Vision 2017
Five-Year Pastoral Plan

St. Ann Parish
Tacoma, Washington

Ngày 8 tháng 9 năm 2013
Anh chị em thân mến,
Tiến trình Tầm Nhìn 2017 là một món quà tuyệt
diệu đối với Cộng Đoàn dân Chúa St. Ann chúng
ta. Hơn 200 thành viên trong giáo xứ, từ bốn
cộng đoàn sắc tộc khác nhau-Mỹ, Việt Nam,
Samoan và Phi Luật Tân, đã tham dự cuộc họp
đầu tiên tại Hội Trường Giáo Xứ, nhằm xác định
những nhu cầu của giáo xứ trong năm năm tới.
Tôi hết lòng biết ơn Ủy Ban Tầm Nhìn 2017 và
sự trợ giúp của Tổng Giáo Phận Seattle, Văn Phòng Đại Diện Giám Mục
phụ trách giáo sĩ, trong việc tổ chức buổi hoạch định Chương Trình Tầm
Nhìn 2017 và làm việc với các nhóm công tác khác nhau nhằm xác định
những mong ước của chúng ta và soạn thảo văn kiện này.
Tôi muốn lưu ý một điều quan trọng: chúng tôi đã không lấy lý do tài chính
mà sửa đổi những mong ước của anh chị em đối với cộng đoàn giáo xứ
chúng ta. Văn kiện này là chương trình sống được xây dựng bởi anh chị em,
bởi cộng đoàn chúng ta, thể hiện những mục tiêu và những việc cần được
ưu tiên thực hiện trong năm năm tới. Bước tiếp theo sẽ dành cho Hội Đồng
Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chính và tôi nhằm xác định việc xây dựng ngân
quỹ cần thiết và có thể thực hiện được trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta.
Cũng không kém phần quan trọng là chúng ta quyết tâm và dấn thân thực
hiện, biến ước mơ trở thành hiện thực.
Một lần nữa chúng tôi hết lòng biết ơn tất cả mọi người đã tham gia vào
tiến trình soạn thảo và hướng nhìn đến năm 2017, khi đó tầm nhìn của cộng
đoàn chúng ta sẽ trở thành hiện thực. Xin Thiên Chúa luôn ban ơn lành cho
gia đình tất cả anh chị em!
Mến chào anh chị em trong Chúa Kitô.

Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, T.S. Mục vụ
Linh mục chính xứ
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Sứ Vụ

C

húng tôi, các tín hữu Giáo Xứ St. Ann, là cộng đoàn Công
Giáo thuộc phía Nam Tacoma, đang loan báo Tin Mừng và
đón nhận tính đa văn hóa và những ơn lành Chúa ban. Chúng tôi đến
với nhau, trở thành một cộng đoàn tín hữu để cử hành Thánh Thể và
các Bí Tích. Chúng tôi tri ân những vị đã lấy Đức Tin và sự hy sinh
mà lập nên chốn thờ phượng này và những người đã dùng biết bao
năm tháng sống đạo đức mà làm cho nơi này trở thành chốn thánh
thiêng. Chúng tôi hằng lưu tâm giữ gìn truyền thống của Hội Thánh
Công Giáo và khuyến khích nhau xây dựng một khung cảnh tràn đầy
niềm hy vọng, để mọi người được nên giống Chúa Kitô ngày một hơn.

TRUYỀN THÔNG

T
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hông tin hữu hiệu, chia sẻ các phương tiện, cộng tác và hiệp nhất giữa mọi
thành phần khác nhau trong cộng đoàn giáo xứ là trung tâm tạo nên một
cộng đoàn giàu sức sống. Qua việc dùng các phương tiện truyền thông quen thuộc và
sẵn có, có thể gửi đi nhiều sứ điệp, đồng thời việc tiếp nhận, hiểu biết nội dung các sứ
điệp cũng dễ dàng, nhanh chóng. Qua việc đa dạng hóa và cải tiến các phương cách
truyền thông, chúng ta chia sẻ thông tin hữu hiệu hơn và xây dựng các mối liên kết
được vững mạnh hơn. Tại Giáo Xứ St. Ann, chúng ta tin rằng anh chị em giáo dân khi
được thông tin đầy đủ sẽ trở nên tích cực hơn và tham gia nhiều hơn vào đời sống giáo
xứ. Để mọi người biết được những việc cần thiết trong cộng đoàn dân Chúa, chúng ta
tiếp tục lắp đặt và hỗ trợ các máy móc, giúp cho việc truyền thông được minh bạch và
thống nhất.
Phát triển ủy ban truyền thông
Tập trung vào việc ứng dụng và khai triển các phương tiện truyền thông xã hội dành
cho giáo xứ (Mục tiêu Năm 2014)
Tăng cường trang mạng của Giáo Xứ St. Ann và mạng Internet
Khuyến khích việc sử dụng trang tin điện tử của giáo xứ với bản tin và các phương
tiện truyền thông khác (Mục tiêu của năm 2014)
Phát triển thư viện nhằm tăng thêm sách về văn hóa và dễ dàng sử dụng hơn nữa
Thành lập Ủy Ban Đa Văn Hóa, giúp cho việc chuẩn bị một kế hoạch lâu dài nhằm
quản lý các dịch vụ thư viện. Hoạch địch một chương trình bao gồm việc quản lý,
nhân viên tình nguyện, tăng cường tài liệu tham khảo.

