Biên Bản Buổi Hội tại St. Thomas à Becket ngày 28/8/2006
Hiện Diện: Cha xứ Nguyễn Đức Vượng, cha xứ Thomas Ferguson, Ông Bùi Hữu Thư, Ô Nguyễn Hoàng, Ô
Nguyễn Trọng Quang, Ô Nguyễn Văn Thông, Bà Nguyễn Liệu, Bà Trần Thị Đoan, Bà Võ Thị Dung, Cô Tuyết
Ngọc Bùi, Cô Đặng Kim Vân.
1. Cha xứ cám ơn cha Tom về việc cho phép Giáo xứ CTTĐ có thánh lễ cho người Việt tại St. Thoma à
Becket trong ba tháng qua.
2. Cha Tom cho hay ngài rất vui mừng và rộng tay đón tiếp người Việt tại nhà thờ của ngài, và không có
vấn đề gì về việc giáo xứ Việt Nam xử dụng cơ sở của ngài.
3. Giờ thánh lễ sẽ giữ nguyên là 7 giờ chiều trong suốt năm. Trước thánh lễ, từ 6 giờ đến 7 giờ, cha Tom
cho phép xử dụng phòng học hát hay một hai lớp học cho các sinh hoạt của ca đoàn, thiếu nhi và lớp
giáo lý cho trẻ em.
4. Hai dịp lễ lớn Giáng Sinh và Phục Sinh: Giáng sinh năm nay rơi vào ngày Chủ Nhật 24/12, cho nên giáo
xứ Becket sẽ không thể dành cho người Việt có thánh lễ 7 giờ chiều. Tuy nhiên Lễ Phục sinh sẽ không
có gì trở ngại, ngoại trừ việc phải đến sớm để dọn dẹp sau khi có thánh lễ Mỹ.
5. Ngày 8 tháng 10, tại St. Thomas à Becket, Đức Giám Mục Loverde sẽ đến ban phép thêm sức lúc 4 giờ
chiều. Hy vọng sẽ không trở ngại cho thánh lễ 7 giờ của Việt Nam.
6. Cha Tom chấp thuận cho chúng ta được gia hạn giao kèo xử dụng Thomas à Becket thêm một thời gian
9 tháng. Sẽ họp để xét lại sau thời kỳ này vào lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, là lúc kỷ niệm 1 năm
ngày có thánh lễ Việt tại đây.
7. Sau khi duyệt lại bảng tổng kết tiền thu được trong 13 tuần của 3 tháng đầu, cha Tom thấy con số trung
bình của mỗi tuần chỉ có $778.15, và ngài đã chấp thuận hạ thấp mức đóng góp cho giáo xứ Thomas à
Becket xuống 20% của số tiền $750.00 tức là $600.00.
8. Danh xưng của cộng đoàn Thomas à Beckect: Cha xứ đề nghị là Họ Đức Mẹ La Vang (Our Lady of
Lavang Mission). Cha Tom đề nghị nên thông qua với điïa phận về vấn đề danh xưng.
9. Cần quảng bá thêm để các giáo xứ Mỹ có người Việt trong vùng biết đến thánh lễ ở Reston này.
10. Sau khi cha xứ cám ơn cha Tom một lần nữa lòng tốt của ngài đối với các thỏa thuận mới, cha Tom rời
phòng họp và mọi người tiếp tục thảo luận các vấn đề kế tiếp.
11. Ban Chấp Hành và Ban Tài Chánh: Sau khi đề nghị và thảo luận Ban Chấp Hành và Ban Tài Chánh của
Họ Đức Mẹ La Vang trong thời gian 9 tháng tới (trước khi bầu lại) được ấn định như sau :
Ban Chấp Hành:
Trưởng Ban: Ông Nguyễn Trọng Quang,
Phó Nội Vụ kiêm Ủy Viên Phụng Vụ: Bà Nguyễn Liệu
Phó Ngoại Vụ: Ông Nguyễn Hoàng (Joe)
Ủy Viên Xã Hội: Ông Nguyễn Văn Thông
Ủy Viên Trật Tự: Ông Vũ Quang Tuyên
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Ban chấp hành sẽ lo hết mọi công việc cho các thánh lễ. Bà Liệu làm danh sách và huấn luyện cho những
người đọc sách thánh. Tránh việc lấy người của ca đoàn đọc sách thánh.
