
Trở nên người Công Giáo và Phát 
Triển vai trò Lãnh Đạo 
Các gia đình, trường học và giáo xứ đóng vai 
trò thiết yếu trong cuộc hành trình Đức Tin 
của chúng ta. Chúng tôi sẽ dành riêng nửa 
triệu để hỗ trợ các khóa học liên hệ đến các bí 
tích và huấn luyện đức tin của người lớn, thuê 
nhân viên và phát hành tài liệu tham khảo.
Chúng tôi sẽ mở các khóa huấn luyện dành 
cho các Giáo sĩ, gồm cả những khóa được 
đánh giá cao như là “Những Lãnh Đạo Gương 
Mẫu, Những Chủ Chăn Nhân Lành”.  Chi phí 
mướn một nhân viên đặc trách và các khóa 
nói trên tốn khoảng $2 triệu.

Mục tiêu của chúng tôi là tăng con số các giáo 
xứ có những giáo dân trợ tá mục vụ  từ 25 đến 
35 phần trăm. Chúng tôi sẽ tài trợ kinh phí 
cùng các khoản vay mượn lên đến $3 triệu.

Chúng tôi sẽ mở rộng tương quan hợp tác  
giữa các gia đình, các giáo xứ, và các nhà giáo 
dục tôn giáo trong các trường công và tư. 
Nhân lực điều hành và tư liệu vật chất cho 
chương trình này sẽ được tài trợ vào khoảng 
$2 triệu.

Đời sống giáo xứ và các công trình 
địa phương
Một phần đáng kể tiền quyên góp được từ các 
cuộc vận động sẽ được giành riêng cho các 
nhu cầu tại địa phương. $26 triệu sẽ được 
dùng để hỗ trợ các công trình trong các giáo 
xứ chúng ta. Việc này sẽ nâng cao hạ tầng cơ 
sở và bảo đảm có chỗ tiếp đón giáo dân, đồng 
thời khuyến khích họ tham dự vào đời sống 
nhiệm tích cũng như các chương trình liên 
quan. Mỗi linh mục quản xứ sẽ dẫn dắt việc 
triển khai các dự án nhằm làm mạnh và xây 
dựng cộng đồng giáo xứ nơi họ cai quản.

Thừa tác vụ giới trẻ cấp giáo xứ
Đối với các giáo xứ có ít nguồn tài lực, chúng 
tôi sẽ trợ cấp hàng năm để họ có thể mướn 
các thừa tác viên giới trẻ. Trong nhiều trường 
hợp, các giáo xứ lân cận sẽ chia sẻ nhân lực 
điều hành. Tổng số đầu tư sẽ là $5 triệu.

Thừa tác vụ trường học và  
Thanh Niên
Hơn 400,000 sinh viên toàn thời gian và bán 
thời gian đang theo học các ngành tại các 
trường hậu trung học (cao đẳng và đại học) 
trong Tổng Giáo Phận. Hiện thời có bảy văn 
phòng Tuyên Úy tại các trường. Chúng tôi sẽ 
đầu tư ước chừng $5 triệu để duy trì và mở 
rộng sự hiện diện mạnh mẽ những nhân viên 
Công giáo trong các trường học. 

Quảng bá đức tin của chúng ta 
Trang mạng và các phương tiện truyền thông 
xã hội của chúng ta sẽ là các nguồn thông tin 
và hướng dẫn nhằm giáo dục và khích lệ giáo 
dân. Chúng tôi sẽ đầu tư $1.5 triệu để làm lớn 
mạnh tiếng nói tập thể của cộng đồng Công 
Giáo.

Chúng tôi sẽ làm việc với các giáo xứ để 
đảm bảo trang mạng của họ có dáng vẻ và kỹ 
năng hướng dẫn bất di bất dịch. Chúng tôi sẽ 
đầu tư $1.5 triệu cho máy móc, chương trình 
chạy máy, bảo trì và hỗ trợ.

