Biên Bản Buổi Họp Khoáng Đại ngày 4/9/2007
tại Giáo Xứ CTTĐVN Arlington, VA
Hiện Diện: Cha xứ, HĐMV: Ông Thư, Ông Thành, Ông Hậu, Ông Tuấn; UBTC: Bà Ngọc; Hội
Cao Niên: Bà Mai, ông Khiêm; Huynh Đoàn Đa Minh: Bà Phương; TNTT: anh Phát; Hội
CBMCG: Chị Châu; Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt: Sơ Thủy, Sơ Thanh Lan; TTVTMTC: Ông
Phục; TSC: Cô Christine Hồ, Anh Hiệp Lý; HSĐ: Ông Peter Hoàng; ĐBX: Ông Mịch; Ban Cắm
Hoa: Cô Phượng; Giáo Lý: Bà Hồng; CĐ Thánh Gia: Ông Lai, Anh Thông; CĐ Anê Lê Thị
Thành: Ông Hàm; CĐ Seraphim: Anh Huân; CĐ Thánh Tâm: cô Thụy Mai; CĐ Phanxicô: Chị
Hiền; CĐ Cecilia: Chị Kính; ĐB Hồn Nhỏ: Ông Tiệp.
1. Đất Nghĩa Trang: Giáo xứ có 1,021 lô đất tạo mãi tại Fairfax Memorial Park, Fairfax,
Virginia vào ngày 1/7/2001. Cho đến nay chỉ còn một số rất ít chưa có chủ. Giáo xứ quyết định
không bán các lô đất này để làm dự trữ trong các trường hợp khẩn cấp.
Theo khế ước với Fairfax Memorial Park, chúng ta phải thanh toán hết số tiền còn thiếu để kết
thúc giao kèo với họ.
Cần thông báo cho những người đã mua đất nhưng chưa trả hết 4 lần định kỳ hàng năm
$300.00 cho đủ số tiền $1,200.00 cho mỗi lô, mau thanh toán để được lãnh nhận giấy chủ quyền
của lô đất của mình. Với giá $1,200.00 chúng ta đã được hưởng một phân xuất giảm giá đặc biệt
của nghiã trang là 50%. Sau này nếu giáo xứ mua thêm đất họ sẽ buộc phải trả 100% và giá bán
cho mổi lô sẽ tăng lên rất nhiều.
Sẽ trưng cầu dân ý để xem giới trung niên 50 tuổi trở xuống có muốn mua đất bây giờ
không? Nếu có nhiều người muốn mua, giáo xứ sẽ mua thêm 300 hay 400 lô đất nữa. Sẽ liên lạc
với bà Kathy để xin làm khế ước về việc sẽ mua bây giờ hay trong vòng 2 hay 3 năm nữa. Chúng
ta cần giữ cho nghiã trang của chúng ta được bành trướng liên tục không bị cách quãng bởi các
lô đất của người ngoài. Lô đất sẽ mua nằm phiá bên trên đỉnh đồi.
2. Hành Hương: Sẽ có cuộc hành hương của Liên Đoàn CGVN/HK ngày 6//10/07 tại VCTĐ
Hoa Thinh Đốn. Giáo xứ được phân hiệm nhiều công tác về thánh vũ, thánh nhạc, phụng vụ, MC
rước kiệu, đọc sách thánh. Liên Đoàn sẽ cho chúng ta một ngân khoản để trang trải các chi phí.
Trong đó có tiền thuê xe bus và bồi dưỡng ca viên.
Ngày 13/10/07 cũng tại VCTĐ có cuộc hành hương của giáo phận Arlington để kỷ niệm
90 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima. Giáo xứ cũng sẽ có xe buýt chở mọi người đi
tham dự.
