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

A- Lược sử giáo xứ
Nhà thờ Lạc Quang tọa lạc tại 51/5 – Quốc lộ 22 – Kp.2 – phường Tân
Thới Nhất – Q.12 – Tp.HCM. Năm 1961, theo chương trình giải tỏa cư dân
sinh sống trong nội vi Trung tâm Huấn luyện Quang Trung, các gia đình
thuộc ấp Hòa Lạc và ấp Cây Điệp đã di dời đến vùng ruộng sình lầy Thuận
Kiều (phía trái QL 22 hướng đi Tây Ninh); còn các gia đình ở Tân Châu,
Giáo Châu đến vùng ruộng sâu lập ấp Bàu Nai (bên phải QL 22 hướng đi Tây
Ninh). Dân chúng người có đạo và lương giáo cất nhà ở xen lẫn nhau dọc hai
bên Quốc lộ 22 và tuyến Quốc lộ 1A (lúc đó chưa hình thành xa lộ Đại Hàn),
để sinh cơ lập nghiệp.
Ngày 24-10-1961, cha Phaolô Trần Hữu Lý nhận bài sai của Đức TGM
Phaolô Nguyễn Văn Bình về đây quy tụ giáo dân để lập thành xứ đạo. Tháng
01-1962, cha cho xây dựng 05 phòng nhỏ (5mx8m) dùng làm nhà dâng lễ, dạy
học và dạy Giáo lý. Ngôi nhà nguyện tạm thời được cha cất lên vào tháng 091962 (12mx12m).
Năm 1964, cha Phaolô xây dựng xong ngôi thánh đường đầu tiên và được
cung hiến ngày 10-12-1964, do Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình chủ tế.
Năm 1965, cha tiến hành xây dựng tu viện dòng Mến Thánh Giá. Năm 1968,
cha cho xây thêm phòng học và mở đến lớp Đệ Tứ (lớp 9) vào năm 1970.

Do lượng giáo dân ngày càng đông, cha Phaolô xây dựng mở rộng Thánh
đường và hoàn tất ngày 15-03-1973. Năm 1988, xây thêm phòng nhà xứ và
phòng giáo lý (1989). Mái tole Thánh đường được trùng tu năm 1991. Năm
sau, cha cho sửa chửa các cửa sắt trong nhà thờ và xây tường rào bao bọc
khuôn viên Thánh đường.
Đến đời cha Antôn Mai Đức Huy về quản xứ, đài Đức Mẹ La Vang được
cha xây dựng năm 1999. Công trình trọng điểm là ngài đã cho xây mới ngôi
Thánh đường; khu nhà xứ và nhà Giáo lý xây lên 2 tầng khang trang như
hiện nay. Lễ cung hiến Thánh đường, nhà xứ, nhà Giáo lý do Đức Hồng y
J.B. Phạm Minh Mẫn chủ tế vào năm 2001.
Cha F.X. Trần Văn Thi về thay cha Giuse ngày 06-11-2007. Ngài đã cho
chỉnh tu cung Thánh và nới rộng diện tích hai bên hông nhà thờ, sửa chữa
hoa viên, xây thêm phòng sinh hoạt Giáo lý và các văn phòng của đoàn thể.
Các linh mục tiền nhiệm chánh xứ Lạc Quang (giáo hạt Hóc Môn):

