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Số 05 /2017

BẢN ĐÚC KẾT
HỌP BCH/ GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU/TGP TP.HCM
THÁNG 08 NĂM 2017
Lúc 8giờ30, ngày 19 tháng 08 năm 2017, buổi họp BCH GĐPTTTCG Tổng giáo phận
Sàigòn, được tổ chức luân phiên tại giáo hạt Thủ Đức.
- Địa điểm: Hội trường giáo xứ Bình Chiểu.
- Với sự đồng hành của quý Cha:
1- Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Hồng, Tổng Linh Hướng GĐPTTTCG Tổng giáo phận Sàigòn
2- Cha Giuse Nguyễn Quốc Thắng, Phó Tổng TLH, đặc trách huấn luyện GĐPTTTCG TGP
Sàigòn
3- Cha Andrê Trần Minh Thông, chánh xứ Gx/ Bình Chiểu, Linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt
Thủ đức
- Chủ trì phiên họp: A. Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng BCH-GĐPTTTCG.TGP Sàigòn.
- Điều hành phiên họp: A. Giuse Bùi Văn Luận.
- Thư ký buổi họp: A. Giuse Trịnh Ngọc Năm, U/v BCH GĐPTTTCG giáo hạt Gò Vấp
- Số thành viên BCH tham dự: 64, đại diện cho Ban thường vụ GĐPTTTCG Tổng giáo phận, Ban
chuyên trách và BCH – GĐPTTTCG thuộc 13 giáo hạt
I. KHAI MẠC:
Sau khi đọc kinh khai mạc, A. Giuse Bùi Văn Luận đã giới thiệu sự hiện diện của quý cha
linh hướng, các thành viên tham dự và nội dung chương trình họp.
II. ĐẠI DIỆN BCH GĐPTTTCG CÁC GIÁO HẠT VÀ BAN CHUYÊN TRÁCH BÁO CÁO:
1. Thủ Đức: (A. Giuse Vũ Khắc Đức, Trưởng BCH báo cáo)
+++ Tổ chức:
- GĐPTTTCG giáo hạt Thủ Đức hiện có 08 xứ đoàn trong tổng số 12 giáo xứ, với tổng số 1.014
đoàn viên (914 nam, 99 nữ), ngoài ra còn có 40 đoàn viên dự bị - 08 xứ đoàn có 50 toán hoạt
động
- GĐPTTTCG giáo hạt Thủ Đức được cha Andrê Trần Minh Thông, chánh xứ Gx/ Bình Chiểu
đảm nhận linh hướng
- Hiện nay, xứ đoàn Tam Hà đã hiệp nhất xong 2 đoàn thể Gia Đình Phạt Tạ và Liên Minh Thánh
Tâm làm một đoàn thể Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm và sinh hoạt đều đặn.
- Ban chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt Thủ Đức họp thường xuyên lúc 09giờ00, ngày thứ Năm
hàng tháng (thường trước ngày họp hàng tháng của BCH câp giáo phận)
- Các xứ đoàn thường xuyên sinh hoạt đều đặn vào thứ Sáu đầu thàng, sau Thánh lễ và giờ
chầu Thánh Thể
- Đã hoàn tất việc bầu mới BCH các cấp nhiệm kỳ mới theo hướng dẫn cũa BCH cấp giáo phận
+++ Sinh hoạt đạo đức:
- Các xứ đoàn thường xuyên tổ chức đọc kinh đền tạ luân phiên vào các tối hàng tuần theo lịch
ấn định
- Hiện mới tổ chức đọc kinh Tôn Vương cho gia đình đoàn viên tại 02 xứ đoàn, nhưng chưa
được thường xuyên)
- Mùa chay 2017, ngoài các buổi tĩnh tâm riêng của các xứ đoàn, BCH GĐPTTTCG giáo hạt đã
tổ chức hành hương và tĩnh tâm 2 ngày, chung cho thành viên BCH giáo hạt và các xứ đoàn,
với sự hiện diện của cha linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt đồng hành và giúp tĩnh tâm
- Mừng lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng đoàn thể, các xứ đoàn tổ chức rất trọng thể
và sốt sáng. Có 5 xứ đoàn tổ chức cho đoàn viên hành hương Đức Mẹ Tà Pao
+++ Bác ái:
- Thường xuyên tổ chức thăm viếng, an ủi đoàn viên và ân nhân đau yếu hoặc dự giờ cầu
nguyện, viếng xác, chia buồn khi ân nhân, đoàn viên, tứ thân phụ mẫu đoàn viên qua đời
- Hỗ trợ 10 triệu đồng, giúp 01 thành viên BCH chi phí phẫu thuật

