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    PER MARIAM AD JESUM 

PHÚC TRÌNH ĐỊNH KỲ  

Hội đồng........................................................................Phúc trình lần thứ:...…..... 

Từ ngày.....................................đến ngày............................................................... 

Ngày thành lập..........................................tại Giáo hạt........................................... 

(Comitium, Regia:......................................tại Giáo phận.......................................) 

LỜI MỞ ĐẦU: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:  

    Curia hoạt động tông đồ chủ yếu trong phạm vi Giáo hạt...….thuộc Giáo phận.........  

Comitium… thuộc Giáo phận; Regia… thuộc các Giáo phận…  
 

1. Địa bàn hoạt động, số giáo dân, dân số, đời sống tinh thần và vật chất:  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

2. Thuận lợi và khó khăn chính về nhân sự, Giáo xứ, khu vực, xã hội: 

a) Thuận lợi: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

b) Khó khăn: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

II. NHÂN SỰ:  

A. BAN QUẢN TRỊ:  

Chức vụ Tên thánh - Họ và tên Ngày Đắc cử Địa chỉ Điện thoại 

Cha Linh giám     

Trưởng     

Phó     

Thư ký     

Thủ quỹ     

PT. Thư ký     

PT. Thủ Quỹ     

Mẫu B1- 2020 

 



 2 

 

B. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ NHÂN SỐ:  

1. Số Comitium:  .......... .tăng: ....... .giảm ...... 2. Số Senior Curia:  ....... tăng: ...... giảm: ......  

3. Số Junior Curia: ....... tăng: ........ giảm ....... 4. Số Senior Prs.:........... tăng: ...... giảm: ......  

5. Số Junior Prs: .......... tăng:  ....... giảm: ...... 6. Số HV Junior:............. tăng: ...... giảm: ......  

7. Số HV hoạt động: .... tăng: ........ giảm: ...... trong đó nghĩa sĩ: ........... tăng:  ..... giảm: ......  

8. Số Hội viên Tán trợ: ........ tăng: ........ giảm: ................  

Số Tu sĩ Bảo trợ .... .tăng ........giảm .......... Số Giáo dân Bảo trợ: ..... tăng: ...... giảm: ......  

   C. HIỆN TRẠNG QUỸ ĐƠN VỊ: 

Quỹ cũ còn:.......................................................  

Tổng thu:...........................................................  

Tổng chi: ................................ (trong đó đóng góp lên Hội đồng cấp trên: ........................... ) 

Quỹ hiện còn tồn: .............................................  

III. SINH HOẠT:  

Buổi họp hằng tháng lúc……...giờ….…..ngày thứ………………tuần thứ……trong tháng. 

Địa điểm: ……………………………………………………..Tỷ lệ dự họp:………%  

IV. CÔNG TÁC THỰC HIỆN:  

A. SENIOR:  

1. Thăm gia đình Công giáo bình thường ..................................................... GĐ 

2. Thăm, kết thân với gia đình Tôn giáo bạn, không Tôn giáo ...................... GĐ 

3. Tham gia chương trình “cầu nguyện” cho người thân sớm biết Chúa ..... người 

4. Thăm gia đình có phép chuẩn Hôn phối ................................................... GĐ 

5. Thăm gia đình (hai người Công giáo) chưa có Bí tích Hôn phối .............. GĐ 

6. Thăm gia đình (1 Công giáo + 1 ngoại) chưa có Bí tích Hôn phối ............ GĐ 

7. Thăm gia đình Công giáo ly dị không tái hôn ............................................ GĐ 

8. Thăm gia đình công giáo li dị tái hôn ..................................................................... GĐ  

9. Thăm gia đình khô khan, bê trễ việc giữ đạo và sống đạo .................................... GĐ 

10. Thăm gia đình bất thuận ........................................................................... GĐ 

11. Thăm bệnh nhân tại bệnh viện .................................................................. người 

12. Thăm bệnh nhân tại tư gia ........................................................................ người 

13. Thăm Nhà hưu dưỡng, cơ sở từ thiện xã hội: .......................................... người/cơ sở 

14. Thăm gia đình nhập cư, di dân ................................................................. GĐ 

15. Thăm công nhân, học sinh, sinh viên tạm trú ............................................ người 

16. Thăm viếng, chăm sóc trẻ em bụi đời ....................................................... em 

17. Thăm viếng, chăm sóc bệnh nhân xì ke, HIV, AIDS .................................  người 

18. Chăm sóc kẻ liệt  ....................................................................................... người 

19. Giúp hầu (trao) Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân .................................... người 
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20. Đón Cha xức dầu bệnh nhân ...................................................................... người 

21. Thăm gia đình Dự tòng ............................................................................... GĐ 

22. Thăm gia đình Tân tòng .............................................................................. GĐ 

23. Dẫn đưa người đến lớp Giáo lý Dự tòng .................................................... người 

24. Đưa đón dự tòng đi học Giáo lý (già cả và thiếu phường tiện) ................... người 

25. Hướng dẫn lập thủ tục Rửa tội cho trẻ em (di dân, nhập cư, cơ nhỡ) ....... em 

26. Dẫn đưa trẻ em đến lớp Giáo lý RLLĐ ........................................................ em 

27. Dẫn đưa người đi học Giáo lý nhận BTTS .................................................. người 

28. Thăm trẻ em thất học văn hóa .................................................................... em 

29. Thăm trẻ em không đến lớp Giáo lý ............................................................ em 

30. Đưa đón các em đi Lễ và học Giáo lý ......................................................... em 

31. Đưa đón người già, bệnh tật, neo đơn dự Lễ ............................................. người 