1/- 24-10-1961 đến 1999: Cha Phaolô Trần Hữu Lý – sinh ngày 15-11-1911
tại Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình – Thụ phong linh mục ngày 03-06-1939 –
Ngài về từ xứ đạo Bạch Đằng (giáo hạt Hóc Môn). Cha về với Chúa ngày 0205-2003.
2/- 1999-2007: Cha Antôn Mai Đức Huy – sinh năm 1945 – Thụ phong linh
mục năm 1972. Hiện là Lm. Chánh xứ Phú Hòa (giáo hạt Phú Thọ).
3/- 06-11-2007- đến nay: cha F.X. Trần Văn Thi – sinh năm 1957 – Thụ
phong linh mục năm 1992 – Ngài về từ Gx Bạch Đằng (giáo hạt Hóc Môn).
Các linh mục phó xứ:
- 1970-1975: Cha Gioan Baotixita Trần Minh Thực. Sau đó ngài nhận bài
sai về phục vụ Gx An Lạc (giáo hạt Chí Hòa).
- 1976-1978: Cha Giuse Trần Văn Phước. Cha qua đời ngày 14-05-2007.
- 1978-1998: Cha Giuse Trịnh Văn Thậm – sinh năm 1944 – Thụ phong
linh mục năm 1972.
- 2003-2005: Cha Phêrô Nguyễn Công Tâm – sinh năm 1972 – Thụ phong
linh mục năm 2003.
- 2005-2010: Cha Antôn Nguyễn Thanh Danh – sinh năm 1973 – thụ phong
linh mục năm 2005. Cha về làm Lm. phụ tá Gx Trung Chánh năm 2010.
- 2010-2012: Cha Inhaxio Nguyễn Quốc Bảo.
- tháng 02-2012 đến nay: Cha Đaminh Trần Quang Khải



B- GĐPTTTCG thành lập ngày 05-02- 2010

KHÓA I – NHIỆM KỲ 2010 – 2014
Đầu khóa: 78 Đv Nam

LINH MỤC LINH HƯỚNG TIÊN KHỞI:
Phanxicô Xaviê Trần Văn Thi
(Chánh xứ Lạc Quang từ 06-11-2007)

BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN
ĐOÀN TRƯỞNG:
Ông Giuse Trần Văn Tuệ
Sinh năm: 1949 – tại Bùi Chu
Địa chỉ: 5N – Kp. 1– P. Tân Thới Nhất – Q.12
Điện thoại: 01265678211 – 08 35017120
Email: thanhtamcgs@yahoo.com.vn
PHÓ NỘI VỤ: Ông Giuse Maria Nguyễn Hưng Lãng
Sinh năm: 1946
Tại: Đồng Đội – Vụ Bản – Nam Định
Địa chỉ: 43/13 – đường TTN05 – KP7 –
P. Tân Thới Nhất – Q.12
Điện thoại: 0903479832 – 08 38833739
PHÓ NGOẠI VỤ:
Ông Andrê Trần Văn Giao
Sinh năm: 1945 – tại Nam Định
Địa chỉ: 26/3 KP2 – P. Tân Thới Nhất – Q.12
Điện thoại: 0944561944 – 08 38833466 – 08 66744648
Email: giaotranlq@yahoo.com
THƯ KÝ: Ông Phaolô Phan Văn Tuấn
Sinh năm: 1966 – tại Sàigòn
Địa chỉ: 134/8B – đường Trường Chinh – Kp. 2 –
P. Tân Hưng Thuận – Q. 12
Điện thoại: 0984525646
Email: tuanchau01@gmail.com

THỦ QUỸ:
Ông Giuse Nguyễn Khoa Phong
Sinh ngày: 11-10-1937 – tại Thừa Thiên – Huế
Địa chỉ: 49/1 – tổ 19 – Kp. 2 – P. Tân Thới Nhất – Q. 12
Điện thoại: 0934134706
ỦY VIÊN TUYÊN HUẤN: Ông Giuse Trần Tiến Hoàng
Sinh năm: 1956 – tại Nam Định
Địa chỉ: 134/10 – đ.Trường Chinh – Kp. 2 –
P. Tân Thới Nhất – Q.12
Điện thoại: 0904031238
Email: tienhoangdlhm@yahoo.com
ỦY VIÊN BÁC ÁI XÃ HỘI:
Ông Giuse Trần Quang Thành
Sinh năm: 1970 – tại Hà Nam
Địa chỉ: 147 – Kp. 2 – P. Tân Hưng Thuận – Q. 12
Điện thoại: 0913939299
ỦY VIÊN PHỤNG VỤ:
Ông Đaminh Maria Cao Văn Phương
Sinh năm: 1954 – Sàigòn
Địa chỉ: 2A/5 – Kp. 2 – P. Tân Thới Nhất – Q. 12
Điện thoại: 08 37191546
Email: caophuong54@gmail.com
ỦY VIÊN TRUYỀN THÔNG:
Ông Giuse Đặng Ngọc Thiện
Sinh ngày: 15/08/1971 – tại Nam Định
Địa chỉ: 265/59 – tổ 20 – Kp. 2 – P. Tân Thới Nhất – Q. 12
Điện thoại: 08 62558445 – 0935911940

