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Về việc cùng nhau hoạch định trong Đức Ki-tô cho Giáo phận Parramatta 

 

Một gia đình đang lớn mạnh 

Giáo phận Parramatta của chúng ta đang trên đà phát triển mạnh về nhiều 

phương diện! Một số nhà thờ của chúng ta chỉ còn chỗ đứng và một số trường 

học của chúng ta đầy học sinh. Chúng ta có những giáo xứ, nhà thờ và trường 

học mới cần được xây dựng vì nhiều khu phố mới đang mọc lên quanh chúng 

ta.Chúng ta có độ tuổi trung bình trẻ hơn bất cứ giáo phận nào ở Úc. Có thể 

nói chúng ta có một giáo phận đa sắc tộc và đa văn hóa nhất thế giới. Ở đây,  

có nhiều tiềm lực và đủ mọi khả thể cho tương lai. 

Dĩ nhiên cũng có không cân đối. Trong một vài nơi của giáo phận chúng ta, dường như có quá nhiều nhà 

thờ và thánh lễ, trong khi vài nơi khác lại có quá ít. Chúng ta không có nhiều linh mục và tu sĩ như mong 

muốn, hoặc nhiều giáo dân trong các tác vụ. Đối với một số người, các sinh hoạt khác trở nên quan trọng 

hơn là nhà thờ, ngay cả quan trọng hơn Thiên Chúa. Có những người mà chúng ta mong thây ở nhà thờ 

thường xuyên hơn. 

Loan báo Tin Mừng, đem Tin Mừng đến cho những người chưa bao giờ biết Đức Ki-tô và tái loan báo 

Tin Mừng cho những ai cần phải biêt Ngài nhiều hơn, là chìa khóa cho tương lai của giáo phận chúng ta. 

Chúng ta cần một sự bộc phát mới của lòng nhiệt thành truyền giáo! Giữa những cơ hội và thách đố, 

chúng ta muốn là Giáo hội tốt nhất nhằm phục vụ miền Tây của Sydney. Chúng ta muốn chú ý đến tiếng 

Chúa mời gọi chúng ta hôm nay, bước theo sự hướng dẫn của Ngài để đem Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô 

vào trong cuộc sống, đến với thế giới. 

Ân sủng và đức tin 

Năm 2011, giáo phận Parramatta cử hành sinh nhật lần thứ 25 từ lúc được Chân Phước Gio-an Phao-lô II 

thiết lập, ngày 8 tháng Tư năm `1986. Năm 2012, toàn thể Giáo hội kỷ niệm một biến cố khác: sinh nhật 

thứ 50 ngày khai mạc Công Đồng Va-ti-ca-nô II. Chân phước Gio-an XXIII đã qui tụ các Giám mục trên 

thế giới để xét xem Giáo hội làm thế nào để có thể canh tân chính mình cách tốt nhất và đáp ứng được 

những thách đố trong việc phục vụ Thiên Chúa và nhân loại hôm nay. 

Để đánh dấu điều nầy, Giáo hội Úc sẽ cử hành "Năm Ân Sủng" từ Lễ Hiện Xuống (27/5/2012 đến 

19/5/2013) và Giáo hội toàn cầu sẽ cử hành 'Năm Đức tin' từ cuối năm (11/10/2012 đến 24/11/2013). Cả 

hai việc cử hành vùa ân sủng vừa đức tin, như Đức Giáo hoàng Bê-nê-đi-tô  XVI đã nói, sẽ là dịp “cho 

mọt cuộc trở lại hoàn toàn hơn với Thiên Chúa, để củng cố đức tin của chúng ta vào Ngài và hân hoan 

loan báo về Ngài cho con người của thời đại chúng ta”. 



Niềm tin vào tương lai của chúng ta 

Thời gian ân sủng và đức tin giúp cho giáo phận với 25 tuổi đời 

Parramata của chúng ta có được một cơ hội tốt để suy nghĩ về cuộc sống 

và sứ mệnh của mình. 

