Biên bản Phiên Họp Khoáng Đại Giáo xứ ngày 11/3/2009
Hiện diện: Cha Xứ, Cha Thích; HĐMV: Ô Thư, Ô Thành, Ô Hậu, Ô Tâm; UBTC: Ô Văn, cô Dung Thanh; HSĐ: Ô
Phụng; HCN: Ô Hàm; CĐ Anê Thành: Ô Trọng; HĐĐM: Bà Phương; LMTT: Ông Châu Thanh; Thừa Tác Viên TT: Ô
Hạnh; CĐ Giuse: Ô Toàn; TNTT: Cô Thụy Mai; CĐ Cecilia: Cô Bảo Kính; Ban Phụng Vụ: Ô Hà; Ban Giáo Lý: Thầy
Kiên; TSC: Ô Hiệp; Ban cắm hoa: Bà Chung; CBMCG: Bà Tuyết Mai; PTTĐ Fatima: Bà Kim Cúc; Dòng MTG/ĐL: Sr.
Liên, Sr. Thanh Lan; CĐ Phanxicô: Cô Nhung Thanh; CĐ Mẹ La Vang: Ô Đức; PT/TTHNGĐ: Ô Thông.
1. Việc Xây Dựng Thánh Đường: cha xứ cho hay ngày khởi công là 23/3/2009, dự trù 13 tháng xong. Sau khi được
các kiến trúc sư khác nhau vẽ 5 lần, và cuối cùng bản vẽ được chấp thuận rẻ hơn bản vẽ trước (8.6 triệu)
2. Có 5 nhà thầu general contractor đấu thầu, vào chung kết chỉ còn 3, và phút chót chỉ có 2 nhà thầu là
Chamberlain và White Jackson. White Jackson được chọn vì định giá là 4.6 triệu so với Chamberlain là 5.1 triệu.
3. Địạ phận đã mời họp để trình bầy các phí khoản phụ trội: 3% trên tổng phí cho Văn phòng xây cất. 3% tiền dự trù
phòng khi khẩn cấp; Tiền thảm mới trong nhà thờ, tiền ghế quỳ mới, và thay thế toàn diện nhà bếp Câu Lạc Bộ
theo đề nghị của ban thanh tra Tiểu Bang; tổng phí lên đến $5,686,068.00.
4. Chúng ta đã có 5.1 triệu trong chương mục DIAL của địa phận. Chúng ta đã viết thư xin phép Đức Cha Loverde
cho dự chi ngân khoản xây cất này. Do đó chúng ta còn cần quyên góp thêm chừng $500,000.00 nữa cho đủ số.
Ngoài ra sẽ còn phải tiếp tục đóng góp thêm để mua hai căn nhà kế cận làm bãi đậu xe. Sauk hi xây cất xong se
phá nhà khách để có thêmj chỗ đậu xe.
5. Ngày 23/3 sẽ khởi công tẩy trừ chất asbestos trong toàn diện nhà thờ. Công trình này mất từ 8 đến 10 ngày. Trong
thời gian này họ sẽ không cho vào nhà thờ hay basement.
6. Tuy nhiên giáo xứ sẽ yêu cầu họ cho mình làm lễ tạ ơn ngày 25/3 ngày Lễ Truyền Tin. Rồi ngày3/4 là ngày Đức
Cha Loverde đến làm phép Thêm Sức cho giáo xứ, và trong tuần thánh từ chiều Thứ Năm cho đến chủ nhật, họ sẽ
ngưng làm việc cho mình sử dụng nhà thờ.
7. Việc tĩnh tâm tuần thánh, ba ngày Thứ Hai, Ba và Tư, do cha Nguyễn Tất Thắng, Giáo sư Giáo Luật tại Đại Học
Angelicum Rôma giảng, có thể phải làm lều bên ngoài đài Đức Mẹ.