---oOo---

Trong nhiệm kỳ này, các hoạt động chuyên môn của xứ đoàn được ghi
nhận như sau:
 Về Phụng vụ:
Xứ đoàn luôn sốt sắng tham dự tất cả những ngày lễ do Tổng giáo phận tổ
chức tại các nơi như: Lễ bổn mạng cấp GP tại giáo xứ Hà Nội (giáo hạt Xóm
Mới) 15-11-2012 – Lễ bổn mạng cấp GP tại Trung tâm Mục vụ TGP 05-062013 – Ngày hội tổng kết hoạt động GĐPTTTCG.VN tại Tân Hưng 21-112013 – Đại hội tổng kết Năm Đức Tin GĐPTTTCG.TGP tại nhà thờ Bến Hải
(giáo hạt Gò Vấp) ngày 22-11-2013 – Lễ bổn mạng cấp hạt tại giáo xứ Trung
Chánh 01-06-2013 và tại giáo xứ Tân Hưng 26-06-2014. Hằng tháng đều có
đoàn viên tham dự học tập thường huấn và chầu Thánh Thể tại giáo xứ Vườn
Xoài (giáo hạt Tân Định). Tại giáo xứ, luôn tổ chức mừng kính lễ Thánh
Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng xứ đoàn cách trọng thể hằng năm.
Trong nội bộ xứ đoàn, giờ
kinh Tôn Vương và Đền tạ được
thiết lập. Tuy nhiên, hoạt động
này còn hạn chế. Mỗi tháng xứ
đoàn chỉ tổ chức được 01 giờ
kinh Tôn Vương và từ 04 đến 06
giờ kinh Đền tạ luân phiên gia
đình.
 Hoạt động Tuyên huấn:
- Tham dự khóa học vi tính căn bản tại giáo xứ Tân Đông do
GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn tổ chức từ ngày 06-05-2012 đến 08-07-2012.
- Tham dự các lớp Thường huấn căn bản BCH ngày 13-08-2011 tại
giáo xứ Tân Hưng – Dự Thường huấn nâng cao BCH ngày 12-05-2012 tại
giáo xứ Vườn Xoài (giáo hạt Tân Định) – Dự Thường huấn đoàn viên ngày
09-03-2013 tại giáo xứ Vườn Xoài – Dự Thường huấn BCH ngày 03-05-2014
giáo xứ Hạnh Thông Tây (giáo hạt Gò Vấp).
- Trong nội bộ, xứ đoàn thường in sao phổ biến các tài liệu học tập:
Huấn đức của cha Tổng linh hướng, Bản tin GĐPTTTCG giáo hạt… Tổ
chức tham khảo học tập trong những phiên họp đoàn về những chủ đề: Cách
sống Đức Tin – Cảm thông với Đức Thánh Cha – Học tập và thực hiện Tân
Phúc Âm Hóa gia đình.
 Hoạt động bác ái cũng được xứ đoàn phát huy mạnh mẽ, liên kết tham gia
đóng góp các chương trình vận động của cấp hạt và giáo phận như: Trung
thu 2011 Thiếu nhi Ban Mê Thuột – Chuyến đi thăm và trợ giúp trại thiểu
năng và nhà dưỡng lão tại giáo điểm Cần Giờ ngày 12-12-2011 – Chuyến bác
ái tại Mái ấm Rosa (Gx Nam Hưng) ngày 14-05-2012 – Chuyến bác ái tại Gx

Chaàu Thaùnh Theå trong chuyeán baùc aùi taïi Gx Taân Thoâng. Töø traùi
qua phaûi: Anreâ Traàn Vaên Giao – Giuse Traàn Vaên Tueä – Giuse Maria
Nguyeãn Höng Laõng

Minh Châu (Rạch Giá) 27-11-2012 –
Chuyến bác ái tại Gx Tân Thông (Củ
Chi) 05-06-2013 – Giúp học sinh
nghèo Gx Minh Châu 01-08-2013 –
Giúp Gx Mỹ Hoán (Nha Trang) thực
hiện chương trình làm con đường
Thánh Tâm 13-09-1013 – Đóng góp
chương trình ‘Quà giáng sinh cho
người nghèo’ tại mái ấm trẻ khiếm thị
Huynh đệ Như Nghĩa (Q. Bình Tân)
ngày 20-12-2013.

