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Tâm thư
Kính thưa Cha Giám Đốc Đoàn
Quý Thầy Phó Tế
Cùng toàn thể anh em đoàn viên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Kể từ tháng 11 năm 1981 đến cuối năm 2011: Đúng 30 năm. Thiết tưởng thời gian 
quá đủ  để thiết lập một cuốn Kỷ Yếu, nhằm đúc kết tất cả những thăng trầm, hưng 

suy, ngõ hầu làm một tài liệu cho những người đến sau, và cũng để nhớ ơn những đoàn 
viên tiên khởi có công gầy dựng nền móng cho sự phát triển ngày hôm nay.

Trong những làn sóng tỵ nạn cộng sản sau tháng 4 năm 1975, có những giáo dân công 
giáo ra đi mang theo Trái Tim Chúa Giêsu với lòng khao khát thờ lạy và tôn vinh Người.

Sau khi cuộc sống tạm ổn định, họ đã tìm đến nhau như sự thôi thúc của Thánh Tâm 
Chúa và đã thành lập nhóm cầu nguyện và tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu vào 
ngày 17-4-1980. Nhưng vì nhiều lý do đặc biệt, mãi đến ngày lễ Chúa Kitô Vua vào  
Chủ Nhật cuối tháng 11 năm 1981. Đoàn mới bầu được Ban Thủ Lãnh Đoàn và đã 
chính thức ra mắt tuyên hứa. Đó là dấu mốc chính tạo nên 30 năm sinh họat của Đoàn 
Liên Minh Thánh Tâm ngày hôm nay.

Ngoài các sinh hoạt thường xuyên của Đoàn như thăm viếng bệnh nhân, làm việc tông 
đồ bác ái, Tôn Vương Thánh Tâm Chúa tại gia đình đoàn viên, đọc kinh tại tư gia các 
đoàn viên, tổ chức lễ an táng cho các đoàn viên mãn phần, bảo trợ ơn Thiên Triệu và giúp 
các Linh Mục hưu dưỡng tại Việt Nam… Đoàn Liên Minh Thánh Tâm còn yểm trợ tài 
chánh cho Giáo Xứ, bảo trợ các công trình như mua đất nghĩa trang cho Giáo Xứ, cộng 
tác với quán Thánh Gia, chu toàn các công tác của Giáo Xứ giao trong các dịp lễ lớn, 
Tết, và Đại Hội Thánh Mẫu (Quán Đồng Hành) hằng năm.

Tất cả những sinh hoạt đó đều do một điều duy nhất là tình yêu của Chúa Giêsu tạo nên.

30 năm nhìn lại là để gọt dũa những thói hư tật xấu và vun đắp duy trì những điều hay 
lẽ phải hầu xứng đáng một đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm luôn phát huy tình yêu 
Thánh Tâm Chúa và mở rộng Vương Quyền Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Ban Biên Tập Kỷ Yếu
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Xuyên qua lịch sử “Kính Thánh Tâm Chúa” đây là biểu tượng TÌNH YÊU VÔ BIÊN 
của Thiên Chúa đối với loài người. Cho dù loài người có kẻ đã bội bạc làm hư 
Phép Mình Thánh và xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa. Điều này đã chứng minh 

qua Thánh Nữ Maria Magarita và Chúa ước ao mỗi năm dành riêng một lễ để tôn thờ 
Trái Tim Cha.

Các Đức Giáo Hoàng của các triều đại trước cũng đã cảm nghiệm được điều đó, nên 
đã dành một ngày thứ sáu đầu tháng để đặc biệt kính “Thánh Tâm Chúa”. Điển hình 
vào năm 1899, Đức Giáo Hoàng Leô XIII đã chính thức thiết lập lễ “Thánh Tâm Chúa 
Giêsu” vào thứ sáu tuần thứ ba sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tức là thứ sáu sau 
lễ Mình và Máu Chúa Kitô. Đồng thời khích lệ, cổ võ chọn ngày thứ sáu đầu tháng là lễ 
kính “Thánh Tâm Chúa Giêsu” và Đức Giáo Hoàng Leô XIII đã long trọng dâng vũ trụ 
cho Trái Tim Chúa Giêsu, đưa đến việc các Hội Tông Đồ Cầu Nguyện được thành lập 
là tiền thân của các Đoàn Liên Minh Thánh Tâm.

Liên Minh Thánh Tâm chỉ có cầu nguyện và tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu không 
thôi vẫn chưa đủ. Ngoài việc cầu nguyện tôn sùng Trái Tim Chúa để được các ơn ích 
thiêng liêng còn phải thường xuyên thực hiện các công tác: Mở rộng Vương Quyền 
Thánh Tâm Chúa, tán trợ các công tác từ thiện, kinh tế, xã hội, bài trừ những tệ đoan 
xã hội, đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm không trác táng trụy lạc, không xa lạc Giáo Hội, 
luôn tuân phục và hợp nhất với Giáo Hội, như một của lễ toàn thiêu để đền tội của cá 
nhân và toàn thế giới đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu Cực Thánh.

Với những ý chỉ đó, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm GXCTTĐVN đã thực hiện các công tác 
bác ái, ước ao mở rộng Đoàn LMTT, kết nạp thêm các trưởng gia đình để cùng nhau 
sinh họat và tôn thờ Thánh Tâm Chúa, yểm trợ Giáo Xứ trong sự phát triển. Không 
mong ước được hoàn toàn, chỉ xin được một phần nào bù đắp lại cho: 

     Lê Quang Nhờ
      Đoàn Trưởng

Thư ngỏ

Trái Tim đã yêu dấu loài người quá bội“ ”

Thư cha Giám đốc

Cha Barnabas Ahern, một học giả Thánh Kinh 
Dòng Passionist, nay đã qua đời, ngài đã 
nêu ra những câu hỏi: “Nhân đức nào được 

Chúa ưu thích nhất?” – “Đức tin chăng?” – Đức 
cậy chăng?” – “Đức mến chăng?”- “Đức công bằng 
chăng?” Tất cả những nhân đức này đều mờ nhạt, 
được coi là thứ yếu so với nhân đức mà cha Ahern 
cho rằng được Chúa ưu thích nhất đó là Đức Khiêm 
Nhường.

Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng lại đơn sơ trình bày 
thêm: “Bước đầu của tất cả sự thánh thiện là khiêm 
nhường thú nhận rằng nếu không có Chúa, chúng 
ta không thể làm được gì. Nhưng với Người, trong 
Người, và nhờ Người, mọi sự đều có thể.”

Vâng, hiền lành và khiêm nhường là hai đức tính 
căn bản và nền tảng sống của người Liên Minh 
Thánh Tâm.

Vậy người hiền lành là ai?                                                      
Trước hết người hiền lành là người có đức độ, 
lương thiện; có lòng thương người; người tỏ ra kiên 
nhẫn, dễ tùng phục, tử tế và hòa nhã với người 
khác. Người ở hiền thì sẽ có hậu: “Ở hiền gặp lành” 
hoặc “Cha mẹ hiền lành để đức cho con” (ngạn ngữ 
Việt Nam).

Trái nghịch với hiền lành là người độc ác, ích kỷ, 
nóng tính; người thích mệnh lệnh, ưa “ăn trên ngồi 
trốc”; người “giận cá bằm thớt”; người hay gây lộn 
“thượng cẳng chân hạ cẳng tay!”; người hay “bới 
lông tìm vết”; người hay nói xiên nói xỏ, nói móc nói 
me, gây chia rẽ trong gia đình, cộng đoàn, xã hội, 
vv…!

Còn người khiêm nhường là ai?                                                

Người khiêm nhường là người biết mình, biết 
người, biết sự vật đúng như nó là; người không 
khoe khoang, không phô trương cho dù có thành 
công; người biết tôn trọng người khác và nhường - 
nhận người khác hơn mình.

Ngược với khiêm tốn là người kiêu ngạo: người tự 
coi mình là hơn người, khoe khoang, nói quá sự 
thật, hay “vơ đũa cả nắm”, kiểu “cả vú lấp miệng 
em!”, lúc nào cũng cho mình đúng là “number one”, 
còn người khác thì sai  là “number ten” vv…!

Mẫu gương khiêm nhường cho người Liên Minh 
Thánh Tâm
Mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Đoàn, Thầy chí 
thánh Giêsu luôn mời gọi chúng ta: “Hãy học cùng 
Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. 
Hãy học cùng Người, hãy học trường Giêsu. Bởi 
nơi Người, chúng ta gặp một mẫu gương đích thực 
về sự hiền lành và khiêm nhường: Người là Thiên 
Chúa nhưng đã hạ mình mặc lấy thân phận tôi đòi 
(Phil 2,6); là vị Thầy nhưng đã cúi xuống rửa chân 
cho các môn đệ; Người hiền lành như chiên con bị 
xén lông mà chẳng mở miệng (Is 53,5-7); và Người 
đã sống sự khiêm tốn tới tột cùng là cái chết nhục 
nhã trên thập giá. Nhưng sự hiền lành và khiêm tốn 
đó lại trở thành dũng lực, là sức mạnh của Tình Yêu 
và Ơn Cứu Độ cho chúng ta. Người được Thiên 
Chúa tôn vinh với danh hiệu vượt trên mọi danh 
hiệu (Phil 2,9). 

Khi nói về những vị thánh đã học được gương của 
Chúa Giêsu, ta nhớ tới câu chuyện về Đức Giáo 
Hoàng Gioan XXIII: Lúc được phong chức Tổng 
Giám Mục, Đức Cha Roncalli là Khâm Sứ Toà 
Thánh kiêm đại diện Tông Tòa quản trị các giáo 
phận ở Bungari và Thổ Nhĩ Kỳ.  Công việc của ngài 

“HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG NHƯ THẦY GIÊSU”
                         Mt 11, 25-30
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rất khó khăn, vì phải trông coi một vùng rộng lớn 
đang sôi động về mặt chính trị, chia rẽ về mặt tôn 
giáo, Công Giáo với Tin Lành, Chính Thống, Hồi 
Giáo, các linh mục triều lại chia rẽ với các tu sĩ.

Trong lúc thi hành công việc mục vụ, Đức Tổng 
Giám Mục Roncalli nhận được một bức thư nặng 
lời chê bai chỉ trích Ngài về mọi mặt, do tay một 
linh mục bất mãn viết.  Đọc xong, Đức Cha Roncalli 
không nói một lời, lòng vẫn tha thiết yêu vị linh mục 
ấy.

Thời gian trôi qua, ngài được thăng chức  Sứ Thần 
Toà Thánh tại Paris, rồi Hồng Y giáo chủ Vênêcia, 
và cuối cùng đắc cử Giáo Hoàng với danh hiệu Gio-
an 23 năm 1958.

Linh mục bất mãn viết thư năm nào vẫn còn sống.  
Về sau để ngài tháp tùng với giáo dân sang Rôma 
và xin được yết kiến Đức Giáo hoàng.

Linh mục ấy đã thuật lại cuộc tiếp kiến riêng tư với 
Đức Giáo hoàng:

“Trong lúc đứng ở phòng khách trên lầu cao Vati-
can, đầu óc tôi cứ nghĩ tới bức thư bất mãn năm xưa 
mà lòng tôi vô cùng hối hận. Tôi trộm nghĩ, đã mấy 
chục năm trời qua rồi, giờ đây chắc hẳn Đức Thánh 

Cha không còn nhớ gì... Nhưng ai ngờ, sau khi tiếp 
chuyện thân mật, Đức Thánh Cha với lấy cuốn Kinh 
Thánh và lôi ra trước mặt tôi bức thư khốn nạn ấy. 
Đang khi tôi lo âu lúng túng, Đức Thánh Cha đã cầm 
lấy tay tôi và dịu dàng bảo:”Con đừng hoảng sợ, 
cha không bao giờ giận con đâu. Cha cám ơn con. 
Cha cũng là người, cũng yếu đuối, cha ngăn bức 
thư con viết vào cuốn Thánh Kinh để hằng ngày đọc 
vào đó mà xét mình, hầu có thể dứt khoát với những 
khuyết điểm còn tồn tại, hoặc xa tránh những lầm lỡ 
có thể xẩy đến trong tương lai. Mỗi lần như thế cha 
lại nhớ đến con và cầu nguyện cho con”.

Các thánh thật hiền lành và khiêm tốn như Chúa 
Giêsu! Chúng ta chưa giống Chúa vì chúng ta chưa 
học và sống sự hiền lành và khiêm nhường Người.                                       

Hôm nay, cùng nhau hân hoan mừng kỷ niệm 30 
năm thành lập Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Arling-
ton - Texas,  dường như Thầy Chí Thánh Giêsu 
đang tha thiết mời gọi chúng ta hãy đến với Người 
và học nơi Người. Khi chúng ta học được sự Hiền 
Lành và Khiêm Nhường như Thầy Giêsu, thì lòng 
chúng ta, gia đình, giáo xứ và xã hội sẽ có bình an. 

Linh mục Polycarp M. Nguyễn Đức Thuần,CMC



10

Kỷ Yếu
ĐLMTT 1981-2011

11

ĐỨC GIÁO HOÀNG BENEDICT XVI
(2005 - HIỆN TẠI)

ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN FORT WORTH
KEVIN WILLIAM VANN

(2005 - HIỆN TẠI)

Tháng Sáu hằng năm, 
Giáo Hội dành đặc 

biệt để Tôn Kính Trái Tim 
bị đâm thâu biểu hiệu cho 
tình yêu Thiên Chúa, đây 
là dịp người Tín Hữu chiêm 
ngắm, chúc tụng ngợi 
khen tình yêu thương vô 
biên, đồng thời mau mắn 
dâng mình đền tạ những 
tội lỗi xúc phạm đến tình 
yêu cao cả đó.

