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Biên Bản Buổi Họp Khoáng Đại các ban ngành đoàn thể và HDMV ngày 
25/5/2011 

Hiện diện: Cha xứ, cha Luân; HDMV: Ô Thư, Ông Thảo, anh Phát, chị Như La; UBTC: Ô Văn, 
Ô Hiệp, Cô Dung Thanh; CD Mẹ La Vang: Ô Anh, bà Liệu ; Ban Giáo Lý: Thầy PT Kiên; Ban 
Kế Toán: Ô Thành, cô Thụy Mai;TNTT: Anh Nguyên; ĐB Hồn Nhỏ: Ô Tiệp; HSĐ: Ô Hạnh; CĐ 
Seraphim: Ô Huân; CĐ Cecilia: Cô Kính; Huynh Đoàn Đa Minh: Bà Phượng; PT/TĐ Fatima: Bà 
Cúc; HCBMCG: Bà Hương; Ban Phụng Vụ: Ô Hà; TNTT Anrê Trông: Cô Thiên Ân; CĐ 6:30 
sáng: Cô Mỹ Hiền; LMTT: Ô Tâm, Ô Long; Ban Cắm Hoa: Bà Chung, cô Phượng; Hội Cao 
Niên: Bà Mai; CĐ Phanxicô: Cô Nhung Thanh TSC: anh Minh, anh Tuyên. 

1. Thông Báo về sự thay đổi nhân sự: Ông Phan Hậu Tái đắc cử chức vụ Đoàn Trưởng LMTT.  
CĐ 9 giờ tối: CĐ Trưởng là chị Thiên Nga. Ca Đoàn chọn tên: Ave Maria. 

2. CĐ Mẹ La Vang: Ông Anh cho biết CĐ đã dọn về St Veronica, hiện đã có các chương trình 
Giáo Lý với 97 em, Việt Ngữ, Đoàn TNTT Anrê Trông với 55 em. năm nay mới có 17 rước lễ 
lần đầu so với 7 em năm ngoái. Các hội đoàn có: CBMCG, Đạo Binh Xanh, Đạo Binh Đức Mẹ. 
Đã có thánh lễ thứ năm, được phép có bí tích rửa tội, thêm sức, hôn phối và tang lễ... Đang ráo 
riết gây quỹ để lo cho tương lai. Ngày 12/6 sẽ có TL kỷ niệm 5 năm thành lập cộng đoàn, 
chương trình từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối. 

3. Chương Trình Giáo lý: Thầy sáu Kiên cho hay cần thêm rất nhiều nhu cầu phòng ốc. Hiện 
có trên 600 học sinh mà chỉ có 16 lớp học (Hội Trường Giáo Dục: Tầng Trên 4 lớp, tầng dưới 7 
lớp); khách xá: 3 lớp; Vườn Trẻ 3 lớp). Lớp học lý tưởng chỉ có dưới 25 em. Tuy nhiên hiện nay 
có lớp chứa 50 em. Hiện nay chỉ có 6 căn là tạm dùng, còn các lớp kia quá nhỏ. Nhu cầu là 20 
lớp học. Cầu mong sẽ có ngày giáo xứ thực hiện được. 

4. Trường Việt Ngữ: Ô Thư cho hay con số học sinh niên khoá 2010-2011 đã lên tới 300. Được 
biết chương trình Việt Ngữ quanh năm của Hội Giáo Dục Trẻ Em Vùng Hoa Thịnh Đốn không 
mướn được trường học trong năm nên chỉ tổ chức các lớp hè. Rất có thể con số học sinh sang 
năm sẽ lên đến 400 em. Hiện nay trường có tạm đủ các lớp để sử dụng. Lớp Mẫu Giáo B của cô 
Thụy Mai đông nhất. 

5. Thiếu Nhi Thánh Thể: Anh Nguyên cho hay hiện có 190 em gia tăng từ 120 em vào năm 
trước, nhưng trong mùa hè con số sẽ giảm xuống khoảng từ 80 đến 90 em sinh hoạt đều đặn. Các 
em sinh hoạt mỗi ngày thứ bẩy từ 1 giờ đến 4 giờ chiều thì đi học giáo lý. Sẽ tổ chức một ngày 
thể thao cho các em trước khi nghỉ hè. Nhóm Hiệp sĩ từ 16 đến 17 tuổi sẽ do anh Phát trình bầy. 

