GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU TGP/TP.HCM
------------------------

Số 03/2018

BẢN ĐÚC KẾT
HỌP BCH/ GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU TGP. SÀIGÒN
THÁNG 04 NĂM 2018
Lúc 8giờ30, ngày 14 tháng 04 năm 2018, BCH GĐPTTTCG TGP. Sàigòn tổ chức họp luân
phiên tại giáo hạt Tân Định.
- Địa điểm: Hội trường giáo xứ Bùi Phát.
- Chủ trì phiên họp: A. Giuse Trịnh Văn Tiến, Trưởng BCH-GĐPTTTCG TGP. Sàigòn.
- Điều hành phiên họp: A. Giuse Bùi Văn Luận
- Thư ký buổi họp: A. GBta. Hồ Vĩnh Trực
- Số thành viên BCH tham dự: 68, gồm đại diện BCH – GĐPTTTCG 13 giáo hạt (vắng BCH- Gh.
Xóm Chiếu) và các Ban chuyên trách.
- Chầu Thánh Thể trước buổi họp do cha Rabriel M.Phan Tiến Dũng chủ sự.

1. BÁO CÁO SINH HOẠT CỦA BCH-GĐPTTTCG GIÁO HẠT TÂN ĐỊNH (từ 10/2017 – 03/2018)
– Giuse Nguyễn Văn Luyện, Trưởng BCH-GĐPTTTCG Gh. Tân Định:
- Tổng số xứ đoàn 6/11 giáo xứ. Tổng số đoàn viên là 395 (287 nam, 108 nữ, 17 dự bị)
- Cha Linh hướng GĐPTTTCG.Gh là Đaminh Lâm Quang Khánh.
- BCH- GĐPTTTCG.Gh. họp thường kỳ hàng tháng vào các ngày thứ Ba, tuần cuối tháng, lúc
19g30, tại giáo xứ Bùi Phát và luôn có sự đồng hành của Cha Linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt.
- Tham dự thánh lễ các ngày thứ Sáu đầu tháng với tỉ lệ 70% đoàn viên.
- Xứ đoàn Công Lý đã thành lập được 02 Toán, đọc kinh tối tại nhà các đoàn viên đạt tỉ lệ 90%.
- Xứ đoàn Bùi Phát phát triển được 10 Toán, tỉ lệ đoàn viên đọc kinh tối đạt 90%.
- Các Cha Linh hướng luôn quan tâm, đồng hành và bồi dưỡng tinh thần tông đồ.
- BCH – giáo hạt luôn đồng hành với BCH các xứ đoàn nhằm tái lập sinh hoạt đoàn thể tại xứ đoàn
Tân Định, củng cố hoạt động tại xứ đoàn Xóm Lách và sẽ thành lập đoàn thể GĐPTTTCG tại giáo
xứ Gioan Phaolô 2.
Định hướng:
1. Quan tâm, đồng hành và nâng đỡ các xứ đoàn sa sút, yếu kém.
2. Phát triển ít nhất từ 1, 2 xứ đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2020.
3. Xây dựng cấp Toán tại tất cả các xứ đoàn và triển khai giờ kinh Tôn Vương, đền tạ đều khắp
các Toán.
2. BAN CHUYÊN TRÁCH VÀ ĐẠI DIỆN BCH GĐPTTTCG CÁC GIÁO HẠT BÁO CÁO:
2.1. A. Giuse Trần Duy Cần, Trưởng ban BA-XH: Trong chuyến công tác thăm và tặng quà tại giáo
phận Campuchia, tổng chi phí chuyến đi là 137.200.000 đ, tổng trị giá 200 phần quà tặng do ân
nhân ủng hộ là 55.200.000đ.
- Ngày 05/05/2018, lúc 8giờ30, tổ chức thăm và tặng quà tại Nhà hưu Sư huynh Lasan Mai
Thôn, đề nghị BCH các giáo hạt Gia Định và Gò Vấp cộng tác.
- Quỹ Ban BA-XH: Tồn T.3: 49.365.000Đ