KÍNH 
THÁNH TÂM 

CHÚA
11

Lịch Sử

GXCTTĐVN
ARLINGTON - TX
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Đức Leô XIII đã chính thức thiết lập lễ Thánh 
Tâm Chúa Giêsu vào thứ sáu tuần thứ ba sau 
lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, (tức thứ sáu 
sau lễ Mình và Máu Chúa Kitô), đồng thời khích 
lệ, cổ võ việc rước lễ thứ sáu đầu tháng. cũng 
vào cuối năm 1899, Đức Thánh Cha Lêô XIII 
long trọng hiến dâng vũ trụ cho Trái Tim Chúa 
Giêsu.
 
THẾ KỶ 20  

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp trên đây, vào 
những năm đầu hậu bán thế kỷ 20, Công đồng 
Vatican II khuyên dạy: Phải cố gắng cổ võ các 
việc đạo đức đã được tập quán đáng kính của 
Giáo Hội khuyên  và Giáo Hội đã dành trọn 
tháng sáu hàng năm để tôn kính cách đặc biệt 
tình yêu thương của Thiên Chúa thể hiện nơi 
Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

DIỄN TIẾN QUA VIỆC CỔ VŨ CỦA CÁC ĐỨC 
GIÁO HOÀNG  

Hầu hết các vị Giáo hoàng từ Đức Innocent XII 
(1691-1700) đã tôn sùng và cổ súy cho việc tôn 
thờ Thánh Tâm Chúa.

• Năm 1765 Đức Clêmentê XIII (1758 -1769) 
chuẩn y cho các Giám Mục Ba Lan và Hội 

Huynh Đệ Thánh Tâm ở Rôma được thiết 
lập một lễ kính Thánh Tâm Chúa.

• Năm 1794 trong Sắc thư Auctorem Fidei, 
Đức Piô VI (1775-1799) đã chính thức chuẩn 
nhận việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa, vì 
Thánh Tâm Chúa được kết hợp nhị tính (hai 
bản tính) với Thiên Chúa, nên đáng được 
phụng thờ.

• Năm 1856, Đức Piô IX (1846–1878) nới 
rộng việc cử hành lễ Thánh Tâm, ngày thứ 
Sáu sau tuần bát nhật lễ kính Mình Máu 
Thánh Chúa, cho toàn thể Giáo hội và như 
thế đã thực hiện lời thỉnh cầu của Thánh 
Tâm Chúa qua nữ Thánh Margarita Maria 
Alacoque.

• Năm 1899 Đức Lêo XIII (1878-1903), qua 
Thông Điệp Annum Sacrum, nhìn nhận việc 
tôn thờ Trái Tim Chúa là “một việc đạo đức 
hảo hạng”. Ngài muốn kiện toàn công việc 
này bằng cách tận hiến thế giới cho Thánh 
Tâm Chúa và Ngài hy vọng việc tận hiến 
này đem lại cho nhân loại những ơn ích phi 
thường trường cửu cho nhân loại.Việc này 
được Đức Piô X (1914-1922) ban lệnh phải 
thi hành hàng năm. “Việc tôn thờ Trái Tim 
cực Thánh Chúa Giêsu là trường học hữu 
hiệu nhất về TÌNH YÊU THIÊN CHÚA. Bởi 
vì Tình Yêu vốn là nền tảng của Nước Trời, 
phải được xây dựng trong các Linh Hồn, 
các gia đình và các Quốc Gia”.

• Năm 1925, Đức Piô XI với Thông Điệp Quas 
Primas thiết lập lễ Chúa Kitô Vua như một hệ 
luận của việc Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa. 
Năm 1928 Ngài ra Thông Điệp Miserentis-
simus Redemptor đặt nền tảng cho việc đền 
tạ đối với Thánh tâm Chúa, một việc mà mọi 
giáo hữu phải làm trong tình yêu thương 
Thiên Chúa.

• Đức Piô XI (1922-1939) nhận xét: “Lòng 
sùng kính Thánh Tâm là một phương 

THẾ KỶ 17

Có thể coi lịch sử lòng tôn sùng Thánh Tâm 
Chúa Giêsu, biểu tượng của tình yêu Thiên 
Chúa đối với con người, bắt đầu xuất hiện từ 
thế kỷ 17 với công khởi xướng của thánh Gio-
an Eudes (1680) tại Pháp. Những lời giảng dạy 
và thánh lễ đầu tiên được thánh nhân cử hành 
ngày 20.10.1672. Năm 1673, chính Chúa Giêsu 
hiện ra với thánh nữ Margarita Maria Alacoque 
tại tu viện Thăm Viếng ở Parayle Monial và trao 
cho chị việc truyền bá lòng tôn sùng Trái Tim 
Người. “Trái Tim đã yêu dấu loài người quá bội”. 
Mỗi lần Chúa hiện ra cùng thánh nữ Magarita, 
Chúa đều tỏ ra ý Người muốn là hàng năm dành 
một lễ riêng để tôn thờ Trái tim Chúa. Tháng 
Sáu năm 1675, Chúa tỏ điều ấy rõ ràng hơn. 
Bà thánh kể lại: Năm 1675, đang khi tôi chầu 
Mình Thánh, Chúa tỏ lòng thương yêu tôi lắm, 
và tôi cũng thấy lòng cháy lửa kính mến Người. 
Người bảo tôi: “Con muốn tỏ lòng kính mến trả 
ơn Cha, thì hãy làm việc cha đã bảo con nhiều 
lần, vì chẳng có việc nào cha ước muốn bằng 
việc ấy. Cha đã quá thương yêu người ta, nhưng 
người ta không những chẳng báo ơn Cha, lại có 
nhiều kẻ bội bạc làm hư phép Mình Thánh và 
xúc phạm đến cha vì thế Cha muốn mỗi năm 
dành riêng một lễ tôn thờ Trái Tim Cha. Ngày ấy 
những ai có lòng mến Cha hãy rước lễ đền tội 
những người phạm đến Cha trong phép Mình 
Thánh. Cha hứa sẽ ban nhiều ơn cho những ai 
sốt sắng mừng và khuyên bảo người ta mừng 
lễ ấy”. Thánh nữ Magarita đã cậy nhờ các bề 
trên trong giáo hội xin tòa thánh lập lễ ấy. Mặc 
dù gặp nhiều khó khăn và chống đối của chị em 
trong tu viện. Nhưng thánh ý Chúa quan phòng. 
Vì thế năm 1686, tức gần 13 năm sau ngày chị 
thánh Margarita Maria Alacoque được nhìn thấy 
Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ kính Thánh Tâm 
Chúa Giêsu lần đầu tiên được tổ chức tại tu viện 
Thăm Viếng theo nguyện vọng của chị. Đức 
Giáo Hoàng Innocentê đang cai quản giáo hội, 
ưng nhận việc đó, nhưng người muốn để các 
giám mục các giáo phận lập lễ ấy trước trong 
giáo phận mình, rồi tòa thánh sẽ ấn định sau.

 THẾ KỶ 18

Đầu thế kỷ 18, thánh Louis Marie Grignion de 
Monfort đã rao giảng, truyền bá lòng tôn sùng 
Thánh Tâm Chúa Giêsu tại miền tây nước 
Pháp. Việc tôn sùng này, cùng với ảnh hưởng 
của thánh Louis Marie Grignion, dần dần lan 
ra khắp Giáo Hội. Năm 1765, Đức Thánh Cha 
Clémente XIII đã khích lệ phong trào sùng kính 
Thánh Tâm này.
 
THẾ KỶ 19

Sang thế kỷ 19, lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa 
Giêsu đã đi vào lòng người, đã nở rộ khắp nơi. 
Thế kỷ này được mệnh danh là thế kỷ của lòng 
tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chính dưới 
triều Đức Piô IX, vào năm 1856, theo sự thỉnh 
cầu của các Giám Mục Pháp, ngài đã cổ võ 
lòng tôn sùng Thánh Tâm trên toàn thế giới.
Việc truyền bá lòng tôn sùng này được thuận lợi 
hơn khi các tu sĩ dòng Tên khởi xướng mạnh 
mẽ phong trào đạo đức mang tên “Tông đồ cầu 
nguyện.” 

Kinh cầu Thánh Tâm (Trái Tim Chúa Giêsu) ra 
đời (Đức Leô XIII phê chuẩn ngày 02.4.1899), 
số các tín hữu tham dự thứ sáu đầu tháng gia 
tăng, nhiều dòng tu dưới cờ hiệu Trái Tim Chúa 
Giêsu xuất hiện tại Pháp, rồi tại các miền khác 
trên thế giới, đã minh chứng hùng hồn cho sự 
phát triển lòng tôn sùng này.

Những cuộc dâng hiến cho Thánh Tâm Chúa: 
con người, gia đình, hội dòng, giáo phận… 
được nhân lên. Sau đó, lòng tôn sùng này đi 
thêm một bước nữa, đó là dâng hiến cho Thánh 
Tâm quê hương xứ sở mình, mà Bỉ là nước 
đầu tiên thực hiện năm 1869, tiếp theo là Pháp 
năm 1873. 

Vào khoảng cuối thế kỷ, năm 1899, với thông 
điệp Annum Sacrum, thông điệp đầu tiên nói 
về lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, xác 
định những cơ sở thần học của tôn sùng này, 



Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa 
Giêsu là việc rất cao quý và ĐẶC 
BIỆT CẦN THIẾT cho thời đại này

“ “ 

ĐGH Phaolô VI
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hiện lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. 
Thực vậy, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa 
Giêsu đã được tất cả các Đức Giáo Hoàng 
trong lịch sử Giáo Hội chấp nhận và cổ võ 
hết lòng với tất cả sự cẩn trọng, tinh thần 
trách nhiệm và ý hướng bảo vệ sự tinh ròng 
của Đức Tin Công Giáo.Để nhấn mạnh đến 
tính cách hết sức cần thiết và thích hợp của 
lòng sùng kính Thánh Tâm trong thời đại 
hiện nay, ở đây chúng ta chỉ nhắc lại nhận 
định và lời cổ võ của các vị Giáo Hoàng cận 
đại đối với lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa 
Giêsu. 

Đức Piô XII (1939-1958) đã khẳng định: 

“Lòng sùng kính Rất Thánh Trái Tim Chúa 
Giêsu quan trọng đến nỗi khi được thực 
hành đúng đắn có thể được coi như sự 
tuyên xưng đức tin Kitô giáo cách hoàn hảo. 
Nó không phải chỉ là một hình thức đạo đức 
bình thường mà ai nấy tùy ý thực hiện như 
thể không có hiệu quả gì hay bỏ qua một bên 
như là thua kém các việc đạo đức khác”. 

(Trong Thông Điệp Haurietis Aquas, 
15.05.1956)

• Đức Phaolô VI (1963-1978), vị Giáo Hoàng 
đã được đắc cử đúng vào Lễ Thánh Tâm 
Chúa Giêsu ngày 21.06.1963 và đã góp 
phần hoàn tất Công Đồng Chung Vaticanô II 
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dược phi thường cho những nhu cầu ngoại 
thường của thời đại chúng ta”.

(Trong văn kiện Caritate Christi 
compulsi, 03.05.1932)

•  Năm 1947, Đức Piô XII (1939-1958) nhấn 
mạnh đến sự liên kết mật thiết giữa việc 
Tôn Thờ Trái Tim Chúa và Phụng Vụ Thánh 
trong Thông Điệp Mediator Dei. Năm 1956, 
nhân dịp kỷ niệm một trăm năm việc nới 
rộng lễ kính Thánh Tâm Chúa cho toàn thế 
giới, Đức Piô XII viết Thông Điệp Haurietis 
Aquas về bản tính việc tôn sùng Thánh Tâm 
Chúa và trình bày nền tảng tín lý của việc tôn 
sùng Thánh Tâm Chúa trong Kinh Thánh và 

Thánh truyền, mời gọi mọi tín hữu hãy học 
hỏi, suy gẫm và thực hành “quà tặng vô giá 
này”.

Ý nghĩa thâm sâu của việc tôn sùng Thánh 
Tâm là:

“Lấy tình yêu đáp trả lại tình yêu” 
(Pio XII )

 
Nếu lòng thảo mến, vâng phục và hiệp nhất 
với Đức Giáo Hoàng luôn là một trong những 
dấu chỉ chắc chắn của đức tin Công Giáo 
chân chính, thì bất cứ tín hữu công giáo nào 
cũng phải quan tâm đến việc sốt sắng thực 
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nhu cầu và đòi hỏi ích kỷ cá nhân, chấp nhận 
hy sinh để tăng trưởng tình yêu. Hãy ra đi, hãy 
vào đời, hãy gặp gỡ và giúp đỡ những người 
đang cần đến tình yêu của chúng ta. Xúc phạm 
đến những ngưòi này, hay coi thường họ là gây 
thương tích cho Thánh Tâm Chúa. 

Vì trong Trái Tim ấy cũng có những chỗ đứng 
trang trọng cho những người này. “Đây là trái 
tim”, Chúa Cứu Thế cũng đang muốn nói với 
tất cả chúng ta những lời này ngay hôm nay 
và trong lúc này. Đời sống là một tặng ân tình 
yêu lớn lao mà Thiên Chúa trao tặng mỗi người 
chúng ta. Hãy đọc và hiểu biết tình yêu Thiên 
Chúa như thế nào qua Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
và hãy đáp trả một cách xứng đáng tình yêu ấy.