4. Hành Hương Giáo Xứ: ngày 28/5 giáo xứ sẽ đi hành hương trên Núi Dức Mẹ Lộ Đức 
Emmitsburg. Đã thuê một xe buýt, nay được biết sẽ có 20 em vũ sinh, cần có người lái xe van để 
chở phụ. Nếu không có ai tình nguyện, cha xứ sẽ lái. Cần thêm tài xế xe van có hội đủ điều kiện 
do ban bảo hiểm của giáo phận đòi hỏi. Quý vị nào tình nguyện xin liên lạc với ông Thư để  nhận 
hồ sơ đăng ký lái xe. 
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5. Hành Hương Mẹ La Vang do Liên Đoàn tổ chức: Năm nay kiệu Đức Mẹ La Vang sẽ do 
CĐ Mẹ La Vang phụ trách khiêng kiệu. Sẽ dùng tượng Mẹ trong nhà thờ, và các thiện nguyện 
viên đang đóng kiệu. Ca Đoàn tổng hợp đã có 50 ca viên của giáo xứ cùng với 40 ca viên của 
giáo xứ Mẹ Việt Nam và các nơi khác về tham dự, do đó sẽ có khoảng 100 ca viên. Sẽ có 1 ngày 
tổng dợt.  
Đức Cha Nguyễn Mạnh Hiếu sẽ chủ tế cả ba ngày thứ năm 16/6 bên Mẹ Việt Nam, thứ sáu 17/6 
tại giáo xứ, và thứ bẩy 18/6 tại VCTĐ. Tại giáo xứ trước TL sẽ có buổi diễn nguyện khoảng 45 
phút với  dàn nhạc và vở kịch thánh của đoàn TNTT Thánh Tâm. Xin HSĐ lo toán dàn chào dón 
Đức Cha. Sau TL là bữa cơm tại nhà hàng Harvest Moon, hội đoàn nào muốn tham gia xin liên 
lạc với cô Thanh để nhận vé. 

6. Thánh Lễ Đa Văn Hóa tại St. Bernadette ngày 19/6 lúc 12:30 có Đức Cha Loverde chủ tế. 
Sẽ có phần trình bầy sinh hoạt giáo xứ bằng một poster board do anh Phát và cô Như La thực 
hiện. Xin gửi cho cô Như La các tấm hình sinh hoạt hội đoàn. 

7. Kỷ niệm một năm khánh thánh nhà thờ mới ngày Chúa Nhật 19/6/2011: Sẽ có chương 
trình diễn nguyện thánh ca lúc 4 giờ và 5 giờ có thánh lễ. Cha Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo 
Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ dâng thánh lễ tại giáo xứ. Sau thánh lễ sẽ có tiệc mừng giản dị với thịt 
nướng. Chủ yếu là trong Câu Lạc Bộ, và bên ngoài trời. Thức ăn xin nhờ ông Thảo điều động với 
các hội đoàn xin họ đóng góp. Nhân dịp này sẽ tặng các DVD TL khánh thành nhà thờ được thực 
hiện năm ngoái cho tất cả mọi người. 

8. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới: Anh Phát cho hay đã tích cực gây quỹ bằng cách bán thức ăn 
mỗi cuối tuần vì phải trả cho mỗi em trên $3,000 với 35 em và 13 phụ huynh đi kèm, tổng cộng 
là 48 người. Chương trình gây quỹ sẽ chấm dứt vào cuối tháng 6 vì đã kiếm được gần đủ tiền. 
Các em sẽ đi từ ngày 10/8 đến ngày 22/8 sẽ ghé Rôma và Madrid. 

9. Lễ Ra Trường Giới Trẻ Giáo Xứ: Để khuyến khích con em thành đạt trong giáo xứ sẽ có TL 
ngày thứ bẩy 25/6 lúc 6 giờ chiều. Các em sẽ mặc áo robe mãn khóa và sẽ có kỷ vật tặng các em. 
Cần giữ cho 76 em đã chịu phép thêm sức tiếp tục học giáo lý các lớp 11 và 12, và gia nhập 
nhóm Hiệp Sĩ Thánh Thể để tiếp tục sinh hoạt và giữ các em đừng xa nhà thờ. 

