
Biên Bản Buổi Họp Khoáng Đại các ban ngành đoàn thể giáo xứ ngày 14/9/2011 
 
Hiện diện: Cha xứ, cha Tuấn, cha Sơn; GL: Thầy Kiên; Dòng MTG ĐL: Sơ Liên; HĐMV: Ô Thư, Ô Thảo, Ô 
Tâm, anh Phát, chị Như La; HĐTC: Anh Hiệp, anh Văn, cô Dung Thanh; Hội Cao Niên: Bà Như Mai; Huynh 
Đoàn ĐM: Bà Phương; Ban Cắm Hoa: Cô Phượng; PT/TĐ Fatima: Đại Diện; HCBM/CG: Bà Hương; Ban 
Phụng Vụ: Ô Hà; TSC: cô Tâm Mai; anh Cung Nguyễn; HSĐ: Ông Cao Hùng; TNTT: Anh Nguyên; 
PT/TTHN/GĐ: Ông Thông; LMTT: Ô Tiến; Ca Đoàn LTT: Ô Khiêm; Ca Đoàn TNTT: Cô Thụy Mai (VPGX); 
Ca Đoàn Phanxicô: Cô Nhung Thanh; Ca Đoàn Cecilia: Cô Kính; Ca Đoàn Ave Maria: Cô Thiên Nga; Ca Đoàn 
Gioan Phaolô II: Cô Hiền; Ca Đoàn Giuse: Cô Quỳnh Mai; Ca Đoàn Thánh Gia: Ô Ngô Lai. 
 
1. Giới thiệu các cha và trưởng ban ngành đoàn thể mới: Cha Gioan Hoàng Thanh Sơn và cha Phao lô 
Nguyễn Minh Tuấn thay thế hai cha Thích và Luân. Ca Đoàn 6:30 am có tên là Gioan Phaolô II; Ca Đoàn 9 giờ 
tối: Ave Maria. Ông Ngô Bá Lại Ca đoàn Trường ca đoàn Thánh Gia. Phạm Thành Tuyên, đoàn trưởng TSC. 
 
2. Chương Trình Giáo Lý: Thầy Kiên phụ trách kể từ 1988, năm nay khai giảng ngày 17/9. Đã có 540 đơn 
hợp lệ và nhiều đơn khác. Có 19 giáo viên và 10 nhân viên điều hành. Hiện đã có 16 lớp học, nhờ cha xứ cho 
mở mang cơ sở thêm. Chương trình có 30 buổi, mỗi buổi học dài 1 giờ 15 phút, theo tiêu chuẩn của giáo phận. 
Ngoài các lớp giáo lý trẻ em còn có hai lớp đặc biệt là Rước Lễ lần đầu (đã có 90 em ghi tên từ lớp 3 trở lên, 
năm ngoái chỉ có 75) và Thêm sức. Chúng ta mỗi hai năm mới được Đức Cha tới một lần nên lớp thêm sức 
không tổ chức hàng năm. Hàng năm các giáo viên phải tham dự khóa tu nghiệp giáo lý do điạ phận tổ chức, 
năm nay vào ngày 12/11/2011. Việc tổ chức một cuối tuần tu nghiệp hy vọng năm nay sẽ có. 
 
