
BIÊN BẢN BUỔI HỌP KHOÁNG ĐẠI  
CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ NGÀY 14/9/2006 

 
HIỆN DIỆN: Cha Xứ, Cha Phó; DMTG/ĐL: Sr. Thủy, Sr. Thanh Lan; HĐMV: Ô Thư, Ô 
Chỉnh, Ô Tuấn, Ô Hậu, Ô Thành; UBTC: Bà Ngọc, Ô Toàn; HCN: Bà Như Mai; HĐĐM: Bà 
Anh Phương; HCBMCG: Bà Châu,Bà Bé,  Bà Ngọc Anh; Giáo Lý: Bà Như La; Ca Đoàn: Giuse: 
Chị Hường - Cecilia: Cô Bảo Kính - TNTT: Thụy Mai - Thánh Gia: Ngô Lai - Lê Thi Thành:  
Hm - Seraphim:  Huân - Phanxiô: Mỹ Hiền; Đoàn TNTT: Kim Quyên; HSĐ: Ô Lễ; ĐBX: Ô 
Mịch; TTHN/GĐ: Ô Đức; LMTT: Ô Hậu; Ban Cắm Hoa: Cô Phượng, Lan; Ban chấp hành và 
Tài Chánh Họ La Vang: Ô Thông, Ô Tuyên, Ô Hoàng, Bà Huyền, Bà Đoan, Bà Dung, Cô Vân, 
Cô Ngọc Tuyết, Bà Liệu, Ô Quang. 
 
1. Lịch 2007: Cần hình mới của các hội đoàn trước ngày 1/11/2006. Hình thức vẫn giống như 
năm ngoái. Đặc biệt năm tới để tránh việc có sự xuất hiện của một người trong nhiều tấm hình. 
Xin các thành viên thuộc nhiều hội đoàn nên chọn một hội đoàn chính để chụp hình. Nếu không 
mặc đồng phục của hội đoàn thì xin miễn chụp chung. 
 
2. Các ca đoàn phụ trách các thánh lễ lớn trong năm 2007: xin xem danh sách do cha Phó 
phổ biến. 
 
3. Sinh Hoạt Phụng Vụ trong Tháng 10:  

• Hội Cao Niên và Huynh Đoàn sẽ ghi danh lần chuỗi Mân Côi trên Tràng Chuỗi Mân  
• Côi của : www.thanhlinh.net.  
• Ngày Thứ Sáu 6/10 Đạo Binh Xanh sẽ có buổi tĩnh tâm do cha Hoàng Ngọc Dũng  
• hướng dẫn. 
• Ngày Thứ Bẩy 7/10, sau khi xem lễ 8 giờ sáng, cầu nguyện tại Đài Đức Mẹ La Vang và  
• đọc kinh thần vụ chung, Đạo Binh Xanh sẽ tiếp tục sinh hoạt tĩnh tâm sau đó.  
• Ngày Chủ Nhật 29/10 sau thánh lễ 12 giờ trưa, Đoàn TNTT Thánh Tâm sẽ có buổi cầu  
• nguyện trong nhà thờ từ 2:15 - 3:00 chiều với sự tham dự của Hội Cao Niên và Huynh  
• Đoàn và các hội đoàn khác. 

 
4.  Các giờ chầu thứ sáu trong tháng 10/2006: 

• Ngày 6/10 chầu đầu tháng như thường lệ.  
• Ngày 13/10: Đạo Binh Xanh phụ trách buổi lần chuỗi Mân Côi sau khi nghe Phúc Âm  
• và suy niệm;  
• Ngày Thứ Sáu 20/10 Thánh Lễ Đại trào tại Giáo Xứ với các Đức Cha Việt Nam lúc 6 giờ 

chiều, và sau thánh lễ có tiệc tại nhà hàng Fortune.  
• Ngày 27/10: Huynh Đoàn Đa Minh phụ trách một buổi cầu nguyện tương tự với tài liệu  
• do cha Phó cung cấp.  

        
5.  Khánh Thành Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang tại Hoa Thịnh Đốn:  

• Đức Cha Mai Thanh Lương đã nhận lời chủ tế thánh lễ 6 giờ tối thứ sáu 20/10 tại giáo xứ 
cùng với các Đức Cha từ Việt Nam qua (ĐC Kiệt, Thể và Hòa). Đức Cha Kiệt sẽ giảng. 



