LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
XỨ ĐOÀN BA THÔN

A- Lược sử giáo xứ
Năm 1965 do thiên tai bão lụt tàn phá nên một số gia đình gốc Bình Định
tổ chức di cư vào Nam sinh sống. Cha Trương ở Gò Rộng cầu đôi Tuy Phước
hướng dẫn nhóm người di dân này. Sau đó vài tháng có khoảng trên 100 gia
đình được đưa về định cư tại khu A Phụng Hoàng. Hàng tuần giáo dân tham
dự Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Antôn của các soeur dòng Mến Thánh
Giá Chợ Quán (nay nằm trong phần đất nhà trẻ Hoàng Yến).
Ngày 24/06/1975, cha Gioan Nguyễn văn Ty (SDB) được Đức Tổng giám
mục Phaolô Nguyễn Văn Bình sai về thành lập giáo xứ mang tên Giáo xứ
Thánh Antôn, nằm bên đường Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, quận 12. Năm
1983, nơi đây được cấp giấy phép xây dựng nhà thờ. Năm 1984 khởi công và
năm 1987 hoàn thành. Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình dâng
thánh lễ, làm phép nhà thờ và đặt tên là Giáo xứ Don Bosco Ba Thôn.
Các cha tiền nhiệm:
- 1975 – 1994: Cha xứ Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB.
- 1994 – 2007: Cha xứ Phêrô Hoàng Văn Số, SDB – cha phụ tá Vinh sơn
Trần Ngọc Bạch Bích, SDB (2003–2005) – cha phụ tá Phêrô Phạm quốc
Hùng, SDB (2005–2006) – cha phụ tá Phanxicô Xavie Trần minh Quân, SDB
(2006–2007).
- 2007 – 2011: Cha xứ Phêrô Phạm Văn Tân, SDB – cha phụ tá Phanxicô
Xavie Nguyễn Trung Thành, SDB (2007-2008).
- 2011 – 2015: Cha xứ Vinhsơn Trần Ngọc Bạch Bích, SDB.
- Từ ngày 06/09/2015 – đến nay: Cha Giuse Vũ Duy Bảo, SDB– cha phụ tá
Micae Bùi Phúc Hòa, SDB (2015 đến nay).

B- Thành lập GĐPTTTCG ngày 06-06-2014
Đoàn viên tiên khởi: 30 ĐV (07 Nam – 23 Nữ)

KHÓA I – NHIỆM KỲ 2014 – 2017

LINH MỤC LINH HƯỚNG 1:
Vinhsơn Trần Ngọc Bạch Bích
(Chánh xứ Ba Thôn từ 2011 đến 06-09-2015)

LINH MỤC LINH HƯỚNG 2:
Giuse Vũ Duy Bảo
(Chánh xứ Ba Thôn từ ngày 06-09-2015)

BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN TIÊN KHỞI

Từ trái qua phải: – Maria Lê Thị Thảo – Maria Phạm Thị Én – Anna Nguyễn Thị Minh Lý –
Cécilia Huỳnh Thị Ngọc Ánh – Giuse Nguyễn Phú Diện – Giuse Lê Ngọc Na – Martino
Nguyễn Duy Hưng.

ĐOÀN TRƯỞNG:
Ông Giuse Lê Ngọc Na
Sinh năm: 1965 – tại Sàigòn
Địa chỉ: 439/1 – đ. Hà Huy Giáp – tổ 1 – Kp. 3 –
P. Thạnh Lộc – Q.12
Điện thoại: 0913604477 – 09242176692
PHÓ NỘI:
Ông Martino Nguyễn Duy Hưng
Sinh năm: 1978
Địa chỉ: 261/18/23 – đ. Hà Huy Giáp – P.Thạnh Lộc – Q.12
Điện thoại: 01234684567

PHÓ NGOẠI:
Bà Maria Phạm Thị Én
Sinh năm: 1950
Địa chỉ: 520/9 – đ. Hà Huy Giáp – P. Thạnh Lộc – Q.12
Điện thoại: 08.37161721 – 0937722137