Làm thế nào để chúng ta có thể sống đức tin của chúng ta trong tương lai 

nơi miền Tây Sydney này với niềm phấn khởi tươi trẻ và đầy sức sống, 

với quyết tâm và vui tươi? Làm thế nào để tiếp cận với những ai ít khi 

đến nhà thờ và đón nhận họ trở về? Làm thế nào để lôi kéo những người chưa biết rằng gia đình thiêng 

liêng của họ là đến với chúng ta? Làm thế nào để hỗ trợ tốt hơn cho các gia đình, xứ đạo, trường học, các 

cộng đoàn thổ dân và di dân của chúng ta, trong việc sống và chia sẻ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô? 

Với những câu hỏi như thế trong tâm trí và với lòng phó thác mãnh liệt vào Thiên Chúa và dân chúng 

miền Tây Sydney, mà tôi đã bắt đầu tiến trình của việc hoạch định mục vụ cho giào phận chúng ta. Giờ 

đây là lúc hoạch định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Giờ đây là lúc chia sẻ những tư tưởng 

của chúng ta, chuẩn bị và tiến lên với Niềm Tin vào Tương Lai cua Chúng Ta. 

 

Hoạch Định Mục Vụ 

Dĩ nhiên, cùng nhau hoạch định trong đức tin không có gì mới trong Giáo hội chúng ta. Từ ban đầu, 

chúng ta đã cố gắng đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa và các nhu cầu của mọi thời. Chúng ta cần phân 

định chung như là một giáo phận hầu sứ vụ trao phó cho chúng ta có thể được xúc tiến. 

Hoạch định mục vụ không dễ dàng. Nó có vẻ không mấy hấp dẫn như nhiều phương diện khác của đời 

sống của Giáo hội. Nhưng nó lại quan trọng. Nó thực hiện công việc của Thiên Chúa, chứ không chi bàn 

đến. Nó đang định hình cho giáo phận chúng ta và những hoạt động tương lai của nó. Nó tác động sâu xa 

đến người dân chúng ta và những người sẽ làm thành Giào hội trong tương lai. 

Xin đan cử vài thí dụ: nhiều giáo xứ của chúng ta đã được thiếp lập 50 hoặc đến cả 100 năm nay. Sau bao 

năm thay đổi nhanh chóng, những ranh giới của giáo xứ, những cơ sở của giáo hội, các linh mục, phó tế, 

thừa tác viên mục vụ giáo dân, trường học và công tác xã hội có còn đúng vị trí không? Phải chăng một 

số giáo xứ của chúng ta phải được liên kết, xác nhập, chia ra hoặc thu xếp lại? Những cách chúng ta loan 

báo Tin Mừng, phụng tự và phục vụ liệu có hữu hiệu với con người ngày nay không? Làm thế nào để ta 

hợp tác tốt hơn trong các giáo xứ của chúng ta, hay giữa các giáo xứ, hay giữa các giáo xứ và các cơ quan 

cũng như các cộng đoàn khác? Những nhu cầu nào ta chưa đáp ứng được cách đầy đủ? Nhất là, làm thế 

nào để nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của giáo dân, xây dựng một tinh thần gắn bó thực sự và 

trang bị họ cho việc truyền giáo của thế kỷ 21? 

 

Tiến trình 

Trong những tháng tới đây, anh chị em sẽ được mời tham dự vào một loạt các cuộc thảo luận được tổ 

chức khắp giáo phận. Những cuộc thăm dò này sẽ tạo điều kiện để lắng nghe nhau, trao đổi ý kiến và gợi 

lên các đường lối. Tiên vàn, chúng ta phải dựa trên sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Nhưng để có được cái 

nhìn tối ưu về những điều đó, chúng tôi cần đến sự góp ý khôn ngoan của anh chị em. 



Kèm theo Thư Mục Vụ này là bản hướng dẫn thông tin của giáo phận, giúp ta có được một cái nhìn tổng 

quát về chúng ta là ai và chúng ta có thể làm gì như là những người Công Giáo của Parramatta. Xin mời 

xem qua bản hướng dẫn này và trao dổi với gia đình, bạn bè và thân hữu trong giáo xứ của các bạn. Tiếp 

đến, tham gia vào một trong các cuộc thăm dò tại một trong các giáo xứ  hay có thể chia sẻ suy tư và ý 

kiến của bạn về giáo phận của chúng ta với cha chánh xứ.  Điều quan trọng là chúng tôi nghe được những 

niềm hy vọng của các bạn về Niềm Tin vào Tương Lai của Chúng Ta. 

