
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần này sẽ được 

trả lại cho giáo xứ. 
 

Tên:   

Họ::   

Điện thoại:    

Email: 
  
 

 

 

 

   

   

“Ơn gọi của Kitô giáo là một lời mời gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu. Quản lý là 

một phần của ơn gọi. Nhiều hơn thế, các Kitô hữu được mời gọi làm người 

quản gia của ơn gọi cá nhân mà họ nhận được. Mỗi người chúng ta phải phân 

biệt, chấp nhận, và sống vui vẻ và rộng rải với những cam kết, trách nhiệm và 

vai trò mà Thiên Chúa kêu gọi riêng biệt cho mỗi người chúng ta.” –Stewardship: 

A Disciple’s Response, USCCB, 1992. 

Quản lý là đức tin trong hành động. Là Kitô hữu, chúng ta tin rằng tất cả 

mọi thứ chúng ta có là một món quà từ Thiên Chúa. Các khái niệm về quản 

lý là một cách sống giúp chúng ta sống trong một tinh thần khó nghèo, bằng 

cách nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là những người chăm sóc, không phải 

là sở hữu chủ của những món quà mà chúng ta đã nhận được. Sống quản lý 

cho phép chúng ta sử dụng món quà của chúng ta một cách khôn ngoan, cho 

những gì tốt nhất trong khả năng của chúng ta, và vì lợi ích của Giáo Hội 

của Chúa. Là người quản lý Công giáo, chúng ta được kêu gọi để chia sẻ 

quà tặng của mình trong cộng đồng giáo xứ và thế giới xung quanh chúng ta.  

Quản lý là một sự thách thức, một sự đòi hỏi, và hết sức cá nhân. Quan 

trọng hơn là phần thưởng trong cuộc đời này và cũng như đời sau. 

Dâng hiến hy sinh có nghĩa là: 

• Đặt Thiên Chúa là ưu tiên trong cuộc sống của tôi. 

• Lên kế hoạch để góp phần một cách chu đáo trong sư ̣ cầu nguyện. 

• Nhận thức được Chúa là Đấng Tạo Hóa và là nguồn gốc của tất cả chúng ta 

và tất cả mọi thứ chúng ta có. 

• Dâng cho Thiên Chúa những phần tốt nhất của những gì chúng tôi nhận 

được. 

• Đặt niềm tin câ ̣y và sư ̣ an toàn trong sự quan phòng của Thiên Chúa 

Chia sẻ - hãy  tặng một món quà đều đặn cho giáo xứ 

Trong tâm tình tạ ơn cho những ơn sủng mà chúng ta lãnh nhận, mỗi gia 

đình được yêu cầu đóng góp cho giáo xứ Mân Côi theo tỷ lệ phần trăm đã 

được hoạch định theo lợi tức thu nhập.  

 

 Làm thế nào bạn sẽ chia sẻ những phước lành của bạn 

đã được ban tặng? 

Trả ơn: Chia sẻ, cầu nguyện, & Phục 

vụ 

Vui lòng điền vào phần dưới đây và 

xé dọc rồi trả lại cho giáo xứ. 

Chia sẻ - sự đóng góp hàng tuần của 

bạn:              

$_______________ 

Cầu nguyện – khoanh tròn các số 

bạn chọn 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

Phục vụ - khoanh tròn các số bạn 

chọn 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

 

PER HOUR PER WEEK PER MONTH PER YEAR 1.5% 2% 2.5% 3% 3.5% 4% 4.5% 5%

7.50$       300$        1,200$     15,000$   4.50$     6.00$     7.50$     9.00$     10.50$   12.00$   13.50$   15.00$   

10.00$     400$        1,600$     20,000$   6.00$     8.00$     10.00$   12.00$   14.00$   16.00$   18.00$   20.00$   

12.50$     500$        2,000$     25,000$   7.50$     10.00$   12.50$   15.00$   17.50$   20.00$   22.50$   25.00$   

15.00$     600$        2,400$     30,000$   9.00$     12.00$   15.00$   18.00$   21.00$   24.00$   27.00$   30.00$   

17.50$     700$        2,800$     35,000$   10.50$   14.00$   17.50$   21.00$   24.50$   28.00$   31.50$   35.00$   

