Biên Bản Họp Ban Mục Vụ Liên Cộng Đoàn
Thời Gian: Ngày 23 Tháng 1 Năm 2016 lúc 10 giờ sáng
Địa Điểm: Nhà Xứ St. Mark Dorchester MA
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Nguyễn Xuân Tiến
Chu Hiệp
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Tài Chánh Liên Cộng Đoàn
• Anh Nguyễn Đình Thông từ chức Thủ Quỹ
• Anh Phạm Cương được bầu làm tân Thủ Quỹ
• Số tiền tồn quỹ đã giao lại cho anh Cương - $5,200
• Kết quả tài chánh của Lễ CTTĐVN 2015:
- Tổng số tiền thu:
$3,788
- Tổng số tiền chi:
$2,968
- Tổng số tiền còn lại: $820
• Tiền Niên Liễm:
(xin liên lạc với tân Thủ Quỹ - anh Phạm Cương)
- Lúc đầu (năm 2012) mỗi CĐ dồng ý đóng $200 vào quỹ LCĐ
- Để biểu tượng sự hiêp nhất, xin mỗi CĐ tiếp tục đóng $200 mỗi năm. Những CĐ
nhỏ (Haverhill & Lawrence) thì tùy theo hoàn cảnh tài chánh của họ
- Mục đích chính của quỹ LCĐ là để giúp những sinh hoạt liên hệ đến LCĐ như tổ
chức ngày hợp mặt cho các Giáo Lý Viên, vv
- CĐ Emmanuel đã đóng $200 cho năm 2016
• Tổng số tiền tồn quỹ hiện tại: $5,200+$820+$200=$6,220
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• Nên tìm cách gây quỹ cho LCĐ. Lúc đầu không cần tổ chức lớn, chúng ta có thể
mướn 1 gian hàng để bán thực phẩm trong hội chợ của Cộng Đồng chẳng hạn. Mục
đích chính là để chúng ta có cơ hội làm việc chung với nhau.
Tổ Chức Ngày Lòng Thương Xót Chúa 2016 ở Boston
Hội Đồng Linh Mục Quản Nhiệm đã họp và bàn thảo việc này. Vì mọi người đều bận
rộn sau mùa Phục Sinh và khó khăn trong việc tìm chọn địa điểm, quý Cha đề nghị làm
chung với ngày hành hương tại trung tâm La Salette. Năm nay, Đại Hội Thánh Mẫu
La Vang sẽ lấy chủ đề: “Lòng Thương Xót Chúa”
Thống Kê Các Cộng Đoàn
• Cần cập nhật hóa trên trang mạng LCĐ các thông tin căn bản của mỗi cộng đoàn như:
Cha Quản Nhiệm, Ban Điều Hành, các hội đoàn, tổng số gia đình, tổng số giáo dân,
ngày giờ Thánh Lễ, sinh hoạt cộng đoàn, trang mạng riêng của cộng đoàn, vv
• Ngoài ra, chúng ta cũng cần những thống kê khác (số trung bình cho mỗi tháng), như:
- Rửa tội trẻ em
- Rửa tội người lớn
- Trẻ em thêm sức
- Người lớn thêm sức
- Trẻ em rước lễ lần đầu
- Trẻ em học giáo lý
- Hôn phối
• Mục đích: Để có được những số liệu khái quát, hầu giúp cho những ai muốn hiểu biết
thêm về mỗi cộng đoàn
• Mọi chi tiết xin gởi đến nguyentuan242@gmail.com
Hoạch Định Chương Trình Cho 3 Thánh Tới
• Hội Đoàn/Phong Trào:
- Cần liệt kê lại tất cả những hội đoàn/phong trào để có một danh sách chính thức.
Anh Nguyễn Xuân Tiến sẽ đảm trách việc này. Những hội đoàn nào chưa có sự công
nhận chính thức, cần phải viết ra một đề xuất để Hội Đồng Linh Mục Quản Nhiệm truy
khảo. Nếu đủ tiêu chuẩn thì sẽ được chấp thuận
• Chính Sách/Thủ Tục:
- Cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn đang làm một bản thảo cho những chính sách căn bản
để Hội Đồng Linh Mục Quản Nhiệm xem xét. Mục đích là để hướng dẫn các CĐ làm
việc giống như nhau. Chẳng hạn như quý Cha khách đến đồng tế thì sẽ cần giấy tờ gì?
Quý Cha/Tu Sĩ khách đến “gây quỹ” thì sẽ gây quỹ ra sao? Những người về VN lấy
vợ/chồng thì cần làm thủ tục gì? vv
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• Hội Đồng Linh Mục Quản Nhiệm đang nghiên cứu việc phân chia những vùng thuộc
TGP Boston cho thuận tiện hơn
• Họp lần tới: Ngày 23 tháng 4 lúc 10giờ sáng
- Địa điểm: Xin được thông báo sau
Linh Tinh
- Cần quý phụ nữ tham gia trong HĐMV LCĐ
- Lớp Tân Tòng tiếng Mỹ cho các em trẻ không thông thạo tiếng Việt - Nếu cần, xin
liên lạc với Cha Quản Nhiệm. Trong TGP, có nhiều nơi mở lớp Tân Tòng
- Xin hô hào mọi người đi bâu cử
- CĐ Đức Mẹ La Vang có trang mạng mới http://cdmelavang.org
Phiên họp bế mạc vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày
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