4. Diễn Tiến Dự Án Xây Cất: Sau 1 năm rưỡi thăm dò, nghiên cứu, thảo luận, ước tính và tranh
đấu ngày 27/8/07 vừa qua chúng ta đã ký với điạ phận và hãng kiến trúc Geier hoạ đồ được trình
bầy trong buổi hội. Dự án sẽ cung cấp diện tích bành trướng lên 10,600 SF và chỉnh trang 14,000
SF diện tích cũ. Theo hoạ đồ chúng ta sẽ có một lobby rất rộng có trần cao, có tầng lầu với 1
phòng họp và 4 văn phòng. Diện tích bên trong nhà thờ và trên gác đàn cũng gia tăng nhờ phá bỏ
phần phòng kiến cho trẻ em và cầu thang phiá bên phải. Cầu thang bên trái sẽ đổi thành một
thang máy. Các phòng vệ sinh sẽ rời về phía tháp chuông kín đáo hơn, và lối đi của các cha sẽ
thông suốt hơn.
Tầng basement lửng sẽ có thêm hai lớp học, tầng basement thấp sẽ phá hai cầu thang ỏ
giữa và thay thế bằng 1 cái Lift thay vì ramp cho người đi se lăn. Do đó diện tích cũng sẽ rộng
hơn đôi chút. Sẽ có thêm 1 cửa ra vào để thoát ra sân chơi của trẻ em.
Ngân khoản xây cất đã được ấn định trên dưới 4 triệu. Chúng ta còn cần có tiền để bảo
trì, sửa sang lại bãi đậu xe, kẻ vạch.... và mua thêm đất để bành trướng bãi đậu xe. Hãng kiến

trúc sẽ vẽ 100% rồi đấu thầu, các hãng của Việt Nam có quyền tham dự cuộc đấu thầu nếu hội
đủ điều kiện về license, bond, bảo hiểm.....
Vì lý do các code của Quạân Arlington đã thay đổi, các khoảng cách với hàng xóm phải
điều chỉnh lại nên có nhiều chỗ chúng ta không thể làm vuông vắn, không thể làm sát tháp
chuông, và không được xê dịch hay phá bỏ bùng binh trồng hoa. Chiều cao tháp chuông cũng
không được thay đổi.
Hãng kiến trúc cho hay việc phác họa họa đồ xây cất, xin phép quận, đấu thầu sẽ mất 1
năm. Do đó việc Đặt Viên Đá Đầu Tiên có thể thực hiện vào dịp kỷ niệm 20 năm Phong Thánh
CTTĐ, ngày 19/6/2008 hay ngày kỷ niệm 29 năm thành lập giáo xứ 19/8/2008. Ngày khánh
thành có thể dự trù vào hai ngày này năm sau, 2009.
Ngày 5/9/07 chúng ta sẽ họp với ban Kiến Thiết Giáo Phận để xúc tiến.
Lịch Trình Dự Trù Sơ Khởi cho Dự Án Xây Cất
Giai Đoạn Phác Họa khởi sự ngày 27/8/2007
Chuẩn Bị các tài liệu cho việc phác hoạ
Chuẩn bị tài liệu Phát Triển việc phác họa
Giáo Xứ và Văn Phòng Xây Cất giáo phận duyệt tài liệu phác họa và phê bình
Soạn thảo các tài liệu Xây Cất
Giáo Xứ và Văn Phòng Xây Cất giáo phận duyệt tài liệu xây cất và phê bình
Hãng Kiến Trúc coi lại và nộp giấy xin phép và đấu thầu
Quận Arlington duyệt vấn đề Zoning
Đấu thầu các nhà thầu xây cất (6 tuần song song với việc duyệt Zoning và
xin giấy phép)
Gáo xứ và văn phòng xây cất giáo phận duyệt các tài liệu đấu thầu, chọn
nhà thầu và soạn khế ước (6 tuần song song với việc duyệt Zoning và
xin giấy phép)
Giai đoạn xây cất cho đến lúc hoàn tất
Phỏng định Tổng Số thời gian

4 tuần
12 tuần
2 tuần
16 tuần
2 tuần
2 tuần
3 tuần
0 tuần
0 tuần
52 tuần

101 - 105 tuần

5. Tĩnh Tâm Ca Đoàn: Cha Đinh văn Nghị sẽ giảng phòng cho các ca đoàn, ngày tĩnh tâm dự
trù là thứ sáu và thứ bẩy 14 và 15 tháng 12/07. Điạ điểm và lệ phí sẽ thông báo sau.
