Biên Bản Họp Hội Đồng Mục Vụ Liên Cộng Đoàn

Thời Gian: Ngày 4 Tháng 2 Năm 2017 lúc 10 giờ sáng
Địa Điểm: Nhà Xứ St. Mark Dorchester MA
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Chủ Tọa: Cha Giuse Nguyễn Tuấn Linh
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Chương Trình Rước Kiệu Tôn Nghinh Đức Mẹ 2017
• Năm 2016 thành công mỹ mãn
- Ngưỡng Cửa Thánh Lòng Thương Xót Chúa
- Có 38 xe buýt và khoảng 3,000 người tham dự
• Theo ý muốn của Đức Hồng Y, chương trình này sẽ được tổ chức mỗi năm 1 lần
• Thứ Bảy sau Chúa Nhật Phục Sinh – 22/4/2017
• Năm nay kỹ niệm 300 năm Đức Mẹ Aparecida và 100 năm Đức Mẹ Fatima
• Cần tìm địa điểm khác cho năm nay vì nhà thờ Chánh Tòa đóng cửa để tu bổ
• Xin các cộng đoàn tự túc lo thuê xe buýt
• Xin quý Cha và quý BMV các cộng đoàn nỗ lực vận động gọi mời giáo dân tham dự
• Chi tiết sẽ được thông báo sau
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Lá Thư của Đức Hồng Y về vấn đề Di Dân
• Lá thư đã được dịch ra tiếng Việt và chuyển giao đến quý vị đại diện các cộng đoàn
• Đức Hồng Y yêu cầu quý Cha đọc lá thư này trong Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 5 tháng 2
Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng (CTĐS)
• Chưa có sự chấp thuận chính thức của Hội Đồng Linh Mục Quản Nhiệm
• Cần trình bày cơ cấu, đường hướng tương lai và sinh hoạt của nhóm
• Cần Cha Linh Hướng để hướng dẫn phong trào làm việc chặt chẽ với TGP
• Cần sự hỗ trợ của LCĐ
• Cha Linh đã trình lên địa phận và hy vọng sẽ có lá thư bổ nhiệm chính thức
• Mục đích: Dấn thân làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa qua các hoạt động hòa giải
và phục vụ tha nhân
• Phong trào CTĐS VN vùng Boston bắt đầu năm 2012
Mỗi năm tổ chức khóa tĩnh tâm tại Giáo Xứ Immaculate Conception, Everett MA
Đông người đến dự từ nhiều tiểu bang và Canada
Nhiều người được ban ơn cải tạo đời sống và tâm hồn
Dorchester và vùng lân cận – gặp nhau mỗi tháng 2 lần:
Thờ phụng Thiên Chúa, cầu nguyện, đọc kinh Thánh, trau dồi đức tính
- Mong muốn được tổ chức khóa tĩnh tâm tại Giáo Xứ cộng đoàn VN
• Mọi người đồng ý là phong trào CTĐS rất tốt. Chấp thuận sự liên kết
-

Đại Hội Lòng Thương Xót Chúa 2017
• Mọi năm được tổ chức ở Stockbridge, MA vào tháng 8. Năm nay, Cha Hà ngỏ ý đưa
đại hội về trung tâm La Sallette.
• Có trở ngại vì quá cận kề hành hương Đức Mẹ La Vang tháng 7
• Cha Hà sẽ họp với Hội Đồng Linh Mục Quản Nhiệm. Sau khi quý Cha quyết định,
chúng ta sẽ bàn thảo thêm
Duyệt Xét Chương Trình Thánh Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2016
• Đức Cha rất hãnh diện đã tham gia trong Thánh Lễ
• Mọi người hợp tác chặt chẽ. Kết quả tốt đẹp. Duy trì tinh thần hiệp nhất
• Tài chánh: $2,019 (tiền thu) - $2,369 (tiền chi) - $300 (quà tặng quý Thầy) = -$650
• Cần tìm địa điểm khác cho năm nay vì nhà thờ Chánh Tòa đóng cửa để tu bổ
Kiện Toàn Cơ Cấu Tổ Chức HĐMV/LCĐ
• Nhân sự ủy viên thường hay thay đổi làm gián đoạn công việc
• Thành viên Ban Điều Hành cần làm việc lâu dài
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• Cần thêm nhân lực để LCĐ được thăng tiến và đoàn kết hơn
• Đề nghị cơ cấu mới:
- Mỗi cộng đoàn cử 3 người đại diện: 1 người chính thức, 2 người bán thời gian (có
thể thay đổi tùy theo nhu cầu của cộng đoàn)
- Thành viên Ban Điều Hành được bổ nhiệm hoặc bầu ra và sẽ làm việc dài hạn
- Nên mời trưởng ban của các ban ngành tham gia
• Để công việc được tiến hành nhanh chóng, người đại diện cộng đoàn cần có quyền
quyệt định trong các buổi họp LCĐ
• Nếu có thêm ý kiến, xin gởi đến anh Trưởng
• Kỳ họp sau sẽ bàn thảo thêm và quyết định chung
Linh Tinh
• Tài chánh:
 Quỹ LCĐ còn lại $6,464 - $650 = $5,814
 Tiền niên liễm – Mỗi CĐ $200. 4 CĐ đã dóng: CĐ Emmanuel, CĐ Thánh Tâm, CĐ
Đức Mẹ Lavang, CĐ Thánh Giuse
 Nếu ai có chi phí cho những tổ chức của LCĐ, xin gởi biên lai đến anh Cương càng
sớm càng tốt
• Trương mục ngân hàng cho LCĐ:
 Đã có trương mục với địa phận, nhưng việc sử dụng không được dễ dàng
 Cần mở trương mục riêng:
- Xin số thuế (Tax ID non-profit)
- Nếu dưới $25,000 một năm thì không phải khai thuế
- Cần 2 người đứng tên. Dễ dàng thay đổi sau này nếu cần
- Lấy tên “LCĐ Công Giáo Boston”
- Anh Hiệp và anh Cương sẽ giúp lo việc này
• Chọn ngày họp tới
- Thứ bảy ngày 6 tháng 5 tại cộng đoàn Thánh Tâm
Saint Rose of Lima 601 Broadway, Chelsea, MA 02150
Phiên họp bế mạc vào lúc 1g30 trưa cùng ngày
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