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Before we get started……

• Best viewing 
– Close other programs or applications

• This will improve your viewing and sound quality

• Questions 
– Use the question section on your control panel
– Questions can be typed in at any time
– Answers will be given at the end



Presenter

Koren Ruiz



I. Learning & Preparation
II. Training & Development
III. Information & Inspiration
IV. Commitment
V. Fulfillment 

The Capital Fundraising Process Overview



What is Stewardship?
a. It’s a way of life 
b. It’s not about money, it’s about mission!
c. It’s a PROCESS that takes time, effort, and resources 

from the parish

Stewardship with Hispanics  -
https://youtu.be/BhU4GsnT7rg
The idea that God is the owner of all things, and the stewards 
are called to manage and share their gifts to fulfill God’s will.

USCCB Pastoral letter on Stewardship



I. Learning & Preparation

a. Gather input 
(Study)

b. Involve key 
leadership

c. Define your case  
d. Develop a plan



Capital and Stewardship 
Fundraising Objectives

a. Information
b. Participation
c. Prayer
d. Stewardship

• What about money?



II. Training & Development

a. Enlist and train a 
leadership team

b. Develop 
communication 
materials

c. List and review 
potential major 
donors





Sự Đóng Góp Của Chúng Ta Bao Gồm:/ Our gift should be:

Tôi có lên kế hoạch cho sự đóng góp của tôi không?
Am I planning my gift to the campaign?
 
Sự đóng góp của tôi có cân xứng với những gì Chúa ban  
cho tôi không?
Is it proportionate to the way I have been blessed?

Tôi có cầu nguyện nhiệt thành trước khi tôi quyết định  
không?  
Is it a prayerful decision? 

Sự tham gia đóng góp của tôi có thực sự là hành động 
hy sinh không? 
Am I showing a true attitude of sacrifice?

1 Chuẩn bị lên kế hoạch/ 
Planned 2 Với tỷ lệ tương xứng/ 

Proportionate 3 Cầu nguyện/ 
Prayerful 4 Dâng cúng/ 

Sacrificial

Nếu bạn trả lời “có” cho bốn câu hỏi ở trên tức là bạn đã cam 
kết với giáo xứ của bạn. Bạn thực sự là một người môn đệ, 
một người quản lý tốt lành với những món quà mà Chúa đã 
ban cho bạn trong cuộc sống.

If you have answered “yes” to all four questions, you are making 
a commitment to your parish that reflects true stewardship and 
discipleship in response to God’s blessings in your life.

Lời Mời Gọi Cho Chiến Dịch Gây Quỹ Giáo 
Xứ Xây Dựng Giáo Xứ: 
Chiến dịch vận động gây quỹ này giúp chúng ta thấy được rằng tất cả 
những gì chúng ta có trong cuộc sống chính là những món quà Chúa ban 
và chúng ta được mời gọi là những người quản lý để điều hành và chia 
sẻ những món quà của chúng ta với mọi người theo thánh ý Chúa. Với 
tinh thần hiệp nhất trong việc gây quỹ cho Giáo Xứ Trái Tim Vô Nhiễm 
Đức Mẹ, chúng ta đang tiến thêm một bước trong cuộc hành trình đức 
tin để trở nên những người quản lý trung thành và tốt lành với những 
món quà Chúa ban.  
Xin quí vị hãy thành tâm cầu nguyện, hiệp nhất, và ủng hộ cho chiến 
dịch gây quỹ của Giáo Xứ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ với những dự án 
sau đây:

    Tu sửa toàn bộ Hội Trường Giáo Xứ, bao gồm một hệ thống nhà bếp, 
    máy lạnh, và âm thanh.
    Hệ thống âm thanh trong nhà thờ.
    Đóng góp cho Quỹ Mục Vụ năm 2017 (PSA).
    Đóng góp cho những chương trình phục vụ xã hội.

This Campaign will help us recognize that everything that we have in 
this world is a gift from God, and that we are stewards who are called 
to manage and share our gifts with others according to God’s will for 
our lives. By participating in the United for Immaculate Heart of Mary 
Campaign, we will take another step in our journey to live as good and 
faithful stewards of our gifts.
 
Please prayerfully consider joining the “United for Immaculate Heart of 
Mary” Campaign to support the following projects:
   
   Renovation of our parish hall, which will include a new kitchen, air  
   conditioning, as well as audiovisual systems
   Audiovisual systems in the church.
   Support our annual commitment to the Pastoral Services Appeal   
   Support social ministries

 Invitation to support the Capital campaign:

Hình Ảnh Ngày Lễ Đức Mẹ Guadalupe 2016/ Our Lady of Guadalupe Event 2016

Message from the Leadership Team
Lời Mời Gọi Của Nhóm Lãnh Đạo 

Dear Parish Family, 

It has been a great blessing to respond to the call from our parish 
to serve as leaders for the United for Immaculate Heart of Mary 
Capital Campaign. We sincerely hope that just as we did, you also 
will accept the call to join us in this important endeavor.

In prayer and considering the parish's goals for this Campaign, 
we have been encouraged to be models of faith to our parish 
community. God reminds us every day that He has given each of 
us unique gifts, as well as experiences that will allow us to build an 
invincible Body of Christ. 

We invite you now to pray to ask God to show you His gifts, and 
how they should be used for His Church. We also encourage 
you to believe that you will have the ability to transform lives

through this important project, and most importantly, to 
transform yourselves.

We are confident that our goals for this parish will be fulfilled, and 
that they will be great blessings to our children, and to the future 
generations of our parish; in addition, we strongly believe that the 
greatest blessing we will receive through this Campaign is to come 
closer united for Immaculate Heart of Mary in Christ.