Việc thực thi bác ái được Ban Chấp hành xứ đoàn luôn chăm chút và xây
dựng thành truyền thống của đơn vị. Vận động quyên góp và tổ chức những
chuyến bác ái bên ngoài giáo xứ:
- Tổ chức chuyến bác ái tại mái
ấm Thiên Phước 2 (An Phú Đông,
Q.12), giúp các trẻ em thiểu năng vì
chất độc màu da cam, tháng 04-2012.
- Thăm cha hưu dưỡng tháng
02-2013.
- Đóng góp xây dựng nhà giáo
lý Gx Sơn Lộc (Củ Chi) tháng 07- Xöù ñoaøn Laïc Quang ñi thaêm maùi aám Thieân Phöôùc – P.
An Phuù Ñoáng - Q.12 thaùng 04- 2012
2013.
Trong nội bộ giáo xứ: Ban Chấp hành luôn chăm lo đến đời sống và sinh
hoạt của đoàn viên, luôn thăm viếng đoàn viên đau yếu, hữu sự, và phúng
viếng đưa tang khi có đoàn viên hoặc ân nhân quá cố. Những tang lễ trong
giáo dân cũng có sự góp mặt thực hiện giờ kinh cầu nguyện. Mừng tết Trung
thu 2013, xứ đoàn đã tích cực hỗ trợ thiếu nhi giáo xứ vui chơi trong ngày
hội. Mùa Giáng sinh 2013, xứ đoàn tổ chức nhiều phần quà mang niềm vui
mừng Chúa Hài đồng đến với những gia đình cơ nhở khó khăn trong giáo xứ
bất kể lương giáo. Tiếp đến, xứ đoàn chung tay cùng giáo xứ trong việc đóng
góp gạo và nhiều phần quà thực thi bác ái tại địa phương vào dịp Phục sinh
2014. Những lần các giáo xứ nơi xa đến xin trợ giúp để xây dựng nhà thờ,
không thiếu vắng sự đóng góp của xứ đoàn.
 Trong công tác truyền giáo: Các thành viên Ban Chấp hành đã hết sức
giúp đỡ 01 gia đình chịu phép Thanh tẩy và hợp thức hóa hôn nhân. Phụ
trách dạy Giáo lý hôn nhân, và Giáo lý dự tòng. Nhận đỡ đầu cho 02 tân tòng
trở lại đạo.
 Tham gia điều hành cùng cấp trên: Trong nhiệm kỳ này, ông Giuse Maria
Nguyễn Hưng Lãng và ông Andrew Trần Văn Giao được bầu vào BCH cấp
hạt. Hai ông nhận nhiệm vụ Ủy viên Truyền thông BCH.GĐPTTTCG giáo
hạt Hóc Môn khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2014. Ông Giao được bổ nhiệm làm
Trưởng Ban Biên tập Bản tin GĐPTTTCG giáo hạt.



KHÓA II – NHIỆM KỲ 2014 – 2017
Đầu khóa: 79 Đv Nam

LINH MỤC LINH HƯỚNG:
Phanxicô Xaviê Trần Văn Thi
(Chánh xứ Lạc Quang từ năm 2007)

BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN

Từ trái qua phải: – Phaolo Phan Văn Tuấn – Giuse Trần Quang Thành (khóa I) – Micae
Nguyễn Đức Thông – Vinhsơn Maria Trần Văn Tĩnh – Andrê Trần Văn Giao – Đaminh
Maria Cao Văn Phương – Giuse Maria Nguyễn Hưng Lãng – Giuse Trần Văn Tuệ – Giuse
Trần Ngọc Thiện – Phaolo Nguyễn Phi Bằng