Thu T.4: 4.250.000đ

Tồn cuối T.4: 53.615.000đ

2.2. A.Đaminh Phan Văn Hùng, Trưởng ban Tuyên huấn: Khi đánh giá về đoàn thể qua một nhiệm
kỳ, ta thường lưu tâm đến sự thăng tiến về bản thân, đạo đức, tinh thần phục vụ của người
đoàn viên và xứ đoàn. Qua việc thành lập và củng cố sinh hoạt cấp Toán sẽ giúp cho các xứ
đoàn sinh hoạt ổn định, hạn chế tình trạng sa sút, yếu kém trong sinh hoạt.
- Đề nghị BCH-GP mở các khóa bồi dưỡng về Phụng vụ và Tuyên huấn. Tổ chức theo khu vực
để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong sinh hoạt cấp Toán.
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2.3. A. Phaolô Phùng Văn Thiên, Trưởng BCH-Gh Gia Định: BCH giáo hạt được bầu chọn từ cuối
năm 2017. Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, Linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt Gia Định, chánh
xứ Thị Nghè. BCH giáo hạt đã đi thăm một nửa trong tổng số 8 xứ đoàn. BCH giáo hạt kết hợp
các BCH xứ đoàn để củng cố sinh hoạt đoàn thể, đề nghị BCH-GP không tổ chức họp thường
kỳ tại giáo hạt Gia Định trong năm 2018.
* A. Giuse Trịnh Văn Tiến, Trưởng BCH–GĐPTTTCG. TGP: Đồng ý với đề nghị của BCH –Gh
Gia Định, không tổ chức họp thường kỳ tại giáo hạt Gia Định trong năm 2018.

3 – BAN THƯỜNG VỤ BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐỀ RA TRONG THÁNG 03/2018:
* A. Giuse Trịnh Văn Tiến, Trưởng BCH–GĐPTTTCG .TGP:
- Phổ biến bảng chính thức phân công nhân sự tham gia công tác tổ chức, phục vụ lễ TTCGS,
Bổn mạng GĐPTTTCG TGP. Sàigòn vào thứ Bảy, ngày 02/06/2018, lúc 9giờ30, tại giáo xứ Xuân
Hiệp, giáo hạt Thủ Đức, do Đức Cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ sự thánh lễ đồng tế.
- Bản dự thảo định hướng hoạt động của BCH-GĐPTTTCS.TGP, BCH-GP đang tiếp tục lắng nghe
và tiếp thu các ý kiến đóng góp nên chưa hoàn tất văn bản chính thức.
- Ghi nhận qua mùa Phục Sinh, các xứ đoàn đều tích cực hỗ trợ sinh hoạt giáo xứ. Đề nghị báo
cáo của BCH các giáo hạt lưu tâm đến vấn đề sinh hoạt đạo đức.
- Quan tâm đến việc thành lập Toán: Các xứ đoàn đã có cấp Toán nên tiếp tục duy trì sinh hoạt.
Kêu gọi các xứ đoàn nhanh chóng thành lập Toán.
- Đề nghị giờ kinh đền tạ cấp Toán nên sử dụng theo mẫu thống nhất trong toàn giáo phận, đã
được tái bản năm 2015 (bìa hồng), do Cha TLH Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng phê chuẩn.
- Anh Trưởng BCH-GP và Ban Thường vụ sẵn sàng tham dự sinh hoạt với các xứ đoàn nếu có lời
mời và không bỏ rơi xứ đoàn nào.
- Đề nghị xứ đoàn Bùi Phát (Gh. Tân Định) nên thành lập Liên Toán (hiện đã có 10 Toán).
- Đại diện xứ đoàn Công Lý, Gh. Tân Định, chia sẻ kinh nghiệm lập 02 Toán đọc kinh tối tại nhà
đoàn viên: Phân chia giờ kinh tối lệch nhau, Toán 1 là 19g00, Toán 2 là 19g45, để hỗ trợ nhân sự
cho nhau. Tử chối khéo và không tổ chức ăn uống sau giờ đọc kinh.
- Đề nghị A. Đaminh Phan Văn Hùng, Trưởng ban Tuyên huấn hỗ trợ cho xứ đoàn Xóm Lách (Gh.
Tân Định) về Tôn chỉ, Mục đích và việc thành lập Toán.

