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• Thiết lập PayPal Giving Fund On-line
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Xin Chúa ban muôn phúc lành cho mọi người đã dâng cúng, đóng góp trong đức tin, lòng yêu mến và quảng đại.

Theo Sắc lệnh của GP Dallas, mọi sinh hoạt của các GX đều tạm ngưng cho đến khi Sắc lệnh mới ban hành tuy 

nhiên, để giúp duy trì thu nhập cho việc vận hành của giáo xứ, chúng ta có nhiều phương cách để tiếp tục dâng 

cúng, Quý vị có thể:

1.  Gửi phong bì hàng tuần cho giáo xứ

2.  Dâng cúng qua mục Zelle

a. Cách chỉ dẫn dùng Zelle:

1. Để cho tiện và nhanh khỏi phải dùng laptop/desktop login vô chương mục ngân hàng, quý vị nên 

download app của nhà băng nơi quý vị dùng để góp ngân quỹ vô phone tay chẳng hạn như 

Chase Mobile app

2. Enroll số phone hoặc email của quý vị vô Chase QuickPay with Zelle để có thể bắt đầu nhận 

hoặc chuyển tiền tới nơi quy định. Để chuyển tiền dâng cúng tới Giáo Xứ Thánh Tâm, quý vị

đánh vô gxtt@thanhtamdallas.org

3. Khi gửi tiền dâng cúng cho giáo xứ, quý vị chọn gxtt@thanhtamdallas.org, sau đó đánh vô số

tiền dâng cúng.

Xin xem trang kế tiếp...

ONLINE GIVING – GIÁO XỨ THÁNH TÂM

Xin nhớ đến việc từ thiện, bác ái và việc đóng góp cho giáo xứ, giáo phận.

mailto:gxtt@thanhtamdallas.org
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1. Chọn Pay & transfer

Chỉ dẫn theo từng bước setup vô Chase QuickPay with Zelle để dâng cúng online:

2 3. Khi vô Pay bills & QuickPay with Zelle

4. Chọn Add new recipient

3

5. Chọn Sign up để ghi danh 
trong QuickPay with Zelle

4

6. Ghi nhận sự hiểu biết của hiệp 
đồng QuickPay with Zelle và
nhấn “Next” để tiếp theo

2. Chọn Pay bills & QuickPay with Zelle



Chỉ dẫn theo từng bước setup vô Chase QuickPay with Zelle để dâng cúng online (tiếp theo):

5
7. Bắt đầu cho tên người 
hoặc nơi sẽ chuyển tiền đến 
vô QuickPay with Zelle

8.  Nhấn “>” để tiếp theo 

6

7

10. Nhà băng sẽ gửi số xác minh qua email hoặc 
số phone quý vị đã điền vô ở số 6.  Xin ghi số đó
vô ô “Verification code”.

11. Sau đó nhấn “Activate” để
tiếp
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12. Quý vị nhấn “Send money” để
chuẩn bị theo những bước kế tiếp.



Chỉ dẫn theo từng bước setup vô Chase QuickPay with Zelle để dâng cúng online (tiếp theo):

22.  Nhấn “Next” để tiếp theo
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13. Quý vị sẽ điền vô:

14. Tên người nhận 16. Email người nhận

16. Minh chứng email người nhận

17. Chọn chương mục

18. Điền vâ số tiền dâng cúng

19. Acct #1000 – Nguyen Van A

20. Quý vị có thể để nhà
băng tự động gửi hàng 
tuần, hàng tháng, hàng 
năm tuỳ quý vị nếu quý vị
chọn “Repeating payment”

21. Xin nhớ ghi 
số account của 
giáo xứ và tên
trong “Memo” 
để dễ kiểm 
soát sau này.

Acct #1000 – Nguyen Van A
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Chỉ dẫn theo từng bước setup vô Chase QuickPay with Zelle để dâng cúng online (tiếp theo):

11 23. Nhà băng nhắc quý vị là tên quý vị đặt chẳng hạn như 
(GXTT) không giống như tên của giáo xứ là Sacred Heart of 
Jesus Christ Catholic ở Carrollton, TX

24.  Nhấn “Next” để tiếp 
theo 

Hoặc nhấn “OK” để tiếp theo
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Hoặc nhấn “Yes, send it now”

25. Để cho chắc, nhà băng sẽ hỏi 
thêm một lần nữa là quý vị thật 
sự muốn chuyển tiền dâng cúng 

tới chương mục của giáo xứ theo 
email gxtt@thanhtamdallas.org

điền trước.

