
Biên Bản Buổi Họp Khoáng Đại các ban Ngành Đoàn Thể Giáo Xứ  

ngày 17/12/08 

HIện diện: Cha xứ, Cha Thích, Cha Luân, HĐMV: Ông Thư, Ô Thành, Ông Hậu; UBTC: Ông 
Học, cô Thanh; Giáo Lý: Cô Như La; HSĐ: Ông Phụng; TTHN/GĐ: Ông Thông; Ca Đoàn TNTT: 
Cô Thụy Mai; Đoàn TNTT: anh Phong; TSC: Anh Hiệp, cô Christine Hồ; Ca Đoàn Seraphim: 
Ông Huân; Ca Đoàn Cecilia: Cô Kính; Ca Đoàn Lê Thị Thành: Bà Phượng; Ca Đoàn Thánh 
Gia: Ông Ngô Lai; Hội Cao Niên: Bà Mai; LMTT: Ông Thanh; PT Tông Đồ Fatima: Bà Kim Cúc; 
Hội CBMCG: Bà Châu; Ban Cắm Hoa: Bà Chung, cô Phượng; Dòng MTG Đà Lạt: Sơ Liên, Sr. 
Thanh Lan. 

1. Bầu cử hai thành viên HĐMV: vì lý do không có ai ứng cử hay được để cử để thay thế hai 
ông Hậu và Thành đã mãn nhiệm sau ba năm, cha xứ hội ý tất cả cử tọa về vấn đề lưu nhiệm 
hai ông. Tất cả mọi người đều bầu phiếu thuận. Sau khi cha xứ liệt kê các thành qủa và sinh 
hoạt của hai ông trong 3 năm qua, mọi người hoan hô chúc mừng hai ông Thành và Hậu. 

2. Lịch và Kỷ Yếu: Vì nhiều hội đoàn gửi hình qúa trễ, năm nay cha xứ quyết định sẽ chỉ có 
một tấm hình mở đầu, các tờ lịch mỗi tháng có thể được xé đi. Ngoài ra vì sang năm sẽ ấn 
hành kỷ yếu và tất cả các hình ảnh của các hội đoàn sẽ được đăng trong kỷ yếu nên không cần 
thiết in trong lịch. Ban kỷ yếu yếu cầu các ban ngành đoàn thể viết lại và gửi cho ông Hậu trước 
1/2/2009. Để cho thống nhất: mổi hội đoàn sẽ nộp các tiết mục sau: Hình ảnh của Ban Chấp 
Hành, HÌnh của tất cả hội viên không có ai không thuộc hội đoàn; 2 tấm hình sinh hoạt của 
đoàn thể. Ngày thành lập, Logo; Thánh Bổn Mạng và ngày mừng lễ quan thầy.  

3. Hội Chợ Tết: hai ngày 17, 18 tháng 1, 2009. Ngoài những hội đoàn cần bếp nấu, các hội 
đoàn khác sẽ bốc thăm địa điểm của quầy hàng với ông Hậu sau buổi họp. Hạn chót ghi danh 
bán hang là ngày 27/12/08. Các hội đoàn sẽ có một món chính và vài món phụ. Món chính mà 
trùng nhau thì cần định giá đồng đều, và kích thước cũng như số lượng giống nhau. Chỉ khi nào 
được chấp thuận mới được bán hạ giá. Nếu có quá nhiều hội đoàn muốn bán cung một món 
hàng thì sẽ phải bốc thăm. Tiền lời vẫn chỉ nộp cho giáo xứ 30%, hội đoàn được giữ 70%.  

4. Ngày kỷ nhiệm 30 năm thành lập giáo xứ và khởi công xây cất: giáo xứ sẽ tổ chức tiệc 
Mừng xuan tại Kena Shrine ngày 25/1/2009. Đức Cha Loverde sẽ tham dự. Để chuẩn bị giáo 
xứ đã tổ chức các buổi tĩnh tâm 3 ngày với cha Nguyễn Khắc Hy, và hai ngày với cha Giuse 
Đinh Nghị. Ngày 26/1 sẽ dâng Thánh Lễ đầu năm, không có Thánh Lễ giao thừa năm nay, vì 30 
Tết nhằm ngày chủ nhật. Chúng ta sẽ lấy lộc thánh đêm 25 tại Kena Shrine và ngày mồng một 
Tết tại giáo xứ. 

5. Bán hàng gây quỹ: Sau khi đặt viên đá đầu tiên các hội đoàn vẫn bán hàng vì chưa có giấy 
phép xây cất. Nay việc xin phép Quận Arlington đang tiến hành mau chóng, tháng 12 là tháng 
cuối cùng các hội đoàn bán hàng gây quỹ cho giáo xứ. Nếu hội đoàn nào muốn bánhàng gây 
qũy cho giáo xứ thì phải nộp lên cha xứ một đệ trình dự án: Mục tiêu gây quỹ, hình thức gây 
qũy, thời điểm, ngân khoản dự trù. Cha xứ và HĐMV sẽ cứu xét. Trường hợp các hội đoàn cần 
ngân khoản để sinh hoạt khẩn cấp cũng trình lên để được cứu xét. 