Nền tảng Kinh Thánh cho việc tôn sùng Thánh 
Tâm Chúa Giêsu đó là đoạn những Tin Mừng 
Ga 19,31-37, về việc xảy ra sau khi Chúa Giêsu 
chết trên cây thập giá: “Một người lính đã lấy 
ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập 
tức có máu cùng nước chảy ra”.

Một đoạn Tin Mừng khác cũng không thể bỏ 
qua là Mt 11, 25-30 về mạc khải rất quý báu: 
“Hết thảy những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy 
đến cùng Ta và Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Hãy 
mang lấy ách của Ta và học cùng Ta vì Ta dịu 
hiền và khiêm nhường trong lòng...”.

Hàng năm. Để chuẩn bị tinh thần bước vào 
tháng Tôn Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Vua 
Tình Yêu. Kính mời quý anh em đoàn viên Liên 
Minh Thánh Tâm cùng lắng đọng tâm hồn, để 
khám phá ra tình Chúa yêu ta qua những diễn 
tiến của Giáo Hội, sự cổ vũ của các vị đứng đầu 
Giáo Hội, và sự mong đợi ta đáp trả lại tình yêu 
Trái Tim Chúa khẩn thiết như thế nào ? 

  (Sưu tầm tài liệu về 
Lịch Sử Thánh Tâm Chúa) 

H.M.L.

cách tốt đẹp, nêu lên tính cách hợp thời của 
lòng sùng kính Thánh Tâm như sau: “Lòng 
sùng kính Thánh Tâm là phương thế hữu 
hiệu nhất để đóng góp vào việc canh tân 
tâm linh và luân lý của thế giới như Công 
Đồng Vaticanô II đã kêu gọi”. 

(Diễn văn trước Tổng Công 
Nghị Lần 31 của Dòng Tên)

LỜI CHA CHUNG NHẮN NHỦ

Đức Phaolô VI trong Huấn dụ 
về “Tôn sùng Thánh Tâm 
Chúa Giêsu” được ban 
hành ngày 6/2/1965 để 
kỷ niệm 200 năm thành 
lập Lễ Thánh Tâm Chúa 
Giêsu, Ngài viết: “Sự 
tôn sùng Thánh Tâm 
Chúa Giêsu là việc rất 
cao quý và ĐẶC BIỆT 
CẦN THIẾT cho thời 
đại này. Ta ước mong 
việc này được tổ chức 
với Nghi thức Phụng Vụ để 
phát triển mỗi ngày mỗi rộng 
lớn hơn, hầu cho mọi Kitô hữu 
được say sưa lòng tôn sùng Thánh 
Tâm Chúa và nhờ đó được đổi mới về 
mọi phương diện. Việc tôn sùng này cốt yếu là 
kính thờ Chúa Giêsu một cách xứng đáng và 
đền tạ Thánh Tâm Chúa về tội lỗi của ta”. 
(Roma ngày 6.2.1965
ĐGH Phaolô VI) 

Năm 1985 ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO-
LÔ II đã đến Paris viếng thămVƯƠNG CUNG 
THÁNH ĐƯỜNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. 
Ngài đã nói với các vị Tham Dự Đại Hội Toàn 
Quốc: “Chúng ta đang ở tại Montmartre, trong 
Đền Thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, hôm nay là 
mùng một tháng sáu, ngày thứ nhất của tháng 
6 được dâng lên Chúa, để suy niệm và cung 
ngắm TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ được biểu lộ qua 

Trái Tim Chí Thánh của Ngài. Cha rất hân hoan 
đến tham dự ngày kết thúc buổi cầu nguyện 
này, giữa anh chị em tín hữu đã tập họp nơi 
đây, vì lòng mến THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, 
để cầu nguyện trước Bí Tích Mình Thánh 
Chúa. Chúng ta hãy thực hiện Thông Điệp, mà 
từ Phúc Âm của Thánh Gioan Tông Đồ đến 
PARAY- LE –MONIAL (Là nơi Chúa đã hiện ra 
với nữ tu Margarita Maria Alacoque hằng kêu 
mời chúng ta đi vào MẦU NHIỆM TÌNH YÊU 

của Ngài). “Đức Gioan Phaolô II viết 
những bài suy niệm sâu sắc nhiệt 

liệt cổ vũ việc Tôn sùng Thánh 
Tâm: “Con đang sống giữa 

những thớ thịt bị tàn phá 
bằng tội lỗi. Vậy, tiên vàn, 
con hãy trở nên tế bào 
lành mạnh, được nuôi 
dưỡng dồi dào bằng 
Máu Châu Báu của Trái 
Tim Chúa, là ơn Thánh. 
Hơn nữa, bằng những 
phương thế hữu hiệu 

nhất của con và bằng lòng 
quảng đại của con đối với 

các linh hồn ốm yếu, con hãy 
ra sức chữa các tế bào khô héo, 

bằng cầu nguyện, hy sinh và phạt 
tạ. Con sẽ dốc quyết phục sinh những 

người ốm yếu và xấu ở quanh con. 

Như vậy, con thực sự cộng tác vào việc tái sinh 
những tế bào đang đau bệnh của thân mình 
Mầu Nhiệm. Và nhờ đó chúng ta sẽ có thể 
cùng nhau trình lên Chúa Cha, và Người đang 
ở trên trời, một nhân loại rất tốt lành, bởi vì một 
khi chúng ta mật kết với Trái Tim Chúa Giêsu, 
chúng ta đã và sẽ hoạt động trong công trình 
đem lại sự sống cho nhân loại và canh tân nhân 
loại này”. 

(John Paul II 1978 - 2005)

Lòng sùng kính chúng ta dành cho Thánh Tâm 
Chúa Giêsu không gì hơn là tự giới hạn những 
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Tiểu sử thành lập
ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

I. Sáng Lập Hội Tông Đồ Cầu Nguyện 

Hội Tông Đồ Cầu Nguyện (TĐCN) do Linh Mục tu 
sĩ dòng Tên, tên là Xavier Gautrelet sáng lập ngày 
03.12.1844 tại Vals, tỉnh Puy-en-Valay, nước Pháp. 
Cuốn thủ bản đầu tiên được Cha Gautrelet cho ấn 
hành tại thành Lyon (Pháp).

Ngày 19.6.1849 Đức Giáo Hoàng Pio IX ban lời 
khen ngợi đại hội và ban cho nhiều ân xá.

Đến năm 1861, Linh Mục Ramiere được cử phụ 
trách hội tiếp tục công cuộc của vị sáng lập. Ngài 
dời trụ sở về thị xã Toulouse và cho tái bản cuốn 
thủ bản; đồng thời cho ra đời tạp chí Tín Thư Thánh 
Tâm Chúa (Messager du Coeur de Jesus).
Năm 1873 hội TĐCN đã lập được 20 ngàn đoàn; 
đến năm 1884 (năm Cha Ramiere qua đời) hội có 

tới 35.963 đoàn với hàng triệu hội viên.

Năm 1925, do sắc lệnh thánh vụ Công Đồng ban 
hành ngày 15.12 trụ sở trung ương hội được thiên 
về La Mã. (Trích Thủ Bản LMTT chương II trang 95)

Lời tán thưởng của các Đức Giáo Hoàng:
(Trích Thủ Bản LMTT Điều 59)

• Đức Giáo Hoàng Lêô XIII: “Hội TĐCN rất đáng 
cho hàng giáo phẩm nâng đỡ. Đó là một tổ chức 
rất tốt đẹp, rất ích lợi, và đồng thời rất đơn sơ”.

“Ý của Ta là muốn cho các cha sở, các giám đốc 
hội đoàn đạo đức lưu tâm thiết lập và săn sóc 
nó trong các giáo xứ”.

• Đức Thánh Piô X: “Do lòng nhiệt thành thúc đẩy 

bao nhiêu người công giáo đã thiết lập nên các 
hội đoàn để cứu vãn tình thế trầm trọng của xã 
hội.

Nhưng hỡi con thân mến, trong tất cả các hội 
đoàn ích lợi đó, không có hội nào ích lợi bằng 
hội con đang làm giám đốc” (tức là Hội TĐCN)

• Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XV: “Ta tha thiết 
khuyến khích anh em giáo hữu tất cả không trừ 
ai, vào hội Tông Đồ Cầu Nguyện. Ta giới thiệu 
với hết mọi người công giáo”.

• Đức Giáo Hoàng Piô XI: “Có một điều ta không 
muốn làm thinh, trái lại,muốn tuyên bố giới thiệu 
cách khẩn thiết cho tất cả mọi người biết: là 
không nên xem hôi viên hội TĐCN như những 
người giúp việc không liên lạc gì với phong trào 
Công Giáo Tiến Hành. Hội viên Hội TĐCN, vốn 
đích thực thuộc về Công Giáo Tiến Hành. Thật 
vậy, không có gì ngăn trở, trái lại, mọi sự đồng 
chứng tỏ rằng: hội viên Hội TĐCN. Ít ra cũng 
là những nhân viên trừ bị của Công Giáo Tiến 
Hành. Ta nói như thế, vì có lý do rất hiển nhiên 
cho Ta cả quyết rằng: “Nếu có một tổ chức nào 
thuộc về CGTH, thì cố nhiên là Hội TĐCN”,Vì 
vậy Hội TĐCN hiên ngang về việc Tông đồ rất 
dễ dàng, rất mạnh thế, có tổ chức trong hết mọi 
khu vực, nên theo tính thể của Hội, Hội vốn ăn 
vào trong khuôn khổ Tông đồ của giáo phẩm: 
“chính vì thế nên Hội TĐCN là Công Giáo Tiến 
Hành”.

Ơn ích thiêng liêng chung:

Đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm trung tín được 
hưởng nhiều ơn ích thiêng liêng rất quý:
1. Được quyền riêng nên bạn nghĩa thiết của 

Thánh Tâm Chúa.
2. Các việc mình làm sẽ có công nghiệp hơn, vì ý 

ngay lành của mình dâng và vì lòng mến Chúa 
yêu người mình tập.

3. Đoàn viên sẽ cứu các linh hồn đắc lực hơn, vì 
các việc làm và những đau khổ mình chịu có 
một hiệu quả tông đồ đặc biệt hơn, nhờ sự hợp 
nhất với Rất Thánh Trái Tim Chúa.

4. Đoàn viên phải tin chắc rằng càng quên mình đi 
vì lợi ích của Chúa và của anh em bao nhiêu, 

càng được nhiều ơn Chúa bấy nhiêu.
5. Đoàn viên LMTT thuộc về Hội Tông Đồ Cầu 

Nguyện nên hội có những ân huệ nào dành cho 
hội viên thì đoàn viên LMTT cũng được hưởng 
nhờ.

Các ân xá:

Ngày 01.01.1967 Đức Phaolô VI ban bố Tông Hiến 
“Giáo lý ân xá” để cải tân vấn đề hưởng thụ ân xá.

Ơn đại xá:

Từ nay mỗi ngày chỉ có thể được hưởng một lần đại 
xá mà thôi, trừ trường hợp người lâm tử:
Để được ơn đại xá:
• Phải làm việc có ơn đại xá.
• Phải làm đủ ba điều kiện: xưng tội, chịu lễ và 

cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
• Lại phải từ bỏ mọi dính bén tội lỗi, dù là tội mọn.
 

Ơn tiểu xá: 

Có thể lãnh nhiều lần trong một ngày, trừ khi định tỏ 
tường thế khác.Ân tiểu xá không còn định theo mức 
ngày, tháng, năm, mùa như trước nữa.

Ơn ích thiêng liêng dành cho Thủ Lãnh:

Có thể nói rằng lời hứa sau đây Đức Giêsu dành 
cho các Thủ Lãnh: “Những ai cổ động việc tôn thờ 
Trái Tim Ta, tên họ sẽ được khắc vào Trái Tim Ta, 
và không bao giờ bị xóa đi.

Ngoài ra các Cha Giám Đốc Đoàn, thường trong 
thánh lễ Misa, nhất là vào những ngày thứ năm, thứ 
sáu đầu tháng, hằng nhớ đến các Thủ Lãnh cách 
riêng. Hễ họ càng nhiệt thành bao nhiêu đối với sự 
nghiệp của Thánh Tâm Chúa, họ càng có quyền lợi 
hưởng nhờ công nghiệp của các lễ ấy bấy nhiêu lúc 
còn sống và sau khi qua đời.

Các lời hứa Thánh Tâm Chúa Giêsu:

1. Ta sẽ ban mọi ơn cần cho đời họ.
2. Ta sẽ ban sự bình an cho gia đình họ.
3. Ta sẽ an ủi họ trong lúc đau khổ
4. Ta sẽ nên nơi trú ẩn chắc chắn cho họ suốt đời, 
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nhất là trong giờ sắp lâm chung.
5. Ta sẽ ban mọi phúc lành cho công việc họ làm
6. Những kẻ tội lỗi sẽ gặp ở Trái Tim Ta một nguồn 

tình yêu vô tận.
7. Những linh hồn sốt sắng chóng nên trọn lành.
8. Ta sẽ chúc phúc cho gia đình nào tôn thờ Trái 

Tim Ta.
9. Những linh hồn nguội lạnh sẽ chóng trở nên sốt 

sắng.
10. Ta sẽ ban cho họ các vị Linh Mục được những 

ơn riêng, để cảm hóa lòng người cứng cỏi.
11. Ta sẽ bất diệt ghi vào Trái Tim Ta tên những 

người cổ động, tuyên truyền việc đạo đức tôn 
thờ Thánh Tâm Ta.

