Giáo Phận Vancouver

Giáo Xứ Thánh Giuse

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ
CHÚA NHẬT 22/04/2018

Khai mạc: 11am
Hiện diện: Cha xứ, ông Tuấn, ông Thưởng, anh Minh, ông Hiến, ông
Thạc, cô Hoa, cô Tứ, ông Phong, cô Thoa, ông Lạc, ông Vân, ông Vĩnh,
ông Xuân, ông Hải, ông Quyết, ông Hương, ông Nghệ, ông Jimmy, anh
Hiến (cđ Teresa), ông Thái, ông Phương, cô Mến, cô Truy, cô Vóc, ông
Đạt.
NHỮNG SINH HOẠT SẮP TỚI

THÁNG 5
-

-

-

Nhóm Đức Mẹ Thăm Viếng sẽ rước Đức Mẹ đến các gia đình đọc
kinh
Rước kiệu Đức Mẹ: thứ Bảy 5/5 lúc 6:30pm, sau đó là thánh lễ.
o Ông Thạc mọi năm phụ trách, năm nay sẽ đưa chương trình
cho cha xứ coi qua.
o Sẽ giữ trống & chiêng nhỏ đi trước kiệu như mọi năm.
o Sẽ xem xét phần âm thanh đi rước kiệu sau.
Dâng hoa trước đức mẹ mân côi: trước thánh lễ chiều thứ bảy
hàng tuần. Trừ thứ Bảy trước ngày Mother’s Day. Năm nay sẽ
không có phần tiến hoa của Hội Hiền Mẫu.
Mother’s Day sẽ do các em TNTT tổ chức.
Xưng tội rước lễ lần đầu tiếng Anh, thứ Bảy 12/05
Tĩnh tâm cho các em Thêm Sức tiếng Việt, thứ Bảy 19/05
Tập nghi thức thêm sức 22/05
Cơm tối với Đức Cha trước thánh lễ Thêm Sức, EN & VN prep
coordinate.
Thánh lễ thêm sức, 23/05, lúc 7pm do Đức Cha Miller chủ tế và
ban phép bí tích.

THÁNG 6
-

Thánh Tâm Chúa, sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu.
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Đoàn Liêm Minh Thánh Tâm sẽ xin phép tổ chức thánh lễ trọng
thể vào ngày thứ Sáu kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trong thánh lễ
tối.
Xưng tội rước lễ lần đầu tiếng Việt, CN 03/06, thánh lễ lúc 2pm.
Bế giảng GL & VN, CN 10/06
Picnic cho thầy cô GL & VN, CN 17/06
Father’s Day sẽ do các em TNTT tổ chức.

THÁNG 7
-

Đoàn TNTT cắm trại từ ngày 06 đến 08 tháng 7 năm 2018
Picnic giáo xứ, thứ Bảy 07/07, tại Trout Lake
09-14/07, các cha đi dự Đại Hội Huynh Đệ Đaminh ở Houston, TX,
USA. Trong tuần này chỉ có thánh lễ Tiếng Anh thôi.
Đại hội liên ca đoàn miền Tây Canada, sẽ được tổ chức ở Gămx.
Thánh Matthew, cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, ngày giờ chưa được
phổ biến.

DỰ ÁN XÂY CẤT PARISH CENTER / SCHOOL RENOVATION

Đang làm việc với công ty kiến trức để họ nghiên cứu về dự án xây cất
và trung tu này, feasibility studies, về việc khả thi và những cách thức
mình có thể làm.
-

Ông Phong:
o Theo như đánh giá, Gym là quan trọng nhất vì phải đảm
bảo các quy định an toàn về phong chống động đất.
o Nhà xứ cũ: đã và đang xuống cấp, tuỳ theo khả năng tài
chính sẽ lên kế hoạch sửa chữa.