4. BCH-GĐPTTTCG. TGP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 04/2018:
* A. Giuse Trịnh Văn Tiến, Trưởng BCH –GĐPTTTCG .TGP:
- Đối tượng tham dự các phiên họp thường kỳ của BCH-GP:
1. Đối với BCH-GĐPTTTCG các giáo hạt - 05 thành viên gồm: Trưởng BCH, Phó Nội vụ, Phó
Ngoại vụ, Thư ký, Thủ quỹ + BCH xứ đoàn sở tại.
2. Đối với Ban Chuyên trách- 02 thành viên gồm: Trưởng và Phó ban hoặc 01 ủy viên trong Ban.
- Về bữa ăn chia sẻ sau buổi họp thường kỳ BCH-GP, đa số biểu quyết không đồng ý (hủy bỏ).

5 . THÔNG BÁO:
-

Ngày họp thường kỳ BCH-GP tháng 05/2018, lúc 8giờ30, thứ Bảy, ngày 12/05/2018, tại hội
trường giáo xứ Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn. Địa chỉ: Số 1C, KP1, P. Tân Thới Hiệp, Q.12. Liên
hệ hướng dẫn: A. Don Bosco Vũ Đình Thạc, Trưởng BCH-GĐPTTTCG.Gh Hóc Môn.
: 0933 554363.

- Kính mời tất cả thành viên được phân công phục vụ thánh lễ BM có mặt tại giáo xứ Xuân Hiệp
đúng 8giờ00, thứ Năm, ngày 31/05/2018, gặp A. Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng ban tổ chức.

6. BÁO CÁO QUỸ THÁNG 04/2018: – C. Rosa Nguyễn ThỊ Thủy (Thủ quỹ KT)
Quỹ BCH cấp giáo phận
Tồn cuối T.3/2018:

- Quỹ Truyền giáo- Phát triển

14.135.000đ

11.302.000đ

Thu:

4.220.000đ

7.300.000đ

Chi:

3.153.000đ

4.900.000đ

Tồn:

15.202.000đ

13.702.000đ
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* Lưu ý: Mọi nguồn đóng góp vào quỹ sau ngày 12 của tháng sẽ được đăng tải trên nội san Lửa
Mến ở tháng kế tiếp.

7. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP, GIẢI ĐÁP:
1. A. Giuse Phạm Quang Thúy, Trưởng BCH-GĐPTTTCG Gh. Phú Thọ:
- Chầu Thánh Thể trưởc buổi họp kéo dài đến 25 phút và không theo mẫu chung của đoàn thể.
- Đề nghị BCH-GP cho chỉ số cán cờ (Inox) thống nhất: đường kính, chiều cao. Nếu có thể,
BCH-GP đặt trưởc, báo giá để BCH các giáo hạt mua lại.
- Thời hạn nộp tiền tiệc mừng.
2. A. Vinhsơn Ngô Viết Luyện, Đoàn trưởng xứ đoàn Bùi Phát: Giáo phận – giáo hạt và giáo xứ
nên thống nhất giờ chầu “giao cho ai nên cụ thể”.
3. A. Đaminh Trần Tiến Công, Trưởng BCH-GĐPTTTCG Gh. Xóm Mới: Xin phổ biến cụ thể để
thống nhất về việc mang phù hiệu đoàn thể (ngực trái hay chung trên cà vạt).
4. A. Vinhsơn Nguyễn Phú Long, Trưởng BCH-GĐPTTTCG Gh. Gò Vấp: BCH –Gh Gò Vấp được
phân công chuẩn bị kiệu, trang trí, tượng Thánh Tâm, hoa đèn…đề nghị BCH – Gh Thủ Đức
giúp cho phần việc này sẽ thuận lợi hơn.
- Đề nghị BCH-GP lưu tâm đến việc thành lập đoàn thể GĐPTTTCG tại giáo xứ Phú Xuân, giáo
hạt Xóm Chiếu, hiện đã qui tụ được 30 thành viên sinh hoạt theo đường hướng của đoàn thể.
* Phần trả lời – A. Giuse Trịnh Văn Tiến, Trưởng BCH – GP:
1*- Đề nghị thực hiện theo mẫu chầu Thánh Thể GĐPTTTCG chung trong toàn giáo phận.
-