26. Giờ đây quý vị có thể
nhấn “Send money”

mailto:gxtt@thanhtamdallas.org


Chỉ dẫn theo từng bước setup vô Chase QuickPay with Zelle để dâng cúng online (tiếp theo):
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Hoặc nhấn “Done” để đóng 
phần dâng cúng online.
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29. Tiền quý vị dâng cúng sẽ
được chuyển thẳng vào chương 
mục của giáo xứ trong cùng một 
ngày.
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27. Giờ đây quý vị có thể nhấn “Close” 
để đóng phần dâng cúng online.

28. Nhà băng sẽ báo cho 
giáo xứ biết là có giáo dân 
dâng cúng online tới email: 
gxtt@thanhtamdallas.org và
có để tên của người dâng 
cúng.

mailto:gxtt@thanhtamdallas.org
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1. Chọn “Transfer | Zelle”
và sau đó chọn
“Manage Settings”

Chỉ dẫn theo từng bước setup vô Bank of America Send money with Zelle để dâng cúng online:

2

2. Chọn email hoặc số phone 
hiện có trong danh sách.

3. Cộng thêm email của GXTT 
gxtt@thanhtamdallas.org nếu 
chưa có và theo chỉ dẫn kế
tiếp ở số 3.

GXTT

mailto:gxtt@thanhtamdallas.org
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Chỉ dẫn theo từng bước setup vô Bank of America Send money with Zelle để dâng cúng online (tiếp theo):
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6. Điền vào tên và email của 
giáo xứ: “Sacred Heart of 
Jesus Christ Catholic Parish” 
và email 
gxtt@thanhtamdallas.org

4. Chọn “Add a new recipient”

5. Chọn “Business”

7. Nhấn “Add 
Recipient” để tiếp theo.

Tiếp theo chỉ dẫn của số 2

8. Đồng ý và tiếp theo
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Chỉ dẫn theo từng bước setup vô Bank of America Send money with Zelle để dâng cúng online (tiếp theo):

9. Chọn chương 
mục quý vị
dùng để dâng 
cúng.

10. Điền vô số
tiền dâng cúng

11. Xin nhớ ghi số
account của giáo 
xứ và tên trong 
“Message” để dễ
kiểm soát sau 
này.

12. Nhấn “Continue 
transfer” để tiếp theo
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14. Nhấn “Make transfer” để kết thúc phần 
dâng cúng.

13. Phần chứng nhận

15. Sau khi nhấn “Make Transfer”, quý vị sẽ
nhận được hồi báo tức khắc là tiền đã được 
chuyển vô chương mục của giáo xứ.



1
1. Quý vị cần download 

LegacyTexas Mobile 
Banking app vô phone 
hoặc iPad

Chỉ dẫn theo từng bước setup vô Legacy Texas Mobile Banking with Popmoney để dâng cúng online:

2

2. Chọn Popmoney



3

Chỉ dẫn theo từng bước setup vô Legacy Texas Mobile Banking with Popmoney để dâng cúng online (tiếp theo):
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3. Quý vị điền vô email 
gxtt@thanhtamdallas.org
của giáo xứ. 

4. Quý vị có thể điền 
vô tên gọi và tên họ
của người nhận như 
đã ghi sẵn vì sự đòi  
buộc phải có. 

GXTT hoặc GX

GXTT hoặc TT

5. Chọn Add 
để tiép theo.

6. Điền vô số
tiền dâng cúng

7. Nhấn “Send 
money” để tiếp theo

mailto:gxtt@thanhtamdallas.org
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Chỉ dẫn theo từng bước setup vô Legacy Texas Mobile Banking with Popmoney để dâng cúng online (tiếp theo):

6
10. Quý vị điền vô số điện 
thoại dùng để xác minh vì
sự đòi buộc phải có.

