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


A- Lược sử giáo xứ
Giáo xứ Nam Hưng được thành lập năm 1955 tại khu vực gần thành
Quan Năm (cư dân quen gọi là thành Ông Năm). Nhà thờ tọa lạc tại địa chỉ
53/7 – đường Thống Nhất 2 – xã Tân Thới Nhì – huyện Hóc Môn – Tp.HCM
(bên trái trục quốc lộ 22, hướng đi Tây Ninh, nay là đường Xuyên Á).
Năm xưa, đoàn giáo dân làng Nam Hưng, giáo phận Bùi Chu, đã theo
chân cha Batolomeo Nguyễn Đăng Quang hòa theo làn sóng di cư từ Bắc vào
Nam sinh sống sau hiệp định Genève 1954. Điểm dừng chân ban đầu là vùng
Tây Ninh, nhưng liền sau đó cha lại dắt dìu đoàn chiên rời vùng đất cao nóng
bỏng, xuôi về miền đồng bằng, dựng lều trại tại khu đất hoang vu của quận
Hóc Môn, hình thành một họ đạo mang tên Nam Hưng, an cư lạc nghiệp cho
đến bây giờ.
Ngôi nhà nguyện đơn sơ được nhanh chóng dựng tạm, mái che bằng tấm
bạt, vách ngăn bằng tole thiếc. Cuối năm 1956, được sự cộng tác của cha phụ
tá Đaminh Nguyễn Thanh Diệu, cha Batolomeo cho xây dựng lại ngôi nhà
nguyện, mái lợp fibro ciment, vách xây tường vững chắc. Cũng từ lúc này,
giáo dân nơi đây đã có được ngôi nhà thờ tươm tất để phụng vụ Thiên Chúa.
Cùng lúc, cha cho cất thêm nhà xứ và 3 phòng sinh hoạt Giáo lý, bằng cột gỗ
mái lá.

Năm 1960, cha Phêrô Tạ Đức Kiểm nhận bài sai về chăn dắt đoàn chiên
nơi đây. Tuy nhiên, với thời gian ngắn ngủi, đến tháng 02-1961 ngài phải về
nhận quản xứ Bùi Môn. Cha Giuse Nguyễn Huy Chương đến thay cha Phêrô
và lưu lại Nam Hưng chỉ đến tháng 08 năm đó.
Từ năm 1961-1964: Cha Giuse Vũ Hồng Khanh về quản nhiệm giáo xứ
dưới thời Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình.
Năm 1964-1966: Cha Giuse Nguyễn Thanh Khiết chăm sóc giáo dân Nam
Hưng. Đến khi cha Khiết rời Nam Hưng về xây dựng giáo xứ Tân Lập (họ
đạo Tân Lập thuộc giáo xứ Tân Việt, về sau nâng lên là giáo xứ Tân Thành,
thuộc giáo hạt Tân Sơn Nhì – cha Khiết được Chúa gọi về ngày 26-10-2007),
cha Gioan Baotixita Ngô Xuân Hảo về tiếp nối mục vụ. Ngài đã sửa chữa lại
ngôi nhà xứ xây tường lợp tole vào năm 1967.
Đến năm 1975, cha Đaminh Nguyễn Văn Vĩnh về thay cha Hảo, tiếp tục
công trình xây dựng ngôi nhà thờ mới mà cha Hảo đã khởi công từ mấy năm
qua trên nền đất hiện tại. Năm 1994, cha Vĩnh xây lại 2 phòng Giáo lý, dựng
hội trường cột sắt mái tole.
Cha Vínhsơn Bùi Quang Điện từ giáo xứ Tân Mỹ về đây tiếp nối sứ vụ
mục tử. Ngài xây thêm 3 phòng Giáo lý và nới rộng hội trường. Thời gian
này, cha phụ tá là Giuse Nguyễn Đức Trí phụ giúp cha Vinhsơn trong 6
tháng.
Từ tháng 10 năm 2008 đến nay, cha chánh xứ là Lm. Giuse Nguyễn
Thanh Hiền (Phó quản hạt Hóc Môn). Năm 2012, cha đã xây dựng mới khu
nhà xứ và nhà Giáo lý thật khang trang. Khu nhà được khánh thành năm
2013, do Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ sự. Bước qua
năm 2016, cha xứ Giuse đang có chương trình đại tu ngôi Thánh đường.
Công trình này sẽ được thực hiện trong thời gian tới đây.
Quý cha tiền nhiệm xây dựng giáo xứ Nam Hưng:
1- Từ năm 1955-1960: cha Batolomeo Nguyễn Đăng Quang
– Cha phụ tá Đaminh Nguyễn Thanh Diệu (từ năm 1956).
2- Từ năm 1960 đến tháng 02-1961: cha Phêrô Tạ Đức
Kiểm. Cha về đây từ giáo xứ Bùi Thái (Gp Xuân Lộc).
Ngài vừa quản họ Nam Hưng, vừa coi sóc họ đạo Tân
Thịnh. Sau giải phóng, cha về Gx Lam Sơn (Bà Rịa) và
qua đời ngày 01-08-1988 tại Gx Vũng Tàu (Gp Bà Rịa).