12. (Lời hứa đại thể). Vì lòng thương xót vô biên 
và vì tình ái tuất vô hạn Trái Tim Ta, Ta hứa sẽ 
ban cho những ai chịu lễ chín ngày thứ sáu 
đầu tháng liên tiếp, ơn thống hối trong giờ lâm 
chung và không phải chết khi linh hồn đang mất 
ơn nghĩa thánh, khi chưa được chịu các phép 
bí tích cần thiết. 

(Trích Thủ Bản LMTT chương III, trang 167 đến 
172)

II. Thành Lập Liên Minh Thánh Tâm.

Năm 1883, để đáp lại lời kêu gọi, việc tôn sùng 
và đền tạ Thánh Tâm Chúa, phong trào Liên Minh 
Thánh Tâm được Cha Edward Hamon, dòng Tên 
thành lập năm này tại Canada, lấy tinh thần cầu 
nguyện và sự nhiệt thành của Hội Tông Đồ Cầu 
Nguyện làm nền tảng cho phong trào.

III. Thành Lập Liên Minh Thánh Tâm tại Việt Nam.

Năm 1942, Cha Gerard Gaagnon, dòng Chúa Cứu 
Thế thuộc tỉnh dòng Sinh Saint Anne De Beaupre 
Canada phát động phong trào LMTT tại Hà Nội, với 
tên gọi là Hội Liên Minh Thánh Tâm.

Khởi đầu, Cha Nhân tổ chức giờ Chầu hàng tuần 
vào mỗi thứ Năm tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế 
ở Thái Hà, Hà Nội. Số người đến tham dự rất đông.

Đến năm 1948, Cha Giacôbê Đào Hữu Thọ, nhận 
lãnh chức vụ Tổng Tuyên Úy cho Hội, và Ngài đã 
phát động phong trào mạnh mẽ ở khắp nơi. Năm 
1950, tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xứ Nam 

Đồng, Hà Nội, Hội đã thực hiện lớp tuyên hứa đầu 
tiên cho các cán bộ tuyên phong. Từ đó Hội khuyếch 
trương qua các địa hạt văn hóa, thông tin “Tập san 
Hội Tông Đồ Cầu Nguyện” kiện toàn tổ chức qua 
các khóa huấn luyện thủ lãnh, và mạnh dạn thành 
lập các đoàn tại Bắc Ninh, Bùi Chu.

Sau hiệp định Geneve chia đôi đất nước, Đoàn viên 
LMTT cũng theo đoàn người di cư vào Nam và phát 
triển mạnh tại đây. Năm 1955 Hội Đồng Giám Mục 
Việt Nam thẩm định phong trào LMTT là một đoàn 
thể Công Giáo tiến hành, và ủy cho Cha Giacôbe 
Đào Hữu Thọ làm Tổng Giám Đốc phong trào LMTT 
Việt Nam. Trong những năm kế tiếp phong trào 
được hình thành tại Huế, năm 1960 tại Long Xuyên, 
năm 1961 tại Nha Trang, Tam Tòa. Song song với 
sự phát triển các ngành, tờ thông tin Thánh Tâm 
Chúa Giêsu được phổ biến rộng rãi trên toàn quốc. 
Vào năm 1966, phong trào nở rộ ở Xuân Lộc, Đà 
Lạt, Phú Cường, Kom Tum, Ban Mê Thuật. Đến 
năm 1970, một đại hội thủ lãnh LMTT toàn quốc 
được triệu tập tại chủng viện Thánh Giuse trong 3 
ngày liên tiếp. Cũng trong đại hội này, cuốn thủ bản 
được tái bản lần thứ 3.

Cho đến tháng 4 năm 1975, theo con số thống kê 
của Tòa Giám Mục Sài Gòn, đã có 143 Đoàn LMTT 
được thành lập và liên tục hoạt động nhằm tôn sùng 
Thánh Tâm Chúa Giêsu.

IV. Thành Lập Liên Minh Thánh Tâm trong các 
cộng đoàn Công Giáo Việt Nam hải ngoại

Năm 1975, khi nhà nước Cộng sản miền Bắc xâm 
lăng chiếm trọn miền Nam, nhiều gia đình Công 
Giáo đã tìm mọi cách trên bộ, trên biển, trên không... 
tìm đến một quốc gia tự do để giữ đạo, sống đạo. 
Rất nhiều giáo dân và Linh Mục đã tới Hoa Kỳ, nơi 
tuyệt đối có tự do tôn giáo.

Sau khi đã định cư ổn định, người ta tìm đến với 
nhau và thành lập các cộng đoàn Công Giáo, có 
thánh lễ hàng tháng, hàng tuần, ngay cả hàng ngày, 
từ đó các hội đoàn dần dần được thành lập, như 
Đạo binh Đức Mẹ (Legio Mariae) để thánh hóa và 
làm tông đồ cho Đức Mẹ, phong trào Liên Minh 
Thánh Tâm để thánh hóa mình, nhờ Thánh Tâm 
Chúa thánh hóa gia đình và xã hội, các Ca đoàn để 

ca hát phụng sự Chúa; phong trào Thiếu nhi Thánh 
thể để huấn luyện thiếu nhi Công Giáo nên tốt và 
giúp ích cho đời…

Ban đầu sách vở, tài liệu bằng Việt ngữ còn rất 
thiếu thốn, nhưng dần dần các đoàn viên liên lạc 
giúp đỡ nhau, gửi tài liệu cho nhau.

Người ta kể về Đoàn Liên Minh Thánh Tâm ở 
cộng đoàn nọ như sau: “Ban đầu, không ai có kinh 
nghiệm, anh chị em chỉ có một tấm lòng, dìu nhau 
bước đi trong niềm tin tưởng mãnh liệt vào Trái Tim 
Chúa. Anh chị em chia nhau học hỏi, góp nhặt, sao 
chép tài liệu từ nhiều nguồn. Từ những cuốn thủ 
bản cũ, vô tình còn sót lại trong kẹt tủ (in từ thập 
niên 1960) đến những lời kể của các bác mà tuổi 
đời đã ngòai bảy chục, và cả trong những lần liên 
lạc với gia đình bên quê nhà, vá víu thế đó, nhưng 
vói bàn tay của Chúa, ngọn lửa tình yêu ban đầu cứ 
lớn dần lên, lan tỏa, thu hút thêm những tâm hồn 
đang cảm thấy giá lạnh trên đuờng đời… những 
đóng góp kinh nghiệm và tài liệu rất quý báu của 
anh chị em mới định cư và gia nhập sau này đã làm 
cho sinh hoạt của Đoàn ngày càng phong phú”.

V. Mục Đích, Tôn Chỉ, Trách Nhiệm của Đoàn 
Viên.

Phong trào LMTT có nhiệm vụ duy trì tinh thần Chúa 
Kitô thay thế tinh thần thế gian để cứu rỗi các linh 
hồn (vì “Được lời lãi cả trần gian, mà thiệt mất linh 
hồn mình thì nào có lợi gì ?”) 
(Mt 16,26) 

rồi đến gia đình, họ hàng, cộng đoàn mình… Bằng 
cách nào?

Thủ ban Phong trào LMTT chỉ rõ, người đoàn viên 
LMTT:

1. Phải có tham vọng mở nước Thánh Tâm Chúa 
(điều 2)

2. Tán trợ những tổ chức từ thiện, kinh tế, xã hội 
(điều 2)

3. Bài trừ những tệ đoan xã hội (điều 2)

Phần cá nhân, phải nhờ Thánh Tâm mà làm các 
việc sau; (các điều 4, 9,10,11,12,14)

1. Dâng ngày ban sáng, dâng mình trong ngày, 
dâng gia đình cho Thánh Tâm Chúa.

2. Không nói thô tục và giữ cho người chung qua-
nh như vậy. Không say sưa, cờ bạc, hút sách, 
trai gái.

3. Giữ ngày Chúa Nhật (dự lễ, kiêng việc xác)
4. Dự giờThánh,rước lễ, đền tạ Thánh Tâm mỗi 

tháng 1 lần, vào ngày thứ sáu đầu tháng.
5. Không xa lạc Giáo Hội, gia nhập các bè đảng, 

nhưng luôn tùng phục, hợp nhất với Giáo Hội, 
Đức Thánh Cha, hàng Giáo Phẩm.

Đời sống của Đoàn LMTT sẽ là “Tất cả với Thánh 
Tâm, tất cà vì Thánh Tâm” nguyện danh Cha cả 
sáng, nước Thánh Tâm Cha trị đến mọi nơi, mọi 
thời, nhiều linh hồn được cứu rỗi.
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Ước mong các thế hệ mai sau duy trì và 
phát triển mãi được Đức Tin truyền thống 
bất khuất của dân tộc, hầu làm vinh danh 
Các Thánh Tiền Bối bằng một “Ngôi Đền” 
tôn kính các Ngài, nguy nga hơn, tráng lệ 
hơn, thể hiện đậm đà nét văn hóa Việt Nam 
hơn, xứng đáng một kiến trúc tiêu biểu đặc 
thù của người Việt Nam

“ 

“ 
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

Arlington, Texas

Cố Lm Hilary 
Trần Công Lý 11.6.2000
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Quốc nạn 30-4-1975 là một đau thương bao 
trùm cho dân tộc Việt Nam nói chung, và 
cho người công giáo nói riêng. Đã xô đẩy 

hàng triệu người tản mát khắp nơi trên thế giới, 
trong đó có giáo dân công giáo. Nhưng với niềm tin 
Thiên Chúa, người giáo dân công giáo như những 
mảnh vụn thủy ngân rải rác khắp nơi, nhưng có dịp, 
có cơ hội lại kết tụ với nhau thành một khối, cùng 
với phong tục tập quán dân tộc Việt Nam nên đã 
thúc đẩy sớm lập thành các cộng đoàn, giáo xứ 
công giáo Việt Nam trên khắp các vùng có đông 
dân công giáo định cư.

Riêng tại Arlington TX, những gia đình công giáo 
được bảo trợ sau cuộc di tản 1975 không quá 20 
gia đình, đã sinh họat chung với các gia đình công 
giáo địa phương tại giáo xứ Thánh Matthew thuộc 
giáo phận Fort Worth.

Đức Giám Mục giáo phận Fort Worth đã thông cảm 
với những khó khăn dị biệt về ngôn ngữ, phong tục 
tập quán, nên Ngài đã cho một Linh Mục Việt Nam 
về làm Tuyên Úy Phó Xứ giáo xứ Thánh Matthew, 
để chăn dắt đoàn chiên lưu lạc đầy đau thương này.

Đó là bước đầu khởi điểm để thành lập Cộng Đoàn 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nay là Giáo Xứ 
CTTĐVN Arlington. Với muôn vàn nhung nhớ quê 
hương và âu lo cho tương lai vô định đã xúc động 
dâng lên Thiên Chúa trong thánh lễ bằng chính ngôn 
ngữ của chính mình vào ngày tạ ơn tháng 11.1975 
do Linh Mục dòng Đaminh làm Tuyên Úy Chủ Tế. 
Để tiện việc điều hành Cộng Đoàn Công Giáo Việt 
Nam, Linh Mục Tuyên Úy đã cho thành lập ban đại 
diện vào đầu năm 1976 với những thành phần như 
sau:

• Chủ Tịch: Ông Hoàng Cao Đích
• Phó Chủ Tịch: Ông Nguyễn Chuyên
• Thư Ký: Ông Phạm Văn Khả

Với sự vận động của ban đại diện và Linh Mục 
Tuyên Úy, Giáo Xứ Thánh Matthew đã dành cho 
cộng đoàn công giáo Việt Nam một thánh lễ riêng 
biệt vào lúc 5 giờ PM ngày Chúa Nhật hàng tuần 
bằng tiếng Việt. Sau hơn một năm sinh họat, số 
giáo dân tại Arlington đã tăng lên đến 20 gia đình.

Năm 1977 – 1978: 
Ban đại diện cộng đoàn Việt Nam khóa một được 
bầu lại gồm các chức vụ:

• Chủ Tịch: Ông Phạm Văn Khả
• Phó Chủ Tich: Ông Hoàng Cao Đích
• Thủ Quỹ: Bà Vũ Thị Ngọ
• Tổng Thư Ký: Ông Bùi Viết Tịnh
• Thư Ký: Ông Phạm Văn Thùy

Đầu năm 1977, ban đại diện và Linh Mục Tuyên 
Úy đã họp các trưởng gia đình và tất cả đã đồng ý 
chọn các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm quan thầy 
của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam và nguyệt liễm 
mỗi người là 3 dollars một tháng để làm quỹ điều 
hành và xây dựng Cộng Đoàn CTTĐVN.

Năm 1978: Đức Giám Mục Giáo Phận cử Linh Mục 
Abram Hồ Sỹ Thuyên dòng Đa Minh làm Tuyên Úy 
Cộng Đoàn CTTĐVN. Ca đoàn Cecilia được thành 
lập, và bầu Ban đại diện nhiệm kỳ 1978 – 1979 với 
các chức vụ như sau:

• Chủ Tịch: Ông Nguyễn Kim Đĩnh
• Phó Chủ Tịch: Ông Phạm Văn Thùy
• Thư Ký: Ông Bùi Viết Tịnh

Trong thời gian này, số giáo dân Việt Nam lên đến 
50 gia đình sống rải rác tại các vùng Arlington, Car-
rolton, Euless và Lewisville cho nên cần các đại 
diện để dễ điều hành và liên lạc. Gồm các đại diện:

• Vùng Arlington với ban đại diện Cộng Đoàn 
• Vùng Euless do Ông Trị đại diện
• Vùng Carrlton do Ông Tích làm đại diện
• Vùng Lewisville do Ông Điền làm đại diện

Với lòng tôn sùng Mẫu Tâm và tạ ơn Đức Mẹ đã 
ban che cho những khốn khó trong bước đầu định 
cư tại xứ người, Linh Mục Tuyên Úy và ban đại diện 
đã  tổ chức rước Đức Mẹ thánh du đến các gia đình 
và cầu nguyện đền tạ vào mỗi chiều thứ bẩy hàng 
tuần.
Và cũng trong năm 1978, Cộng đoàn CTTĐ.VN Ar-
lington đã tổ chức hành hương Đại Hội Thánh Mẫu 
tại Cathage Missouri với đoàn thiếu nhi 20 em để 
rước kiệu Đức Mẹ.

