Họp Khoáng Đại các Ban Ngành Đoàn Thể ngày 2/9/2010
Hiện diện: Cha xứ, Cha Thích, Cha Luân, Cha Tập; HĐMV: Ô Thư, Ô Thành, Ô Hậu, Ô Thảo, Ô Tâm; UBTC: Cô Dung
Thanh, anh Hiệp; Huynh Đoàn: Bà Anh Phương; CĐ Lê Thị Thành: Cô Hiền; Hội Cao Niên: Bà Như Mai; PT TĐ Fatima:
Các Bà Kim Cúc, Lan Toner, Monique Nga; HCBMCG: Bà Hương; CĐ Cecilia: Bà Bảo Kính; TTHNGĐ: Ông Thông;
Dòng MTG/ĐL: Sr Liên; Ban Cắm Hoa: Cô Xuân Phượng; CĐ Giuse: Bà Quỳnh Mai: CĐ Phanxicô: Cô Nhung Thanh;
CĐ Seraphim: Ô Huân; ĐBHN: Ô Tiệp; HSĐ: Ô Hạnh; Giáo Lý: Bà Như La.
1. Các tân ban chấp hành: CĐ Giuse: Bà Quỳnh Mai, ca đoàn trưởng; HCBMCG: Hội Phó: Bà Hương.
UBTC: Cha xứ bổ nhiệm Ô Lý Trường Hiệp thay thế Ô Tuấn. Điạ phận đòi hỏi UBTC họp một năm 4 lần.
2. Bổ nhiệm các cha: Cha Giuse Vũ Văn Tập được bổ nhiệm về giáo xứ. Cha Tập và Cha Luân sẽ phục vụ bán
phần, ½ cho giáo xứ, ½ cho nhà Dòng hay điạ phận. Có thể giúp cha Phạm Hương tân chánh xứ Richmond.
3. Các đề nghị mới:
a) Thêm TL 8 giờ tối thứ bẩy vì thiếu chỗ đậu xe( nếu nhu cầu cần thiết).
b) Tổ chức các vùng thành khu hay họ để đọc kinh. Hiện có 12 trong số 30 thành phố có đông giáo dân, có thể
thành lập 12 họ lấy tên 1 thánh tử đạo làm quan thầy. Đưa Đức Mẹ đến từng họ một.
c) Các hội đoàn tổ chức đọc kinh tại các gia đình: (1) ĐBHN: Kính Lòng Thương Xót Chúa; (2) PTTĐ Fatima có
hai nhóm rước Đức Mẹ Fatima đến các gia đình; (3) LMTT tôn vương Thánh Tâm Chúa Giêsu.
d) Giáo xứ có hai cha mang tên thánh Giuse, nên có Họ Thánh Giuse. Cần quy tụ các gia đình có tên Giuse để đọc
kinh chung tại gia đình hay tại Nhà Thờ.
e) Cha Luân trước đây có Lớp Thánh Kinh mỗi thứ sáu trong khi các em học Việt Ngữ. Nếu tổ chức lại vào 1
ngày trong tuần, thì thứ sáu tại nhà thờ đọc Kinh Kính Lòng Thương Xót sau TL cho đến 8:25 pm khi các em tan
học.
4. Kế Họạch KiếnThiết trong hai năm tới:
Cần mua hai căn lế bên để thêm chỗ đậu xe. Tạ ơn Chúa và các gia đình hảo tâm đóng góp đủ tiền trang trải chi
phí xây cất. Hiện trong DIAL account chúng ta còn $235,642.00 và trong Operating Account còn $80,000.00, tổng
cộng là $315,642.00. Còn nợ công ty xây cất $129,000.00. Sau khi trả hết nợ chúng ta còn $186,642.00. Trong mấy
tuần qua nhờ các thiện nguyện viên: Gia đình anh Thanh và Tám, Kiều Bi và anh Đức giúp sức: Các lớp học tại HT
Giáo Dục được trải gạch và linoleum mới, tường gạch Block được gắn drywall và sơn lại. Phòng TV studio hai lớp
được phá đi, các cửa sổ được mở ra cho sáng. Bên nhà khách các phòng học cũng đưọc sơn lại và đánh bóng sàn nhà
để chuẩn bị cho việc khai giảng các lớp Việt Ngữ ngày 10/9 và các lớp Giáo Lý ngày 11/9. Tất cả bàn ghế mới đã
được đặt mua để cho các phòng ốc đều rất khang trang. Các phòng ốc bên nhà thờ chưa cần sử dụng.
