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Tổng Kết Sinh Hoạt CĐĐMLV năm 2010 Từ ngày bầu BAN
MỤC VỤ nhiệm kỳ 2010-12

Thưa qúy vị rất thân kính
 

     Kể từ sau ngày qúy ông bà anh chị em đến tham dự thánh lễ & bầu
cử Ban Mục Vụ Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang (CĐĐMLV) Winchester  -
nhiệm kỳ từ đầu tháng 8 năm 2010  đến cuối tháng 7 năm 2012 xong. 
Ngày 11 tháng 7 năm 2010  - do kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau: 

Chủ-tịch: Chị Vũ thị Kim Oanh.
Ủy viên ngoại vụ: Anh Vũ Thế Bình.
Ủy viên xã hội: Anh Nguyễn Thành Tâm.   v.v.

     Tuy nhiên chỉ qua một thời gian ngắn, thì đã có thay đổi ít nhân sự
(vì anh Vũ Thế Bình đã có thư chính thức từ nhiệm). Trong biên bản
buổi họp Hội Đồng Mục Vụ ngày Thứ Bảy, 04 tháng 12 năm 2010 vào
lúc 7 giờ 30 PM : CĐĐMLV Winchester đã chính thức hình thành Ban
Mục Vụ như sau:

Chủ Tịch:  Chị  Vũ Thị Kim Oanh
Ủy viên Ngoại Vụ:  Anh Nguyễn Quang Dung
Ủy viên Xã hội & Ca Đoàn Trưởng:  Anh Nguyễn Thanh Tâm .
Ủy viên Thư ký :  Chị Trần Hoài Hương.
Ủy viên Thông Tin:  Anh Nguyễn Bá Sương.
Ủy viên Kế Toán:  Chị Đoàn Phương Thoại.
Ủy viên Lời Chúa:  Anh Trần Huy Chuẩn.
Ủy viên Thánh Thể:  Chị Vũ Thị Bạch Tuyết.
Ủy viên Phòng Thánh:  Chị Hà Đỗ & Lương Kim Liên.
Ca Trưởng:  Anh Nguyễn Phước Thiện.
Lớp Giáo lý Việt Ngữ: Chị Kim Lý & Trí Mai.

Trong tinh thần kính Chúa và thương người, ban Mục Vụ cùng tất cả
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qúy ông bà anh chị em trong CĐĐMLV Winchester  đã nhiệt tình, cố
gắng, đóng góp nhân sự, ý kiến, cùng chịu trách nhiệm và có bổn phận
của mỗi người công giáo phụng thờ Thiên Chúa, đã hiệp nhất hoàn tất
công việc chung, tuần tự diễn tiến ghi dưới:

Ngày Bổn Mạng Cộng Đoàn: Một ngày rất đẹp trời, CĐĐMLV Winchester
chúng ta đã hân hoan tham dự thánh lễ ngoài trời, do cha quản nhiệm
Joseph Nguyễn Trọng SVD chủ tế. Tổ chức họp mặt qua hai buổi tiệc liên
hoan thân ái, có anh chị em giáo dân Phi Luật Tân dự, có cha Tom, Soeur
Huệ Nguyễn, cha Minh, cha Hiếu. Có các trò chơi cho thiếu nhi, ngỏ hầu ngày
kỷ niệm Bổn Mạng Cộng Đoàn rất thành công, vui vẻ. (kính mời xem hình
ảnh sinh hoạt về Lễ Bổn Mạng ngày Aug/15/2010 - trong website của Cộng
Đoàn đã post)

Mừng kính CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - Ngày 14 tháng 11
năm 2010 toàn thể giáo dân trong CĐĐMLV Winchester đã trọng thể
mừng kính CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, lần thứ 3. (mời xem hình ảnh
đính kèm ở trang website của Cộng Đoàn). CĐĐMLV Winchester đã hợp ý
suy nghĩ, đóng góp công sức, mỗi người hân hoan lo một việc, từng bàn
tay thiện tâm xây dựng công việc vô vụ lợi chung, làm thành một kiệu
hoa trang trọng, uy linh và xinh xắn, có những đoá hoa tươi lung linh
dưới ánh nến và ánh đèn toả sáng, ngỏ hầu tất cả qúy ông bà anh chị em con
cháu có thể vinh hạnh tham dự cuộc rước kiệu các THÁNH TỬ ĐẠO
VIỆT NAM có quy củ, khá trật tự, tươm tất, chu đáo, trang nghiêm và
đường hoàng.

Phân Ưu : Trong niềm vui chung qua những ngày tháng ghi trên, đây là lần
đầu tiên trong Cộng Đoàn chúng ta đã có nỗi buồn vĩnh biệt người thân: Đó
là: Hình Ảnh Lễ An Táng Cụ Bà Đoàn Văn Tuấn, nhũ danh Maria Phạm Thị
Hương. Sinh Ngày 6 tháng 5 năm 1940, tại Lý Nghĩa, Nam Định, Việt Nam.
Tạ Thế ngày 30 tháng 10 năm 2010 vào lúc 11 giờ tối, tại San Jacinto, CA.
 Hưởng Thọ 71 tuổi. Nơi Bà An nghỉ cuối cùng: tại nghĩa trang Holy Cross
Catholic Cemetery & Mausoleum, San Diego, California. (mời xem hình ảnh
ở trang website của Cộng Đoàn).