8. Kể từ ngày 23/3 sẽ có thánh lễ tại nhà nguyện bên Hội Trường Giáo Dục. Một lớp học đầu dẫy sẽ được phá tường
và che bằng một tấm màn, để dọn chỗ cho cung thánh. Tối thứ sáu có lớp Việt Ngữ tấm màn sẽ được kéo lại. Cần
mướn người để dọn dẹp bàn ghế học trò chiều thứ sáu để chuẩn bị cho các lớp Việt Ngữ thứ sáu và giáo lý thứ
bẩy.
9. Ban giáo lý cho biết như thế sẽ mất một lớp học. Ngày thứ sáu 13/3 sẽ có một buổi họp với Uỷ Ban Xây Cất điạ
phận,sẽ hỏi xem có thể sử dụng một lớp học của vườn trẻ hay không.
10. Nhà thầu sẽ chiếm bãi đậu xe nhỏ để làm chỗ chứa các trailer, cầu tiêu, và máy móc dụng cụ, lối xe ra vào từ
đường Wakefield sẽ được dành cho xe cộ của họ.
11. Ngày 9 tháng 5 sẽ có ngày Marian Day cho các sắc tộc, các em TSC đã đứng ra lo việc tổ chức, múa dâng hoa
Thiếu Nhi, cần ca đoàn hát cho các em múa, và đọc kinh Mân Côi, CBMCG sẽ khiêng kiệu Đức Mẹ Lavang. Đã
hỏi xem có hội đoàn nào khác muốn tham gia nhưng chưa thấy hồi âm.
12. Ngày 23/5 giáo xứ sẽ hành hương tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyện Tội Hoa Thịnh Đốn
thay vì Emmitsburg. Chúng ta sẽ tham dự hành hương Miền Trung Đông ngày 5/9 tại Emmitsburg. Hành hương
23/5 sẽ do Cộng Đoàn La Vang Reston đứng ra chịu trách nhiệm: rước kiệu, xướng kinh và lo xe buýt cho cộng
đoàn Reston, và lo giờ chầu. Phong trào Tông Đồ Fatima sẽ tham dự cùng với ca đoàn Seraphim.
13. Hành Hương Đức Mẹ La Vang ba ngày 18, 19, và 20 tháng 6, 2009. Sẽ mời các cha sau đây giảng phòng: Cha
Vũ Thế Toàn cho người lớn; Hai Cha DCCT: là cha Thắng và cha Bình sẽ lo cho giới trẻ, Các sơ Liên Dòng sẽ
phụ trách nhòm thiếu nhi. Các hội đoàn trong giáo xứ xin xem lại phần vụ năm ngoái để tiếp tục tham gia và đóng
góp.
14. Ngày 19/6 là ngày bổn mạng cuả Đoàn Thiếu Nhi TTTT và LMTT, đề nghị tổ chức ngay trên Vương Cung Thánh
Đường. Thánh lễ thứ sáu do cha Liêm chủ tịch Liên Đoàn chủ tế và giảng.
15. Các hình thức gây qũy: có 5 hình thức, chúng ta đã thực hiện, chỉ còn vụ hộp tiền xu của các em học sinh giáo lý
và việt ngữ là chưa thúc đẩy. Cho đến nay mới có 20 em đã đưa hộp. Xin các thầy cô nhắc các em. Đây cũng là
một cách để các em ý thức là nhà thờ là nhà chung cần có sự đóng góp của các em, và các em có bổn phận phải
gìn giữ không bị hư hỏng.

16. Chúng ta hiện nay có 1,715 gia đình đã đóng góp. Còn chừng 300 gia đình inactive, chưa hề đóng góp, hay chỉ bỏ
tiền mặt không dùng phong bì. Ngoài ra lại có trên dưới 300 gia đình ngoài giáo xứ nhưng lại đóng góp. Như thế
chúng ta có trên 2,000 gia đình. Giáo xứ sẽ gửi thư đến các gia đình chưa đóng góp và đã đóng góp để xin đóng
góp hàng tháng vào lần quyên tiến thứ hai và dung bao thư mầu đỏ (kiên thiết thánh đường). Sẽ thông tin trước
hai tuần là tuần lễ nào sẽ có quyên tiến lần hai cho mục đích này.
