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

A- Lược sử giáo xứ
Họ đạo Tân Đông hình thành năm 1864, được Tòa Tổng giám mục Sàigòn
nâng lên thành giáo xứ vào ngày 25/07/2005. Ngôi Thánh đường giáo xứ tọa
lạc tại số 8/10A – ấp 4 – xã Đông Thạnh – huyện Hóc Môn – Tp.HCM.
Khoảng năm 1863, cha Paul-François Puginer (cha
Phước) lúc bấy giờ đang coi họ Thị Nghè, ngài lo việc
giảng đạo tới vùng Hóc Môn. Khi ấy, ông Trần Tử Ca làm
Đốc phủ sứ Hóc Môn (cochinchinese district chief) và gia
đình đã được cha Puginer rửa tội tại nhà thờ Hạnh Thông
Tây. Năm 1866, cha Puginer chuyển về làm giám mục
Tông toà Tây Đàng ngoài (Hà Nội) (1866-1892), nơi đây
không có linh mục dẫn dắt, đức tin bị lung lạc, nhiều
người bỏ đạo. Ông Đốc phủ Ca lúc đó cũng là một hương chức ở Hạnh
Thông Tây, đã đến làng Tân Đông vận động thuyết phục dân làng trở lại đạo.

Cha Lý (Paulus Galy) tới thay thế cha Phước, vừa coi họ Bà Điểm, vừa
vận động truyền giáo ở Tân Đông. Cha Lý đã nhờ thầy Dư (sau là cha Dư),
và thầy Bình (sau là cha Bình) đến dạy giáo dân chầu Mình Thánh Chúa.
Cha Galy qua đời ngày 15/10/1869 tại Bà Điểm. Bia và di cốt của ngài hiện
đang còn lưu giữ tại nhà hài cốt Nghĩa trang Đất Thánh 2 thuộc giáo xứ Bà
Điểm (giáo hạt Hóc Môn).
Cũng trong năm 1866, thầy Bình cho cất ngôi nhà thờ Tân Đông đầu tiên.
Đến năm 1880, nhà thờ đã hư cũ, cha Điều làm cha sở Hóc Môn bấy giờ đã
cất lại ngôi nhà thờ mới, ông Đốc phủ Ca tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng và
tiền mua đất cất nhà thờ. Năm 1885, ông Đốc phủ Ca và gia đình tuẫn nạn
trong cuộc khởi nghĩa của Phan Văn Hớn và Nguyễn Văn Quá. Thời gian
này, họ đạo Tân Đông không có cha sở ở thường xuyên, khi thì thuộc về Hóc
Môn, An Nhơn, khi thì thuộc Bà Điểm, Tân Quy.
Ngày 21/10/2006, giáo xứ đã dâng thánh lễ tạ ơn, chính thức khánh thành
ngôi thánh đường mới, do Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn chủ tế.
Các linh mục truyền giáo và xây dựng giáo xứ Tân Đông từ năm 1936 đến
nay:
- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Phụng Dưỡng (còn họi là cha Dõng) –
Sinh ngày 12/10/1902 tại họ đạo Tha La (tiếng Khmer là Schla) nay thuộc ấp
An Hội, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh – Thụ phong linh
mục ngày 25/05/1929. Cha về từ họ đạo Cầu Ngang (Trà Vinh) quản nhiệm
giáo xứ Tân Quy năm 1936 vừa coi sóc họ Tân Đông. Cha xây dựng nhà thờ
Tân Đông lần hai năm 1939. Ngài qua đời ngày 21/05/1940. An táng tại
Nghĩa Trang các Lm. Chí Hòa.

- Cha Phaolô Lê Văn Mười – sinh năm 1897 – Thụ phong linh mục ngày
03/04/1926 – quản nhiệm giáo xứ Tân Quy và giúp họ Tân Đông từ năm 1940
đến 1946. Cha mất ngày 29/01/1980.
- Cha Phêrô Trần Văn Thì – sinh ngày 14/05/1915 – Thụ phong linh mục
tháng 03/1944 – quản nhiệm giáo xứ Tân Quy và giúp họ Tân Đông từ năm
1952 đến 1962. Cha mất ngày 29/01/1980. An táng tại nghĩa trang linh mục
Chí Hòa.

- Cha Phaolô Hồ Phước Lành (không phải Nguyễn Văn Lành) – sinh
ngày 19/04/1915 – Thụ phong linh mục ngày 20/09/1941 – quản nhiệm giáo
xứ Tân Quy và giúp họ Tân Đông từ năm 1962 đến 1968. Cha cất nhà thờ
Tân Đông mới (cất lần 3). Nhà thờ mới cất sát bên đường lộ, bị gió giật sập.
Cha mất ngày 24/04/2000.