6. Cộng Đoàn Reston: Sau hơn 1 năm thành lập cộng đoàn Reston đã có ban chấp hành, ban tài
chánh, ca đoàn Thánh Linh, lớp Việt Ngữ hè 2007, các lớp giáo lý do các sơ Dòng Mến Thánh
Giá Đà Lạt phụ trách và ngày chủ nhật vừa qua 1/9/07 đã thành lập Hội Các Bà Mẹ CG. Hàng
tuần họ có chừng 300 người tham dự thánh lễ. Công Đoàn này được mệnh danh là Cộng Đoàn
Đức Mẹ La Vang.
7. Thêm Linh Mục: Từ tháng 2, 2007 chúng ta được cha bề trên phụ tỉnh cho cha Nghị về giúp
cho giáo xứ trong thời gian ngài viết luận án tiến sĩ. Sang năm với 3 thầy Đa Minh được thụ
phong linh mục, chúng ta sẽ có thêm 1 linh mục về giúp giáo xứ.
8. Ngày Mừng Lễ Bổn Mạng của các Hội Đoàn Ca Đoàn: vì có nhiều đoàn thể chúng ta không
thể tổ chức lễ bổn mạng vào thứ bẩy hay chủ nhật nếu ngày lễ quan thầy vào ngày thường. Từ
nay các đoàn thể có ngày mừng thánh quan thầy vào ngày nào thì phải tổ chức mừng vào ngày
đó.

9. Lễ Suy Tôn Thánh Giá: các sơ Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt sẽ tổ chức Lễ suy tôn Thánh
Giá ngày thứ bẩy 15/9 lúc 11 giờ tại nhà dòng. Ai tham dự thánh lễ này sẽ được ơn toàn xá.
10. Ban Vũ Trưng Vương: Vì lý do các em trong Ban Vũ Trưng Vương đã lớn lên và không
còn tiếp tục sinh hoạt, Ban Vũ được giải tán. Ngân quỹ của Ban vũ còn $485.00 đã được tặng
cho giáo xứ.
11. Phong Trào Hồn Nhỏ: Cách đây 2 năm Đạo Binh Hồn Nhỏ được tái lập sau một thời gian
dưới danh nghĩa Đạo Binh Xanh và Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới. Nay ông Nguyễn Sĩ
Tiệp xin được chính thức gia nhập giáo xứ như một đoàn thể trong giáo xứ. Cha xứ nhắc lại các
điều kiện để môät hội đoàn được chấp nhận: (1) Cha xứ là Tuyên Úy; (2) Phải sinh hoạt tại giáo
xứ; (3) Mở chương mục tại giáo xứ. Mọi chi tiêu phải có biên lai. Khi ngưng hoạt động tất cả
ngân quỹ phải chuyển cho giáo xứ. (4) Hội viên phải ghi danh gia nhập giáo xứ. (5) Mục đích,
nội quy phải minh định hội đoàn sẽ phục vụ giáo xứ với tư cách nào. (PT Hồn Nhỏ phụ trách
việc đọc kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa.) (6) Phải họp Ban Quản Trị hàng tháng.
Ngoài ra, cha xứ yêu cầu các hội đoàn khác cho nhận xét trong vòng ba tháng tới xem PT
Hồn Nhỏ có điểm gì tiêu cực hay cần được chấn chỉnh không, trước khi được chấp nhận chính
thức.
