
Biên Bản buổi họp Khoáng Đại ngày 16/12/2009 

Hiện diện: Cha xứ, cha Thích, cha Luân; HĐMV: Ô Thư, Ô Hậu, Ô Thành, Ô Tâm; Ban Giáo Lý: Bà 
Trần Ngữ Như La; Hội Cao Niên: Bà Mai Bùi; TNTT: cô Thụy Mai; PT/TTHNGD: Ô Vũ Quốc Thông; 
LMTT: Ô Lê Ngọc Tiến, Ô Nguyễn Văn Long; UBTC: Ô Ngô Hoàng Văn, Cô Nguyễn Dung Thanh; 
CBMCG: Bà Nguyễn Tuyết Mai; CĐ Thánh Gia: Ô Trần Phong Đăng; ĐB Hồn Nhỏ: Ô Nguyễn Sĩ Tiệp, 
Cô Ngô Thị Hoa, Bà Trương Kim Hạnh; Ban Kế Toán: Ông Michael Thành; Ban phụng Vụ: Ô Nguyễn 
Văn Hà; Các Sơ MTG/ĐL: Sơ Liên và sơ Lan; CĐ Lê Thị Thành: Ô Lê Văn Trọng; Ban Video: Ô Đỗ 
Văn Viên, Ô Khánh Trần;  PTTĐ Fatima: Bà Lê Nga Monique; Huynh Đoàn Đa Minh: Ô Nguyễn Phước 
Nhâm; HSĐ 9655: Ô Anthony Nguyễn; TTVTMTC: Ô Nguyễn Văn Hạnh; Ban Cắm Hoa: Bà Vũ Kim 
Chung, Cô Nguyễn Xuân Phượng; TSC: Cô Lê Phương Tâm; CĐ Phanxicô: Cô Nguyễn Dung Thanh; 
CĐ Cecilia: Bà Kính Lakes; CĐ Seraphim: Cô Đỗ Kiều Vinh; Bà Lê Lan Hương. 

1. Việc bầu cử: Sau 3 tháng kêu gọi chỉ có ông Phạm Dương Hãn đề cử hai người: Bà Trần Ngữ 
Như La xin rút tên miệng; Ông Nguyễn Duy An từ chối bằng thư. Sau khi gia hạn tới ngày 29/11 
vẫn không có thêm người nào khác ứng cử hay được đề cử. Trong buổi hội cha xứ hỏi ý cử tọa, 
rồi xin mọi người giơ tay nếu yêu cầu Ô Thư ở lại. Tất cả đều bỏ phiếu thuận 100%. Theo Chỉ 
Nam giáo xứ, nếu không có ai được đề cử hay ứng cử thì cha xứ có quyền quyết định. Có người 
đề nghị lưu nhiệm Ô Thư 1 năm cho đến khi hoàn tất việc xây cất, nhưng như vậy sẽ làm đảo lộn 
các chu kỳ bầu cử, và sang năm sẽ bầu luôn một lúc 3 người, và có một người chỉ được phục vụ 2 
năm thay vì 3. Nếu bỏ chỗ trống cũng không được vì theo quy luật cần có số lẻ các thành viên 
HĐMV, để nếu cần bầu phiếu sẽ không có việc ngang hàng số phiếu nghịch hay thuận. Cha xứ 
hỏi ý bà Thư, bà Thư không phản đối. Cuối cùng cha hỏi ý Ô Thư: Ô Thư cám ơn quý cha và toàn 
thể cử tọa tín nhiệm ông. Ông cũng cảm tạ Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của mọi người ban cho 
ông còn sức khỏe và trí óc minh mẫn để tiếp tục phục vụ. Ông cũng đã từng làm phó cho ông 
Nguyễn Thẩm và ông Lê Minh Hoàng và trong 33 năm qua, ông phục vụ liên tục 29 năm qua 5 
đời cha xứ. Nếu không ở trong HDMV thì ông sẽ vẫn lo cho những việc ông đang làm khác như: 
Trường Việt Ngữ, Các Lớp Anh Ngữ ESL, Ca Đoàn Lê Thị Thành, Huynh Đoàn Đa Minh, Hội 
Cao Niên và các websites. 

