
Biên Bản Buổi Họp các ban ngành đoàn thể ngày 23/5/2012 

Hiện diện: Cha xứ, Cha Tuấn, HĐMV: anh Phát, chị Như La, anh Kết, anh Tiến, ông Thư; 
HĐTC: Chị Liên, anh Hiệp, anh Triều; CBMCG/PTTTHNGĐ: chị Tuyết Mai; Huynh Đoàn: chị 
Anh Phương; CĐ Ave Maria: chị Thiên Nga; Ca Đoàn Cecilia: chị Kính; Ca Đoàn Phanxicô: Chị 
Ngọc Nữ; Ca Đoàn TNTT/Văn Phòng GX: chị Thụy Mai; Ban Kế Toán: anh Thành; HSĐ: anh 
Hùng; ĐBHN: anh Tiệp; Ca Đoàn Seraphim: anh Huân; PT Cursillo: anh Thịnh; Ca Đoàn Thánh 
Gia: anh Lai; TSC: anh Tuyên; Ban Cắm Hoa: chị Xuân Phượng; Ca Đoàn Gioan Phaolô: anh 
Hãn; Ban Phụng Vụ: anh Hiệp. (Đây là buổi họp thường xuyên mỗi 3 hay 4 tháng để tổng kết 
các công tác đã thực hiện trong năm qua và dự trù các công tác sắp tới.) 

1. Các chức vụ mới: Cha xứ: Ủy ban tài chánh được đổi thành HĐTC, nhiệm kỳ 5 năm: với chị 
Liên là chủ tịch, anh Hiệp là phó, anh Triều và chị Thanh, có 4 người, cộng với 5 người của 
HĐMV là 9, để khi họp cần bầu phiếu sẽ có số phiếu lẻ để dễ lấy quyết định. Đoàn LMTT có 
anh Lê Ngọc Tiến thay thế anh Phan Hậu, rời đi Seattle; TNTT Thánh Tâm có chị Lại Đan Uyên 
thay thế anh Huỳnh Bá Nhân Nguyên. 

2.Bãi đậu xe: Cha xứ: Chương trình xây cất nhà thờ mới dự trù 5 năm đã hoàn tất được 2 năm. 
Chúng ta đang chuẩn bị cho chương trình làm hầm đậu xe, phỏng định cần 2 triệu rưởi với 2 
tầng. 

3. Tường trình của HĐTC: chị Liên cám ơn anh Phát chị Dung Thanh và ban vé số đã giúp cho 
giáo xứ thu được $77,600. Giáo xứ All Saints cho chúng ta 60% là $46,296. Sau đó chị cho biết 
hiện kim trong DIAL và các account của giáo xứ. Cộng Đoàn La Vang có tất cả $51,116 và tiền 
mới thu tổng cộng gần $60,000. Trường Việt Ngữ và Chương Trình Giáo Lý hàng năm vào cuối 
tài khóa dư bao nhiêu sẽ đóng góp cho giáo xứ và chỉ giữ lại $5,000 để mua sách giáo khoa, văn 
phòng phẩm, chi phí các bữa tiệc đãi thầy cô và bữa ăn cùng phần thưởng cho các học sinh xuất 
sắc. 

4. Các cuộc hành hương: ông Thư trình bầy: 

a. Hành Hương các Sắc tộc Á Châu Thái Bình Dương: Thứ bẩy vừa qua tại Vương Cung 
Thánh Đường DC có Hành Hương các Sắc tộc Á Châu Thái Bình Dương, giáo xứ mình rất xuất 
sắc về các đóng góp: Đoàn Color Guard của HSĐ, Đoàn Trống Thiếu Nhi, Ban Vũ Sinh, Kiệu 
Đức Mẹ La Vang, và nhất là Ca Đoàn Tổng Hợp và Ban Nhạc Trẻ của anh Hãn. Chúng ta đã hát 
toàn tiếng Anh các bài Mỹ cũng như Việt của anh Hãn với lời tiếng Anh. Chúng ta đã nhận được 
nhiều lời ngợi khen của ban tổ chức và quan khách.  
b. Hành Hương Đất Thánh: Một số giáo dân sẽ đi Hành Hương Đất Thánh ngày mai với cha 
Nguyễn Khắc Hy và chị Phương Nhi.  
c. Hành Hương Giáo Xứ: Ngày thứ bẩy 26/5 giáo xứ sẽ đi hành hương tại Emmitsburg. Khởi 
đầu là giải tội, sau khi múa dâng hoa kiệu Đức Mẹ sẽ được đưa từ núi đá về nhà nguyện. Cha 
Tuấn chủ tế Thánh Lễ trong nhà nguyện trong khi cha Sơn tiếp trục giải tội. Ca Đoàn Seraphim 



