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Hiện Diện: Cha xứ, Hội Đồng Mục Vụ: Ông Bùi Hữu Thư, Ông Đỗ Thành Chỉnh, Ông Ngô
Quốc Tuấn; UBTC: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ông Ngô Hoàng Văn, Ông Hồ Sĩ Thư Thiên.
1. Kế Hoạch Xây Cất Mới: Đức Giám Mục đã nhận được thư xin phép và ông Kirst đã cho hay
là vì lý do có tới 31 giáo xứ xin xây cất, ĐGM cần xét lại việc chi tiêu, do đó tất cả các chương
trình này phải tạm hoãn 6 tháng.
2. Nhân Viên: cha xứ, bà Ngọc và ông Thư đã họp với ông bà Phi để lượng giá công việc trong
năm qua. Ông Phi sẽ tiếp tục làm việc toàn phần với 40 giờ một tuần. Các giờ phụ trội kể như là
tình nguyện. Bà Phi xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe, cha xứ yêu cầu bà tiếp tục cho đến cuối
tháng 10. Bà cần làm đơn xin nghỉ kèm theo giấy chứng nhận của bac sĩ.
3. Căn nhà 901 S. Wakefield: Ông bà Phi được cha cựu chánh xứ Trần Bình Trọng cho dọn vào
ở từ năm 1997. Vì nhu cầu cơ sở của giáo xứ và chỉ thị của địa phận, giáo xứ xin lại căn nhà này,
và cha xứ cho ông bà Phi được tiếp tục trú ngụ tại đây cho đến 1/8/2005.
4. Bãi đậu xe: Vì nhu cầu khẩn cấp trong các dịp lễ lớn. Cha xứ có yêu cầu bà Phi nhổ các cây
trong vườn rau để mùa xuân sang năm dịp Phục Sinh có thể dùng để đậu xe. Bà Phi nói có thể
làm ngay, và ông Thư có đề nghị là cần ngay trong dịp Đại Lễ CTTĐ. Do đó giáo xứ sẽ đổ đá
trên khu vườn và xe trải nhựa toàn bộ phía trước và hai bên căn nhà để có thêm chỗ đậu xe. Ông
Chỉnh sẽ xin phép quận Arlington.
5. Bầu cử hai thành viên HĐMV: Cha xứ hỏi ý hai ông Tuấn và Chỉnh là có muốn tái ứng cử
không, Hai ông từ chối, nhưng sau đó với sự đề cử của cử tọa, hai ông nhận lời tái ứng cử.
6. Khánh Thành Nhà Nguyện Đức Mẹ La Vang: Liên Đoàn Công Giáo VN/HK có nhờ giáo
xứ các công tác sau đây: Phụ Trách hát thánh lễ khai mạc ngày thứ sáu 13/8/2005, Dâng Hoa
trong thánh lễ Đại Trào ngày chủ nhật 15/8/05, hát chung với ca đoàn tổng hợp toàn quốc hay thế
giới dưới sự điều khiển của Nhạc Sư Phạm Đức Huyến. Cha xứ được ủy thác lo việc phụng vụ.
Ngoài ra chúng ta giúp tìm địa điểm ăn, ở và đại hội, tiếp tân, ghi danh, và đón rước trong khu
vực trách nhiệm. Ngày 11/11 sẽ có buổi họp của Liên Đoàn tại Trinity University để phân công
chi tiết cho các giáo xứ và đoàn thể.
7. Đại Hội Giới Trẻ tại Đức: Ông Ngô Quốc Tuấn sẽ phối hợp việc ghi danh của các em trong
giáo xứ.
8. Hội Chợ, Đại Nhạc Hội Giáo Xứ và Xổ Số năm 2005: LMTT đã nhận lời dựng hai lều bên
sân bóng chuyền và đài Đức Mẹ La Vang cho hội chợ. Lần này Ông Thiên sẽ đi mua xe với cha
xứ. Việc mời ca sĩ cho Đại Nhạc Hội cha xứ sẽ lo.
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