
    PER MARIAM AD JESUM 

PHÚC TRÌNH THƯỜNG NIÊN  

- Thánh hiệu Præsidium............................................................. ...............................  

- Ngày thành lập.........................tại Giáo xứ.......................Giáo Hạt.......................... 

- Ngày giờ họp hằng tuần .........................................................................................  

- Địa điểm họp: .........................................................................................................  

I. NHÂN SỰ:  

A. BAN ỦY VIÊN:  
 

Chức vụ Tên thánh - Họ và tên Ngày bổ nhiệm Địa chỉ Điện thoại 

Cha Linh giám     

Trưởng     

Phó     

Thư ký     

Thủ quỹ     

B. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ NHÂN SỐ:  

1. Số Junior Præsidium .................................................. Số Hội viên Junior: ......................................   

2. Số Hội viên Hoạt động ............................................... Trong đó Nghĩa sĩ: ......................................  

3. Số Hội viên Tán trợ ............... Trong đó số Tu sĩ Bảo trợ: .............. và Giáo dân Bảo trợ: ................  

   C. HIỆN TRẠNG QUỸ ĐƠN VỊ: 

- Cũ còn: ........................................ Thu trong năm: ...........................................  

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

- Quỹ hiện còn: ..................................................................................................  

II. CÔNG TÁC THỰC HIỆN:  

A. SENIOR:  

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

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

3. Thăm gia đình trễ nãi, khô khan ................................................................  

4. Thăm gia đình rối hôn phối .......................................................................  

5. Thăm gia đình bất thuận ...........................................................................  

6. Thăm bệnh nhân tại bệnh viện ..................................................................  

7. Thăm bệnh nhân tại tư gia ........................................................................  

8. Giới thiệu người đến lớp Giáo lý Dự tòng .................................................  

9. Dạy Giáo Lý dự tòng, tân tòng, hôn nhân ..................................................  

10. Dạy Giáo Lý cho trẻ em ..........................................................................  

11. Thăm gia đình nhập cư, di dân ...............................................................  

12. Giúp người lỡ lầm tránh phá thai ............................................................  

                                                Tổng số giờ công tác trong năm……… .......... giờ  

B. JUNIOR:  

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

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

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

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

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

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

7. Giúp Lễ  .................................................................................................... em 

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

                                                Tổng số giờ công tác trong năm….………..giờ  

Mẫu A - 2020 

2018 



                                                                         

  

III. KẾT QUẢ:  

1. Rửa tội hồi tử ....................................................................................   
2. Đưa người lớn nhận Bí tích nhập đạo ...............................................   
3.Đưa trẻ em (di dân, nhập cư, cơ nhỡ…) Rửa tội ................................   
4. Giải hòa (ly thân, tranh chấp tài sản, ghen tương...) ..........................   

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

6. Giúp gỡ rối, hợp thức hóa Hôn phối ..................................................   

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

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

9. Đưa người bỏ phục sinh đến Tòa hòa giải.........................................  

IV. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:  

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

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

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

                                                                                               Ngày……..tháng……..năm 202… 

                                                                                                          Trưởng Præsidium                                          

 

 

 

 

 


