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Việc thực hiện Catholic Ministry Appeal của Giáo xứ 
 

 
“NỖ LỰC TỐT NHẤT” “NỖ LỰC TỐT NHẤT” ĐẶC BIỆT” 

 
#1 

Tổ chức Hội thảo 
trực tuyến vào ngày 

10 tháng 8 năm 
2021 

 

 
Mục sư và các nhân viên/lãnh đạo có liên 
quan khác tham dự Hội thảo trực tuyến về 
Catholic Ministry Appeal vào ngày 10 tháng 8 
năm 2021. 

 
Mục sư và các nhân viên/lãnh đạo có liên 
quan khác tham dự Hội thảo trực tuyến về 
Catholic Ministry Appeal vào ngày 10 tháng 8 
năm 2021. 

 
#2 

Đào tạo cho Mục sư 
& Nhân viên vào  
ngày 12 tháng 1 

năm 2022 
 

 
Mục sư và các nhân viên tham dự buổi Đào 
tạo cho Mục sư và Nhân viên về Catholic 
Ministry Appeal vào ngày 12 tháng 1 năm 
2022. 

 
Mục sư, các thành viên của Hội đồng Quản lý 
và các nhân viên/lãnh đạo tham dự buổi Đào 
tạo cho Mục sư và Nhân viên về Catholic 
Ministry Appeal vào ngày 12 tháng 1 năm 
2022. 

 
#3 

 Mục tiêu  
Tham gia 

 
Trước khi tổ chức, đề ra mục tiêu tham gia 
trong năm 2022 bằng số lượng cam kết nhận 
được cho APA 2021. 

 
Trước khi tổ chức, đề ra mục tiêu tỷ lệ tham 
gia đạt 30% trong kháng nghị năm 2022 hoặc 
nhiều hơn 10% so với tỷ lệ tham gia đạt được 
cho APA năm 2021 (tùy theo tỷ lệ nào cao 
hơn). 
 

 
#4 

 Tiến trình giai đoạn 
hoạt động  

Tháng Một - Tháng 
Ba, 2022 

 
Lập kế hoạch riêng của giáo xứ để đạt được 
mục tiêu tham gia, kết hợp từng bước của 
tiến trình theo quy định của Văn phòng Quản 
lý & Phát triển, bao gồm tất cả các hành động: 
 
 Thư ủng hộ và xác nhận được cá nhân 

hóa do mục sư gởi viết trên bản sao thư 
của giáo xứ do Giáo phận quy định 
 

 Tuyên truyền về lời kêu gọi cho các giáo 
dân thông qua các tài liệu do giáo phận 
cung cấp: 
• Lời cầu nguyện chung 
• Phụ trang trong bảng tin 
• Bản sao email 
• Thông báo trên Bục giảng kinh 
• Mạng xã hội 

 
 Vào các ngày cuối tuần được chỉ định 

(trước ngày cầu nguyện, ngày cầu nguyện 
và theo dõi), đưa ra các thông điệp thích 
hợp để giải thích Lời kêu gọi Catholic 
Ministry Appeal và truyền đạt mong đợi 

 
Lập kế hoạch riêng của giáo xứ để đạt được 
mục tiêu tham gia, kết hợp từng bước của 
tiến trình theo quy định của Văn phòng Quản 
lý & Phát triển và các mục hành động bổ sung: 
 
 Thư ủng hộ và xác nhận được cá nhân hóa 

do mục sư gởi viết trên bản sao thư của 
giáo xứ do giáo phận quy định 
 

 Tuyên truyền về lời kêu gọi cho các giáo 
dân thông qua các tài liệu do giáo phận 
cung cấp: 
• Lời cầu nguyện chung 
• Phụ trang trong bảng tin 
• Bản sao email 
• Thông báo trên Bục giảng kinh 
• Mạng xã hội 

 
 Vào các ngày cuối tuần được chỉ định 

(trước ngày cầu nguyện, ngày cầu nguyện 
và theo dõi), đưa ra các thông điệp thích 
hợp để giải thích Lời kêu gọi Catholic 
Ministry Appeal và truyền đạt mong đợi 
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rằng mỗi gia đình hoặc cá nhân tham gia 
bằng cách điền và gởi lại thẻ cam kết.   

