
 

Tháng 6/2021 – Giáo Hạt Pierce – Kế Hoạch Chiến Lược 

Thông Tin Cập Nhật Từ Các Tiểu Ban 

 

Tiểu Ban Thông TIn 

• Tiểu Ban Thông Tin đã thu thập các thông tin cập nhật từ các tiểu ban khác và đưa ra 

bản báo cáo vào tháng 5 năm 2021 và tháng 6 năm 2021. Báo cáo cập nhật mới nhất này 

bao gồm các thông tin được bổ sung từ cuộc họp các Ban Đại Diện các Giáo Xứ 

(stakeholders). Thông tin cập nhật của các Tiểu ban đã được gửi tới tất cả các thành 

viên, ban lãnh đạo và ban đại diện các Giáo Xứ để thông tin cho các giáo dân tại mỗi 

Giáo Xứ 

• Báo cáo cập nhật tháng 5/ 2021 đã được đăng trên website của Tổng Giáo Phận 

• Tiểu ban đã thu thập các thông tin từ các tiểu ban cho báo cáo tháng 6 năm 2021. Bản 

cập nhật đã được gửi tới tất cả tiểu ban, các Ban đại diện các Giáo Xứ, Tổng giáo phận 

và các Linh mục vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Bản cập nhật thứ hai được tạo và gửi 

vào ngày 14 tháng 7, bao gồm các cập nhật từ cuộc họp của các Ban đại diện vào ngày 

12 tháng 7 năm 2021. Ngày dự kiến để đăng báo cáo này trên trang web của Tổng giáo 

phận là ngày 19 tháng 7 năm 2021 

• Tiểu ban đã lập một Hoạch định Chiến lược với các khuyến nghị cho ban lãnh đạo của 

giáo xứ mới để bàn thảo trong cuộc họp của các Ban đại diện các Giáo Xứ họp ngày 12 

tháng 7 của họ. 

• Tiểu ban đã sắp xếp một cuộc họp với Cha Tuấn để trình bày những ý kiến, và bàn luận 

thêm để tìm ra những phương cách tốt hơn cho giáo xứ mới. Dự kiến cuộc họp sẽ diễn 

ra vào tháng 7 / tháng 8 năm 2021. 

 

 

Tiểu Ban Phụng Vụ: 

• Tiểu ban Phụng vụ đã có tám cuộc họp từ tháng Ba đến tháng Sáu, với các thành viên từ 
tất cả năm giáo xứ. 

• Chúng tôi đã hoàn thành cuộc khảo sát về sinh hoạt phụng vụ và thờ phượng của từng 
giáo xứ, và hiện đang làm việc để đưa ra những đề xuất cho tương lai của giáo xứ mới. 

• Chúng tôi đã thảo luận và đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi: (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 về phụng vụ thờ phượng hằng ngày? (3) Chúng ta sẽ có những lễ nào 
được tổ chức thường xuyên hoặc vào những thời điểm khác nhau trong năm? (4) Chúng 



ta sẽ tiếp tục lượng giá thế nào về phụng vụ thánh? (5) Chúng ta sẽ hợp nhất các sinh 
hoạt phụng vụ của các Giáo Xứ như thế nào? (6) Trong những điều tốt nhất có thể, sinh 
hoạt phụng vụ của giáo xứ mới sẽ như thế nào? 

• Tiểu ban dự kiến sẽ đưa ra báo cáo cuối cùng của chúng tôi vào ngày 21 tháng Bảy năm 
2021 

        

Tiểu Ban Giáo Lý Đức Tin:  

• Tiểu ban tiếp tục soạn thảo Bảng Liệt Kê các chương trình Giáo Lý Đức Tin hiện tại của 
mỗi Giáo Xứ  - bao gồm các chương trình được giảng dạy bởi các ngôn ngữ khác nhau và 
mang tính đa văn hóa. Văn bàn này sắp được hoàn thành và đang trong quá trình chỉnh 
sửa lại một số chi tiết. 

