
LEGIO MARIAE
Commitium - Nữ Vương Hoà Bình

Curia - Đức Mẹ Vô Nhiễm
Praesidium - Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi

Công Tác & Hoạt Động: 05/12/2016 - 08/05/2017

Kính thưa Đức Mẹ,
Kính thưa cha Linh Giám và các anh chị,

Praesidium Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi xin tường trình công tác và hoạt động trong khoảng 
5 tháng qua, kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2016 đến ngày 08 tháng 05 năm 2017, gồm 21 tuần.

1. Nhân Sự 

2. Hoạt Động 
• Họp và cầu nguyện: Praesidium Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi họp hàng tuần 

vào tối thứ hai sau lễ 7 giờ, tại trung tâm Thánh An Phong. Hiện diện khoảng 70% 
đến 100%, trung bình khoảng 85%.

• Hoạt động tinh thần: 
• Mỗi hội viên dùng 5 phút mỗi tuần đến ngồi trước Đức Chúa Giêsu Thánh Thể 

thinh lặng trước mặt Chúa.
• Chuỗi mân côi liên kết 16 hội viên mỗi ngày dâng Mẹ.
• Trong tháng Mân Côi - hằng ngày mỗi hội viên đọc 10 kinh Kính Mừng để làm 

những bó hoa thiêng dâng lên cho Chúa và Mẹ Maria, xin các ngài luôn gìn giữ 
2 cha linh giám của chúng ta được ơn bền đỗ để dẫn dắt đoàn chiên.

• Công tác hàng tuần:

Nhiệm Vụ Tên

Cha Linh Giám LM Chánh Xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải

LM Phó Xứ Giuse Nguyễn Minh Quang

Trưởng Têrêsa Hoàng Thị Vân

Phó Maria Đào Vũ Thu-Hương

Thủ Quỹ Maria Đoàn Thị Cúc

Thư Ký Anna Nguyễn Kim Vân

Hội Viên Hoạt Động 16 hội viên trong đó có 8 hội viên mới gia nhập chưa tuyên hứa

Hội Viên Tán Trợ 17 hội viên



3. Phương Hướng Tới 
• Gia tăng công tác tìm thăm các bệnh nhân tại các bệnh viện, viện dưỡng lão và tư gia.
• Chia cho mỗi hội viên hoạt động một tán trợ để dễ dàng liên lạc và thăm viếng. Khích lệ 
đến tư gia thăm viếng, đọc kinh và cầu nguyện chung. Hy vọng với phương cách này 
các hội viên hoạt động và tán trợ có thêm sự liên kết trong tinh thần Legio.

• Đặc biệt khích lệ các hội viên hoạt động ý thức hơn về việc dâng Thánh Lễ mỗi ngày để 
kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, và thêm đức tin để thánh hoá bản thân

Kính thưa Đức Mẹ, cha Linh Giám và các anh chị,
Chúng con tự cảm nhận mình còn yếu đuối, và còn nhiều khuyết điểm, mong cha và 
các anh chị thương nâng đỡ và chỉ dẫn thêm cho chúng con được thăng tiến hơn. Xin 
cám ơn Mẹ, cha và các anh chị.

Trân trọng kính trình
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Ngày 13 tháng 05 năm 2017

Trưởng                                                      Thư Ký

________________________                  __________________________
Têrêsa Hoàng Thị Vân                              Đôminicô Đào Ngọc Anh

Công Tác Hàng Tuần Số Giờ

Trao Minh Thánh Chúa cho các bệnh nhân tại tư gia, bệnh viện, viện dưỡng lão 172g30’

Thăm viếng các bệnh nhân và các cụ lão 38g

Giúp dạy Giáo Lý, Việt Ngữ và Dự Tòng 69g

Tham dự các nghi thức làm phép xác, đọc kinh tại nhà quàng, và dự lễ an táng 152g

Đưa và đón người đi lễ 34g

Trông coi tủ sách Giáo Xứ 51g15’

Đọc & học hỏi thủ bản 27g30’

Giúp Hội Quán 365g30’

Tham dự các buổi họp của Curia và Comitium 30g

Tổng cộng 939g45’

Trung bình mỗi tuần ~3g/hội viên