 

Những Ưu Tiên Mục Vụ 

Cách đặc biệt, chúng tôi muốn được đón nhận các suy tư của anh chị em về năm điểm quan trọng sau đây: 

 Gia đình: Làm thế nào để giúp các gia đình của ta tốt hơn để họ là những viên đá tảng của Giáo 

Hội và xã hội, củng cố họ trong tình yêu thương và giúp họ sống Tin Mừng? 

 

 Giới trẻ: Làm thế nào để giúp giới trẻ chúng ta dấn thân tích cực hơn trong đời sống và trong sứ 

vụ của Giáo hội, bằng cách giúp họ lớn lên như là những môn đệ Chúa Ki-tô trong một thời đại 

của biến đổi và thách đố đối với đức tin? 

 

 Vươn Rộng: Làm thế nào để vươn tới những ai không liên kết chặt chẽ với giáo xứ của họ hay 

xa lạ với Giáo hội trong tinh thần “tân phúc âm hóa”? 

 

 Đa sắc tộc: Làm thế nào để cử hành tốt hơn và hòa hợp tính cách đa sắc tộc trong giáo phận 

chúng ta, củng cố các sức mạnh tinh thần và đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng của người dân 

đang hiện diện ở miền Tây Sydney, cũng như của những người sẽ đến trong những năm sắp tới? 

 

 Ơn gọi: Làm thế nào để kêu mời các ơn gọi linh mục và tu sĩ, cũng như các tác vụ giáo dân, và 

nâng đỡ sự dấn thân này nhằm phục vụ toàn thể Giáo hội? 

 

Nhóm hoạch định mục vụ của chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà chúng tôi nhận từ anh chị em và những 

người khác như là cơ sở để đề xuất cho Kế Hoạch Mục Vụ Giáo Phận khởi đầu từ năm 2013.  Vì chúng ta 

cùng bắt tay vào tiến trình hoạch định này, tôi mời gọi anh chị em hãy dấn thân, đem viễn tượng và sự 

nhiệt tình của anh chị em vào tương lai của niềm tin đang chờ đợi chúng ta. Tôi đoan hứa đây là việc 

đáng tham gia: đôi khi một ý kiến thôi cũng có thể đem lai sự khác biệt lớn lao. 

 

Hãy cầu xin ơn khôn ngoan và can đảm cho giáo phận chúng ta khi chúng ta tìm cách đáp lại trong ân 

sủng như là một cộng đoàn đức tin của giáo phận, và khi chúng ta hoạch định sứ vụ của chúng ta cho thế 

hệ sắp đến. Một thẻ kinh đã được phân phối khắp giáo phận nhằm mục đích này. 

 



Khi chúng ta ký thác những những nỗ lực này nhờ sự cầu bàu của vị quan thầy của Giáo phận, thánh 

Mary of the Cross MacKillop, chúng ta nhận những lời của Người như của chính chúng ta: 

 

Xin rằng sự hiệp nhất lớn lao sẽ toàn thắng, đức ái sẽ tỏa sáng, và sư khôn 

ngoan thánh thiện sẽ tác động mỗi lời nói và việc làm. Bất kỳ chúng ta là ai và 

ở đâu...Ước gì chỉ có vinh quang Thiên Chúa, thánh ý Thiên Chúa, và lợi ích 

chung thu hút tâm trí, suy tưởng và hành động của chúng ta. – Thư của Mary 

Mackillop gửi cho các chị em đang chuẩn bị cho Tổng Công Nghị năm 1904. 

Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và những người thân yêu của anh chị em trong năm mới của ân 

sủng, đức tin và hành động này. Nhờ sự giúp đỡ của anh chị em, chúng ta có thể làm cho Giáo phận lớn 

lao này trở nên tốt đẹp hơn, vì chúng ta hoạch định với niềm tin vào tương lai của chúng ta. 