- Cha Giuse Nguyễn Hữu Bằng – sinh ngày 12-12-1930 – Thụ phong
linh mục ngày 03/12/1958 – quản nhiệm giáo xứ Tân Quy và giúp họ Tân
Đông từ năm 1968 đến 1973. Cha Bằng cất lại nhà thờ Tân Đông lần thứ 4.
Nhà thờ được cất năm 1968, xây dựng bằng khung sắt, lợp tôn, trên nền nhà
thờ hiện nay. Cha mất ngày 19-05-2015. An táng tại nghĩa trang giáo xứ
Lương Bình (Long An).
- Cha Clemente Nguyễn Kim Thạch – sinh năm 1920 – Thụ phong linh
mục năm 1949 – quản nhiệm giáo xứ Tân Quy và giúp họ Tân Đông từ năm
1973 đến 1974. Cha mất ngày 20/04/2001 tại Gx Bến Gỗ, địa phận Xuân Lộc.
- Cha Phanxico Xavie Trần Ngọc Dương – sinh ngày 15/09/1926 – Thụ
phong linh mục ngày 22/08/1956 – quản nhiệm giáo xứ Tân Quy và giúp họ
Tân Đông từ năm 1974 đến 1991. Cha mất ngày 18/03/1991. An táng tại
khuôn viên Gx Tân Quy (giáo hạt Hóc Môn).
- Cha Phanxico Xavie Bùi Văn Minh – sinh ngày 27-03-1943 – Thụ
phong linh mục ngày 28-04-1972 – quản nhiệm giáo xứ Tân Quy và giúp họ
Tân Đông từ năm 1992 đến năm 2000. Cha Minh xây dựng lại nhà thờ Tân
Đông lần thứ 5. Cha về Nhà Chúa ngày 18.10.2016, tại Nhà Hưu dưỡng Lm.
Chí Hòa.
- Cha Phanxico Xavie Lê Văn Thái – sinh năm 1959 –
Thụ phong linh mục ngày 27-06-1992 – quản nhiệm giáo xứ
Tân Quy và giúp họ Tân Đông từ năm 2000 đến 2005. Cha
Thái mở rộng diện tích ngôi thánh đường Tân Đông và xây
dựng nhà Tình Thương của Gx Tân Đông. Từ tháng
07/2005 đến nay, cha nhận Chánh xứ Gx Phú Hữu (giáo
hạt Thủ Thiêm).

- Từ 25/07/2005 đến 20-08-2016: Cha sở tiên khởi Giuse
Phạm Quốc Tuấn – sinh ngày 06-06-1966 – Thụ phong linh
mục ngày 30-06-2001. Ngài về từ Gx An Lạc. Cha cho trùng tu
nhà thờ khánh thành ngày 21-10-2006 và xây dựng nhà Giáo
lý năm 2008. Hiện cha nhận mục vụ tại Gx Bình Thái (giáo
hạt Bình An) năm 2016.

- Tháng 06-2016 đến nay: cha Phêrô Phan Khắc Triển
– sinh ngày 17-01-1973 – Thụ phong linh mục ngày 28-062003. Ngài về từ Gx Cao Thái (giáo hạt Thủ Thiêm).





B- Thành lập GĐPTTTCG ngày 06-04-2008
Đoàn viên tiên khởi: 69 Đv Nam

KHÓA I – NHIỆM KỲ 2008 – 2011

LINH MỤC LINH HƯỚNG TIÊN KHỞI:
Giuse Phạm Quốc Tuấn
(Chánh xứ Tân Đông 25/07/2005 đến tháng 06-2016)

BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN
ĐOÀN TRƯỞNG: Ông Giuse Nguyễn Hữu Tạc
(đã chuyển xứ)
Sinh ngày 13-06-1961
Địa chỉ: ấp 1 – xã Đông Thạnh – huyện Hóc Môn
PHÓ NỘI VỤ:
Ông Giuse Nguyễn Văn Trác
Sinh ngày: 08-10-1940
Tại: Phùng Khoan – Từ Liêm – Hà Nội
Địa chỉ: 40/132A – ấp 5 – xã Đông Thạnh – Hóc Môn
Điện thoại:
PHÓ NGOẠI:
Ông Phêrô Nguyễn Văn Hào
Sinh ngày 10-11-1971
Địa chỉ: tổ 1 – ấp 4 – xã Đông Thạnh – huyện Hóc Môn

THƯ KÝ:

Ông Giuse Lâm Ngọc Tuấn (chuyển xứ)
Sinh ngày 08-03-1964
Địa chỉ: ấp 7 – xã Đông Thạnh – huyện Hóc Môn

THỦ QUỸ:
Ông Laurenso Hoàng Văn Phu
Sinh ngày: 30-07-1946 – tại Hải Dương
Địa chỉ: 40/65 – ấp 5 – xã Đông Thạnh – Hóc Môn
Điện thoại: 08 37110951



KHÓA II – NHIỆM KỲ 2011 – 2014
(Đầu khóa: 102 Đv Nam)

LINH MỤC LINH HƯỚNG:
Giuse Phạm Quốc Tuấn
(Chánh xứ Tân Đông 25/07/2005 đến tháng 06-2016)

BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN

Hình lưu niệm Ban Chấp hành xứ đoàn và thành viên điều hành các toán. Từ trái qua phải:
 Hàng trước: – Chị Nga – Chị Huệ – Chị Vân (03 chị phụ trách nhóm LTX) –
Laurenso Hoàng Văn Phu – Đaminh Đinh Minh Thiên – Giuse Đoàn Văn Phố –
Gioan Thiều Văn Hóa
 Hàng sau: – Ông Giuse Lê Văn Lực – Giuse Nguyễn Văn Phúc – Phêrô Nguyễn Văn
Đình – Phêrô Võ Đình Khôi – Giuse Bùi Văn Thượng – Phêrô Nguyễn Văn Bắc –
Đaminh Phạm Văn Hải – Giuse Nguyễn Văn Tinh