12. Chương Trình Phụng Vụ Trong Năm từ tháng 11, 2007 đến tháng 4, 2008: Các ca đoàn
xem lịch trình do cha Phó soạn thảo để biết phần vụ của mình.
Vì chúng ta ở gần thủ đô, có rất nhiều quan khách các nơi đến thăm viếng và tham dự
thánh lễ. Chúng ta cần duy trì một bầu khí trang nghiêm, thánh thiện trong mọi nghi thức phụng
vụ:
a. Bộ Lễ Mới: chúng ta đã sửa các lời mới. Kinh Tin Kính: cha xứ đã soạn lại lời và đã phổ
nhạc. Vào CN 1 Mùa Vọng sẽ in chữ cho ca đoàn đọc. Bộ Lễ Seraphim: sẽ đổi Thánh
Thánh thánh sau.
b. Đọc sách thánh: người lên đọc phải đến sớm để có thì giờ tập đọc cho trôi chảy. Không
cần phải ngó lên ngó xuống làm trật giòng, cầøn đọc cho có tâm tình của bài thánh kinh.
Không nhất thiết phải là một người nam và một người nữ. Hai nam hay hai nữ cũng
không sao. Phải đọc to và rõ ràng. Phải biết trước và đánh dấu sẵn trang mình đọc. Đừng
để cha chủ tế phải chạy ra mở sách dùm. Các bài đọc đã được in trước một tuần trong tờ
thông tin Mục Vụ.
c. Trang phục khi đọc sách thánh: tuyệt đối không mặc áo ngắn tay (các ông mặc áo dài tay
đeo cà vạt, nếu áo ngắn tay phải có veston); các bà không được mặc áo sát nách (nên mặc
áo dài, hay âu phục). Ban phụ trách thánh lễ có bổn phận tìm người thay thế hay mượn áo
veston của cha khi cần.
d. Sáng tác đáp ca: Cần sáng tác cho trúng chữ. Không được viết lời ngược với âm điệu:
“Chuá thành Chùa”. Đã có sẵn sách hát đáp ca để sử dụng.
13. Lịch Giáo Xứ 2008: Các hội đoàn ca đoàn cần gửi hình ảnh về cho ông Thư hạn chót là
ngày lễ Thanksgiving 22/11/2007. Nếu không sẽ phải in hình cũ.
14. Tiệc Tân Niên: Vì giao thừa năm nay nhằm vào ngày Lễ Tro, thay vì có tiệc tất niên chúng
ta sẽ tổ chức tiệc Tân Niên Mậu Tý vào ngày thứ năm 7/2/2008 sau thánh lễ 7 giờ tối. UBTC sẽ
cung cấp bánh chưng, HĐMV: ly dia muỗng niã, khăn bàn, khăn ăn, nước uống. Sẽ hô hào các
hội đoàn đóng góp thức ăn theo 1 menu chừng 5 món khác nhau. Các hội đoàn có thể dâng cúng
phần mình hay là đưa biên lai để được giáo xứ bồi hoàn phí tổn.

15. Lớp Học Bảo vệ Trẻ Em: Trên một trăm học viên đã theo học lớp bảo vệ trẻ em ngày thứ
năm 29/8 vừa qua. Giáo xứ cần lưu ý các ca đoàn, hội đoàn khi mang con em theo đến nhà thờ
trong khi hội đoàn của mình sinh hoạt, sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất cứ điều gì xẩy
ra cho con em của mình về tai nạn hay các điều bất trắc khác. Điều này cũng áp dụng cho các
sinh hoạt bên ngoài giáo xứ: pinic, cắm trại, rửa xe, chạy bộ, cấm phòng, đi biển hay field trip.
Phải có phụ huynh, và người lớn trông nom. Thanh Sinh Công hạn tuổi từ 18 trở lên và Thiếu
Nhi Thánh Thể 18 tuổi trở xuống.
Buổi họp chấm dứt lúc 10 giờ 15 tối.
Bùi Hữu Thư
Ghi Chép.