CƠ SỞ PHÒNG ỐC
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ác thiết bị tiện ích được sử dụng an toàn, bảo đảm, đúng chức năng và thoải
mái góp phần chính yếu giúp cho cộng đoàn giáo xứ cùng nhau làm việc thờ
phượng, phát triển trong Đức Tin và công tác xã hội. Giáo xứ quyết tâm giữ cho nhà thờ
luôn sạch sẽ và được bảo trì, mọi phương tiện và mặt bằng được sạch sẽ, cải tiến và sử
dụng tốt.
Tăng cường cấu trúc hiện có
Tiếp nhận khu trường học để phục vụ toàn bộ nhu cầu của giáo xứ (Mục tiêu Năm
2013)
Tu bổ và sơn tượng Thánh Anna (Mục tiêu Năm 2013)
Mở rộng bãi đậu xe (Mục tiêu Năm 2014)
Lắp đặt thêm kính mica cho các cửa sổ kính màu (Mục tiêu Năm 2015)
Sơn trần nhà thờ (Mục tiêu Năm 2015)
Dựng thêm hàng rào chung quanh khuôn viên nhà thờ (Mục tiêu Năm 2016)
Tăng cường bảng thông tin nhà thờ
Nghiên cứu tính khả thi của việc cải tiến bảng thông tin nhà thờ để tăng cường các
thông báo về những sinh hoạt sắp diễn ra, các thánh lễ đặc biệt v.v… (Mục tiêu Năm
2015)
Bảo trì thường xuyên các thiết bị của giáo xứ
Nâng cấp hệ thống ống nước các
phòng vệ sinh trong nhà thờ và
hội trường (Mục tiêu Năm 2013)
Nâng cấp nhà bếp trong hội
trường (Mục tiêu Năm 2016)

HUẤN LUYỆN ĐỨC TIN
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V

iệc huấn luyện thường xuyên về Đức Tin tại Giáo Xứ St. Ann nhằm thông
truyền Đức Tin của chúng ta, bằng cách làm cho mối tương quan cá nhân
với Chúa Giêsu Kitô và Hội Thánh của Người được phát triển sâu sắc hơn nữa. Chúng
ta được mời gọi để giảng dạy, nuôi dưỡng và nâng đỡ nhau trong cuộc lữ hành để tất cả
mọi người chúng ta có thể trở thành sự hiện diện sống động của Đức Kitô. Giáo xứ
quyết tâm mang đến những cơ hội và môi trường cho mọi người chúng ta để củng cố và
đào sâu sự nhận biết và quý trọng đối với sự sung mãn của Đức Tin và truyền thống
Công Giáo. Chúng ta hết sức nâng đỡ các bậc phụ huynh chu toàn trách nhiệm thông
truyền hồng ân Đức Tin cho con cái mình.
Phát triển Ban Giáo Lý
Thành lập Ban Giáo Lý nhằm phát triển và tổ chức các hoạt động và chương trình
huấn luyện Đức Tin trong giáo xứ (Mục tiêu Năm 2013)
Hỗ trợ các đôi hôn phối trong Giáo Xứ
Xây dựng một chương trình giúp các đôi hôn phối luôn thăng tiến và yêu thích đời
sống cộng đoàn trong những việc cần thiết của giáo xứ, làm cho cuộc sống hôn nhân
được vững bền trong sự quy hướng về Chúa Kitô (Mục tiêu Năm 2014)
Nghiên cứu chương trình chuẩn bị hôn nhân để đáp ứng những nhu cầu của học
viên
Gặp các đôi hôn phối nhiều lần để trình bày những phương cách giúp củng cố mối
dây liên hệ của họ với nhau (Mục tiêu Năm 2015)
Cung cấp thông tin ESL
Cung cấp thông tin ESL và hướng dẫn các chương trình hiện có cho cộng đồng tại
địa phương (Mục tiêu Năm 2016)
Dạy giáo lý bằng những ngôn ngữ khác nhau
Đáp ứng thêm khi phát sinh nhu cầu cùng với việc chú trọng vào ứng dụng thực
hành (Mục tiêu Năm 2017)