ĐOÀN TRƯỞNG:
Ông Giuse Nguyễn Văn Trác
Sinh ngày: 08-10-1940
Tại: Phùng Khoan – Từ Liêm – Hà Nội
Địa chỉ: 40/132A – tổ 2 – ấp 5 – xã Đông Thạnh – Hóc Môn

PHÓ NỘI VỤ:
Ông Gioan Thiều Văn Hóa
Sinh ngày: 20/05/1952
Tại: Thanh Lãng – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
Địa chỉ: tổ 2 – ấp 4 – xã Đông Thạnh – Hóc Môn
Điện thoại: 01212064378
PHÓ NGOẠI VỤ: Ông Giuse Đoàn Văn Phố (mất 13-05-2015)
Sinh năm: 1940 – tại Hải Phòng
Địa chỉ: 101/49 – tổ 2 – ấp 4 – xã Đông Thạnh – Hóc Môn
Điện thoại: 08 37111502
THƯ KÝ:

Ông Đaminh Đinh Minh Thiên
Sinh năm: 1966 – tại Nam Định
Địa chỉ: 47C – đường Đặng Thúc Vĩnh – tổ 4 – ấp 7 –
xã Đông Thạnh – Hóc Môn
Điện thoại: 0986992909
Email: minhthiensaigon@gmail.com –
thientandong@gmail.com

THỦ QUỸ:
Ông Laurenso Hoàng Văn Phu
Sinh ngày: 30-07-1946 – tại Hải Dương
Địa chỉ: 40/65 – tổ 3 – ấp 5 – xã Đông Thạnh – Hóc Môn
Điện thoại: 08 37110951

ỦY VIÊN PHỤNG VỤ:
Ông Đaminh Phạm Văn Hải
Sinh năm: 1940 – tại Hà Nam – Nam Định
Địa chỉ: 101/1/67 – tổ 4 – ấp 4 – xã Đông Thạnh –
huyện Hóc Môn
Điện thoại: 08 37114384

ỦY VIÊN TRUYỀN THÔNG:
Ông Phêrô Võ Đình Khôi (đã chuyển xứ)
Sinh ngày: 01-06-1969 – tại Sàigòn
Địa chỉ: - tổ 3 – ấp 5 – Đông Thạnh – Hóc Môn
Điện thoại: 0917048653
Email: vokhoitandong@gmail.com

ỦY VIÊN BÁC ÁI XÃ HỘI:
Ông Phêrô Nguyễn Văn Đình (chuyển xứ)
Sinh năm: 1956 – tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ: - tổ 2 – ấp 4 – Đông Thạnh – Hóc Môn
Điện thoại: 01664486580
ỦY VIÊN TUYÊN HUẤN:
Ông Giuse Nguyễn Văn Tinh (mất 17-03-2015)
Sinh ngày: 01-12-1946 – tại Bắc Giang – Bắc Ninh
Địa chỉ: 100/6/10 – tổ 18 – ấp 3 – Đông Thạnh – Hóc Môn
Điện thoại: 08 22444490

BAN ĐIỀU HÀNH CÁC TOÁN
Trực thuộc xứ đoàn Tân Đông
-

Liên toán trưởng Mattheu: Ông Phêrô Nguyễn Xuân Hữu – sanh năm 1963
Liên toán phó Mattheu: ÔngGiuse Trương Quốc Đạt – sinh năm1960
Toán trưởng Mattheu 1: Ông Giuse Phạm Văn Tùng – sinh năm 1969
Toán trưởng Mattheu 2: Ông Phêrô Hoàng Minh Quân – sinh năm 1991

-

Liên toán trưởng Marco: Ông Giuse Lê Văn Lực – sinh năm 1972
Toán trưởng Marco 1: Ông Giuse Nguyễn Văn Thức – sinh năm 1962
Toán trưởng Marco 2: Ông Vinc. Trần Đình Thuyên – sinh năm 1970
Toán phó Marco 2: Ông Augustino Trần Đức Thắng – sinh năm 1968

- Liên toán trưởng Luca: Ông Giuse Nguyễn Văn Thông – sinh năm 1956
- Toán trưởng Luca 1: Ông Giuse Trần Ngọc Trung – sinh năm 1972
- Toán trưởng Luca 2: Ông Phêrô Nguyễn Văn Long – sinh năm 1968
- Liên toán trưởng Gioan: Ông Giuse Bùi Văn Thượng – sinh năm 1970
- Toán trưởng Gioan 1: Ông Gioan Đoàn Văn Quyền – sinh năm 1957
- Toán trưởng Gioan 2: Ông Phêrô Lê Huy Hùng – sinh năm 1971
-

Liên toán trưởng Faustina: Bà Maria Tạ Xuân Ngoan – sinh năm 1976
Liên toán phó Faustina: Bà Lucia Nguyễn Tường Vi – sinh năm 1977
Toán trưởng Faustina 1: Bà Theresa Vũ Thị Thanh Vân – sinh năm 1954
Toán trưởng Faustina 1: Bà Maria Nguyễn Thị Mộng Lành – sinh năm
1968
---oOo---

