
Appeal Speech- Vietnamese 
CatholicCare Victoria là cơ quan dịch vụ xã hội của bốn giáo phận Công giáo ở Victoria, hỗ trợ các gia đình và cá nhân trong 
cộng đồng địa phương của chúng ta. Sứ mệnh của CatholicCare Victoria là trao quyền cho các cộng đồng và hỗ trợ những 
người thấy mình ở ngoài rìa xã hội. Một nhiệm vụ mà họ mời quý vị giúp có thể thực hiện được. 

Sự hỗ trợ liên tục từ cộng đồng giáo xứ của chúng tôi cho phép CatholicCare Victoria trao quyền cho cộng đồng thông 

qua các chương trình và hành động nhân ái nhằm xây dựng sức mạnh và khả năng phục hồi và giúp mọi người phát huy 

hết tiềm năng của họ. 

Chính những hành động tử tế giản dị ấy đã tạo nên một thế giới khác biệt cho người phụ nữ tên Angela. 

Là một người mẹ đơn thân của bốn người con xinh đẹp, Angela đã phải vật lộn trong nhiều năm mà không có sự hỗ trợ 

từ người chồng cũ. Con trai của Angela bị bệnh động kinh và hàng ngày cô ấy sống với nỗi sợ hãi rằng một cơn động 

kinh khác có thể sắp xảy ra. Giữa việc lo lắng cho sức khỏe của con trai và chi phí y tế, dạy con học ở nhà trong thời gian 

phong tỏa vì COVID và cuộc đấu tranh liên tục để kiếm sống, Angela ít khi có một giấc ngủ ngon. 

Gần đây, tủ lạnh của Angela bị hỏng và cô ấy không có tiền để mua một cái mới. Sau đó, một hóa đơn tiền nước cao 

hơn bình thường đến do một đường ống bị rò rỉ trong căn hộ nhà chính phủ của cô ấy. Tất cả đều trở nên quá sức 

đối với Angela, và vì vậy cô đã tìm đến CatholicCare Victoria để nhờ giúp đỡ.  

Thông qua chương trình Cứu trợ Khẩn cấp của CatholicCare Victoria, Angela đã nhận được phiếu thực phẩm để cô có 

thể để dành tiền mua hàng tạp hóa hàng tuần của mình để mua tủ lạnh mới. Họ cũng giúp cô đổi điện thoại sang gói 

rẻ hơn và giảm được hóa đơn tiền nước vì sự cố rò rỉ đường ống nước không phải do lỗi của cô. Hai đứa con lớn của 

cô cũng nhận được thẻ Myki trả trước để đi lại đến trường. 

Mỗi đô la Angela không phải chi tiêu cho các phương tiện giao thông công cộng hoặc các hóa đơn có thể được 

chuyển vào tài khoản tiết kiệm của cô ấy. Giờ đây, Angela đã có một chiếc tủ lạnh mới và mặc dù cô ấy vẫn đang gặp 

khó khăn, nhưng cô vẫn vượt qua và cô ấy đã học được những kỹ năng mới để giúp quản lý tình hình tài chính của 

mình. Và cô ấy biết cô ấy có những người nhân ái như quý vị để cảm ơn vì điều đó. 

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta thực hành lòng thương xót và lòng trắc ẩn: nhất là đối với những người bị thiệt thòi. Đó là 

sứ mệnh của Ngài trên trái đất và chính sứ mệnh đó đã truyền cảm hứng để CatholicCare Victoria tiếp cận những người 

gặp thiếu thốn nhất. Quý vị cũng có thể là một phần của nhiệm vụ này. Khi quý vị quyên góp cho CatholicCare Victoria, 

quý vị đi bên cạnh những người túng thiếu và đưa ra một bàn tay nhân ái hỗ trợ. 

Sự hỗ trợ của quý vị giúp CatholicCare Victoria cung cấp các dịch vụ tư vấn và sức khỏe tâm thần, trợ giúp việc làm, nhà 

ở giá cả phải chăng, hỗ trợ gia đình ly tán, trợ giúp người tị nạn và tị nạn, hỗ trợ chuyên biệt cho trẻ em và thanh thiếu 

niên, chăm sóc mục vụ, hỗ trợ người vô gia cư và bênh vực, và một loạt các khóa học giúp đỡ để củng cố các mối quan 

hệ và hạnh phúc. 

Vui lòng tiếp tục chia sẻ sứ mệnh của Đấng Christ bằng cách quyên góp ngày hôm nay cho Buổi cầu nguyện Chủ nhật 

của CatholicCare. 

Quý vị có thể quyên góp bằng cách điền vào các phong bì có sẵn tại giáo xứ, hoặc bằng cách đóng góp trực tuyến qua trang 

mạng www.catholiccarevic.org.au hoặc gọi đến văn phòng CatholicCare Victoria’s East Melbourne. Nếu quý vị không thể 

quyên góp hôm nay, vui lòng lấy một phong bì và gửi lại cho CatholicCare Victoria khi nào quý vị có thể.  

Thay mặt cho CatholicCare Victoria, cảm ơn quý vị đã đồng hành bên cạnh các anh chị em của chúng tôi trong lúc thiếu 

thốn nhất. 