TÀI CHÍNH
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ột ngân quỹ ổn định và an toàn là điều cần thiết đối với giáo xứ trong
việc giải quyết những nhu cầu về phương tiện sinh hoạt trong giáo xứ,
những nhu cầu của giáo dân và bảo đảm cho việc thực hiện các chương trình và dự án
của giáo xứ được thành công. Cùng với việc tiếp cận theo đúng nguyên tắc quản lý
dựa trên những nhu cầu, những việc cần ưu tiên và tính khả thi, ngân quỹ ổn định và
an toàn sẽ bảo đảm cho hoạt động tài chính của Giáo Xứ St. Ann được lành mạnh cả
hôm nay lẫn tương lai lâu dài.
Mở thêm chương trình sử dụng các thiết bị nhằm tạo cơ hội hiến tặng cho Giáo
Xứ
Tiến hành chương trình quản lý các hoạt động nhằm giúp mọi giáo dân có thể sử
dụng hữu hiệu các thiết bị của nhà thờ, đồng thời có các cách thức thu nhận mọi
đóng góp để làm việc bác ái (Mục tiêu Năm 2014)
Lập quỹ tu bổ các phòng vệ sinh, nâng cấp hệ thống nước và tăng cường các
thiết bị trợ giúp người tàn tật
Tổ chức và hoàn chỉnh quỹ dành cho việc đáp ứng tiêu chuẩn ADA và nâng cấp
các phòng vệ sinh trong nhà thờ (Mục tiêu Năm 2013)
Gây quỹ dành cho việc sửa chữa ban đầu các phòng vệ sinh khi cần (Mục tiêu Năm
2014)
Gây quỹ dành cho việc thay mái nhà thờ
Xác định kế hoạch, nhà thầu, kiểu vật liệu và các chi tiết của diện tích mái, xem
xét thời tiết và tình trạng của tầng mái và các ống máng (Mục tiêu Năm 2017)
Xây dựng thêm kế hoạch truyền thông để chia sẻ thông tin về tài chính
Đưa vào bản tin giáo xứ mục thông báo về mục tiêu cả năm và hằng tuần để cho
thấy số liệu vượt hoặc chưa đạt so với ngân sách hằng năm (Mục tiêu Năm 2013)

PHỤNG VỤ

V
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iệc cầu nguyện và thờ phượng là nền tảng của Đức Tin Công Giáo và
là điểm cốt yếu trong đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng như
của cộng đoàn giáo xứ. Qua thánh lễ và các cử hành phụng vụ khác, chúng ta sẽ
mang lại cho các tín hữu cơ hội được gặp gỡ Đức Kitô và được tăng trưởng
trong tình yêu của Người. Chúng ta sẽ cố gắng làm phong phú đời sống hằng
ngày của mọi tín hữu qua thánh ca, bài giảng và các tác vụ trong cử hành phụng
vụ. Khung cảnh mục vụ của Giáo Xứ St. Ann sẽ làm cho sự hiện diện của Đức
Kitô trong Lời Chúa, trong Bí Tích và nơi con người được trở nên hữu hình.
Mừng Lễ Thánh Anna ngày 26 tháng Bảy
Sẽ làm việc với các cộng đoàn trong giáo xứ, với Ủy Ban Phụng Vụ, đồng
thời thành lập một ủy ban đặc biệt để tổ chức lễ mừng này (Mục tiêu Năm
2013)
Tổ chức tĩnh tâm mùa chay/mùa vọng giúp mọi thăng tiến đời sống thiêng
liêng
Thành lập ban tổ chức để sắp xếp chương trình tĩnh tâm (Mục tiêu Năm
2014)
Cung cấp sách kinh
Mỗi cộng đoàn có thể cử một người chuyển ngữ và cùng sắp xếp sách kinh.
Xem xét việc đặt mua hoặc in sách kinh bằng các thứ tiếng khác nhau (theo
nhu cầu) hoặc đặt mua sách tiếng Anh rồi chuyển ngữ (Mục tiêu Năm 2015)

