Buổi Họp Các Ca Đoàn Trưởng ngày 21 tháng 9 năm 2011 - 8:00 pm – 9:30 pm
Hiện diện: Cha Xứ, Cha Tuấn, CĐ Anê Lê Thị Thành:Bác Thư, HĐMV: Chú Thảo
CĐ Á Thánh Gioan Phaolo II: chị Mỹ Hiền, Ca Đoàn Cecilia: Cô Kính,
CĐ Giuse: Chị Quỳnh Mai, Anh Độ, CĐ Seraphim: Anh Huân,
CĐ Thánh Gia: Anh Đăng, CĐ Phanxicô: Chị Thanh Nhung,
CĐ Ave Maria: chị Thiên Nga
I.

Thánh lễ mừng bổn mạng giáo xứ:
Lễ CTTĐVN, bổn mạng giáo xứ sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, 25 tháng 11, sẽ có rước
kiệu CTTĐ và Thánh Lễ

II.

Tiệc mừng Lễ Bổn Mạng giáo xứ và mừng Lễ Tạ Ơn:
Cha xứ đưa ra hai hình thức tổ chức, xin bàn thảo với ca viên và trả lời cho Bác Thư biết
trước ngày 15/10.
Hình thức 1:
Có thể tổ chức tiệc trong 2 hoặc 3 ngày, thứ Sáu 25 đến Chúa Nhật 27 tháng 11
1. Sẽ không mời ca sĩ chuyên nghiệp như các năm trước, chương trình văn nghệ sẽ do
các ca đoàn và hội đoàn tham dự tiệc phụ trách
2. Giá vé : $20 / người.
3. Các ca đoàn và hội đoàn dùng tiền quỹ mua vé cho ca viên /hội viên. Nếu có bạn hay
con em đi cùng thì trả thêm $20.00 cho mỗi người.
Nếu không đủ tiền, có thể tổ chức gây quỹ, hoặc giáo xứ sẽ ứng ra trước, khi nào có
gây quỹ được thì trả lại giáo xứ sau
4. Các ca đoàn và hội đoàn chọn một trong 3 ngày để dự tiệc, và tham gia trong các tiết
mục văn nghệ.
5. Nếu ít người trả lời đi, thì sẽ tổ chức trong 2 ngày thay vì 3 ngày.
Hình thức này có mục đích để
(a) Tạo cơ hội cho các mầm non văn nghệ hay mầm già trong giáo xứ phát triển
(b) Bầy tỏ lòng tri ân với mọi người trong giáo xứ
(c) Dùng tiền quỹ, niên liễm, hội chợ để bồi dưỡng cho nhau
Hình Thức 2:
Tổ chức một ngày tại giáo xứ vào tối thứ sáu 25/11 sau Thánh Lễ với văn nghệ và ăn
uống dưới Câu Lạc Bộ, các hội đoàn/ca đoàn đóng góp hay cung cấp thức ăn và sẽ được
giáo xứ bồi hoàn tiền.

III.

Chương Trình Tĩnh Tâm Giáng Sinh:
Vào 3 ngày 19, 20, 21 tháng 12 với Cha Nguyễn Tầm Thường, sẽ có các cha giải tội

IV. Diển Nguyện Thánh Ca Giáng Sinh:

1. Được tổ chức vào thứ Sáu ngày 23 tháng 12, sau Thánh Lễ 6:30pm. Khoảng 7:30pm
bắt đầu, kéo dài trong vòng 2 tiếng ruỡi
2. Thứ Năm, ngày 22 tháng 12 sẽ có buổi tổng dợt chưong trình diễn nguyện
3. Mổi ca đoàn trình diễn 1 bài hát.
Có 2 cách để hợp tác chung với các ca đoàn bạn
a. Hai ca đoàn có thể hợp tác hát chung, có nghĩa là 2 ca đoàn sẽ lên cùng 1 lúc,
hát chung 2 bài, mỗi ca đoàn 1 bài
b. Ca đoàn chánh có thể mời các ca viên của các ca đoàn khác vào hát chung
4. Sẽ mời CĐ Cecilia của GX Mẹ Việt Nam tham gia hát 2 bài.
5. CĐ Thiếu Nhi Thánh Tâm trình diễn hoạt cảnh Giáng Sinh với bài hát chung cùng
các ca đoàn để kết thúc
6. Tất cả các ca đoàn hát chung 1 bài kết thúc
V.

Thánh Lễ Giáng Sinh - ngày 25 tháng 12:
Mỗi ca đoàn hát Thánh Ca Giáng Sinh 30 phút trước Thánh Lễ

VI. Hình ca đoàn:
1. Các ca đoàn gởi hình sinh hoạt của ca đoàn cho Bác Thư để post lên website
2. Mỗi ca đoàn gởi 1 tấm hình của ca đoàn cho chị Thiên Nga trước ngày 31 tháng 10 để
in lịch 2012
VII. Các vấn đề cần chú ý trong Thánh Lễ:
1. Kinh Tin Cậy - 1 người trong ca đoàn đứng tại microphone để xướng, hướng dẫn
cộng đoàn
2. Hát Đáp Ca - nếu ca đoàn có bài hát đáp ca, báo cho Cha chủ tế & ban phụng vụ biết
trước TL
3. Hát Kết Lễ - để ngắn gọn, hát PK, ĐK, PK là xong. Nếu có gì đặc biệt, báo cho Cha
chủ tế & ban phụng vụ biết trước TL
4. Nếu ban phụng vụ để sai số các bài hát, ca đoàn cứ việc hát đúng bài, không cần
thông báo trên microphone cho cộng đoàn biết trang số mấy
VIII. Bầu cử hai thành viên HĐMV:
Giáo xứ sẽ tổ chức cuộc bầu cử hai thành viên mới vào thứ Bảy ngày 3 và Chúa Nhật
ngày 4/12. Cha xứ có gợi ý để cử ứng cử viên từ các ca đoàn vì số ca viên tại giáo xứ
hiện có khá nhiều.
Ghi chép
Thiên Nga

