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“Trước hết, hãy tìm kiếm 
Nước Thiên Chúa.” 

-Mátthêu 6:33
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Suy ngẫm từ Đức Hồng Y Donald Wuerl
Nhờ đôi mắt của đức tin, ta có thể hình dung nên một thế 
giới tốt đẹp hơn – một thế giới là hình ảnh của Nước Trời. Bài 
Giảng trên Núi kêu gọi chúng ta nhìn thấy một thế giới được 
biến đổi bởi đức tin. Mỗi năm, Chiến dịch Gây quỹ của Đức 
Hồng Y hợp nhất tất cả các giáo xứ và phái đoàn thuộc Địa 
hạt dưới quyền Tổng Giám mục, đưa chúng ta lại gần nhau 
để hoàn thành các công việc tuyệt vời giúp thay đổi cuộc 
sống tốt đẹp hơn. Với tư cách là gia đình Dân Chúa, chúng 
ta có thể tham gia đóng góp về mặt thiêng liêng, mục vụ, 
giáo dục, từ thiện và xã hội để tạo nên một khác biệt thật sự.

Chiến dịch Gây quỹ của Đức Hồng Y là để giúp đỡ người 
khác. Với sự ủng hộ rộng lượng của quý vị, quý vị cho thấy quý vị có lòng muốn tham 
gia và chia sẻ trong đức tin hành động cải biến này của Giáo hội.

Đóng góp của quý vị cho Chiến dịch Gây quỹ của Đức Hồng Y năm 2018 sẽ được 
dùng để:

  Đào tạo các chủng sinh, phó tế, nam nữ tu sĩ thuộc đời sống thánh hiến, và các 
lãnh đạo giáo dân trong các giáo xứ của chúng ta;

  Hỗ trợ học phí giúp học sinh, sinh viên nhận được giáo dục Công giáo, cũng 
như đào tạo giáo viên và giáo lý viên và hỗ trợ các thừa tác vụ của trường đại 
học;

  Chăm sóc tức thì cho những người cần nơi ở, điều trị y tế, các dịch vụ chăm 
sóc sức khoẻ tinh thần, quần áo, thực phẩm và các dịch vụ khẩn cấp;

  Tiếp cận và hỗ trợ phụ nữ để họ có thể lựa chọn cuộc sống cho đứa con chưa 
chào đời của mình, và hỗ trợ các thừa tác vụ khác thúc đẩy và bảo vệ phẩm 
giá của sự sống;

  Mang lại sự khuây khỏa, an ủi và các lễ ban phước cho những người phải ở 
nhà, những người nhập viện, những người cao tuổi, những người bị bệnh và 
đang hấp hối, bao gồm sự chăm sóc đầy tình thương dành cho các linh mục đã 
nghỉ hưu của chúng ta;

  Hỗ trợ các thừa tác vụ phát triển xã hội đáp ứng nhu cầu đặc biệt của đức tin 
đa dạng của chúng ta; và

  Truyền giáo và tham gia vào cộng đồng rộng lớn của chúng ta để biểu lộ Nước 
Trời giữa lòng chúng ta.

Mỗi năm, tôi mong nhận được sự giúp đỡ của quý vị đơn giản bởi vì có rất nhiều 
người cần sự hỗ trợ của chúng ta. Bằng việc kết hợp các giáo xứ và các phái đoàn 
của chúng ta lại với nhau, chúng ta có thể làm những điều mà một mình chúng ta 
không thể đạt được trong việc giúp đỡ những người khác. 

Từ lòng tốt của quý vị và những phước lành mà quý vị đã nhận được, hãy cân nhắc 
một món quà cho phép chúng ta tiếp tục – cùng nhau như một Giáo hội Công giáo 
tông truyền – công việc phụng sự Phúc Âm, giúp chúng ta nhìn thấy một thế giới 
được biến đổi bởi đức tin. 

