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Tiến trình & Kế hoạch Hành động cho Catholic Ministry Appeal 

 
NGÀY MỤC HÀNH ĐỘNG/MÔ TẢ NGƯỜI THỰC HIỆN 
Ngày 10 tháng 
8 năm 2021 

Tổ chức Hội thảo trực tuyến: 
• Chia sẻ quyết định thay đổi được đưa ra như thế nào, điểm khác biệt 

và ý nghĩa của thay đổi 
• Tiến trình thực hiện 
• “Nỗ lực tốt nhất” để Thực hiện 
• Thời gian Hỏi Đáp 

Giám mục & Giáo phận 

Ngày 11 tháng 
8 năm 2021 

Khảo sát cho người đóng góp trước đây: 
• Giới thiệu về thay đổi cho người đóng góp lâu năm 
• Hỏi ý kiến đóng góp của họ để lập kế hoạch cho Catholic Ministry 

Appeal mới 
• Khuyến khích việc tham gia khảo sát thông qua tin nhắn phát thanh 

trên Spirit FM, mạng xã hội, các kênh tin tức của giáo phận 
• Khảo sát trực tuyến và gởi qua đường bưu điện 

Giáo phận 

Ngày 22 tháng 
9 năm 2021 

Hội thảo đào tạo trực tuyến cho Giáo xứ: 
Chia sẻ tài liệu mới, logo, hình ảnh, kết quả khảo sát và Người tuyên 
truyền cho Giáo xứ được xác định thông qua khảo sát. 

Giáo phận 

Ngày 30 tháng 
9 năm 2021 

Báo cáo khảo sát cho những người đóng góp trước đây: 
Thể hiện sự tri ân, chia sẻ kết quả khảo sát và thiết kế logo. 

Giáo phận 

Ngày 24 tháng 
10 năm 2021 

Dịch vụ cầu nguyện của Mater Dei Giving Society: 
Mời những người đóng góp đã quyên góp cho APA từ 10 năm trở lên, có 
hỗ trợ đáng kể cho mục vụ của giáo phận trong năm qua hoặc đã quyên 
tặng di sản cho dịch vụ cầu nguyện với Giám mục Parkes, đến buổi tiếp 
tân để theo dõi tiến trình. Giới thiệu những thay đổi của Catholic Ministry 
Appeal sắp tới. 

Giáo phận 

Ngày 1 tháng 
11 năm 2021 

Các mục tiêu tài chính của giáo xứ đã được thông báo. Các mục tiêu sẽ 
dựa trên 14% nguồn thu có thể đánh giá được báo cáo cho năm tài chính 
trước đã hoàn thành (giáo phẩm của giáo xứ + quyên góp - hỗ trợ cho 
trường học). 

Giáo phận 

Ngày 15 tháng 
11 năm 2021 

Hỏi trước những người đóng góp trước đây và người quyên tặng trực 
tuyến: 
Mời các nhóm đặc biệt đưa ra cam kết trước tất cả những người khác để 
khởi động thành công nỗ lực mới này. 

Giáo phận 

Ngày 1 tháng 1 
năm 2022 

Video của Người tuyên truyền chính của Giáo xứ: 
Các video về lời chứng thực của Người tuyên truyền chính của Giáo xứ 
được chia sẻ trên các kênh mạng xã hội và trang web của giáo phận và 
giáo xứ.  

Giáo phận & Giáo xứ 

Ngày 8-9 tháng 
1 năm 2022 

Khởi động Catholic Ministry Appeal: 
Đưa ra các thông điệp thích hợp để giải thích về Lời kêu gọi Catholic 
Ministry Appeal và truyền đạt mong đợi rằng mỗi gia đình hoặc cá nhân 
tham gia bằng cách điền và gởi lại thẻ cam kết. 

Giáo xứ 

Ngày 10 tháng 
1 năm 2022 

Thư trực tiếp do Giám mục Parkes gởi đến tất cả các hộ gia đình. Giáo phận 

Ngày 12 tháng 
1 năm 2022 

Hội thảo đào tạo trực tuyến cho Giáo xứ: 
• Xem xét hoạt động tiếp theo & nỗ lực tốt nhất 
• Lời khuyên cho các giáo dân tham gia 

Giáo phận & Giáo xứ 
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Ngày 15-16 
tháng 1 năm 
2022 

Giáo dục về Catholic Ministry Appeal: 
Đưa ra các thông điệp thích hợp để giải thích về Lời kêu gọi Catholic 
Ministry Appeal và truyền đạt mong đợi rằng mỗi gia đình hoặc cá nhân 
tham gia bằng cách gởi lại thẻ cam kết. 

