Biên Bản buổi Họp Khoáng Ðại ngày
5/12/2006
Hiện Diện: Cha Xứ, Cha Phó, C ác Sơ MTG ÐL: Sr. Thủy, Sr. Thanh Lan; HÐMV: Ông
Thành, Ông Chỉnh, Ông Thư; UBTC: Bà Ngọc, Ông Toàn; ÐB Hồn Nhỏ: Ông Tiệp, Ông
Hạnh, Cô Thanh Chúc; TNTT: Anh Hưng; HÐ ÐaMinh: Bà Anh Phương, Ông Sự; Hội
Cao Niên: Bà Mai; CT/TTHNGÐ: Ông Bà Ðức; ÐBX: Ông Mịch; HSÐ: Ông Vàng;
ÐTBK: Ông Tâm; Ca Ðoàn: Seraphim: Ông Hoàng; Thánh Gia: Ông Lai; Phanxicô
Xavier: Cô Mỹ Hiền; Cecilia: Bảo Kính; TNTT Thánh Tâm: Thụy Mai; Lê Thị Thành:
Ông Hàm; Giuse: Cô Hương; TTVTT: Ông Phục; TSC: Steve Trương, Dung Thanh;
Giáo Lý: Bà Anh Hồng; Chưng Hoa: Cô Xuân Phượng.
1. Chương Trình Xây Cất Bành Trướng Cơ Sở: Năm 2004 khi kỷ niệm 25 năm thành
lập giáo xứ, chúng ta đã hoàn tất 10 dự án kiến thiết cơ sở. Ba năm nữa chúng ta sẽ kỷ
niệm 30 năm thành lập giáo xứ sẽ là lúc chúng ta hoàn tất dự án chỉnh trang bành trướng
cơ sở mới.
Ngày 30/2/2006 Ðức Cha Loverde đã ký giấy phép cho giáo xứ được xây cất. Từ
đó đến nay qua bao nhiêu buổi họp và giao dịch với ông Jose Miranda chủ căn nhà kế
cận. Viø lý do ông đòi bán với giá quá mắc ($950,000.00), địa phận đã chấp thuận cho
chúng ta bành trướng về phía mặt đường số 9. Do đó các họa đồ chỉnh trang phải được
sửa chữa lại rất nhiều. Chúng ta đã họp với Zoning Board của Quận Arlington để biết các
quy luật mới về chiều cao cũng như khoảng cách với các nhà láng giềng. Ngày 4/11
chúng ta đã họp với địa phận và hãng kiến trúc để được xem hoa đồ mới với diện tích của
basement gia tăng gấp đôi, và mặt trước sẽ xây thêm tầng lầu để gia tăng số phòng sở và
phòng hội.
Chúng ta sẽ phải thiết lập một thang máy và hệ thống phun sương toàn diện để
phòng khi có hỏa hoạn. Chúng ta sẽ yêu cầu họ tránh động chạm đến bên trong nhà thờ,
để chúng ta có thể tiếp tục dâng thánh lễ trong khi công trình xây cất được tiến hành.
Chúng ta sẽ yêu cầu họ khởi sự với phần nới rộng phía đường Wakefield. Sau khi đã có
lối ra vào nhà thờ ở mặt này mới xây cất phần đường số 9.
Vì số diện tích sẽ gia tăng rất nhiều, hơn gấp đôi dự án nguyên thủy. Phí tổn xây
cất sẽ có thể trên dưới 5 triệu Mỹ Kim.
Ngân khoản hiện hữu như sau:
• Cuối tài khoá FY05 (30/6/05) chúng ta có $2,195,093.46 trong chương mục DIAL
• Cuối tài khóa FY06 (30/6/06) chúng ta có $2,709,333.26 trong chương mục
DIAL.
• Từ 1/7/06 đến nay sau 6 tháng chúng ta đã đóng góp thêm được $483,193.18
• Tổng cộng cho đến nay chúng ta có 3 triệu 200,000 MK.
Theo quy luật hành chánh của địa phận, khi giáo xứ thu được 100,000 MK là phải
nộp vào chương mục DIAL của Ðịa Phận. Ðịa phận có thể dùng số tiến này cho vay để
sinh lời cho chúng ta.
Trong quá khứ có ý kiến là tại sao không đổ đồng mỗi gia đình phải đóng góp bao
nhiêu cho đồng đều. Việc này không thể thực hiện vì hoàn cảnh mỗi gia đình một khác.
Những gia đình di cư từ năm 75 thì có thể khá giả hơn các gia đình đi diện HO hay đoàn