20.00$     800$        3,200$     40,000$   12.00$   16.00$   20.00$   24.00$   28.00$   32.00$   36.00$   40.00$   

22.50$     900$        3,600$     45,000$   13.50$   18.00$   22.50$   27.00$   31.50$   36.00$   40.50$   45.00$   

25.00$     1,000$     4,000$     50,000$   15.00$   20.00$   25.00$   30.00$   35.00$   40.00$   45.00$   50.00$   

30.00$     1,200$     4,800$     60,000$   18.00$   24.00$   30.00$   36.00$   42.00$   48.00$   54.00$   60.00$   

35.00$     1,400$     5,600$     70,000$   21.00$   28.00$   35.00$   42.00$   49.00$   56.00$   63.00$   70.00$   

40.00$     1,600$     6,400$     80,000$   24.00$   32.00$   40.00$   48.00$   56.00$   64.00$   72.00$   80.00$   

45.00$     1,800$     7,200$     90,000$   27.00$   36.00$   45.00$   54.00$   63.00$   72.00$   81.00$   90.00$   

50.00$     2,000$     8,000$     100,000$ 30.00$   40.00$   50.00$   60.00$   70.00$   80.00$   90.00$   100.00$ 

HOUSEHOLD INCOME SUGGESTED WEEKLY GIVING



Phục vụ:  Cơ hội để tham gia vào 

giáo xứ 

Các môn đệ Chúa mời gọi chúng ta phục vụ lẫn 

nhau trong tình yêu. Cộng đoàn Mân Côi cung 

cấp nhiều cơ hội cho tất cả chúng ta để làm việc 

đó. Dưới đây là một danh sách ngắn của nhiều 

cơ hội mà chúng ta có thể phục vụ giáo xứ và 

cộng đồng xung quanh. *   

Để biết thêm thông tin, xin ghé thăm website 

holyrosaryparish.org hay là email 

ministry@holyrosaryparish.org. 

 

 

* Tất cả các tình nguyện viên phải tham dự buổi 

huấn luyện VIRTUS Safe Environment.  

 

 1) Adopt-a-family

 2) Altar Society

 3) Community Garden

 4) COOL (Catholic Organization Of Life) 

 5) Knights of Columbus

 6) Lectors

 7) Marian Day Event

 8) Religious Ed/CCE (ie, Cathechists)

 9) Respect Life Ministry

 10) Rite of Christian Initiation (RCIA)

 11) St. Vincent de Paul Society 

 12) Bible Study Facilitators

 13) Sunday Coffee & Donuts

 14) American Heritage Girls

 15) Boy Scouts (Explorers)

 16) Vietnamese Choir

 17) Vietnamese Community Volunteers

 18) Wednesday Community Luncheon

 19) Welcoming Committee (Ushers & Greeters)

 20) Young Adults Group

 

Holy Rosary Parish  
Houston, TX 

www.holyrosaryparish.org 

 

Ý kiến hoặc câu hỏi? 

Xin hãy chia sẻ dưới đây. 

 

  

Cầu nguyện - Cầu nguyện và 

sử dụng thời gian một cách khôn 

ngoan 

Việc đóng góp bắt đầu bằng lời cầu 

nguyện. Thời gian đặc biệt với Chúa 

chuẩn bị cho chúng ta tinh thần để 

chúng ta biết sử dụng món quà của 

mình trong việc phục vụ Chúa và tha 

nhân. Xem xét lại những cách cụ thể 

mà bạn sẽ cam kết để nâng cao đời 

sống cầu nguyện của bạn.  

1) Chầu Thánh Thể 

 

ầu kinh Mân Côi 

 

ễ trong tuần ít 

nhất một lần một tháng 

 

ải 

 

ầu nguyện và suy niệm Lời 

Chúa với gia đình tôi 

 

Đọc Kinh Thánh mỗi tuần 

 

ạt động  của 

giáo xứ về việc cầu nguyện (Ngày thứ 

Bảy đầu tháng dành cho lòng sùng kính Đức 

Mẹ Maria, Tuần Cửu Nhật, v.v.) 

ững việc khác______________ 

"Ai, là người quản lý trung tín 

và cẩn trọng …” Luke 12:42 

mailto:holyrosaryparish.org
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