Trong nhiệm kỳ này các hoạt động nổi bật của xứ đoàn được ghi nhận
như sau:
 Về Phụng vụ:
Giờ kinh Tôn Vương được tổ chức hằng năm vào tháng kính Thánh Tâm
Chúa Giêsu. Cha linh hướng đồng hành cùng Ban Chấp hành và anh em
đoàn viên hằng ngày sau Thánh lễ chiều, bất kể trời mưa hay khô ráo. Đoàn
người từ 30 đến 40 người vận dụng xe máy, mặc đồng phục chở nhau đi thật
sốt sắng, len lỏi vào tận mỗi gia đình đoàn viên và giáo dân trong những nơi
xa xôi vắng vẻ, tạo sự ấm cúng cho vùng thôn quê, nhất là những gia đình
sinh sống rải rác. Mỗi đêm, nghi thức Tôn Vương được cha linh hướng chủ
sự cho từ 2 đến 3 gia đình. Từ sau Chúa nhật II Phục sinh đến hết tháng kính
Thánh Tâm hằng năm, chương trình này phải hoàn tất cho tất cả gia đình
đoàn viên, kèm theo vài gia đình giáo dân có yêu cầu.
Ngoài ra, xứ đoàn đã xây dựng
được giờ kinh Đền tạ thường xuyên
hằng tuần luân phiên gia đình trong
mỗi toán. Đây cũng là một hoạt động
then chốt của xứ đoàn. Đến buổi đọc
kinh theo quy định của mỗi toán,
những đoàn viên trẻ được phân công
đến đón rước các cụ lớn tuổi, hoặc
những người không có phương tiện,
tiếng gọi mời nhau đi đọc kinh Đền
tạ lâu dần thành thói quen làm cho ít
ai có thể từ chối. Về hình thức, việc thực hiện đồng phục đi đọc kinh luân
phiên đã tạo được ấn tượng cho mọi người. Lúc đầu, số người mặc chiếc áo
trắng mang cà-vạt đỏ kéo nhau vào trong thôn xóm làm cho người ta thắc
mắc ‘không biết có đám gì’. Về sau mới biết được là ‘mấy ông Phạt tạ đi đọc
kinh’. Đi đọc kinh mà long trọng vậy sao?! Đi xin lỗi và đền tạ Chúa mà
không đàng hoàng sao được!... Sự việc này cũng được các xứ đoàn bạn tham
khảo thực hiện.
Ngày lễ bổn mạng của xứ đoàn được cha linh hướng chọn là ngày kính
Lòng Chúa Thương Xót, thường
được tổ chức vào ngày Thứ sáu
trước Chúa nhật II Phục Sinh. Gia
đình Phạt tạ xứ đoàn kết hiệp với
nhóm Lòng Thương Xót của giáo
xứ tổ chức ngày mừng kính thật
long trọng mỗi năm. Vào ngày này,
Ban Chấp hành xứ đoàn cũng thực
hiện nghi thức cho đoàn viên dự bị
tuyên hứa gia nhập hội đoàn Gia
đình Phạt tạ.

Đối với các chương trình phụng vụ cấp giáo phận và cấp hạt, xứ đoàn
luôn tích cực tham gia không bỏ sót lần nào. Các dịp lễ lớn như: – Lễ bổn
mạng tại giáo xứ Hà Nội (giáo hạt Xóm Mới) 15-11-2012 – Lễ bổn mạng tại
Trung tâm Mục vụ TGP 05-06-2013 – Ngày hội tổng kết hoạt động
GĐPTTTCG.VN tại Tân Hưng 21-11-2013 – 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).
 Về công tác Tuyên huấn:
Tham gia đông đủ các buổi thường huấn do cấp giáo phận tổ chức như:
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).
Điểm đặc biệt là xứ đoàn đã vận
động các toán đưa chương trình sinh
hoạt học tập huấn đức kết hợp trong
mỗi giờ kinh Đền tạ hằng tuần, tạo
điều kiện cho tất cả đoàn viên được
nắm bắt các bài chia sẻ của Đức giám
mục Bùi Tuần đăng tải trên Nội san
Lửa Mến, hoặc các bài giảng huấn
của
cha
Tổng
linh
hướng
GĐPTTTCG, các tài liệu của Giáo
hội và hội đoàn Gia đình Phạt tạ. Sáng kiến này được vận dụng trong các xứ
đoàn thuộc giáo hạt Hóc Môn và được Ban Chấp hành GĐPTTTCG Tổng
giáo phận khuyến khích. Nhờ phát huy được mô hình tuyên huấn đi sát với
hoạt động và dễ thực hiện, anh em đoàn viên ngày càng nắm bắt được nhiều
kiến thức mới, xây dựng được tinh thần hăng say hoạt động phục vụ.

Ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ, toán 5
của xứ đoàn đã được Ban Chấp hành
GĐPTTTCG Tổng giáo phận Tp.HCM tặng cờ
danh hiệu ‘Toán xuất sắc 2011-2012’.

Cùng lúc, xứ đoàn cũng đạt cờ danh hiệu
‘Xứ đoàn Xuất sắc 2011-2012’ trong ngày lễ
Kytô Vua tại giáo xứ Hà Nội (giáo hạt Xóm
Mới) 15-11-2012.