Vững tin vào Chúa,

Đức Hồng Y Donald Wuerl
Tổng Giám mục Washington



Thông tin về Chiến dịch Gây quỹ
Kể từ năm 1969, sự rộng lượng của các tín hữu đáp lại lời kêu gọi phụng 
sự Thiên Chúa, thông qua Chiến dịch Gây quỹ của Đức Hồng Y, đã mang 
lại hàng triệu đô la để cung cấp sự chăm sóc đầy tình thương, giáo dục 
và sự lãnh đạo đến hàng trăm ngàn người trong cộng đồng chúng ta.

Khi chúng ta bắt đầu năm thứ 49 cho Chiến dịch Gây quỹ của Đức Hồng 
Y, thì chúng ta suy ngẫm về những cơ hội tham gia vào các thừa tác vụ 
của Giáo hội về việc dạy, chữa lành, và nuôi dưỡng cũng như sự thánh 
hóa cuộc sống con người. Sự rộng lượng của quý vị trực tiếp hỗ trợ các 
nghĩa cử từ thiện, sự phục vụ và chăm sóc cho thấy rằng Nước Thiên 
Chúa đang được biểu lộ trong thời đại của chúng ta trên Trái Đất.



Những điều mà Chiến dịch Gây quỹ của Đức 
Hồng Y hỗ trợ
Trong năm 2018, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ của quý vị với Chiến dịch Gây quỹ 
của Đức Hồng Y để hỗ trợ cho:

Giáo dục: Hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên trường Công giáo, hỗ trợ các trường học 
ở khu vực có thu nhập thấp trong các thành phố và các chương trình giáo dục tôn giáo 
của giáo xứ 

Chức trách tuyên úy: Hỗ trợ các thừa tác vụ của trường đại học, các linh mục tuyên úy 
trong bệnh viện, các thừa tác vụ tại nhà tù địa phương và Trung tâm Giáo Hoàng Francis 
(Trung tâm Khiếm thính Công giáo)

Các Thừa tác vụ Đặc biệt: Hỗ trợ cho nhiều thừa tác vụ xã hội với người Công giáo Da 
đen và Người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, thanh niên và người tàn tật

Gia đình và Ủng hộ Sự sống: Hỗ trợ các thừa tác vụ về cuộc sống gia đình, chương trình 
sinh sản và chăm sóc, kế hoạch hóa gia đình tự nhiên, các trung tâm trợ giúp thai sản và 
các hoạt động ủng hộ sự sống khác

Đào tạo Lãnh đạo: Hỗ trợ phát triển lãnh đạo giáo dân và những nỗ lực tiếp cận của giáo xứ

Các Thiên hướng và Giáo sĩ: Hỗ trợ các chủng sinh, các cơ hội giáo dục sau khi nhậm 
chức, chăm sóc cho các linh mục già và ốm yếu đã nghỉ hưu và tài trợ cho các trường 
dòng

Liên lạc và Tiếp cận: Tiếp tục sản xuất và phát sóng Thánh lễ Chúa Nhật và tăng cường 
sử dụng các công cụ truyền thông truyền thống và hiện đại 

Hội Từ thiện Công giáo: Hỗ trợ các chương trình từ thiện tại hơn 80 địa điểm, bao gồm 
Sức khỏe Tinh thần Anchor (Anchor Mental Health) và Trung tâm Công giáo Tây Ban Nha

Mục tiêu của Chiến dịch Gây quỹ của Đức Hồng Y năm 2018:  $14,300,000
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Những chủng sinh, Giáo sĩ, 
Linh mục tuyên úy
Các linh mục tuyên úy phục vụ hàng ngày tại 
hơn hai mươi bệnh viện trong Địa hạt dưới 
quyền Tổng Giám mục. Họ thăm những người 
bị bệnh và đang hấp hối, mang đến sự thoải mái 
và sự an ủi của những lễ ban phước cho những 
người có lẽ đang trong những giây phút dễ tổn 
thương và khó khăn nhất trong đời.

Trường dòng cung cấp cơ hội cho những người đàn ông trẻ trong việc đào 
tạo linh mục để đáp lại lời kêu gọi để biết đến Chúa và các con chiên của 
Chúa qua việc nghiên cứu, cầu nguyện, các lễ ban phước và mục vụ tông 
đồ.

