
GIA ĐÌNH TẬN HIẾN                                       Ave Jesu Maria Josep 

Miền: …………………...………..                 BẢN BÁO CÁO NĂM 2019 

Xứ: ………………………………..                   (Xin gởi về BPV Miền trước ngày 07-11-2019) 

 

I. TÌNH HÌNH SINH HOẠT GĐTH TẠI GIÁO XỨ  

1/ Sinh hoạt chung trong năm 2019 của các Gia đình xứ trong Miền (Đánh dấu x vào ô ÿ) 

- Sốt sắng:  Lý do: ……………………………………………………………………………………..………..……………………………..% 

- Cầm chừng : Lý do: …….....………………………………………………………………..………………………………………..……..% 

- Trễ nải : Lý do: ……………………………………………………………………………………………...………………………………..% 

2/ So với năm 2018, việc sinh hoạt hàng tháng năm 2019 như thế nào? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3/ Giữa các thành viên và Ban Phục vụ Xứ và Miền, đối nội – đối ngoại có vấn đề gì? Xin nêu 

lý do. 

……………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………..…………………………………………………………………… 

II. THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 

a) Môi trường gia đình: Mỗi thành viên trong các Gia đình Xứ đã làm gì để giúp cá thành 

viên (vợ, chồng, con cái) ý thức được tầm quan trọng của ‘Linh đạo Tận hiến’ với tâm tình 

“Phó thác hoàn toàn nơi Mẹ” chưa? Các Gia đình Xứ có chương trình gì cụ thể để nâng đỡ 

các thành viên sống Tận hiến cũng như cộng tác vào việc ‘Ra đi rao giảng Tin Mừng’ không? 

(Đọc kinh liên gia, kinh tối riêng các gia đình, phổ biến và thực hành theo các tài liệu về kinh 

nguyện gia đình; giảm bớt chi tiêu đối với những gì không cần thiết, để giúp đỡ người nghèo 

hoặc các công trình tôn giáo và xã hội, tham gia những việc có ích cho cộng đồng…). 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Môi trường Giáo xứ: Các Gia Đình Xứ đã làm gì để củng cố và sống tinh thần Tận hiến 

của các thành viên? (Tham gia các công việc chung trong Giáo xứ; Chầu Thánh Thể; Tổ chức 

các buổi học hỏi về ‘Tận hiến cho Mẹ’, thi giáo lý theo đề tài của năm, chia sẻ Lời Chúa, học 

hỏi gương sống tận hiến của Các Thánh, ngay cả gương sáng sống động của các thành viên 

GĐTH). 



………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Môi trường xã hội: Các Gia đình Xứ đã làm gì để ‘Cùng Mẹ tiến lên miền núi’, để góp 

phần vào sứ mạng loan báo Tin Mừng? (Thăm hỏi, giúp đỡ các anh chị em lương dân đưa họ 

trở về cùng Chúa; thăm gặp, kêu gọi các thành viên ít sinh hoạt sinh hoạt trở lại; tìm hiểu hàn 

gắn những bất hòa; tổ chức cứu trợ, bác ái xã hội, thăm viếng những người đang sống trong 

cảnh túng nghèo quẫn bách, bệnh tật, tù đày, già cả, cô đơn, khuyết tật v.v... tùy khả năng và 

hoàn cảnh cho phép). 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

III. MỐI TƯƠNG QUAN. 

1/. Tương quan với các vị chủ chăn trong xứ có luôn biết tôn trọng, vâng lời các vị chủ chăn của 

mình hay không? 

2/. Tương quan với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và các đoàn thể như thế nào? 

IV. TRIỂN KHAI ĐỊNH HƯỚNG NĂM  2019. 

Ban Phục vụ Miền đã triển khai Định hướng năm 2019 cho toàn Miền và các Xứ như thế 

nào? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..……………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……….. 

V. ĐỀ NGHỊ NĂM TỚI 2020. 

1. Các buổi sinh hoạt, giờ sinh hoạt:  

……………………………………………………………………………..…………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Có đề nghị gì với các Tu sĩ Phụ trách và Văn phòng GĐTH?  

………………………………………………………………………………………………….…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Làm tại ……………….…….………ngày ….……  tháng …..…. năm 2019 

                                                                                                          Thư Ký Xứ 

                           (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

Ký nhận của 

Trưởng Xứ 