Xứ đoàn đã hỗ trợ tích cực với cấp hạt chuẩn bị cơ sở vật chất cho khóa
học Vi tính căn bản ngày 06-05-2012, cho các thành viên Ban chấp hành cấp
hạt và các xứ đoàn trong giáo hạt Hóc Môn, được tổ chức tại giáo xứ Tân
Đông trong suốt thời gian 2 tháng.
 Hoạt động bác ái đã bắt đầu triển nở qua các lần phối hợp cùng cấp hạt
đi thăm hoặc hỗ trợ những nơi xa. Đồng thời cũng tham gia đóng góp các
chương trình mời gọi bác ái của GĐPTTTCG Tổng giáo phận:
- Liên kết đóng góp bác ái với GP: Hỗ trợ thiếu nhi Ban Mê Thuột mừng
Trung thu 2011.
- Tham gia chuyến thực thi bác ái với cấp hạt và các xứ đoàn tại giáo điểm
Cần Giờ ngày 12-12-2011.
- Tham gia chuyến bác ái với cấp hạt tại Mái ấm Rosa, Gx Nam Hưng ngày
14-05-2012.
- Tham gia chuyến bác ái với cấp hạt tại Gx Minh Châu, giáo hạt Rạch Giá,
GP Long Xuyên ngày 25 đến 27-11-2012.
- Tham gia với cấp hạt thăm trại dưỡng lão người già tại Gx Tân Thông, GP
Phú Cường ngày 05-06-2013.
- Đóng góp với cấp hạt trong chương trình giúp học sinh nghèo Gx Minh
Châu (01-08-2013).
- Đóng góp cùng TGP giúp Gx Mỹ Hoán (Nha Trang) thực hiện chương trình
làm con đường Thánh Tâm. (chuyến đi của TGP ngày 13-09-1013).
- Liên kết TGP đóng góp đợt bác ái lần thứ 3-2013 “Quà giáng sinh cho
người nghèo”. Thực thi bác ái tại mái ấm trẻ khiếm thị Huynh đệ Như Nghĩa
(Q. Bình Tân).
- Ngày 21-12-2013, liên kết cấp giáo hạt thực thi bác ái tại nhà tình thương
chăm sóc người già Gx Tân Đông.
- Ngày 28-04-2014, đóng góp cùng cấp hạt trong chương trình ‘Quà người
nghèo Gx Minh Châu mùa Phục sinh’.

Về việc tổ chức bác ái quy mô, trong
nhiệm kỳ này, xứ đoàn đã thực hiện
những chuyến bác ái:
- Thăm giúp đỡ người nghèo tại Gx
Tân Hồng (Thị trấn Sa Rài – huyện
Tân Hồng – Đồng Tháp) ngày 11-122012.
- Thăm giúp trại Sida Cầu Dừa (xã
Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) tháng
08-2013.
- Tháng 09-2013, đi thăm trại HIV +
cai nghiện ma túy tại Tân Quy (huyện Củ Chi) – Thăm giúp mái ấm cô nhi
Q.12 – Thăm viếng quý cha đang nghỉ hưu tại Nhà hưu dưỡng các linh mục
Phát Diệm (giáo hạt Gò Vấp).
Tại giáo xứ, anh em trong Ban Chấp hành và đoàn viên thường tổ chức
những lần thăm viếng đối với trường hợp khó khăn neo đơn bệnh tật trong
đoàn viên cũng như giáo dân, kể cả lương dân khó nghèo. Hỗ trợ những
phần quà cũng như tiền mặt, kịp thời trợ giúp những hoàn cảnh hết sức cần
đến sự giúp đỡ ủi an. Những buổi đọc kinh viếng tang cầu nguyện cho người
quá cố cũng được xứ đoàn quan tâm thực hiện. Tháng 03-2013, xứ đoàn đã
vận động mua một bộ trống lệnh dùng phục vụ các lễ tang trong giáo xứ.
 Liên kết phục vụ giáo xứ:
Đoàn viên xứ đoàn có nhiều anh
em hết lòng trợ lực cùng giáo xứ
trong những công việc phục vụ như:
Giảng dạy Giáo lý, Thừa tác viên
Mình Thánh Chúa, tham gia lập đội
thiện nguyện trong coi xe các Thánh
lễ, thu dọn vệ sinh khuôn viên nhà
thờ và phụ trách trang trí các đài
hoa cũng như trong Thánh đường.
Đáng chú ý là hầu hết đội ngũ ca
viên của ca đoàn Thánh Tâm đều là
đoàn viên của xứ đoàn.
 Hành hương dã ngoại: Trong nhiệm kỳ này, xứ đoàn chỉ tổ chức được
chuyến hành hương viếng thăm Đức Mẹ Tà Pao ngày 29-03-2013.
 Trong việc tham gia điều hành cùng cấp trên:
- Ông Giuse Nguyễn Phú Nhuận được bầu vào BCH.GĐPTTTCG giáo hạt,
đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Chấp hành khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2014.