ĐOÀN TRƯỞNG:
Ông Giuse Trần Văn Tuệ
Sinh năm: 1949 – tại Bùi Chu
Địa chỉ: 5N – Kp. 1– P. Tân Thới Nhất – Q.12
Điện thoại: 01265678211 – 08 35017120
Email: thanhtamcgs@yahoo.com.vn

PHÓ NỘI VỤ:

Ông Giuse Maria Nguyễn Hưng Lãng
Sinh năm:1946
Tại: Đồng Đội – Vụ Bản – Nam Định
Địa chỉ: 43/13 – đường TTN05 – Kp. 7 –
P. Tân Thới Nhất – Q. 12
Điện thoại: 0903479832 – 08 38833739

PHÓ NGOẠI VỤ:
Ông Andrê Trần Văn Giao
Sinh năm: 1945 – tại Nam Định
Địa chỉ: 26/3 – Kp. 2 – P. Tân Thới Nhất – Q. 12
Điện thoại: 0944561944 – 08 38833466 – 08 66744648
Email: giaotranlq@yahoo.com
THƯ KÝ:
Ông Micae Nguyễn Đức Thông
Sinh năm: 1966 – tại Thái Bình
Địa chỉ: 129/6 – tổ 12 – Kp. 1 – P. Tân Thới Nhất – Q. 12
Điện thoại: 0837190300

THỦ QUỸ:
Ông Phêrô Nguyễn Phi Bằng
Sinh năm: 1962 – Ninh Bình
Địa chỉ: 49/7A – tổ 19 – Kp. 2 – P. Tân Thới Nhất – Q. 12
Điện thoại: 08.38832778

ỦY VIÊN PHỤNG VỤ:
Ông Vinhsơn Maria Trần Văn Tĩnh
Sinh năm: 1964 – tại Sàigòn
Địa chỉ: 77/5 – Kp. 2 – P. Tân Thới Nhất – Q. 12
Điện thoại: 08 37191546 – 01652448247
Email: trantinh040664@gmail.com
ỦY VIÊN TUYÊN HUẤN: Ông Giuse Trần Tiến Hoàng
Sinh năm: 1956 – tại Nam Định
Địa chỉ: 134/10 – đường Trường Chinh – Kp. 2 –
P. Tân Thới Nhất – Q. 12
Điện thoại: 0904031238
Email: tienhoangdlhm@yahoo.com

ỦY VIÊN BÁC ÁI XÃ HỘI:
Ông Đaminh Maria Cao Văn Phương
Sinh năm: 1954 – tại Sàigòn
Địa chỉ: 2A/5 – Kp. 2 – P. Tân Thới Nhất – Q. 12
Điện thoại: 08.37191546
Email: caophuong54@gmail.com
ỦY VIÊN TRUYỀN THÔNG: Ông Phaolô Phan Văn Tuấn
Sinh năm: 1966 – tại Sàigòn
Địa chỉ: 134/8B – đường Trường Chinh – Kp. 2 –
P. Tân Hưng Thuận – Q. 12
Điện thoại: 0984525646
Email: tuanchau01@gmail.com
---oOo--Trong nhiệm kỳ này, các công tác chuyên môn được xứ đoàn thực hiện
như sau:
 Về Phụng vụ:
- Xứ đoàn luôn tham gia các chương trình phụng vụ do cấp trên đề xướng
như: Dự chầu Mình Thánh Chúa và nghe giảng huấn hằng tháng tại nhà thờ
giáo xứ Vườn Xoài – Tham dự các ngày lễ bổn mạng GĐPTTTCG giáo phận
tại TTMV.TGP ngày 19-06-2014 – tại giáo xứ Tân Hưng ngày 13-11-2014 –
tại TTMV.TGP ngày 04-06-2015 và ngày 28-05-2016.
- Các Thánh lễ cấp hạt cũng được sự góp mặt của đông đảo anh chị em đoàn
viên như: Lễ bổn mạng GĐPTTTCG giáo hạt tại giáo xứ Tân Hưng ngày 2606-2014 – tại giáo xứ Tân Đông ngày 17-06-2015 – Lễ Khai mạc Năm Thánh
LTX tại Gx Chợ Cầu ngày 17-12-2015 – Lễ tạ ơn cấp hạt cuối năm 2015 tại
giáo xứ Tân Hưng ngày 03-02-2016 – Lễ Lòng Thương Xót tại Gx Chợ Cầu
chiều 03-02-2016 – Lễ bổn mạng GĐPTTTCG giáo hạt tại Gx Chợ Cầu ngày
10-06-2016.
- Giờ kinh Tôn Vương luôn được tổ chức đều đặn hằng tháng, được cha F.X.
chánh xứ đồng hành. Có những hôm
trời mưa, ngài phải tự che dù, đi bộ từ
nhà xứ đến điểm Tôn Vương. Hoặc
đôi lúc phải chở ngài đi xa trong
những ngày giông bão, đường xá
ngập nước lầy lội. Những lúc ấy, sự
cảm động không ngăn được nước mắt
của gia đình người đoàn viên đã được
cha không quản ngại khó nhọc đến
chủ sự giờ kinh, làm cho tình yêu
Thánh Tâm Chúa thêm đậm đà.

