Đóng Góp Hàng Tháng! Đóng Góp Đều Đặn! Để việc hỗ trợ của quí vị được thực dụng liên
tục bằng cách tham gia Chương Trình Đóng Góp Hàng Tháng cho Hội Nối Vòng Thánh
Phanxicô .
Tạ ơn sự hỗ trợ nhiệ t thà nh củ a ta� t cả thà nh viê n đó ng
gó p ra� t trung thà nh hà ng thá ng tới chương trı̀nh Lời
Kêu Mời Giáo Phận Hàng Năm, một nguo� n lợi tức ổn
định thu nhậ p được sẽ giúp phục vụ người nghèo,
những gia đình, giáo sĩ và con em của Giáo phận chúng
ta.

và tiếp tục như vậ y hà ng nă m.

Tham gia Như The� Nà o
• Đánh dấu sự lựa chọn của quí vị trong thẻ cam
kết Hộ i No� i Vò ng Thá nh Phanxicô và gửi lại cho chúng
tôi.
• Đăng ký trực tuyến tại
www.advancementfoundation.org.
• Ủy quyền tự động rút tài khoản liên tục, hàng
tháng thẻ tín dụng hoặc từ ngân hàng.
• Quà Dâ ng Cú ng sẽ lặp lại trong vòng 12 tháng

Tạ i sao việ c đó ng gó p liên tục hàng tháng có the� lợi ı́ch cho quı́ vị?
• Việ c ra� t dễ dàng và tự động. Quı́ vị chọn số tiền hàng tháng
• Việ t ra� t linh động và an toà n . Quı́ vị có thể tăng, giảm, tạm dừng hoặc ngừng đóng góp bất
cứ lúc nào .
• Việ c ra� t thuận tiện. Quı́ vị sẽ nhận được một, biên lai khai thuế to� ng hợp cho mọ i đóng góp
và o mo� i tháng Giêng.
• Việ c rất thỏa mãn. Quı́ vị sẽ phát triển trong đức tin qua việ c chia sẻ yêu thương với người
khác.

Tại sao việ c đó ng gó p hà ng thá ng trở nên giá trị như vậ y?
• Việ c là m đáng tin cậy. Chương trình cung cấp một nguồn tài trợ đe� u đặ n cho sứ vụ Giáo Hội
chúng ta.
• Việ c chi tiê u hiệu lực. Sự Đóng góp tự động được thi hành hiệu lực hơn và người tặng hàng
tháng nhận được ít thư từ hơn mo� i nă m.
• Việ c là m lợi ı́ch. Hàng ngàn giờ dịch vụ có thể được cung cấp cho nhiều người ở các giáo xứ,
trường học cộng thêm nhie� u mụ c vụ và các chương trình khác.

