
Teamwork
Thông qua sự hào phóng của quý vị dành cho Lời Kêu Gọi Công Giáo, quý vị đã giúp  
chúng tôi có được một đội ngũ các chuyên gia để hỗ trợ các giáo xứ, trường học và cộng 
đồng của chúng ta.

Giáo Xứ của Chúng ta & Đức tin của Chúng ta 
Giúp đỡ 280 giáo xứ để họ có thể phụng sự các giáo dân một cách an toàn 
khi đại dịch ập đến thật sự là một nỗ lực chung.

Đội quản lý rủi ro, các nhà đạo đức y học, và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi 
đã cung cấp hướng dẫn bao quát cùng lời khuyên của chuyên gia và các 
cách thực hành tốt nhất cho phép các giáo xứ phụng sự từ xa và trực tiếp. 

Ngoài ra, đóng góp của quý vị cho Lời Kêu Gọi Công Giáo giúp chúng tôi cung cấp những chương trình như 
Transformed in Love (Biến chuyển trong Tình yêu), một chương trình giáo lý dự bị hôn nhân. Chuyển đổi các 
chương trình gặp mặt trực tiếp như thế này thành chương trình trên internet đã giúp cho 1079 cặp đôi có thể 
tiếp tục chuẩn bị cho bí tích hôn phối. 

Các Trường học của chúng ta 
Đội của chúng tôi đã phát triển các quy trình an toàn tại trường và các thực 
hành tốt nhất cho việc học từ xa để học sinh tại 100 trường của chúng ta 
không bị thụt lùi trong giai đoạn đại dịch.

Các trường học của chúng ta đã có thể duy trì việc học trực tiếp gần như 
trong suốt năm học này và đã được tuyên dương là hình mẫu cho các hệ 
thống trường học công trên toàn bang. 

Cùng với sự hỗ trợ của Lời Kêu Gọi, Văn phòng Các Trường Công giáo cũng cung cấp các hỗ trợ trong việc 
hoạt động, hướng dẫn dựa trên đức tin, và các trương trình phát triển chuyên nghiệp cho tất cả các trường học 
thuộc giáo khu.

Cộng đồng của chúng ta 
Các Mục vụ Trung Tâm phụng sự cho lợi ích của 144 cộng đồng của chúng ta 
bằng nhiều cách.

Ngoài các mục vụ Ủng hộ Sự sống và hỗ trợ phục hồi sau nghiện của chúng 
tôi, chúng tôi cũng ủng hộ công bằng xã hội và tôn trọng phẩm giá vốn có 
của mỗi cá nhân qua Hội nghị về Công bằng Xã hội hàng năm và các chương 
trình giáo dục.

Chúng tôi cũng cung cấp các tài liệu, tài nguyên ảo, và hỗ trợ các gia đình và cá nhân khuyết tật để họ có thể 
giữ liên lạc với Nhà Thờ và tiếp tục trên hành trình đức tin của mình.  

Đây là Nhà Thờ của chúng ta, và khi quý vị hỗ trợ Lời Kêu Gọi Công Giáo, quý 
vị cũng hỗ trợ tất cả chúng tôi. 
Để đọc thêm về những câu chuyện này vui lòng ghé trang web bostoncatholicappeal.org để xem video 
của Lời Kêu Gọi Công Giáo năm nay.



Nhờ vào tấm lòng hào phóng của những nhà hảo tâm như quý vị, Lời Kêu Gọi Công Giáo năm ngoái đã quyên góp 
được 14 triệu đô la nhằm giúp đỡ các mục vụ thuộc Tổng Giáo hội Boston để phụng sự cho đức tin của chúng ta, 
giáo xứ của chúng ta, và cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi rất cảm kích sự cống hiến của gia đình đức tin lớn của 
chúng ta, bởi cùng nhau chúng ta có thể tác động đến cuộc sống của những người khác vượt xa những gì chúng 
ta có thể làm một mình. Bên dưới là danh sách liệt kê cách các khoảng tài trợ được phân bổ cho Các Mục vụ Trung 
tâm trong năm 2020. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã giúp đỡ các mục vụ này để họ có thể tiếp tục thay đổi cuộc 
sống, chia sẻ đức tin của chúng ta, và mang sự hiện diện của Chúa đến với thế giới quanh ta.

                                 Các Mục Vụ % ngân  
sách CM

Hỗ trợ Đức tin của Chúng ta: Các Mục vụ tại Trường học, Hỗ trợ 
Giám mục & Thường Huấn, Khâm Sứ Cho Tu sĩ, Phó Tế Vĩnh Viễn, 
các Trường Dòng, các Lời Kêu Gọi, Toà Án Metropolitan, Truyền 
Thông Số, Các Vấn Đề Giáo Luật, Văn phòng của Hồng Y, Thúc 
Đẩy Thể Chế, và Quan Hệ Công Chúng & Truyền Thông.

43%

Hỗ trợ Giáo xứ của Chúng ta: Mục vụ Giới trẻ, Giáo lý Trọn đời, 
Đời sống Tín Ngưỡng & Thờ Phượng, Truyền Giáo & Môn Đệ 
Hoá, Phúc Lợi, Tài Chính, Nhân Sự, Công Nghệ Thông Tin, Các 
Dịch vụ Tài chính Giáo xứ, Quản lý Tài sản, Quản lý Rủi ro.

36%

Hỗ trợ Cộng đồng của Chúng ta: Văn phòng Các Trường Công 
giáo, Đa dạng Văn hoá & Các Cá nhân Khuyết tật, Tông Đồ Khiếm 
thính, Các Vấn đề Đại Kết, Đời sống Gia đình, Đạo đức Y học, Chăm 
sóc Giảm nhẹ, Các Mục vụ Ủng hộ Sự sống, Các Dịch vụ Sức khoẻ 
& Xã hội, Các Chương trình Tuyên Uý, và Hồi phục Sau Nghiện.

21%

                       bostoncatholicappeal.org    Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

 
Lưu ý: Lời Kêu Gọi Công Giáo không hỗ trợ tài chính cho các linh mục đang nghỉ hành chính, hoặc các chi phí thoả thuận tài 
chính và tu vấn/cấp thuốc cho nạn nhân bị lạm dụng bởi giáo sĩ.


