
THƯ NGỎ MÙA VỌNG 2022 
 

Quý Ông Bà Anh Chị Em rất thân mến, 

Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Rạch Súc vì những ơn lành mà chúng ta đã lãnh nhận 

trong Năm Phụng Vụ 2022 này : hoàn thành trùng tu Đài Đức Mẹ, hằng ngày đều có chương trình 

Hành Hương kính Đức Mẹ, các sinh hoạt mục vụ đã trở lại bình thường và bắt đầu khởi sắc… 

Giáo xứ cũng xin gởi lời cám ơn đến tất cả Quý Ông Bà Anh Chị Em đã tích cực góp phần xây 

dựng Giáo xứ về tinh thần lẫn vật chất trong năm vừa qua. Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức 

Mẹ Rạch Súc tuôn đổ muôn hồng ân trên Quý Ông Bà Anh Chị Em. 

Nhân dịp này, Giáo xứ xin được tổng kết “thu-chi thông thường” của Giáo xứ trong năm 2022 : 

- Tất cả tiền Rổ của các Chúa Nhật, Lễ trọng và Thùng tiền xin Khấn Đài Đức Mẹ - cùng với tất 

cả số tiền của Quý Ân Nhân trong và ngoài Giáo xứ đóng góp, tổng số tiền là : 795.475.000 đồng. 

- Những khoản đã chi: (Là những khoản chi phí trong 1 năm) : 

Stt Khoản chi Số tiền Ghi chú 

01 Chi phí cho các ngày 13 (11 ngày) 110.000.000 ẩm thực, xe rước, cám ơn quý cha, nước… 

02 Truyền giáo (2.500.000/ tháng x 12) 30.000.000 Thiếu nhi ăn sáng Chúa Nhật… 

03 Điện + Nước (12 tháng) 84.000.000 Trung bình 7.000.000 / tháng 

04 Gởi về Toà Giám Mục 28.663.000 Các cuộc lạc quyên trong Năm (6 lần) 

05 Trả nợ tiền trùng tu Đài Đức Mẹ 47.727.000 Đã hết nợ! 

06 Trả nợ tiền xây dựng nhà mé sông 97.730.000 Làm cửa hàng “Bách hoá yêu thương” 

07 Những khoản chi khác 

(chi tiết trong Sổ Thu Chi của Giáo xứ) 

376.652.000 Tiễn cha phó, Lễ Giáng Sinh, Tết, sửa chữa 

bảo trì, cây kiểng, đồ dùng cho nhà thờ, âm 

thanh ánh sáng, công lấy rác, quỹ các hội 

đoàn, bác ái, các chi phí khác… 

→ Tổng số tiền phải chi = 774.772.000 đồng → Dư : 20.703.000 đồng 

Trong Mùa Vọng năm nay, như truyền thống tốt đẹp của Giáo xứ chúng ta, xin Quý Ông Bà Anh 

Chị Em cùng nhau thực hiện CHƯƠNG TRÌNH MÓN QUÀ DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG để sống 

Mùa Vọng cách tích cực hơn, bằng việc nhiệt thành chia sẻ cho Chúa và tha nhân những gì chúng 

ta có. Cụ thể : 

- Mỗi gia đình hoặc mỗi người nhận 1 “bao thư” 

- Mỗi ngày “hy sinh” - giảm bớt chi tiêu - bỏ tiền vào trong “bao thư” 

- Góp lại “Món quà dâng Chúa Hài đồng”  trong các Thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng - 

ngày 18.12.2022. 

Số tiền mà chúng ta nhận được sẽ dành một phần cho việc dọn Lễ Giáng Sinh, và phần còn lại 

dành cho “Thùng tiền Bác Ái” của Giáo xứ, theo như lời kêu gọi của Đức Cha Stêphanô. 

Cha sở xin thân ái tặng mỗi Gia đình 1 cuốn Lịch Công Giáo 2023, để bày tỏ lòng quý mến và 

thay lời cám ơn, cũng như lời cầu chúc một Mùa Vọng sốt sắng. 

Rạch Súc, ngày 25.11.2022 

 

Phêrô Vũ Văn Hài 