Kế đó, ông được đề bạt giữ chức vụ Ủy viên Bác ái Ban Chấp hành
GĐPTTTCG Tổng giáo phận, nhiệm kỳ 2011-2014.
- Ông Micae Dư Tùng Phụ được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ngoại
vụ BCH.GĐPTTTCG giáo hạt. Đồng thời, ông được đề bạt giữ chức vụ Phó
ban Truyền thông GĐPTTTCG Tổng giáo phận, nhiệm kỳ 2011-2014.
Ban Chấp hành xứ đoàn phát huy
kinh nghiệm đã xây dựng toán Năm,
trong năm 2012-2013 tiếp tục xây
dựng toán Bốn làm toán điển hình.
Nhân ngày lễ Kytô Vua 22-11-2013,
bổn
mạng
đệ
nhị
của
GĐPTTTCG.TGP tổ chức tại giáo xứ
Bến Hải (giáo hạt Gò Vấp), toán Bốn
đã đạt Bằng khen do cha Tổng linh
hướng Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng
ban tặng, với thành tích ‘Nhiệt tâm
cộng tác và đóng góp cho hoạt động tông đồ của đoàn thể’.





KHÓA III – NHIỆM KỲ 2014 – 2017
Đầu khóa: 180Đv (123Nam – 57Nữ)
LINH MỤC LINH HƯỚNG1: Giuse Phạm Quốc Tuấn
(Chánh xứ Tân Đông 25/07/2005 đến tháng 06-2016)

LINH MỤC LINH HƯỚNG2:
Phêrô Phan Khắc Triển
(Chánh xứ Tân Đông từ tháng 06-2016)

BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN

Từ trái qua phải: – Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng (Tổng linh hướng) – Giuse Nguyễn Phú
Nhuận (BCH hạt) – Cha Phêrô Nguyễn Doãn Ngân – Anna Nguyễn Thị Thùy Trang –
Thomas Aquyno Nguyễn Văn Hướng – Thérésa Nguyễn Thị Chuyền – Maria Nguyễn Thị Lộc
– Gioan Thiều Văn Hóa – Giuse Nguyễn Chính Thành – Giuse Nguyễn Văn Phúc – Đaminh
Đào Công Vinh – Giuse Nguyễn Văn Thế – Cha Giuse Phạm Quốc Tuấn.

ĐOÀN TRƯỞNG:
Ông Gioan Thiều Văn Hóa
Sinh ngày: 20/05/1952
Tại: Thanh Lãng – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
Địa chỉ: tổ 2 – ấp 4 – xã Đông Thạnh – Hóc Môn
Điện thoại: 01212064378

PHÓ NỘI VỤ:
Ông Giuse Nguyễn Chính Thành
Sinh năm: 1956 – tại Sàigòn
Địa chỉ: 389/61 – tổ 23 E – Kp.2 – P. Hiệp Thành – Q.12
Điện thoại: 01646305319

PHÓ NGOẠI VỤ:
Bà Maria Nguyễn Thị Lộc
Sinh năm: 1951 – tại Bắc Ninh
Địa chỉ: số 31/32 tổ 12 – ấp 4 –
Đông Thạnh – Hóc Môn
Điện thoại: 01203219210
THƯ KÝ:

Ông Giuse Nguyễn Văn Phúc
Sinh năm: 1964 – tại Sàigòn
Địa chỉ: 40/23 – Hương lộ 80B – tổ 4 – ấp 4 –
Đông Thạnh – Hóc Môn
Điện thoại: 0913629274 –
Email: phuclaptd@gmail.com

THỦ QUỸ:
Ông Đaminh Đào Công Vinh
Sinh năm: 1974 – tại Sàigòn
Địa chỉ: 40/65/20B – tổ 4 – ấp 4 –
xã Đông Thạnh – Hóc Môn
Điện thoại: 0909112825
ỦY VIÊN PHỤNG VỤ:
Bà Thérésa Nguyễn Thị Chuyền
Sinh năm: 1940 – tại Hà Nam
Địa chỉ : 97A – tổ 4 – ấp 4 –
xã Đông Thạnh – Huyện Hóc Môn
Điện thoại: 0966054779
ỦY VIÊN TUYÊN HUẤN:
Ông Thomas Aquyno Nguyễn Văn Hướng
Sinh năm: 1959 – tại Sàigòn
Địa chỉ: 101/40/14 – tổ 4 – ấp 4 –
xã Đông Thạnh – Hóc Môn
Điện thoại: 01212805380

ỦY VIÊN BÁC ÁI XÃ HỘI:
Bà Anna Nguyễn Thị Thùy Trang
Sinh năm: 1971 – tại Sàigòn
Địa chỉ: 100/8/12 – tổ 18 – ấp 3 –
xã Đông Thạnh – Huyện Hóc Môn
Điện thoại: 01664486580
ỦY VIÊN TRUYỀN THÔNG: Ông Giuse Nguyễn Văn Thế
Sinh năm: 1963 – tại Sàigòn
Địa chỉ: 40/50 – tổ 3 – Hương lộ 80B – ấp 5 –
xã Đông Thạnh – Huyện Hóc Môn
Điện thoại: 0907868525
Email: nguyenthe1963@gmail.com

