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Chiến Dịch Đóng Góp $3/năm
Giải Pháp Cho Một Tương Lai Sáng Lạng Hơn
Khi 10% trong tổng số 1 triệu Cursilllistas tại Hoa Kỳ đóng góp $3/năm cho Phong Trào Cursillo Toàn
Quốc thì những việc diệu kỳ sẽ xảy ra:


Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ đạt được tình trạng quân bình về tài chánh và
vận hành.



Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ có ngân quỹ giúp phục hồi các Phong Trào
cấp giáo phận ngưng hoạt động đã lâu năm và thiết lập Phong Trào Cursillo ở
những vùng có triển vọng.



Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ có ngân quỹ để dịch những sách hay sang
từng ngôn ngữ và thiết lập mạng lưới thông tin một cách hiệu quả với những kỹ
thuật thâu thanh và thâu hình.



Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Hằng Năm sẽ nằm trong tầm tay của mọi Cursillista.
Sự đóng góp của quý anh chị sẽ giúp trang trải một phần chi phí cho Đại Hội và
do đó sẽ làm hạ lệ phí ghi danh tham dự Đại Hội.



Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ trích ra 25% trong số tiền đóng góp của qúy
anh chị để bỏ vào tiền mua vé cho Chủ Tịch VPĐH/GP đi dự Đại Hội Toàn Quốc.
Tương tự, Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ trích ra 3% trong tiền đóng góp của
qúy anh chị để bỏ vào tiền mua vé cho Điều Hợp Viên Miền của qúy anh chị.



Việc đóng góp $3/năm của qúy anh chị sẽ giúp ít nhất 300 người lãnh
đạo nòng cốt từ khắp Hoa Kỳ tham dự Đại Hội Toàn Quốc để họ có thể đồng bộ
với VPĐH Quốc Gia về đặc sủng Cursillo, tài liệu, phương pháp, chính sách và
kế hoạch sách lược tương lai cho PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ.

Những Thắc Mắc Thường Nêu Lên
1. Tôi đóng góp cho chiến dịch này bằng cách nào?
 Bạn có thể đóng góp mỗi năm, mỗi 5 năm hay 10 năm qua internet tại địa chỉ:
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ung-ho-pt-cursillo/ sử dụng thẻ tín dụng Visa hay
MasterCard.
 Bạn có thể đóng góp qua Bưu Điện Hoa Kỳ bằng cách tải xuống phiếu in sẵn tại địa chỉ này
https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2016/02/donate-viet.pdf và gởi ngân phiếu
ghi ‘National Cursillo Movement’ đến Trung Tâm Cursillo như sau: National Cursillo Center,
P.O. Box 799, Jarrell, TX 76537.
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Bạn có thể thâu mọi đóng góp tại buổi Ultreya/hội Nhóm và nhờ anh/chị Chủ Tịch VPĐH/GP
gởi ngân phiếu với số tiền đã quyên góp được ghi Cursillo Movement đến địa chỉ trên.

2. Sử Dụng Chứng Phiếu do Trumg Tâm Cursillo Cấp Như Thế Nào?
 Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ gởi hoàn lại 25% số tiền đóng góp để phụ vào chi phí ghi
danh cho Chủ Tịch VPĐH/GP đi tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc. Thí dụ, nếu có 400
Cursillistas trong GP của bạn đóng góp 3 mỹ kim mỗi năm, tổng cộng được $1200 thì Trung
Tâm Cursillo sẽ cấp cho PT Cursillo của bạn một chứng phiếu (voucher) $300 để phụ giúp chi
phí ghi danh cho Chủ Tịch VPĐH/GP của bạn.
 Tương tự như thế, Trung Tâm Cursillo TQ sẽ cung cấp 3% tổng số tiền đóng góp của các
Cursillistas trong Miền cho ĐHV Miền của bạn để có thể tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc.
Thí dụ, nếu các Cursillistas trong Miền bạn đóng góp tổng cộng $10,000 một năm thì Trung
Tâm Cursillo sẽ cấp một chứng phiếu $300 cho ĐHV/Miền của bạn.
3. Nếu PT Cursillo GP hoặc Miền nhận lại quá nhiều tiền của Trung Tâm thì sao?
 PT Cursillo GP/Miền có thể sử dụng ngân khoản đó cho các thành viên khác trong VPĐH/GP
hoặc cho Nhóm Phục Vụ Miền, v.v... để tài trợ họ tham dự Đại Hội Cursillo.
 PT Cursillo GP/Miền có thể tài trợ thành phần lãnh đạo nơi khác đang trong thời kỳ thiết lập
PT Cursillo trong khu vực của họ và giúp họ tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc.
 Các PT Cursillo GP cũng có thể sử dụng ngân khoản ấy cho niên liễm hỗ trợ PT Cursillo.
4. Ngân Khoản ấy sẽ được cấp như thế nào?
 Chứng phiếu (voucher) trị giá tối thiểu $50 và cứ như thế tăng lên từng đợt $50.
5. Tiền đóng góp của tôi có được khấu trừ thuế không?
 Có chứ. PT Cursillo® Toàn Quốc được hưởng quy chế miễn thuế theo điều khoản 501(c)(3) và
do đó mọi đóng góp tài chánh cho PT Cursillo có thể được khấu trừ vào thuế lợi tức đóng cho
Chính Phủ Liên Bang.
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