
Biên Bản Buổi Họp HĐMV và các ban ngành đoàn thể giáo xứ  
ngày 29/12/2010 

 
 
Hiện diện: Cha xứ, cha Thích, cha Tập; HĐMV: Ông Hậu, Ông Thư; Tân HĐMV: Anh Phát, chị Như La; Ban 
PV: Ô Hà; DMTG/ĐL: Sơ Liên, Sơ Lan; Ban Cắm Hoa: Cô Phượng; CĐ Thánh Gia: chị Lê Monique Nga; 
PTTĐFatima: Chị Kim Cúc; Hội CBMCG: Chị Châu; CĐ Phanxicô: Cô Nhung; Nhóm 9 giờ: Chị Thiên Nga; 
Huynh Đoàn Đa Minh: Chị Lê Anh Phương; CĐ Cecilia: Chị Kính Lakes; TTHNGĐ: Ông Thông; HSĐ: ĐH 
Cao Hùng; CĐ 6giờ sáng: Ông Phạm Dương Hãn; LMTT: Ông Tiến; Hội Cao Niên: Bà Mai Bùi; UBTC: Ông 
Văn; cô Thanh; Ông Hiệp; CĐ TNTT & Thư Ký: cô Thụy Mai; CĐ Seraphim: Ông Huân; Giáo lý: Chị Như La; 
TNTT Anrê Trông: cô Thiên Ân; TSC: anh Minh. 
 

1. Tri ân hai ông Thành và Hậu mãn nhiệm HĐMV hai nhiệm kỳ 6 năm. Ông Hậu vẫn tiếp tục giúp đỡ 
cho chương trình Hội Chợ Tết và Picnic giáo xứ tháng 8, 2011. 

2. Giới thiệu hai tân thành viên HĐMV mới đắc cử: anh Paul Phát Ngô: Uỷ Viên Giới Trẻ; Chị Như La 
Uỷ Viên Ngoại Vụ. 

3. Hội chợ Tết: hai ngày 22 và 23/1/2011. Các hội đoàn được giữ 70%, giáo xứ 30%. Sẽ bốc thăm bàn bán 
hàng với ông Hậu sau buổi họp. Bánh chưng, bánh tét theo cha Thích sẽ có sẵn để bán sau Tết Tây. 

4. Xổ Số 2011: Giáo xứ không tổ chức xổ số nữa vì vấn đề báo cáo và audit rắc rối. Đã hai năm rồi chúng 
ta kết hợp với giáo xứ All Saints. Năm ngoái chúng ta đại thắng với 2 chiếc xe và giải $1,500.00. Rất 
tiếc vị trúng giải xe Odyssey liên lạc để lãnh giải qúa trễ nên họ xung vào quỹ của nhà thờ All Saints. 
Năm nay ông Hậu sẽ đi họp với họ và UBTC sẽ lo việc kế toán và phân phối vé số. 

5. Tiệc Tân Niên Tân Mão sẽ được tỗ chức tại Nhà Hàng Harvest Moon tối thứ bẩy 5/2/2011, giá vé 
$25.00 để trang trải tiền nhà hàng và ban nhạc. Các ca sĩ sẽ là người trong giáo xứ và các ca đoàn. Các 
gia đình cần giữ chỗ với văn phòng giáo xứ qua thư mời của cha xứ. 

6. Thuyên Chuyễn Linh Mục: Cha Giuse Vũ Văn Tập chịu chức tại Houston, về làm việc tại giáo xứ với 
tư cách là resident, không lương. Các cha chia sẻ tiền ăn với cha Tập. Cha Tập chỉ được một bổng lễ 
mỗi ngày. Nay cha Tậo mới được bài sai của cha bề trên về phục vụ tại giáo xứ Thánh Giuse Vancouver, 
bắt đầu ngày 15/1/2011. Cha sẽ rời giáo xứ chiều ngày 9/1/2011. Cha rất hiền hòa dễ thương. Giáo xứ sẽ 
tổ chức tiệc tiễn cha sau thánh lễ 12 giờ trưa ngày Chúa Nhật 9/1/2011. 

7. Biểu tình chống phá thai: Hàng năm giáo xứ vẫn tổ chức với sự hợp tác của HSĐ và TSC. Năm nay sẽ 
vào ngày 24/1/2011. Có thể đi xe van giáo xứ hay nếu cần thì thuê xe buýt. Chị Như La đã xin được 50 
vé cho giáo dân vào Verizon Center tham dự thánh lễ mở đầu do Đức Tân Hồng Y Wuerl chủ sự. HSĐ 
sẽ lo bánh mì và nước uống cho các tham dự viên. Cuối ngày có thể về Mr. Phở để dùng bữa chiều. 