32. Dạy Giáo lý Dự tòng .................................................................................... người 

33. Dạy Giáo lý Tân tòng ................................................................................... người 

34. Dạy Giáo lý Hôn nhân ................................................................................. người 

35. Dạy Giáo lý Trẻ em...................................................................................... em 

36. Phụ giúp hay tổ chức các nghi thức cho Dự tòng ....................................... người 

37. Phụ giúp việc cho các lớp Giáo lý ............................................................... lớp 

38. Thăm gia đình Hội viên (HĐ + TT) .............................................................. GĐ 

39. BQT & TTV thăm và dự họp với đơn vị cấp Hội đồng ................................ Hội đồng 

40. Thăm và dự họp với Præsidium bạn (có phân công) .................................. Præsidia 

41. Tuyển mộ Hội viên Hoạt động mới .............................................................. người 

42. Tuyển mộ Hội viên Tán trợ mới ................................................................... người 

43. Tuyển mộ người cho các Đoàn thể bạn ......................................................  người 

44. Tặng sách báo đạo, chuỗi Mân Côi cho Dự tòng, Tân tòng .......................  người 

45. Phân phối, cổ động tập san “Legio Mariæ” và sách báo Công giáo ........... người 

46. Tổ chức đọc kinh các gia đình .................................................................... GĐ 

47. Tổ chức Tôn Vương Thánh Tâm trong gia đình ......................................... GĐ 

48. Giúp lập Sổ Gia đình Công giáo .................................................................. GĐ 

49. Giúp sửa nhà, làm bàn thờ cho Tân tòng & người nghèo .......................... GĐ 

50. Tiếp nhận và chôn cất thai nhi (cấm lưu giữ) .............................................. người 

51. Thăm, chăm sóc, giúp người lỡ lầm tránh phá thai .................................... người 

52. Hướng dẫn Junior .......................................................................................  em 

Các Công tác khác nếu có: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Tổng số giờ công tác trong……… tuần được….………..giờ  

Bình quân………..giờ /…. người /…..tuần 
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B. JUNIOR:  

 Præsidium Junior đã phúc trình ở Curia Junior rồi thì không phải phúc trinh ở 

đây nữa. 

1. Dạy Giáo lý trẻ em ................................................................................em 

2. Đưa trẻ em đi học Giáo lý  ....................................................................em 

3. Thăm trẻ em ốm đau tại tư gia  ............................................................em 

4. Thăm trẻ em và người lớn ốm đau tại bệnh viện  ................................người 

5. Thăm và chăm sóc người khuyết tật, mù lòa  ......................................người 

6. Thăm trẻ em thất học văn hóa, gia đình túng cực  ...............................em 

7. Thăm trẻ em bỏ học Giáo lý  ................................................................em 

8. Phát ảnh phép lạ, sách báo đạo  ..........................................................người 

9. Thăm và mời người làm Hội viên Tán trợ  ...........................................người 

10. Mời người gia nhập các Đoàn thể  .....................................................người 

11. Tuyển mộ Hội viên mới ......................................................................người 

12. Dẫn các em đi dâng Lễ và lãnh các Bí tích  .......................................em 

13. Giúp Lễ  ..............................................................................................em 

14. Cùng đi công tác với Hội viên Senior  ................................................em 

15. Đọc kinh tối và đám tang ....................................................................GĐ 

16. Chăm sóc người già neo đơn .............................................................người 

17. Thăm Linh mục ở bệnh viện và nhà hưu ...........................................Lm/cơ sở 

18. Đưa người mù, người già, trẻ em qua đường....................................người 

Các Công tác khác nếu có: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Tổng số giờ công tác trong………tuần được….……..giờ  

Bình quân………..giờ /…..người /….. tuần 

V. CÁC CÔNG TÁC KHÁC:  

(Bao gồm các công tác như: tổ chức Phong trào hiệp sĩ, Câu lạc bộ Legio, tham gia các 

công việc trong Giáo xứ, ngoài xã hội, tổ chức các khóa học về Kinh Thánh, về Thủ Bản, tổ 

chức các lễ hội của Legio…) 

.............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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VI. KẾT QUẢ:  

1. Rửa tội cho người lớn đang hấp hối .............................. người  

2. Rửa tội cho trẻ em đang hấp hối .................................... em  

3. Đưa người lớn nhận Bí tích nhập đạo ............................ người  

4. Đưa trẻ em (di dân, nhập cư, cơ nhỡ…) Rửa tội ........... em  

5.Đưa số người bỏ Phục sinh đến Tòa hòa giải................. người  

6. Giải hòa (ly thân, tranh chấp tài sản, ghen tương...) ...... gia đình  

7. Giúp gỡ rối, hợp thức hóa Hôn phối ............................... đôi  

8. Đưa trẻ em Xưng tội & Rước lễ lần đầu ......................... em  

9. Đưa người nhận Bí tích Thêm sức ................................. người  

10. Đón Cha Xức dầu bệnh nhân ....................................... người  

11. Giúp người tránh phá thai bảo vệ sự sống................... người 

12. Tuyển mộ Hội viên Hoạt động mới ............................... người  

13. Tuyển mộ Hội viên Tán trợ mới .................................... người 

Các kết quả khác (nếu có): 

.............................................................................................................................................. 

VII. NHẬN XÉT:  

 Ưu điểm: (có thể kể vắn tắt vài công tác tiêu biểu) 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 Khuyết điểm: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG TỚI: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

IX. KẾT LUẬN:  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Lưu ý: (các mục số II, III, IV, VI, VIII lưu lại dành đính kèm theo bản PTĐK năm sau để 

dễ dàng theo dõi tiến độ phát triển của đơn vị mình) 

Ngày…… tháng……năm 202…… 

Ý Kiến Cha Linh Giám      Trưởng BQT/HĐ………                                          

 

 