3. Chương trình Việt Ngữ: Đã có chương trình mùa hè trong 5 năm từ 1979. Sau dó tạm ngưng vì đổi sang 
nhà thờ hiện nay. Ngay khi cha xứ Vượng nhận chức chánh xứ đã cho mở các lớp Việt Ngữ hàng năm trong các 
niên học thay vì mùa hè. Kể từ năm 2003 đến nay đã hoàn tất 8 niên khoá và năm nay niên khóa thứ 9 sẽ khai 
giảng vào ngày 16/9/2011 lúc 7 giờ tối. Hiện nay đã có khoảng 300 đơn ghi danh, và sẽ còn nhận thêm nhiều 
học sinh nữa trong ngày khai giảng (năm ngoái ngày khai giảng chỉ có 215 em, sau đó có khoảng thêm 50 em 
nữa nhập học). Do đó các lớp Việt Ngữ ngày ngày càng thêm đông. Để giúp cộng đồng Viêt Nam vùng Hoa 
Thịnh Đốn duy trì tiếng Việt và văn hóa Việt trên đất nước Hoa Kỳ, Giáo xứ thâu nhận bất cứ học sinh nào, dù 
không thuộc giáo xứ và có đạo Công Giáo. Năm nay sẽ có 14 lớp với 1 lớp Việt Ngữ như Sinh Ngữ Thứ Hai 
(Vietnamese as a Second Language: VSL) có khoảng 20 học sinh. Các lớp này đã được tổ chức trong 5 năm 
nhưng gần đây thấy có nhu cầu nhiều hơn, vì nhiều người lớn có chồng ngoại quốc hay sanh trưởng trong gia 
đình không nói tiếng Việt, và nhiều người cần có thêm một sinh ngữ để dễ có việc làm.  Ban giảng huấn có 34 
thầy cô chính và phụ giáo. Ban giám đốc có 5 người. Tổng cộng là 39 nhân viên. Các lớp học dài 1 giờ 30 phút, 
trong thời gian phụ huynh xem lễ và cầu nguyện. Nhờ tổ chức vào thứ sáu và không trùng ngày của giáo lý, nên 
các lớp học dài hơn. Năm nay vì Trung Tâm Văn Lang cho phép tự in sách thay vì mua của họ. Các sách giáo 
khoa đều do nhà in Focus Press thực hiện rẻ hơn và không mất cước phí gửi từ San Jose. Sách năm nay in dư 
thừa. Các khóa tu nghiệp mùa hè hàng năm trước đây do GS Phạm Văn Hải hướng dẫn. Ba năm qua, có các 
buổi chia xẻ kinh nghiệm giảng dậy vào cuối năm do ông HT Bùi Hữu Thư hướng dẫn. Các giảng viên sẽ được 
khuyến khích tham dự khóa học của giáo phận về Child Abuse. Khi có đủ túc số, cô Như La sẽ liên lạc điạ phận 
để mời họ tới giảng dậy. Các hội đoàn nào khác có sinh hoạt với trẻ em cũng nên theo học khóa này, vì giáo 
phận đòi hỏi để bảo đảm cho các em không bị lạm dụng. 
 
4. Lớp Anh Ngữ cho người lớn (ESL): Năm nay là năm thứ 6 giáo xứ tổ chức chương trình dậy ESL. Lúc đầu 
do các anh chị em TSC phụ trách, trong mấy năm qua việc giảng dậy do cô Thiên Nga và anh Trần Đăng đảm 
nhận. Chường trình ESL được tổ chức ngày Chúa Nhật từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. 
 
5. Thiếu Nhi Thánh Thể: Anh Nguyên trình bầy về sinh hoạt của thiếu nhi: Năm nay Picnic giáo xứ bị hủy bỏ 
vì bão Irene, Chương trình sinh hoạt TN đã khởi sự vào ngày 20/8. Năm nay đã có 130 em ghi danh, và dự trù 
sẽ có 190 em. TN cần các phụ huynh yểm trợ trong việc cung cấp thức ăn cho các em sau khi sinh hoạt ngày thứ 
bẩy để các em có thể học giáo lý và xem lễ mà không qúa mệt mỏi. Các em năm nay sẽ được học hỏi về ý nghĩa 
của Trung Thu. Ngày 17/9 các trưởng sẽ đem các lồng đèn vào nhà thờ sau lễ và nhờ các thầy cô giáo lý phát 



cho các em. Đoàn lân sẽ hướng dẫn các em đi rước đèn quanh bãi đậu xe trước khi tiến về bãi đậu xe nhỏ để 
xem trình diễn. Việc trật tự vào lúc này: tại hành lang nhà thờ hội CBMCG, LMTT tại bãi đậu xe lớn. Hội phụ 
huynh thiếu nhi sẽ làm sân khấu và lo thức ăn. Các trưởng TN và TSC sẽ phân phát thức ăn cho các em. 
Chương trình Trung Thu sẽ kết thúc lúc 10 giờ đêm.  
 
6. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới: Anh Phát chia xẻ cảm nghiệm của các em về chuyến đi. Anh đặc biệt dẫn chứng 
về kinh nghiệm quỳ lết trên Cầu Thang Thánh, do bà Helena mẹ của vua Constantine đã mang từ Giêrusalem về 
Rôma, còn vết máu Chúa Kitô. Mặc dầu đau đầu gối các em đã vừa leo bằng đầu gối vừa cầu nguyện và suy 
niệm. Các em đã trở nên sốt sắng hơn và biết thinh lặng trong các buổi cầu nguyện và Thánh Lễ. Các em cũng 
mong đợi được tham dự Đại Hội Giới Trẻ năm 2013 tại Rio de Janerio. 
 
7. Bó Hoa Mân Côi của Đức Giám Mục: Giáo Phận đã nhờ ông Thư dịch các phiếu ghi danh cam kết đọc kinh 
Mân Côi và Chầu Thánh Thể. Họ đã in và gửi cho chúng ta con số phiếu đầy đủ cho toàn thể giáo dân. Anh 
Phát đã phát phiếu cho các hội đoàn và ca đoàn hiện diện. Các cuối tuần 17-18/9 và 24-25/9 sẽ phát phiếu trong 
nhà thờ trong các Thánh Lễ như khi thực hiện chiến dịch Mùa Chay của Đức Giám Mục. Ngày 8/10 sẽ có cuộc 
Hành Hương của giáo phận tổ chức tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Hoa Thịnh 
Đốn từ 9 giờ sàng đến 2 giờ chiều. Tại đây các phiếu đã được cam kết sẽ được dâng trên bàn thờ như đóa hoa 
Mân Côi dâng lên Đức Mẹ. Giáo xứ sẽ thuê một xe buýt và khuyến khích mọi người tham dự đông đủ, các hội 
đoàn cần mặc đồng phục để nêu cao mầu sắc của giáo xứ. Hiệp Sĩ Đoàn sẽ liên lạc để xem có tham dự hay 
không cùng với HSĐ Hoa Kỳ.  
 
8. Chương trình Quốc tế Cầu Nguyện và Hãm Mình: (International Day of Prayers and Fasting) ngày 1/10 
cũng sẽ được tổ chức tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Hoa Thịnh Đốn, cộng 
đoàn La Vang sẽ phụ trách đọc kinh Mân Côi, dâng lễ vật và đọc một lời nguyện tiếng Việt, Ca Đoàn Ave 
Maria sẽ hát bài Dâng Lễ trong Thánh Lễ. 
 
9. Thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo Xứ và Lễ Tạ Ơn: Ngày thứ Năm 24/11 là ngày lễ bổn mạng giáo xứ và 
cũng là ngày Lễ Tạ Ơn. Chúng ta có Thánh Lễ, sau đó mọi người về ăn mừng tại gia đình. Ngày thứ sáu 25/11 
sẽ có rước kiệu CTTĐ và Thánh Lễ. 
Tiệc Mừng ba ngày 25, 26, 27/11.  Hai năm qua chúng ta đã tổ chức tại Harvest Moon có mời các ca sĩ nổi tiếng 
về. Năm nay nếu tiếp tục sẽ không mời ban nhạc the Red Sun, phần văn nghệ sẽ do các ca đoàn và hội đoàn 
đảm trách. 
Có hai hình thức cần mọi người bàn thảo suy nghĩ và trả lời cho ông Thư biết trước ngày 15/10.  
a) Hình Thức Một: Các hội đoàn sẽ ghi danh tham dự một trong ba ngày, mỗi hội viên sẽ được hội đài thọ cho 1 
vé 20 MK, ai mời theo thân nhân sẽ trả tiền cho người này với giá 20 MK một người (tùy theo khả năng mỗi hội 
đoàn.) Nếu hội không có tiền sẽ gây quỹ hay do giáo xứ ứng trước để trả sau. Tất cả văn nghệ, kịch, múa, hát 
nhạc sống hay Karoke sẽ cho các hội đoàn phụ trách. Sẽ đề cử MC cho ba ngày. Hình thức này có mục đích là 
(1) Tạo cơ hội cho các mầm non văn nghệ hay mầm già trong giáo xứ phát triển; (2) Bầy tỏ lòng tri ân với mọi 
người trong giáo xứ; (3) Dùng quỹ, niên liễm, hội chợ để bồi dưỡng cho nhau.  
b) Hình Thức Hai: Chỉ tổ chức một ngày tại giáo xứ tối thứ sáu 25/11 sau Thánh Lễ với văn nghệ và ăn uống 
dưới Câu Lạc Bộ, các hội đoàn đóng góp hay cung cấp thức ăn và được bồi hoàn theo hoá đơn. 
 
10. Chương Trình Tĩnh Tâm:  
a) Giới Trẻ: Trong quá khứ đã mời Frère Phong hai lần và cha Nguyễn Thiết Thắng năm ngoái, Giới trẻ năm 
nay sẽ  có ông John tới vào ngày Thứ Bẩy 17/12. Chương trình như sau: từ 4:15 đến 5:45 sinh hoạt với các em 
giáo lý. Chủ đề của buổi tĩnh tâm là chủ đề của Đại Hội Giới Trẻ 2011: "Nhờ bén rễ sâu và xây dựng đời mình 
trên Người, nhờ củng cố đức tin như anh em đã được thụ huấn, và chan chứa niềm tri ân cảm tạ." 6 giờ Thánh 
Lễ với ông John và ca đoàn anh Hãn. Cha Sơn sẽ chủ tế và giảng thuyết trong Thánh Lễ. Sau lễ sẽ có thức ăn và 
giải khát cho các em. Sau Thánh Lễ sẽ có một chương trình trình diễn Thánh Ca cho giới trẻ và tất cả mọi 
người, từ 7 giờ 30.  Cha xứ sẽ viết thư để khuyến khích các phụ huynh cho con em đến tham dự. 
b) Tĩnh Tâm giáo xứ: Năm nay sẽ mời cha Nguyễn Trọng Tước, Dòng Tên (biệt danh Nguyễn Tầm Thường) 
đến giảng thuyết từ ngày 19-21/12. Ngày 22/12 cha sẽ giảng tại cộng đoàn La Vang Chantilly. Ngày thứ sáu 



23/12, các ca đoàn, hội đoàn sẽ đóng góp vào mục diễn nguyện (ca, kịch). Xin cho cô Thiên Nga (Phối trí viên 
của tất cả các ca đoàn) biết. Ngày 22/12 là ngày tổng dượt chương trình diễn nguyện này. 
Hang đá ngoài trời: Hai năm trước do Đội túc cầu phụ trách, vì không có hội đoàn nào tình nguyện chúng ta sẽ 
tiếp tục nhờ họ. Trời giá buốt mà họ rất nhiệt tình, nếu hội đoàn nào muốn tiếp tay hay có thể đóng góp thức ăn 
uống cho họ để khuyến khích tinh thần cho họ. 
 
11. Thánh Lễ cầu hồn cho cha Cố Hoàng Minh Thư (cha đã phục vụ trong giáo xứ trong 4 năm) : sẽ được tổ 
chức ngày 14/10 là ngày lễ giỗ 49 ngày. Cha xứ sẽ mời quý cha trong điạ phận dâng Thánh Lễ và mời quý hội 
đoàn tham dự. 
 