 
 
 
 
 
 
 Người thuyết pháp kết hợp niềm vui của 

việc cho đi vào bài giảng/suy ngẫm tâm 
linh, liên hệ với những lý do nên cho đi: 
1) Để đáp ứng nhu cầu được công nhận; 
2) Để đáp ứng các nghĩa vụ đạo đức 
hoặc pháp lý; 3) Sống theo lối sống Cơ 
đốc giáo (cơ sở của trách nhiệm quản lý). 

 
 Đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ trong lễ cầu 

nguyện bằng các yếu tố sau đây: 
• 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). 

 
 

rằng mỗi gia đình hoặc cá nhân tham gia 
bằng cách điền và gởi lại thẻ cam kết.   

 
 Gởi bưu thiếp hoặc email nhắc nhở thân 

thiện trước ngày 2 tháng 2, đề nghị giáo 
dân mang theo thẻ cam kết tới tham dự 
Thánh lễ vào cuối tuần tiếp theo.   
 

 Người thuyết pháp kết hợp niềm vui của 
việc cho đi vào bài giảng/suy ngẫm tâm 
linh, liên hệ với những lý do nên cho đi: 
1) Để đáp ứng nhu cầu được công nhận; 
2) Để đáp ứng các nghĩa vụ đạo đức 
hoặc pháp lý; 3) Sống theo lối sống Cơ 
đốc giáo (cơ sở của trách nhiệm quản lý). 

 
 Đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ trong lễ cầu 

nguyện bằng các yếu tố sau đây: 
• 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. 

• Đặt các thẻ cam kết và bút chì/bút do 
giáo phận cung cấp trong khi mọi 
người đang ở nhà thờ (trên từng ghế). 

• 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). 
 

 Tổ chức buổi tiếp tân Catholic Ministry 
Appeal hoặc thảo luận tại tòa thị chính để 
những người đóng góp cho lời kêu gọi 
trước đây và tất cả các giáo dân quan tâm 
trao đổi về sự khác biệt giữa Annual 
Pastoral Appeal và Catholic Ministry 
Appeal 
 

 Chọn các bài hát cho phụng vụ cuối tuần 
trong đó khen ngợi hoặc nói về việc thực 
hiện các mục vụ. 
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 Dành thời gian trong Thánh lễ để một 
người từng nhận được hỗ trợ từ mục vụ 
chung của giáo phận đưa ra lời chứng. 

 
 Xác định những người nhận trợ giúp mục 

vụ của giáo phận tại địa phương và chia sẻ 
câu chuyện của họ qua mạng xã hội. 

 
 Mời các đại diện mục vụ chia sẻ câu 

chuyện của họ mỗi tháng một lần trong cả 
năm để đảm bảo rằng giáo dân hiểu 
những việc tốt đang được thực hiện thông 
qua những món quà họ trao đi. 

 
 Tổ chức cho các tình nguyện viên đến 

nhận thẻ cam kết mà giáo dân đã mang về 
nhà và hoàn thành chuyến thăm với hộ 
gia đình.   

 
 Đính kèm một phong bì Catholic Ministry 

Appeal cùng với phong bì hàng tháng của 
giáo xứ. 

 
 Thiết kế một video giáo xứ được cá nhân 

hóa cho Catholic Ministry Appeal, chia sẻ 
các ví dụ về việc lời kêu gọi ảnh hưởng 
trực tiếp đến giáo xứ và các cộng đồng 
xung quanh như thế nào. 

 
 Gởi thư hoặc thiệp cảm ơn từ mục sư đến 

cho giáo dân đã gởi lại thẻ cam kết 
 

 


