GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU TGP SÀI GÒN TP.HCM


Số 08 /2017

BẢN ĐÚC KẾT
HỌP BCH/ GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU/TGP SÀIGÒN TP.HCM
THÁNG 12 NĂM 2017
Lúc 09 giờ 00, ngày 09 tháng 12 năm 2017, sau 15’ viếng Thánh thể, buổi họp Ban chấp hành
Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (BCH. GĐPTTTCG) Tổng giáo phận Sài Gòn, đƣợc tổ
chức tại hội trƣờng giáo xứ Nam Hải, giáo hạt Bình An.
Với sự hiện diện của quý cha đồng hành:
- Cha Phó Tổng linh hƣớng GĐPTTTCG. TGP. Sàigòn: Giuse Nguyễn Quốc Thắng.
- Cha Phó quản hạt giáo hạt Bình An cũng là Lm. chánh xứ Nam Hải: Luca Trần Quang Tung.
1) Chủ trì phiên họp: A. Giuse Trịnh Văn Tiến, trƣởng BCH.GĐPTTTCG.TGP Sàigòn.
2) Điều hành phiên họp: A. Phêrô Lê Minh Sơn, thƣ ký BCH.GĐPTTTCG.TGP.
3) Thƣ ký buổi họp: Chị Têrêsa Trần Thị Quế Phƣơng, thƣ ký BCH.GĐPTTTCG g/hạt Bình An
4) Số thành viên BCH tham dự: 63 thành viên, gồm Ban Chấp hành GĐPTTTCG Tổng giáo
phận, đại diện các Ban chuyên trách trong BCH và đại diện cho BCH.GĐPTTTCG thuộc 11 giáo hạt:
Gò Vấp (04 đại diện), Gia Định (02 đ/d), Hóc Môn (03 đ/d), Phú Nhuận (01đ/d), Phú Thọ (05 đ/d), Sài
Gòn Chợ Quán (05 đ/d), Tân Định (03 đ/d), Thủ Thiêm (03 đ/d), Tân Sơn Nhì (04 đ/d), Xóm Mới (02
đ/d), Bình An (22 đ/d)
5) Vắng: Đại diện BCH GĐPTTTCG các giáo hạt Chí Hòa, Thủ Đức, Xóm Chiếu.
I. KHAI MẠC:
- Sau kinh khai mạc, cha Phó Tổng linh hƣớng công bố Tin Mừng Mt 13,1- 9, Ngài chia sẻ: “Lời
Chúa còn tùy thuộc vào mảnh đất (tâm hồn mỗi ngƣời) khi gieo trồng. Thiên Chúa là Đấng quyền
năng, Ngài phán một lời liền có mọi sự. Chúng ta cần liên lỉ cầu nguyện để mảnh đất tâm hồn mình
đƣợc Chúa biến đổi nên tƣơi tốt. Lời Chúa biến đổi cuộc đời mỗi ngƣời khi tâm hồn ngƣời đó biết
đón Chúa vào lòng, đƣợc Chúa hoán cải và trở nên thánh thiện. Lúc ấy, chúng ta mới đem đƣợc lửa
yêu mến Chúa đến cho mọi ngƣời”.
- A. Tổng Thƣ ký Giuse Bùi Văn Luận, đại diện BCH giới thiệu với các thành viên sự hiện diện của
hai cha, đặc biệt cám ơn sự ƣu ái của cha chánh xứ Luca, đã tạo điều kiện cho BCH GĐPTTTCG
TGP có điều kiện thuận lợi tổ chức buổi họp hôm nay, sau đó giới thiệu các thành viên tham dự và
nội dung chƣơng trình họp.
- A. Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh, phó nội vụ BCH: hôm nay là phiên họp đầu tiên của tân
BCH.GĐPTTTCG.TGP nhiệm kỳ 2017-2023. Xin giới thiệu tân Ban Thƣờng vụ GĐPTTTCG.TGP
cùng cha Phó TLH và cha Luca Phó quản hạt Bình An.
II. CHIA SẺ CỦA CHA LUCA PHÓ QUẢN HẠT KIÊM CHÁNH XỨ GX NAM HẢI:
- Chúng ta đã cảm nhận đƣợc Lòng Thƣơng Xót của Thiên Chúa nên mới tham gia một cách tích
cực trong hội đoàn GĐPTTTCG. Hiện nay tại Gx Nam Hải đang tái lập đoàn thể nay chỉ còn lại vài
ngƣời, nhìn chung đang thiếu hồn tông đồ, phần bị ảnh hƣởng bởi hoàn cảnh. Giờ chỉ biết cầu cùng
Thánh Tâm Chúa và xin ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy cho anh em biết nhìn thấy điều tốt, X/đ Hƣng
Phú nay thấy có thêm các bà hiện diện, đó là tín hiệu vui.