THƯ KÝ:

Bà Anna Nguyễn Thị Minh Lý
Sinh năm: 1955 – tại Đà Nẵng
Địa chỉ: 75/61 – đ. Vườn Lài – tổ 18 – Kp. 4 –
P. An Phú Đông – Q. 12
Điện thoại: 0989089895
Email: ntmly2011@gmail.com

THỦ QUỸ:
Bà Maria Lưu Thị Hương
Sinh năm: 1962 – tại Sàigòn
Địa chỉ: 63/14 – đ. Hà Huy Giáp – tổ 10 – Kp.2 –
P.Thạnh Lộc – Q.12
Điện thoại: 0906626766
ỦY VIÊN PHỤNG VỤ:
Ông Giuse Nguyễn Phú Diện
Sinh năm: 1952 – tại Hải Dương
Địa chỉ: 75/61 – đ. Vườn Lài – tổ 18 – Kp.4 –
P. An Phú Đông – Q.12
Điện thoại: 01654067697

ỦY VIÊN TUYÊN HUẤN:
Bà Cécilia Huỳnh Thị Ngọc Ánh
Sinh năm: 1958 – tại Đồng Tháp
Địa chỉ: 1/3 – đ. TL 26 – tổ 10 – Kp.3B –
P. Thạnh lộc – Q.12
Điện thoại: 0909438495
ỦY VIÊN BÁC ÁI XÃ HỘI:
Bà Maria Lê Thị Thảo
Sinh năm: 1977 – tại Hà Tĩnh
Địa chỉ: 35/1 – đ. TL 26 – tổ 15 – Kp.3B –
P. Thạnh lộc – Q.12
Điện thoại: 0965940520
Email: thaolekien@gmail.com
ỦY VIÊN TRUYỀN THÔNG:
Bà Thérésa Nguyễn Thị Lệ Thủy
Sinh năm: 1968
Địa chỉ: tổ 30 – đ. TX25 – Kp. 2 – P.Thạnh Xuân – Q.12
Điện thoại: 0907982576
Email: hoangsivy@gmail.com

Ngay sau khi thành lập, xứ đoàn nhanh
chóng bắt tay vào việc hỗ trợ giáo xứ chỉnh
trang tôn tạo khu di tích tượng đài Đức Mẹ
Cô Đơn, nằm trên đường Tô Ngọc Vân, P.
Thạnh Xuân, Q.12. Ban Chấp hành và toàn
thể đoàn viên được cha chánh xứ giao trọng
trách cắt cử thay phiên nhau trực bảo vệ
ngày đêm tại khu vực thi công. Phối hợp
cùng các đoàn thể bạn thu dọn vệ sinh hằng
ngày, bốc dỡ các ngôi mộ trong khuôn viên,
quản lý vật tư và hỗ trợ thực hiện công việc
xây dựng. Do sự nổ lực dóng góp công sức
của mọi người, khu tượng đài Đức Mẹ sau 3
tuần lễ thi công ráo riết đã hoàn thành trước
đại lễ Gáng sinh 2014.

Buổi thánh hóa khu tượng đài đã được cha Vinhsơn Trần Ngọc Bạch Bích
chủ sự ngày 01-01-2015, với sự tham dự của cha Giuse Nguyễn Văn Ty –
nguyên Lm. chánh xứ Ba Thôn, cha Giuse Nguyễn Đình Phúc – Giám đốc
cộng thể Don Bosco Ba
Thôn, và anh em Ban
Chấp hành cùng đoàn viên
xứ đoàn. Giờ đây, địa danh
Đức Mẹ Cô Đơn hiển linh
của giáo xứ Ba Thôn đã
được rất nhiều người biết
đến và trở thành khu hành
hương đáng kể của mọi
người không phân biệt
lương dân hay giáo hữu.
Bước đầu, đoàn thể Gia đình Phạt tạ xứ đoàn đã có những đóng góp hiệu
quả thiết thực cho giáo xứ Ba Thôn, ngay từ những ngày đầu hiện diện.
Tham gia những công tác phục vụ giáo xứ: Ban Chấp hành xứ đoàn đã
lập một chương trình trực đêm bảo vệ nhà thờ, chia phiên anh em đoàn viên
phụ trách ứng trực trong đêm tại nhà thờ để kịp thời giúp Hội đồng Mục vụ
giáo xứ xử lý các tình huống xảy ra. Ngoài ra, xứ đoàn cũng đảm trách trong
coi xe cho bà con giáo dân đi lễ chiều Thứ sáu hằng tuần.