In Christ,

"United for Immaculate Heart of Mary" 
Campaign Leadership Team

Thật là điều hạnh phúc khi đáp lại lời mời của giáo xứ để phục vụ 
như những người lãnh đạo trong chiến dịch gây quỹ “Hiệp Nhất 
Cho Giáo Xứ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.”Chúng tôi hy vọng 
rằng với những gì chúng tôi đang làm, quí vị cũng sẽ hợp tác với 
chúng tôi qua những công việc rất quan trọng mà chúng ta đang 
làm đây. 

Qua sự cầu nguyện và mục đích gây quỹ cho giáo xứ, chúng tôi 
được khuyến khích hãy trở nên những nhân chứng đức tin cho 
cộng đoàn của chúng ta. Chúa nhắc nhở chúng ta mỗi ngày rằng 
Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta những tài năng và kinh 
nghiệm để xây dựng Giáo Hội của Chúa. 

Chúng tôi mời quí vị hãy cầu nguyện xin Chúa cho quí vị thấy 
được những tài năng của Chúa ban và biết dùng những tài năng 
đó để xây dựng Giáo Hội của Chúa. 

Quí vị hãy tin tưởng rằng quí vị có khả năng biến đổi đời sống 
cộng đoàn qua công việc quan trọng này, đặc biệt là đời sống của 
quí vị.  

Chúng tôi tin tưởng là những mục đích của giáo xứ chúng ta sẽ 
được hoàn thành tốt đẹp, và đó chính là những phúc đức cho 
con cháu và thế hệ tương lai của giáo xứ chúng ta. Bên cạnh đó, 
chúng tôi tin tưởng rằng những phúc đức mà chúng ta sẽ lãnh 
nhận được qua chiến dịch gây quỹ này là giúp chúng ta xích lại 
gần nhau hơn và hiệp nhất trong Chúa Ki-Tô.

Thành Kính,

Ban lãnh đạo chiến dịch “Hiệp Nhất Cho Giáo Xứ Trái Tim 
Vô Nhiễm Đức Mẹ”



Campaña de Corresponsabilidad
“Con Cristo, Edificando Nuestra Iglesia”

ORACIÓN DE CORRESPONSABILIDAD
Dios Todopoderoso,

Te damos gracias por todos los dones que nos has dado; por 
nuestras vidas, por nuestros seres queridos, en fin, por todo lo 
que somos y todo lo que tenemos.

Te damos gracias principalmente por el don de Jesucristo, 
tu Hijo y Redentor nuestro, que vino con nosotros para 
mostrarnos el camino a la vida eterna.

Jesús era el Corresponsable perfecto de Sus dones , 
que nos muestra que la confianza en Ti es necesaria y que 
darse a si mismo es parte esencial para seguir tus pasos.

Ayúdanos a crecer en Su amor y en la capacidad para 
aprender a dar mas de nosotros mismos a los demás; para 
que así podamos seguir el ejemplo de generosidad de Tu hijo 
amado Jesucristo, en nuestra campaña de Corresponsabilidad: 
“Con Cristo, Edificando Nuestra Iglesia”.
Que nuestra contribución de tiempo, talentos y nuestros 
recursos materiales se haga en el mismo espíritu de sacrificio 
que Jesús nos enseñó con su vida y muerte por nosotros. 

Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. 

Amén







Campaign Video



III. Information & Inspiration

a. Inform the 
community

b. Inspire
c. Major donor 

visits/dinners
d. Leadership & 

community events



IV. Commitment

a. The ask
i. Paying the bills vs. 

Mission

ii. Stewardship Emphasis
1. Planned
2. Proportionate
3. Prayerful 
4. Sacrificial
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6 Stewardship6Homilies Every636months

7

4 Activities6with6Children Every646months

5 Bulletin6Announcements6 Every66month

2 Thank6Families Every626months

3 Campaign6Event Every666months

Activity Possible'Follow'up'Activities'7'Year'1 Frequency Assign'to:

1 Financial6Report Every636months



V. Fulfillment

a. Follow up calendar
i. Follow up activities

ii. Frequency

iii. Delegate 
responsibilities

iv. Monitor and 
promote follow up 
calendar



Parish Grants
a. Direct financial assistance for liturgy and/or music 

needs
b. Grants are awarded annually
c. Established as a means of providing Catholic 

churches with financial support for:
i. Religious
ii. Educational
iii. Charitable purposes

d. 2017 Grant applications close May 30, 2017 
www.ocp.org/grants



OCP Fundraising Help

a. Assistance with Fundraisers (Missals and 
Hymnals):
i. Fundraising Kit:

1. Flyer templates 
2. Banner templates 
3. Samples for parishioners to review
4. Ideas
5. 100 Commemorative Gift Bookplates 



a. What is the Commemorative Gift 
Program?
i. It's a way for parishes to raise 

money for new hymnals, 
missal covers or choral books.

b. How does it work?
i. Give parishioners of the 

opportunity to sponsor new 
missals or hymnals

ii. Donate a sum of money in 
honor of a loved one or event 

iii. Donors and the loved 
one/event is printed on a 
bookplate and attached to the 
cover. 

Commemorative Gift Program



Financing 

a. Extended payment terms
b. Loan - lessens the impact of a large up-

front purchase
a. ZERO interest
b. Only 10% down required
c. Low set-up fee
d. Convenient automatic, monthly credit card or 

bank payments.



Questions & Answers



Information
Contact us for more information! 

1-888-260-7206
productspecialist@ocp.org

Webinar Slides & Video
www.ocp.org/webinars

Next Webinar
“Responsorial Psalms and Gospel Acclamations”

Survey
(Complete for a special offer)