BAN ĐIỀU HÀNH CÁC TOÁN
(Trực thuộc xứ đoàn Tân Đông)
 TOÁN MỘT:
- Toán trưởng: Phaolô Bùi Văn Thọ
- Toán phó: Giuse Trần Văn Huy
 TOÁN HAI:
- Toán trưởng: Antôn Nguyễn Thế Quyết
- Toán phó: Gioan Nguyễn Văn Quyến
 TOÁN BA:
- Toán trưởng: Vincente Trần Đình Thuyên
- Toán phó: Augustino Trần Đức Thăng
 LIÊN TOÁN BA:
- Liên toán trưởng: Giuse Lê Văn Lực
 TOÁN BỐN:
- Toán trưởng: Giuse Trần Ngọc Trung
- Toán phó: Phêrô Nguyễn Văn Long
 TOÁN NĂM:
- Toán trưởng: Gioan Đoàn Văn Quyền
- Toán phó: Marco Phạm Văn Thản

Trong nhiệm kỳ này, các hoạt động chuyên môn được ghi nhận như sau:
 Về Phụng vụ:
Những buổi chầu Thánh thể hằng tháng do giáo phận tổ chức tại giáo xứ
Vườn Xoài (giáo hạt Tân Định) đều có sự tham gia của đoàn viên xứ đoàn.
Các buổi lễ mừng kính bổn mạng cấp giáo phận và giáo hạt có sự hiện diện
của xứ đoàn như:
– Lễ bổn mạng cấp giáo phận tại TTMV Sàigòn ngày 19-06-2014.
– Lễ bổn mạng cấp hạt tại Gx Tân Hưng ngày 26-06-2014.
– Lễ Kytô Vua cấp giáo phận tại Gx Tân Hưng ngày 13-11-2014 và tại TTMV
Sàigòn ngày 04-06-2015.
– Xứ đoàn đã đăng cai tổ chức ngày lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu,
bổn mạng GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn, tại giáo xứ Tân Đông 17-06-2015,
nhân kỷ niệm 150 năm thành lập giáo xứ.
– Lễ Khai mạc Năm Thánh LTX tại Gx Chợ Cầu ngày 17-12-2015.
– Lễ tạ ơn cấp hạt cuối năm 2015 tại Gx Tân Hưng ngày 03-02-2016.
– Lễ Lòng Thương Xót tại Gx Chợ Cầu chiều 03-02-2016.
– Lễ bổn mạng giáo phận tại TTMV Sàigòn ngày 28-05-2016.
– Lễ bổn mạng cấp giáo hạt tại Gx Chợ Cầu 10-06-2016.
Hoạt động Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu vẫn theo lề lối khóa trước,
tổ chức đồng bộ và đều khắp từ sau lễ Lòng Thương Xót, bổn mạng xứ đoàn
(Tuần II Phục sinh) cho đến hết tháng Thánh Tâm. Tuy nhiên, từ tháng 062016, theo sự chỉ đạo của cha Phêrô tân chánh xứ, hoạt động Tôn Vương
được tổ chức thường xuyên trong mỗi tháng. Ngài đã soạn lại nội dung nghi
thức Tôn Vương cho thêm phần mạch lạc và có chiều sâu về tâm linh hơn.

Giờ kinh Đền tạ luân phiên gia đình được các toán siêng năng tổ chức
hằng tuần. Trong năm 2016, số giờ kinh được thực hiện đã đạt từ 25 đến 35
lượt cho mỗi tháng. Lời kinh cầu nguyện được râm ran đều khắp trong thôn
xóm tại địa bàn giáo xứ. Hoạt động này đã khơi dậy sự tích cực trong phụng
vụ và giữ vững đức tin Công giáo, cũng như xây dựng lòng đạo đức trong đời
sống hằng ngày. Những tháng cuối năm 2016, xứ đoàn có tham gia những
giờ kinh Máu Châu Báu, do nhóm Lòng Thương Xót giáo xứ tổ chức. Ngoài
ra, xứ đoàn cũng liên kết với các giáo họ tổ chức các giờ kinh cầu nguyện
hằng đêm trong tháng Mân Côi.

 Về Tuyên huấn:
Những buổi Thường huấn căn bản và nâng cao do Tổng giáo phận tổ
chức, xứ đoàn là đơn vị có số lượng tham dự viên khá đông. Các khóa đã
được anh em đoàn viên tham dự như:
– Thường huấn căn bản BCH ngày 03-05-2014 tại Gx Hạnh Thông Tây (giáo
hạt Gò Vấp).
– Buổi Thường huấn ngày 26-07-2014 tại Gx Bùi Phát (giáo hạt Tân Định).
– Buổi Thường huấn ngày 13-09-2014 tại Gx Bùi Phát (giáo hạt Tân Định).
– Buổi Thường huấn nâng cao BCH ngày 30-08-2014 tại Gx Chí Hòa (giáo
hạt Chí Hòa).
Tại giáo xứ, xứ đoàn thường tổ chức những buổi học tập các bài huấn đức
trong Nội san Lửa Mến trong những phiên họp thường kỳ toàn đoàn hằng
quý. Tổ chức học tập Nội quy trong chương trình tham khảo chỉnh sửa Nội
quy của TGP. Việc học tập nâng cao kiến thức và rèn luyện đạo đức còn được
các toán tổ chức thường xuyên hằng tuần kết hợp với những giờ kinh Đền tạ
luân phiên gia đình. Mô hình này đã trở thành thói quen trong sinh hoạt cấp
toán tại xứ đoàn. Ngoài ra, xứ đoàn cũng vận động đoàn viên tích cực tham
gia học tập lớp Kinh Thánh do giáo xứ tổ chức hằng tuần.
 Hoạt động bác ái:
Những chương tình bác ái được xứ đoàn thực thi trong thời gian nhiệm kỳ
được tổng kết như sau:
- Tổ chức thăm Nhà dưỡng lão Tân Đông (tháng 10-2014).
- Thực thi bác ái tại Mái
ấm Thiên Phước (Tân
Thông Hội, Củ Chi)
ngày 01-03-2015.