12. Kỷ niệm ngày thành hôn: Ngoài việc Chương Trình Thăng Tiến HNGĐ đã tổ chức lễ mừng vào ngày Lễ 
Thánh Gia và ngày của địa phận là ngày 23 tháng 10 mừng các cặp 25 và 50 năm. Trong mùa hè vừa qua ông 
Léon Hoàng đã cập nhật hóa danh sách các cặp hôn phối, và cha Sơn sẽ gọi điện thoại mời họ và thân nhân của 
họ tới tham dự thánh lễ vào ngày của họ để chức mừng. 
 
13. Bầu cử hai thành viên HĐMV: Hai ông Thảo và ông Tâm sẽ hoàn tất hai nhiệm kỳ tổng cộng là 6 năm và 
sẽ mãn nhiệm vào ngày 31/12/2011. Giáo xứ sẽ tổ chức cuộc bầu cử hai thành viên mới vào thứ bẩy ngày 3 và 
Chúa Nhật ngày 4/12. Xin các hội đoàn để cử ứng viên. Xin nộp hình ảnh và tiểu sử cho Văn Phòng giáo xứ 
trước ngày 18/11 để được niêm yết và đăng trong tờ Mục Vụ. 
 
14. Hội Chợ Tết Nhâm Thìn; Năm nay Tết Nguyên Đán rơi vào ngày thứ hai 23/1/2012 cũng là ngày Diễn 
Hành Chống Phá Thai tại Hoa Thịnh Đốn (March for Life; hàng năm do chị Như La, HSĐ, TSC và TN tổ chức) 
Như mọi năm giáo xứ sẽ tổ chức trước ngày hội chợ Tết của cộng đồng Việt Nam trong vùng. Chúng ta sẽ tổ 
chức vào ngày thứ bẩy 14/1 và Chúa Nhật 15/1/2012. Ông Thảo sẽ thay thế ông Hậu trong trách nhiệm phối trí 
câu lạc bộ và các lớp học của vườn trẻ cho các gian hàng của giáo xứ. Vì chương trình giáo lý sẽ nghỉ ngày thứ 
bẩy 21/1, ngày 14/1 các em sẽ vẫn đi học mặc dầu có hội chợ. Thầy Kiên sẽ sắp xếp các lớp học trong nhà thờ 
và Hội Trường Giáo Dục và Nhà Vãng Lai. 
 
15. Lịch Công Giáo Giáo Xứ 2012: Năm nay hình ảnh sẽ do các hội đoàn cung cấp. Xin thực hiện gấp và gửi 
file jpg cho ông Thư trước ngày Halloween 31/10/2011 (Ông Thảo sẽ liên lạc với các hội đoàn, chị Thiên Nga 
sẽ liên lạc với các ca đoàn, chị Như La sẽ liên lạc với các hội đoàn trẻ để nộp hình cho đúng hạn kỳ). Sau ngày 
này sẽ bị dùng các hình cũ. Vì lý do cần in lịch sớm kẻo năm nào cũng phát lịch khoảng tết Ta. Cũng như năm 
ngoái giáo xứ sẽ giao dịch với nhà quàn Faifax Memorial Funeral Home để xin họ đài thọ cho khoảng 9.000 
MK để trang trải phân nửa tiền in lịch. 
 
