NỘI QUY
GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN VĨNH LONG

CHƯƠNG I
TÊN GỌI
GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN VĨNH LONG
1. Gia đình Giáo phận Vĩnh Long (GĐGPVL) là
tên gọi được một nhóm cựu chủng sinh
Tiểu Chủng viện Thánh Philipphê Phan Văn
Minh và một nhóm giáo dân Vĩnh Long tại
Hoa Kỳ chọn là danh xưng của hội.
2. GĐGPVL chọn thánh Philipphê Phan Văn
Minh là quan thầy của hội. Ngày 3 tháng 7
hằng năm là ngày lễ bổn mạng của hội.

CHƯƠNG II
MỤC ĐÍCH
1. GĐGPVL là nhịp cầu nối kết cho tất cả Kitô
hữu đang sinh sống trong địa hạt của Giáo
phận Vĩnh Long hoặc đang định cư tại
khắp các quốc gia trên thế giới.
2. GĐGPVL là một trong những công cụ rao
giảng Tin mừng cho giáo phận Vĩnh Long,
theo tinh thần khẩu hiệu “Hãy Ra Khơi Thả
Lưới” của Đức Giám Mục Phêrô Huỳnh Văn
Hai, Giám Mục Vĩnh Long.

CHƯƠNG III
THÀNH PHẦN HỘI VIÊN
1. Những Kitô Hữu lãnh nhận Bí tích Thánh
Tẩy tại những họ đạo trong địa hạt giáo
phận Vĩnh Long.

2. Những Kitô Hữu có liên hệ với giáo phận
Vĩnh Long qua gia đình, hoạt động thiện
nguyện và truyền bá phúc âm.
3. Thiện nguyện viên muốn tham gia sinh
hoạt với GĐGPVL để nâng cao tinh thần
liên đới trong Chúa Kitô.

CHƯƠNG IV
QUYỀN LỢI
1. Thành viên của GĐGPVL nhận được sự
hiệp thông qua lời cầu nguyện của Đức
Giám Mục giáo phận trong thánh lễ hằng
tháng.
2. Nhận thông tin cập nhật định kỳ những
sinh hoạt và phát triển của giáo phận.
3. Hội viên nhận thông báo, chia sẻ và cầu
nguyện cho nhau.

CHƯƠNG V
BỔN PHẬN & SỨ MỆNH
1. Cầu nguyện cho giáo phận và GĐGPVL.
2. Tham gia sinh hoạt địa phương của
GĐGPVL khi có thể được.
3. Nâng đỡ, thăm hỏi và cầu nguyện cho
hội viên của GĐGPVL khi hữu sự.
4. Hỗ trợ các dự án xây dựng và chương
trình bác ái của giáo phận.

CHƯƠNG VI
TỔ CHỨC & ĐIỀU HÀNH
1. Hội trưởng
2. Linh mục linh hướng
3. Phó hội trưởng ngoại vụ
4. Phó hội trưởng nội vụ
5. Thư ký
6. Thủ quĩ
7. Ban cố vấn đặc trách sinh hoạt ở hải
ngoại

CHƯƠNG VII
TÀI SẢN & TÀI CHÁNH
Tài sản và tài chánh của GĐGPVL là sự
đóng góp của hội viên. Việc quyên góp và
chi tiêu của hội phải được minh bạch hóa
qua báo cáo của hội trưởng, thủ quĩ, và
chứng nhận của Đức Giám Mục giáo phận.

PHỤ CHƯƠNG
1. Hội viên thân hữu là những ai tự nguyện
tham gia sinh hoạt với các thành viên của
GĐGPVL không phân biệt tôn giáo, phái
tính hay vùng miền.
2. Để cập nhật hoá với những nhu cầu mới,
nội qui của GĐGPVL sẽ được tu chỉnh khi
cần thiết cho hợp với điều kiện sinh hoạt
mới của hội.
3. GĐGPVL sẽ họp mặt khi cần. Địa điểm và
thời gian sẽ được thông báo trong bản tin
sinh hoạt của hội.

4. Một ngày nào đó nếu vì lý do hội không
còn hoạt động nữa, thì hội trưởng sẽ xin ý
kiến Đức Giám Mục để giải tán hội, và
những tài sản hay tài chánh của hội sẽ
được giao lại cho Giáo Phận Vĩnh Long,
thông qua Đức Giám Mục Giáo Phận Vĩnh
Long.

Nội quy được hoàn thành ngày 1 tháng 1, 2017,
(Lễ Đức Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa),tại địa chỉ:
4726 Cypressdale Dr., Spring, Texas 77388
U.S.A.
Do nhóm soạn thảo là những cựu chủng sinh
Tiểu Chủng viện Vĩnh Long:
Cha Giuse Vũ Xuân Minh, nk67
Đặng Quang Trung, nk67
Nguyễn Bá Trí, nk69
Vũ Cư Tuyến, nk71
Nguyễn Phong Sơn, nk72

Phê chuẩn của Đức Giám Mục Giáo phận Vĩnh
Long cho phép hội GĐGPVL được hoạt động ở
hải ngoại.
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