Ban Tài Chánh:
Trưởng Ban: Cô Đặng Kim Vân (Bỏ tiền vào chương mục và ký chi phiếu)
Ủy Viên Kế Toán: Cô Bùi Tuyết Ngọc (lo việc sổ sách chi thu)
Ủy Viên: Bà Võ Thị Dung
Ủy Viên: Bà Trần Thị Đoan
Ủy Viên: Bà Trương Thị Huyền
Ban tài chánh phụ trách đếm tiền sau mỗi thánh lễ.
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Ban Chấp Hành và Ban Tài Chánh sẽ được giới thiệu để ra mắt cộng đoàn vào ngày chủ nhật 17/9/2006.
Sau thánh lễ cả hai ban sẽ họp lại để kiểm điểm mọi công tác.
12. Kế hoạch gây quỹ cho Họ La Vang: Ngày Chủ nhật 15/10 cha Tom chấp thuận cho họ La Vang tổ
chức
một bữa cơm gây quỹ và ăn mừng việc khánh thành Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang tại Hoa Thịnh
Đốn ngày 21/10. Cần xúc tiến các việc sau đây:
- Nhà Hàng Fortune sẽ cater thức ăn với giá $15.00 một phần ăn.
- Sẽ dự trù có 30 bàn tức là 300 thưcï khách.
- Sẽ dành 3 bàn để mới các quan khách: cha Mealy, cha Tom, cha Mullins, các cha của Giáo Xứ
CTTDVN, Hội Đồng Mục Vụ, UB Tài Chánh.
- Ông Hoàng sẽ liên lạc với ban nhạc Red Sun và mời ca sĩ. Đề nghị mời Loan Châu, và các ca sĩ cây nhà
lá vườn như Nga Mi, Nguyệt Anh....
- Ông Hoàng sẽ lo trang trí hội trường, và mượn sân khấu của giáo xứ CTTDVN.
- Ông Trần Duy Toàn UBTC giáo xứ sẽ in vé giùm. Giá vé được ấn định là $40.00. Vé sẽ được bán sau
thánh lễ ra mắt ban chấp hành và ban tài chánh ngày 17/9/2006
- Trong bữa tiệc sẽ có xổ số các vé raffles. Sẽ có ba giải trị giá $700, $500 và $300. Sẽ bán 1,500 vé mỗi
vé giá 2 Mỹ Kim.
- Tất cả tiền lời sẽ được sung vào quỹ của họ La Vang.
- Cô Vân sẽ đi với cha Vượng đến nhà băng BB&T để mở một chương mục cho họ La Vang.
13. Linh Tinh:
- Ông Bùi Hữu Thư sẽ đặt mua các xe (cart) để chứa các sách Phụng Ca.
- Cha xứ sẽ cho họ La Vang 50 cuốn Phụng Ca. Sau khi tái bản sẽ cung cấp thêm.
- Cha Tom sẽ cho biết chỗ nào để cất các xe này trong một kho dưới hầm, có thể đem lên bằng thang máy.
- Ngày thứ bẩy 2/9 ông Thư sẽ đưa một xe buýt đến đón phái đoàn tại St. Thomas à Becket tham dự hành
hương Miền vào lúc 8 giờ sáng. Cần có mặt sớm, xe sẽ khởi hành đến giáo xứ CTTDVN lúc 8 giờ 15.
Bổ Túc (ngày 31/8/2006):
- Sau khi hội đàm với Ban Chấp Hành và cha Tom, cha xứ quyết định dời bữa tiệc của Họ LaVang vào
ngày thứ bẩy 21/10/2006 thay vì 15/10/2006.
- Sau khi hội đàm với các sơ Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt cha xứ quyết định cho giới thiệu Tân Ban Chấp
Hành và Ban Tài Chánh vào Chủ Nhật 3/9/2006, thay vì 15/9/2006.
- Ngoài ra ba sơ thuộc Dòng Mến Thánh Giá là các Sơ Thanh Thủy, Thanh Lan và Thiên Ân sẽ ra cho
mắt Ban Giáo Lý của Họ Đức Mẹ La Vang vào ngày 3/9/2006.
- Vé cho bữa tiệc gây qũy ngày 21/10/2006 cũng đã in xong và sẽ được bán cùng ngày 3/9/2006.
Buổi họp kết thúc lúc 2 giờ chiều.
Ghi chép
Bùi Hữu Thư