Năm 1979: 
Ban đại diện mới được thành lập:

• Chủ Tịch: Ông Phạm Vĩnh Thái
• Phó Chủ Tịch: Ông Trần Thế Kỷ
• Thư ký: Ông Nguyễn Hữu Quốc
• Thủ quỹ: Ông Nguyễn Quốc Anh

Trong thời gian này Linh Mục Abram Hồ Sỹ Thuyên 
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Quý Cựu Chủ Tịch:
Ông Phạm Vĩnh Thái
Ông Hoàng Duy Nam
Ông Phạm Văn Khả
Ông Nguyễn Kim Đĩnh
Ông Phạm Văn  Thùy
Ông Phạm Duy Đẩu

rời Cộng đoàn về dòng Đaminh nhận nhiệm vụ mới, 
và Ông Phạm Vĩnh Thái xin từ chức nửa nhiệm kỳ. 
Một Linh Mục dòng Đaminh được đề cử đến thay 
thế Linh Mục Tuyên Úy Hồ Sỹ Thuyên và đã bầu lại 
ban đại diện mới.

Năm 1980:
Ban đại diện nhiệm kỳ mới được thành lập:

• Chủ Tịch: Ông Nguyễn Kim Đĩnh
• Phó Nội vụ: Ông Bùi Viết Tịnh
• Phó Ngoại vụ: Ông Nguyễn Quốc Anh
• Thủ quỹ: Ông Trần Ngọc Chiếu
• Thư ký: Ông Phạm Ngọc Trang
• 

Ngày 17.4.1980, được sự chấp thuận của Linh Mục 
Tuyên Úy. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm được thành 
lập với số đoàn viên là 10 người, đa số là đoàn viên 
LMTT khi còn ở Việt Nam (theo tài liệu của Đoàn 
và quý anh còn đang sinh hoạt cho biết). Ngày 
21.8.1980 Hội Legiô cũng được thành lập.

Năm 1981:
Tháng 9.1981, Được sự thỏa thuận giữa Cộng 
đoàn CTTĐVN Arlington, Dallas và Fort Worth luân 
phiên hàng năm tổ chức mừng kính và Vinh Danh 
CTTĐVN. Cộng đoàn CTTĐVN lần đầu tiên nhận tổ 
chức tại Giáo Xứ Thánh Matthew do hai Đức Giám 

Mục Dallas và Fort Worth đồng tế cùng với hàng 
chục Linh Mục Việt-Mỹ. Giáo dân hai vùng Dallas  
Fort Worth và vùng phụ cận đến tham dự đông 
đảo. Và phong trào thiếu nhi Thánh Thể được tổ 
chức họat động. Do bất đồng ý kiến, Ban đại diện 
từ chức, gián đoạn BĐD/CĐ. Ông Hoàng Duy Nam 
đề nghị thành lập ban điều hành lâm thời:

• Chủ Tịch: Ông Hoàng Duy Nam
• PCT Ngoại Vụ: Ông Trần Quốc Trung
• P. Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Phạm Văn Khả
• Thư Ký: Ông Trần Thái Hòa
• Gồm các ứng viên trợ giúp:
• Ủy viên xã hội: Ông Nguyễn Thanh Tuế
• Chương trình Việt Ngữ: Ông Trần Thái Hòa 

và Ông Nguyễn Văn Hinh
• Chương trình Giáo Lý: Ông Hoàng Duy Nam 

và Ông Hoàng Văn Vọng
• Đức Mẹ Thánh Du: Ông Trần Văn Tính và 

Ông Trần Cơ
• Ban P. Vụ và Trật Tự: Ông Hoàng Duy Nam
• Ca Đoàn Cecilia: Ông Phạm Văn Khả
• Đọc sách Thánh: Ông Trần Thái Đăng
• Thừa Tác Viên: Ông Nguyễn Văn Tư

Ban đại diện lâm thời này đã cùng với Linh Mục 
Tuyên Úy điều hành CĐ/CTTĐ/VN cho đến ngày 
30.3.1985.

Năm 1985– 1986: 
Bầu Đại diện chính thức gồm có các chức vụ:

• Chủ Tịch: Ông Hoàng Duy Nam
• Phó Nội Vụ: Ông Nguyễn Văn Tính
• Phó Ngọai Vụ: Ông Phạm văn khả
• Thư Ký: Ông Trần Thái Hòa
• Thủ Quỹ: Ông Nguyễn Thế Hùng 
• Phụng Vụ: Ông Bùi Viết Tịnh
• Ca Đoàn: Ông Nguyễn Công Khánh
• Ban Xã Hội: Ông Nguyễn Duy Ba
• Ban Văn Hóa: Ông Phạm Văn Thùy

Đất lành chim đậu nói lên sự thăng tiến của 
CĐCTTĐVN Arlington TX. Đầu năm 1985 công giáo 
CĐCTTĐVN Arlington đã tăng lên 123 gia đình. Để 
tiện việc điều hành Cha Tuyên Úy và Ban đại diện 
quyết định phân chia khu vực gồm:
• Khu 1: Từ đường Abram đến hướng Bắc giáp 

ranh Euless, gồm có 31 gia đình do Ông Trần 
Văn Cơ làm Trưởng Khu

• Khu 2: Từ đường Abram xuống phía Nam đến 
Arkansas, gồm có 30 gia đình do Ông Hoàng 
Văn Vọng làm Trưởng Khu và Ông Nguyễn 
Văn Tư làm Phó Khu

• Khu 3: Từ Nam đuờng Arkansas đến I-20 gồm 
34 gia đình do Ông Trần Thái Đăng làm Trưởng 
Khu và Ông Trần Mạnh Trác làm Phó Khu

• Khu 4: Thành phố Euless gồm 9 gia đinh do 
Ông Nguyễn Thế Trị làm Trưởng Khu và Ông 
Nguyễn Đức Công làm Phó Khu

• Khu 5: Thành Phố Grand Prairie gồm 19 gia 
đình do Ông Phạm Văn Tiềm làm Trưởng Khu

Để yểm trợ cho Ban đại diện hoạt động đắc lực 
hơn, Cha Tuyên Úy cho lập thêm Hội Đồng Tư Vấn 
gồm:
• Ông Bùi Viết Rinh
• Ông Vương Anh Thường
• Ông Phạm Công Côn
• Ông Trần Phùng

Nhận thấy nhiệm kỳ 1 năm của Ban đại diện quá 
ngắn ngủi cho nên kể từ năm 1986. Nhiệm kỳ của 
Ban đại diện Cộng đoàn là 2 năm.

Năm 1986 – 1988: 
Nhiệm kỳ của Tân Ban đại diện Cộng đoàn gồm các 
chức vụ như sau:
• Chủ Tịch: Ông Hoàng Duy Nam
• Phó Nội Vụ: Ông Nguyễn Văn Tính
• Phó Ngoại Vụ: Ông Phạm Văn Thường
• Thư Ký: Ông Nguyễn Công Khánh

• Thủ Quỹ: Ông Nguyễn Văn Tư
• Ban Phụng Vụ: Ông Nguyễn Duy Ba
• Ban Xã Hội: Ông Hoàng Văn Vọng Trưởng Ban, 

Ông Bùi Viết Tịnh Phó ban
• Ban Văn Hóa: Ông Nguyễn Xuân Thơ
• Ban Việt Ngữ: Ông Vũ Minh Thư
Ban đại diện được bàn giao ngày 08.6.1986. Nhưng 
vì lý do riêng, Ông Nguyễn Duy Ba và Ông Bùi Viết 
Tịnh từ chối chức vụ.

Cộng đoàn CTTĐVN là thành viên của giáo xứ 
Thánh Matthew, nên Linh Mục Tuyên Úy trở thành 
Linh Mục quản nhiệm. Trong chiến dịch quyên góp 
để xây dựng thánh đường giáo xứ Thánh Matthew. 
Cộng đoàn CTTĐVN mời gọi đóng góp được hơn  
200.000 Dollars. Đó cũng là niềm vui của Cộng 
đoàn CTTĐVN

Một ân huệ Chúa ban cho dân tộc Việt Nam là 117 
vi chân phước tử đạo sẽ được Đức Thánh Cha 
phong lên hàng Hiển Thánh, phù hợp và hãnh diện 
cho Cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Arlington đã 
chọn làm Thánh Quan Thầy của Cộng đoàn. Cộng 
đoàn đã quyên góp trên 3,000 Dollars cho Ủy Ban 
Phong Thánh và tổ chức hành hương tham gia lễ 
Phong Thánh tai Rôma. Sau ngày Phong Thánh tại 
Roma. Cộng đoàn CTTĐVN tổ chức lễ tạ ơn vào 
ngày 10.7.1988 với sự Chủ Tế của Đức Giám Mục 
Giáo Phận Fort Worth, cùng Đồng Tế có hàng chục 
Linh Mục Việt – Mỹ và Mễ, cùng tham dự đông đảo 
của hàng giáo dân thuộc hai Giáo Phận Fort Worth 
và Dallas.

Vào Tháng 8 sau thánh lễ, Tân Ban đại diện niên 
khóa 1988 – 1990 nhận nhiệm vụ gồm có:
• Chủ Tịch: Ông Phạm Văn Thùy
• Phó Nội Vụ: Ông Nguyễn Công Khanh
• Phó Ngoại Vụ: Ông Hoàng Tiến Chính
• Thư Ký: Ông Trần Thái Hòa
• Thũ Quỹ: Ông Đào Văn Chúc
• Giáo Lý Việt Ngữ: Ông Hoàng Duy Nam
• Ban Xã Hội: Ông Hoàng Tiến Chính (kiêm 

nhiệm)
Trong nhiệm kỳ này Ban đại diện cộng đoàn tiếp tục 
gây quỹ đóng góp cho việc xây dựng Thánh đường 
giáo xứ Thánh Matthew.

Năm 1990–1992:
Ban đại diện cộng đoàn mới được bầu sau thánh lễ 
ngày 29.4.1990 với những chức vụ sau:
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• Chủ Tịch: Ông Phạm Văn Thùy
• Phó Nội Vụ: Ông Nguyễn Văn Tính
• Phó Ngoại Vụ: Ông Hoàng Tiến Chính
• Thư ký: Ông Vũ Văn Minh
• Thủ quỹ: Ông Đào Văn Chúc
Các ban ngành khác không thay đổi, trong nhiệm kỳ 
này vẫn phát động chương trình Tôn Vương Đức 
Mẹ tại các gia đinh, có thánh lễ vào chiều thứ sáu 
đầu tháng, các lớp Giáo Lý và Việt Ngữ vẫn họat 
động trước mỗi thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần.

Năm 1992 – 1994: 
Tân Ban đại diện được bàn giao và ra mắt vào mùa 
Phục Sinh năm 1992 với các chức vụ như sau:
• Chủ Tịch: Ông Hoàng Duy Nam
• Phó Nội vụ: Ông Nguyễn Văn Tính
• Phó Ngoại vụ: Ông Phạm Văn Khả
• Thư ký: Ông Trần Thái Hòa
• Thủ quỹ: Ông Nguyễn Văn Minh
• Ủy viên tài chánh: Ông Phạm Bá Định
• Ủy viên xã hội: Ông Đoàn Đình Đồng
• P.Ủy viên xã hội: Ông Trần Trọng Long
• Ban Thánh Du: Ông Đào Văn Chúc
• Ban Giáo Lý: Ông Hoàng Duy Nam
• Ban Việt ngữ: Ông Vũ Văn Minh

Là thời điểm có chương trình HO và ODP được 
thực hiện nên dân số Cộng đoàn CTTĐVN đã tăng 
lên 270 gia đình, và ngày 21.11.1992 Hội các Bà Mẹ 
Công Giáo được thành lập trong Cộng đoàn. 

Để có ngân quỹ điều hành trong Cộng đoàn. Ban 
điều hành Cộng đoàn đề nghị mỗi gia đình đóng 
niên liễm là 60 Dollars.

Ngày 05.4.1992, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể được 
tái hoạt động dưới sự hướng dẫn của Cha Quản 
Nhiệm, và ngày 13.6.1992 các Huynh Trưởng thiện 
chí đã dấn thân sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm và 
nhận huấn lệnh của Cha Tuyên Úy.

Năm 1994: 
Ngày 10.4.1994 Cha Quản Nhiệm Cộng đoàn vâng 
lệnh Bề trên đi phục vụ nhiệm sở mới. Đây là lần 
thứ 3 Cộng đoàn vắng Linh Mục Việt Nam.

Ánh Sáng Vươn Lên:
Giữa lúc khao khát một người Cha đầy lòng nhân 
từ, một lãnh đạo tinh thần đầy lòng bác ái, một bàn 
tay mở rộng và êm ái để xoa dịu bao nỗi thăng trầm 

của Cộng đoàn.

