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     Đối với trên một ngàn giáo dân tham dự lễ Cung hiến Nhà thờ vào ngày 11 tháng 9 vừa qua, đó một 
kỷ niệm đáng ghi nhớ, là một cao điểm trong đời sống Đức tin Công Giáo của chúng ta. Thật là 
một ngày tuyệt vời! 
     Có người đã hỏi rằng làm sao có thể ghi nhận công ơn của những người đã đóng góp trong việc xây 
dựng lên nhà thờ tuyệt đẹp này?  Trước hết, việc ghi nhận là do số tiền đã đóng góp, chứ không phải số 
tiền đã hứa, nên việc ghi nhận công khai sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất bảng cập nhật tài chánh, vào 
tháng 6 năm 2023. Như vậy để mọi người có thể hoàn tất việc đóng góp cũng như để cho những người 
mới có thể tham gia việc đóng góp nữa. (Xin xem dưới đây là chúng ta vẫn còn thiếu $850,717 để trang 
trải các chi phí về xây cất).  Thứ hai, tất cả mọi người đóng góp đều được ghi tên vào sổ Ân Nhân Đóng 
góp và sổ này có để ở Văn phòng Giáo xứ.  Thứ ba, trong khi Chúa biết mọi tâm hồn quảng đại của 
chúng ta, những người đóp góp rộng rãi  từ $4,000 trở lên sẽ được khắc tên vào một tấm bảng nhỏ gắn 
trên tường nhà thờ. Vị trí và hình thức các bảng này sẽ được ấn định sau. (Xem tiếp ở dưới, bên trái) 
 

 
 

 

  

Ân Nhân Đóng Góp  (Tiếp theo ở trên) 
Thứ tư, những người đóng góp từ $5,000 trở lên 
có thể được khắc tên trên bảng nhỏ gắn ở Tượng 
Đài Đức Mẹ La Vang. Thứ năm, những người 
đóng góp từ $15,000 trở lên có thể được ghi là 
“Để vinh danh…” hoặc “Để kính nhớ…” trước  
tên của họ. 
      Mọi giáo dân có thể hứa đóng góp thêm và 
những giáo dân mới gia nhập Giáo xứ đều có thể 
trở thành Ân nhân Đóng góp Tiên khởi. Chỉ cần 
điền vào Phiếu Hứa Đóng Góp, sau Thánh lễ. Ông 
Bà có thể hoàn tất việc đóng góp trong vòng 20 
tháng, giúp cho thế hệ sau có nơi thờ phượng.  
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      Chương trình Vận động tài chánh ban đầu từ năm 
2017 mang  lại 547 gia đình hứa đóng góp được 
$2,158,438.  Chúng ta kỳ vọng mọi người hoàn tất 
việc đóng góp: Vẫn còn $117,993 chưa đóng đủ.  
      Chương trình Vận Động gia hạn với mục tiêu 
thâu được $2 triệu để trang trải những thiếu hụt và 
trả cho những chi phí gia tăng về xây cất.  
Tính đến ngày 2 tháng 10 đã thâu được như sau: 
     Mới hứa đóng góp                             166 
     Hứa đóng góp thêm                           212 
     Tổng cộng số tiền đã hứa       $1,149,283 
     Còn thiếu                                  $850,717 

        Hãy Xây Dựng Ngôi nhà cho Giáo xứ Chúng ta! 


