GIAO ƯỚC của chúng ta tại GIÁO XỨ CHÂN PHƯỚC

GIÁO HOÀNG GIOAN XXIII
Sự thỏa thuận trang trọng được ghi khắc trong trái tim tôi.
Là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô và là phần tử của Giáo Xứ Chân Phước Giáo Hoàng
Gioan XXIII, tôi dốc quyết thi hành những điều sau đây trong suốt cả năm nay:

THỜ PHƯỢNG

•
•
•

Tham dự Thánh Lễ vào các ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ Trọng
Duy trì đời sống cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích
Cử hành bí tích Hòa Giải

PHÁT TRIỂN

•
•

Mở rộng thêm kiến thức của tôi về Đức Tin Công Giáo
Tham dự ngày tĩnh tâm, học hỏi kinh thánh, hoặc học hỏi giáo huấn
Giáo Hội

•

Ủng hộ việc truyền giáo của giáo xứ bằng cách quảng đại cống hiến
thời giờ và tài năng của tôi
Tham gia một hội đoàn, đoàn thể, biến cố đặc biệt hoặc việc từ thiện
bác ái

PHỤC VỤ

•

KẾT THÂN

TRAO BAN

•
•

Xây dựng tình bằng hữu trong cộng đoàn, giáo xứ
Tham gia hoặc ủng hộ một biến cố của giáo xứ ngoài việc tham dự
Thánh Lễ

•

Sống đời sống biết ơn Chúa vì tất cả những ơn lành Ngài đã ban
cho tôi
Hy sinh dâng cúng công việc truyền giáo của giáo xứ

•

Giáo dân

Giáo xứ chúng ta hứa sẽ xúc tiến công việc truyền giáo bằng việc cung cấp:
•

Một gia đình giáo xứ đầy đức tin đặt trung tâm ở Thánh Thể nơi mà quí vị được mời gọi, đón
nhận, yêu mến và kính trọng

•

Sự thông tin đúng lúc và rõ ràng qua tờ hiệp thông của giáo xứ, website, truyền thông, và gặp
gỡ riêng

•

Chịu trách nhiệm như người quản lý tốt của sự tin tưởng, những dâng cúng tài chánh của quí
vị, và tài sản của giáo xứ

•

Nâng đỡ cuộc hành trình đức tin của bạn qua những dịp:
1.
2.
3.
4.

Tham dự những giờ phụng vụ sống động
Nuôi dưỡng, giáo dục, phong phú, và lớn lên trong đời sống tâm linh
Khám phá và tận dụng các tài năng của quí vị
Tri ân và cảm tạ những dâng cúng của quí vị

Cha Chánh Xứ

Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ

Tháng Giêng 2013

Cha Quản Nhiệm

Trưởng Ban Phục Vụ
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