Hạt:…………………
BÁO CÁO MỤC VỤ GIÁO XỨ……………………
Năm 2018 (từ ngày 01 /12 / 2017 đến 01/ 12/ 2018)
VẤN ĐỀ MỤC VỤ

Stt
1

Gx. có LM triều thường trú coi sóc

2

Gx do LM dòng thường trú coi sóc

3

Gx không có LM coi sóc

4

Gx có LM. không thường trú coi sóc

5

Giáo họ có nhà nguyện

6

Địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

SỐ LƯỢNG

Tổng số

Kinh
7

Số Giáo dân

Khmer
Hoa

8

Chủng sinh giúp năm giáo xứ

9

Tu sĩ giúp năm giáo xứ

10 Giáo lý viên giáo dân
11
12

Hội đồng mục vụ giáo xứ
Rửa Tội

Tổng số

Người lớn
Trẻ em dưới 7 tuổi

13 Rước lễ vỡ lòng
Thêm sức

14
15
16
17

Hôn phối

Tổng số

Người lớn
Trẻ em dưới 7 tuổi

Tổng số

Xức dầu bệnh nhân
Qua đời

18

Người rối

19

Người rối trở lại

20

Dự Tòng

21

Cơ sở giáo dục do
giáo xứ hay dòng
tu quản lý (không
kê khai cơ sở tại
nhà mẹ ở CT/ST)

22

Công Giáo
Khác đạo

Cơ sở xã hội do
giáo xứ hay dòng
tu quản lý (không
kê khai cơ sở tại
nhà mẹ ở CT/ST)

1/ Nhà trẻ / nhóm trẻ

- Số nhà:

- Số trẻ:

2/ Trường Mẫu giáo

- Số trường:

- Số Hs:

3/ Truờng cấp I

- Số trường:

- Số Hs:

1/ Phòng khám bệnh – phát - Số phòng:
thuốc
2/ Nhà chăm sóc người già và - Số nhà:

- Lượt người:
- Số người:

khuyết tật.
3/ Nhà chăm sóc trẻ mồ côi và - Số nhà:
khuyết tật.
- Số nhà:
4/ Nhà trọ sinh viên – học sinh

- Số người:
- Số Sv-Hs:

1/ Quý Cha vui lòng tổng kết các cơ sở giáo dục và xã hội của giáo xứ và các dòng tu đang hoạt động ở
trong giáo xứ của mình, không kê khai các cơ sở lớn ở nhà mẹ ở CT/ST để tránh báo cáo trùng lặp với báo cáo của
các dòng tu.
2/ Quý Cha vui lòng gửi Báo Cáo MV về Cha Quản Hạt để tổng kết trước ngày 20/11/2018.
Chân thành cám ơn quý Cha./.

