Giáo Hạt Pierce – Kế Hoạch Chiến Lược
Tháng 7 & 8/ 2021 – Thông Tin Cập Nhật Từ Các Tiểu Ban
Cha Tuấn đã họp với các Tiểu Ban sau: Phụng Vụ, Lưu Trữ Dữ Liệu/ Lịch Sử, Giáo Lý Đức Tin, Thông Tin, và
Trường Học. Các Tiểu Ban vẫn chưa có báo cáo cuối kỳ và họp với Cha Tuấn: Outreach, Tài Chánh, Cơ Sở Vật
Chất

Tiểu Ban Thông Tin
• Tiểu Ban Thông Tin đã thu thập các thông tin cập nhật từ các tiểu ban khác. 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, các nhân viên và ban đại diện các Giáo Xứ để truyền tải
thông tin cho các giáo dân tại mỗi Giáo Xứ
• Các báo cáo được đăng trên website của Tổng Giáo Phận ngày 19/7/2021
• Tiểu ban đã soạn thảo một kế hoạch chiến lược gồm các dự kiến, đã trình bày với Cha
Tuấn, nhóm điều hành giáo xứ mới và dự định sẽ trình bày lại với Ban Đại Diện của mỗi
Giáo Xứ trong cuộc họp lần tới. Ngày giờ họp sẽ được ấn định sau.
• Tiểu ban đã trình bày báo cáo cuối kỳ cho Cha Tuấn ngày 12/8/2021
• Các việc cụ thể mà tiểu ban thấy cần thiết, dưới sự hướng dẫn và cộng tác của Cha Tuấn,
đã được thực hiện. Một số việc bổ sung cần được sớm thực hiện bao gồm:
o Tăng cường việc thông tin liên lạc để sáp nhập thông tin của các giáo dân Giáo Xứ
Holy Rosary, cũng như các hồ sơ dữ liệu các bí tích.
o Sáp nhập các Dữ Liệu từ PDS của Holy Rosary vào Giáo Xứ St. Ann. Có khoảng 203
dữ liệu các gia đình sẽ được nhập vào PDS của Giáo Xứ St. Ann, dưới sự trợ giúp
của Bryan Gummersall
o Chuẩn bị sẵn một đoạn văn ngắn để sử dụng cho các cuộc gọi điện thoại cá nhân
đến 203 gia đình của Holy Rosary. Đoạn văn này nên được đăng trong lá thư Cha
Chánh Xứ trên tờ Bulletin và các thông báo của Thánh Lễ. Việc này cần được bắt
đầu càng sớm càng tốt. Kết quả sẽ được báo cáo cho Cha Tuấn để xin kiến nghị bổ
sung.
o Báo cáo tổng hợp hằng tháng về tiến độ của các Tiểu Ban được đăng trên trang
mạng của Tổng Giáo Phận. Hoàn thành việc chuyển giao thông tin cho St Ann, St.
John of the Woods, Visitation, Trường Visitation STEM Academy và cộng đồng của
St. Rita
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▪ Gửi thư cho các giáo dân St. Rita: Lịch trình lễ, các thông tin tổng hợp, bản
khảo sát và lá thư của Cha Mulholland.
o Hỗ trợ Cha Tuấn với các công việc khác.
• Cha Tuấn đã bổ sung thêm các đại diện từ Visitation và St. John of the Woods vào Hội
Đồng Mục Vụ mới, nhóm họp lần đầu tại St. Ann ngày 1/9/2021

Tiểu Ban Phụng Vụ
•
•

Tiểu ban đã trình bày báo cáo cuối kỳ cho Cha Tuấn ngày 21/7/2021
Theo như hướng dẫn của Cha Tuấn, tiểu ban bắt đầu thực hiện các việc ưu tiên như
trong bản kiến nghị tiểu ban đã trình bày.

Tiểu Ban Giáo Lý Đức Tin
•
•

•

•

•

•
•
•

Tiểu ban đã trình bày báo cáo cuối kỳ cho Cha Tuấn ngày 16/8/2021
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.
Các thành viên 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.
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•
•

Đợi thêm hướng dẫn và kiến nghị bổ sung.
Sơ đồ của các lớp giáo lý cho mỗi giáo xứ đang được soạn.