Để góp phần vào Tiến Trình Hoạch Định Mục Vụ bằng cách tham dự vào một cuộc tham khảo ý kiến của 

giáo xứ, xin tham khảo tờ thông tin của giáo xứ, bảng thông tin hoặc điện thoại cho giáo xứ để biết ở đâu 

và lúc nào một cuộc tham khảo được tổ chức gần nơi anh chị em ở. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên 

traang web về hoặch định mục vụ của chúng tôi hoặc trên mạng ở địa chỉ: www.faithinourfuture.org.au 

 

Hướng Dẫn Thông Tin về Giáo phận Công giáo Parramatta 

Chúng ta là ai 

 Giáo phận Công Giáo Parramatta đã được thiếp lập bởi Chân Phước Gio-an Phao-lô II ngày 

8/4/1986. Giáo phận của chúng ta gồm một số giáo xứ cổ nhất của nước Úc, kể cả Parramatta 

(1827), Windsor (1832) và Penrith (1839), cũng như một số mới nhất, kể cả Glenmore Park 

(2004) và Rouse Hill (2007). Vài giáo xứ có nhiều nhà thờ. Đến nay, chúng ta có 49 giáo xứ. 

 Chúng ta là một Giáo phận với khoảng 330,000 giáo dân trong tổng dân số khoảng 1.1 triệu. Điều 

đó có nghĩa là 1/3 số người sống trong khu vực của chúng ta là Công giáo – cao hon nhiều so với 

số trung bình của quốc gia là 25.8%. 

 Ít nhất là ¼ người Công giáo trong Giáo phận được sinh ra ở nước ngoài trong một nước không 

nói tiếng Anh và khoảng 1/3 nói một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh ở gia đình. 



 Bốn nơi sinh trưởng hàng đầu của người Công giáo trong Giáo phận sinh ra tại hải ngoại là 

Philippines, Lebanon, Malta và Italy. Bốn nước có số người Công giáo vừa đến đông nhất là 

Trung Đông, Nam Phi, Bắc Mỹ và Ấn Độ. Một số khá đông người tỵ nạn vừa đến từ Sudan và 

nhiều nơi khác vừa định cư trong Giáo phận. 

 Có khoảng 5,000 người Thổ Dân Công giáo trong Giáo phận, nơi tập trung nhiều thổ dân Công 

giáo đông nhất  tại thành phố trên toàn nước Úc. 

 Các gia đình của ta quan trọng trong việc truyền bá sự sống, đức tin, các giá trị và các ơn gọi. 

Theo Thống Kê năm 2006, chúng ta có 111,079 gia đình có cha mẹ là Công giáo (ít ra là một 

trong hai Công giáo) và 14,267 gia đình đơn lẽ- single-parent (cha hoặc mẹ Công Giáo). 

 Đời sống hôn nhân và gia đình khá mạnh trong vài cộng doàn sắc tộc, nhưng cũng có sự suy thoái 

về ý thức gia đình và xóm giềng ở Úc. Nhiều gia đình đang bị căng thẳng về tài chánh. 

 Giáo phận trẻ trung theo tiêu  chuẩn Úc. Gần ¼ của những người Công giáo ở Parramatta dưới 14 

tuổi, trong lúc chỉ có 1/10 là trên 65. Tuổi trung bình của chúng ta là 33. 

 Những khu vực phát triển nhất bao gồm Riverstone, Schofields, Rouse Hill và Box Hill. 

 

Điều chúng ta thực hiện được về phương diện Bí tích 

 

 



  2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Rửa tội 4594 3586 4474 4658 4390 4275 

Thêm sức 3700 3033 3580 3391 3468 3382 

Rước lễ Lần Đầu 3628 3210 3677 3622 3340 3608 

Hôn phối 831 576 618 597 552 512 
 

Các Bí Tích Khai Tâm: Dù số người được rửa tội, thêm sức và vỡ lòng trong thập niên vừa qua không 

mấy suy giảm, số người Công giáo trong thời gian này lại tăng lên và do đó ta phải có một sự gia tăng. 

Điều này cho thấy hiện đang có sự suy giảm trong việc tham dự các Bí tích này nói chung. 

Có một khoảng cách giữa số người rửa tội và rước lễ vỡ lòng khoảng ¼. Điều này cho thấy rằng sau Rửa 

tội, một số khá đông người không còn xuất hiện nữa, hoặc rất họa hiếm. 

Tham dự Thánh Lễ: Cuộc kiểm tra năm 2011 về số người tham dự Thánh lễ cho thấy khoảng 1/7 người 

Công Giáo trong Giáo phận tham dự Thánh lễ vào  bất cứ cuối tuần nào. Điều đó khá hơn mức tham dự 

của nhiều nơi khác trong nước Úc và khá hơn trên vài nơi khác trên thế giới. Nhưng cũng nói lên rằng 6/7  

người Công giáo không tham dự Thánh lễ trong bất cứ Chúa Nhật đặc biệt nào và nhiều người chỉ dự may 

lắm là một hoặc hai lần trong năm. 