sẽ hát lễ với sự phụ giúp của các ca viên khác có mặt. 
c. Hành Hương Ngày Thánh Mẫu 2/8 - 7/8: Cha Tuấn sẽ hướng dẫn phái đoàn,đã mướn 1 xe 
buýt 55 chỗ, sẽ mướn 4 cái lều cho thoải mái và xin cho dưới bóng cây cho mát. Chúng ta sẽ xin 
đóng góp các phận sự trong mấy ngày hành hương. 
d. Hành Hương Mẹ La Vang của Liên Đoàn: ngày 16/6: Dân chúng sẽ vào ngồi trong nhà thờ 
trước. Xin các hội đoàn mặc đồng phục, mang cờ hiệu; Đoàn trống sẽ đánh trong khi các đoàn 
thể đi trước rước kiệu Mẹ La Vang và CTTĐ. Sau khi kiệu ngưng trước cung thánh, đánh thêm 
mội hồi nữa rồi dẹp trống để cho kiệu lên cung thánh. Sau đó Đức Cha sẽ khởi sự dâng Thánh 
Lễ. Chúng ta cũng sẽ có ca đoàn tổng hợp và dàn nhạc trẻ. Ban phụng vụ sẽ chọn 6 em giúp lễ 
cao lớn. 
e. Hành Hương Miền Trung Đông 1/9/12: Như mọi năm ca đoàn Phanxicô Xavier và Giuse sẽ 
hát lễ. Các đoàn thể nên mặc đồng  phục, vì năm ngoái khi đi kiệu thiếu đồng phục so với các nơi 
khác. 
f; Hành Hương Lộ Đức, Fatima, Lisieux, Paris, Santiago Compostella 4/10-16/10. Do chị 
Phương Nhi tổ  chức với chị Lan Toner đại diện. Đây không chính thức là một chuyến đi do giáo 
xứ tổ chức. Mọi tiền nong không bỏ vào quỹ giáo xứ vì vấn đề chuyển tiền rất rắc rối. Nếu giáo 
xứ tổ chức thì mỗi lần có du khoảng $10,000.00  cho quỹ xây cất. Từ khi đi với Phương Nhi mỗi 
ngày có 3 bữa ăn thay vì phải lấy thức ăn khách sạn mang theo hay tự túc tìm nhà hàng. 
 
5. Cuộc rước kiệu ngày 15/6: anh Tiến trình bầy: Có Đức cha Vincente Nguyễn Văn Long từ 
Úc đến chủ tế. Ngày 15/6 là ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng LMTT và TNTT. Cuộc 
rước kiệu sẽ khởi sự lúc 6 giờ chiều với ba cỗ kiệu: Kiệu Thánh Tâm Chúa: do LMTT khiêng, 
hát bài Thánh Tâm Chúa Giêsu, và đọc kinh Đền tạ Thánh Tâm Chúa;  Mẹ La Vang do các 
BMCG khiêng, hát Nữ Vương Hòa Bình và đọc kinh Thánh Mẫu La Vang; Kiệu CTTĐ; do TSC 
khiêng: hát Tiếng Nhạc Oai Hùng và đọc kinh Kính CTTĐVN. Đoàn vũ sinh tung hoa sau kiệu 
Mẹ và sông hương. Các hội đoàn đi sau kiệu của mình. PT Fatmia, TTHN, Hồn Nhỏ và Cursillo 
đia sau kiệu Mẹ. Thiếu Nhi, Cao Niên, Huynh Đoàn và HSĐ đi sau kiệu CTTĐ.  
Ca Đoàn tổng hợp sẽ hát diễn nguyện hai bài trước thánh lễ. Thánh lễ bắt đầu lúc 7 giờ để 8 giờ 
ra nhà hàng. Đọc sách: 1 bài đọc do Liên Minh Thánh Tâm và 1 bài đọc do Ban Phụng Vụ lo; 
TN dâng của lễ; Lời nguyện giáo dân: giáo xứ và Liên Đoàn. Khuyến khích mặc đồng phục, vì 
năm ngoái từ Chicago và Seattle họ về ngồi chật nhà thờ mặc đồng phục. Các hội đoàn mặc đồng 
phục có ưu tiên ngồi trong nhà thờ. Trang hoàng có hai câu đối và một banner, trao ngay từ 1/6 
và để nguyên cho tới cuối tháng 6. Chị Phượng ban cắm bông sẽ trang hoàng ba cỗ kiệu. Kiệu sẽ 
để ngay trước ung thánh thay vì mang lên trên bàn thờ. Sẽ mướn Home Depot làm lại các bậc 
dẫn lên bàn thờ cho rộng ra cho khỏi vấp té và bọc thảm đỏ. Trật tự: HSĐ và tình nguyện viên 
giữ cho lối đi kiệu không có xe ngăn cản. Đề nghị các ban ngành nên hy sinh đi sớm từ 5:30 và 
đậu xe tại trường Tiểu học có xe van làm shuttle. Tối thứ sáu này sẽ có cháo cá đãi những ai 
không đi nhà hàng Harvest Moon. 