16. Linh Tinh:  
a) Phụng Vụ:  Các Thánh lễ giáo lý do Ban Giáo lý phụ trách cắt cử đọc sách. Các thánh lễ khác do các hội 
đoàn chia cắt. Cần chọn người, yêu cầu họ đọc trước và đến sớm trước lễ 15 phút, trang phục đứng đắn. Cần 
tránh việc một người đọc liên tiếp 2 hay 3 thánh lễ. 
b) Đọc Kinh Trông Cậy: Cần để cho ca đoàn trên gác đàn hay một hội đoàn nào đó trên gác có micro để cho cả 
nhà thờ dọc theo. Khi có tới hai ba người xướng kinh trông cậy, sẽ rất lộn xộn kẻ trước người sau. 
c) Lời Nguyện Magnificat trong Thánh Lễ Giáo Lý: Ban giáo lý mời cộng đoàn cùng quỳ xuống trước khi đọc 
lời nguyện này. Các cha cũng sẽ quỳ theo. 
d) Mỗi khi có sự thay đổi về phụng vụ cần cho các cha biết trước lễ. Đọc kinh tại Lễ đài Đức Mẹ sau Thánh Lễ 
8 giờ sáng thứ bẩy khi trời ấm. Mùa đông sẽ đọc kinh Đức Mẹ La Vang tại Nhà thờ sau khi rước Lễ. 
e) Hành Hương Theo Chân Thánh Phao lô: Mùa thu năm 2012 khoảng trung tuần tháng 9 giáo xứ sẽ tổ chức 
một cuộc hành hương theo chân thánh Phaolô. Hành hương này sẽ thăm viếng các điạ điểm như sau: Athens thủ 
đô Hy Lạp, Côrintô, Êphêsô, đảo Tamos (nơi Thánh Gioan viết sách Khải Huyền), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tức là 
Constantinople một phần của đế quốc La Mã dưới thời đại đế Constantin khi ông cùng thái hậu là bà Helena 
theo đạo). Cuộc hành hương sẽ ghé Alexandria Ai Cập để xem các Kim Tự Tháp... trước khi trở về Mỹ. Sẽ học 
tập về 4 chuyến đi giảng đạo của Thánh Phaolô trước khi đi. Ai muốn tham dự hành hương xin liên lạc gấp với 
ông Thư. Cần có quốc tịch để tránh khó khăn khi xin các Visa. 



