VIỆC GIỮ GÌN VÀ TRÔNG COI TÀI SẢN GIÁO XỨ
1. Cơ chế Giáo Xứ
Giáo xứ là thành phần của Giáo phận, được gọi là giáo hội địa phương mang tính cách pháp nhân,
có nghĩa là một thực thể được tổ chức hợp pháp, có tư cách pháp lý độc lập, để tham gia các hoạt
động pháp lý khác, và có một cơ cấu tổ chức chặt chẽ thuộc về giáo hội hoàn vũ, có Đức Thánh
Cha là vị chủ chăn toàn cầu. Bởi vậy, giáo xứ cũng mang tính cách pháp nhân của một tổ chức hợp
pháp nói trên.
2. Chính sách quản trị tài chánh của Giáo xứ
Dựa theo Chỉ Nam Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington do Cha Cố Gioan Trần Bình
Trọng soạn thảo, có 2 nguyên tắc căn bản trong Giáo Luật làm nền tảng cho chính sách của Địa
Phận:
Nguyên tắc thứ nhất: Tất cả các cơ sở, tiền công đức vào các cuối tuần, các ngày lễ trọng,
hoặc bất cứ cuộc gây quỹ nào dưới danh nghĩa giáo xứ đều thuộc về giáo xứ như một thực thể
pháp nhân. Nói cách khác những tài sản của các hội đoàn cũng là tài sản của giáo xứ, và quyền sở
hữu thuộc về giáo xứ, chứ không thuộc về hội đoàn đã thu góp và xử dụng (xem Gỉáo Luật 1256).
Không có hội đoàn nào trong giáo xứ có thể tự trị trong trách nhiệm tài chánh.
Nguyên tắc thứ hai: Theo Giáo Luật và do việc bổ nhiệm của Giám Mục, cha sở trở thành
người có trách nhiệm điều hành và quản lý tất cả tài sản của giáo xứ (Giáo Luật 532 và 1279, triệt
số 1). Điều này có nghĩa là:
- Cha sở có trách nhiệm giữ gìn tất cả tài sản của giáo xứ, gồm cả tài sản của những hội
đoàn trong giáo xứ.
- Cha sở là người bảo đảm để các khoản tiền thâu góp được cho mỗi mục đích riêng được
tiêu dùng đúng cách.
- Cha sở không thể chối bỏ trách nhiệm là người quản lý các tài sản của giáo xứ (Giáo
Luật 1279, 1282-1284). Nếu giáo xứ bị thiệt hại vì cha sở bê trễ hoặc chối bỏ bổn phận, thì
buộc ngài phải đền bù (Giáo Luật 1289; Chỉ Nam Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
Arlington, trang 15-16).
3. Đóng các tài khoải ngân hàng theo yêu cầu của Địa Phận Arlington và đường hướng giải
quyết của Giáo xứ
Theo sự hướng dẫn của Giáo Luật và chính sách của Địa Phận Arlington, Góc Nhìn Mục Vụ cuối
tuần mồng 4 và 5 tháng 7, đã trình bày lý do tại sao chúng ta phải đóng các tài khoản ngân hàng
của các hội đoàn theo yêu cầu của Địa phận vì lý do họ tìm thấy những kẽ hở thiếu an toàn trong
việc tiêu dùng không đúng cách của một số hội đoàn.
Giáo xứ cũng nhận thấy việc đóng các tài khoản này sẽ gây khó khăn hành chánh cho ban
điều hành, nhưng biết làm sao hơn vì đây là mệnh lệnh từ cấp trên cho việc thống nhất việc quản
trị tài chánh của một thực thể pháp nhân. Để giảm thiếu đi những khó khăn mà quí đoàn thể có
thể gặp phải, giáo xứ sẽ mở một trương mục chung cho tất cả các hội đoàn và sẽ có những phiếu
dành cho việc chi và thu. Quí vị có trách nhiệm có thể tải xuống những phiếu này từ trang nhà của

Giáo xứ hoặc có thể ghé văn phòng lấy và điền vào theo nhu cầu của mỗi đoàn thể muốn chi dụng
ngân quỹ của hội đoàn mình và sau đó trao lại cho văn phòng cha xứ để được ký nhận và chấp
thuận.
Tiền đóng vào và chi ra của mỗi hội đoàn đều được Hội Đồng Tài Chánh Giáo Xứ ghi sổ rõ
ràng và mỗi hội đoàn phải làm tường trình tài chánh theo qui định của Hội Đồng Tài Chánh, có
thể từng quý 4 tháng một và vào mỗi cuối năm, ban điều hành của mỗi hội đoàn phải làm ngân
sách chi thu (budget) cho năm tới và trao về văn phòng vào tháng 6 mỗi năm để được chấp thuận.
Giáo xứ kêu gọi sự hợp tác của các ban, ngành, và đoàn thể, để chúng ta cùng thể hiện tinh
thần liên đới và hiệp nhất, để cùng đi vào đường hướng quản trị chung của giáo phận. (Lm. Phạm
Hương, OP.)

THÔNG BÁO KHẨN
Giáo xứ sẽ chính thức đóng các tài khoản ngân hàng (bank accounts) của các hội đoàn thuộc giáo
xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington và của Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang tại Chantilly
vào ngày 19 tháng 7, 2015. Xin các thủ quỹ của các ban, ngành, đoàn thể, ngưng ký check kể từ
ngày hôm nay, 19 tháng 7, 2015 và cũng kể từ ngày hôm nay, mọi việc chi thu phải qua hệ thống
quản trị thuộc Hội Đồng Tài Chánh Giáo Xứ và Ban Tài Chánh của Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang.
Các tờ phiếu đã có sẵn tại văn phòng và giáo xứ sẽ đưa lên trang nhà sớm như có thể. Tất cả gồm 3
loại phiếu khác nhau:
- Phiếu Gửi Tiền để HĐTC ký gửi vào nhà bank (Deposit Voucher).
- Phiếu Thỉnh Cầu Xuất Quỹ (Purchase Requisition Form)
- Phiếu Yêu Cầu Bồi Hoàn (Reimbursement Request Form).
Phiếu Thỉnh Cầu Xuất Quĩ và Phiếu Yều Cầu Bồi Hoàn đều phải được cha xứ ký nhận chấp thuận.
Xin các ban, ngành, đoàn thể hợp tác chấp hành đường hướng quản trị chung của giáo phận.