8. Sinh Hoạt Giới Trẻ: Năm nay Hành Hương Sắc Tộc Á Châu Thái Bình Dương sẽ vào ngày 21/5, 
Thiếu nhi và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo vẫn giữ vai trò chủ động. TNTT Miền Trung Đông cũng đã 
được thông báo để tham dự. 
Nhờ sự tích cực hô hào của cha Thích, Đội bóng đá giáo xứ đã đoạt nhiều thành quả đáng khen trong 
năm qua. Cần thúc đẩy các trận đấu bóng bàn, vũ cầu, bóng chuyền, bóng rổ vân vân. Cần liên lạc để 
kiếm gym cho các sinh hoạt này. Các em dưới 18 tuổi vào thiếu nhi, các em trên 18 tuổi vào TSC.  
Đoàn TNTT Thánh Tâm hiện có trên 150 em sinh hoạt mỗi thứ bẩy từ 1 giờ đến 4 giờ chiều. Năm nay 
các em sẽ trở lại với Mount 2000 retreat tai Mount St. Mary từ 10-13/2/2011. Tiền registration là 
$55.00, các em đóng $25.00, giáo xứ cho $25.00 và đoàn đóng cho $5.00. Sẽ có 17 em tham dự trong đó 
có 4 TSC. 
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 16-21/8/2011: anh Phát cho biết sẽ có 35 em thiếu nhi và 13 phụ huynh 
tham dự, các em phải đóng 50%, phần còn lại do chính các em gây quỹ để đài thọ. Phụ huynh không 
được giảm giá. Ngoài những ngày ở Madrid các em sẽ được viếng thăm Lanciano, Ý, nơi có phép lạ 
Thánh Thể, và Rôma. Các em sẽ cầm biều ngữ và hát múa tại các trạm Metro để ca tụng Chúa. 
Các em TN gây quỹ: Nấu ăn hàng tuần, Loto hội chợ Tết, Múa Lân Tết hay tại các dạ tiệc do giáo xứ tổ 
chức, Tết Trung Thu. 



TSC: các em họp 1 tháng 2 lần với các cha, các em trình bầy các chủ đề và chia sẻ. Hàng năm vào dịp 
Hội Chợ Tết và ngày Mother’s Day các em gây quỹ cũng như rửa xe và kiếm được từ $3,000 đến $4,000 
để sinh hoạt và tham dự các đại hội TSC toàn quốc. 

9. Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình: hàng năm do cha Chu Quang Minh hướng dẫn. Năm 
nay cha Thích đề nghị thay đổi hình thức và áp dụng đường lối của Mỹ. Chương Trình Canh Tân Đời 
Sống Hôn Nhân có 4 cha làm linh hướng: 1 cha triều, 1 cha dòng Chúa Cứu Thế, 1 cha Dòng Tên, 1 cha 
Dòng Đồng Công. Ông Nguyễn Văn Thành sẽ là phối trí viên. Dự trù tổ chức vào các ngày 27-
29/5/2011. Cha Thích sẽ mời từ 45 đến tối đa 50 cặp tham dự. 

10. Nhà Nguyện: Văn Phòng ở cuối nhà thờ cho đến nay còn bỏ trống, sẽ được biến cải thành nhà nguyện 
và phòng giải tội. Ông cố Hà sẽ cho các hội đòan ghi danh chầu lượt, và phân phối giờ giấc. Sẽ để Mình 
Thánh sau thánh lễ 8 giờ sáng nếu có người đến viếng và cầu nguyện. 

11. Bãi đậu xe: hai căn nhà láng giềng chưa mua được, có mua được cũng cần thời gian để sát nhập vào đất 
cuả giáo xứ, rồi phá đi làm bãi đậu xe. Trở ngại là cần 40% là bãi cỏ nên không còn bao nhiêu chỗ đậu. 
Nhiều nơi có đất rộng nhưng có trở ngại như ở Atlanta phải thuê security đi tuần bãi đậu xe đế tránh xe 
bị đập phá và lấy cắp. Giáo xứ có một Kiến Trúc Sư phác họa họa đồ xây dựng một hầm parking garage 
có thể chứa được 70 xe. Có lối vào Hội Trường Giáo Dục và Câu Lạc Bộ giáo xứ. Phí tổn  dự trù từ 2 
đến 3 triệu Mỹ Kim. Hiện kim giáo xứ cho tới nay còn khoảng $600,000.00, sẽ phải trả nốt số tiền còn 
lại cho Whitener & Jackson, Công Ty Xây Cất, $35,000.00 tiền retainage, sau khi họ hoàn tất tất cả 
những gì còn chưa hoàn bị trong punch list. 

12. Cộng Đoàn Mẹ La vang Reston: Cha xứ St. Veronica tại Chantilly qua sự can thiệp của bà Corinne 
Monogue Giám Đốc Chủng Tộc và Đa Văn Hóa và cha Ferguson, đã chấp thuận cho cộng đoàn dâng 
thánh lể ngày 24/12 vửa qua. Giáo xứ đang soạn thảo một hợp đồng với St. Veronica để di chuyển cộng 
đoàn từ St. Thomas à Becket sang St. Veronica trong một ngày gần đây. St. Veronia có trường học với 
20 lớp, có hội trường và sân banh, có thể cho chúng ta sử dụng từ 2 giờ chiều chủ nhật đến 9 giờ tối. 
Mổi tuần được dâng hai thánh lễ ngày thường, Có thể làm đám cưới và tang lễ tại đây. Cha xứ Hathaway 
rất dễ thương. Hy vọng cộng đoàn sẽ phát triển mạnh hơn trong tương lai. 

13. LinhTinh: Đất Nghĩa trang. 50 lô đất mua thêm đã bán hết. Từ nay gia đình nào muốn mua thêm sẽ 
liên lạc thằng với Fairfax Memorial Park để mua với cùng giá là $3,100.00 một lô. Họ sẽ dành cho 
chúng ta miếng đất kế cận với Ngĩa Trang Giáo Xứ. Giáo xứ không thể ứng tiền trước để mua 50 lô, rồi 
nhượng lại. 

14. Kỷ niệm một năm khánh thành nhà thờ mới: 20/6/2011.  Việc này sẽ bàn lại sau. 
 
Buổi họp chấm dứt lúc 9:30 pm 
 
Ghi chép 
Bùi Hữu Thư 
 


