
 

“Giving Circle”  

của Các Phụ Nữ Ưu Tú 
Trao Ban, Cầu Nguyện, Phúc Lành 

 

AI: Các phụ nữ có đức tin muốn thi hành thánh ý của Thiên Chúa bằng cách gom góp các nguồn 

năng để hỗ trợ các tác vụ địa phương mà đó là sứ vụ của người Công Giáo. 

THẾ NÀO:  Tổ chức “Circle” gom góp các tặng dữ hàng năm từ những phụ nữ gia nhập. Người 

lãnh đạo “Circle” chọn một vùng tập trung và mời các tổ chức bác ái trong vùng nộp đơn xin trợ 

cấp. Chúng ta biểu quyết về những tổ chức nào được nhận và số tiền được phân phối cho 

những tổ chức này. Cùng lúc, chúng ta cùng nhau cầu nguyện và tích cực tham dự trong việc 

chia sẻ Vương Quốc của Thiên Chúa. Mọi số tiền được quản trị bởi Phòng Quản Lý của Giáo 

Phận Baton Rouge và được coi là một món quà từ thiện có thể trừ thuế. 

PHƯƠNG CÁCH: Hãy tham gia tổ chức “Circle” bằng cách tặng số tiền hàng năm để hợp tác là 
$550 hay nhiều hơn. Những phụ nữ nào cảm thấy được mời gọi thì được khích lệ tặng số tiền 
$1,100 để bảo trợ thêm một người khác gia nhập. Tham dự 3 cuộc họp (có Thánh Lễ và diễn giả 
được mời), chọn các tổ chức bác ái địa phương để nhận tài trợ hằng năm. $50 để trang trải chi 
phí hội họp và phần còn lại được tặng cho những tổ chức xin trợ cấp. Đến thăm các tổ chức bác 
ái được chọn để chứng kiến các nguồn năng gom góp của chúng ta ảnh hưởng thế nào đến các 
nhu cầu trong giáo phận. 
 
 

Lưu tâm? 
Hãy vào trang http://www.diobr.org/wgc để tham gia  

hoặc gởi chi phiếu và thông tin liên lạc về: 
The Catholic Diocese, ATTN: Gwen Fairchild 
P.O. Box 2028 Baton Rouge, LA 70821-2028 

 
 
 

T. Katharine Drexel, xin cầu cho chúng tôi khi thi hành thánh ý của Thiên Chúa. 


