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Antes de comenzar…

• Para una mejor visualización
– Cierre otros programas y aplicaciones

• Esto mejorará la visualización y la calidad de sonido

• Preguntas 
– Utilice la sección de preguntas en su panel de control 
– Puede escribir preguntas en cualquier momento
– Se resolverán las dudas y preguntas al final 
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I. Preparación & Reclutamiento Inicial
II. Capacitación & Desarrollo
III. Información e Inspiración
IV. Compromiso 
V. Seguimiento

El Proceso de Desarrollo y 
la Recaudación de Fondos



¿Qué es la Corresponsabilidad?
a. Es una manera de vida…
b. No se trata de dinero, se trata de ¡la misión de la Iglesia!
c. Es un PROCESO que ocupa tiempo, esfuerzo y recursos de 

la parroquia

Más información sobre Corresponsabilidad con Hispanos
https://www.youtube.com/watch?v=nyBqgTONsk0

Dios es el creador y el dador de todas las cosas que existen, y 
los corresponsables están llamados a administrar y compartir 
sus dones para cumplir la voluntad de Dios.

Carta Pastoral de USCCB sobre Corresponsabilidad



I. Preparación & Reclutamiento Inicial

a. Recopilar información 
(necesidades)

b. Involucrar a líderes y 
personas clave

c. Definir el proyecto 
(caso)

d. Desarrollar un plan



Objetivos de la Corresponsabilidad 
y la Recaudación de Fondos

a. Información
b. Participación
c. Oración
d. Corresponsabilidad

• ¿Y el dinero?



II. Capacitación & Desarrollo

a. Reclute y capacite al 
equipo de liderazgo 
delegando 
responsabilidades

b. Desarrolle materiales de 
comunicación

c. Identifique y evalúe el 
potencial de donantes 
mayores





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







Video sobre la Campaña



III. Información e Inspiración

a. Provea buena 
INFORMACIÓN

b. Logre que la 
comunidad se INSPIRE

c. Eventos de 
compromiso previo 
con
a. Donantes mayores

b. Lideres y miembros 
de los ministerios



IV. Compromiso
a. Solicitando apoyo…

i. Pagar las cuentas vs. Misión

ii. Énfasis en la 
Corresponsabilidad 
1. Planeado
2. Proporcional
3. Oración 
4. Sacrificio

b. Fin de Semana de Compromiso
i. ¿Cuándo?

ii. ¿Cómo?



Hoja Inicial de	Planeacion para	el	Seguimiento



V. Seguimiento

a. Celebración & 
Agradecimiento

b. Crear Calendario de 
Seguimiento 
i. Actividades de seguimiento

ii. Frecuencia

iii. Delegar responsabilidades

c. Promover el Calendario de 
Seguimiento 



Programa de Donativo: Parish Grants
a. Apoyo financiero directo para apoyar necesidades 

litúrgicas y musicales
b. La donaciones se realizan cada año 
c. Programa establecido con el propósito de ofrecer apoyo 

financiero a iglesias católicas en los EE. UU. con fines: 
i. Religiosos
ii. Educativos
iii. Causas de beneficencia

d. Encuentre la convocatoria para el siguiente año en: 
www.ocp.org/es-us/parish-grants



Apoyos de OCP para 
Recaudar Fondos 

a. Ayuda para recaudar fondos (Misales y/o 
Himnarios):
i. Kit de recaudación de fondos: 

1. Diseños para materiales de promoción
2. Diseños para promocionales electrónicos
3. Muestras que los feligreses pueden revisar
4. Ideas
5. 100 Etiquetas conmemorativas para libros



a. ¿Qué es el programa de donativos?
i. Es una manera en que las 

parroquias pueden recaudar 
fondos para nuevos himnarios, 
misales o música.

b. ¿Cómo funciona?
i. Se ofrece a los feligreses como 

una oportunidad para patrocinar 
nuevos misales o himnarios

ii. Se entrega un donativo para 
honrar a un ser querido o 
conmemorar un evento

iii. El nombre de los donantes y del 
ser querido o evento se 
imprimirán en una etiqueta en la 
contraportada del libro. 

Programa de Donativos



Financiamiento

a. Condiciones para un pago extendido
b. Préstamo – disminuye el impacto de un 

pago único
a. Interés CERO
b. Sólo se necesita 10% como pago inicial
c. Apertura con una comisión baja
d. Prácticos pagos mensuales de forma 

automática con tarjeta de crédito o depósitos 
bancarios. 



Preguntas y Respuestas



Información

Contacto
1-888-260-7206

productspecialist@ocp.org

Diapositivas y video de este webinar
www.ocp.org/es-us/blog/webinars

Encuesta
(Promoción especial al completarla)