10. Tĩnh Tâm của Phụ Tỉnh Đa Minh Hải Ngoại: Các cha Đa Minh khắp nơi trên bắc Mỹ sẽ 
về tĩnh tâm tại Dominion House of Retreat của các sơ Đa Minh gần đây. Nhân dịp này sẽ có lễ 
khấn trọn đời của một thầy Dòng Đa Minh là Giuse Maria Đỗ Cao Nhân tại giáo xứ ngày 
8/7/2011, ca đoàn TN sẽ hát trong thánh lễ. 

11. Picnic giáo xứ ngày 18/6 tại Bluemont Park: 329 North Manchester Street, Arlington, 
Virginia 22203 lúc 10 giờ đến 3 giờ chiều. Có các trò chơi thể thao, cook-out rất vui nhộn. Xin 
liên lạc với cô Như La để tham gia tổ chức. 

12. Thuyên Chuyển linh mục: Mới có tin đồn nhưng chưa có giấy tờ chính thức của bề trên. 
Theo thông lệ, một cha phó có thể đổi đi sau ba năm, cha xứ thì sau sáu năm. Hai cha phó Thích 
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và Luân đã ở đây được 3 năm. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ: Cha Minh ở đây 5 năm và cha xứ đã 
trên 7 năm. Quyền thuyên chuyển là ở bề trên với sự tham vấn của ban cố vấn. Để tiễn các cha 
đổi đi chúng ta sẽ tổ chức một thánh lễ ngày Chúa Nhật 31/7 lễ 12 giờ trưa. Sau thánh lễ sẽ có 
bữa tiệc tiễn đưa và tri ân. Còn các cha mới đến giáo xứ sẽ tổ chức chào mừng vào tuần sau, đầu 
tháng 8.  

13. Quy luật tài chánh của điạ phận: Ông Thành đã trình bầy là điạ phận hết sức chặt chẽ về 
vấn đề tiền bạc. Tất cả các hội đoàn đều phải triệt để tuân theo các điều khoản trong quy luật 
tiếng Anh đã được ông Thư dịch sang tiếng Việt. Cử toạ đã  được phát hai bản Anh Việt và cha 
xứ đã đọc kỹ từng điều khoản và giải đáp các thắc mắc. Chị Kim Liên sẽ phụ trách kiểm xoát 
vấn đề chi thu của vườn trẻ để bảo đảm là các phụ huynh không thiếu chịu và phải trả tiền học 
phí đúng hạn kỳ. 

14. Các dự trù phát triển:  

a. Cơ Sở: Căn nhà của bà Hazel Stanton đã được ước lượng là $440,000.00. Điạ phận cũng đã 
cho phép chúng ta mua và trả giá tới $500,000.00. Bà đã 90 tuổi và cần tìm được nhà già gần nhà 
thờ của giáo phái Tin Lành Episcopal. Hiện chúng ta đã giúp bà thay hết mái nhà ngoại trừ hai 
cái kho chứa, vì nếu mua được chúng ta sẽ phá cho có chỗ đậu xe. Nhà của ông Jose Miranda thì 
họ đòi qúa mắc, chúng ta không mua nổi. Chương trình thực hiện hầm đậu xe parking garage vẫn 
xúc tiến và cầu xin ơn trên trợ giúp. Đây là chương trình dài hạn. Chúng ta đã trả hết nợ với nhà 
thầu xây cất và trong quỹ còn trên dưới $500,000.00 đủ mua căn nhà bà Stanton. Tạ ơn Chúa, và 
tri ân lòng quảng đại của các nhà hảo tâm đang tiếp tục đóng góp. 

b. Kỷ niệm thành hôn: 10 năm, 20 năm, 25 năm, 50 năm v..v.. Cha Thích đã khởi sự gửi e-mail 
cho các hội đoàn để chúc mừng. Ông Léon Hoàng và bà Cẩm Nhung là hai vị đã về hưu sẽ làm 
việc tại giáo xứ mỗi thứ hai từ 10 giờ đến 2 giờ chiều để lấy danh sách các gia đình kỷ niệm hôn 
phối, và viết thư mời tham dự TL để cầu nguyện cho họ, cũng như xin phép lành Tòa Thánh cho 
các cặp 25 và 50 năm. 

Buổi họp chấm dứt lúc 9:45 pm. 

Ghi chép: 

Bùi Hữu Thư 

 

  