III. ĐẠI DIỆN BCH GĐPTTTCG GIÁO HẠT BÌNH AN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUÝ III-2017:
(Chị Têrêsa Trần Thị Quế Phƣơng, Thƣ ký BCH GĐPTTTCG giáo hạt Bình An)
+++ Tổ chức đoàn thể: - Cha linh hƣớng GĐPTTTCG giáo hạt: FX Nguyễn Văn Thanh, chánh xứ
Gx Bình Hƣng, kiêm linh hƣớng xứ đoàn Bình Hƣng.
- Hiện có 10 Xđ/13 Gx. (Có 03 Xđ tạm ngƣng hoạt động: Bình Sơn, Nam Hải, Bình Minh) - 02 Gx
chƣa có đoàn thể GĐPTTT: Chánh Hƣng và Mông Triệu
- Tổng số 435 Đv, gồm 191 nam và 244 nữ (65 dự bị).
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- Ngày 03/11/2017, BCH GĐPTTTCG giáo hạt đã có buổi gặp gỡ và nhận đƣợc sự chấp thuận của
cha Giuse Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ Gx/ Bình Thái, cho biết sẽ tạo điều kiện để sớm thành lập
GĐPTTTCG Xđ/ Bình Thái.
+++ Sinh hoạt đạo đức, học tập, hành hương, phục vụ giáo xứ:
- Hoạt động: Ổn định tân BCH từ cấp hạt đến Xđ – Cấp hạt tiếp cận cùng Xđ
- Hội họp: BCH cấp hạt họp thƣờng kỳ lúc 18 giờ 30, thứ hai mỗi tháng, tại hội trƣờng Gx Bình Hƣng.
- Phụng vụ: Tôn Vƣơng đƣợc 47 giờ. Tham gia phụng vụ bình quân 80% Đv. Chầu Thánh Thể và
ngắm Chặng đàng Thánh giá vào những ngày thứ Sáu đầu tháng và thứ Sáu hằng tuần. – Đền tạ
216 giờ – cầu nguyện cho bệnh nhân 60 giờ – Cầu cho đoàn viên qua đời 50 giờ.
- Tuyên huấn: Các Xđ đều đƣợc cha linh hƣớng đồng hành và ban huấn từ trong những buổi họp,
thƣờng xuyên học tập hằng tháng về Nội quy, thánh hóa gia đình, nhân bản…
- Bác ái: Thăm quý cha Nhà hƣu dƣỡng Hà Nội (10.000.000đ) – Đóng góp giáo điểm truyền giáo Doi
Lầu (13.000.000đ) – Quỹ Truyền giáo TGP (7.200.000đ) –Thăm mái ấm Tín Thác thuộc dòng Mến
Thánh Giá Đà Lạt (11.700.000đ) – Đóng góp Tô cháo Tình Thƣơng Bv Phạm Ngọc Thạch quý III –
Giúp các sœur mái ấm Bình Hƣng sửa chữa nhà ở - Làm bàn thờ cho 02 gia đình khó khăn.
- Truyền thông: Tổng số báo Lửa Mến sử dụng 117 cuốn. Phổ biến rộng rãi ra giáo dân.
- Hành hƣơng: Các xứ đoàn tổ chức các chuyến đi giúp đoàn viên tham dự hành hƣơng Đức Mẹ Tà
Pao, Đức Mẹ Bãi Dâu, Đức Mẹ Fatima Bình Triệu, Cha FX Trƣơng Bửu Diệp,
- Phục vụ Gx: Đƣợc sự tín nhiệm của các cha sở, đoàn viên các xứ đoàn đƣợc giao các công việc
nhƣ: Thừa tác viên ngoại thƣờng trao Mình Thánh Chúa, hát lễ, giữ xe, trực nhà xứ, vệ sinh và chăm
sóc cây kiểng trong khuôn viên nhà thờ, thăm hỏi chăm sóc bệnh nhân.
- Thuận lợi: Đƣợc quý cha linh hƣớng các cấp đồng hành và huấn đức, bồi dƣỡng tinh thần tông đồ
phục vụ – các Xđ đạt đƣợc niềm tin, nhận lãnh trách nhiệm chung sức cùng Gx, nên có chìều hƣớng
hoạt động tốt.
- Tồn tại: Năng lực chuyên môn của thành viên BCH các cấp còn nhiều hạn chế. Số Đv già yếu nên
hoạt động kém phần khởi sắc.
- Phƣơng hƣớng tới: Củng cố các Xđ ngƣng trệ, phát triển thêm xứ đoàn mới.
IV. BÁO CÁO SINH HOẠT CỦA CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH TGP VÀ BCH CÁC GIÁO HẠT:
1. Ban Phát triển: A. Giuse Huỳnh Bá Song, Phó trƣởng ban ngoại vụ BCH.GĐPTTCG.TGP
- Đảm trách 2 nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới: Củng cố BCH các Xđ đang gặp trở ngại + Hỗ trợ huấn