• Sau thánh lễ sẽ có bữa tiệc tại nhà hàng Fortune, Seven Corners, có 60 bàn. Giáo xứ đã 
bán 30 bàn và đã dành 1 số bàn cho công đoàn Austin, TX và Baltimore, MD. Còn 10 
bàn dành cho các hội đoàn trong giáo xứ. Hội đoàn nào muốn mua một bàn cần cho biết 
ngay. Vì số chỗ hạn chế, các ca đoàn sẽ có bữa tiệc riêng ngày thứ bẩy 21/10. 

• Tại nhà hàng: HSĐ dàn chào, Ô Văn, Ô Toàn làm biểu ngữ, Ô Chỉnh vẽ phông cảnh cho 
sân khấu nhà hàng. Ô Tuấn và Cha xứ làm M.C., Ô Thư coi tổng quát. Ca sĩ hiện có 
Ngọc Huệ. ĐÔ Thắng sẽ cho biết các ca sĩ khác ngoài các ca sĩ nhà : Nga Mi, Nguyệt 
Anh, Phượng Nhi. 

• Đã có thư mời các ca đoàn các nơi về tham dự, thư được gửi qua Vietcatholic.net và 
Liendoanconggiao.com. 

• Ô Thư đã có danh sách các khách sạn trong vùng và có thư xin họ dành cho các đại biễu 
và ca viên giá discount. 

• UBTC sẽ bán áo polo Mẹ La Vang, nón Ave Maria, Túi, và cờ trước bữa tiệc. 
• Đưa rước các Đức Cha và cha: Ban tiếp tân: Cha Phó,Ô Hậu, Ô Thành. 
• Đưa rước các sơ về Dòng Mến Thánh Giá: Cộng Đoàn Reston. 
• Rước Kiệu và Thánh Lễ ngày khánh thành: TSC sẽ khiêng kiệu do cộng đoàn Richmond 

cung cấp. Sr. Thủy sẽ dạy cho 52 em tung hoa trong khi rước kiệu. Công Đoàn Phila sẽ 
phụ trách phần dâng hoa trong lúc dâng lễ. 

• Sẽ có 4 xe buýt chở ba chuyến ngày thứ bẩy 21/10. Chuyến 8 giờ sáng cho các thành viên 
các ca đoàn để lên Vương Cung Thánh Đường tổng dượt. Chuyến 9 giờ cho các hội đoàn, 
và chuyến 10 giờ cho các giáo dân. Các hội đoàn mặc đồng phục sẽ có cho ngồi chung 
với các hội đoàn cùng tên từ các nơi tới. 

 
6. Cộng Đoàn Reston:  

• Kễ từ ngày Lễ Hiện Xuống năm nay vào ngày 4/6/2006 chúng ta đã có thánh lễ 7 giờ tối 
tại St. Thomas à Becket. Cha xứ Tom Ferguson đã ký giao kèo tạm thời 3 tháng và mỗi 
tuần phải đóng góp cho họ 750 MK. Trong ba tháng, trung bình mỗi tuần thu được 778 
MK. Ngày 28/8/2006 đã có buổi họp để xét lại giao kèo. Cha Tom đã thỏa thuận rút số 
tiền đóng góp xuống 20% và chỉ còn 600 MK thay vì  750 MK. Giao kèo mới sẽ chấm 
dứt vào ngày lể Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2007 đúng ngaỳ kỷ niệm 1 năm 
thành lập cộng đoàn Reston. Danh xưng cộng đoàn được tạm gọi là Họ Đức Mẹ La Vang. 
Sau một năm sẽ trình Đức Cha để hợp thức hóa. Trong buổi họp ngày 28/8 cũng đề cử 
các thành viên của Ban Chấp Hành và Ban Tài Chánh. Mỗi ban có 5 vị đều hiện diện 
trong buổi họp hôm nay: Ban Chấp Hành: Ô Quang, Ô Thông, Ô Tuyên, Ô Hoàng, Bà 
Liệu; Ban Tài Chánh:  Cô Vân, Bà Huyền, Bà Đoan, Bà Dung, Cô Ngọc Tuyết. 

• Cha Tom cho hay rất hoan hỉ và không có vấn đề gì với nhóm Reston. Ngài cũng cho 
phòng ốc để tập hát và sinh hoạt đồng thời khuyến khích việc mua xe chở các sách phụng 
ca và sẽ cho chỗ để cất. 

