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What a history we have at Sacred Heart Cathedral! Our 
past dates to 1856, when this was St. Margaret’s Church, 
after St. Margaret of Scotland. It was that way until the 
new Cathedral was dedicated in 1891 and named after 
the Sacred Heart of Jesus. Our first pastor, Fr. Andrew 
Trevis, was also our third pastor! The chapel retains the 
St. Margaret name, and many renovations of the 
Cathedral have been completed over the decades, 
including one in very recent years. 

Our pride in what our Catholic ancestors built and left 
us inspires us to leave for the next generation a parish 
community for which they can feel equally blessed. The 
Upon This Rock Campaign gives us an avenue to honor 
our past while brightening the future of the parish. 

Special features of the campaign will enable us to 
maximize the positive effects of our fundraising:
•  First, we keep 20 percent of what we raise up to our 

goal, which is $767,000.
•  We will keep 80 percent of anything we raise beyond 

$767,000.
•  There are virtually no costs to the parish for the 

campaign. The Catholic Foundation for the Diocese of 
Davenport is paying those costs. 

This is an opportunity to support our priests and 
seminarians while also undertaking important parish 
projects.

WHERE OUR FUNDS WILL GO    
Parish goal  |  $767,000
• For priests’ retirement, health care: $460,200
• For seminarians’ education: $153,400
•  For parish projects: $153,400

PARISH CAMPAIGN PROJECTS
Complete projects not part of most recent campaign

We were blessed with wonderful changes and 
additions to our campus through our recent parish 
capital campaign. With our “parish share” of the 
Upon This Rock Campaign, we will complete even 
more improvements as funds permit. Two exciting 
possibilities include:
•  Replacing the front doors to the church: Beautiful 

new custom-made doors will be made with 
materials similar to the current doors, and they will 
offer the added benefit of enhancing our church 
security.

•  Improving the lower level of the new parish 
hall: Carpet, paint and furniture are among the 
improvements that will make our new hall’s lower 
level warmer, more welcoming and, most important, 
more usable! 

“As past vocation director, as someone who lived 
with many of our retired priests at St. Vincent’s, 
and now as a pastor, this campaign is a perfect 

fit. It honors the past in assisting our priests who 
faithfully served in their retirement. It helps to 

meet some of our present needs through the parish 
share. And it looks to the future in supporting our 
seminarians. I hope that everyone will prayerfully 

consider a gift to this worthy campaign.”

Fr. Thom Hennen,
Pastor of Sacred Heart Cathedral
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Chúng ta có một lịch sử lâu dài tại Chánh Tòa Thánh 
Tâm!  Quá khứ này bắt đầu vào năm 1856, lúc đó chỉ là 
nhà thờ Thánh Margaret, lấy tên Thánh Margaret của 
nước Scotland.  Cứ như vậy cho đến khi Nhà Thờ mới 
được cúng hiến vào năm 1891 và được đặt tên là Thánh 
Tâm của Chúa Giêsu.  Cha Sở đầu tiên chúng ta, cha 
Andrew Trevis, cũng là cha Sở thứ ba chúng ta!  Nhà 
nguyện vẫn giữ tên Thánh Margaret, và nhiều đợt sữa 
chữa Chánh Tòa được hoàn tất qua nhiều thập niên, bao 
gồm đợt sữa chữa những năm gần đây. 

Sự mãn nguyện trong thành tích xây dựng của tổ tiên 
Công Giáo để lại cho chúng ta, thúc đẩy chúng ta truyền 
lại cho thế hệ kế tiếp một cộng đồng giáo xứ mà họ cảm 
thấy được ân phúc như chúng ta.  Cuộc vận động gây 
quỹ “Trên Tảng Đá Này” cho chúng ta một đường lối 
để tôn vinh quá khứ chúng ta đồng thời làm sáng danh 
tương lai của giáo xứ.

Các tính năng đặc biệt của cuộc vận động sẽ giúp chúng 
ta tác động hóa một cách tối đa quỹ xây dựng: 
• Trước hết, chúng ta giữ lại 20 phần trăm của mục tiêu 
quỹ thu nhặt $767,000.
• Chúng ta sẽ giữ lại 80 phần trăm của mục tiêu quỹ thu 
nhặt trên $767,000.
• Giáo xứ không tốn một chi phí nào cho cuộc gây quỹ 
này.  Tổ chức Catholic Foundation của Địa Phận sẽ thánh 
toán mọi chi phí. 

Đây là cơ hội để hổ trợ các linh mục và chủng sinh chúng ta 
và đồng thời đảm nhận các dự án quan trọng của giáo xứ.  

QŨY THU NHẶT CHÚNG TA SẼ ĐI VÀO ĐÂU   
• Mục tiêu của giáo xứ  |  $767,000
•  Hưu bổng cho các linh mục, chăm sóc sức khỏe: 

$460,200
•  Giáo dục đào tạo chủng sinh: $153,400
•  Các dự án của giáo xứ: $153,400

CÁC DỰ ÁN GIÁO XỨ CỦA QUỸ THU NHẶT
Hoàn thành các dự án không thuộc về cuộc gây quỹ 
gần đây

Chúng ta được nhiều hồng ân với nhiều thay đổi và 
cải tiến tuyệt vời cho khuôn viên nhà thờ chúng ta qua 
cuộc gây quỹ trong những năm gần đây.  Với “phần 
lãnh nhận” qua cuộc gây quỹ “Trên Tảng Đá Này”, 
chúng ta sẽ hoàn thành nhiều cải tiến hơn nữa khi quỹ 
cho phép.  Hai khả năng phấn khởi làm được 
bao gồm:
• 	Thay	cửa	trước	vào	nhà	thờ:	Các cánh cửa đẹp tùy 

chỉnh sẽ được làm với vật liệu tương tự theo các 
cánh cửa hiện tại, và nó sẽ mang lại nhiều lợi ích 
tăng cường an ninh cho nhà thờ.

• 	Cải	thiện	phần	dưới	của	trung	tâm	hội	trường	giáo	
xứ	mới:	Đặt thảm, sơn và bàn ghế là những cải thiện 
sẽ làm cho tầng dưới ấm áp hơn, chào đón hơn, và 
quan trọng nhất là để được sử dụng nhiều hơn nữa!

“Với tư cách là giám đốc cho Ơn Gọi trong quá 
khứ, là người đã từng sống với nhiều linh mục nghỉ 

hưu tại trung tâm St. Vincent, và bây giờ là Cha 
Sở, cuộc vận động này rất là phù hợp.  Điều này 

tôn vinh quá khứ của các linh mục đã trung thành 
phục vụ trong sự nghiệp, qua việc hổ trợ nghỉ hưu 
cho họ.  Cuộc vận động này giúp đáp ứng một số 

nhu cầu hiện tại qua “phần lãnh nhận” của giáo xứ.   
Và cũng là cho sự hổ trợ các chủng sinh tương lai 

chúng ta.  Tôi hy vọng mọi người sẽ thành tâm xem 
xét đóng góp cho cuộc vận động xứng đáng này.”

Fr. Thom Hennen,
Pastor of Sacred Heart Cathedral