Tiểu Ban Lưu Trữ Dữ Liệu/Lịch Sử:
•
•
•
•
•

•

Tiểu ban đã trình bày báo cáo cuối kỳ cho Cha Tuấn ngày 2/8/2021.
Nhân viên của bộ văn khố Giáo Phận đã hoàn thành việc kiểm kê các Giáo Xứ.
Tiểu ban đang tiến hành 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 và xa hơn nữa.
Phát triển đường hướng mới sao cho các giáo dân có thể tìm được hồ sơ dữ liệu bí tích.
Chỉ dẫn cần được đăng trên trang mạng, bản tin Bulletin, v.v. Cùng làm việc với tiểu ban
thông tin.
Đã trình bày các kiến nghị và nhu cầu thiện nguyện viên của tiểu ban trong cuộc họp Hội
Đồng Mục Vụ mới ngày 1/9/2021

Tiểu Ban Cơ Sở Vật Chất: Không có cập nhật mới
•
•
•
•
•

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.
Truyền đạt các quy tắc và hướng dẫn hiện hành của Tổng Giáo Phận về an toàn Covid-19
cho việc mở lại các sinh hoạt cộng đồng

Tiểu Ban Trường Học
•
•
•
•
•

Giới thiệu với Cha Tuấn Hội Đồng Điều Hành trường học.
Giới thiệu các nhân viên
Giới thiệu thông tin sơ bộ và trang mạng của trường học Vistation STEM Academy
Có trang thông tin đính kèm trong bản Bulletin hằng tuần của Giáo Xứ
Được trao tặng Học Bổng Của Quỹ Fulcrum
o Đợt 1 cho năm học 2021-2022

Tiểu Ban Outreach
• Giám Đốc mới của Outreach tại Văn Phòng Mục Vụ TGP: Joe Cotton.
• Các cuộc họp đang được tiến hành trở lại, tìm trưởng ban

• Chia ra làm 2 tiểu ban: Homebound and Outreach.
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Các Trường Ban của các Tiểu Ban
1.
2.
3.
4.

Thông Tin – Kathy McSperitt Visitation (nhân viên cố vấn: Helen McClenahan)
Đa Dạng Văn Hóa –Joseph DeVega Holy Rosary (nhân viên cố vấn: Dn Carl Chilo)
Cơ Sở Vật Chất/ Môi Trường – Cathy Bunger St. Ann(nhân viên cố vấn: Ed Foster)
Giáo Lý Đức Tin – Sister Theresa St. Ann
(nhân viên cố vấn: Faith Formation department)
5. Tài Chánh/ Stewardship – Owen O’Neill Visitation
(nhân viên cố vấn: Scott Bader/Steve Homiack)
6. Dữ Liệu/ Lịch Sử – Lisa Petrino Holy Rosary (nhân viên cố vấn: Seth Dalby)
7. Phụng Vụ – Thom Ryng Holy Rosary (nhân viên cố vấn: Jennifer Day)
8. Mục Vụ – Helen Talbo Holy Rosary (nhân viên cố vấn: Al Larpenteur)
9. Outreach– Jeannie Wargo & Dn Mike Teskey both Visitation
(nhân viên cố vấn: Erica Cohen Moore)
10. Trường Học – Marc Nuno Visitation STEM Academy (nhân viên cố vấn: Kristin Dixon)

Các Ban Đại Diện Các Giáo Xứ
•
•
•
•
•

Holy Rosary — Joseph DeVega, Lisa Petrino, Thom Ryng, Heather Shea and Helen Talbo
St. Ann — Cathy Bunger, Bao Tran Doan, L.B. Gilmer, Minh Nguyen, Sr. Theresa Nguyen, Vo Thuy
Tien, and Louie Tran
St. Rita — Marla Grassi, Debbie Orlando
Visitation — Linda Lamb, Marc Nuno, Owen O’Neill, LoAnn Rector, Rick Keller-Scholz, Dn. Mike
Teskey, and Jeannie Wargo
St. John of the Woods — Mario Castillo, Gaye Dolan, Paul Giovanni, Twyla Hamrast, Joan Oshea,
Daniel Soderlind, Larry Volland, and Mark Wiegman

Các phương tiện thông tin liên lạc:
Bản Tin Bulletin Liên Giáo Xứ: Bản giấy có sẵn tại các Giáo Xứ, Gửi điện thư cho Homebound
Website: https://www.trparishes.org/
Tại Visitation: trên bảng thông tin Giáo Xứ, và có sẵn tại Outreach Ministries
Trang mạng Tổng Giáo Phận: https://archseattle.org/strategic-planning/pierce-deanery/
Thông Tin Được Báo Cáo Cho:
Cha Tuấn Nguyễn
Ban Vố Vấn Mục Vụ Tổng Giáo Phận Seattle
Các thành viên Ban Lãnh Đạo, Ban Đại Diện của mỗi Giáo Xứ
Các thành viên các tiểu ban và các nhân viên cố vấn mục vụ
Các ban điều hành Giáo Xứ: Hội Đồng Mục Vụ, Tài Chánh
Các nhân viên Giáo Xứ & Trưởng các hội đoàn
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