
 
 

  BẢN NỘI QUY   
 

 
I./ DANH XƯNG : Hội có danh xưng là : HỘI CAO NIÊN/CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO 
VN/TÂY ÚC 
 
II./ NGÀY THÀNH LẬP : Hội được thành lập ngày 19/03/1987 trùng hợp với ngày kính Thánh 
Cả Giuse và cũng là Quan Thày, bổn mạng cho Hội Cao Niên. 

 
III./ MỤC ĐÍCH: Nhằm quy tụ đồng hương Công giáo  có tuổi đời từ 60 trở lên, để cùng nhau chia 
sẻ tâm tình, lúc vui cũng như lúc buồn . Phát triển các sinh hoạt về tâm linh,văn hóa và xã hội. Làm 
giảm thiểu phần nào nỗi cô đơn. Duy trì văn hóa, phong tục  tập quán trên đất lạ quê người. 
 
IV/  HỘI VIÊN :  Gồm tất cả các quý ông bà thuộc CĐCGVN/TU đã ghi danh gia nhập hội. 
 
 A./  NGHĨA VỤ  : Đóng góp nguyên liễm đều đặn  hàng năm; tham dự đại hột thường niên,tĩnh 
tâm , khi bận việc riêng không tham dự được nên thông báo cho BĐH biết ,để BĐH lo tổ chức chu 
đáo , sao cho không lãng phí chi tiêu trong các buổi họp định kỳ hay ngày đại hội. Đóng góp ý kiến 
xây dựng hội cho tốt đẹp hơn.  Hãy cho BĐH biết khi có hội viên nào đó lâm trọng bênh, hoặc gặp 
tai nạn hiểm nghèo để BĐH cử đại diện hoặc toàn ban  nếu không bận việc riêng cùng đi chung với 
hội viên nào muốn tháp tùng trong tinh thần tương thân tương ái với nhau. 
                      
 B./ QUYỀN LỢI :  Đi hành hương ,du ngoạn khi có thông báo của BĐH. Ẩm thực không phải 
đóng góp thêm trong các ngày lễ quan thày của hội ,hoặc đại hôi thường niên . Khi lìa trần BĐH sẽ  
xin một lễ cầu cho linh hồn đó. 
 
V/ BAN ĐIỀU HÀNH : 
    

– Thành viên BĐH được các hội viên bầu ra và sẽ bầu lại sau hai năm  . 
– Có nhiệm vụ điều hành các sinh hoạt hội như xin lễ bổn mạng,cầu bình an cho hội. 
– Tổ chức họp định kỳ hàng năm. 
–  Tổ chức đại hội  kỷ niệm ngày thành lập hội trong những mốc thời gian quan trọng như kỷ 

niệm 10 năm hay mườ20 năm v.v. 
– Đại diện hội viên trong việc hiếu hỉ     
–  Hiếu: Thăm các hội viên già yếu hay các hội viên đang bị trọng bệnh hoặc chẳng  may gặp 

tai nạn nghiêm trọng. Chia buồn,xin lễ , khi có hội viên nào đó qua đời. 
–  Hỉ: Đại diện BĐH đến chung vui với tư cách của hội như kỷ niệm 25-50 năm thành 

hôn,mừng thọ,cưới hỏi khi được mời. 
  
 1./  Ban Điều Hành gồm có: Cha Linh Hướng, Hội trưởng, Phó hội trưởng, Thư ký ,Thủ 
quỹ và Ủy viên gia chánh.. 
           
   a) Cha Linh hướng :  Hướng dẫn các sinh hoạt của hội về phương diện tâm linh. Chủ đề 
tĩnh tâm  trong ngày đại hội thường niên hay các lần kỷ niệm đặc biệt ngày thành lập hội cao 
niên.do chính cha soạn thảo hoặc cha mời cha Phó Quản nhiệm ;cha khách cùng chia sẻ đề tài . Các 
thành viên BĐH và hội viên cũng có thể đề nghị cha chia sẻ đề tài nào mà họ mong muốn. 
  
              b) Hội Trưởng :Chịu trách nhiệm tổng quát về sinh hoạt của hội. Triệu tập các thành viên    
BĐH.họp định kỳ hay bất thường khi có vấn đề gì quan trọng cần thảo luận gấp. Lưu giữ các văn 
bản quan trọng. Lên kế hoạch du ngoạn cho hội viên hàng năm.   



   
  
 c) Phó Hội trưởng : Sử lý thường vụ khi hội trưởng vắng mặt. Cộng tác với ủy viên  gia 
chánh chu toàn nhiệm vụ về ,ẩm thực trong các buổi họp định kỳ hay đại hội hàng năm.  Phối hợp 
với các thành viên còn lại trong việc khánh tiết. 
 
           d) Thư ký :   Viết thông báo và liên hệ cha Quản nhiệm cho phép đăng trên tờ Tin Yêu. Lưu 
giữ hồ sơ ,biên bản ,danh sách hội viên .Lập biên bản trong các lần họp BĐH.Ghi chép những đề 
nghị mới trong các lần họp định kỳ hàng năm để BĐH thực thi sau đó. 
 
 e) Thủ quỹ : Lưu giữ sổ sách ghi chép thu chi .Thu niên liễm  . Liên lạc với hội viên nào 
chưa đóng để thu niên liễm cho đủ . Kết toán thu chi hàng năm. Lưu giữ chứng từ chi tiêu. Báo cáo 
tóm tắt quỹ hội viên chi tồn trong các kỳ họp hàng năm .   

              
                        f) Ủy viên Gia chánh : Cộng tác với phó nội vụ lo chu toàn về ẩm thực trong ngày lễ Quan    
             thày của hội hay các kỳ họp hàng năm. 
 
               g)Tất cả các thành viên trong BĐH phải chịu trách nhiệm liên đới với nhau trong mọi nhiệm         
             vụ trừ Cha Linh Hướng vì cha chỉ hướng dẫn về mặt tâm linh. Khi có tổ chức họp định kỳ         
             thường niên hay đại hội ,mỗi cá nhân phải lo chu toàn nhiệm vụ đã được chỉ định..           

 
VI./  NIÊN LIỄM. 
 
Mỗi hội viên có nhiệm vụ đóng niên liễm  đầy đủ theo mức đã ấn định hàng năm trong các lần họp 
cho thủ quỹ. Nếu hội viên nào không đóng trong vòng một năm thì coi như hội viên đó tự ý rút tên 
ra khỏi Hội. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  