2. Tiến trình xây cất: Sẽ khởi sự làm trong nhà thờ đầu năm dương lịch. Các ghế quỳ sẽ được bỏ đi 
và thay thế bằng ghế xếp, để họ có thể lắp dàn sơn phết bên trong. Kể từ 1/1/2010 gác đàn sẽ bất 
khiển dụng, 1 bức tường sẽ ngăn cách phòng kiến phiá sau với phía trước. Số ghế ngồi sẽ hạn 
chế, do đó, hai Thánh lễ 6 giờ chiều thứ bẩy và 10 giờ sáng chủ nhật sẽ được làm song song hai 
bên: nhà thờ và nhà nguyện. Hy vọng mái nhà và bên ngoài sẽ hoàn tất cuối năm nay, các vách 
tường bên trong đang được gắn drywall, chaỵ giây điện…Nếu không có gì trở ngại ngày 15/3 
thảm sẽ được lót và các ghế quỳ sẽ được gắn bên trong nhà thờ cho kịp Lễ Lá. Đức cha Loverde 
không chấp thuận việc gắn 2 LCD projectors trên cung thánh , ngài khuyến khích việc in sách 
Phụng Ca. 

3. Hai Thánh Lễ Phụ trội: (a) Chiều Thứ Bẩy: Ban phụng Vụ sắp xếp chung; Hội Đoàn nào phụ 
trách giờ chầu buổi chiều Thứ Bẩy cũng sẽ lo giúp xin tiền, và trật tự  bên nhà nguyện, và nếu có 
thể thì lo hát lễ.  (b) Lễ 10 giờ Chủ Nhật: Xin Ca Đoàn Thực Tập Ca Trưởng và Phanxicô Xavier 
luân phiên chia nhau hát bên nhà nguyện. 



4. Tài Chánh: từ 8 năm qua, giáo xứ đã có sự giúp đỡ của anh Michael Thành trong việc kế toán. 
Tuy nhiên theo đề nghị của ông auditor, không nên tiếp tục dùng tình nguyện viên trong công tác 
này, ông đề nghị phải mướn vị này với số giờ bán phần mỗi tuần. Ông Thành này sẽ vào sổ lương 
bán phần của giáo xứ kể từ ngày 1/1/2010.  

5. Ngân Sách: Giao kèo xây cất dự trù hồi tháng 10/2008 là 4 triệu 9; sau khi thêm một số các công 
tác khác như sửa ban công trên gác đàn, phá bức tường dưới basement, hế thống điện thoại, âm 
thanh, ánh sáng mới, chặn g đàng thánh giá, ghế quỳ mới, hệ thống đèn chiếu sáng  bãi đậu xe, hệ 
thống computer network và hệ thống kiểm soát an ninh bằng các camera, số tiền chi phí sẽ lên 
khoảng 5 triệu 4. Cuối tháng 10/2009 chúng ta có trong account DIAL: $5,677,000.00. Ba ngày 
gây qũy vừa qua chúng ta kiếm được $310,000.00, và có thêm $31,000.00 của một số nhà hảo 
tâm mới cho. Do đó chúng ta sẽ có dư khoảng $600,00.00. 

