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Dear Friends,

Our gracious Lord has blessed us 
abundantly and, with the guidance 
of the Holy Spirit, we have grown 
together, evolving into the giving  
and caring community of faith we  
are today.

Through our Pastoral Plan, Encounter 
that Leads to Transformation, we have 
experienced Jesus Christ in a more 
intentional way, and developed a 
roadmap for a vibrant and secure 
future for our diocese. In this spirit, 
we have launched the Encountering 
Christ campaign to benefit parishes 
and important diocesan ministries. 
The campaign goal of $85 million will 
allow us to fulfill our mission as we 
outlined in the Pastoral Plan.

Holy Vietnamese Martyrs Parish will 
benefit from Encountering Christ, 
and has a goal of $350,000. Of this 
amount, 30 percent or $105,000 will 
remain at Holy Vietnamese Martyrs 
Parish to meet locally identified needs.

Please take a moment to review the 
impact Encountering Christ will have 
in both Holy Vietnamese Martyrs and 
our diocese.

Sincerely in Christ,

Most Reverend Joe S. Vásquez  
Bishop of Austin 

   

Rev. Joseph Phạm Lê-Minh
Pastor, Holy Vietnamese Martyrs

The Diocese of Austin is a 
thriving and growing community 
of more than 500,000 brothers 
and sisters in Christ. Our faith-
filled presence has had a profound 
influence on Central Texas, and 
we continue to welcome more and 
more faithful to our parishes and 
missions each year. 

Our diocese has seen many changes 
over the last 70 years. In the last dozen 
years alone, the number of Catholics 
in our area has grown by more than 
25 percent. To address the challenges 
and opportunities these changes have 
created, the diocese spent a year praying 
about, reflecting upon and discussing 
a vision for our future. This year of 
discernment resulted in Encounter 
that Leads to Transformation, our 
Pastoral Plan inviting all members of 
our diocese to a deeper encounter with 
Jesus Christ, leading to renewal and 
transformation of ourselves, our homes, 
our ministries and our community.

Strengthened by prayer, 
Encountering Christ allows us — in 
a spirit of stewardship and unity 
— to build a vibrant and secure 
future for the Diocese of Austin.

This campaign will raise a 
minimum of $85 million to fulfill 
the vision of our Pastoral Plan 
and share in:

• Supporting Our Clergy

• Strengthening Parishes

• Emerging Disciples

• Embracing Discipleship

Kính thưa quý vị,
Thiên Chúa chúng ta đầy lòng quảng 
đại đã chúc phúc cho chúng ta thật dồi 
dào; và qua sự hướng dẫn của Chúa 
Thánh Linh, giáo phận ngày càng lớn 
mạnh, trở thành một cộng đồng niềm 
tin đầy tình mến và rộng lòng ban phát 
như hiện tại.
Qua Kế Hoạch Mục Vụ “Gặp Gỡ Đưa 
Đến Biến Chuyển”, chúng ta đã cảm 
nghiệm Đức Giêsu Kitô rõ nét hơn, 
và phát triển một lối đi vững chắc và 
sống động cho tương lai giáo phận 
chúng ta. Trong tinh thần này, chúng 
tôi cùng đề ra Chương trình vận động 
“Gặp Gỡ Đức Kitô” nhằm hỗ trợ các 
giáo xứ và các tổ chức quan trọng của 
giáo phận. Với mục tiêu quyên góp 
$85 triệu, chúng ta có thể hoàn thành 
sứ mạng đã hoạch định qua Kế Hoạch 
Mục Vụ trên. 
“Gặp Gỡ Đức Kitô” cũng sẽ hỗ trợ 
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
Austin. Nếu Giáo xứ cùng quyên góp 
$350,000, 30 phần trăm số tiền quyên 
góp trên sẽ dành cho Giáo Xứ Các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam Austin để 
thực hiện những nhu cầu địa phương. 
Xin dành ít thời gian duyệt qua 
Chương trình “Gặp Gỡ Đức Kitô” 
để thấy được ảnh hưởng của chương 
trình trên giáo xứ chúng ta và toàn 
giáo phận. 

