KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG
TRÌNH “XÂY DỰNG NỀN
TẢNG HỘI THÁNH”
Chương trình “Xây dựng nền tảng Hội
Thánh” có tên bằng tiếng Anh là “Upon This
Rock.” Đây là một chương trình tạo ra một ngân
quỹ dự phòng đặc biệt cho tương lai của Địa Phận
Buffalo, vì ngân quỹ hiện hành không thể đáp ứng
đầy đủ các nhu cầu cần thiết cho mục vụ và phát
triển của Địa Phận Buffalo, trong tương lai xa.
Vì thế, Đức Giám Mục Địa Phận Buffalo,
Ban Tư Vấn, Cố Vấn và Đại Diện Linh Mục Đoàn
Địa Phận Buffalo quyết định mở ra một chương
trình gây quỹ đặc biệt có tên gọi “Xây Dựng Nền
Tảng Hội Thánh” cho Địa Phận Buffalo, hầu việc
mục vụ trong tương lai được thăng tiến. Trong đó,
Đức Giám Mục Malone làm chủ tịch Ủy Ban gây
quỹ, ngài trực tiếp gặp gỡ các linh mục đang làm
việc tại Giáo xứ rất nhiều lần để hướng dẫn, thông
tin trực tiếp về chương trình gây quỹ này.
Chương trình “Xây Dựng Nền Tảng Hội
Thánh” gồm có 2 mục đích chính sau đây:
1. Phát triển các chương trình mục vụ tương lai:
xây dựng và sửa các công trình các nhà thờ cổ
kính và quan trọng trong Địa phận, giúp đỡ các
chủng sinh ở chủng viện Christ the King, tìm
Ơn gọi làm linh mục, giúp từ thiện, trợ giúp các
linh mục hưu dưỡng, phát triển hệ thống Giáo
dục Công Giáo, thăng tiến Giáo Lý, mục vụ các
phong trào thuộc giới trẻ, và nhiều việc mục vụ
khác.
2. Trợ giúp các giáo xứ nghèo mà không có kinh
phí sửa nhà thờ hoặc các chương trình Giáo dục
Đức tin dành cho thế hệ trẻ tại Giáo xứ có thu
nhập thấp.

Tổng số tiền dự định cho chương trình gây
quỹ là 100 triệu đôla, trong thời hạn 5 năm (2016 2001). Con số 100 triệu đôla được chia về từng giáo
xứ, được dựa trên số tiền thu nhập của Giáo xứ.

Như vậy, Địa Phận Buffalo đã ấn định tiêu
chuẩn cho Giáo xứ “Coronation of BVM” là
$105,000.00.
Hiện hành, nhiều giáo xứ gây quỹ xong. Số
lượng đạt được là gần 70 triệu đôla, tương đương
70% tổng số tiền chương trình ấn định.
Cho đến nay, Giáo xứ chúng ta chỉ mới có
chương trình sơ khởi và phát thảo. Cuộc hợp gồm
có Ban Hội Đồng Mục Vụ, Tín Thác Viên, Ban Tài
Chính và Ban Cố Vấn đã bầu ra Ban gây quỹ đặc
biệt này. Ban này có tên gọi là Ban Xây Dựng Nền
Tảng Hội Thánh. Ban này sẽ làm việc với 4 ông
trưởng khu và các Ban khác và sẽ mời riêng một số
thành viên khác tuỳ theo quyết định của ông chủ
tịch và Ban liên quan.
Ủy Ban Xây Dựng Nền Tảng Hội Thánh sẽ
làm việc trong thời gian tới, để tìm ra phương cách
quyên góp cách thiết thực và rộng tay của quý ông
bà và anh chị em.
Xin quý ông bà và anh chị em, nhất là quý
gia đình, các tập đoàn kinh doanh hy sinh đóng góp
vào chương trình để chương trình gây quỹ đạt được
hoa trái như mong muốn.