Ngày 01.7.1994, Linh Mục Hilary Maria Trần Công 
Lý thuộc Dòng Đồng Công được Đức Cha Dellaney 
chuẩn nhận về làm Phó Xứ giáo xứ Thánh Matthew, 
đặc trách trông coi Cộng đoàn CTTĐVN. Với đức 
tính hiền hòa khoan nhân và nhẫn nại, Cha đã sớm 
liên kết lại mọi thành phần trong Cộng đoàn để tạo 
cho một Cộng đoàn vững mạnh, vì Cha đến cùng 
tất cả anh chị em với một tâm hồn, một con tim sẵn 
sàng cảm thông, chia sẻ và yêu thương mọi người. 
Với đôi tay rộng mở để tiếp đón săn sóc và phục vụ 
mọi người trong tình bác ái huynh đệ con cái của 
Chúa.

Đó như một hồng ân mà Chúa ban cách riêng cho 
Cộng đoàn CTTĐ.VN với lòng nhân ái bao la, với 
một tâm lý sâu rộng, với một kinh nghiệm già dặn, 
Cha Lý đã bắt tay vào việc ổn định lòng dân, liên 
kết tất cả mọi người bất kể già trẻ lớn bé, liên kết 
mọi gia đình thành một khối như đá tảng Phêrô để 
xây dựng thành 1 giáo xứ lớn mạnh trong tương lai.

Am tường hành chánh, lấy dân làm căn bản, coi 
trọng các khu, vùng, nên Cha Lý đã sớm ổn định 
Cộng đoàn trong một sớm một chiều.

Dân số gia tăng, nhu cầu điều hành, Cha Lý tạm lưu 

nhiệm Ban điều hành cũ một thời gian, và phân chia 
lại các khu, vùng:

Khu 1:  
• Trưởng Khu: Ông Nguyễn Đình Huy
• Phó Khu: Ông Huỳnh Tấn Lộc, sau Ông Hoàng 

Đức Trinh thay thế. 
Bao gồm một phần Zip code 76010 được 60 gia 
đình, nhận Thánh Tôma    Nguyễn văn Đệ làm 
Quan Thầy. Lễ kinh ngày 19.12 hàng năm. 

Khu 2: 
• Trưởng Khu: Ông Hoàng Văn Cầu, 
• Phó Khu: Ông Phan Thanh Hương

Bao gồm phần còn lại của Zip code 76010 được 
35 gia đình, nhận Thánh Lê Bảo Tịnh làm Quan 
Thầy. Lễ kinh ngày 06.4 hàng năm.

Khu 3: 
• Trưởng Khu: Ông Kim Văn Thược
• Phó Khu: Ông Đặng Văn Đăng

Bao gồm Zip code 76014 được 100 gia đình, 
nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm làm Quan Thầy. Lễ 
kính vào ngày 08.12 hằng năm.

Khu 4:
• Trưởng Khu: Ông Đào Văn Nha
• Phó Khu: Ông Dương Hoàng Kiểm

Từ đường Collin – I.20 được 78 gia đình.

Khu 5: 
• Trưởng Khu: Ông Nguyễn Thế Trần
• Phó Khu: Ông Trần Công Lý

Bao gồm SH. 360 – S. I.20 được 106 gia đình.

Khu 6: 
• Trưởng Khu: Ông Đặng Văn Sản
• Phó Khu: Ông Đinh Văn Cốc

Gồm Grand Prairie và bao quanh vòng đai khu 
1, 3 và 5 được 120 gia đình, nhận Thánh Giuse 
làm Quan Thầy. Lễ kính ngày 19.3 hàng năm.

Khu 7: 
• Trưởng Khu: Ông Phạm Thế Hoan
• Phó Khu: Ông Hoàng Văn Vọng
• Thư ký: Ông Đào Văn Đăng

Bao gồm 1 phần khu 5 và các Zip code 76001, 
76002, 76017. Từ Matlock – HW 287 được 56 
gia đình.

Hành chánh và hạ tầng cơ sở vững chắc, tạo sự tin 
tưởng trong lòng giáo dân. Lúc này Cha Lý mới cho 
bầu lại Ban đại diện Cộng đoàn CTTĐVN với nhiệm 
kỳ 3 năm và ra mắt vào dịp lễ Chúa Thánh Thần 
hiện xuống, gồm các chức vụ:
• Chủ Tịch: Ông Phạm Duy Đẩu
• Phó Nội Vụ: Ông Trần Trọng Long
• Phó Ngoại vụ: Ông Trần Ngọc Chiếu
• Tổng Thư Ký: Ông Nguyễn Quốc Anh  
• Thư Ký: Ông Nguyễn Mạnh Cường
• Thủ Quỹ: Ông Nguyễn Văn Đô
• Ban Phụng Vụ: Ông Nguyễn Văn Tính
• Ban Khánh Tiết: Ông Nguyễn Lê Thông
• Ban Bảo Trì: Ông Đoàn Văn Cần
• Ban Văn Nghệ: Ông Nguyễn Công Khánh
• Ban Xã Hội: Ông Huỳnh Tấn Lộc
• Ban Báo Chí: Ông Đào Văn Hòa
• Ban Đức Mẹ T. Du: Ông Đào Văn Chúc
• Ban Giáo Lý: Ông Hoàng Duy Nam
• Ban Việt Ngữ: Ông Nguyễn Văn Hinh
• Ban Tài Chánh: Ông Lưu Bạch Long
• Ban Trật Tự: Ông Đinh Đăng Khuê 
• (thư ký Ban Trật tự) Ông Vũ Đức Bôn 

Năm 1995:
Mùa vọng năm 1995, Cha Quản Nhiệm Trần Công 
Lý cho thành lập Ca Đoàn Triển Dương phụ trách 
thánh lễ chiều thứ 7, nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm làm 
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Quan Thầy. Lễ kính vào ngày 08.12 hằng năm

Cha Lý cũng đã khuyến khích và cho thành lập 
Đoàn Thanh Niên Phanxicô vào ngày 17.4.1996, 
quy tụ các bạn trẻ là rường cột của giáo xứ trong 
tương lai.
Giáo Phận đã nhìn thấy được sự lãnh đạo và lớn 
mạnh của Cộng đoàn CTTĐVN. Nên Đức Giám 
Mục Giáo Phận có ý nâng lên hàng giáo xứ.

Lòng nhân ái tiềm ẩn trong con người nhân ái thì 
việc làm bao giờ cũng nhân ái. Cha Quản Nhiệm 
Hilary Trần Công Lý sau khi hoàn thành công việc 
hành chánh và ổn định lòng dân, Cha Lý cũng không 
quên những người mãn phần. Cha đã cùng Ban đại 
diện vận động với nhà quan Moore để thiết lập một 
khu nghĩa trang riêng cho Cộng đoàn CTTĐVN khi 
qua đời. Đợt đầu mua 100 mộ phần với sự bảo 
trợ của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Cộng Đoàn 
CTTĐVN.

Năm 1997: Trước ý định của Giáo Phận muốn nâng 
Cộng Đoàn CTTĐVN lê hàng giáo xứ. Nhân cơ hội 
này vào ngày 15.9.1997, Cha Lý đã đạo đạt ước 
nguyện lên Tòa Giám Mục Giáo Phận và phát động 
lời cầu nguyện trong mỗi gia đình để chuẩn bị công 
cuộc xây dựng Thánh Đường khi được nâng lên 
hàng giáo xứ và phải độc lập về tài chánh và tài 
sản.

Trong công cuộc vận động này đã đạt được sự 
đồng thuận của 435 gia đình đồng ý. Đạt tỷ lệ 435/4 
trong tổng số 439 gia đình với kết quả như sau:
Khu 4: Gồm 32 gia đình quyên góp được $72.000.

Khu 6: Gồm 17 gia đình quyên góp được $37.000.
Khu 2: Gồm 20 gia đình quyên góp được $30.000 
và 2 lượng vàng

Với lòng sốt sắng, nên báo chí địa phương đã ca 
tụng tinh thần của người Mỹ gốc Việt trong công 
cuộc xây dựng thánh đường.Để yểm trợ cho công 
việc trên, bắt đầu tháng 7.1997, Hội các Bà Mẹ 
Công Giáo bán hàng để gây quỹ. 
  
Năm 1998: 
Ngày 31.5.1998, Tân Ban đại diện nhiệm kỳ 1998 – 
2001 ra mắt nhận nhiệm vụ với các vị:
• Chủ Tịch: Ông Phạm Duy Đẩu
• Phó Nội Vụ: Ông Trần Trọng Long
• Phó Ngoại Vụ: Ông Trần Ngọc Chiếu
• Phó CT Tài Chánh: Ông Lưu Bạch Long

Ban Tài Chánh trực thuộc Phó CT Tài Chánh  
• Trưởng BTC: Ông Bành Lai Phú
• Phó BTC: Cô Mai Bạch Tuyết

• Tổng Thư Ký: Ông Đào Văn Chúc
• Thủ Quỹ: Ông Nguyễn Văn Đô
• Ban Phụng Vụ : Ông Nguyễn Văn Tính
• Thư Ký: Ông Nguyễn Công Khánh
• Khánh Tiết: Ông Nguyễn Văn Trung
• Bảo Trì: Ông Đoàn Văn Cần
• Ban Xã Hội: Ông Huỳnh Tấn Lộc
• Ban Báo Chí: Ông Đào Văn Hòa
• Ban Giáo Lý: Ông Hoàng Duy Nam
• Ban Việt Ngữ: Ông Nguyễn Văn Hinh
• Ban Thánh Du: Ông Đào Văn Chúc  (kiêm 

nhiệm)
• Ban Trật Tự: Ông Đinh Đăng Khuê
• Ban Nhân Số: Ông Trần Minh Đức

• Ban Truyền Giáo: Ông Nguyễn Thanh Quang
• Ban Văn Nghệ: Ông Nguyễn Quang Khánh 

(kiêm nhiệm)
• 
Ngày 23.8.1998: Hội Đạo Binh Xanh được thành 
lập do Ông Phạm Văn Kiệm làm Hội Trưởng, nhận 
Đức Mẹ La Vang làm Quan Thầy. Lễ kính vào ngày 
15.8 hằng năm.

Ngày 15.11.1998, Đức Ông Joseph Schumacher 
Tổng Đại Diện Giáo Phận Fort Worth kiêm Chánh 
Xứ Giáo Xứ Thánh Matthew đại diện Đức Cha 
Giáo Phận Fort Worth chánh thức công bố thành 
lập Giáo Xứ CTTĐ.VN và bổ nhiệm Linh Mục Hilary 
Trần Công Lý làm Chánh Xứ Tiên Khởi.

Kể từ ngày 01.7.1994 đến ngày 15.11.1998, chỉ với 
4 năm 4 tháng 15 ngày, một Linh Mục già nua di 
chuyển khó khăn vì thương tật đã cùng với bàn tay 
nhân ái và tấm lòng khoan dung độ lượng là khí 
cụ để kết hợp một Cộng đoàn sống rải rác trở nên 
đoàn kết vững mạnh tiến lên hàng Giáo Xứ quả 
thật không phải là chuyện dễ làm.

Một cơ sở Food Lion gần 40,000 Square Feet nằm 
trên khu đất rộng gần 12 mẫu đã bỏ hoang phế lâu 
ngày, tọa lạc góc đường Collins và Mayfield, mua 
với giá 1,500.000 Dollars nay đã trở thành Trung 
Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ CTTĐVN tại Arlington, TX.
Ngày 13.12.1998, Thánh lễ đầu tiên đã được 
cử hành tại Trung Tâm Sinh Hoạt này với tất cả 
phương tiện thật thô sơ, nhưng với tất cả hân 
hoan, hãnh diện cho một cố gắng vượt bực trên 
bước đường thăng tiến và độc lập chủ quyền.

Năm 1999: 
Ngày 06.3.1999 khởi công dọn dẹp, tu sửa để biến 
ngôi chợ phế thải thành ngôi Thánh Đường.  

Đoàn LMTT đảm nhận trồng và tưới cây trong 
khuôn viên nhà thờ
• Ngày 01.4.1999, Công ty Hitek bắt đầu khởi 

công tu sửa  gồm:
• Khu thánh đường chính cho 1.000 chỗ ngồi (kể 

cả khu dành riêng cho trẻ em)
• Văn phòng Giáo Xứ và 3 khu vệ sinh
• Nhà bếp và Hội Trường với sức chứa khoảng 

400 chỗ ngồi
• 10 lớp học cùng với văn phòng Hiệu Trưởng.
Mặc dù chưa đáp ứng được nhu cầu, giáo dân mỗi 
ngày gia tăng. Nhưng vẫn gói gém và vui tươi trong 
niềm vui là chủ quyền của Giáo Xứ.

Năm 2000: 
Trong 1 thánh lễ đầu năm của năm 2000, Cha 
Chánh Xứ Hilary Trần Công Lý, Ban đại diện và 
toàn thể giáo dân đã cử hành thánh lễ tri ân và cảm 
tạ Giáo Xứ Mẹ Saint Matthew đã cưu mang giáo 
dân Việt Nam trong suốt 25 năm như một người 
con đã trưởng thành và ra riêng, hãnh diện là Giáo 
Xứ CTTĐVN Arlington TX.
Ngày 02-02-2000 Giáo Xứ hân hoan chào đón Linh 
Mục Louis Vũ Minh Nhiên được Giáo Phận Fort 
Worth chuẩn nhậm về làm Phó Xứ phụ tá cho Linh 
Mục Chánh Xứ Hilary Trần Công Lý.