SƯ DỤNG ƠN CHÚA BAN
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iáo Xứ St. Ann quyết tâm phát triển thành một cộng đoàn tràn đầy
lòng tin và sống động, đón nhận và trân trọng tính đa dạng trong
cộng đoàn giáo xứ và cộng đồng địa phương. Chúng ta tìm cách mang lại
những phương thế giúp mọi tín hữu thể hiện đức tin trong đời sống giáo xứ,
trong gia đình, nơi làm việc và trong xã hội. Biết sử dụng ơn Chúa ban cho
thời giờ, khả năng và tài lực là cách sống chúng ta cố gắng thể hiện qua việc
cống hiến theo cách của mình, nhằm trao tặng và phục vụ mọi người. Đến với
mọi người bằng tình yêu và sự tôn trọng, chúng ta sẽ xây dựng được tình thân
ái sâu xa và vững bền, đồng thời mang lại một khung cảnh thân thiện, hướng
về Chúa Kitô cho tất cả những người đến với mình.
Thành lập Ban Sử Dụng Ơn Chúa
Xác định và hướng dẫn từng người trong giáo xứ trở thành thành viên của
Ban (Mục tiêu Năm 2013)
Lập thêm Ủy Ban Phụ Trách Các Sự Kiện Sinh Hoạt của Giáo Xứ
Xây dựng một ủy ban chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức các sự kiện và
hoạt động của cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ St. Ann (Mục tiêu Năm 2013)
Xem xét và cải tiến việc đón nhận giáo dân mới gia nhập giáo xứ
Mở thêm mục chào đón giáo dân mới gia nhập giáo xứ trong Bản Tin Giáo
Xứ, trang web của giáo xứ và các phương tiện truyền thông khác để chính
thức đón chào các thành viên mới của giáo xứ và gia đình của họ (Mục tiêu
Năm 2013)
Xem lại việc đón nhận giáo dân và gia đình mới gia nhập giáo xứ (Mục tiêu
Năm 2014)
Tổ chức sinh hoạt sau thánh lễ để đón chào các thành viên mới của giáo xứ,
đồng thời tạo cơ hội giới thiệu họ với anh chị em trong giáo xứ (Mục tiêu
Năm 2014)
Xây dựng cộng đoàn và giao lưu
Cổ võ mọi người trong giáo xứ tham gia các nhóm trong buổi bán hàng
garage sale gây quỹ (Mục tiêu Năm 2014)
Kết hợp những sự kiện sinh hoạt của các cộng đồng nhằm tạo sự giao lưu
và tham gia các vai trò trong ban lãnh đạo giáo xứ (Mục tiêu Năm 2015)
Củng cố mục vụ thăm viếng
Cần có thêm những anh chị em tình nguyện thăm viếng những người đang
dưỡng bệnh tại nhà (Mục tiêu Năm 2014)

SỬ DỤNG ƠN CHÚA BAN (tiếp theo)
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Cung cấp phương tiện chuyên chở quý phụ lão và người dưỡng bệnh tại nhà
Xem xét việc mua xe hoặc những phương cách khác để chuyên chở các giáo
dân đang dưỡng bệnh tại nhà tham dự các buổi lễ của giáo xứ. Có thể chọn các
phương cách hiện có như đi nhờ xe, dùng xe công cộng Pierce Transit, tặng xe
và/hoặc các chương trình đi chung xe (Mục tiêu Năm 2015)
Tạo cơ hội cộng tác, truyền thông và hội nhập giữa các công đồng và gia đình
Lập thêm ủy ban sắp xếp chương trình các sinh hoạt hằng năm dành cho mọi
lứa tuổi (Mục tiêu Năm 2014)
Lập nhóm quy tụ những người độc thân nhằm tạo cơ hội gặp gỡ để tham gia
các hoạt động và nâng đỡ tinh thần (Mục tiêu Năm 2015)
Cung cấp các chương trình công tác xã hội
Mở thêm chương trình dinh dưỡng trong giáo xứ nhằm cung cấp các dịch vụ
như kiểm tra huyết áp và trợ giúp ăn kiêng theo những hướng dẫn của Tổng
Giáo Phận (Mục tiêu Năm 2016)