Một linh mục trẻ tuổi đã nói, “Tôi đã nghĩ đến chức linh mục từ khi tôi 
sáu hoặc bảy tuổi. Lúc đó, tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì, nhưng ý 
nghĩ đó vẫn còn trong tôi. Cá nhân tôi rất biết ơn bất cứ sự hỗ trợ nào mà 
các tín hữu có thể cung cấp – dù là tài chính hay qua cầu nguyện – cho 
những người học đạo chúng tôi kiên trì.”

Giáo dục
Việc chọn Giáo dục Công giáo có nghĩa là một đứa trẻ sẽ nhận được giáo 
dục chất lượng cao với sự tiếp xúc hàng ngày với các giá trị đạo đức và 
tinh thần của đức tin của chúng ta. Nhiều bậc phụ huynh hy sinh rất lớn 
để có được lựa chọn này, và với tư cách là Địa hạt dưới quyền Tổng Giám 
mục, chúng tôi cam kết sẽ ở bên cạnh họ. Sự hỗ trợ từ Chiến dịch Gây 
quỹ của Đức Hồng Y hỗ trợ học phí, tăng cường các trường học ở khu vực 
có thu nhập thấp trong các thành phố và cung cấp các phương tiện để 
đào tạo các nhà giáo dục tôn giáo và hỗ trợ các chương trình giáo dục tôn 
giáo của giáo xứ.



Các Chương trình Tiếp 
cận Ủng hộ Sự sống
Kể từ năm 1991, Chương trình Trung 
tâm Sinh sản và Chăm sóc và các sáng 
kiến tương tự khác đã cung cấp hỗ trợ 
về y tế, tài chính, tình cảm và tinh thần 
cho hàng ngàn phụ nữ mang thai không 
có bảo hiểm trong Địa hạt dưới quyền Tổng Giám mục. Một số phụ nữ 
đến Trung tâm vì khủng hoảng tài chính; một số người mang thai có rủi 

ro cao; và một số người có nguy cơ phá thai. 
Chiến dịch Gây quỹ ủng hộ một số nỗ lực ủng 
hộ sự sống bằng cách làm việc chặt chẽ với 
các tổ chức giáo khu khác để giới thiệu và tiếp 
cận tại các cộng đồng Tây Ban Nha và Bồ 
Đào Nha và người Mỹ gốc Phi lân cận. Hơn 
nữa, Chiến dịch Gây quỹ của Đức Hồng Y sẽ 
giúp Trung tâm đáp ứng được hàng trăm lời 

kêu gọi giúp đỡ và chăm sóc gần 200 phụ nữ trong thời kỳ mang thai.    

Các Thừa tác vụ Đặc biệt
Trung tâm Công giáo Tây Ban Nha ở Gaithersburg, Maryland, là trung 
tâm hoạt động dành cho các gia đình tìm kiếm tư vấn về việc nhập cư 
hợp pháp, cơ hội việc làm, lớp học Tiếng Anh và bảo hiểm sức khỏe cho 
con cái của họ. Thông qua chương trình Thuê Lao động, người sử dụng 
lao động trong khu vực cử đại diện để tìm những người phù hợp với các vị 
trí sẵn có. Chiến dịch Gây quỹ của Đức Hồng Y giúp cho nhân viên chăm 
chỉ của trung tâm có thể mang hy vọng và tình yêu của Chúa Giê-su tới 
các gia đình đang cần giúp đỡ. Tại Học viện Joseph P. Kennedy, chương 
trình Đồng hành Cộng đồng (Community Companions) cung cấp thời gian 
nghỉ ngơi quý giá cho các bậc phụ huynh đang chăm sóc trẻ em có nhu 
cầu đặc biệt. Có một nơi chăm sóc mà trẻ em có thể đến sau giờ học sẽ 
giúp các bậc phụ huynh có được thời gian nghỉ ngơi vô cùng cần thiết và 
giúp trẻ có thêm thời gian để giao tiếp và vui 
chơi. Các khoản đóng góp cho Chiến dịch 
Gây quỹ giúp cung cấp vốn cho những điều 
như trại hè, phương tiện đi lại và thực phẩm 
để giúp những người trẻ tuổi này tận hưởng 
khoảng thời gian còn là trẻ con.