Các trung tâm chia sẻ đức tin sẽ được tổ 
chức tại mười giáo xứ. Các thừa tác viên sẽ 
được huấn luyện, giáo dân có thể thích thú 
lắng nghe các bài giảng và các Giáo sĩ và Tu 
sĩ có thể tham gia đối thoại và hội thảo theo 
khuôn khổ khu vực. $1.5 triệu sẽ được đầu 
tư cho thiết bị kỹ thuật và việc bảo trì liên tục 
các trung tâm và thiết bị mới này.

Với số đầu tư $2 triệu, chúng tôi sẽ phát 
triển công việc dịch thuật mục vụ, đem Tin 
Mừng đến với giáo dân bằng nhiều ngôn ngữ.

Củng cố nền tảng đức tin của chúng ta:  $55 triệu
Các giáo xứ sinh động của chúng ta vừa là những trung tâm tâm linh, vừa là 
những trung tâm sinh họat giúp phản ảnh lời mời gọi yêu thương và phục vụ 
của Phúc Âm. 

Vương Cung Thánh đường  
Thánh Mi-ca-e
Với tư cách là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo 
phận Toronto, Vương Cung Thánh đường 
Thánh Mi-ca-e đòi hỏi công tác tu sửa và phục 
hồi đáng kể nhằm duy trì vẻ đẹp cố hữu, tạo 
khả năng tiếp cận, và nói lên tầm quan trọng 
của một  trung tâm  sinh họat tâm linh của một 
đại Gia đình Đức Tin lớn nhất ở Canada.

Bằng việc đầu tư $25 triệu, chúng tôi sẽ 
giúp bảo đảm thánh đường luôn là tòa nhà 
được chăm sóc chu đáo và hãnh diện là một 
biểu dương Công giáo trong Tổng Giáo Phận 
Toronto.

Các ngôi thánh đường mới
Chúng ta vẫn tiếp tục lớn mạnh, với 14 ngôi 
thánh đường đã được xây dựng và khánh 
thành kể từ năm 2000. Một ngôi thánh đường 
mới tốn từ $11 triệu đến $14 triệu tiền mua 
đất và xây cất. Chúng tôi sẽ lập một qũy trị giá 
$20 triệu để giúp kế toán nợ nần cho các giáo 
xứ, giúp cho việc xây dựng được khởi công sớm.

Tài sản hiện có của giáo hội
Một vài giáo xứ không đủ khả năng tài chính 
để bảo tồn những khu đất thánh và có gía trị 
lịch sử. Để tuân hành luật mới liên quan tới 
những người tàn tật của chính quyền, nhiều 
tòa nhà cũ của chúng ta cần được tu sửa rất 
nhiều. Để giúp đáp ứng những nhu cầu này, 
chúng tôi sẽ giành riêng $10 triệu cho các tài 
sản giáo hội đang cần bổ sung về tài chính.

Củng cố Gia Đình Đức Tin của chúng ta: $50 triệu
Gia Đình Đức Tin của chúng ta có một trọng trách đối với các thành viên trẻ 
nhất. Chúng tôi chân thành cám ơn về những niềm vui và óc sáng tạo mà 
các bạn trẻ đem đến cho các hoạt động và đời sống của giáo xứ:  như những 
thuyết trình viên, thừa tác viên giới trẻ, thành viên các hội đoàn và những 
người bênh vực cho công bằng xã hội

Nỗ lực chưa từng có này sẽ gây qũy được ít nhất $105 triệu — củng cố, 
khích lệ, và biến đổi Tổng Giáo Phận Toronto và 225 giáo xứ trực thuộc.