f) Họp điạ phận về Uỷ Ban Tài Chánh: Cha xứ, ông Thư, qúy anh Thành, anh Thịnh, anh Văn và cô Dung 
Thanh đã tham dự buổi họp tại nhà thờ chánh tòa về quy tắc tài chánh của điạ phận. Đức Cha Loverde, Ông 
Tim Cotnoir, và bà Maribeth Lenonard đã trình bầy hết sức rõ ràng về các thủ tục tài chánh trong điạ phận và 
các giáo xứ. Đức Cha yêu cầu đừng dùng danh từ uỷ ban (committee) vì dưới Hội Đồng (Council) có thể có các 
uỷ ban. Do đó tên của Uỷ Ban Tài Chánh giáo xứ sẽ được đổi thành Hội Đồng Tài Chánh (Finance Council). 
Một HĐTC có thể có từ 3 đến 9 thành viên và nhiệm kỳ từ 3 đến 5 năm. Cha xứ là người bổ nhiệm các thành 
viên của HĐTC. Cần luân phiên xen kẽ cho các nhiệm kỳ giống như HĐMV để có sự liên tục. Một năm phải 
họp ít nhất 3 tháng 1 lần, một thành viên nào bỏ buổi họp hai hay ba lần có thể bị giải nhiệm. Nhiệm vụ là cố 
vấn cho cha xứ về phương diện tài chánh. Có bốn phần chính: (phần này được viết thêm cho rõ ràng vì không 
được trình bầy chi tiết trong buổi họp): 
(1) Ngân Sách: Phụ giúp trong việc soạn thảo ngân sách hàng năm về xây cất và điều hành giáo xứ, các hội 
đoàn, nghĩa trang, vườn trẻ.  Các hội đoàn phải trình cho HĐTC kế họach và tóm lược các số tiền thu chi dự trù 
trong năm trong chu kỳ ngân sách. Các báo cáo tài chánh phải nộp cho HĐTC mỗi ba tháng. Duyệt lại các đề 
nghị về ngân sách xây cất và điều hành và đề nghị tu chính lên cha xứ. 
(2) Phúc Trình Tài Chánh: Duyệt xét các báo cáo tài chánh của các hội đoàn kể cả phúc trình tài chánh hàng 
năm xem có theo đúng các thể thức kế toán của điạ phận không.  Duyệt lại lợi tức và chi phí hàng tháng hay tam 
cá nguyệt. Nếu có thể so sánh với con số dự trù xem có gần sát không với con số chi thu thực sự, và so sánh với 
các năm trước. Phải giải thích được những sai biệt. HĐTC phải đề nghị tu chính ngân sách để chi thu được cân 
bằng hay đề nghị môt kế hoạch để điều chỉnh vấn đề. Duyệt xét phúc trình tài chánh hàng năm trước khi đệ 
trình lên điạ phận để xem có chính xác và đầy đủ không. Duyệt xét ít ra là hàng năm các báo cáo tài chánh của 
các hội đoàn và kiểm điểm số tiền còn lại trong các chương mục và các tiền mặt. Cần kèm các chương mục này 
trong phúc trình hàng năm của điạ phận. Phụ giúp trong việc soạn thảo, trình bầy và thông báo phúc trình tài 
chánh hàng năm cho toàn thể giáo dân. Kiểm điểm sự chính xác và đúng thời hạn của việc thanh toán mọi hoá 
đơn và các món nợ. Theo dõi sự đóng góp của giáo xứ và đề nghị các cách thức để gia tăng lợi tức cho giáo xứ, 
phụ giúp trong việc phát triển các kế hoạch gây qũy và phối trí các kế hoạch này.  Theo dõi và duyệt xét các 
chương trình gây quỹ của các hội đoàn. 
(3) Thiết kế dài hạn: Giúp giúp cha xứ trong việc phát triển một kế hoạch cải tiến cơ sở dài hạn, kể cả việc thực 
hiện các chương trình tài trợ. Phụ giúp cha xứ trong việc phát triển một chương trình tu bổ bảo trì các cơ sở của 
giáo xứ. Phụ giúp trong việc phát triển và duy trì bảng kê khai trách nhiệm (position description) của quản lý tài 
chánh (business manager) hay kế toán viên hay các nhân viên khác liên quan đến việc điều hành và quản trị 
giáo xứ. Cố vấn cha xứ trong việc chi tiêu các món tiền lớn. 
(4) Kiểm xoát nội bộ: Phụ giúp phát triển các phương thức kiểm xoát nội bộ phù hợp với chính sách của diạ 
phận. Duyệt các phúc trình tài chánh xem có theo đúng các thủ tục kế toán và kiểm xoát nội bộ không?  
(5) Việc đếm tiền: Vì lý do địa phận đòi hỏi phải có ba nhóm đếm tiền luân phiên, mỗi nhóm khoảng ba hay bốn 
người, xin quý vị rảnh rỗi có thì giờ hy sinh đếm tiền mỗi tuần một lần liên lạc với cha xứ để được sắp xếp. 
Giáo xứ sẽ mua một máy đếm tiền để cho công việc này được dễ dàng và chính xác. 
 
g) Audit của điạ phận: ngày thứ tư 21/9 lúc 4 giờ chiều bà Susan Handlon sẽ họp với quý cha, HĐMV và 
HĐTC và ông Thành Quản lý tài chánh  (business manager) về phúc trình kết quả của việc audit giáo xứ năm 
2010. Bà Handlon sẽ cho biết những gì chúng ta đã làm đúng và những gì cần sửa sai, bà cũng sẽ cho biết bao 
giờ chúng ta sẽ bị audit trong năm tới. 
 
h) Các đại diện tham dự buổi họp có bổn phận trình bầy diễn tiến cho các đoàn viên trong hội đoàn của mình. 
Nếu xem biên bản có gì không đúng hay thắc mắc thì cần liên lạc trực tiếp với cha xứ.  
 
Ghi chép: 
Bùi Hữu Thư 


