
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 
8:00 PM, Chúa Nhật ngày 28 tháng 02 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 gần 

nhất là $9673 (chưa khấu trừ chi phí cho dịp Tết). 

2. Sinh hoạt giáo xứ: 

a) Xin mọi gia đình rộng tay đóng góp quỹ mục vụ 

b) Cha giám quản dự định sẽ giới thiệu và mời tham quan các phòng học 

vừa được tân trang với sự đóng góp của giáo dân. 

c) Cha giám quản sẽ nghỉ phép từ ngày 12 tháng 4. 

3. Sinh hoạt cộng đồng: 

a) Không có thông tin mới. 

4. Sinh hoạt cộng đoàn trong những tháng vừa qua 

a) Tết Tân Sửu: Thánh lễ Minh Niên, chiều thứ Bảy (ngày 13 tháng 2)  

b) Thánh Lễ với nghi thức rải tro. 

5. Sinh hoạt cộng đoàn trong những tháng sắp tới: 

a) Vấn đề trong cuộc họp lần trước – 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. 

b) Vấn đề trong cuộc họp lần trước –Thứ Ba ngày 30 tháng 3: trước giờ 

Lễ, chúng ta sẽ có Đàng Thánh Giá lúc 6:30pm và Thánh Lễ ngay sau 

đó (lúc 7:00pm). 
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c) Lễ Lá (6:15 chiều, ngày 27 tháng 3).  Giáo xứ sẽ không phát lá như 

những năm trước.  Xin mỗi cá nhân hoặc mỗi gia đình tự đem lá đến khi 

tham dự Thánh Lễ (nếu muốn). 

d) Lễ Rửa Chân (6:00 chiều, thứ Năm ngày 01 tháng 4): Cộng Đoàn VN 

chúng ta sẽ có Thánh Lễ với Nghi Thức Rửa Chân riêng cộng Đoàn..... 

(không giống như những năm trước, Thánh Lễ này làm chung cho 3 sắc 

dân); Anh Quang sẽ phụ trách liên lạc và mời 12 vị đại diện từ các hội 

đoàn trong nghi thức rửa chân. 

e) Suy Tôn Thánh Giá (6:00 chiều, thứ Sáu ngày 2 tháng 4): Cộng Đoàn 

VN sẽ có Nghi Thức.  Vì lý do dịch bệnh sẽ không có nghi thức hôn 

Thánh Giá như các năm trước. 

f) Đại lễ Phục Sinh (6:15 chiều, thứ Bảy ngày 3 tháng 4):  Cộng Đoàn VN 

sẽ có lễ Vọng Phục Sinh.  Sẽ không có đốt lửa.  Giáo xứ cũng sẽ không 

phát nến cho từng cá nhân như những năm trước. 

g) Cha quản nhiệm sẽ liên lạc với thầy Minh và ban TTVLC về các bài đọc 

trong Thánh Lễ Lá, các nghi thức trong tuần Thánh và đại Lễ Phục Sinh. 

h) Cha quản nhiệm sẽ liên lạc ban Giúp Lễ xem các em có thể giúp các 

Thánh Lễ (Lễ Lá, các nghi thức trong tuần Thánh và đại Lễ Phục Sinh). 

6. Sinh hoạt các ban nghành đoàn thể: 

a) Thiếu Nhi: các em TN sẽ bắt đầu sửa văn phòng ngày Chúa Nhật 6 

tháng 3 (và các CN sau đó). 

b) Giáo Lý:  

 Xưng tội lần đầu, ngày 27 tháng 3 (với ba sắc dân) 

 Rước lễ lần đầu, ngày 8 tháng 5  

 Thánh Lễ Thêm Sức, ngày 15 tháng 5 

c) Để giữ liên lạc các sinh hoạt trong cộng đoàn, kính xin các vị trưởng 

ban/nghành nếu có thay đổi số phone hoặc email xin cập nhật với BCH 

d) Ban Hiệp Thông: xin tìm người lấy tờ Hiệp Thông từ TTCG về cộng 

đoàn mỗi tuần. 

III. Kết Thúc: 

1) Cầu nguyện kết thúc – Praying [Sơ Phương Hồng] 
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