- Tổ chức thăm và tặng quà quý cha hưu tại Nhà hưu dưỡng Bắc Ninh (Gx/ Từ Đức)
- Đồng hành và cộng tác với BCH GĐPTTTCG TGP trong chuyến chia sẻ bác ái tại Cần Giờ
- Cộng tác với Ban bác ái GĐPTTTCG TGP qua nồi cháo tình thương giúp bệnh nhân Bv/ Phạm
Ngọc Thạch
- Cùng cha linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt thực hiện việc hỗ trợ xây dựng giáo điểm truyền
giáo của giáo phận Mỹ Tho, và tặng 01 máy lọc nước trị giá 03 triệu đồng
+++ Thuận lợi và khó khăn:
- Được quý cha linh hướng quan tâm chăm sóc, giúp đỡ, tạo nhiều thuận lợi cho sinh hoạt đoàn
thể
- Từ BCH cấp giáo hạt, các xứ đoàn đến các Toán có sự hiệp nhất, đoàn kết gắn bó hỗ trợ nhau
phục vụ
- Các xứ đoàn trước đây gặp khó khăn nay đã sinh hoạt tốt, từng bước phát triển
- Do ảnh hưởng đời sống và một vài yếu tố khác, một số đoàn viên có tinh thần thờ ơ mất lửa,
không cón quan tâm đến sinh hoạt đoàn thể
2. Tân Định: (A. Gioan Nguyễn Văn Quý, phó ngoại vụ báo cáo)
- GĐPTTTCG giáo hạt Tân Định hiện có 489 đoàn viên, sinh hoạt trong 06 xứ đoàn
- Tháng 6/2017: Đã tuyên hứa thành lập xứ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
- Đã bầu xong BCH/ GĐPTTTCG giáo hạt, được sự chấp thuận của cha linh hướng GĐPTTTCG
giáo hạt, ngày Chúa nhật 17/9 sẽ tổ chức Thánh lễ tạ ơn và trao ủy nhiệm thư cho tân BCH.
3. Gò Vấp (A. Vinh sơn Nguyễn Phú Long, Trưởng BCH báo cáo)
- Được sự tín nhiệm của cha linh hướng cấp giáo hạt, BCH/ GĐPTTTCG giáo hạt Gó Vấp lưu
nhiệm + bổ sung .
- Với sự đồng hành của cha linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt Gó Vấp, ngày 21/ 08/ 2017, BCH
GĐPTTT giáo hạt sẽ tổ chức chia sẻ bác ái tại giáo xứ Nước Trong, Gp Mỹ Tho
4. Ban bác ái (A. Giuse Trần Duy Cần báo cáo):
- Theo lịch đã ấn định, ngày 02/09/2017, đoàn thể thực hiện thăm và tặng quà quý cha hưu tại
Nhà hưu dưỡng Chí Hòa, mời BCH và đoàn viên giáo hạt Chí Hòa tham gia cộng tác
- Ngày 30+31/9/2017 (11 âm lịch), Ban bác ái tổ chức thăm và hỗ trợ quà các em thiếu nhi dịp
Tết Trung thu, tại giáo xứ Hà Giang (Gp/Long Xuyên) gồm 500 hộp bánh + 500 đèn + 500 bánh ,
giao lưu lửa trại với thiếu nhi. Mỗi thành viên tham dự đóng tiền xe + ăn = 500.000đ
III. BAN THƯỜNG VỤ BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÃ ĐỀ RA TRONG THÁNG TRƯỚC
(A. Phê rô Nguyễn Hồng Thịnh, Phó nội vụ):
- Hiện còn một số xứ đoàn chưa báo cáo danh sách BCH nhiệm kỳ 2017 – 2020 (xem danh sách
liệt kê trong chương trình họp). Đề nghị BCH các giáo hạt quan tâm và bổ sung báo cáo về Ban
thư ký
- Đang hoàn chỉnh danh sách thành viên tham gia BCH/GĐPTTTCG TGP nhiệm kỳ mới, gồm
danh sách từ BCH các giáo hạt và danh sách do BTV giới thiệu nhân sự để cha TLH đề cử.
Ngày họp thường kỳ 16/9/2017 sẽ tiến hành bầu cử
- Đề nghị các Trưởng BCH các giáo hạt kiểm tra,nhắc nhở các xứ đoàn trong đơn vị chuyển quỹ
truyền giáo và niên liễm 2017 về BCH giáo hạt tổng hợp và giao nộp về BCH GP để tổng kết
hoạt động năm 2017 .
IV. BCH-GĐPTTTCG. GP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 9-2017
(A. Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng BCH-GP):
1) Báo cáo tổng quát về 2 sự kiện :
• Hội thảo AslBA tổ chức tại TTMV TGP Sài gòn:
• Hội nghị Loan báo Tin Mừng tại tòa GM Xuân lộc .
2) Tổ chức bầu cử BCH GĐ PTTT TGP .