- Tổ chức thăm giúp Mái ấm Thiên Phước tháng 02-2016 nhân dịp xuân
Bính Thân.
- Tổ chức chuyến bác ái tại Gx Tân Hồng (Đồng Tháp) 21-04-2016.
Trong việc liên kết bác ái với cấp trên, xứ đoàn đã tham gia:
- Đóng góp với cấp hạt giúp Gx Lộc Tấn xây nhà nguyện tháng 06-2014.
- Đóng góp chương trình bác ái TGP hằng tháng ‘Góp gạo giúp người
nghèo’.
- Đóng góp TGP giúp Giáo hội Lào in Kinh Thánh tháng 10 và tháng 112015.

Tại giáo xứ, anh em đã tích cực trong những việc sau đây:
- Giúp đoàn viên làm lại nhà bị cháy tháng 07-2014.
- Thường xuyên tổ chức thăm viếng giúp đỡ những hoàn cảnh khó nghèo đau
yếu trong giáo xứ. Những giờ kinh cầu nguyện viếng tang trong đoàn viên và
giáo dân cũng được quan tâm tổ chức.
- Thực hiện nhiều phần quà chúc xuân Ất Tỵ những gia đình nghèo trong
giáo xứ tháng 02-2015.
- Đóng góp thường xuyên hằng tháng giúp Nhà Dưỡng Lão của giáo xứ kể từ
tháng 12-2014 đến tháng 10-2016.
 Hành hương dã ngoại:
- Tổ chức chuyến hành hương viếng
Trung Tâm Hành hương cha FX
Trương Bửu Diệp + Đức Mẹ La Mã
Bến Tre 16-17/08/2014.

- Tổ chức chuyến hành hương viếng Đức Mẹ Tà Pao + Đức Mẹ Hiệp Nghĩa
09-12-2014.

- Tổ chức chuyến hành hương viếng
Đức Mẹ Bãi Dâu và tượng đài Kytô
Vua Vũng Tàu 05-07-2015.

- Viếng Trung tâm hành hương cha F.X. Trương Bửu Diệp ngày 22-04-2016.
- Viếng Đức Mẹ Tà Pao ngày 20-21/08/2016.
 Truyền thông tin tức:
Trong nhiệm kỳ này, ông Gioan Thiều Văn Hóa đã có đóng góp một số bài
viết cho Bản tin giáo hạt và trang web giáo hạt về tin tức hoạt động Tôn
Vương và các chuyến hành hương bác ái do xứ đoàn tổ chức. Ngoài ra còn có
ông Giuse Nguyễn Văn Thế cũng bắt đầu có gửi bài viết, nhưng số lượng còn
hạn chế.

 Công tác kết nghĩa: Theo lời mời gọi của Ban Chấp hành cấp giáo hạt,
xứ đoàn Tân Đông được chọn làm đơn vị kết nghĩa với Xđ Ba Thôn, nhân dịp
thành lập xứ đoàn này vào tháng 06-2014. Xứ đoàn Tân Đông đã có hỗ trợ
ban đầu là cờ đoàn, cà-vạt, dây quàng, huy hiệu để chúc mừng xứ đoàn mới.
Tuy nhiên, mặt kết hợp công tác vẫn còn hạn chế, hai đơn vị chỉ gắn kết với
nhau thông qua những buổi đọc kinh viếng tang khi có đoàn viên qua đời.
 Liên kết phục vụ giáo xứ:
Cũng như khóa trước, các hoạt động giảng dạy Giáo lý, ca đoàn hát lễ,
trông coi xe các Thánh lễ, dọn dẹp vệ sinh và trang hoàng Thánh đường được
thực hiện đều đặn. Xứ đoàn luôn hợp tác chặt chẽ cùng HĐMV giáo xứ thực
hiện những công tác được giao trong mùa Phục sinh, hoặc thực hiện hang đá
Giáng sinh cho giáo xứ, phụ trách treo cờ hiệu và biểu ngữ trong các dịp lễ
lớn của giáo xứ.
 Trong việc tham gia điều hành cùng cấp trên:
- Ông Giuse Nguyễn Phú Nhuận tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban
Chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2017. Tháng 112014, ông được đề bạt giữ chức vụ Phó Ngoại vụ Ban Chấp hành
GĐPTTTCG Tổng giáo phận đặc trách phát triển, nhiệm kỳ 2014-2017.
- Ông Micae Dư Tùng Phụ được phân công đảm nhiệm chức vụ Ủy viên
ban Phát triển BCH.GĐPTTTCG giáo hạt khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2017.
Đồng thời, ông tiếp tục giữ chức vụ Phó ban Truyền thông GĐPTTTCG Tổng
giáo phận, nhiệm kỳ 2014-2017. Tuy nhiên, ông đã ngưng sinh hoạt vì lý do
sức khỏe từ ngày 01-01-2016.

Tháng 12-2016
Pet. Minh Sơn