Ngày Lễ Tạ Ơn:  Tại giáo xứ nhà thờ Blessed Teresa of Calcutta  do linh
mục chủ tế: cha xứ Tom Burdick, V. F  &  thầy Sáu đồng hiệp dâng thánh lễ
TẠ ƠN năm 2010. Các sắc dân hiện diện trong nhà thờ gồm: Hoa Kỳ.
Mexico. Phi Luật Tân. Việt Nam. Giáo dân đã đến tham dự khá đông, nên
không còn ghế ngồi. Họ đi lễ đúng giờ, đề huề, trang nghiêm, trật tự. Quý ông
bà anh chị em người Việt đứng xen lẫn với cộng đoàn bạn & Ca đoàn Thánh
Linh Việt Nam đứng chung với ca đoàn của giáo xứ: xen lẫn lời kinh nguyện
từ nhiều ngôn ngữ thuần túy khác nhau (cuả các sắc dân đang hiện diện).
 Đặc biệt là chị Hà Đỗ đọc bài đọc Hai. Chị Bạch Tuyết đọc lời nguyện giáo
dân. Cộng đoàn giáo xứ đã linh động, uyển chuyển khi xướng hoạ, đáp ca.
Tất cả đều nhịp nhàng ăn khớp! Buổi lễ trang trọng, hài hoà, hợp ý vô ngần
đã kết thúc sau 10:00AM  Thứ Năm Nov. 25. 2010 .
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Lễ Giáng Sinh & Sinh Nhật Cha Quản Nhiệm & Gây Qũy Giúp
Người Nghèo:  Tất cả qúy vị thiện nguyện trong CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ
LA VANG WINCHESTER nhiệt tình đóng góp công sức, thì giờ, hiện vật,
hiện kim... qua sáng kiến, & sự điều phối nhịp nhàng, linh động uyển chuyển,
tuyệt vời, có trình tự khoa học của qúy anh chị em... Bây giờ nhìn lại nơi cung
nghinh tại tư gia anh chị Thu Oanh thật tươi đẹp và trang trọng ấm áp hẳn
lên, ngỏ hầu chúng ta có thể hân hoan chào đón ngày:

CHRISTMAS:  Dec - 24 -  2010 .

HAPPY BIRTHDAY linh mục Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Trọng 
SVD = Tất cả tặng phẩm được chị kế toán Phương Thoại trao tận tay
cha quản nhiệm. Cha Trọng đã chính thức tuyên bố: Số tiền nhận
được sẽ là: Ngày tình thương bác ái GÂY QŨY GIÚP NGƯỜI
NGHÈO * MỒ CÔI * Bệnh nạn - tại vùng hẽo lánh xa xôi ở Việt
Nam (lần thứ 4). Đêm birthday cha Quản Nhiệm & gây qũy tình
thương bác ái dùng để giúp hết cho người khốn cùng tại Việt Nam:
đã có những kết quả mỹ mãn, vui vẻ, hân hoan, rất tốt đẹp ngoài
phỏng đoán & dự tưởng. Thật đáng trân trọng biết ơn qúy vị hảo tâm
và chúng tôi rất vui mừng. Số tiền quyên góp gây qũy đã lên tới =
$6.483,45c.

 Xin chân thành cám ơn: Cha Quản Nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ La
Vang Winchester. Cám ơn cha Toàn Minh. Cám ơn qúy ông bà anh
chị em & con cháu. Cám ơn ca đoàn Thánh Linh.  Cám ơn ban Ẩm-
thực. Ban Khánh-tiết. Ban Xã-hội. Ban Trật-tự... mặc dù trời mùa
đông khá lạnh lẽo, có nhiều ngày mưa gió, họ vẫn tự nguyện, khuyến
khích, nâng đỡ tinh thần anh chị em Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang
Winhchester thân mến của chúng ta lên cao độ: ai ai cũng chung
một lòng kính Chúa, mến thương nhau, có tấm lòng từ tâm, bác ái,
độ lượng, dễ thương lắm. Cám ơn tất cả anh chị em từ tôn giáo khác;
đã ân cần đến chung vui qua tiếng cười hồn nhiên, giọng nói thân
thiện vui mừng đón Thiên Chúa giáng sinh, niềm nở chia sẻ tình
người chân thật và thân thiện trao tặng phẩm, hiện kim... Cám ơn
qúy vị từ phương xa như San Diego, Santa Ana... vân vân... vui vẻ bỏ
thì giờ qúy báu, để đến tham dự ngày Lễ Giáng Sinh trọng đại & hân
hoan chung vui cùng CĐĐMLV Winchester

Tôi xin thay mặt Ban Tân Mục Vụ thân kính chân thành và trang trọng cám
ơn Ban Cựu Mục Vụ  nhiệm kỳ 2008-2010.

Kính chúc qúy ông bà anh chị em, con cháu luôn bình an, hạnh phúc trong
thánh tâm Chúa Kitô và Mẹ Maria.

Hoài Hương
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