- Mỗi BCH cấp giáo hạt giới thiệu 2 thành viên tham gia ứng cử (có thể tự ứng cử ) với tiêu
chuẩn trẻ hóa có năng lực nhiệt thành. Ban thường vụ sẽ tổng kết và trình Cha TLH xét duyệt
trong phiên họp trước ngày bầu cử .
- Anh chị em được tín nhiệm sẽ được đào tạo , huấn luyện trang bị kiến thức tạo điều kiện phục
vụ đoàn thể hiệu quả.
- Thành lập Ban bầu cử là nhân sự thuộc BCH giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Hưng ( tư cách
độc lập, không thuộc thành viên ứng cử) vào ngày họp BTV 14/09/2017.
- Các ứng cử viên BCH GP phải có mặt đầy đủ trong ngày 16/09/2017. .
- Cử tri tham dự bầu BCH GP bao gồm tất cả thành viên Ban Chấp Hành các giáo hạt .
- Tháng 10/2017 BCH GP sẽ tiến hành bàn giao công tác .
- Tháng 11/2017 ra mắt tân BCH tại đại hội cuối năm .
THÔNG BÁO:
● Ngày họp thường kỳ của BCH tháng 9/ 2017: Lúc 08 giờ30, thứ Bảy, ngày 16/09/2017, (bầu
cử BCH/GĐPTTTCG TGP Sài Gòn) tại Hội trường Gx/ Tân Hưng, số 1C Khu phố I, P.Tân Thới
Hiệp, Quận 12
V. BÁO CÁO QUỸ: (A. Tôma Nguyễn Hòa Nhã, Thủ quỹ)
- Tồn tháng trước
: 120.000đ
- Thu trong tháng 8/2017 : 4.900.000đ
- Chi trong tháng 8/2017
: 4.200.000đ
- Tồn quỹ cuối T. 8/2017 : 820.000đ
VI. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC (A. Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng BCH):
1) Về cuốn Nội quy của GĐ PTTTCG: sau khi bầu BCH nhiệm kỳ mới tiếp tục hoàn thiện, góp ý,
bổ sung và in lại. Cha TLH góp ý thêm cuốn Nội quy hiện nay đã được bổ sung, sửa đổi một
phần lớn, hiện nay GĐ PTTT cứ theo đó để tổ chức sinh hoạt cho đến khi có cuốn mới .
2) Sẽ có hướng dẫn chi tiết, cụ thể về địa điểm họp tại các hạt luân phiên hàng tháng, giúp cho
các thành viên dự họp tìm kiếm được thuận lợi dễ dàng hơn.
VII. HUẤN ĐỨC VÀ CHIA SẺ CỦA QUÝ CHA LINH HƯỚNG:
1) Cha Vinh Sơn, Tổng Linh hướng :
- Về cuốn Nội quy, đó là tài liệu học tập, chúng ta phải đọc và hiểu, có những anh chị em chưa
đọc và hiểu về cuốn Nội quy này .
- Nghi thức Tôn Vương Chúa làm Vua Gia đình cần thu gọn điều chỉnh để dễ thực hiện .
Những nơi phát triển đoàn viên ít đó là hệ quả của việc không thường xuyên tổ chức sinh hoạt
đạo đức trong xứ đoàn. Chính việc phục vụ của đoàn thể qua việc đọc kinh Đền Tạ, thực hiện
nghi thức Tôn Vương trong các gia đình Công giáo và nhất là chia sẻ Bác ái qua các công việc
hữu sự như ma chay, thăm viếng bệnh nhân, anh chị em đau yếu…sẽ giúp cho mọi người hiểu
rõ tinh thần tông đồ phục vụ của đoàn thể và muốn được tham gia.
- Nếu đoàn thể chỉ lo sinh hoạt nội bộ, thì chưa truyền giáo được, phải nắm bắt được những linh
đạo của đoàn thể, thông thạo giáo lý, học hỏi chia sẻ Lời Chúa và nói ra được những điều ấy thì
đoàn thể mới cộng tác tốt với Giáo hội trong công cuộc truyền giáo .
- Trong hoạt động, thái độ tinh thần nơi giáo xứ, với Cha xứ và HĐMV phải có tinh thần khiêm
tốn, không đòi hỏi, góp ý trong tinh thần Cha con. Không làm việc với tinh thần ta đây, chúng tỏ
cái tôi của mình, không kể công mà hãy làm việc tốt, sống thực sự khiêm tốn, hòa hợp . . . qua
đó đoàn thễ sẽ phát triển vì được giáo xứ đón nhận, Cha xứ yêu mến.
2) Cha Giuse, Phó Tổng Linh hướng:
- Thế giới hiện nay đang gặp nhiều tai ương, chiến tranh, ly dị, phá thai …….. vì con người đã
loại Chúa ra khỏi đời sống của mình. Tôn Vương gia đình chính là để đưa Chúa trở lại, để Chúa
vào cuộc đời của mình, vào gia đình mình .
- Đón Chúa vào lòng mình, vào cuộc đời mình để Chúa ở trong con, để Chúa cùng nhìn, cùng
nói, cùng nghĩ, cùng yêu với con, Chúa chiến đấu trong con. Từ khi đón Chúa vào, khác biệt sẽ
xảy ra, không phải tôi chiến đấu mà là Chúa chiến đấu trong tôi, để tôi đến với lương dân, để tôi
giới thiệu Đức Kitô cho người khác, đó chính là truyền giáo.
- Tôn Vương Thánh Tâm Chúa đích thực là đem hạnh phúc đến với mọi gia đình. .

