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Anh chị em thân mến, 
  
Trước hết và trên hết, tôi xin cám ơn anh chị em vì đã liên tục nâng đỡ Giáo phận San Jose và 
Giáo xứ này hàng năm. Sự nâng đỡ của anh chị em rất cần thiết cho việc Phúc âm hóa trong 
Quận hạt Santa Clara của chúng ta. 
  
Hiện nay, chúng ta đang ở giữa cơn đại dịch chưa từng có. Đại dịch đã gây ra không biết bao 
nhiêu hậu quả – chết chóc, mất nguồn sống, và đối với một số người, mất nhà cửa. Đời sống của 
Giáo xứ Đức Bà là Chốn Tựa nương cũng bị ảnh hưởng rất nhiều – cách chúng ta thờ phượng, 
cách chúng ta thi hành những phục vụ căn bản và những sứ vụ như phép rửa, tang chế, dậy giáo 
lý và những công việc khác. Chúng ta đã phải cắt giảm giờ  làm việc của các nhân viên văn 
phòng và cho nghỉ việc một nhân viên. 
  
Ngày nay, hơn bao giờ hết, giữa đại dịch Covid 19, việc quản lý và làm chứng của chúng ta càng 
quan trọng hơn. Đức tin truyền can đảm cho chúng ta tiếp tục yêu Chúa và Hội thánh của Người 
như những môn đệ trung thành của Đức Kitô, để chúng ta có thể là “muối cho đất và ánh sáng 
cho thế gian.” 
  
Chỉ tiêu của Gx chúng ta cho ADA 2021, “Cùng đi với nhau trong hy vọng” là $63,483, thấp 
hơn chỉ tiêu năm ngoái là 31%.    
  
Như anh chị em biết chúng ta hàng tháng phải trả tiền vay ngân hàng là  $20,000.00. Vì xụt giảm 
thu nhập do Covid 19, chúng ta đã phải dùng tiền tiết kiệm của Gx để trả món nợ này. Tiền 
quyên góp và dâng cúng hàng tuần chỉ đủ chi trả cho những chi phí sinh hoạt của Gx như điện 
nước, bảo hiểm, lương nhân viên, văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm phụng vụ, hệ thống giữ vệ 
sinh thánh đường vv. Chúng ta không biết đại dịch này còn kéo dài đến bao giờ. Chúng ta chỉ có 
thể trả tiền mortgage bằng quỹ tiết kiệm Gx đến tháng Chín 2021, sau đó toàn thể trương mục 
này trở về số không. Đến tháng Chín 2021, số còn nợ sẽ là $300,000,00. Vì lý do này chúng ta sẽ 
mở Chiến dịch Trợ giúp Giáo xứ ,PAC. Chúng ta sẽ kết hợp hai chiến dịch: Chỉ tiêu ADA 2021 - 
$63,483 cộng thêm với chỉ tiêu PAC - $300,000 để đạt chỉ tiêu gây quỹ chung là $363,483.  
  
  
Mục đích của chúng ta rất lớn, nhưng nếu chúng ta cùng làm việc với nhau như một gia đình và 
ủng hộ chiến dịch này, chúng ta có thể đạt mục tiêu của ADA đồng thời trả hết món nợ ngân 
hàng. 
  
Tôi muốn kêu gọi tất cả anh chị em ủng hộ chiến dịch này. Nếu mỗi gia đình dâng cúng $250.00, 
chúng ta sẽ dễ dàng đạt mục tiêu. Chúng ta hiểu rằng một số anh chị em đã mất việc và có thể 
không có khả năng đóng góp vào lúc này. Xin hãy cầu nguyện cho Gx và cho sự thành công của 
Chiến dich. Có người trong anh chị em đã nghỉ hưu và sống bằng một thu nhập cố định, có lẽ chỉ 
dựa vào quĩ an sinh xã hội. Bất cứ bao nhiêu anh chị em có thể đóng góp chúng ta cũng hoan 
nghênh. Những anh chị em có thể đóng góp nhiều hơn, chúng ta khuyến khích hãy làm như thế. 
Điều quan trọng ở đây là không phải bằng nhau về số tiền nhưng là bằng nhau về sự hy sinh.  
  



Chúng ta sẽ mở màn Chiến dịch Trợ giúp Giáo xứ vào ngày 8 tháng 12 năm 2020, lễ trọng kính 
Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội. Sự đóng góp của anh chị em trong tháng Mười Hai không chỉ 
là món quà anh chị em tặng giáo xứ, nhưng cũng là thêm phần giảm thuế cho năm 2020. Nếu anh 
chị em chưa có cơ hội nâng đỡ những nỗ lực này của chúng ta, xin hãy dùng Phiếu Hứa đính 
kèm để ủng hộ mục tiêu gây quĩ kết hợp của chúng ta. Hoặc anh chị em có thể đóng góp online 
cách an toàn tại địa chỉ www.dsj.org. Anh chị em có thể đóng góp một lần hay trải ra trong nhiều 
tháng liên tiếp 
  
Xin cám ơn lòng quảng đại của anh chị em rất nhiều. Xin Chúa nhân từ tiếp tục ban niềm vui và 
bình an cho anh chị em và gia đình. 
  
Xin Chúa chúc lành, 
  
Fr. Hugo Rojas  
  
     Cha xứ 
  

“Vì kho tàng của các con ở đâu thì lòng các con ở đó.”  Matthew 6:21 
 