5. Tĩnh Tâm Mùa Vọng: Cha Nguyển Tất Thắng Dòng Xitô sẽ đến với giáo xứ từ ngày 16 đến 19/12/ 2010. Hai
ngày 16 và 17 dành cho giáo xứ, ngày 18/12 dành cho Giáo Lý, ngày 19/12 dành cho các ca đoàn.
6. Đất Nghĩa Trang: Số đất mua hồi đầu năm với 50 lô đã được bán hết cho giáo dân với giá $2,600.00. Nay Ông
Doherty bằng lòng bán tiếp cho giáo xứ thêm 50 lô cũng trên đồi kế cận nghĩa trang giáo xứ với giá $2,600.00/ 1 lô
nếu mua trước ngày 31/12/2010. Sau đó giá cả sẽ tăng lên. Giá mua trực tiếp với họ hiện này là $3,100.00. Xin ghi
danh mua gấp trước cuối năm và trả luôn 1 lần. Sau đó phải mua trực tiếp với họ và tùy nghi điều đình để được trả
góp. Giáo xứ không thể bỏ ra một số tiền lớn để ứng trước và chấp thuận giải pháp đóng góp làm 4 năm.
7. Bầu cử hai thành viên HĐMV hết nhiệm kỳ cuối năm: Hai ông Thành và Hậu sẽ hết nhiệm kỳ, giáo xứ sẽ tổ
chức bầu cử vào tuần lễ đầu tiên tháng 12.
8. In Lịch 2011: Cần xúc tiến sao đừng trễ 1 tháng như hai năm qua. Hình trên lịch, có 3 đề nghị:
(1) Tiếp tục in hình các hội đoàn (phải gửi hình trước ngày 1/11/2010)
(2) Hình các tượng Đức Mẹ trên Vương Cung Thánh Đường Hoa Thịnh Đốn

(3) Các hình vẽ sinh hoạt thiếu nhi chọn lọc qua một kỳ thi hội họa để khuyến khích các mầm non giáo xứ.
Cần góp ý hạn chót là ngày 12/9/2010.
9. Linh Tinh:
a) Giữ trật tự: cần có đồng phục, gậy, đèn để dân nể hơn khi xếp chỗ đậu xe.
b) Các cuộc tĩnh tâm của các hội đoàn: (1) CĐ Seraphim: Baltimore với cha Hy; (2) TSC tĩnh tâm đầu tháng 10; (3)
HCBMCG cũng sẽ đi tĩnh tâm.
e) Hành Hương Miền Trung Đông HK ngày 4/9: Giáo xứ sẽ có 1 xe búyt và 1 xe van.
f) Tháng 10 là Tháng Mân Côi: PT TĐ Fatima sẽ tham gia buổi lần hạt tại Vương Cung Thánh Đường DC.
g) Hội Chợ Tết Nguyên Đán: Năm tới vì đã xây cất xong chúng ta sẽ tổ chức hội chợ vui xuân như thường lệ.
h) Ba ngày Tri Ân dip Lễ Tạ Ơn năm nay: Giáo xứ sẽ tổ chức ba bữa tiệc tại Harvest Moon để tri ân các nhà hảo tâm
đã đóng góp cho giáo xứ. Các plaque tri ân đang được thực hiện tại Cali, sẽ được gắn trên các quà tặng.
i) Sau khi các em chịu phép them sức có cần một lớp bao đồng cho các em hay không? để lo cho tương lai của giáo
hội. Giáo xứ có một số thầy cô đã học xong lớp Cao Cấp về Giáo lý. Đoàn TNTTT có ngành Hiệp Sĩ các em sẽ gây
quỹ để đi dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Tây Ban Nha từ 16-21/8/2011. Nhờ cơ hội này giúp cho có nhiều ơn gọi
trong giới trẻ.
j) TL tạ ơn lúc 6 giờ chiều ngày 4/9/2010 và tiệc mừng cha Tập và thầy Đạt. Nhà Dòng sẽ trang trải chi phí cho phần
của Cha Tập. Gia đình thầy Đạt sẽ lo tiếp. Tuy nhiên cho đến nay đã có nhiều hội đoàn và nhà hảo tâm đã đóng góp
thức ăn nước uống.
Buổi Họp chấm dứt lúc 9:30 pm
Ghi chép: Bùi Hữu Thư

