Liên C¶ng ñoàn Công Giáo ViŒt Nam - TGP Boston
-:-:-:Biên bän cu¶c h†p HñMV/ LCñ
Hôm nay ThÙ Bäy ngày 07/09/2013 vào lúc 10:25AM tåi Nhà NguyŒn GX Thánh Bernadette, Randolph, MA.
B¡t ÇÀu khai måc Cha Giuse NguyÍn TuÃn Linh dâng l©i nguyŒn.(sau khi BMV/LCñ dùng cà phê xong)
CácThành phÀn cûa BMV/LCñ gÒm có Cha NguyÍn TuÃn Linh, ñiŠu H®p Viên, cùng v§i Ông TrÀn Phúc
TrÜªng ÇiŠu hành cu¶c h†p. Các Thành Viên khác là Anh NguyÍn Thông, Anh Phåm CÜÖng, Anh NguyÍn Tony Ti‰n ,
Anh NguyÍn ThÜ®ng TuÃn, SÖ MÏ, Ông Lê ñæng Ân, Ông NguyÍn Long Quân và NguyÍn Thái Bình.
Sau L©i mª ÇÀu và tóm lÜ®c ti‰n tri‹n phiên h†p vØa qua cûa Hñ Linh Møc Quän NhiŒm là các Ngài Çã có
m¶t ÇÒng š chung vŠ các lãnh v¿c cûa LCñ: D¿ bÎ Hôn Nhân(Cha Linh), Giáo Lš Tân Tòng (Cha Tính), HuÃn luyŒn
ThØa Tác Viên Công BÓ L©i Chúa và ThØa Tác Viên Thánh Th‹ (Cha Cänh), Thæng Ti‰n Hôn Nhân (Cha TuÃn), Tiêu
Hôn (Cha Chính), Các ñoàn Th‹ Công Giáo Ti‰n Hành, ÷n G†i (SÖ MÏ), nhÜng các lãnh v¿c chung khác cûa LCñ
m¥c dù Çang sinh hoåt nhÜng chÜa có ti‰ng nói, chính sách, ÇÜ©ng hÜ§ng chung...Vì m¶t sÓ khó khæn mà chúng ta
chÜa vÜ®t qua: - các C¶ng ñòan tØ ÇÀu sinh hoåt Ç ã không ÇÒng nhÃt, các Cha QN bÎ gi§i hån th©i gian trong các
Cñ...M¶t trong nh»ng Çi‹m quan tr†ng và cÀn thi‰t Ç‹ có ti‰ng nói,b¶ m¥t trong TGP là chúng ta phäi tåo d¿ng m¶t
ho¥c hai Giáo XÙ ViŒt Nam trong TGP Boston...Có nh»ng d¿ ÇÎnh và phäi có khä næng thi hành nh»ng d¿ ÇÎnh Çó:
Nhân s¿, Tài Chánh và ñiŠu hành thì ch¡c ch¡n TGP së có quy‰t ÇÎnh thoä Çáng... Trong lúc này chúng ta nên xúc
ti‰n m¶t sÓ d¿ tính chung là thành lÆp ban soån thäo chính sách chung cho LCñ.
Và BMV/LCñ Çã ÇÒng š bÀu Ông Lê ñæng Ân là TrÜªng Ban soån thäo chính sách chung cho LCñ cùng v§i
s¿ c¶ng tác cûa các thành viên khác... Nhóm soån thäo chính sách chung cho LCñ vi‰t m¶t chính sách m§i d¿a trên
Giáo luÆt.
x
K‰ Ç‰n là d¿ ÇÎnh nh»ng møc tiêu dài hån và ng¡n hån cho LCñ. Cha Linh Çã lÜ®c qua nh»ng bÜ§c nên
làm, m¥c dÀu Çã có s¿ sinh hoåt cûa HñMV/LCñ nhÜng chÜa có chínhsách chung. muÓn ÇÜ®c nhÜ vÆy thì ÇiŠu
ÇÀu tiên chúng ta phäi thành lÆp ít nhÃt là m¶t ho¥c hai Giáo xÙ trong 8 Cñ hiŒn nay, mà muÓn có m¶t Giáo xÙ
thì phäi có Çû 3 y‰u tÓ chính : ñiŠu hành, Nhân s¿ và Tài chánh. Khi Çã có GX thì së không còn các Cñ n»a,
Çó là s¿ h®p nhÃt; và m¶t khi chúng ta có nh»ng d¿ tính cûa ti‰ng nói chung ÇŒ Çåt lên thì ch¡c ch¡n së có ÇÜ®c
quy‰t ÇÎnh tØ TGP(Bài sai).
ChÜÖng trình t° chÙc T‰t Nguyên ñán Çã ÇÜ®c giao cho Ông NguyÍn Long Quân làm trÜªng ban cùng s¿ c¶ng tác
cûa các Thành viên khác.
ChÜÖng trình t° chÙc LÍ CTTñ/VN Çã ÇÜ®c giao cho Ông TrÀn Phúc TrÜªng làm trÜªng ban và d¿a theo chÜÖng
trình LÍ CTTñ/VN cûa næm vØa rÒi. Thánh LÍ së ÇÜ®c cº hành tåi nhà th© Chính tòa vào lúc 1:30PM ngày 17/11/2013.
Hôm Çó các cha QN së không dâng Thánh lÍ bu°i chiŠu tåi các Cñ. Các chi ti‰t së bàn rõ hÖn trong phiên h†p t§i.
M¶t sÓ chÜÖng trình trong tÜÖng lai: - Workshop ??? cuÓi 2014- Cha NguyÍn Tr†ng TÜ§c .
Các l§p HuÃn luyŒn GLV cÀn ÇÜ®c gi§i thiŒu cho LCñ.
Các ÇŠ nghÎ khác: - Thành lÆp m¶t nhóm c° Ç¶ng cho viŒc thành lÆp GX...Anh NguyÍn ThÜ®ng TuÃn (ban Thông
Tin) làm trÜªng nhóm, thu thÆp các tài liŒu và d» kiŒn...
LÍ CTTñ/VN næm 2012 Çã thu ÇÜ®c $ 3190.00 , ñã chi $2000.00, Còn låi $1190.00, cho vào Vietnamese
Apostolate Account.
Phiên h†p lÀn t§i: Ngày 12/10/2013.
Bu°i h†p Çã k‰t thúc vào lúc 01:45PM cùng ngày.