3- Từ tháng 02-1961 đến tháng 08-1961: cha Giuse Nguyễn Huy Chương.
Cha quản họ chỉ trong 6 tháng rồi về nơi khác.
4- Từ tháng 08-1961 đến 1964: cha Giuse Vũ Hồng Khanh.

5- Từ 1964-1966: cha Giuse Nguyễn Thanh Khiết – sinh ngày 21-07-1907 –
Thụ phong linh mục ngày 03-06-1939. Thời gian này, cha là Lm. chánh xứ
Gx Trung Chánh, kiêm quản họ Nam Hưng.
6- Từ 1966 đến 1972: cha Gioan Baotixita Ngô Xuân Hảo. Năm1972 cha
nhận làm Lm. chánh xứ Tân Phú (giáo hạt Tân Sơn Nhì). Chỉ vài tháng sau
cha về nghỉ dưỡng bệnh tại Gx Nam Hưng và mất ngày 02-07-1977. An táng
tại nghĩa trang Đất Thánh Gx Nam Hưng.
7- Từ 1975 đến 2001: cha Đaminh Nguyễn Văn Vĩnh – sinh ngày 09-07-1938
tại Bùi Chu – Thụ phong linh mục ngày 26-05-1967 tại Huế. Cha về từ Tổng
giáo phận Huế. Năm 2001 cha về hưu dưỡng và mất ngày 24-08-2009 tại nhà
hưu dưỡng Chí Hòa. An táng tại nghĩa trang Gx Nam Hưng.
8- Từ 2001 đến 2008: cha Vínhsơn Bùi Quang Điện – sinh năm 1948 – Thụ
phong linh mục năm 1975 – Cha về từ giáo xứ Tân Mỹ (giáo hạt Hóc Môn).
Từ 2008 đến nay, ngài nghỉ hưu dưỡng và giúp mục vụ tại Gx Lạc Quang
(giáo hạt Hóc Môn).

9- Từ tháng 10-2008 đến nay: cha Giuse Nguyễn Thanh
Hiền – sinh năm 1959 – Thụ phong linh mục năm 1999.
Ngài về từ Gx Châu Bình (giáo hạt Thủ Đức).