• Chúng tôi 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. Danh sách hiện tại của 
mỗi Giáo Xứ được duy trì cho đến khi thành lập Giáo Xứ mới  

• Sau một cuộc thảo luận chung, tiểu ban đã đồng ý đề nghị rằng  
(1) Cha Tuấn nên cử thêm một đại diện từ mỗi Giáo xứ  vào hội đồng mục vụ giáo xứ St. 
Ann hiện, để có để thiết lập các chương trình phụng vụ và Giáo lý đức tin của giáo xứ 
mới bằng cách sử dụng Bảng Liệt Kê các chương trình Giáo Lý Đức Tin hiện tại làm tài 
liệu hướng dẫn.  
(2) Kết hợp các ngày lễ và đại lễ của Giáo Xứ Holy Rosary vào Giáo Xứ St. Ann kể từ sau 
ngày 1 tháng 7 năm 2021.  
(3) Saint John of the Woods không có vấn đề gì đối với việc tái thiết lập lại Ban Giáo lý 
đức tin, vì họ sẽ quản lý lịch phụng vụ của riêng mình với sự chấp thuận của Cha Tuấn. 
(4) Việc Giáo Xứ Visitation nhập vào có thể được hoãn lại cho đến năm 2022. 

• Các thành viên của Tiểu ban Giáo lý đức tin hiện tại được yêu cầu giữ liên lạc và sẵn sàng 
hội họp lại vào tháng Giêng năm 2022 để chờ đợi sự hợp nhất hoàn chỉnh cuối cùng vào 
giáo xứ mới. 

• Trong năm tới này, chương trình RCIA sẽ được tổ chức chung cho 3 Giáo Xứ St. Ann, St. 
John, và Visitation. 

• Tĩnh tâm cho Lớp Thêm Sức cũng sẽ được làm chung. 
• Các chương trình Giáo lý đức tin khác tạm thời các giáo xứ sẽ sinh hoạt riêng trong năm 

tới này  
• Tiểu ban đã sẵn sàng họp với Cha Tuấn để bàn luận việc tái cấu trúc của Ban Giáo lý đức 

tin cho Giáo Xứ mới.  

Tiểu Ban Lưu Trữ Dữ Liệu & Lịch Sử: 

• Nhân viên của bộ văn khố Giáo Phận đã hoàn thành việc kiểm kê các Giáo Xứ 



• Tiểu ban sẽ dành thời gian còn lại của mùa hè để làm việc khảo sát các giáo dân về 
những mục hoặc món đồ hoặc di sản về lịch sử, văn hóa, tinh thần nào là quan trọng đối 
với họ. 

• Tiểu ban dự kiến sẽ tiếp tục công việc khi các giáo xứ được sáp nhập.  

Tiểu Ban Cơ Sở Vật Chất: 

• Làm việc để đồng hóa thông tin nhận được từ các tiểu ban khác nhau.   
• Công suất sử dụng cơ sở vật chất của St. Ann hiện nay là 100 – 130% cho các chương 

trình giáo dục và giáo lý đức tin 
• Các cuộc họp để đánh giá nhu cầu của trường học đang được tiếp diễn  
• Kể từ khi Thống đốc cho phép các cuộc họp được mở lại, Cha Tuấn nhận được các cuộc 

gọi yêu cầu bắt đầu các sự kiện khác nhau và các cuộc họp trực tiếp. 

Tiểu Ban Trường Học: 

• Đang làm việc thông qua lịch học của trường, tìm thời gian thích hợp nhất để di chuyển 
trường về St. Ann.  

• Mối quan hệ giữa Cha Chánh Xứ & trường học hiện rất tốt đẹp 
• Cuộc họp lần trước bàn thảo về Trường Học Visitation & Giáo Xứ St. Ann thực sự hữu 

dụng .   

Tiểu Ban Outreach:                                                                                                                                                                              

• Các cuộc họp tạm hoãn trong mùa hè.   
• Thiếu các thiện nguyện viên do việc sáp nhập và dịch Covid.  
• Đang làm việc để phát triển một chiến lược khuyến khích các thiện nguyện viên tham 

gia.  
• Đề nghị các tiểu ban có các cuộc họp chung với nhau.   

 

 

 


