Biên Bản Buổi Họp Khoáng Đại ngày 9/6/2010
Hiện diện: Cha xứ, Cha Thích, Cha Luân, HDMV: Ô. Thư, Ô. Hậu. , Ô. Thành, Ô. Tâm; UBTC: Ô.
HỌc, Ô. Văn; Cô Dung Thanh; CĐ Lê Thị Thành: Ô. Trọng; TTVTT: Ô. Cố Phục; Giáo Lý: Cô Như La;
CD Giuse: Cô Quỳnh Mai; DBHN: Ô. Tiệp; KT: Cô Lan Hương; TSC: Minh Phạm; CD TNTT: Cô Thụy
Mai; CD Cecilia: Cô Kính; BCH: Cô Xuân Phượng; HCBMCG: Cô Châu; PTTDF: Cô Kim Cúc;
HDDM: Cô Anh Phương; CD Seraphim: Ô. Huân; CĐ Thánh Linh: Cô Kim Vân; CD Thánh Gia: Ô.
Đăng; HSD: Ô. Antony; HBMCG Reston: Bà Liệu; BPV: Ô. Hà; TTHNGD: O Thông; Hướng Dạo: Ô. A,
Ô. Khánh;
1. Số người ngồi trong nhà thờ trong TL: quan khách khoảng 200. Các hội đoàn 246. Ai ghi danh
truớc sẽ ưu tiên. Trên gác đàn có 142 chỗ dành cho các ca đoàn.
2. Trật Tự: bên trong: TTHNGD; Bên ngoài: HSD (bải đậu xe); Ngoài hàng rào: Hướng đạo; với sự
gíup đỡ của Ô. Thành và Ô. Hậu (HDMV), và cảnh sát quận Arlington. Cố gắng để nhẹ nhàng
can ngăn các hành động có hình thức biểu dương chính trị. Ngày khánh thành là ngày vui chung
cho toàn thể giáo xứ. Cố gắng tránh to tiếng và xô đẩy. Trường hợp có xô sát thì kêu cảnh sát.
Tuyệt đối không cho uống rượu bia trong khuôn viên nhà thờ. Ẩm thực: Hội Đá Banh, Ban Thể
Thao (nướng thịt từ 12 giờ trưa). Mỗi hội doàn cung cấp thức ăn và 5 người server tại 5 điạ điểm
do cha Thích chỉ đinh.
3. Sân khấu: LMTT; xếp ghế ngoài trời: TSC.
4. Dưa đón quan khách: Ô. Cố Phục: 3:30 pm các đoàn thể xếp hàng hai bên, xen kẽ đưọc phát 100
cái dù, 50 dù xanh bên phải và 50 dù đỏ (nhìn từ nhà thờ ra đường số 9.) theo sự sắp xếp của cố
Phục. HCN mời các cha vào nhà nguyện thay áo, và hưóng dẫn ra cổng để các cha tháp tùng Đức
Cha lúc 4 giờ khi ngài tới. Hoan hô Đức Cha, đánh trống, cắt băng, thả bong bóng (H dao bơm
bong). Ô. cố giới thiệu cha xứ, cha xứ chào mừng, Ô. Thư chào mừng. Đức Cha chào mừng. Đức
Cha làm phép hai bảng đá, mở cửa chính, Đức Cha làm phép các phòng chung quanh lobby.
5. Diễn nguyện: Dức Cha vào nhà thờ nghe hai bài hát của ca đoàn tổng hợp. ô Thư giới thiệu phần
diễn nguyện; TNTT hát và diễn kịch thánh Tô Ma Thiện. Từ 5 giờ đến 5:50 giờ. Ngài vào nhà
mặc áo thay phẩm phục. 6 giờ: thánh lễ bắt đầu. Cần check số giờ phút tổng cộng.
6. Chụp hình với Đức Cha: các hội đoàn đề nghị không chụp sau lễ đễ đỡ mất thì giờ. Sau lễ Đức
Cha và các cha và quan khách xuống hầm dùng bữa và ban nhạc TN sẽ trình diễn trong khi ăn.
Sau khi Đức Cha ăn vài món cha xứ có thể mời Đức Cha đi thăm dân tình bên ngoài và chụp hình
với họ hay với các gia đình.
7. Booklet khánh thành: anh Khánh đã trình bầy và in, mỗi người sẽ có môt bản để kỷ niệm.
8. Áo lễ cho các cha: Cô Anh Phương đã ủi 20 áo lễ, sẽ để trong phòng họp lớn bên phải lobby. Cần
có cái bàn để áo lễ.
9. Các quan khách đã nhận lời dự tiệc với Đức Cha đã nhận được hình CTTD và một cái pin để TSC
sắp xếp vào bàn tiệc.
10. Năm Tạ Ơn: cha xứ hỏi ý kiến về việc tổ chức các bữa cơm thân mật tại từng khu xóm theo Zip
Code và số gia đình mỗi nơi, để xiết chặt tình thân hữu và tìm gặp các giáo dân không đi lễ nhà
thờ CTTD. Sẽ thăm dò thêm ý kiến và thảo loạn thêm. Năm Tạ Ơn khởi sự vào tháng 9, 2010.
11. Cha xứ phát chìa khoá cho các hội đoàn. 15 chìa khóa đã được trao và ký nhận. Khi một người
mãn nhiệm sẽ trả chìa khoá cho cha xứ để cha xứ phát cho người kế vị.

I. Chương trình chi tiết:
12:00 pm: Ban nướng thịt bắt đầu làm việc.
2:00 pm: Hướng đạo treo bong bong. Ông Ngô Hoàng Văn treo biểu ngữ
3:00 pm: Các hội đoàn phụ trách ẩm thực mang thức ăn tới và cung cấp 5 người để phục vụ tại 5 điạ điểm
ngoài trời dưới sự hướng dẫn của cha Thích. Bà Phương chuẩn bị sẵn áo lễ cho các cha khách tại phòng
họp lớn trong lobby. Hội cao niên chuẩn bị nhà nguyện cho các cha khách tới ngồi chờ Đức Cha.
3:30 pm: Giáo dân tề tựu tại bãi đậu xe dưới sự sắp xếp của Ông Cố Phục và ban trật tự, Cầm dù đứng hai
bên lối đi.
3:50 pm: Các cha đi ra phiá cổng để tháp tùng Đức Cha khi ngài tới.
4:00 pm: Đức Cha tới, được Đoàn Múa Lân rước từ cổng vào, trong khi giáo dân hoan hô.
4:30 pm: Đoàn Trống đánh.
4:35 pm: Ông Cố Phục giới thiệu cha xứ và ông chủ tịch chào mừng Đức Cha
4:40 pm: Đức Cha chúc mừng giáo xứ
4:45 pm: Đức Cha Cắt băng khánh thành, làm, phép hai cái plaque, mở cổng và làm phép khu vực tiền
đường.
5:00 pm: Diễn nguyện: ca đoàn tổng hợp hát hai bài, rồi ca kịch của đoàn TNTT Thánh Tâm
5: 45 pm: Đức Cha và các cha thay áo.
6:00 pm: Thánh Lễ
7:30 pm: Đức Cha xuống câu lạc bộ cùng các quan khách có giấy mời dùng tiệc với sự giúp vui của Ban
nhạc TNTT Thánh Tâm. Giáo dân đi ra các khu vực cung cấp thức ăn ngoài trời.
8:00 Chương trình văn nghệ trên sân khấu tại bãi đậu xe nhỏ.
10:00 Giải tán.
Ghi chép
Bùi Hữu Thư