MỤC VỤ GIỚI TRẺ
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C

ộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ St. Ann quyết tâm đưa giới trẻ đến với
mối tương giao cá nhân với Chúa Kitô. Qua việc cầu nguyện, cử
hành phụng vụ và dấn thân phục vụ, giới trẻ Giáo Xứ St. Ann được nhận biết
sứ điệp Tin Mừng và được khích lệ sống sứ điệp này trong cuộc sống hằng
ngày của mình. Giáo xứ hỗ trợ giới trẻ về mặt thiêng liêng và qua cử hành
phụng vụ, mang lại cho giới trẻ những cơ hội giao lưu với nhau. Chúng ta
hướng tới mục tiêu bảo đảm cho giới trẻ đạt đến sự phong phú của Đức Tin
Công Giáo.
Thành lập Ban Mục Vụ Giới Trẻ
Thành lập Ban Mục Giới Trẻ để thay mặt cộng đoàn dân Chúa hỗ trợ sự
thăng tiến của người trẻ, huấn luyện Đức Tin và đời sống thiêng liêng (Mục
tiêu Năm 2013)
Tổ chức Thánh Lễ Giới Trẻ đa văn hóa
Tìm thêm các điều phối viên giúp tập hát cho ca đoàn và quy tụ giới trẻ,
tăng cường cho ca đoàn để hát trong các thánh lễ, nhất là Thánh Lễ Giới Trẻ
(Mục tiêu Năm 2013)
Tổ chức tĩnh tâm giới trẻ và gia đình các bạn trẻ
1. Thành lập Ủy Ban Tổ Chức Tĩnh Tâm dành cho giới trẻ và gia đình.
Mong cho các bạn trẻ được liên kết với nhau và tâm hồn luôn gắn bó với
Chúa. Mong cho các hoạt động mang tính chất Công Giáo hơn nữa và
biết tìm đến với những dịp tĩnh tâm hơn nữa
2. Mỗi khi tổ chức tĩnh tâm giới trẻ, xin mời gia đình các bạn trẻ cũng hãy
tham gia (Mục tiêu Năm 2016)
Khuyến khích giới trẻ tham gia hơn nữa vào các hoạt động của giáo xứ
Quảng bá các hoạt động của giới trẻ qua những thông báo tại nhà thờ, các
video cổ động, bản tin giáo xứ, triển lãm các hoạt động. Giúp đỡ người trẻ
trở nên người Kitô hữu hơn nữa đồng thời hăng hái tham gia các hoạt động
để xây dựng tương lai giáo xứ (Mục tiêu Năm 2014)
Lập thêm và khởi sự những chương trình khuyến khích các bạn trẻ tham dự
các buổi tĩnh tâm và các buổi tối cầu nguyện (Mục tiêu Năm 2015)
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TRI ÂN
Ủy Ban Xây Dựng Kế Hoạch
Fr. Tuan Nguyen

Cathy Bunger

Vincent Duffney

Hai Nguyen

Deacon Theman Pham

Onolata Petelo

Cuong Nguyen

Rich McMakin

Sister Thesesa Nguyen

Sofia Tupea

Khoa Dao

Các Nhóm Đặc Trách
Truyền Thông

Tài Chánh

Huấn Luyện Đức Tin

Hai Nguyen

Khoa Dao

Sister Dolores Herbeck, O.S.F.

Onolata Petelo

Vincent Duffney

Sister Theresa Nguyen

Ana Aumua

Lien Nguyen

Agnes Uti

Elvera Efesco

Gary Dorfner

Ba Le

Larry Koch

Pele Faleono

Helen Nguyen

Marietta Petelo

Xây Dựng Cơ Sở

Rosary Uti

Mary Ross

Cathy Bunger

Barbara Lofquist

Sinh Hoạt Cộng Đồng

Khoi Tran

Cuong Nguyen

Phu Do

Phụng Vụ

Thang Huynh

Thang Huynh

Sofia Tupea

Gail Jensen

Rich McMakin

Onolata Petelo

Poe Nielson

Milla Schlatter

Sister Trinh Nguyen

Jesse Tupea

Kathy Tice

Quynh - An Tran

Mục Vụ Giới Trẻ

Hien Tran

Emma R. Caintic

Darilynn Nielsen

Lechi Nguyen

Xuan Nguyen
Diana Truong
Vien Hua
Avetonu Tua

Xin cảm ơn đặc biệt tới bà Leigh Stringfellow, đại diện của Tòa Tổng Giám Mục Seattle.
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