
Thông Tin Cập Nhật Về Các Cuộc Họp Của Các Tiểu Ban 
Tháng 5/2021 

Vào mỗi tháng, chúng tôi sẽ có bản báo cáo cập nhật tiến trình làm việc & thảo luận của các tiểu 
ban về việc sáp nhập các Giáo Xứ. Bản báo cáo hằng tháng này sẽ được đăng trên website của 
Tổng Giáo Phận Tại đây. 

 

Tiểu Ban Giáo Lý Đức Tin 

• 7 chương trình Giáo Lý Đức Tin của giáo xứ đã được xác định: RCIA, Thêm Sức, Dự Bị 
Hôn Nhân, Các Lớp Giáo Lý hằng tuần(mọi trình độ & ngôn ngữ), Giáo Cho Người Lớn, 
CCD và Rửa Tội. 

•  Tiểu ban đã phát triển một Bảng Liệt Kê các chương trình Giáo Lý Đức Tin hiện tại của 
mỗi Giáo Xứ để - bao gồm các chương trình được giảng dạy bởi các ngôn ngữ khác nhau 
và mang tính đa văn hóa. 

• Bảng Liệt Kê này đề cập đến các Chương trình Giáo Lý Đức Tin của mỗi giáo xứ bao gồm 
thời khóa biểu hiện tại, các chứng chỉ và các kỹ năng cần thiết cho các giảng viên/hướng 
dẫn viên, lệ phí các chương trình, phương sách được sử dụng và danh sách các thiện 
nguyện viên hiện tại đang giúp cho các chương trình này. 

•  Chúng tôi tiếp tục đón nhận những nét đặc sắc và những món quà từ các chương trình 
Giáo Lý Đức Tin của mỗi Giáo Xứ, chẳng hạn như các hoạt động và chương trình thăng 
tiến giới trẻ, hỗ trợ mục vụ cho giới cao niên, các dịp lễ hội, tĩnh tâm, các chương trình 
chia sẻ và suy niệm Lời Chúa; với ước mong liên kết và tiếp tục phát triển những thành 
quả này tại Giáo Xứ mới. 

•  Sau khi thành lập giáo xứ mới, chúng tôi xin được sự hỗ trợ sau đây từ các nhân viên 
MFLF của Tòa Tổng Giám Mục: đào tạo các chương trình giáo dục đức tin, các khóa tĩnh 
tâm và huấn luyện, những nhân viên hoặc người có trách nhiệm để chúng tôi liên lạc khi 
cần hỏi hoặc tìm kiếm các phương sách cho việc giáo dục đức tin, phương pháp giảng 
dạy được chứng nhận bởi tổng giáo phận. 

•  Cuộc họp tiếp sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 5, các thành viên sẽ điều chỉnh một số thông 
tin trong bản Liệt Kê, và hoàn tất các đề xuất cho chương trình Giáo Lý Đức Tin của Giáo 
Xứ mới, để trình lên Cha Chánh Xứ mới. 

•  Các thành viên biểu quyết và đồng ý đợi cho đến khi giáo xứ mới được thành lập, mới 
bắt đầu lên danh sách các thiện nguyện viên cho chương trình Giáo Lý Đức Tin 

 
Tiểu Ban Outreach 

• Vẫn chưa bầu được trưởng ban; Heather Shea (Giáo Xứ Holy Rosary) tạm thời nhận 
nhiệm vụ ghi chép biên bản cuộc họp. Erica Cohen Moore từ Tổng giáo phận đang đóng 
vai trò là cố vấn cho tiểu ban. 

• Trách nhiệm của tiểu ban chúng tôi là: 

https://archseattle.org/about-the-archdiocese-of-seattle/archbishop-etienne/archdiocesan-strategic-planning/pierce-deanery/


o Thông qua những đóng góp về thời gian và tài năng của các thiện nguyện viên, chúng 
tôi cam kết tiếp tục phục vụ tất cả những người dễ bị tổn thương và những người thiếu 
thốn, trong ranh giới của các giáo xứ chúng ta. 

• Thảo luận và xác định về các mục vụ của ban Outreach từ mỗi giáo xứ. 

• Bước tiếp theo các thành viên của tiểu ban sẽ xem xét các hoạt động giống nhau mà các 
giáo xứ đang thực hiện và có phương cách để kết hợp lại thành một. 
 

Tiểu Ban Lưu Trữ Dữ Liệu & Lịch Sử 

• Lisa Petrino ( Giáo Xứ Holy Rosary) được chọn làm trưởng ban. Seth Dalby từ phòng văn 
khố Tổng giáo phận đang đóng vai trò là cố vấn cho tiểu ban. 

• Tiểu ban nhận thấy rằng chỉ có thể chuyển một số các mục hoặc món đồ hoặc di sản về 
lịch sử, văn hóa, tinh thần của mỗi giáo xứ đến St. Ann. 

• Thay vì toàn bộ các thành viên của tiểu ban đi đến từng nhà thờ để xem xét, Seth Dalby 
sẽ đến thăm từng giáo xứ và lập danh sách các mục hoặc món đồ hoặc di sản cần thiết 
để đưa về giáo xứ mới. Sath sẽ chia sẻ thông tin và hình ảnh với các thành viên của tiểu 
ban. 

• Tiểu ban sẽ phát triển một công cụ để đánh giá những mục hoặc món đồ hoặc di sản 
nào mà giáo dân tại mỗi giáo xứ xem là quan trọng đối với lịch sử của giáo xứ mình  (có 
thể làm bản khảo sát?) Khi tìm được phương cách, chúng tôi sẽ liệt kê các đề xuất cho 
cha chánh xứ mới bao gồm 

A) các di sản lịch sử quan trọng để chuyển tới St Ann (để sử dụng thường xuyên 
hoặc  trưng bày) 

B) sắp xếp các tài liệu lưu trữ của giáo xứ 
C) về việc tiêu hủy các món đồ không cần lưu trữ hoặc chuyển về giáo xứ mới. 