Mức độ tham dự Thánh lễ khác nhau rất nhiều trong toàn Giáo phận và giữa các nhóm sắc tộc. Trong vài 

giáo xứ, ¼ hay hơn nữa, tham dự mỗi Chúa nhật, trong khi trong những giáo xứ khác con số đó ít hơn 

1/10. 

Ơn gọi: Điều bi đát  hơn là sự suy giảm những lễ cưới được tổ chức ở nhà thờ trong mười năm qua. Trong 

khi thời trước hầu như tất cả các đôi hôn nhân Công giáo tổ chức hôn lễ ở nhà thờ, thì ngày nay nhiều đôi 

hôn nhân hoặc không cưới hỏi gì hoặc tổ chức hôn lễ ngoài Giáo Hội. 

Có khoảng 75 linh mục triều trong Giáo phận Parramatta, trong số đó 47 hoạt động toàn thời gian cho sứ 

vụ. Vài giáo xứ có cha phó và vài linh mục triều có những sứ vụ ngoài giáo xứ. Nếu ta có thể phong chức 

linh mục, thì số linh mục hưu, linh mục đi học hay nghỉ bệnh, vào năm 2015, cần có 42 linh mục và vào 

năm 2020, cần có 36  linh mục triều. 

Có 7 phó tế vĩnh viễn trong Giáo phận và vài vị khác đang được đào tạo. Hiện có 11 chủng sinh trong 

Giáo phận chúng ta. 

Hiện có 56 hội dòng trong Giáo phận, trong số đó đang phát triển trong khi một số khác đang già cổi hoặc 

giảm thiểu. Con số hàng giáo sĩ và tu sĩ trong Giáo phận sinh trưởng ờ hải ngoại đang gia tăng. 



Những Khuynh Hướng Khác 

 Sự tăng trưởng dân số và sự di chuyển: Miền Tây Sydney dự tính là dân số sẽ tăng gấp đôi 

trước năm Toàn Xá sắp đến (2036) vì dân chúng sẽ di chuyển đến miền Tây nơi những vùng 

ngoại ô mới vứa xuất hiện. Một ti lệ đáng kể những người đang ở trong các giáo xứ sẽ chuyển 

nhà (và như vậy, thường đến một giáo xứ khác) cứ mỗi 5 năm. 

 Việc nhập cư: Miền Tây Sydney là trung tâm của việc nhập cư vào Úc, kể cả các người tỵ nạn. 

 Khuynh hướng xã hội: Nghèo khó, nợ nần, tội ác, cờ bạc và bần cùng hóa là những thực tế 

nghiêm trọng trong vùng của chúng ta trong lúc đó văn hóa 'thế thao và tắm nắng’ và tiêu thụ nổi 

lên cách mạnh mẽ; cuộc cách mạng truyền thông và thông tin vẫn tiếp diễn. 

 Tôn giáo và sự tục hóa:  Nước Úc, và đặc biệt miền Tây Sydney, vẫn giữ một văn hóa tôn giáo 

bằng nhiều cách khác nhau: đa số vẫn tin vào Thiên Chúa, tự coi là Ki-tô hữu, vẫn thỉnh thoảng 

cầu nguyện, và vẫn khát khao điều linh thánh. 1/7 người Công giáo đi lễ thường xuyên và nhiều 

người rất sùng đạo. Tuy nhiên, trong cuộc kiểm tra vào năm 2006, 115,000 người sống trong 

Giáo phận công khai công bố họ 'không tôn giáo'. Có sự thù nghịch với niềm tin ở vài nơi và có 

những cố gắng nhằm xóa bỏ gia sản Ki-tô giáo khỏi luật phàp, các cơ chế và văn hóa. 

