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Quý Ông Bà và Anh Chị Em kính mến,
Để giúp Giáo Họ Đức Mẹ La Vang được sớm trở thành Giáo Xứ, Giáo Họ đã hợp tác với cơ quan
Faith Direct (tạm dịch là Đóng Góp Trực Tiếp), một chương trình nhằm giúp quý vị đóng góp
một cách thuận tiện hơn qua mạng (E giving/web). Đây là chương trình các giáo xứ, cách riêng
là Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN, Arlington, đang sử dụng và kêu gọi. Qua Faith Direct, quý vị
có thể đóng góp cho Giáo Họ qua việc thanh toán tự động từ trương mục ngân hàng (checking
account) hoặc dùng thể tín dụng (credit card) tương tự như cách trả tiền nhà, các hoá đơn
trong gia đình và các khoảng thanh toán hàng tháng khác.
Dưới đây là ba ví dụ mà Faith Direct sẽ mang lại lợi ích cho quý vị:


Tiện lợi: Với Faith Direct, quý vị sẽ không mất thời gian viết ngân phiếu hoặc tìm
kiếm phong bì .



Đều đặn: Qua Faith Direct, quý vị có thể giúp cho giáo họ, ngay cả khi quý vị phải đi xa
hoặc không thể đến tham dự Thánh Lễ. Công việc tài chánh, kế toán và cấp giấy thuế
cũng sẽ được cập nhật chính xác và nhanh chóng hơn.



Tiết kiệm chi phí: Giáo họ sẽ đỡ tốn kém hơn trong việc in và gửi phong bì đến quý vị.
Điều đó cũng có nghĩa là cùng nhau, chúng ta sẽ sử dụng ít giấy hơn và giảm bớt tác
động của chúng đối với môi trường!

Xin quý ông bà và anh chị em dành chút thì giờ điền vào mẫu đơn ghi danh được đính kèm và
gửi trả lại Faith Direct hoặc ghi danh vào www.faithdirect.net với mã số Giáo họ của chúng
ta: VA858. Nếu ghi danh trên mạng, quý vị có thể truy cập vào tài khoản của mình bất kỳ lúc
nào.
Giáo họ hy vọng quý vị ghi danh vào Faith Direct và xin tri ân sự đóng góp, cũng như xin giúp
việc phổ biến chương trình này trong gia đình và thân bằng quyến thuộc trong và ngoài Giáo họ.
Mọi đóng góp đều được miễn trừ thuế.
Xin Chúa chúc lành cho quí ông bà và anh chị em,
Lm. Phó Quốc Luân, OP
Đặc Trách