Tất cả giáo dân hăng say gây quỹ, chuẩn bị cho ngày 
Thánh Hiến Thánh Đường vào ngày 11.6.2000.
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Niềm mong ước chờ đợi bao lâu nay đã đến. 
Dưới sự Chủ Tế của Đức Giám Mục Giáo Phận 
Fort Worth và hàng trăm Linh Mục Việt – Mỹ - Mễ 
cùng các quan khách xa gần và giáo dân Giáo Xứ 
CTTĐVN đã hân hoan trọng thể Thánh Hiến Tân 
Thánh Đường mang tên CTTĐVN cha Ông của dân 
tộc Việt Nam vào ngày 11.6.2000

Ngày 14.6.2000 khởi công xây cất nhà xứ và bãi 
đậu xe do nhà thầu Việt Nam  thầu. Giáo xứ mới 
chi phí nhiều, tu sửa nhiều, mọi người hăng say 
giúp quán Đồng Hành tại Đại Hội Thánh Mẫu đã lời 
được 56,000 Dollars (sau khi trừ chi phí).

Dân số mỗi ngày mỗi gia tăng nên giáo khu phải 
điều chỉnh lại:
• Khu 3: Ông Nguyễn Văn Tẩu,  Trưởng Khu
• Khu 5: Ông Trần Công Lý, Trưởng Khu

2 giáo khu mới được thành lập:
• Khu 8: cắt một phần của khu 3 do Ông Nguyễn 

Thế Trần làm Trưởng Khu
• Khu 9: Khu mới thành lập, Cắt 1 phần của khu 

5 và vùng Grand Prairie do Ông Nguyễn Phi 
Hùng làm Trưởng Khu, nhận Thánh Augustinô 
Nguyễn Văn Mới làm Quan Thầy. Lễ kính ngày 
19.12 hằng năm

Nhân kỷ niệm Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2000, 
Giáo Xứ xin phép lành Tòa Thánh cho mỗi gia đình 
trong Giáo Xứ để tri ân sự đóng góp xây dựng Giáo 
Xứ.

Năm 2001:
Để thích nghi với hoàn cảnh. Ban đại diện được cải 

danh là Ban Thường Vụ và Hội Đồng Mục Vụ thành 
Hội Đồng Giáo Xứ. Tân Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 
2001 – 2004 tuyên thệ nhận chức ngày 03.6.2001 
gồm:
• Chủ Tịch: Ông Phạm Duy Đẩu
• Phó Nội Vụ: Ông Trần Trọng Long 
• Phó Ngoại Vụ: Ông Trần Ngọc Chiếu
• Phó CT Kiến Thiết: Ông Nguyễn Duy Khiết
• Phó CT Tài Chánh: Cô Mai Bạch Tuyết
• Thư Ký: Ông Lưu Bạch Long
• Thủ Quỹ: Ông Bành Lai Phú

Gây quỹ Chém Cơm Tình Thưong thâu được 
25.000 Dollars gởi trợ giúp Việt Nam cho người  
nghèo, phong cùi.

Trong năm 2001: 
• Quán Thánh Gia gây quỹ được 110.000 Dollars
• Đoàn LMTT làm thịt dê bán gây quỹ được 

30.000 Dollars

Năm 2002: 
Là năm phát triển trên mọi phương diện, vì dân số 
gia tăng nên nhu cầu cũng phải gia tăng.

Ngày 26.5.2002, do sự bảo trợ của Đoàn LMTT, 
Giáo Xứ đã mua thêm 200 phần mộ cho khu nghĩa 
trang của Giáo Xứ. Thánh Hiến Đài CTTĐVN và 
nhà xứ cũng được Thánh Hiến

Ngày 28.5.2002, toàn thể giáo dân hân hoan hiệp 
dâng thánh lễ tạ ơn nhân kỷ niệm Cha Chánh Xứ 
Hilary Trần Công Lý 25 năm thụ phong Linh Mục.
Làm Linh Mục là hiến dâng cho Thiên Chúa, phục 

vụ cho tha nhân, nơi nào cần thì ta đến, nơi nào đau 
thương thì ta xoa dịu. Từ một Cộng đoàn sống riêng 
rẽ xa cách nhiều nơi, trong một thời gian ngắn, một 
Linh Mục già nua, thương tật đã dùng lòng khoan 
nhân, bác ái để kết hợp thành một và xây dựng, 
nay đã thành một Giáo Xứ vững mạnh, là lúc Cha 
phải ra đi.

Ngày 05.01.2005: Thánh lễ tạ ơn và bàn giao Giáo 
Xứ cho Cha Tân Chánh Xứ Batôlômêô Đỗ Thái 
Hòa. 

Cha Hilary Trần Công Lý ra đi nhưng lòng Cha vẫn 
ở Giáo Xứ CTTĐ.VN, vì các con cái Cha vẫn còn 
lại đây và ngày đêm vẫn nhớ và nghĩ đến Cha luôn.

Năm 2003:
Ngày 26.3.2003 Cha Phó Xứ Louis Vũ Minh Nhiên 
trở về nhà dòng và đi Rôma du học. Sau đó Linh 
Mục Basiliô Đoàn Quang Diệm  đến thay thế.

Tháng 6 năm 2003 khởi công xây dựng Công 
Trường Đức Mẹ La Vang và tiếp tục thực hiện 14 
Đàng Thánh Giá ngoài trời và Thầy Hoàng Dương 
Thi được truyền chức Phó Tế vĩnh viền.

Năm 2004: 
Bầu cử Hội Đồng Mục Vụ mới nhiệm kỳ 2004–2007 
với những chức vụ như sau:
• Trưởng Hội Đồng: Ông Đào Phi Hùng
• Phó Nội Vụ: Ông Nguyễn Quang Tâm
• Phó Ngoại Vụ: Ông Nguyễn Văn Hòa
• Thư Ký: Ông Bành Lai Phú

Hội Đồng Tài Chánh và Văn Phòng Thường Vụ 
được thành lập với những nhiệm vụ như sau:
• Trưởng HĐTC:  Ông Trần Ngọc Chiếu
• Phó HĐTC: Ông Trần Quốc Luật
• Thủ Quỹ: Ông Trần Minh Quang
• Thư Ký: Chị Kiều Thúy

Trưởng VPTV: Ông Trần Trọng Long

Ban Tư Vấn (không có nhiệm kỳ):
• Ông Hoàng Duy Nam
• Ông Phạm Vĩnh Thái
• Ông Phạm Văn Khả
• Ông Phạm Duy Đẩu

Ban Giám Sát: (Hiệu lực 3 năm kể từ ngày 
18.9.2004)
• Ông Phan Thanh Hương
• Ông Nguyễn Văn Tính
• Ông Nguyễn Ngọc Niệm

Ngày 27.9.2004: Giáo Xứ mua thêm 230 phần mộ 
tại nghĩa trang Moore cho phần mộ của Giáo Xứ.

Năm 2005:
Năm 2005: Năm Hiệp Tiến, Giáo Xứ kỷ niệm 5 năm 
thành lập Giáo Xứ, dân số đã tăng thêm 200 gia 
đình, và đã khánh thành tượng đài Đức Mẹ La Vang 
Công Trường Hòa Bình.

Nhân sự Hội Đồng Tài Chánh được thay đổi như 
sau:
• Trưởng Hội Đồng:  Ông Trần Quốc Luật
• Phó Hội Đồng: Ông Đinh Quang Khanh
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• Thủ Quỹ: Ông Trần Minh Quang
• Thư Ký: Chị Kiều Thúy

Năm 2007:
Giáo xứ xây cất thêm 128 bãi đậu xe về phía Đông 
khuôn viên Thánh Đường gần phía cột cờ chính.

Tháng 5. 2007 Linh Mục Philip Minh Trần Bình Khả 
về làm phó xứ thay cho Linh Mục Đoàn Quang Diệm 

Ông Trần Minh Sơn được đề cử làm Trưởng Văn 
Phòng Thường Vụ.

Ngày 31.10.2007 Linh Mục Polycarp M. Nguyễn 
Đức Thuần được cử đến làm Chánh Xứ thay thế 
cho Linh Mục Batôlômêô Đỗ Thái Hòa về nhà dòng. 
Cha Nguyễn Đức Thuần đến và được Đức Giám 
Mục Giáo Phận Fort Worth chuẩn nhậm làm Chánh 
Xứ. 
Năm 2008:
Ngày 19.10.2008: Giáo xứ gửi thư thăm dò ý kiến 
và lên kế hoạch xây dựng Tân Thánh Đường dựa 
trên đa số phiếu thuận.
Ngày 15.12.2008: Kế hoạch gây quỹ và xây dựng 
Tân Thánh Đường được Đức Giám Mục Giáo Phận 
chấp thuận. Kinh phí dự trù là 6.800.000 Dollars với 
diện tích là 29.000 Square Feet.

Giáo xứ tiền hành xây thêm 6 lớp học và một nhà 
kho để đáp ứng nhu cầu Trường Đức Mẹ La Vang 
và có nơi để Giáo Xứ chứa đồ.

Năm 2009:
Tháng 2.2009, Giáo xứ kêu gọi đóng góp mỗi gia 
đình 3.000 Dollars trong 5 năm .

Ngày 31.5.2009, Linh Mục Gioan Maria Hoàng Hiệp 
Nghĩa đến thay thế cho Linh Mục Philip Minh Trần 
Bình Khả.
 
Ngày 26.9.2009 Đoàn viên LMTT Gioan Baotixita 
Nguyễn Thông Ban được Đức Giám Mục Giáo 
Phận Fort Worth Truyền Chức Phó Tế vĩnh viễn.
Ngày 08.10.2009, Giáo Xứ có thể vay  số tiền lên 
đến $3.8 triệu để xây Tân Thánh Đường và ngày 
04.11.2009 hợp đồng xây cất được ký kết chính 
thức.

Cha Chánh Xứ lưu nhiệm Hội Đồng Thường Vụ 
nhiệm kỳ 2009-2012 với nhân lực như sau:

Hội Đồng Mục Vụ:
• Trưởng Hội Đồng: Ông Đào Phi Hùng
• Phó Nội Vụ: Ông Đỗ Văn Thảo
• Phó Ngoại Vụ: Ông Nguyễn Văn Hòa
• Thư Ký: Chị Đậu Thùy Linh

Hội Đồng Tài Chánh:
• Trưởng Hội Đồng:  Ông Trần Quốc Luật
• Phó Hội Đồng: Ông Phạm Thái Học
• Thủ Quỹ: Ông Trần Minh Quang
• Thư Ký: Chị Kiều Thúy

Văn Phòng Thường Vụ:
• Trưởng Văn Phòng: Ông Trần Minh Sơn

Năm 2010: 
• Ngày 14.02.2010 thánh lễ và nghi thức đặt viên 

đá đầu tiên xây cất Tân Thánh Đường.
• Ngày 11.5.2010 mở thầu với 5 hãng thầu.
• Ngày 27.5.2010 chọn hãng thầu Westland Con-

struction để xây cất Tân Thánh Đuờng.
• Ngày 14.6.2010 Giấy phép xây cất được cấp.
• Ngày 26.7.2010 Khởi công xây cất.
• Ngày 24.12.2010 Đức Giám Mục Giáo Phận 

làm phép diện tích Tân Thánh Đường

Năm 2011:   
• Ngày 07.5.2011 Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima 

thánh du về Giáo Xứ CTTĐ.VN.
• Ngày 05.6.2011 Linh Mục Anrê Nguyễn Tuấn 

Nhã đến làm Phó Xứ thay cho Linh Mục Hoàng 
Hiệp Nghĩa.

• Tháng 10.2011 Linh Mục Dominicô Nguyễn 
Trung Nghĩa về làm Phó Xứ 2

Ngày 10.12.2011 Lễ khánh thành và Thánh Hiến 
Tân Thánh Đường. Đức Giám Mục Giáo Phận và 
Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương Giám Mục 
Phụ Tá Giáo Phận Orange Califonia và hơn 20 Linh 
Mục Việt–Mỹ Đồng Tế cùng đông đảo giáo dân 
tham dự, đánh dấu một sự trưởng thành thực sự

Ngày 15.12.2012 Thành Phố Arlington, TX cấp giấy 
phép sử dụng nhà thờ Mới

Cha Cố Hilary Trần Công Lý có lẽ mỉm cười vui lòng 
với công trình tiên khởi nay đã được hoàn tất.

Ban Biên Tập Kỷ Yếu
Đoàn LMTT

Ghi Chú: 
1. Trích tài liệu lịch sử GX.CTTĐ.VN lưu trữ do văn 

phòng GX cung cấp
2. Trích cuốn Kỷ Yếu của GX từ năm 1975 – 2000
3. Trích 10 năm nhìn lại Đặc San của GX năm 

2010
4. Trích Tờ Thông Tin của GX tháng 11 và 12.2011
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MỪNG Cha chiến thắng thế gian
ĐOÀN Con một ý muôn vàn ca vang
LIÊN  Minh kết hợp chung hàng
MINH Tâm ngời sáng trong vòng tay Cha
THÁNH Ý trọn vẹn chan hòa
TÂM Thành dâng hiến Ngai Tòa Ngôi Hai
GIÁO Hội hoàn vũ dâng Ngài
XỨ Đạo thánh thiện lạy Ngài ban cho
CÁC Con thân phận tội đồ
THÁNH Tâm ghé mắt xóa mờ tội khiên
TỬ Sinh phó thác ơn trên
ĐẠO Đường Chúa chọn con nên thân người
VIỆT Nhân đứng giữa đất trời
NAM Nhi xin được giữ lời Cha trao
ĐÚNG Năm tám mốt khởi đầu
BA Mươi năm trọn lẽ nào đã quên
MƯƠI Câu dâng hiến Cha hiền
NĂM Năm ngó lại lão Niên đã kề.