Bắt tay vào việc giữ gìn truyền
thống của hội đoàn Phạt tạ là tổ
chức những giờ kinh luân phiên
gia đình trong các khu xóm, Ban
Chấp hành xứ đoàn đã lập ngay
chương trình Tôn Vương và Đền tạ
Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cha
chánh xứ Vinhsơn đã hết sức tận
tâm đồng hành.
Trong việc tham gia phụng vụ với cấp trên, xứ đoàn Ba Thôn rất nổ lực
tham dự các chương trình lễ hội do cấp giáo phận và giáo hạt tổ chức. Hằng
tháng thường xuyên có mặt trong những buổi chầu Thánh Thể tại giáo xứ
Vườn Xoài (giáo hạt Tân Định), vừa học tập các bài giảng huấn của quý cha
đề nâng cao trình độ kiến thức về hội đoàn và Giáo hội Công giáo.
Để nâng cao niềm tin và lòng đạo đức, xứ đoàn luôn vận động anh chị em
tham gia tất cả những buổi học Thánh kinh hằng tuần do giáo xứ tổ chức.
Ngoài ra, xứ đoàn cũng rất nổ
lực trong công tác bác ái, tham gia
tất cả các chương trình Hội chợ,
Hội diễn văn nghệ trong các dịp lễ
tết do giáo xứ tổ chức. Thường
xuyên có những lần thăm nom giúp
đỡ những trường hợp cơ nhỡ đau
yếu, tai nạn trong giáo xứ.

Vào ngày 22-01-2016, xứ
đoàn đã tổ chức chuyến hành
hương đầu tiên, đưa đoàn viên
và gia đình viếng tượng đài
Đức Mẹ Tà Pao (Bình
Thuận).

Những chuyến hành hương bác ái
nơi xa do Tổng giáo phận tổ chức
đều có sự hiện diện của anh chị em
đoàn viên xứ đoàn.
- Chị Anna Nguyễn Thị Minh Lý (người áo
trắng ngồi phía sau) phụ thu xếp phần quà
trong chuyến bác ái Bạc Liêu của TGP ngày
12-05-2015.

Tham gia điều hành cùng cấp trên, trong nhiệm kỳ này, đầu năm 2015 bà
Maria Phạm Thị Én được đề cử bổ sung vào Ban Chấp hành cấp hạt khóa IX
và giữ chức vụ Ủy viên Phụng vụ 2 để tăng cường chương trình phụng vụ của
giáo hạt.
Một điều đáng nhớ là người cha
linh hướng tiên khởi của xứ đoàn
chỉ dẫn dắt những người con của
Thánh Tâm Chúa giáo xứ Ba Thôn
vẻn vẹn 1 năm 3 tháng, cha Vinhsơn
Trần Ngọc Bạch Bích đành phải
chia tay anh em, nhận bài sai về
mục vụ nơi giáo xứ Tam Hải (giáo
hạt Thủ Đức). Buồn vui hòa hợp,
Chúa lại ban cho xứ đoàn một linh
mục trẻ nhiệt thành, nối tiếp bước đường mà cha tiền nhiệm đã đi. Ngày 2709-2015 cha Giuse Vũ Duy Bảo chủ sự ngay giờ kinh Tôn Vương chỉ mới sau
20 ngày nhận xứ.

Tháng 11-2016
Pet. Minh Sơn