Chân thành trong Đức Kitô,

Giám Mục Joe S. Vásquez 
Giám Mục Giáo phận Austin

Linh Mục Giuse Phạm Lê-Minh 
Chánh xứ Giáo Xứ Các Thánh  
Tử Đạo Việt Nam Austin

$14 million to embrace discipleship
Fostering encounters with Jesus Christ leads to a deeper 
engagement that will transform our ministry, resulting in true 
missionary discipleship. Witnessing our faith is an essential part 
of Catholic-Christian discipleship.

$12 million to support our clergy
The men who dedicate their lives to serving us need our support 
at all stages of their journey. By supporting our clergy from 
seminary through retirement, we will encourage seminarians 
and priests to experience the fullness of their vocation, lifting 
them up as they help us consider and live out our own calling.

$35.5 million to strengthen parishes
Our diocese benefits from the diversity of our 
123 parishes and missions, which are urban and 
rural, small and large, multilingual, with schools 
and without. Given the critical role of parishes, 
ensuring their strength and sustainability is of the 
utmost importance. 

Each parish in the diocese is rooted in the church  
but has its own identity and charism — and unique 
needs. Encountering Christ will have a significant 
impact on parishes, with $22.5 million of the 
campaign’s $85 million goal remaining in parishes to 

address local needs. If we meet our campaign goal at Holy Vietnamese Martyrs, 
we will receive $105,000. 

$20 million for emerging disciples
Our responsibility as Catholics is to ensure future generations of 
disciples are well-formed, prepared and excited to embrace and 
share their faith with our world. We continually seek to support 
the spiritual development of our children and young adults as well 
as engage them in educational and formational opportunities. 

AN INVITATION 

Let us reflect on the many blessings the Lord has given us. Recognizing that all of 
our material goods are gifts from the Lord, we are asked in the Gospel to give back 
a portion of these gifts in thanksgiving for God’s generosity and goodness to us.

Your gift is an opportunity to leave a legacy for the Catholic Church in Central 
Texas. Scripture tells us that Christian stewardship goes beyond giving of our 
surplus. It is a gift made from our substance.

It is in this spirit of Christian stewardship that we undertake this extraordinary 
campaign of Encountering Christ.



Gặp Gỡ Đức Kitô
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“So we, though many, are one body in Christ.” 
“Chúng ta tuy nhiều vẫn chỉ một thân thể trong Đức Kitô” 

~ Rom 12:5

MỘT LỜI MỜI

Xin cùng nhìn lại biết bao ơn phước Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Xin cùng ý 
thức rằng mọi của cải vật chất chúng ta đang hưởng dùng đều là quà tặng của Thiên 
Chúa. Tin Mừng mời gọi chúng ta chuyển giao lại một phần quà tặng này để tạ ơn 
Thiên Chúa đã quá rộng lượng và đầy lòng từ ái với chúng ta.

Quà tặng của quý vị là một đóng góp lớn lao cho gia tài Giáo Hội Công Giáo tại miền 
Trung Texas. Thánh Kinh nhắn gửi chúng ta, những người tín hữu, không chỉ cho đi 
phần thặng dư, nhưng hiến dâng phần sống chính mình. 

Chính trong tình thần này, chúng ta cùng bắt tay vào cuộc với Chương Trình Vận 
Động Quyên Góp “Gặp Gỡ Đức Kitô”.

$14 triệu cho công cuộc tông đồ
Càng năng gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, càng gắn bó thân tình với 
Ngài, và các tổ chức tông đồ càng nhiều chuyển biến, đạt đến 
tông đồ truyền giáo đích thực. Làm chứng cho niềm tin chính là 
phần chính yếu của công cuộc tông đồ Kitô hữu Công giáo.