luyện và giới thiệu đoàn thể tại các Gx chƣa có đoàn thể GĐPTTT để thành lập Xđ mới.
- Ngày 26/12/2017, kỷ niệm 10 năm thành lập đoàn thể tại Long Xuyên, Cha TLH GĐPTTTCG giáo
phận Long Xuyên có lời mời BCH.GĐPTTTCG.VN và TGP Sàigòn tham dự tại Gx Tân Hiệp – kết
hợp chào thăm Đức cha Bùi Tuần.
- Cha Phaolô Lê Thành Đạo, hiện phụ trách truyền giáo của Gp Long Xuyên, nhờ đoàn thể
GĐPTTTCG.TGP Sàigòn kêu gọi ân nhân giúp đỡ mua tole lợp 60 căn nhà cho dân nghèo không
nhà ở tại vùng Tứ giác Long Xuyên, mỗi mái nhà khoảng 2 triệu đồng.
- Cha TLH. GĐPTTTCG Campuchia xin đoàn thể tiếp tục hỗ trợ thêm tƣợng Thánh Tâm Chúa để xử
dụng trong việc Tôn Vƣơng Thánh Tâm, nhằm nâng cao tinh thần đạo đức cho cộng đoàn giáo dân
tại Campuchia.
- A. Alphongso Trần Công Bình, Trƣởng ban Phát triển đề nghị BCH GĐPTTTCG các giáo hạt nên
quan tâm việc phát triển Xđ mới hoặc tái lập sinh hoạt các xứ đoàn gặp khó khăn, hiện nay nhiều
giáo hạt có xứ đoàn hoạt động trì trệ. Xin báo về Ban Phát triển. Số ĐT: 0908 655 633.
2. Ban Tuyên huấn: A. Đaminh Phan Văn Hùng, Trƣởng ban Tuyên huấn GĐPTTTCG.TGP
- Nhiều thành viên BCH các cấp còn yếu kém về chuyên môn, xin BCH các cấp bổ sung ủy viên
Tuyên huấn. Ban sẽ tổ chức họp thƣờng kỳ hằng tháng với các Ủy viên tuyên huấn của BCH cấp hạt,
chia sẻ đề tài học tập để nắm vững kiến thức về đoàn thể.
- Ban Tuyên huấn mời thêm các thành viên phụ trách: A. Giuse Phạm Quang Thúy và A. Đaminh
Nguyễn Đức Quang.
- Sắp tới, chƣơng trình huấn luyện sẽ tổ chức thành 4 cấp, học theo liên hạt: Cấp 1: căn bản của
đoàn thể – Cấp 2: kiến thức tông đồ giáo dân và đoàn thể Công giáo tiến hành, sinh hoạt, chức năng
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nhiệm vụ của BCH – Cấp 3: linh đạo, giáo huấn, tông huấn, sắc lệnh, thông điệp của Giáo hội về
GĐPTTT, văn kiện công đồng Vaticano 2 – Cấp 4: huấn luyện tông đồ tu đức, trang bị nhân đức
ngƣời tông đồ. (có thể tổ chức cho riêng từng khu vực nhỏ từ các toán và hỗ trợ cấp hạt cùng xứ
đoàn liên kết thực hiện)
3. Ban Bác ái: (A.Giuse Nguyễn Duy Cần)
- Tiếp tục tổ chức và kết hợp với các hạt đi thăm các cha và các sœur hƣu hằng tháng, thăm hỏi các
đ/v đau yếu - giúp 10 Kg gạo/tháng các gia đình Đv có hoàn cảnh khó khăn - giúp gia đình đặc biệt
khó khăn ở Long Xuyên – Hỗ trợ Nồi cháo Tình thƣơng BV Phạm Ngọc Thạch, (2.500.000đ/tháng).
- Tổ chức giúp học sinh nghèo hiếu học, quà tết Trung Thu các cháu có hoàn cảnh khó khăn, không
phân biệt tôn giáo nơi các vùng sâu vùng xa. Hỗ trợ trang bị Kinh Thánh, áo Thiếu nhi Thánh thể giúp
những GX có nhu cầu. Năm qua đã phát quà cho 500 thiếu nhi tại Gp Long Xuyên.
4. Ban Thƣ ký: Mời BCH GĐPTTTCG các giáo hạt tham khảo lịch dự kiến BCH họp thƣờng kỳ
trong năm 2018: (xin phản hồi ngay nếu có trở ngại, để hình thành lịch họp chính thức)
Ngày tháng
Thứ bảy, 13/1/2018
Thứ bảy, 24/ 02/ 2018
(mùng 9 Tết, Mậu Tuất)
BCH họp mặt truyền
thống mừng năm mới
Thứ bảy, 10/3/2018
Thứ bảy, 14/4/2018
Thứ bảy, 11/5/2018