6. Tiến trình xây dựng thánh đường: Ngày 1/12, họa đồ 80% đã được Công Ty kiến trúc nộp 
cho cha xứ để chấp thuận để trình lên Quận Arlington. Ngày 10/12, Quận Arlington cho hay vấn 
đề Zoning đã được chấp thuận. Đây là bước quan trọng vì không phải sửa lại toàn bộ các sơ 
đồ nếu khoảng cách với hàng xóm và chiều cao không đúng tiêu chuẩn. Đã họp với Nhà Đèn 
thứ sáu 5/12 để xúc tiến việc rời máy biến điện sang điạ điểm mới. Họ đã thỏa thuận thực hiện 
việc này vài trung tuần tháng 1. Sẽ thu xếp để việc chuyển điện được thực hiện nhanh chóng 
và vào ngày thường, để không làm trở ngại cho các thánh lễ cuối tuần cũng như Hội Chợ Tết. 

7. Xổ Số chung với nhà thờ All Saints: Ông Thư đã liên lạc với nhà thờ này để cộng tác. 
Ngày 4/12 cha Thích và ông Hậu đã đi họp với họ. Các giáo xứ trong điạ phận đã làm việc này 
cả 10 năm nay. Giải thưởng là 5 chiếc xe đủ loại. Giá mỗi vé $5.00, giáo xứ sẽ thâu lại được 
60% số tiến vé bán được. Sẽ gửi về tận nhà và nhờ các hội đoàn và cá nhân tiếp tay bán vé. 
Phương thức này nhẹ nhàng, giáo xứ không phải xin phép Virginia State Charitable Gaming 
Office để lấy permit, cũng như không phải báo cáo mỗi ba tháng và cuối năm tất cả mọi chi thu 
khi tổ chức xổ số. Mấy năm trước đây giáo xứ tổ chức chỉ được lời 50% mà rất vất vả. 

8. Mua thêm đất nghĩa trang: Trong số 1,021 lô mua năm 2001, đến nay chỉ còn 40 lô. Chúng 
ta cần mua thêm mấy trăm lô nữa. Ông Mike Dorothy đã đến gặp cha xứ và ông Thư hôm thứ 
hai vửa qua để trình bầy về con số 850 lô còn lại hiện năm chung quanh nghĩa trang giáo xứ. 

Ông Dorothy sẽ trình cha xứ ba bản đề nghị giá cả nếu mua 200 lô, 500 lô hay mua hết 850 lô. 
Cũng như năm 2001, ông sẽ cho chúng ta đặt cọc rồi trả góp trong 4 năm. Dĩ nhiên mua nhiều 
sẽ rẻ hơn là mua ít,và giá tiền hiện nay sẽ đắt hơn giá tiền năm 2001.  

Cha xứ đề nghị mua 200 lô để số tiền mắc nợ không quá cao. Sẽ xin các gia đình cần mua đất 
ghi danh và đặt cọc trước khi ký giao kèo với ông Dorothy. 

9. Linh Tinh:  

- Lễ Thượng Thọ (trên 70 tuổi) hiện nay đã có trên 70 người ghi danh. 
- Rửa Tội Tân Tòng: Ngày 31/12 sẽ có việc rửa tội cho 2 tân tòng là Ông Phạm Thành Nhân 
và Nguyễn Văn Tòng lúc 9 giờ tối. Sau đó sẽ có bữa tiệc mời mỗi hợi đoàn để cử 4 người đại 
diện tham dự. Sẽ ăn bên Hội Trường Giáo Dục, và thức ăn đặt nhà hàng Phul Ky.  
- Chuẩn bị cho nhà nguyện: Ngày 22/12 ông Thanh và nhóm thiện nguyện sẽ phá hai bức 
vách ngăn nhà nguyện cũ để chuẩn bị cho các thánh lễ ngày thường được tổ chức tại đây trong 
khi xây cất. Tối thứ sáu và thứ bẩy các lợp học Việt Ngữ và Giáo Lý sẽ tiếp tục được tổ chức tại 
đây và dung các partition để ngăn vách tạm thời. 
- Biểu tình chống phá thai: TSC sẽ đứng ra tổ chức, ghi danh, tìm phương tiện di chuyển. 
HSĐ sẽ hỗ trợ. 
- Xây kho chứa đồ trong khi xây cất: Ông Thanh và các bạn sẽ xây môt kho chứa các hồ sơ 
sách hát… cần di chuyển các vật dụng tài liệu vào cuối tháng 2. Câu lạc Bộ cũng sẽ bất khiển 
dụng vì sẽ được dùng làm kho chứa vật liệu và dụng cụ xây cất. Vườn trẻ sẽ được di chuyển 
sang nhà khách. 
- Nộp Tiền Hội Chợ Tết: Ban đếm tiền yêu cầu nộp tiền trong vòng một tuần sau Hội Chợ, và 
nếu có thể xin ký cho giáo xứ một cái check. Nếu nộp tiền mặt xin đừng đưa tiền xu, và tiền 
giấy thì xếp dùm cho cùng mặt và cùng chiều để giúp ban đếm tiền làm việc dễ dàng hơn. 



Ghi chép: 

Bùi Hữu Thư 

 

 