B- Thành lập GĐPTTTCG ngày 16-10-2015
Đoàn viên tiên khởi: 41 Đv (31 Nam - 10 Nữ)
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LINH MỤC LINH HƯỚNG TIÊN KHỞI:
Giuse Nguyễn Thanh Hiền
(Chánh xứ Nam Hưng từ năm 2008)
(Lm. Phó quản hạt Hóc Môn)

BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN

Từ trái qua phải: – Maria Nguyễn Thị Kim Thương – G.B. Trần Hoàng Chiến – Giuse
Nguyễn Hùng Lâm – Giuse Mai Xuân Thủy – Anna Phạm Thị Thơm

ĐOÀN TRƯỞNG:
Ông Giuse Nguyễn Hùng Lâm
Sinh năm: 1961
Địa chỉ: 52/4 – tổ 43 – ấp Thống Nhất 2 – xã Tân Thới Nhì
– huyện Hóc Môn
Điện thoại: 0979545792

PHÓ NỘI VỤ:
Ông G.B. Trần Hoàng Chiến
Sinh ngày: 05-02-1968 – tại Sàigòn
Địa chỉ: ấp Nhị Tân – xã Tân Thới Nhì – H. Hóc Môn
Điện thoại: 0938851576

PHÓ NGOẠI VỤ:
Ông Giuse Mai Xuân Thủy
Sinh ngày: 06-02-1971 – tại Kiên giang
Địa chỉ: 69/10 K – tổ 39B – ấp Thống Nhất 2 – xã Tân Thới
Nhì – huyện Hóc Môn
Điện thoại: 0904199206

THƯ KÝ:
Bà Anna Phạm Thị Thơm
Sinh ngày: 28-04-1958 – tại Sàigòn
Địa chỉ: 63/7 A – tổ 39 – ấp Thống Nhất 2 –
xã Tân Thới Nhì – huyện Hóc Môn
Điện thoại: 08 37130248
THỦ QUỸ:
Bà Maria Nguyễn Thị Kim Thương
Sinh ngày: 18-06-1962– tại Hóc Môn – Tp. HCM
Địa chỉ: 66/7 – ấp Thống Nhất 2 – xã Tân Thới Nhì –
huyện Hóc Môn
Điện thoại: 01203243353
ỦY VIÊN TRUYỀN THÔNG:
Ông Giuse Cao Ngọc Hùng
Sinh ngày: 26-05-1970 – tại Bình Định
Địa chỉ: 54/2 – tổ 45 – ấp Thống nhât 2 – xã Tân Thới Nhì –
huyện Hóc Môn
Điện thoại: 0913703083
Email: hungcn@vinalinklogistíc.com
gdptnamhung@gmail.com
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Chiều ngày 16-10-2015, Thánh lễ tạ ơn và ra mắt thành lập GĐPTTTCG
xứ đoàn Nam Hưng được
long trọng tổ chức. Đồng
tế trong Thánh lễ có cha
chánh xứ Giuse Nguyễn
Thanh Hiền, cũng là cha
Phó quản hạt Hóc Môn
đương
nhiệm;
cha
Vinhsơn Nguyễn Văn
Hồng – Tổng linh hướng
GĐPTTTCG Tổng giáo
phận Sàigòn, đương kiêm
linh hướng hội đoàn Gia
đình Phạt tạ giáo hạt Hóc
Môn; cha Đaminh Savio
Nguyễn Cao Trí – Lm. Phó xứ Châu Nam. Vậy là niềm mong ước của cộng
đoàn giáo dân nơi đây được toại nguyện, khi đã trải qua một thời gian đi
tham gia sinh hoạt và tìm hiểu về đoàn thể này bên giáo xứ bạn. Số đoàn viên
tiên khởi được 41 người tuyên hứa gia nhập. Ban chấp hành chỉ có 05 thành
viên. Cha xứ đã có ý chỉ là dẫn dắt hội đoàn bước đi chậm rãi nhưng thật
chắc chắn.
Ngay sau khi thành lập, việc trước mắt là xứ đoàn tổ chức ngay giờ kinh
Đền tạ trong gia đình các đoàn viên. Được xứ đoàn Châu Nam kết nghĩa
hướng dẫn, Ban chấp hành xứ đoàn Nam Hưng đã hết sức xây dựng các giờ
kinh trong khu xóm, trước nhiều ý kiến bất đồng, vì điều này quá mới mẻ
trong giáo xứ. Song song với những buổi tối Đền tạ, xứ đoàn được cha Giuse
linh hướng đồng hành chủ trì nghi thức trong các giờ kinh Tôn Vương
Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cha Giuse cũng là linh mục Phó quản hạt Hóc Môn
đương nhiệm, rất hài lòng về mô hình hoạt động phụng vụ này.
Trong những bước chập chững của buổi đầu thành lập, nhờ vào lực lượng
đoàn viên đang trong độ tuổi sung mãn, xứ đoàn đã đảm nhận một công tác
rất đơn giản là phụ trách thu dọn vệ sinh, giữ gìn vẽ mỹ quan ngôi Thánh
đường. Tháng 10-2015, chuẩn bị cho ngày lễ các linh hồn sẽ tổ chức tại nghĩa
trang, nhưng con đường dẫn vào Đất Thánh giáo xứ lầy lội nhếch nhác, chắc
chắn sẽ gây trở ngại cho việc tham dự Thánh lễ cầu nguyện và viếng mộ
người thân của cộng đoàn giáo dân. Ban Chấp hành vận động anh em đoàn
viên thực hiện công trình chỉnh trang con đường, khai mương thoát nước,
thay nhau dùng xe ba gác đi thu gom những đống đá thừa của công trình nhà
nước nâng cấp đường phố trong xã ấp, mang về san lấp những chỗ trũng lầy.
Giọt mồ hôi của 32 ngày công đã hòa cùng ánh nắng chói chan đổ lửa, lại
cũng hòa cùng nước mưa trong những ngày mưa bão áp thấp, nhưng nụ cười
luôn hiện diện trên môi anh em, vì đã cảm nhận được việc làm của mình đã
đóng góp ít nhiều cho giáo xứ thân thương.