6. Kỷ niệm 2 năm khánh thành nhà thờ ngày 16/6: cũng là ngày kỷ niệm 22 năm thành lập 
đoàn TNTT Thánh Tâm, chiều thứ bẩy sẽ có bữa cơm đãi các linh mục tu sĩ và những ai làm việc 



vất vả sau thánh lễ 6 giờ chiều. Không có Đức Cha vì Đức cha Long sẽ đi Phila ngay sau khi 
chấm dứt trên VCTĐ. 

7. Qũy Hội Đoàn và ca đoàn: Các quy tắc về tài chánh: Mỗi khi có ai đóng góp trên $600 cần 
cho họ một cái giấy chứng nhận để khai thuế. Mỗi check của các hội đoàn ký trên $300 phải có 2 
chữ ký, trên $20,000 phải có phép của Đức Cha. Check viết cho các Giám Mục và các nhà dòng 
thì không cần có giấy chứng nhận. HSĐ là hội non-profit việc gửi tiền qũy Ơn Thiên Triệu về 
VN giúp cho các dòng tu không có gì trở ngại. Hiện nay còn 3 hội đoàn chưa có account: Ca 
Đoàn Ave Maria, Ca Đoàn Gioan Phaolô và Đạo Binh Hồn Nhỏ. Đã có tổ chức Liên Ca Đoàn do 
chị Thiên Nga làm phối trí viên. Hai tháng một lần các ca đoàn ngồi lại với nhau. Sang năm sẽ có 
buổi tĩnh tâm các ca đoàn vào tháng 9/2012. 

8. Chương Trình Giáo lý: hiện này đã có trên 700 em, mới đây có 88 em rước lễ lần đầu, Cộng 
Đoàn La Vang có 24 em. Sanh năm sẽ có Đức Cha tới giáo xứ và Chantilly ban phép thêm sức. 

9. Trường Việt Ngữ: ông Thư cho hay đã bế giảng niên khoá thứ 9 và sẽ khai giảng niên khoá 
thứ 10 vào tháng chín. Hiện có trên 300 em và 13 lớp cùng 35 thầy cô. Càng ngày số học sinh 
càng đông, từ lớp mẫu giáo đến lớp 3 đều có hai lớp mỗi lớp trên 25 em. Lệ phí rất rẻ chỉ đóng 
có $50 cho toàn năm, gia đình đông con chỉ đóng có $40. Các thầy cô không thù lao chỉ có hai vé 
đi ăn tiệc nhà hàng để tri ân. Khai giảng và bế giảng đều có đài truyền hình đến làm phóng sự. 
Trong buổi Hội Ngộ Tân Tòng, 5 thầy cô đã trình bầy cho các tân tòng về chương trình Việt Ngữ 
và đã có anh Quang một tân tòng tình nguyện tham gia ban giảng huấn vào năm tới. Hàng năm 
trường Việt Ngư đều đóng góp cho quỹ xây cất giáo xứ $5,000. 