tụ sau này. Chúng ta cần khuyến khích việc đóng góp tùy tâm vàtùy khả năng. Trong khi
xây cất chúng ta sẽ tiếp tục quyên góp và gây qũy, và tổng phí sẽ không quá lớn so với
khả năng của chúng ta. Dự trù ngày hoàn tất phải xong trước ngày 19/8/2009 là ngày kỷ
niệm 30 năm thành lập giáo xứ.
Việc phác họa họa đồ kiến trúc vẫn còn đang được điều chỉnh với sự đóng góp ý kiến
của ông Joseph Nguyễn, một kiến trúc sư thiện nguyện của chúng ta. Chúng ta sẽ có một
tiền diện mang sắc thái Á Ðông, với tường gạch và mái ngói đỏ.
2. Chương Trình Mừng Tết Nguyên Ðán:
a. Hội Chợ Tết Ðinh Hợi: Năm nay hội chợ sẽ chỉ được tổ chức trong hai ngày thứ bẩy
3/2 và chủ nhật 4/2/07. Ngày thứ sáu là ngày chuẩn bị cho hội chợ.
Năm nay chúng ta sẽ tiết kiệm ngân khoản và sẽ không mướn cảnh sát viên giữ
trật tự ngày thứ bẩy như mọi năm. Hiệp Sĩ Ðoàn sẽ giúp cho việc giữ trật tự.
LMTT sẽ vẫn lo việc làm dê. Năm nay việc bán phở sẽ giao cho Hội Cao Niên và
Huynh Ðoàn Ða Minh phụ trách. CT/TTHNGÐ xin được dùng ké cái bếp để nấu cháo và
sẽ phụ giúp trong việc chuyễn vận trong bếp.
b. Dạ Tiệc Mừng Xuân: Năm nay sẽ được tổ chức tại Kena Shrine Temple 9001
Arlington Blvd (giữa Cedar Lane và Nutley Street). Cơ sở này chứa được 1200 thực
khách. Với một sân khấu nằm ở giữa tất cả các bàn tiệc đều gần sân khấu và không ai bị
ngồi quá xa.
Giá vé vào cửa ủng hộ là 50 MK. Hiện nay đã có 252 người đặt mua vé. Các hội
đoàn muốn ngồi chung với nhau xin đặt mua vé sớm. Ðồng thời ghi danh với cha Phó để
tham gia Ủy Ban Bán Vé.
Chúng ta sẽ có sự giúp vui của ban nhạc The Red Sun và các ca sĩ Loan Châu và
Khánh Ly cùng các ca sĩ khác trong giáo xứ.
c. Xổ Số: Vé số năm nay vẫn bán với giá 10 MK 1 vé, và sẽ in 5,000 vé. Giải độc đắc
vẫn là một xe Honda Accord LX 2007. Chúng ta đang chờ tiểu bang Virginia cấp giấy
phép mở xổ số. Khi có giấy phép vé số sẽ đưiợc mang ra bán.
3. Lịch 2007: Sau ngày thứ sáu 8/12, các hội đoàn nào không gửi về cho Ông Thư hình
ảnh muốn được in trên lịch 2007 sẽ được chọn một tấm hình của năm trước. Ông Tâm đã
đưa cho ông Thư một CD các hình ảnh thâu lượm qua các sinh hoạt giáo xứ năm vừa qua
để chọn lựa.
4. Các sinh hoạt cần ghi nhớ trong năm 2007:
• Thánh lễ giao thừa được tổ chức vào ngày thứ bẩy 17/2/07.
• Cấm phòng Mùa Vọng : Cha Nguyễn Khăc Hy sẽ giảng phòng. Năm nay sẽ có
quyên tiền trong thánh lễ ba ngày giảng phòng để trang trải các chi phí cho cha
khách.
• Tiệc TTHN/GÐ sẽ được tổ chức vào ngày 22/4/07. Khóa học này chỉ lấy lệ phí
cho học viên là 50 MK nên cần gây quỹ để trang trải các chi phí cho cha giảng
phòng Chu Quang Minh.
• Ngày Mothers' Day do TSC tổ chức vào ngày 13/5/07.

•

Giáo dân tham dự các nghi thức tại nhà nguyện của các sơ Dòng Mến Thánh Giá
Ðà Lạt sẽ được ân thưởng ơn Toàn Xá (Ngày Lễ Kính Thánh Giá).

5. Việc Bầu một Thành Viên HÐMV: Sau khi đã thông báo trên tờ mục vụ nhiều tuần
lễ không có ai được để cử hay ra tranh cử để thay thế ông Bùi Hữu Thư đã mãn nhiệm hai
kỳ. Theo Nội Quy ông Thư phải nghỉ một năm trước khi có thể trở lại phục vụ.
Trong buổi họp HÐMV và UBTC ngày 14/11/06 cử tọa đã đề nghị với cha xứ để
lưu nhiệm ông Bùi Hữu Thư. Ðề nghị này đã được niêm yết trên tờ Thông Tin Mục Vụ là
đến ngày 30/11 nếu không có ai có ý kiến gì khác thì cha xứ sẽ lấy quyết định.
Ðể duy trì con số thành viên là 5 người, để cho có sự liên tục trong việc theo dõi
các công tác hiện hành, cha xứ hỏi ý kiến của tất cả mọi thành phần hiện diện trong buổi
họp khoáng đại ngày 5/12. Tất cả đều đồng ý lưu nhiệm ông Bùi Hữu Thư. Ông Thư cám
ơn hai cha và mọi người đã tín nhiệm ông. Ông Thư cho hay ông đã 72 tuổi và cũng
muốn được nghỉ ngơi, tuy nhiên ông sẵn sàng phục vụ với bất cứ tư cách gì và bất cứ khi
nào các cha cần.
Buổi hội chấm dứt vào lúc 10 giờ tối.
Bùi Hữu Thư ghi chép.

