
 

Câu hỏi thường gặp 
Về Cathedraticum, Catholic Ministry Appeal và việc dừng APA 
 

 
 

1. Những thay đổi đang được thực hiện là gì?  
Chúng ta đang thay đổi cách Giáo phận phân bổ nguồn tiền cho các mục vụ và chi phí chung. Bắt 
đầu từ năm 2022, việc lãnh đạo giáo phận sẽ được thực hiện thông qua Văn phòng Giám mục, Tổng 
giám mục và Tổng đại diện cần thiết cho việc săn sóc nhà thờ địa phương sẽ được phân bổ kinh phí 
qua thuế Cathedraticum (khoản tiền trợ cấp hàng năm cho giám mục) bằng 2% giáo phẩm của giáo 
xứ cộng với quyên góp và trừ đi khoản hỗ trợ cho trường học. Các mục vụ của giáo phận sẽ được 
phân bổ nguồn tiền thông qua “Catholic Ministry Appeal” mới, trên cơ sở tự nguyện và “Annual 
Pastoral Appeal” (APA) cũ sẽ không còn được thực hiện.  Các chức năng hành chính phục vụ giáo 
xứ, trường học và mục vụ của chúng ta như Nhân sự, Kế toán và CNTT sẽ được phân bổ kinh phí từ 
thu nhập của quỹ ủy thác. 
 
Công thức này - giảm thuế Cathedraticum để cấp nguồn tiền cho hoạt động quản lý kết hợp với lời 
kêu gọi gây quỹ tập trung hoàn toàn cho các mục vụ và dịch vụ - đã được hơn 100 giáo phận trên 
khắp đất nước áp dụng thành công.   
 

2. Tại sao chúng ta lại thực hiện những thay đổi này? 
Giám mục Parkes, hội đồng quản lý giáo phận và một nhóm chuyên trách bao gồm các mục sư giàu 
kinh nghiệm đã nghiên cứu Annual Pastoral Appeal và quy trình mà chúng ta phân bổ nguồn tiền 
cho các chi phí chung. Họ đã lắng nghe ý kiến đóng góp từ các mục sư, nhân viên giáo xứ và các 
lãnh đạo giáo dân trên toàn Giáo phận.  
 
Sau nhiều buổi tham vấn và xem xét, nhóm chuyên trách đã biểu quyết nhất trí thực hiện cơ cấu tài 
chính mới này cho các giáo xứ, những người đóng góp và Giáo phận của chúng ta. Cơ cấu này giảm 
bớt gánh nặng tài chính cho các giáo xứ, cho phép chuyển 100% khoản tiền đóng góp của các nhà 
tài trợ vào các mục vụ, thay vì chi phí quản lý, tăng trách nhiệm giải trình và giảm bớt tình trạng 
nhầm lẫn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo tính minh bạch đầy đủ. 
 

3. Điều này sẽ ảnh hưởng đến giáo xứ của tôi như thế nào? 
Sau năm nay, Annual Pastoral Appeal sẽ không còn được thực hiện. Thay vào đó, sẽ có một khoản 
thuế nhỏ áp dụng với các giáo phẩm của giáo xứ được sử dụng để cấp nguồn tiền cho hoạt động 
quản lý giáo phận và Catholic Ministry Appeal mới sẽ phân bổ nguồn tiền cho các mục vụ trong 
toàn Giáo phận.  
 
Các giáo xứ sẽ tham gia vào Catholic Ministry Appeal theo tiến trình triển khai, tuyên truyền về lời 
kêu gọi cho các giáo dân và tổ chức lời kêu gọi mạnh mẽ trong buổi cầu nguyện vào thời gian phù 
hợp. Nếu một giáo xứ thực hiện những nội dung trên, sẽ không có đánh giá nào về mục vụ nếu giáo 
xứ không đạt được mục tiêu về Catholic Ministry Appeal.   
 
Thuế Cathedraticum sẽ được giáo xứ tính toán và nộp hàng tháng dựa trên báo cáo tài chính của 
họ. Điều này có nghĩa là thuế sẽ dựa trên thu nhập hiện tại, không phải thu nhập trong quá khứ. 
Quy trình này sẽ bắt đầu áp dụng cho năm tài chính mới vào tháng 7 năm 2022. 
 



4. Điều này sẽ ảnh hưởng đến giáo dân của tôi như thế nào? 
Tất cả giáo dân sẽ được mời tham gia và đóng góp cho Catholic Ministry Appeal theo nhiều cách 
khác nhau. Tin tích cực là: một trăm phần trăm (100%) khoản quyên góp của họ sẽ được phân bổ 
cho các mục vụ và dịch vụ mà họ quan tâm nhất – không có một đô la tiền quyên góp nào được sử 
dụng cho chi phí hành chính chung của giáo phận. Họ sẽ có quyền lựa chọn cuối cùng trong việc 
ủng hộ các mục vụ quan trọng của nhà thờ lớn hơn, không có nghĩa vụ phải quyên góp để hỗ trợ 
giáo xứ nộp thuế. 
 