 

Chúng ta Sống, Giáo Huấn và Gieo Trồng Đức Tin chúng ta thế nào 

 Giáo xứ của chúng ta: Thêm vào những Bí tích trong giáo xứ chúng ta, còn có những hình thức 

khác của cầu nguyện, giảng huấn và thờ phượng, chuẩn bị các  Bí tích, Giáo Lý Tân Tòng, phụng 

vụ cho trẻ em, các nhóm cầu nguyện, các chương trình Mùa Vọng và Mùa Chay, các nhóm  học 

Kinh Thánh, các giáo lý viên, chăn sóc bệnh nhân, các nhóm giới trẻ, tất cả điều đó tìm cách hỗ 

trợ và giáo huấn đức tin chúng ta. 

 Trường học Công giáo của chúng ta: 57 trường tiểu học  và 33 trường cấp hai của chúng ta dạy 

khoảng 47,500 học sinh và tạo việc làm cho 4,700 người. 

Ghi Danh Hệ Thống Trường Công Giáo 2000-2010 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Tiểu học 21,932 22,812 22,807 22,796 22,524 22,320 

Trung học 17,589 18,598 18,711 18,491 18,526 19,123 

Tổng cọng 39,521 41,410 41,518 41,287 41,050 41,443 



 Trường Công: chúng ta có khoảng 20,000 trẻ em nhận Giáo Dục Đặc Biệt về Tôn Giáo (SRE) 

trong các trường không Công giáo nhờ nỗ lực của 1,020 giáo lý viên đã được đào tạo và được 

điều phối bởi Liên đoàn Huynh Đệ Học Thuyết Ki-tô giáo – Confraternity of Christian Doctrine 

(CCD). 

 Các dịch vụ của Giáo phận: Đức tin của chúng ta còn được nâng đỡ bởi một số những tổ chức 

và cơ quan của Giáo phận bao gồm Tòa Chưởng Ấn, Ủy ban Đại Kết và Đối Thoại Liên Tôn, 

Viện Truyền giáo, Văn Phòng Phụng Tự, Văn Phòng Ơn Gọi, Chương Trình Đào Tạo Phó tế 

Vĩnh Viễn, báo Catholic Outlook,  Tòa án hôn phối, một điều phối viên về Sức Khỏe cho giáo sĩ 

và một Giám đốc về các Tiêu Chuẩn Nghể Nghiệp. 

 Các tuyên úy của chúng ta: những vị này bao gồm 16 tuyên úy di dân, cũng như các tuyên úy 

cho các các dịch vụ Công giáo cho thổ dân, chăm sóc người cao tuổi, cộng đồng các Nghi Thức 

Đặc Biệt/ Thánh Lễ tiếng La-tinh, bệnh viện, dịch vụ dành cho cảnh sát và trại giam, đại học và  

cao đẳng. 

 Các nhóm và phong trào giới trẻ: Giới trẻ trong Giáo phận được nâng đỡ bởi Giới trẻ Công 

giáo Parramatta và khoảng 80 nhóm giới trẻ và tác vụ, bao gồm các nhóm sinh hoạt tại giáo xứ, 

các cộng đoàn giáo hội, và các diễn đàn và sự kiện dành cho các thanh thiếu niên trưởng thành. 

 Các nhóm đức tin và đời sống: Trong số đó có Hội thánh Vinh sơn, Lêgiô, và Couples for 

Christ và các phong trào liên hệ. Còn có 8 trung tâm tĩnh tâm và hội thảo trong Giáo phận, tạo 

điều kiện cho việc cầu nguyện và canh tân đức tin. 

 

Chúng ta Thể Hiện (enact) Đức Tin chúng ta thế nào bằng công lý và yêu thương  

 Như những cá nhân: Khi lo lắng cho gia đình chúng ta và những người thân yêu và cung ứng 

các nhu cầu vật chất, tình cảm và thiêng liêng của họ, chúng ta sống đức tin bằng công lý và yêu 

thương. 

 Như những cộng đoàn: Các giáo xứ và các cộng đoàn trong Giáo phận thực thi công lý thông 

qua những nhóm chăm sóc, trong các bệnh viện và các nhà dưỡng lão, các tác vụ cho người bị 

mất mát và đau khổ, các nhóm cầu nguyện, các nhóm cao niên và các buổi dã ngoại, và qua việc 

tham gia vào việc quyên góp Giáng sinh và những quyên góp khác. 