9728229062

11. Nhấn “Submit” để kết 
thúc phần dâng cúng.

12. Nhà băng sẽ báo cho 
giáo xứ biết là có giáo dân 
dâng cúng online tới email: 
gxtt@thanhtamdallas.org và
có để tên của người dâng 
cúng.

13. Tiền quý vị dâng cúng sẽ
được chuyển thẳng vào chương 
mục của giáo xứ từ 5 -6 ngày sau 
khi giáo xứ có người nhận 
“Deposit Payment”

8. Quý vị có thể để nhà
băng tự động gửi hàng 
tuần, hàng tháng, hàng 
năm tuỳ quý vị nếu quý vị
chọn “Make this a 
recurring payment”

9. Xin nhớ ghi số
account của giáo xứ
và tên trong “Email 
Message” để dễ
kiểm soát sau này.

Acct #1000 – Nguyen Van A
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3.  Dâng cúng qua PayPal.  PayPal có hai cách:

a. PayPal thường: theo chương trình này thì giáo xứ sẽ phải trả 2.2%

phí thương gia cộng thêm $0.30 mỗi lần dâng cúng.

b. PayPal Giving Fund:  theo chương trình này thì giáo xứ sẽ không 

phải trả phí thương gia nhưng giáo xứ sẽ chỉ nhận được sau ngày 25

mỗi tháng.

❖ Hai chương trình trên thường dùng để dâng cúng vào quỹ Capital 

Campaign.

4. Quý vị cũng có thể giúp giáo xứ gây thêm quỹ để xây dựng bãi đậu xe, 

nhà thờ mới, và trung tâm mục vụ bằng cách vô mạng Go to 

smile.amazon.com để mua sắm.  Quý vị vừa được vui và giáo xứ có lợi 

phần.  Xin chân thành cảm ơn...



Chỉ dẫn dâng cúng qua PayPal:

1. Quý vị nhấn “Donate”

1

2

2.  Điền vào số tiền dâng cúng và
nhấn “Donate with a Debit or 
Credit Card” để tiếp tục phần 

dâng cúng online.

4. Điền vô số thẻ tín dụng

5. Kỳ hạn 6. 3 số sau thẻ

7. Tên gọi 8. Tên họ

9. Địa chỉ

10. Thành phố

11. Bang
12. Số
vùng

13. Check mark để
PayPal gửi hoá đơn

14. Điện thoại

15. Email

16. Nhấn “Donate 
Now” để hoàn tất 
dâng cúng.

Ghi chú:  Như đã giải thích 
trước.  Dâng cúng theo chương 
trình này giáo xứ sẽ phải trả phí
thương mại là 2.2% cộng thêm 
$0.30 mỗi lần dâng cúng.
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3. Quý vị có thể chọn “Make this 
a monthly donation”.  Nhưng xin 
lưu ý:  chỉ có những ai có PayPal 
account và “login” mới làm 
được.



Chỉ dẫn dâng cúng qua PayPal Giving Fund:

1. Quý vị nhấn “Donate 
with PayPal”

1

2

2. Quý vị chọn số tiền 
dâng cúng hoặc điền vô 
trong ô bên dưới.

3. Nhấn “Donate Now”

4. Email hoặc số phone mà quý vị dùng 
khi mở account với PayPal. 

5.  Nhấn “Next” để tiếp 
theo 

6. Email hoặc số phone mà quý vị dùng 
khi mở account với PayPal. 

7. Điền Password

8. Nhấn “Log In” để
vô PayPal account

3
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Chỉ dẫn dâng cúng qua PayPal Giving Fund (tiếp theo):
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9. Nhấn “Pay Now” 
để hoàn tất dâng 
cúng.

Ghi chú:  Như đã giải thích 
trước.  Dâng cúng theo chương 
trình này giáo xứ sẽ KHÔNG phải 
trả phí thương mại nhưng chỉ
nhận được tiền dâng cúng sau 
ngày 25 mỗi tháng.

XIN CHÂN THÀNH 

LÒNG QUẢNG ĐẠI 

CỦA QUÝ VỊ.  

NGUYỆN XIN 

CHÚA, MẸ MARIA, 

VÀ THÁNH CẢ

GIUSE BAN MUÔN 

HỒNG ÂN TRÊN 

QUÝ VỊ VÀ GIA 

ĐÌNH.