3) Cha Andrê, Linh hướng GĐPTTT giáo hạt Thủ Đức :
- Chúng ta hãy cầu nguyện để gặp Chúa, hãy sống đạo đức, bám vào Chúa, yêu Chúa và yêu
tha nhân, hy sinh trong đời sống thường ngày.
- Hoạt động cho Chúa trong đoàn thể là để nên Thánh trong con người bình thường của chúng
ta. .
VIII. BẾ MẠC & NHẬN PHÉP LÀNH CỦA CHA TỔNG LINH HƯỚNG:
- Trước khi đọc kinh bế mạc, A. Phêrô Thịnh, đại diện BCH có lời cám ơn sự đồng hành của quý
Cha linh hướng, đặc biệt cám ơn cha chánh xứ Gx/ Bình Chiểu đã tạo điều kiện thuận lợi và anh
em thuộc giáo hạt Thủ Đức đã cộng tác để buổi họp thành công tốt đẹp, và mời các thành viên
dâng lời cầu nguyện cho Bà cố Maria, là thân mẫu cha Đaminh Trần Đức Công, linh mục đặc
trách Hỗ trợ ơn gọi và truyền giáo của đoàn thể mới được Chúa gọi về.
- Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.
TGP. Sàigòn, Ngày 19 tháng 08 năm 2017
Tm. Ban chấp hành

Thư ký buổi họp

Trưởng BCH

Giuse HUỲNH BÁ SONG

Giuse TRỊNH NGỌC NĂM

