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Ngày 9-10 tháng 9, 2017 

Chương trình Lời Kêu Mời Giáo Phận Hàng Năm sẽ bắt đầu vào cuối tuần tới. Hiệp nhất trong Thánh Thể Đức 
Kitô, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta cũng phải hiệp nhất với mọi giáo xứ trong Giáo phận. Cứ mỗi năm, Đức 
Giám mục kêu mời chúng ta hưởng ứng bằng cách “góp phần vì lợi ích chung,” để hỗ trợ những chương trình 
và mục vụ của Giáo Phận mà không một giáo xứ nào có thể tự cung cấp riêng. Qua Lời Kêu Mời chúng ta 
chung công góp sức chăm sóc cho Giáo hội bằng cách chia sẻ những món quà Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta. 
Mục tiêu Giáo xứ chúng ta là $____________ và 100 phần trăm giáo dân hưởng ứng. Xin quí vị tiếp tục công 
việc của Thiên Chúa trong đức tin, đức cậy và đức mến. Cần thêm chi tiết, xin quí vị ghé thăm mạng 
http://bit.ly/AnnualDiocesanAppeal.   

Ngày 16-17 tháng 09, 2017 

Hôm nay sự cam kết của chúng ta cho chương trình Lời Kêu Mời Giáo Phận Hàng Năm đang được bắt đầu 
khắp nơi trong Giáo Phận Fort Worth. Bằng cách “góp phần vì lợi ích chung,” chúng ta cùng nhau sống như 
một gia đình Giáo phận qua việc ủng hộ các chương trình và dịch vụ mà không một giáo xứ nào có thể tự mình 
tự cung cấp, chẳng hạn như chương trình đào tạo các Phó tế và giáo huấn cho các chủng sinh. Mọi món quà 
dâng cúng, không ngại lớn nhỏ, rất quan trọng cho sự thành công của Lời Kêu Mời Giáo Phận Hàng Năm. Mục 
tiêu năm nay mong rằng 100 phần trăm thành viên tham gia. Để đạt được thành quả này, xin quí vị dâng lên để 
góp phần trong tâm tình biết ơn qua những món quà Thiên Chúa đã trao ban cho quí vị. Xin giúp giáo xứ quí vị 
đạt được mục tiêu $__________. Cần thêm chi tiết, xin quí vị ghé thăm mạng 
http://bit.ly/AnnualDiocesanAppeal. 

Ngày 23-24 tháng 09, 2017 

Xin cám ơn tất cả mọi người đã hưởng ứng một cách rộng lượng cho chương trình Lời Kêu Mời Giáo Phận 
Hàng Năm. Món quà của quí vị làm thay đổi cuộc sống nhiều người, những người mà chúng ta sẽ cùng nhau 
đồng hành chia sẻ trong đức tin, đức cậy và đức mến như một Giáo hội hợp nhất trong Đức Kitô. Nếu quị vị 
chưa có cơ hội cam kết, xin ghi nhận qua text điện thoại ADA to 91999, hoặc điền vào một tờ cam kết tại 
_________________ (xin ghi rõ địa điểm), hoặc dâng cúng qua mạng tại http://bit.ly/AnnualDiocesanAppeal. 

Thông Tin Thông Báo khi Giáo xứ đạt được mục tiêu 

Xin cám ơn tất cả quí vị đã hưởng ứng một cách hết sức rộng lượng cho chương trình Lời Kêu Mời Giáo Phận 
Hàng Năm. Mỗi năm sự thành công của Lời Kêu Mời đều lệ thuộc vào sự đóng góp của quí vị. Và năm nay, quí 
vị đã làm một việc hết sức cảm kích, bằng cách “góp phần vì lợi ích chung,” với món quà $______________ 
từ ___________ gia đình. Cám ơn quí vị đã bảo đảm cho chương trình Lời Kêu Mời Giáo Phận Hàng Năm 
được tiếp tục sứ mệnh xây dựng nước Chúa tại vùng bắc Texas này.  

Ngày 30 tháng 09 tới ngày 01 tháng 10, 2017 và các Chúa Nhật đầu tháng sau đó 

Xin quí vị nhớ cầu nguyện cho công việc của Lời Kêu Mời Giáo Phận Hàng Năm để ủng hộ các chủng sinh, quí 
Phó tế, hội từ thiện Công giáo, các trường học Công giáo, mục vụ hôn nhân và cuộc sống gia đình và nhiều 
chương trình khác. Vì lòng hảo tâm của quí vị, giáo xứ quí vị đã cam kết $ ____________ từ ___________ gia 
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đình. Chúng tôi đang cố đạt được 100 phần trăm giáo dân hưởng ứng vào ngày 30 tháng 06 tới này. Xin ghi 
nhận qua text điện thoại ADA to 91999, hoặc điền vào một tờ cam kết tại _________________ (xin ghi rõ địa 
điểm), hoặc dâng cúng qua mạng tại http://bit.ly/AnnualDiocesanAppeal.  
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