Liên lạc và Tiếp cận
Kể từ năm 1952, Địa hạt dưới quyền Tổng Giám mục Washington đã sản 
xuất một Thánh lễ Chúa Nhật trên truyền hình cho những người phải ở 
nhà, trung bình có trên 6.500 người xem trên khắp khu vực Washington 
mỗi tuần. Đây là một sứ vụ quan trọng cho những thành viên trong gia 
đình Công giáo của chúng ta, những người không thể đến tham gia với 
một cộng đồng thờ phượng địa phương cho Lễ Thánh Thể ngày Chúa 
Nhật. Các linh mục từ khắp Địa hạt dưới quyền Tổng Giám mục chân 
thành chia sẻ cơ hội tham gia và phụng sự với tư cách là các linh mục 
chủ trì buổi lễ, cùng với những người trợ tế và các dàn hợp xướng từ các 
giáo xứ và các trường học địa phương. Sự hỗ trợ từ Chiến dịch Gây quỹ 
của Đức Hồng Y giúp Địa hạt dưới quyền Tổng Giám mục có thể sử dụng 
truyền hình và các phương tiện truyền thông hiện đại khác để đưa thông 
điệp chăm sóc tới những người bị cô lập và tìm kiếm mối liên kết với đức 
tin của họ.



Hội Từ thiện Công giáo
Hội Từ thiện Công giáo hỗ trợ các cá 
nhân và các gia đình đang cần giúp 
đỡ, đặc biệt là những người dễ bị tổn 
thương nhất. Họ tập trung vào việc 
giúp mọi người phát triển các kỹ năng 
và sức mạnh để thoát khỏi khủng 
hoảng hoặc sự cô lập để ổn định và 
phát triển. Họ giữ nguyên cam kết với 
người nghèo, đặc biệt là người vô gia cư, người mới nhập cư mà đang 
gặp rủi ro, và những người bị khuyết tật về trí tuệ và phát triển. 

Hơn nữa, họ thấy tự hào vì công việc 
của họ có thể được tiếp cận với những 
người đang cần giúp đỡ thông qua các 
dịch vụ toàn diện, tích hợp và có hiểu biết 
về văn hoá. Chúng ta củng cố Hội Từ 
thiện Công giáo thông qua sự hợp tác với 
các nhà cung cấp, quỹ từ thiện, doanh 
nghiệp, cá nhân, trường học và đặc biệt 

nhất là các tín hữu trong các giáo xứ Công giáo của chúng ta.

Cách thức Quý vị Có thể Hỗ trợ
“Trong Địa hạt dưới quyền Tổng Giám mục có rất nhiều công việc tốt đang được 

thực hiện. Trách nhiệm của chúng ta là phải nhìn ra bên ngoài giáo xứ của chúng 
ta và hỗ trợ Giáo hội giúp đỡ những người cần được giúp đỡ và tạo nên sự khác 

biệt trong cuộc sống của họ.”

Với lòng biết ơn đối với tất cả những điều mà Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta 
và món quà của việc có thể thực hiện Nước Thiên Chúa của Người, chúng tôi rất 
mong quý vị cân nhắc một cam kết quyên góp rộng lượng hoặc một món quà hào 
phóng để ủng hộ Chiến dịch Gây quỹ của Đức Hồng Y năm 2018 thông qua

  Tiền mặt/Séc
  Thẻ Tín dụng
  Ghi nợ Trực tiếp
  Quà tặng Cổ phiếu, Trái phiếu và Quỹ Tương hỗ
  Quà tặng thông qua chuyển khoản Tài khoản Hưu trí Độc lập (IRA), Niên 

kim Từ thiện, Ủy thác và Bất Động sản

“Vâng, phần thưởng ở trên Thiên Đường, nhưng những phần thưởng đó 
bắt đầu với công việc mà chúng ta làm trên trái đất.”