Thứ sáu
08/6/2018: Lễ T. Tâm

Địa điểm tại
Giáo hạt S.Gòn C. Quán

Ngày tháng
Thứ bảy, 14/7/2018

Địa điểm tại
Giáo hạt Phú Thọ

Tổ chức tại gia, mời
thành viên BCH đăng ký
địa điểm tổ chức

Thứ bảy, 18/8/2018

Giáo hạt Xóm Mới

Thứ bảy, 15/9/2018
Thứ bảy, 13/10/2018
Thứ bảy, 10/11/2018

Giáo hạt Thủ Thiêm
Giáo hạt Thủ Đức
Giáo hạt Gó Vấp

Thứ bảy, 15/12/2018

Giáo hạt Bình An

Giáo hạt Chí Hòa
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Giáo xứ Tân Hƣng
Thời gian và địa điểm tổ
chức Lễ bổn mạng sẽ
thông báo sau

5. Ý kiến bổ sung về Bác ái Xã hội và truyền giáo:
- Cha Luca, Phó quản hạt: Hiện nay Tòa giám mục đang xây dựng các giáo điểm truyền giáo, nhất là
các giáo điểm ở vùng ven. Mong GĐPTTTCG chúng ta chú ý triển khai vận động hỗ trợ trong năm
tới, trên tinh thần bác ái về công cuộc truyền giáo của giáo phận. Giáo hạt Bình An đã có giáo điểm ở
Bình Điền hơn ngàn m2 và đang cố gắng xây dựng cơ sở, tại Đa Phƣớc mới tạo đƣợc mảnh đất nền,
tại An Phú Tây có 2.000 m 2 đất, ở Quy Đức đƣợc 9.100 m2, mới làm xong hàng rào, tại Tân Hiệp có
một mảnh đất vƣờn, tại Bình Đông có miếng đất khoảng 2.000m2.
- A. Giuse Huỳnh Bá Song: Hiện nay đoàn thể đang hỗ trợ xây dựng một giáo điểm tại Gx Bà Điểm,
mang tên Nguyện đƣờng Thánh Tâm, đã vận động đóng góp cho Gx. Bà Điểm đƣợc trên 450 triệu
đồng. Ngoài ra, năm 2017 đoàn thể đã đóng góp về Tòa giám mục 141 triệu giúp công tác truyền
giáo.
V – BCH.GĐPTTTCG.TGP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG TRƯỚC:
(A. Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh, Phó nội vụ):
- Kính gửi cha Luca bản Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011-2017 của
BCH.GĐPTTTCG.TGP, với những điển hình về các mặt công tác của đoàn thể.
- BCH đã hoàn tất báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 6 năm (2011-2017), và đã bầu ra tân BCH nhiệm kỳ
2017-2023, hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức để đi vào hoạt động vào năm tới.
- Tổ chức Đại hội Tổng kết nhiệm kỳ cấp GP và mừng lễ Kytô Vua tại Gx Tân Hƣng. Cám ơn cha
TLH, cha Phó TLH, cùng quý cha linh hƣớng các hạt và Xđ đã tạo mọi điều liện cho Đại hội và Thánh
lễ thành công tốt đẹp. Cám ơn tất cả anh chị em Đ/v đã đáp lời mời gọi cùng về tham dự đông đảo.
- Về Tuyên huấn trong nhiệm kỳ vừa qua chƣa thu hút đƣợc đầy đủ các thành viên lãnh đạo các
cấp về tham dự. Tới đây sẽ tổ chức theo từng nhóm liên hạt và học tập nhiều lần hơn. Đề nghị Ban
Tuyên huấn luôn có những giáo trình huấn luyện để phổ biến trong những buổi họp cấp GP. Sau đó,
các hạt có nhiệm vụ truyền đạt lại cho các Xđ trong hạt.
VI. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG TỚI: (A. Giuse Trịnh Văn Tiến, Trƣởng BCH)
- Đang có nhiều trở ngại hiện cần phải gắng vƣợt qua, một số Xđ tạm ngƣng hoạt động, nguyên nhân
