
 

Thank you Quĩ Phục Vụ Giáo Phận sẽ sử 
dụng vào những việc:

• Mục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi.
• Mục vụ sinh viên Công Giáo.
• Hỗ trợ các linh mục – Tại chức và Hồi hưu
• Công tác Bác Ái và Từ thiện Công giáo 
• Dạy Giáo lý và Huấn luyện Giáo lý viên
• Các trường học Công Giáo 
• Truyền thông
• Huấn luyện và trợ giúp các Phó tế 
• Các Hội Nghị Giáo phận 
• Phúc Âm hóa
• Cố vấn dựa trên Đức tin
• Tạp chí Đức Tin (FAITH)
• Công tác Tài chánh và Kiểm tra
• Mục vụ Giáo dân nói tiếng Tây ban nha
• Mục vụ Bệnh viện
• Mục vụ Giáo dân và Đào tạo
• Chương trình Hôn nhân và Gia đình
• Công tác Tòa án Hôn phối
• Kế hoạch hóa Gia đình theo Tự nhiên
• Tư vấn Mang thai và Dịch vụ
• Công tác chuyên môn cho các Giáo xứ
• Giáo dục Tôn giáo
• Phục hồi Công lý/ Mục vụ Nhà Tù
• Tĩnh tâm và Hội thảo
• Hồ sơ và Lưu trữ Bí tích
• Giáo dục và Đào tạo Chủng sinh
• Trung tâm Tĩnh tâm Thánh Phanxicô
• Phụng Tự (Vụ)
• Huấn luyện Giới trẻ
• Mục vụ giới trẻ.

“Đó là Chúa Giêsu mà bạn tìm kiếm 

khi bạn mơ về hạnh phúc. Đó là 

Đức Giêsu, Đấng khuấy động trong 

bạn mong muốn làm điều gì đó 

tuyệt vời với cuộc sống của bạn.”
   

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-Lô II

Sự đóng góp (dâng cúng) của quí vị cho quỹ 
DSA giúp tăng cường mục vụ phối hợp của 
74 giáo xứ trong Giáo phận Lansing và cho 
phép chúng tôi phục vụ mọi người thuộc 10 
địa hạt trong giáo phận.

Dữ kiện về Giáo phận Lansing: *
• Hơn 185,000 người Công giáo
• Rửa tội 1,815 trẻ em
• 2,086 các em Rước Lễ lần đầu
• 2,334 các em Thêm sức
• 610 đôi Hôn phối
• 1,906 Lễ An táng
• 22 Chủng sinh đang đào tạo
• 9158 Giới trẻ đang theo học các lớp giáo lý
• 8,576 Học sinh theo học trường Công giáo
• 339 người lớn và trẻ em đang theo học    
  Giáo lý tân tòng
• Hơn 2986,000 người được Hội Từ thiện  
  của Giáo phận Lansing giúp đỡ
*Theo tường trình của sách Niên Giám Công Giáo  
(Kenedy Catholic Directory) năm 2019.

Châm ngôn 16:20



“Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa” từ 
sách Châm Ngôn. Đây văn bản Kinh Thánh từ 
Sách Châm ngôn khẳng định một Giáo lý căn 
bản của Giáo Hội Công Giáo- chỉ vào Thiên 
Chúa chúng ta sẽ tìm ra sự thật và hạnh phúc 
mà chúng ta tìm kiếm, niềm hạnh phúc mà 
chúng tôi đã thực hiện cho.

Giáo Phận Dịch vụ của chúng tôi khiếu nại là 
cơ hội để tham gia cá nhân trong các dịch vụ và 
chăm sóc được cung cấp qua nhiều việc lành 
của Giáo Hội Công Giáo. DSA đóng góp được 
đưa vào hoạt động, ngay lập tức, trong vô số 
các bộ và các hoạt động tinh thần để cung cấp 
hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân và gia đình, để 
các giáo xứ và trường học của chúng tôi.

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm 
khác - với sự giúp đỡ của bạn - chúng tôi đang 
ở đây. Giáo hội Công giáo - dù là thông qua các 
giáo xứ của chúng tôi, các cơ quan Catholic 
Charities của chúng tôi, trường học Công giáo 
của chúng ta, Retreat Center St. Francis, hoặc 
giáo triều giáo phận - cung cấp dịch vụ chăm 
sóc và dịch vụ quan trọng đối với gần 200.000 
người Công giáo trên khắp giáo phận.

Những nhiều việc lành thống nhất nhiệm vụ của 
chúng tôi để Go và Thông báo Tin Mừng của 
Chúa. DSA giúp tất cả chúng ta, như các nhà 
tài trợ và người hưởng lợi, di chuyển dọc theo 
con đường làm môn đệ với nhau.

Mục tiêu chương trình gây 
quĩ cho Địa phận (DSA):
Năm 2020- $ 5,200.000.00

Chúa ban cho chúng ta ân sủng để được 
hào phóng ủng hộ của chúng ta về phúc 
thẩm giáo phận dịch vụ, để chúng ta 
trung thành có thể tham gia như các môn 
đệ truyền giáo trong công việc của Giáo 
Hội Thánh của bạn.

Những phương thức dâng cúng thuận tiện:
• Tặng (dâng cúng) tiền mặt trong một lần.

• Tặng bằng thẻ tín dụng (Credit Card)

• Chuyển tiền trực tiếp từ ngân hàng.

• Phân bố Quỹ tài trợ khuyên

• Hứa tặng hàng tháng.

• Qua phân phối từ thiện hợp pháp từ  
   quĩ hưu bổng (IRA).

• Tặng cổ phần (stock donation).

HẰNG NĂM, CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ PHỤC VỤ CHO GIÁO PHẬN (DSA) NỐI KẾT TẤT CẢ 
74 GIÁO XỨ TRONG GIÁO PHẬN CHÚNG TA, ĐƯA CHÚNG TA ĐẾN GẦN VỚI NHAU ĐỂ ĐẠT 
ĐƯỢC MỘT THÀNH QUẢ TỐT HƠN NHIỀU SO VỚI MỘT CÁ NHÂN HOẶC MỘT GIAO XỨ ĐƠN 
LẺ NÀO CÓ THỂ HOÀN THÀNH MỘT MÌNH. XIN CHÚA CHÚC PHÚC CHO TẤT CẢ NHỮNG GÌ 
QUÍ VỊ ĐÃ LÀM CHO NHAU.  

Dâng cúng qua mạng tại:
 

www.DioceseofLansing.org/dsa
Nếu quí vị cần sự giúp đỡ, xin liên lạc với 

Cơ Quan Công Giáo (517) 235- 8792
Địa Phận Công Giáo Lansing:

Catholic Diocese of Lansing
228 North Walnut Street

Lansing, MI 48933