 Về tuyên huấn:
- Xứ đoàn luôn đề cử nhân sự tham
gia các khóa thường huấn do Tổng
giáo phận tổ chức như: – Lớp
Thường huấn nâng cao BCH ngày
06-09-2014 tại giáo xứ Thanh Đa
(giáo hạt Gia Định) – Buổi Thường
huấn nâng cao BCH các cấp ngày
12-09-2015 tại Gx Hạnh Thông Tây
(giáo hạt Gò Vấp).
- Tại giáo xứ, Ban Chấp hành thực hiện chỉ đạo của giáo phận, tổ chức học
tập và tìm hiểu kỹ lưỡng về Nội quy của đoàn thể, trong chương trình tu
chỉnh Nội quy GĐPTTTCG.VN, đồng thời cũng học tập các bài huấn đức
trong nội san Lửa Mến, tìm hiểu ý nghĩa logo năm Tân Phúc Âm Hóa, các đề
tài về Lòng Thương Xót, các chủ đề về căn bản tín lý của Giáo hội. Ngoài ra,
xứ đoàn cũng vận động anh em thường xuyên tham gia lớp học tập về Kinh
Thánh do giáo xứ tổ chức.
 Hoạt động bác ái của xứ đoàn Lạc Quang luôn được Ban Chấp hành
quan tâm tổ chức. Các chương tình nổi bật trong nhiệm kỳ này bao gồm:
- Đóng góp xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang tháng
07-2015.
- Đóng góp trùng tu nhà thờ
Đức Bà (TGP Sàigòn) tháng 112015.
- Tổ chức chuyến thăm và hỗ trợ
Trung tâm bảo trợ xã hội Gx Bạch
Lâm (Gp Xuân Lộc) ngày 04-062016.
- Tháng 07-2016: Giúp 01 máy
phát thanh để dạy Giáo lý cho một
giáo xứ mới ở kinh 8 (Gp Long
Xuyên).
- Giúp Gx. Long Xuyên tháng 09-2016 nhiều bao quần áo.
- Giúp đồng bào bị lũ lụt ở Quãng Bình rất nhiều bao quần áo và tiền
mặt tháng 11-2016, gửi qua Ban Biên tập báo Công giáo Dân tộc.
- Hỗ trợ xây dựng đền Lòng Thương Xót tại khu vực truyền giáo thuộc
giáo xứ Bà Điểm (giáo hạt Hóc Môn) tháng 11-2016.
 Trong việc liên kết bác ái với cấp trên, xứ đoàn luôn chung tay trong các
chương trình sau:
- Đóng góp chi phí trang web GĐPTTTCG giáo hạt hằng năm.
- Đóng góp cùng cấp giáo hạt giúp Gx Lộc Tấn (Phú Cừng) xây nhà
nguyện tháng 06-2014.

