Biên Bản buổi họp ngày 14/8/2006
Hiện diện: Cha xứ, Cha Phó, Ông Bùi Hữu Thư, Ông Đỗ Thành Chỉnh, Ông Nguyễn Văn Thành
I. Vấn đề gây quỹ:
1. Vì Đức Giám mục đòi hỏi chúng ta phải làm sao để chiến dịch Đâm Rễ Trong Đức Tin và
Tiến Tới Trong Hy Vọng của ngài không bị thiếu hụt, chúng ta không được phép tổ chức chiến
dịch gây quỹ trong giáo xứ.
2. Chúng ta vãn sẽ có các bữa cơm do các Hội Đoàn đứng ra tổ chức trong năm tới để gây quỹ.
Ngoài ra giáo xứ vẫn tiếp tục đón nhận những dâng cúng của giáo dân hàng tháng, và có kế
hoạch sau đây:
a. Để tri ân các ân nhân chúng ta sẽ coi những đóng góp sơ khởi này là những viên gạch đầu
tiên.
b. Khi có nghi lễ đặt viên đá đầu tiên chúng ta sẽ gửi 1 món qùa là hộp áo T-shirt đến các
gia đình này và mời họ tham dự một bữa tiệc tri ân trong bữa tiếc sẽ kêu gọi mọi người
đóng góp cho viên gạch thứ hai.
c. Khi hoàn tất việc xây cất sẽ có nghi lễ khánh thành và lúc đó sẽ xin mọi người đóng góp
cho viên gạch thứ ba.
II. Vấn đề giúp các hội từ thiện:
1. Chúng ta nên có chương trình yểm trợ giáo hội và xã hội bên nhà do chính giáo xứ đứng ra tổ
chức. Hiện nay có hai chương xin chúng ta trợ giúp:
a. Tu Hội Thừa Sai Phúc Âm và cơ sở trợ giúp các nạn nhân của bệnh AIDS tại Saigon.
b. Quỹ Tình Thương do cha Đoàn Trung Hiệu phụ trách và với dự yểm trợ của cha Nguyễn
Ngọc Sơn (HĐGM/VN)
2. Hiện nay trong giáo xứ đã có những bữa cơm sau đây do các hội đoàn đứng ra tổ chức:
- Tháng 5: Mothers' Day
Thanh Sinh Công
- Tháng 6:
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
- Tháng 10: Ơn Thiên Triệu Hiệp Sĩ Đoàn
3. Trong tháng 7 và tháng 8 không có bữa tiệc nào. Hiện còn có các hội đoàn sau đây chưa đứng
ra tổ chức các bữa cơm gây quỹ: Liên Minh Thánh Tâm, Các Bà Mẹ Công Giáo, Huynh Đoàn
Đa Minh và Hội Cao Niên.
Cha xứ sẽ hội ý với Liên Minh Thánh Tâm và Các bà Mẹ Công Giáo để mời đứng ra tổ chức bữa
TIỆC GÂY QUỸ XÃ HỘI vào tháng 7 năm tới và các năm sau (Huynh Đoàn Đa Minh và Hội
Cao Niên sẽ thay thế nếu cần).
III. Nhà thờ St. Thomas à Becket:
1. Ngày 4/9 này chúng ta phải ký lại hợp đồng với cha xứ nhà thờ St. Thomas à Becket khi hợp
đồng sơ khởi ba tháng chấm dứt. Chúng ta sẽ thương lượng để xin tiền đóng góp cho nhà thờ này
hàng tuần được bớt xuống $600.00 nếu có thể.
2. Hiện nay ở đó đã có ban chấp hành tạm thời trong nhiệm kỳ 1 năm và sẽ bầu lại.
Ban Chấp Hành gồm có 5 người: Ông Quang, bà Liệu, Ông Tuyên và ông Thông.
Ban tài Chánh gồm có 5 người: Bà Huyền, bà Vân, bà Đoan.......

3. Họ đã bắt đầu tự đếm tiền sau thánh lễ và đưa tiền cho cha xứ hay cha phó cầm về.
Các việc gây quỹ như bán thức ăn sẽ được sung vào quỹ của họ như một hội đoàn trong giáo xứ,
có chương mục của giáo xứ.
4. Danh xưng của chi nhánh này sẽ được bàn lại. Tạm thời lấy tên là Họ Đức Mẹ La Vang thuộc
Giáo Xứ CTTD/VN Arlington. Tên Mỹ là Our Laday of Lavang Mission.
5. Ngày ra mắt công khai của Họ Đức Mẹ La Vang là ngày chủ nhật 22/10 với thánh lễ 7 giờ tối
tại St. Thomas à Becket và bữa tiệc tại Câu Lạc Bộ ở đây do ban chấp hành và ban tài chánh của
họ tổ chức. Dự trù bán vé 50 MK và còn đang xét lại giá vé. Giáo xứ sẽ giúp đỡ nếu cần.
Ghi chép
Bui Hữu Thư