5. APA sẽ vẫn được gọi là APA? 
Tên gọi “Annual Pastoral Appeal” hoặc “APA” sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Vào 
tháng 1 năm 2022, chúng ta sẽ khởi động lời kêu gọi mới là “Catholic Ministry Appeal”, tập trung 
hơn vào việc hỗ trợ các hoạt động không bao gồm chi phí hành chính.  
 

6. Những hoạt động nào sẽ được phân bổ nguồn tiền qua Catholic Ministry Appeal mới?  
Lời kêu gọi mới sẽ phân bổ nguồn tiền cho các mục vụ và dịch vụ Công giáo chung mà một giáo xứ 
riêng lẻ không thể tự mình hoàn thành. Các mục vụ đó bao gồm Hoạt động Từ thiện Công giáo, 
tuyên truyền về ơn gọi, hỗ trợ chủng sinh, các nỗ lực mục vụ trong khuôn viên trường và Học viện 
Mục vụ Giáo dân (Lay Pastoral Ministry Institute).  
 

7. Khi nào thì lời kêu gọi mới bắt đầu? 
Lời kêu gọi mới sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2022, mặc dù chúng tôi sẽ thường xuyên trao đổi với 
các mục sư, nhân viên, lãnh đạo giáo dân và những người đóng góp trong suốt nửa cuối năm 2021 
để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi và giới thiệu về Catholic Ministry Appeal mới.  
 

8. Khi nào thì thuế Cathedraticum mới bắt đầu?  
Thuế mới sẽ bắt đầu vào Tháng Bảy, 2022. 
 

9. Thuế Cathedraticum mới sẽ được triển khai như thế nào? 
 Thuế Cathedraticum sẽ được giáo xứ tính toán và nộp hàng tháng dựa trên giáo phẩm và các 
khoản quyên góp được báo cáo trừ đi khoản hỗ trợ cho trường học, tối đa $100.000 hàng năm. 
Điều này có nghĩa là thuế sẽ dựa trên thu nhập hiện tại, không phải thu nhập trong quá khứ. Quy 
trình này sẽ bắt đầu áp dụng cho năm tài chính mới vào tháng 7 năm 2022. 
 

10. Điều gì xảy ra nếu giáo xứ của tôi không đạt được mục tiêu cho lời kêu gọi?  
Mỗi mục sư được kỳ vọng sẽ “nỗ lực tốt nhất” để thực hiện Catholic Ministry Appeal mới này. Điều 
này bao gồm việc tuân theo lịch trình do Văn phòng Quản lý và Phát triển của giáo phận cung cấp, 
tuyên truyền lời kêu gọi cho giáo dân và tiến hành kêu gọi vào buổi cầu nguyện được tổ chức tốt và 
mạnh mẽ vào những thời điểm thích hợp. Nếu một giáo xứ thực hiện những nội dung trên nhưng 
không đạt được mục tiêu cho lời kêu gọi, họ sẽ không phải chịu trách nhiệm chi trả cho khoản thiếu 
hụt.   
 
Giám mục Parkes tin tưởng tuyệt đối rằng các linh mục và nhân viên giáo xứ của chúng ta sẽ nỗ lực 
hết sức để tuyên truyền lời kêu gọi mới cho giáo dân và mời họ ủng hộ cho các mục vụ và dịch vụ 
Công giáo chung của chúng ta.  
 

11. Điều gì xảy ra nếu lời kêu gọi chung không đạt mục tiêu?  
Tất cả các mục vụ và dịch vụ của giáo phận sẽ được thực hiện trong phạm vi nguồn tiền được đóng 
góp mỗi năm cho Catholic Ministry Appeal. Lời kêu gọi càng thành công thì chúng ta càng có thể 
cung cấp nhiều mục vụ và dịch vụ hơn cho các gia đình Công giáo và những người có nhu cầu nhất 



trong giáo phận của chúng ta.  Nếu Catholic Ministry Appeal mới không đạt được mục tiêu thì sẽ có 
nguồn tiền ít hơn để ủng hộ cho các mục vụ và dịch vụ. Chúng tôi không cho rằng điều này sẽ xảy ra 
- với nỗ lực cao nhất của giáo xứ và việc tuyên truyền mạnh mẽ, đầy đủ thông tin cho những người 
đóng góp của chúng ta để họ thấy được tác động của những món quà họ trao đi, chúng tôi tin rằng  
Catholic Ministry Appeal mới sẽ thành công. 
 