BCH- giáo hạt Hóc Môn được phân công thực hiện bệ cờ và cán cờ đồng nhất. BCH các giáo
hạt chỉ cần mang lá cờ đoàn thể.

-

Ngày 28/05/2018, kết thúc đăng ký dự tiệc mừng.

2*- Đề nghị Ban TK cấp giáo phận và BCH- giáo hạt sở tại phối hợp tổ chức chầu Thánh Thể.
3*- Theo nội quy, phù hiệu đoàn thể phải đeo trên ngực trái. Đề nghị đoàn viên nam không đeo
phù hiệu chung trên cà vạt.
4*- Đề nghị A. Giuse Huỳnh Bá Song (Phó Ngoại vụ), A. Alphonsô Trần Công Bình (Trưởng Ban
Phát triển) kết hợp với BCH Gh. Xóm Chiếu liên hệ giáo xứ Phú Xuân, giáo hạt Xóm Chiếu.
* – A. Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng ban tổ chức lễ Bổn mạng GĐPTTTCG TGP. Sàigòn
4*- Kiệu ở xứ đoàn Xuân Hiệp rất lớn, khó di chuyển lên nhà thờ (lầu). BCH-GP sẽ đến xin phép
Cha Giuse Phạm Công Trường mượn kiệu của giáo xứ Bến Hải. Đề nghị BCH giáo hạt Gò Vấp
trang trí kiệu + tượng Thánh Tâm + hoa đèn và di chuyển giúp lên nhà thờ Xuân Hiệp. Mọi chi
phí BCH- GP sẽ hoàn lại.
- Đề nghị BCH- giáo hạt Bình An kiểm tra đuôi nheo khách dự tiệc.
- Đề nghị A. Giuse Vũ Khắc Đức gởi sơ đồ bản chỉ dẫn nhà thở Xuân Hiệp cho Ban Thư ký GP in
trên Thiệp Mời.
-

Đề nghị BCH giáo hạt Thủ Đức phân công đoàn viên đón tiếp và hướng dẫn từ cuối đường
Phạm Văn Đồng đến nhà thờ Xuân Hiệp.

-

Tổ chức chương trình văn nghệ trong tiệc mừng, các đơn vị góp vui xin đăng ký với Ban Tổ
chức.

- A. Giuse Trần Duy Cần, Trưởng ban Hậu cần: Yêu cầu BCH các giáo hạt đóng đủ tiền theo số
lượng đăng ký dự tiệc.
- A. Giuse Vũ Khắc Đức, Trưởng BCH-GĐPTTTCG.Gh Thủ Đức: Cám ơn BCH-GP đã chọn xứ đoàn
Xuân Hiệp, giáo hạt Thủ Đức để tổ chức lễ Bổn mạng của đoàn thể. Kính mong toàn thể BCHGP tiếp tục đồng hành và hỗ trợ để thánh lễ được tốt đẹp.
Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 25, cùng ngày.
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TGP. Sàigòn, Ngày 14 tháng 04 năm 2018
Tm. Ban chấp hành

Thư ký buổi họp

Trưởng BCH

Giuse TRỊNH VĂN TIẾN

GBta. HỒ VĨNH TRỰC
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