Giáo xứ 

Ngày 17 tháng 
1 năm 2022 

Chương trình cảm ơn những người đóng góp bắt đầu. Chương trình tri ân 
được tiếp tục hàng tuần cho đến hết tháng Sáu, sau đó được tiếp tục 
hàng tháng cho đến hết tháng Mười Hai. 

Giáo phận 

Ngày 17 tháng 
1 năm 2022 

Thư ủng hộ của mục sư cho tất cả các gia đình giáo dân. 
 

Mục sư (soạn thư) &    
Giáo phận (gởi thư) 

Ngày 22-23 
tháng 1 năm 
2022 

Giáo dục về Catholic Ministry Appeal: 
Đưa ra các thông điệp thích hợp để giải thích về Lời kêu gọi Catholic 
Ministry Appeal và truyền đạt mong đợi rằng mỗi gia đình hoặc cá nhân 
tham gia bằng cách gởi lại thẻ cam kết. 

Giáo xứ 

Ngày 29 tháng 
1 đến 6 tháng 2 
năm 2022 

Tuần lễ trường học Công giáo: 
Liên hệ với Lời kêu gọi Catholic Ministry Appeal nếu thích hợp, chia sẻ 
thông tin về việc lời kêu gọi hỗ trợ hệ thống giáo dục Công giáo như thế 
nào. 

Giáo xứ 

Ngày 1 tháng 2 
năm 2022 

Bắt đầu gởi tuyên bố nhắc nhở cho những người đóng góp. Chương trình 
chuyển tiền vẫn tiếp tục từ tuần đầu tiên của tháng đến cuối năm. 

Giáo phận 

Ngày 5-6 tháng 
2 năm 2022 

Cuối tuần cầu nguyện/cam kết #1: 
• Đặt các thẻ cam kết và bút chì do giáo phận cung cấp/ trên băng ghế 

nơi mọi người ngồi cầu nguyện hoặc phát trong Thánh lễ. 
• Mục sư đích thân thể hiện sự ủng hộ lời kêu gọi và mời mọi người 

tham gia và điền vào thẻ cam kết, dành khoảng 5 phút để giới thiệu 
quy trình trong khi mời giáo dân điền vào thẻ đặt sẵn trong băng ghế 
trong Thánh lễ vào các ngày cầu nguyện/cam kết cuối tuần (ngày 5 & 
6 tháng 2 năm 2022 và ngày 12 & 13 tháng 2, 2022). 

• Người trợ giáo thu thập các mẫu cam kết đã hoàn thành từ các băng 
ghế (thay vì yêu cầu giáo dân gởi qua bưu điện hoặc gởi lại sau 
Thánh lễ). 

Giáo xứ 

Ngày 12-13 
tháng 2 năm 
2022 

Cuối tuần cầu nguyện/cam kết #2: 
• Đặt các thẻ cam kết và bút chì do giáo phận cung cấp/ trên băng ghế 

nơi mọi người ngồi cầu nguyện hoặc phát trong Thánh lễ. 
• Mục sư đích thân thể hiện sự ủng hộ lời kêu gọi và mời mọi người 

tham gia và điền vào thẻ cam kết, dành khoảng 5 phút để giới thiệu 
quy trình trong khi mời giáo dân điền vào thẻ đặt sẵn trong băng ghế 
trong Thánh lễ vào các ngày cầu nguyện/cam kết cuối tuần (ngày 5 & 
6 tháng 2 năm 2022 và ngày 12 & 13 tháng 2, 2022). 

• Người trợ giáo thu thập các mẫu cam kết đã hoàn thành từ các băng 
ghế (thay vì yêu cầu giáo dân gởi qua bưu điện hoặc gởi lại sau 
Thánh lễ). 

Giáo xứ 

Ngày 19-20 
tháng 2 năm 
2022 

Cuối tuần theo dõi Giáo xứ 

Ngày 26-27 
tháng 2 năm 
2022 

Cuối tuần theo dõi Giáo xứ 

Ngày 1 tháng 4 
năm 2022 

Gởi thư theo dõi cho những người đóng góp trước đây chưa trả lời Giáo phận 
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Ngày 5 tháng 4 
năm 2022 

Thư Phục sinh của Mater Dei Giving Society: 
Mời nhóm đặc biệt này trình bày ý định cầu nguyện cho Mùa Chay. 

Giáo phận 

Ngày 24 tháng 
8 năm 2022 

Gởi thư theo dõi lần 2 cho những người đóng góp trước đây chưa trả lời Giáo phận 

 


