
Giáo Xứ St. Boniface, Anaheim – Giáo Phận Orange 

Cộng Đoàn Đức Mẹ Mộng Triệu 

LM. Quản Nhiệm: Giuse Trương Ngữ 

Thầy Phó Tế: Giuse Tống Minh 
  

Nghị Trình Họp BCH 
7:00 PM, thứ Tư ngày 13 tháng 01 năm 2021 

 

I. Lời Nguyên Mở Đầu: 

1. Cầu nguyện – Praying [cha quản nhiệm] 

II. Sinh hoạt cộng đoàn: 

1. Quỹ Cộng Đoàn:  

a) Thủ quỹ tường trình ngân quỹ với các khoản thu/chi tính đến ngày 29 

tháng 12 năm 2020, tổng cộng số tiền quỹ còn là: $10,428 

2. Sinh hoạt giáo xứ: 

a) Cha quản nhiệm thông báo giờ lễ sau khi họp với giáo xứ. 

3. Sinh hoạt cộng đồng: 

a) Trong năm Thánh Giuse, cha quản nhiệm đã xin cha giám đốc TTCG in 

và tặng cộng đoàn một số thiệp có kinh Thánh Giuse. 

4. Sinh hoạt cộng đoàn trong những tháng vừa qua 

a) Cha quản nhiệm hướng dẫn Ban tang lễ cách liên lạc với các gia đình. 

Vì dịch bệnh đang hoành hành trong quân Cam, để phòng ngừa cũng 

như bảo vệ sức khỏe của mọi người trong cộng đoàn (cũng như giáo xứ), 

cha quản nhiệm sau khi tham khảo với tòa giám mục, đã hướng dẫn ban 

Tang Lễ cách giúp các gia đình khi hữu sự.  Sự hướng dẫn này có một số 

thay đổi so với trước đây nhưng vì lợi ích sức khỏe của cộng đoàn, mong 

cộng đoàn dân Chúa thông cảm. 

Cha khuyến kích những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân Covid 

hoặc có dương tính với vi khuẩn Covid, không nên tham dự Thánh Lễ. 

Hội viên trong các ban/nghành trong cộng đoàn chúng ta phân đông đã 

lớn tuổi, do đó, xin các trưởng ban/nghành sẽ không thông báo và mời 

các hội viên tham dự Thánh Lễ An Táng nếu không nhận được thông 

báo Cáo Phó từ linh mục quản nhiệm hoặc BCH. 

b) Thánh Lễ Giáng Sinh ngắn gọn và tốt đẹp 

5. Sinh hoạt cộng đoàn trong những tháng sắp tới: 
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a) Tết Tân Sửu (ngày 12 tháng 2): Thánh lễ Minh Niên sẽ vào lúc 6:15 

chiều thứ Bảy (ngày 13 tháng 2).  Sẽ có lì xì sau Thánh Lễ.  Không có 

tiệc tất niên vì đang trong thời kỳ dịch bệnh. 

Nếu các em TN khỏe mạnh và có thể sinh hoạt bình thường, BCH sẽ 

nhờ các em trang trí bàn thờ cho Thánh Lễ này. 

b) Tĩnh tâm và giải tội mùa Chay: sẽ không có giải tội với số đông người 

như mọi năm.  Ba linh mục trong giáo xứ sẽ phụ trách việc giải tội hàng 

tuần trong các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm từ 5:30 đến 6:30 ngoài 

sân đậu xe. 

c) Lễ Tro (ngày 17 tháng 2):  Thánh Lễ cộng đoàn Việt Nam lúc 5:00 

chiều. Trong nghi thức xức tro, Vị Linh Mục chỉ nói MỘT LẦN 

CHUNG "......". và mọi người/ cộng đoàn thưa "Amen".... Sau đó xếp 

hàng lên xức tro, chứ không "đọc riêng từng người" như trước đây nữa. 

Năm nay, nghi thức tro sẽ được rắc trên đầu thay vì xức trên trán như 

mọi năm. 

d) Thứ Sáu (ngày 5 tháng 3): vẫn có Thánh Lễ đầu tháng vào lúc 8:00 tối 

(cha Juan nói lúc đó trời còn sáng) vì giáo xứ tổ chức chặng đàng Thánh 

Giá lúc 6:00 chiều. 

e) Đại lễ Phục Sinh (ngày 04 tháng 04): giáo xứ chưa thông báo giờ lễ 

Phục Sinh 

6. Sinh hoạt các ban nghành đoàn thể: 

a) Thiếu Nhi: các em TN đang bán kẹo để gây quỹ sửa phòng.  Cha đã xin 

hội CBMCG giúp các em một số tiền, nếu còn thiếu, BCH sẽ trích tiền 

xin được từ các cơ sở quảng cáo trên lịch sau khi trừ chi phí in ấn để 

tặng các em. 

b) Ban Hiệp Thông: chú cô Thư xin nghỉ vì lớn tuổi – xin tìm người thay 

thế lấy tờ Hiệp Thông từ TTCG về cộng đoàn mỗi tuần. 

III. Kết Thúc: 

1) Cầu nguyện – Praying [cha quản nhiệm / thầy phó tế / sơ] 