$12 triệu nâng đỡ hàng giáo sĩ
Đó là những người anh em đã hiến trọn cuộc sống để phục vụ 
chúng ta. Họ rất cần sự đỡ nâng trong suốt hành trình đường 
đời, từ giai đoạn chủng sinh đến lúc về hưu. Chúng ta cùng 
khuyến khích các chủng sinh và linh mục cảm nghiệm nét sung 
mãn trong ơn gọi mình. Xin đỡ nâng các ngài vì họ đang giúp 
chúng ta khám phá và phát triển ơn gọi chính mình.

$35.5 triệu nhằm kiện cường các giáo xứ
123 giáo xứ và giáo họ trong giáo phận chúng ta thật 
đa dạng: vừa thành thị vừa thôn quê, vừa lớn vừa bé, 
đa ngôn ngữ, đôi khi gắn liền với trường học. Làm 
sao để các giáo xứ muôn sắc muôn vẻ có thể tồn tại 
và ngày càng vững mạnh? Đây chính là mục tiêu hàng 
đầu của chúng ta. 
Mỗi giáo xứ trong giáo phận đều thuộc về Giáo Hội 
nhưng lại mang những nét đặc thù riêng, với lối sống 
đạo cá biệt, và do đó, có những nhu cầu khác biệt. 
“Gặp Gỡ Đức Kitô” sẽ tạo ảnh hưởng đáng kể trên 
các giáo xứ; $22.5 triệu trong tổng số $85 triệu của 
chương trình sẽ dành cho các nhu cầu địa phương của 

giáo xứ. Nếu Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đạt được chỉ tiêu do chương 
trình này đề ra, Giáo xứ sẽ nhận được $105,000.

$20 triệu cho các tông đồ tương lai
Là tín hữu Công giáo, chúng ta mang trọng trách bảo đảm các 
thế hệ tông đồ tương lai được chuẩn bị đúng đắn và đầy đủ, sẵn 
sàng ra đi chia sẻ niềm tin chính mình cho toàn thế giới. Chúng 
ta liên tục hỗ trợ để các trẻ em và giới trẻ được phát triển về 
mặt thiêng liêng cũng như giúp các em tham gia các chương 
trình giáo dục và đào luyện.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Austin

Giáo phận Austin là một cộng 
đồng đang phát triển và rất năng 
động, với hơn 500 ngàn anh chị 
em trong Chúa Kitô. Sự hiện 
diện của các tín hữu đã ảnh 
hưởng sâu đậm đến toàn miền 
Trung Texas, và chúng ta tiếp 
tục chào đón biết bao tín hữu 
mới đang gia nhập các giáo xứ 
và giáo họ mỗi năm.

Hơn 70 năm qua, Giáo phận Austin đã 
chứng kiến biết bao đổi thay. Chỉ trong 
thập niên qua, con số các tín hữu trong 
giáo phận tăng hơn 25 phần trăm. Để 
đương đầu với bao thách đố và biến 
chuyển khi tăng trưởng, giáo phận đã 
dành suốt năm qua cầu nguyện, suy tư 
và bàn luận một hướng đi cho tương 
lai. Năm nay, Kế Hoạch Mục Vụ “Gặp 
Gỡ Đưa Đến Biến Chuyển” kêu mời 
mọi thành viên trong giáo phận tìm 
gặp Đức Giêsu Kitô sâu xa hơn, dẫn 
đến canh tân và đổi mới chính chúng 
ta, gia đình chúng ta, các tổ chức và cả 
cộng đồng chúng ta. 

Qua lời cầu, “Gặp Gỡ Đức Kitô” 
cho phép chúng ta – trong tinh  
thần tông đồ và hiệp nhất – cùng 
nhau dựng xây một tương lai năng 
động và vững mạnh cho Giáo  
phận Austin.
Chương trình vận động này dự 
trù quyên góp tối thiểu $85 triệu 
để hoàn thành mục tiêu Kế Hoạch 
Mục Vụ đã đề ra:
• nâng đỡ hàng giáo sĩ 
• kiện cường các giáo xứ 

• huấn luyện các tông đồ tương lai
• cổ võ tinh thần tông đồ