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chƣa phát huy hiệu quả cách làm việc, cần luôn học tập để tiến bộ, các Xđ cần chia ra theo toán để
sinh hoạt, để nhân thêm nhiều giờ kinh Đền tạ, các giờ kinh Tôn Vƣơng. Cần tổ chức cho Đv đƣợc
tham gia các chƣơng trình học tập.
- Các Trƣởng BCH cấp hạt tham khảo, xin cha linh hƣớng tổ chức tĩnh tâm cho Đv trong giáo hạt
mình phụ trách, ít là 6 tháng/1 lần.
- Các đơn vị khi gặp khó khăn vƣớng mắc gì, cần báo lên BCH cấp trên hỗ trợ. Các BCH cấp hạt cần
năng động tiếp cận Xđ để tháo gỡ những vƣớng mắc.
- Vào ngày họp lần tới, xin thành viên BCH đăng cai địa điểm tổ chức ngày họp mặt truyền thống
mùng 9 tết Mậu Tuất – Đăng cai tổ chức ngày lễ Thánh Tâm, bổn mạng GĐPTTTCG cấp GP
VII. CHIA SẺ CỦA CHA GIUSE, PHÓ TỔNG LINH HƯỚNG:
- Việc tổ chức lễ bổn mạng nhƣ A. Thịnh gợi ý, BCH cần bàn bạc với cha TLH để sớm có quyết định.
Nếu thuận tiện thì Gx Phú Hạnh sẵn sàng đón nhận, cũng cần cân nhắc có đáp ứng đƣợc lƣợng
ngƣời về tham dự hay không.
- Ban Tuyên huấn đã có khung sƣờn cụ thể cho việc học tập từng cấp, đó là biểu hiện khởi sắc tốt,
nên tận dụng trong những buổi sinh hoạt chung. Sự huấn luyện cần mang đƣợc tính thực hành, để
ngƣời học vận dụng đƣợc kiến thức đã lĩnh hội.
- Đối với những Xđ có biểu hiện đi xuống, chúng ta cần tìm hiểu sâu về những khía cạnh bên trong
và luôn động viên anh em mình, nhất là khuyến khích những anh em còn thiết tha với đoàn thể để
làm nhân tố khơi dậy tiềm năng hoạt động, đừng để phát triển thêm chƣa thấy, mà điều đang có lại bị
mất đi.
VIII. BÁO CÁO QUỸ BCH GĐPTTTCG TGP từ 14/11 đến 06/12/2017: (A. Tôma Nguyễn Hòa Nhã)
***Quỹ BCH:
- Tồn tháng trƣớc:
13.334.000đ
- Thu trong tháng 12/2017: 1.100.000đ
- Chi trong tháng 12/2017 : 11.150.000đ
- Tồn quỹ đến 06/12/2017: 3.284.000đ
***Quỹ Bác ái: Hiện tồn quỹ 40.350.000đ

*** Quỹ Truyền giáo:
- Tồn tháng trƣớc
- Thu trong tháng 12/2017
- Chi trong tháng 12/2017
- Tồn quỹ đến 06/12/2017

: 14.174.000đ
: không có
: 9.652.000đ
: 4.522.000đ

X. TRƯỞNG BCH ĐÚC KẾT BUỔI HỌP:
- Cảm ơn tất cả quý cha và anh chị em đã hy sinh thời giờ tham dự phiên họp ngày hôm nay. Cám
ơn anh Trƣởng ban và các anh chị trong BCH.GĐPTTCG giáo hạt Bình An đã cung cấp cho hội nghị
một báo cáo chính xác và thực tế về tình hình hoạt động của đoàn thể tại giáo hạt.
XI. BẾ MẠC:
Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 15’ cùng ngày.
Sàigòn, ngày 09 tháng 12 năm 2017
Thƣ ký buổi họp

Tm. Ban chấp hành GĐPTTTCG.TGP SG
Trƣởng ban

Giuse TRỊNH VĂN TIẾN

Teresa TRẦN THỊ QUẾ PHƢƠNG

- Thông báo: Họp BCH thƣờng kỳ tháng 01/2018: lúc 08 giờ 30, ngày 13/01/2018. Tại hội trƣờng
Gx Chợ Đũi, giáo hạt Sài Gòn Chợ Quán, số 01 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1.
 Liên hệ: A. Giuse Vũ Duy Đại, Trƣởng BCH GĐPTTTCG giáo hạt Sài Gòn Chợ Quán – ĐT: 0918
771 291
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