 
Tiểu Ban Phụng Vụ 

• Thom Ryng (Giáo Xứ Holy Rosary) được chọn làm trưởng ban. Jennifer Day từ Văn 
phòng Phụng vụ Tổng Giáo phận đang đóng vai trò là cố vấn. 

• Công việc của tiểu ban chúng tôi gồm hai phần: (a) nhận định về các sinh hoạt phụng vụ 
và thờ phượng hiện tại của mỗi giáo xứ và điều gì là quan trọng nhất đối với giáo dân - 
điều gì làm cho các giáo dân cảm thấy giáo xứ như là nhà của mình, và (b) đưa ra khuyến 
nghị về các sinh hoạt hoạt phụng vụ cho giáo xứ mới, bằng việc liên kết những gì đang 
có tại các giáo xứ hiện tại 

• Chúng tôi đã làm một bản khảo sát về các vấn đề trên, và kết quả đã được so sánh đối 
chiếu, làm thành một bản báo cáo có tên "hy vọng và ước mơ". 

• Sử dụng những thông tin này, tiểu ban hiện đang giải quyết các câu trả lời cho những 
câu hỏi sau, để làm bàn đề xuất lên cha xứ mới 



 (1) Làm thế nào chúng ta có thể kết hợp sự đa dạng trong các sinh hoạt phụng vụ của 
mình? 

 (2) Làm thế nào để chúng ta giáo dục đức tin bằng các sinh hoạt phụng vụ thường 
ngày? 

 (3) Các dịp mừng kính, các chương trình thờ phượng và tôn kính, nào sẽ được tổ chức 
thường xuyến hoặc vào các thời điểm nhất định trong năm?  

 (4) Chúng ta sẽ tiếp tục lượng giá thế nào về phụng vụ thánh?  

(5) Chúng ta hợp nhất các sinh hoạt phụng vụ như thế nào? 

 (6) Với những điều tốt nhất có thể, đời sống phụng vụ của giáo xứ mới sẽ như thế nào? 

 
Tiểu Ban Thông Tin 
 

• Kathy MacSperitt từ Giáo Xứ Visitation được chọn làm Trưởng Ban, Helen McClenahan, 
từ Tòa Tổng đóng vai trò cố vấn cho tiểu ban. 

• Các cuộc thảo luận xoay quanh những nhu cầu về việc cập nhật các thông tin của tiến 
trình chuyển tiếp tại các giáo xứ. Nghiên cứu các phương cách tốt nhất để cập nhật 
thông tin cho các giáo dân cùng biết về tiến trình sáp nhập các giáo xứ.  

• Tiểu ban Thông Tin sẽ thu thập các tin tức cập nhật từ các tiểu ban khác và từ các Ban 
Đại Diện (stakeholders) của các giáo xứ, rồi trình lên để xin phép được đăng trên các 
phương tiện truyền thông tại các giáo xứ cho các giáo dân được biết  

• Soạn thảo lời nguyện cho các giáo xứ trong thời gian chuyển tiếp, lời nguyện này được 
sử dụng để khai mạc các cuộc họp của tiểu ban thông tin, và các tiểu ban khác có thể sử 
dụng nếu muốn. Lời nguyện này đã được đăng trên Tờ Bản Tin Giáo Xứ (Bulletin) của 
Visitation, và đính kèm trong lá thư của Đức Cha Daniel Muegenborg. 

• Bắt đầu xem xét các phương triện truyền thông, mạng xã hội mà mỗi giáo xứ đang sử 
dụng, để lên kế hoạch đề xuất các phương cách thích hợp cho việc thông tin tại giáo xứ 
mới 

• Thảo luận về các dữ liệu của Giáo xứ (PDS, databases), làm sao để sáp nhập các dữ liệu, 
hay mời gọi mọi người tham gia hoặc ghi danh tại giáo xứ mới 

• Lên các kiến nghị cho việc thông tin liên lạc trong tương lai  
 

 

 

  



 
Lời Nguyện Cho Các Giáo Xứ Trong Thời Gian Chuyển Tiếp 

Soạn bởi Tiểu Ban Thông Tin 
 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, 
chúng con cảm tạ Cha đã quy tụ chúng con lại 

 để cùng nhau phục vụ như những người môn đệ. 
Qua Đức Giêsu, Con Cha, Cha đã trao phó cho chúng con sứ mạng loan báo 

và làm chứng nhân về tình yêu của Cha cho toàn thế giới 
Xin gửi Thánh Thần Chúa đến hướng dẫn chúng con 

trong việc nhận ra Thánh Ý của Cha trong việc canh tân lại  
tinh thần các Giáo Xứ của chúng con. 

Xin ban cho chúng con sức mạnh, ơn can đảm, và tầm nhìn sáng suốt, 
để chúng con phục vụ ý muốn của Cha bằng cách sử dụng các nén bạc được trao ban 

Chúng con xin trao phó các Giáo Xứ của chúng con cho Đức Maria, Mẹ chúng con, 
Và xin Mẹ chuyển cầu, hướng dẫn chúng con trong lúc này,  

khi chúng con đang cố gắng để trở thành chứng nhân cho Tin Mừng, 
duy trì các di sản của mỗi cộng động đức tin, 

và cùng nhau xây dựng một Giáo Xứ mới trong hiệp nhất và yêu thương. 
 

Amen 
 
 