Quen việc, tháng 10-2016, anh em trong xứ đoàn lại mời gọi nhau lập lại
công việc nặng nề của năm trước. Thời điểm này mưa bão liên tục, nhìn
trong ảnh mà hình dung được sự khó nhọc của anh em biết chừng nào. Tình
yêu của Thánh Tâm Chúa đã hiện diện trong anh em, bằng việc làm mang
đầy lòng yêu thương cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Trong hoạt động bác ái, xứ đoàn thường có những lần thăm viếng giúp đỡ
những trường hợp cơ nhỡ yếu đau, phúng viếng cầu nguyện lễ tang của giáo
dân trong khu vực, giúp gia đình nghèo mua Bảo hiểm Y tế, giúp đoàn viên
sửa mái nhà chống dột, hỗ trợ Thiếu nhi giáo xứ vui rằm Trung thu…..
Ngoài ra, xứ đoàn cũng vận động liên kết với giáo phận, đóng góp trong
chương trình giúp Giáo hội Lào in sách Kinh Thánh (tháng 11-2015). Hàng
tháng đều có tham gia chương trình mời gọi của Tổng giáo phận “Góp gạo
giúp người nghèo” và “Tô cháo tình thương Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch”.
Trong năm 2016, xứ đoàn đã tổ chức những chuyến hành hương như sau:
- Viếng Trung tâm hành hương cha FX Trương Bửu Diệp ngày 28-02-2016 –
Hành hương Năm Thánh LTX tại nhà thờ Chợ Cầu tháng 04-2016 – Viếng
Đức Mẹ Tà Pao ngày 11-05-2016.
Với bầu nhiệt huyết và tinh thần hy sinh phục vụ như hiện nay, viễn ảnh
tươi đẹp của GĐPTTTCG xứ đoàn Nam Hưng sẽ không còn là giấc mơ, mà
chắc chắn nắm bắt được trong tầm tay mỗi người đoàn viên trong nhiệm vụ
tông đồ của Thánh Tâm Chúa, mang Tình yêu Thiên Chúa đến với mọi
người.

Tháng 12-2016
Pet. Minh Sơn