Đóng góp các chương trình vận động bác ái thường xuyên hằng tháng
của GĐPTTTCG. TGP. Sàigòn như: Góp gạo giúp người nghèo và Tô cháo
Tình thương bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Tp.HCM).
-

 Tại giáo xứ, xứ đoàn luôn hỗ trợ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể vui tết Trung
Thu hằng năm, cũng như hoạt động của đội ngũ Giáo lý viên. Luôn có đóng
góp cho hai giới này trong những dịp Trung Thu hoặc Giáng sinh. Ngoài ra,
xứ đoàn đã thực hiện nhiều phần quà đến các gia đình cơ nhỡ trong giáo xứ
nhân mùa Phục sinh tháng 03-2016. Đối với những trường hợp đặc biệt, anh
em xứ đoàn đã tổ chức giúp đỡ và đưa 01 lương dân neo đơn vào Trung tâm
Bác ái Gx Bạch Lâm tháng 07-2016. Giúp vật dụng như bình đun nước, bình
thủy cho lương dân nghèo đau ốm trong giáo xứ tháng 09-2016.
 Hành hương dã ngoại: Trong nhiệm kỳ này, xứ đoàn Lạc Quang đã tổ
chức các chuyến hành hương như sau:
- Chuyến viếng Đức Mẹ La Mã Bến Tre ngày 28/06/2014.
- Chuyến viếng Đức Mẹ Bãi Dâu + Tượng đài Kytô Vua (Vũng Tàu)
ngày 13/06/2015.
- Hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót tại nhà thờ Chợ Cầu (giáo
hạt Hóc Môn) ngày 03-01-2016.
- Hành hương Năm Thánh LTX tại Đức Mẹ Núi Cúi (GP Xuân Lộc)
ngày 04-06-2016.

 Hoạt động truyền thông: Về mặt này, xứ đoàn chỉ phát huy phổ biến các
tài liệu học tập về Năm Tân Phúc Âm Hóa, Năm Thánh Lòng Thương xót;
các tài liệu của hội đoàn về Nội quy, Bản tin giáo hạt. Thỉnh thoảng, ông
Giuse Trần Văn Tuệ có viết bài về những chuyến hành hương bác ái, hoặc
những suy tư về tín lý, đóng góp cho Bản tin Giáo hạt và trang web
gdpttthathocmon.org. Năm 2015, xứ đoàn có vận động nhà thơ Song Kiên
(ngụ tại Gx Tân Hiệp – GP Long Xuyên) viết bài đóng góp cho nội san Lửa
Mến.

 Công tác truyền giáo: Xứ đoàn luôn có những thành viên phụ giúp giảng
dạy lớp Giáo lý dự tòng và hôn nhân trong giáo xứ. Trong nhiệm kỳ này, anh
em đã hướng dẫn Giáo lý cho 01 người cao tuổi nhận Bí tích Thêm sức, an ủi
giúp đỡ các gia đình rối, giúp người trong 02 gia đình rối chịu phép Rứa tội
và hợp thức hóa hôn nhân. Có anh em chịu khó hỗ trợ đẩy xe lăn giúp người
tân tòng được tham dự Thánh lễ sáng Chúa nhật hằng tuần.
 Hoạt động phục vụ giáo xứ: Anh em đoàn viên trong xứ đoàn luôn nêu
cao tinh thần gắn kết với giáo xứ, thông qua những công tác được Hội đồng
Mục Vụ giáo xứ phân công: Công tác vệ sinh Thánh đường – Phụ trách treo
cờ hiệu, bích chương, biểu ngữ, trong những ngày lễ lớn – Thực hiện hang
đá Giáng sinh trong khuôn viên giáo xứ hằng năm – Thực hiện những
chương trình phụng vụ mùa Chay, mùa Phục sinh, tháng Hoa Dâng Mẹ,
mùa Giáng sinh… mỗi khi được cha xứ giao nhiệm vụ. Tất cả mọi việc đều
được hoàn thành trên tinh thần phục vụ cao.
 Tham gia điều hành cùng cấp trên: Ông Vinhsơn Maria Trần Văn Tĩnh
được bầu vào BCH cấp hạt khóa IX, với chức vụ Ủy viên Bác ái
BCH.GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn, nhiệm kỳ 2014-2017.

Tháng 12-2016
Pet. Minh Sơn