• Ngày thứ bẩy 21/10/06 cha Tom cũng chấp thuận cho cộng đoàn Reston tổ chức một bữa 
tiệc tại hội trường chứa được 300 thực khách. Vé bán giá 40 MK một phần ăn. Mỗi hội 
đoàn trong giáo xứ sẽ có một người được mời đại diện tham dự. 

 
7. Công Việc Từ Thiện Bác Ái:   

• Giáo xứ thường xuyên có sự kêu gọi giúp đỡ từ các sơ các cha, các giáo xứ tại Việt Nam. 
Việc giúp xây cất nhà thờ chỉ có thể giúp khoảng 200 MK mỗi nơi. Tuy nhiên đối với các 
tổ chức giúp đỡ cho người khuyết tật, SIDA..., họ cần được giúp đỡ nhiều hơn. Chẳng 



hạn giúp xây một Trung Tâm Cai Nghiện, nếu cần có thể giúp từ 5000 đến 8000 MK. 
Chúng ta cần có một ngân quỹ dành cho việc này. Tiền quyên góp được có thể bỏ vào 
chương mục Quỹ người nghèo.  

• Trong năm chúng ta đã có các bữa tiệc của TNTT (Trung Thu), TCS (Ngày Hiền Mẫu), 
TTHNGĐ (Khóa Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ), HSĐ (Ơn Thiên Triệu). Từ cuối tháng 6 
đến tháng 8 không có bữa tiệc nào. Có 5 hội đoàn chưa tổ chức tiệc: LMTT, HCBMCG, 
ĐBX, HĐDM, HCN. Các hội này có thể luân phiên mỗi năm một hội đứng ra tổ chức 
một bữa tiệc gây quỹ cho quỹ bác ái của giáo xứ, các hội kia hỗ trợ. 

 
8. Gây Quỹ cho Giáo Xứ :  

Như đã được thảo luận truớc đây. Các hội đoàn sau đây đã nhận lời nấu ăn:  
1) TTHN/GĐ: bán cháo lòng tuần 1 trong tháng các lễ 8 giờ, 10 giờ, và 12 giờ. Hai 

lễ 8 và 10 giờ carry-out.  
2) Đạo Binh Xanh: Tuần 2, sẽ cho biết sau là bán món gì và lễ nào.  
3) Bà Mẹ Công Giáo: Tuần 3, hai lễ 10 giờ và 12 giờ: bánh cuốn, chè xôi, chả lụa.  
4) Hội Cao Niên: Tuần 3: lễ 12 giờ, bán thực phẩm Quốc việt: Phở, hủ tíu, bò kho, 

cà ri...  
5) Huynh Đoàn Đa Minh: Tuần 4: Lễ 12 giờ, bán thức ăn giống như Hội Cao Niên.  
6) Đạo Binh Hồn Nhỏ: Tuần 3 và 4: lễ 8 giờ, các thứ bánh.  
7) LMTT: phụ trách làm 2 con dê mỗi tuần, sẽ có nhóm thiện nguyện nấu. 
8) Các lễ 5 giờ chiều sẽ không bán thức ăn vì hội trường cần được dọn dẹp sẵn sàng 

cho Vườn trẻ sinh hoạt sáng thứ hai. 
9) Ông Vũ Văn Ngọ hứa cho giáo xứ một lò hai bếp để nấu ăn carry out.  

 
9.  Chương Trình Xây Cất:  

Chúng ta cần mua căn nhà của ông Jose Miranda để có thể  bành trướng về phía đường      
Wakefield và để có hai mặt tiền. Chúng ta cũng cần thêm chỗ đậu xe trong tương lai  
và trong khi xây cất cần chỗ để chứa vật liệu và dụng cụ xây cất. Đặc biệt vấn đề luật  
lệ của quận đòi hỏi phải có khoảng cách 18 feet cách căn nhà láng giềng, nên cần mua căn 
nhà của ông Jose. Ngày hôm nay 14/9, HDMV đã cùng với ông Mark Anthony đại diện địa 
phận đến tiếp xúc. Ông Jose nói sẽ suy nghĩ và sẽ cho chúng ta biết giá cả sau. 

 
10. Linh Tinh:  

Vì lý do đoàn vũ Trưng Vương đã lâu không sinh hoạt, cha xứ sẽ liên lạc với em Thêrêsa để 
cho đoàn chính thức tạm ngưng hoạt động. 

 
 Ghi Chép 
 Bùi Hữu Thư 
        