17. Linh Tinh:
- Tiệc vào dịp Lễ Tạ Ơn: Giáo xứ sẽ tổ chức ba ngày tiệc vào dịp Lễ Tạ Ơn: 27, 28, 29 tháng 11, 2009 tại Nhà
Hàng Harvestmoon nơi có thể chứa 800 chỗ mỗi ngày. Tất cả mọi gia đình đều được mời tham dự và có thể
lựa chọn một trong ba ngày. Mỗi gia đình có thể đề cử từ 2 đến 4 người tham dự miễn phí. Sẽ mời các ca sĩ
nổi danh. Nhà hàng Thần Tài không có chỗ trống cho chúng ta, còn Kena Shrine thì sẽ bắt chúng ta trả tiến
mướn từ 5 đến 7 ngàn MK 1 đêm. Harvestmoon có vần đề bãi đậu xe, tuy nhiên họ cam đoan sẽ lo cho mình
double park và có valet parking.
- Kỷ Yếu: Sẽ được phát không trong ba ngày tiệc này. Do đó các hội đoàn cần nộp bài cho ông Hậu gấp. Mỗi
hội đoàn có thể nộp 6 tấm hình trong đó có 1 tấm chụp ban chấp hành. Xin lưu ý đứng nộp các tấm hình ăn
mặc hở hang. Ô Hậu sẽ liên lạc các nhà in để chọn nơi nào rẻ. Muốn in bìa cứng, giấy tốt và các trang toàn
mầu. Dự trù in 5,000 cuốn.
- Picnic Hè 2009: Ô Hậu Uỷ Viên HĐMV đặc trách Thiếu Nhi sẽ nghiên cứu việc này: đề nghi điạ điểm và
ngày giờ. Cần khuyến khích mọi người tham gia, vì các năm trước không được trên 200 người. Nếu làm thứ
bẩy, các cha sẽ dâng thánh lễ chiều ngay ngoài công viên.
- Không nên vào nhiều hội đoàn quá, phải có một hội đoàn là ưu tiên số 1. Phải từ chối nhận nhiệm vụ khác
bên ngoài hội đoàn chính để khỏi bị chi phối qúa mức.
- Khi đi nhà quàn, cần cho HĐMV biết mình đi đại diện cho hội đoàn nào để được mời lên phân ưu. Nếu
người qua đời ở trong hội đoàn của mình thì nên lên chia buồn đại diện cho hội đoàn ấy. Nên báo cho HĐMV
biết khi có người chết ở trong hội đoàn của mình.
- Ban thăm viếng bệnh nhân: Mỗi hội đoàn cần tổ chức một ban thăm viếng bệnh nhân và canh thức tại nhà
quàn để lo lắng cho những hội viên của mình khi họ lâm bệnh hay qua đời.
- Trật tự Bãi đậu xe: ba hội đoàn đang phụ trách trật tự bãi đậu xe: HSĐ, LMTT, và TSC cần ngồi lại để xác
nhận phần vụ của mình và sắp xếp xe để phòng khi hỏa hoạn hay cứu cấp, xe cứu thương và chữa lửa có thể
vào được. Hiện nay lễ 8 giờ và 10 giờ không có ai lo trật tự ngoài anh Sinh thuộc TSC.
- E-mail mới của Giáo Xứ: Giáo xứ đã đổi hãng cung cấp dịch vụ internet từ Verizon sang Comcast.net. Email mới là: cttdarlington@yahoo.com
- Các cha giảng phòng: Mỗi khi một hội đoàn muốn mời một cha khách đến làm lễ hay giảng phòng thì cần
thông báo sớm cho cha xứ biết. Theo luật của điạ phận, phải xin phép Đức Cha trong các trường hợp này.
- Trường hợp các cha khách được mời đến tư gia dể dâng thánh lễ , hội họp hay thuyết giảng: cha xứ
hoàn toàn không chịu trách nhiệm với điạ phận.
Bùi Hữu Thư ghi chép