SÁCH PHỤNG VỤ (THÁNH CA, CHẦU THÁNH THỂ, AN TÁNG…)

-

-

Thánh Ca: đã đặt in, và khoảng cuối tháng 5 sẽ hoàn tất
o Lưu ý: xin nhắc nhở quý phụ huynh nhắc nhở con em mình
trong thánh lễ không nghịch hay làm hư hỏng sách hát lễ.
Chầu Thánh Thể, an táng, … đang sử dụng thử và khi ổn định sẽ
in thành tập sách.
o Ý kiến mọi người:
 Phần các nghi thức an táng hơi dài, xin Cha rút ngắn
bớt lại
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Giờ chầu: có thể rút bớt lời các bài hát để cho giờ
chầu ngắn bớt đi.
o Cha xứ phản hồi:
 Mục đích của các nghi thức an táng để nhắc nhở mọi
người về thân phận con người.
 Trong tập sách an táng: kinh cầu chịu nạn, kinh mân
côi có thể linh động ngắn dài để cắt bớt.
 Phần quan trọng nhất là Lời Chúa và Thánh Vịnh để
giúp mọi người suy ngẫm lời Chúa và chiêm niệm về
cuộc sống của con người nhất là người Ki-tô hữu. Cha
chủ tế sẽ linh động trong việc cắt bớt kinh Mân Côi
để không quá dài.
Ban Tang Chế:
o Xin cha xứ cho ý kiến về trách nhiệm, công việc và các
thành viên trong ban tang chế.
o Ông Vĩnh: ban tang chế đã có từ lâu rồi, tuy nhiên mọi sự
cần phải đi qua văn phòng của giáo xứ, sau đó là sẽ qua
ban tang chế.
o Cha xứ: để cho công việc được thuận lợi và dễ dàng, đề
nghị những người đã từng giúp đỡ trong ban tang chế viết
xuống các quy trình, hướng dẫn cho các gia đình tang
quyến khi cần thiết.
o Cha xứ: đề nghị ông Thưởng & ông Hải sẽ giúp đỡ trong
ban Tang Chế


-

LINH TINH

-

-

-

Cha xứ đề nghị về việc đọc kinh trước các thánh lễ:
o Trước 30 phút, sẽ bắt đầu đọc kinh. Các kinh Chúa Nhật: 10
điều răn, 8 mối phúc thật, bảy mối tội đầu, thương người có
14 mối…
o Trước 15 phút, ca đoàn sẽ đọc ý lễ, tập hát
o Trước 5 phút, cộng đoàn sẽ thinh lặng
Âm thanh ngoài nhà thờ:
o Anh Đạt: nếu cần bắt wireless microphone bên ngoài thì sẽ
cần thêm antenna.
o Ông Hiến: xin đề nghị Đạt chọn một người để phụ giúp
trong hệ thống âm thanh.
Dạ Tiệc Dạ Vũ 2018:
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o Năm nay sẽ đổi địa điểm tổ chức. Ban tổ chức đang liên lạc
book nhà hang và sẽ confrm.
o Ngày tổ chức dự kiến và tối thứ Bảy 29/12/2018
o Cần đề nghị một người giúp đỡ trong việc đặt tiệc, sắp xếp
bàn & phân phối vé: ông Hiến, ông Lạc, cô Hiền
o Ông Hiến: đề nghị giữ mức vé 60 cho một số bàn để giúp
những người có tài chính giới hạn.
o Năm nay sẽ có 2 loại vé: $100, $75. Còn những bàn trong
góc kẹt thì sẽ bán cuối cùng
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ MỚI

-

Theo quy định của giáo phận, sẽ không có việc bầu lại, mà Cha
xứ sẽ đề nghị các thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ. Năm nay,
cha xứ xin ý kiến của mọi người trong việc chọn Hội Đồng Mục
Vụ.
o Hiện tại: Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2 năm, sau đó cha xứ sẽ
tiếp tục bổ nhiệm hay sẽ chọn người mới.
o Ông Quyết: đề nghị 2 ca đoàn trẻ, Đoàn Liên Minh Thánh
Tâm để cử người.
o Cô Tứ: đề nghị cha lựa chọn cả người có kinh nghiệm và
người trẻ để dung hoà trong các công việc chung của giáo
xứ.
o Cô Thoa: đề nghị những người trong ban thường vụ phải có
đạo đức và làm gương cho mọi người.
o Ông Hiến: nếu ban Thường Vụ do Cha xứ tuyển chọn, xin
tuyển chọn những người có thể làm việc được với nhau để
tạo sự đoàn kết trong nội bộ ban Thường Vụ.
o Cô Vóc: khi làm việc chung, sẽ có rất nhiều khó khăn và
chịu đựng. Người đứng đầu cần phải có tinh thần phụng vụ
là quan trọng nhất.

Kết thúc: 01:20pm
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