6. Bành trướng bãi đậu xe: Chúng ta cần mua hai căn nhà kế cận của bà Hazel Stanton và ông Jose 
Miranda. Cha xứ và ông Thư mới qua thăm họ và được biết bà Stanton đã 88 tuổi, bà muốn dọn 
đi nhưng cảm thấy cần thanh toán đồ đạc trong nhà trước đã. Cha xứ đã hứa với bà là bà cứ đi và 
để lại bất cứ món gì bà không muốn mang theo. Bà cho hay basement cuả bà cũng hay bị lụt vì 
mình đang sửa chữa, và bà không có tiền làm basement. Ông Jose thì nói ông còn 6 năm nữa về 
hưu ông bà sẽ dọn về El Salvador. Tuy nhiên nếu được giá họ sẽ dọn đi và bán nhà cho mình. Lần 
cuối cùng cách đây 2 năm, đã trả giá $750,000.00 ông không chịu bán. 

7. Khánh Thành Nhà Thờ: dự trù vào ngày 20/6, trùng hợp với việc tổ chức Hành Hương Mẹ La 
Vang của Liên Đoàn CGVN/HK. Năm nay sẽ tổ chức ngày thứ Năm 17/6 bên MD, thứ Sáu 18/6 
bên mình, và thứ Bẩy 19/6 trên DC, để có thể lấy tiền xâu cho Liên Đoàn hai ngày Thứ Năm và 
Thứ Sáu. Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã nhận lời tham 
dự. Ngày chủ nhật 20/6 sẽ là ngày khánh thành của giáo xứ.  Cần thành lập Ban Tổ chức với các 
phần vụ sau : 

- Dàn chào đón Đức Cha và quan khách: Cha vượng, Ô Thành và HSĐ 96555 

- 1 giờ diễn nguyện: Ca đoàn tổng hợp: Cha Vượng và Thầy Huyến; Kịch CTTĐ: TNTT; Ban 
Nhạc Tí Hon: Anh Hãn. MC: Ô Hậu. Sân khấu trên bãi đậu xe nhỏ: các thiện nguyện viên.  

- Thánh Lễ: Phụng Vụ: Cha Luân và BPV; Áo lễ các cha: Quý sơ MTG 

- Tiệc đãi Đức Cha và quan khách: ông  Thư và cha xứ mời, thực phẩm cater nhà hàng dưới 
hầm. 

- Tiệc đãi giáo dân: Cha Thích, Ô Tâm và Ô Thảo phối trí. Các hội đoàn đóng góp các món ăn 
và góp công, phí khoản do giáo xứ đài thọ 

- Chủ đề: cha xứ đề nghị “Ngày Tử Đạo – Mùa Hồng Ân.” Có ai có ý kiến gì khác xin góp ý. 

8. Tiệc Mừng Tết Nguyên Đán Canh Dần: năm nay sẽ được tổ chức vào mồng hai Tết tức ngày 
Thứ Hai 15/2/2010 tại Nhà Hàng Harvest Moon (các ngày khác nhà hàng đã book hết). Giá vé 
vào cửa $30.00, sẽ không gây quỹ trong dịp này. Sẽ mời các ca sĩ Trúc Lan, Trúc Linh, và Quang 
Lê. 



9. Kỷ Yếu giáo xứ: Mới có 286 gia đình chụp hình, mỗi gia đình sẽ nhận được một cuốn kỷ yếu và 
1 tấm hình 8x10  không mất tiền. Cần dò ý xem các gia đình còn lại có muốn chụp không. Nếu có 
sẽ làm đợt 2. Đa số muốn ngày thứ bẩy và tối ngày thường. Mỗi giáo xứ chỉ được 2 ngày thứ bẩy 
cho nên những giờ từ 3 giờ đến 7 giờ chiều ngày thường ít người có thể đăng ký. Thứ bẩy thì rất 
đắt khách. Có thể in thêm một cuốn kỷ yếu khác không có hình các gia đình, chỉ có phần các hội 
đoàn và các bài văn, bài thơ bài nhạc, và sẽ phát không cho tất cả các gia đình. 

Buổi họp chấm dứt lúc 9 giờ 30. Tất cả được mời ở lại dùng bữa tiệc do cha xứ và các thiện 
nguyện viên khoản đãi. 

Bùi HữuThư ghi chép 