 Các dịch vụ xã hội của CatholicCare: Cung cấp nhiều dịch vụ để hỗ trợ con người và các mối 

tương quan trong tinh thần của Đức Ki-tô. Có những dịch vụ dành cho người Khuyết Tật, người 

Tâm Thần và người Cao Niên, Xây Dựng Thổ Dân và Cộng Đồng, Tư Vấn và Giáo Dục, Hỗ Trợ 

Cộng Đồng và Cá Nhân. 

 Hội thánh Vinh Sơn: phục vụ với công lý và lòng tình thương nhờ khoảng 530 thành viên, 2,500 

thiện nguyện viên và 65 nhân viên trong Giáo phận, cung ứng những dịch vụ xoa dịu thiên tai và 

khủng hoảng và đáp ứng các nhu cầu của người nghèo, những người  bất hạnh và vô gia cư. 

 Giáo phận: Giáo phận bảo trợ một số các yêu cầu thường niên để giúp các nhu cầu khẩn cấp và 

các chương trình phát triển dài hạn trong những quốc gia đang gặp khó khăn. 

 Truyền giáo: Catholic Mission hỗ trợ những việc truyền giáo của chúng ta tại hải ngoại. 

 

Chúng ta Trợ Giúp Sứ Vụ của Chúng Ta Thế Nào 

 Các Linh mục của chúng ta: Được trợ giúp nhờ vào lần quyên góp đầu (first collection) trong 

các Thánh Lễ Chúa Nhật, quyên góp trong ngày của Nhớ Ơn Cha, cũng như Quỹ Hỗ trọ, Lương 

Bổng và Hưu Dưỡng Giáo Sĩ. 

 Các giáo xứ của chúng ta: Được trợ giúp do việc quyên góp lần nhì trong các Thánh lễ Chúa 

Nhật, các chương trình quyên góp đã định sẵn, việc gây quỹ, các khoản dâng cúng, thu nhập do 

quảng cáo trên tờ thông tin của giáo xứ, các quày ảnh tượng, thu nhập do tiền lời và thỉnh thoảng 

những khoản dâng cúng khác. 

 Tòa Chưởng Ấn của chúng ta: Được trợ  giúp do những ngân khoản thường niên từ quỹ Phát 

Triển  Giáo Phận, tài trợ cho các dịch vụ tuyên úy cho bệnh viện và nhà tù, các thu nhập từ địa ốc 

và các khoảng khác. 

 Văn Phòng Giáo Dục Công Giáo và trường học: Được tài trợ bởi ngân sách của Chính Quyền 

Liên bang và Tiểu bang (85%), học phí do phụ huynh và người bảo trợ (12%), gây quỹ, đầu tư và 

các nguồn thu khác. 

 Các Dịch Vụ Xã Hội của CatholicCare: Được tài trợ bởi ngân sách Chính Quyền Liên Bang 

(9%) và Tiểu Bang (49%), Quỹ Hoạt Động Giáo Phận (30%), hỗ trợ của chính quyền địa phương, 

lệ phí của khách hàng và các khoảng dâng cúng khác. 



 Các cơ quan của Giáo phận: Được tài trợ bởi Quỹ Hoạt Động Giáo Phận và các quỹ khác của 

Giáo phận. 

 

Niêm Giám của các giáo xứ, các cơ quan của Giáo phận, các thừa tác vụ và các dịch vụ có sẵn ở: 

www.parra.catholic.org.au 

 

Kinh cầu cho kế hoặch mục vụ 

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng yêu thương, 

xin hướng dẫn tâm trí chúng con 

khi chúng con, những người Công giáo thuộc Giáo phận Parramatta, 

cầu nguyện và chiêm nghiệm về niềm tin vào tương lai của chúng con. 

Cùng hiệp nhau như một thân thể trong Đức Ki-tô, 

Ước gì chúng con biết đáp lại Lờ Ngài, 

biết chú ý đến những dấu chỉ của thời đại, 

biết quan tâm và tôn trọng mọi người 

với những  nền văn hóa, khả năng và ơn gọi riêng của họ. 

Xin ban cho chúng con Thánh Linh Ngài, 

Để bằng việc làm và lời nói của chúng con 

chúng con sẽ cùng nhau  phục vụ Ngài trong thánh thiện và chân lý. 

Chúng con cầu xin 

nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con, 

trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, 

Thiên Chúa duy nhất, đến muôn thuở muôn đời. 

A-men. 
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