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Xin mến chào anh chị em trong Chúa Kitô, 

 

Thông qua Diocesan Annual Appeal (Chương Trình Quên Góp Thường Niên), chúng ta đã có thể  hỗ trợ các công tác 

mục vụ và các chương trình hành động của giáo phân như là hỗ trợ cho các linh mục về hưu, các trường học công giáo 

của giáo phận và các cộng đoàn tín hữu thổ dân (First NationsCommunities). Vậy tôi kêu goi anh chị em … 

 

Hãy Hình Dung… 
 

… một Giáo Hội được trang bị để đối diện với những thách đố hàng ngày 

… một Quốc Gia nơi mà tình yêu là sức mạnh dẫn đường 

… một Giáo Phận được hợp nhất trong sứ vụ với người nghèo 

… một Giáo Xứ nơi chào đón tất cả mỗi người 

… một Trường Học nơi mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người trẻ - trong đức tin, tình yêu, hành động 

…và một tương lai tràn đầy hy vọng. 

 

Chủ đề của đợt quyên góp năm nay kêu gọi chúng ta hãy hình dung những khả năng mạnh mẻ của những gì chúng ta có 

thể đạt được cùng nhau. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trí sáng tạo, đặt vào tâm trí của chúng ta sức tưởng tượng phản 

chiếu sứ vụ và ý nguyện của Ngài cho chính chúng ta, gia dình, các giáo xứ, các cộng đồng, cho Giáo Phận của chúng ta, 

và thậm chí cho thế giới của chúng ta.  

 

Thông qua việc đóng góp gây quỹ trong tám năm (8) qua, chúng ta đã quyên góp đựơc hơn $8 triệu đô la để ủng hộ cho 

các kế hoạch và công tác mục vụ của Giáo Phận. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tham gia nhiều hơn nữa 

trong lần gây quỹ năm nay! Tôi cầu nguyện rằng mỗi chúng ta sẽ đóng góp những gì chúng ta có thể, để chúng ta cùng 

nhau làm một sự khác biệt để đạt được tất cả những gì chứng ta hình dung.  

 

Xin mỗi người hãy hoàn thành tờ phiếu cam kết khi bạn đưa ra quyết định. Tách rời và gửi lại cho giáo xứ, hoặc gửi 

qua thư tới văn phòng the Diocesan Appeal Office dùng phong bì đã cung cấp sặn.  

 

Cùng nhau, chúng ta sẽ nghí ra những khả năng vô tận trong khi chúng ta tiếp tục đưa ra những chương trình và công tác 

mục vụ sống động. Tôi rất biết ơn sâu sắc về sự đóng góp của anh chị em.  

 

 

In Comunion, 

 

 

 

 

 

 
Most Reverend Gary Gordon 

Giáo Mục Giáo Phận Victoria 

 