Đây là đức tin của chúng ta, đây là lời cầu nguyện của chúng ta

Chương Trình Vận Động Gia Đình Đức Tin là một trong những nỗ lực gây quỹ lớn nhất từng được vận động ở Canada. 
Chúng tôi đang tìm kiếm sự trợ giúp của mỗi thành viên trong đại gia đình đức tin. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục 
ban phước lành cho gia đình chúng ta đang khi chúng ta đồng hành trong  việc thờ phượng Thiên Chúa và phục vụ 
nhau với niềm yêu thương hoan hỉ.

Vlad Mamaradlo, một 
thừa tác viên giáo dân 
tại nhà thờ Thánh Giuse 
Thợ ở Thornhill, đang 
thách thức các bạn trẻ 
thực tâm tìm gặp Chúa 
Giêsu Kitô.

Đức Hồng Y Collins trong 
buổi nói chuyện với sinh viên 
ở Canada thông qua mạng 
Skype™.

Cha Frank Portelli (bên 
phải) là Giám đốc Văn 
Phòng Giới Trẻ Công 
Giáo của Tổng giáo phận 
Toronto.

Từ năm 2000 tới nay, hằng năm chúng ta đều đã xây 
dựng được một ngôi thánh đường mới.  Hy vọng 
truyền thống được tiếp diễn. 
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Vem và Rita Beach mở 
cổng nhà thờ Thánh Giuse 
Thợ ở Oshawa vào mỗi 
buổi sáng.

Hãy cộng tác 
cùng chúng tôi !

Vương Cung Thánh 
đường Thánh Mi-ca-e  
$25 triệu

Các ngôi thánh 
đường mới  
$20 triệu

Tài sản hiện 
có của giáo 
hội  
$10 triệu

Quảng bá đức tin   
$6.5 triệu

Huấn luyện để trở nên 
người Công Giáo và Phát 
Triển vai trò Lãnh Đạo 
$7.5 triệu

Đời sống giáo xứ và 
các công trình địa 
phương  
$26 triệu

Thừa Tác 
Vụ Trường 
Học và 
Thanh Niên  
   $5 triệu

Thừa Tác  
Vụ Giới Trẻ  
cấp Giáo Xứ  
    $5 triệu

Mục tiêu  
$105 triệu 

Saulina Amaral là nhân viên 
thường trực cho Văn phòng 
Huấn Luyện các Quản Lý 
của tổng giáo phận, vận 
hành các khóa huấn luyện 
cho thừa tác vụ tương tế. 

Bác sĩ Moira McQueen là 
Giám đốc điều hành của 
Viện Đạo đức sinh học 
Công Giáo Canada. Những 
tiếng nói giáo dân lưu lóat 
và am hiểu là rất cần thiết 
nơi công cộng.

Cha Matthias Kim, cha phó 
của Giáo Xứ Andrew Kim ở 
North York,  có nói: “Chúng 
tôi luôn sinh động tại các 
nơi giao tiếp.” 

Cha Dominic Barber, Chánh 
Xứ Giáo Xứ  Thánh Patrick ở 
Markham, một giáo xứ vùng 
ngọai ô đang lớn mạnh, với 
một thừa tác vụ giới trẻ bao 
gồm các thành viên từ tám 
trường Công Giáo.

Ghi chú: Hầu hết các khỏan tài trợ sẽ kết 
thúc trong 5 đến 10 năm tới. Các chi tiết rõ 
hơn đều có trong trang mạng của chúng tôi.

ourFamilyofFaith.ca

Kế Họach Mục Vụ của Tổng Giáo 
Phận Toronto được đăng tại: 
www.archtoronto.org/pastoral

Đức Hồng Y Thomas Collins, 
nguyên Tổng Giám Mục giáo 
phận Toronto có nói: “Cả hai 
Kế Họach Mục Vụ và Phong 
Trào Gia Đình Đức Tin đều sẽ 
giúp chúng ta trở nên hữu 
hiệu hơn trong sứ mạng 
Chúa Giêsu giao phó cho 
chúng ta: là yêu Chúa và thể 
hiện tình yêu đó bằng việc 
phục vụ lẫn nhau.”
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