10. Sinh hoạt giới trẻ: chị Như La và anh Phát trình bầy: Đã có bản tin bằng tiếng Anh hàng 
tuần, cần phụ huynh khuyến khích con em đọc để theo dõi các sinh hoạt của thiếu nhi. Trong 
tháng 6 và tháng 7 vì đi xa bản tin tiếng Anh sẽ không có. Giáo xứ đã tham dự chương trình 
BASH tại Trường Trung Học Paul VI, lệ phí tham dự do quỹ Giới Trẻ đài thọ. Chương trình 
Shoebox giáo xứ tham gia tại St. Thomas More với 17 em, được ghi nhận trên bản tin của giáo 
phận.  
Năm ngoái WYD ở Madrid rất thành công, các em sinh hoạt với các đoàn thiếu nhi ngoại quốc 
thay vì họp nhóm với các đoàn Việt Nam từ các nơi khác tới, các em học hỏi nhiều nơi họ. WYD 
tại Rio, Brasil huỷ bỏ vì chỉ có 1 em đóng tiền deposit và tới họp để nghe trình bầy. Summer 
Work Camp tại Woodbridge của giáo phận từ 2/7 đến 27/7, đã có 3 chaperonne, cần thêm một 
người đã được clear về vấn để bảo vệ trẻ em. Sẽ có 14 em tham dự. Đã có ba nhà thầu xây cất, 
cần thêm một người contractor nữa để mua đồ từ Home Depot, Contractor chỉ làm việc từ 9 đến 
4 giờ không ngủ lại đêm. Graduation: chương trình này hủy bỏ vì quá ít người muốn tham gia. 
Từ 6/6 đến 13/7 Như La và Phát cùng một số các em từ 18 tuổi trở lên sẽ đi Việt Nam và 
Campuchia để xây 4 căn nhà trị giá $1,500 mỗi cái cho người Việt nghèo bên Căm Bốt. Đã gây 
đươc quỹ cho việc này, tất cả các tham dự viên bỏ tiền túi cho máy bay và ăn ở trong thời gian 
này. Như La đang quyên góp quần áo cũ và các hộp dồ dùng như kem đánh răng bàn chải v..v.. 
Cha xứ hỏi có nên có 1 lần quyên tiền cho chương trình này không, mọi người đồng ý. Đã có 



nhiều chương trình giúp Việt Nam và Căm Bốt do Frère Phong, cha Hoàng và cha Vang chủ 
xướng. 
Cha Kevin chánh xứ St Anthony đã chấp thuận cho chúng ta sử dụng Gym mỗi tuần một lần 
trong hai giờ, để chơi banh và sinh hoạt kể từ tháng 7. Đây là cơ hội để hai giới già và trẻ chơi 
chung, và người lớn hỗ trợ các em. 

11. Hình thành Cộng Đoàn La Vang: Cộng Đoàn sẽ kỷ niệm 6 năm thành lập với bữa tiệc gây 
quỹ ngày 1/6 tại nhà Hàng Harvest Moon. Thánh lễ hàng tuần đã có từ 450 đến 500 người tham 
dự. Họ đã co nhiều hội đoàn và ca đoàn. Có 180 em trong chương trình giáo lý, có các lớp Viêt 
Ngữ và có một ngân quỹ gần $60,000. Đức cha đã chấp thuận cho có một cha Đa Minh về làm 
quản nhiệm cho cộng đoàn này, còn chờ bài sai của cha bề trên phụ tỉnh. 

 12. Linh Tinh:  
a. Lớp Nhiếp ảnh xin có một phòng làm studio và cung cấp một LCD projector loại high 
resolution, giáo xứ sẽ phụ giúp 1 phần, hội cần đóng góp. Phòng ốc không đủ cho các lớp học 
giáo lý, Việt ngữ cũng như sinh hoạt các hội đoàn, việc dành một phòng cho nhiếp ảnh làm 
studio chưa thể thực hiện. 

b. Bổn mạng các cha: Ngày Chúa nhật 24/6 là ngày lễ Thánh Gioan Baotixita, HDMV và 
HĐTC sẽ tổ chức tiệc mừng cha xứ và cũng nhân dịp này mừng cha 12 năm thụ phong linh mục. 
Bổn mạng cha Tuấn: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô: ngày 29/6. Bổn mạng cha Sơn: Lễ Thánh Gioan 
Tông Đồ: 27/12. 
Mừng 4 năm thụ phong linh mục cha Tuấn:  ngày 4/7/2008 
Mừng 3 năm thụ phong linh mục cha Sơn:   ngày 3/7/2009 

 

Ghi chép: 

Bùi Hữu Thư 

  

 