      Arlington, 22.10.2011
             Bùi Văn Hiếu
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Song song với sự thành hình và phát triển 
của CĐ/CTTĐVN tại Arlington, TX cùng với 
lòng khao khát tôn thờ Thánh Tâm Chúa 

Giêsu của một số anh em nguyên là Đoàn viên 
Liên Minh Thánh Tâm khi còn ở VN, cho nên vào 
ngày 17.4.1980 khoảng 10 người đã họp tại nhà 
ông Vincente Phạm Vĩnh Tuy để thành lập Đoàn 
LMTT dưới sự khuyến khích của cha Quản nhiệm 
CĐ/CTTĐVN. 

Mùa Giáng Sinh năm 1980, một ban trị sự lâm thời 
được thành lập và ông Vincente Phạm Vĩnh Tuy là 
Đoàn Trường lâm thời, với số Đoàn viên được kết 
nạp là 20 đoàn viên, đồng thời chọn ngày lễ Chúa 
Kitô Vua trong tháng 11 là quan thầy của Đoàn.

Mãi cho đến Lễ Chúa Kitô Vua cuối tháng 11 năm 
1981 đoàn mới chính thức tuyên hứa với tân Ban 
Thủ Lãnh chính thức và bản Nội Quy được phát 
hành đã được soạn thảo theo Thủ Bản của LMTT/
VN.

Cho đến tháng 11/1981 như một khởi đầu của đoàn 
LMTT/GXCTTĐVN cho đến ngày hôm nay.

Năm 1981-1983: Nhiệm kỳ tiên khởi. Ông Hoàng 
Cao Đích là Đoàn Trưởng với đầy đủ thành phần 
trong Ban Thủ Lãnh và BanTrị sự các toán.

Trong nhiệm kỳ này số đoàn viên đã tăng lên 30 
người, Đoàn đã tổ chức tuyên hứa cho 13 tân  đoàn 

viên và luân phiên đón nhận, tôn vương Thánh Tâm 
Chúa cho tất cả các gia đình Đoàn Viên cũng như 
các gia đình trong CĐ/CTTĐVN nếu được yêu cầu 
(Theo thủ bản đoàn LMTT).

Kể từ nhiệm kỳ 1 (nhiệm kỳ tiên khởi cho đến nay 
2011), Đoàn đã 10 lần bầu Đoàn Trưởng, mặc dầu 
có thời gian dài vì lý do đặc biệt phải ngưng hoạt 
động và với 6 vị Đoàn Trưởng đã hướng dẫn Đoàn 
trong mọi công tác của Đoàn: 
• Mỗi  đoàn viên đọc 10 kinh kính mừng hàng 

đêm.
• Chầu Thánh Thể vào ngày thứ 6 đầu tháng.
• Từ Tôn Vương Thánh Tâm Chúa trong mỗi gia 

đình (hàng tháng) đọc kinh mân côi tháng 10 và 
tháng 11 cầu cho các đẳng linh hồn hằng năm

• Lễ an tang và đọc kinh tại gia cho Đoàn Viên 
qua đời.

• Bảo trợ nghĩa trang cho giáo xứ.
• Thực hiện các công tác của giáo xứ yêu cầu 

trong các dịp lễ, Tết, Đại Hội Thánh mẫu v..v…
và phục vụ cho Tết Nguyên Đán nấu bánh hằng 
năm.

• Luôn mời gọi và kết nạp tân đoàn viên để cùng 
nhau sinh hoạt và tôn vương Thánh Tâm Chúa 
theo nội quy và Thủ Bản, dưới sự hướng dẫn 
của LM Giám Đốc Đoàn và sự điều hành của 
Ban Thủ Lãnh và Ban Trị Sự Đoàn.

Tiểu sử
thành lập 

GXCTTĐVN
ARLINGTON - TX

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - ARLINGTON - TEXAS
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Theo làn sóng tỵ nạn cộng sản sau ngày 30 
tháng 4 năm 1975, một số giáo dân được 
bảo trợ về cư ngụ tại vùng Arlington, Texas 

đã đến sinh hoạt chung với nhũng gia đình công 
giáo địa phương tại giáo xứ Thánh St. Matthew 
khoảng 20 gia đình.

Phân nửa các gia trưởng này nguyên là Đoàn Viên 
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm (Đoàn LMTT) khi còn 
ở Việt Nam, vì lòng khao khát tôn thờ Thánh Tâm 
Chúa nên đã tập trung cầu nguyện tại nhà ông Vin-
centê Phạm Vĩnh Tuy;  sau đó tiến đến thành lập 
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm trong Cộng Đoàn Công 
Giáo tại giáo xứ St. Matthew ngày 17 tháng 4 năm 
1980, số đoàn viên 10 người. Ông Vincentê Phạm 
Vĩnh Tuy làm Đoàn Trưởng lâm thời.

Được sự chấp thuận của Linh mục Tuyên Úy và 

sự khuyến khích của Ban Đại Diện Cộng Đoàn. 
Cuối tháng 11 năm 1981, ngày Chúa Nhật lễ Chúa 
Kitô Vua, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm được chính 
thức tuyên hứa với danh xưng là Đoàn Liên Minh 
Thánh Tâm với 20 đoàn viên tuyên hứa, từ đó dựa 
theo Thủ Bản của Đoàn LMTT/Việt Nam để sọan 
thảo Nội Quy sinh hoạt cho Đoàn và bầu Ban Thủ 
Lãnh. Ông Luca Hoàng Cao Đích  được  làm Đoàn 
Trưởng đầu tiên.

Đoàn chọn ngày lễ Chúa Kitô Vua làm quan thầy.

Năm 1981-1983: Nhiệm Kỳ 1
Ông Luca Hoàng Cao Đích làm Đoàn Trưởng với 
đầy đủ 2 cơ chế: Ban Thủ Lãnh và Ban Trị Sự và 
Ban Quản Trị. Đoàn đã tổ chức cho 13 tân đoàn 
viên tuyên hứa.

30 năm sinh hoạt 
ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

Đoàn đã tổ chức luân phiên tôn vương Thánh Tâm 
Chúa trong các gia đình đoàn viên và tại các gia 
đình trong cộng đoàn khi được yêu cầu (theo Thủ 
Bản Đoàn LMTT). Mỗi đoàn viên phải đọc 10 kinh 
kính mừng để đền tạ Thánh Tâm Chúa mỗi đêm và 
cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, đồng 
thời phải tuân giữ 5 điều tuyên hứa. Trong nhiệm 
kỳ này Đoàn đã tồ chức an táng cho 2 cố đoàn viên 
Phạm Vĩnh Tuy và Đào Bá Tụ.

Năm 1983-1987: Nhiệm kỳ 2
Ông Trần Phùng làm Đoàn Trưởng, vẫn sinh hoạt 
bình thường. Trong nhiệm kỳ này, Đoàn đã tổ chức 
an táng cho 2 cố đoàn viên Bùi Viết Rinh và Hoàng 
Cao Đích.

Vì lý do đặc biệt, Đoàn tạm ngưng sinh hoạt cho 
đến năm 1992.

Năm 1992: Nhiệm kỳ 3 (Nhiệm kỳ lâm thời).
Tái Thành Lập Đoàn LMTT
Ông Phạm Văn Thùy làm Đoàn Trưởng lâm thời với 
19 đoàn viên sinh hoạt; trong nhiệm kỳ 1 năm này, 
ông Đoàn Trưởng lo việc mời gọi các tân đoàn viên 
và tái tổ chức để bầu Đoàn Trưởng chính thức.
 
Năm 1993-1995: Nhiệm kỳ 4
Linh Mục Giám Đốc đã chính thức chấp thuận Ban 
Thủ Lãnh Đoàn Liên Minh Thánh Tâm với những 
thành viên trong 2 cơ chế như sau:

1) Ban Trị Sự:
 - Đoàn Trưởng: Ô. Phạm Văn Thùy
 - Đoàn Phó: Ô. Đào Văn Chúc
 - Thư ký: Ô. Trần Trọng Long
 - Thủ quỹ: Ô. Đoàn Đình Đồng
 - Phụng vụ: Ô. Đào Văn Chúc (kiêm nhiệm)
 - Huấn luyện: Ô. Nguyễn Quốc Anh
 - Xã hội: Ô. Phạm Duy Đẩu

2) Ban Quản Trị:
 - Trưởng  Toán 1: Ô. Phạm Duy Huynh
 - Trưởng  Toán 2: Ô. Nguyễn Văn Đô
 - Trưởng Toán 3: Ô. Đoàn Đình Đồng (kiêm 

nhiệm).

Đoàn Trưởng và Ban Thủ Lãnh soạn thảo Nội Quy 
và quyết định chọn ngày lễ Thánh Tâm Chúa là 
quan thầy của Đoàn và lễ kính vào tháng 6 hàng 
năm, đồng thời Đoàn cũng mừng lễ Chúa Kitô Vua 
vào tháng 11 hàng năm, với những sinh hoạt:
• Xin lễ cho các ân nhân vào thứ 6 đầu tháng
• Lo phục vụ trong các dịp lễ lớn: Giáng sinh, 

Phục sinh, các thứ 6 đầu tháng
• Tổ chức tĩnh tâm và mừng kính lễ Quan Thầy
• Số tân đoàn viên xin gia nhập là 4 đoàn viên
• Tổ chức an táng cố đoàn viên Giuse Đỗ Thế 

Thường
• Đặc biệt năm 1994 Đoàn đã thu nhặt các phế 

liệu bằng nhôm để bán lấy tiền gây quỹ
• Bảo trợ ơn Thiên Triệu tại Việt Nam cho 4 tu sĩ 

thuộc giáo phận Xuân Lộc:



38

Kỷ Yếu
ĐLMTT 1981-2011 GXCTTĐVN

ARLINGTON - TX

39

1. Tu sĩ Phao lô, Lê Văn Vĩnh 1972
2. Tu sĩ Phêrô Trần Thanh Việt 1974
3. Tu sĩ Đaminh Trần Trung Dung 1972
4. Tu sĩ Franxicô Hoàng Văn Hương 1972
Tổng cộng số tiền tài trợ đợt 1 là $1,200 do Đức 
Cha Nguyễn Minh Nhật nhận ngày 22.06.1994.

• Đoàn đã tổ chúc lễ an táng cho cố đoàn viên 
Đaminh Trần Phùng

• Số đoàn viên xin gia nhập Đoàn là 24 tân đoàn 
viên

 
Năm 1995-1997: Nhiệm kỳ 5
Ban thủ lãnh gồm:
1) Ban Trị Sự:
 - Đoàn Trưởng: Ô. Phạm Văn Thùy
 - Đoàn Phó: Ô. Đào Văn Chúc
 - Thư ký 1: Ô. Vương Hoàng Thái
 - Thư ký 2: Ô. Trần Minh Đức
 - Thủ quỹ: Ô. Trần Ngọc Chiếu
 - Ủy viên tổ chức: Ô. Phạm Duy Huynh
 - Phụng vụ: Ô. Đào Văn Chúc (kiêm nhiệm)
 - Huấn luyện: Ô. Nguyễn Quốc Anh
 - Xã hội: Ô. Phạm Duy Đẩu

2) Ban Quản Trị:
 - Trưởng  Toán 1: Ô. Vũ Ngọc Tiến
 - Trưởng  Toán 2: Ô. Nguyễn Văn Đô
 - Trưởng  Toán 3: Ô. Tạ Hoàng Hân
 - Trưởng  Toán 4: Ô. Đoàn Đình Đồng

Trong năm 1995 số tân đoàn viên gồm 8 người, 

nhưng chỉ có 2 tân đoàn viên tuyên hứa.
• Đoàn đã gửi  $3,600  về cho giáo phận Xuân 

Lộc để yểm trợ ơn Thiên Triệu cho 4 tu sĩ tiếp 
tục tu học (đợt 2).

• Đoàn đã tổ chức lễ an táng  cho cố đoàn viên 
Đaminh Phạm Công Côn.

• Trong năm 1996 có thay đổi giờ họp:
- Ban Thủ Lãnh họp chiều thứ 7 của tuần thứ 2 
lúc 2:00PM

- Đoàn viên họp vào Chúa Nhật thứ 2  lúc 2:00 
PM

• Mừng lễ bổn mạng vào tháng 6 hàng năm.
• Thực hiện kiệu Đức Mẹ Fatima vào tháng Hoa 

thường lệ
• Số đoàn viên xin gia nhập 5 đoàn viên
• Trong năm 1997 có thêm 2 tân đoàn viên xin 

gia nhập.
• Tổ chức tĩnh tâm cho tòan thể đoàn viên nhân 

dịp mừng lễ quan thầy vào tuần lễ thứ 2 của 
tháng 6 hàng năm.

• Tham gia mừng lễ quan thầy của 2 Đoàn Liên 
Minh Thánh Tâm bạn là giáo xứ Fatima và giáo 
xứ Kitô Vua.

• Đoàn đã đốc thúc, khích lệ các đoàn viên tham 
gia những sinh hoạt thường lệ của Đoàn.

• Ngày 9-3-1997, Đoàn tổ chức Bầu Tân Ban 
Chấp Hành cho nhiệm kỳ tới.

Năm 1997-2000: Nhiệm kỳ 6
Ban Thủ Lãnh gồm có:

1) Ban Trị Sự:
 - Đoàn Trưởng: Ô. Phạm  Văn Thùy
 - Đoàn Phó 1: Ô. Đào-Văn Chúc
 - Đoàn Phó 2: Ô. Bùi Xuân Phi
 - Thư ký 1: Ô. Tạ-Hòang-Hân
 - Thư ký 2: Ô. Trần Minh Đức
 - Thủ quỹ: Ô. Hoàng Văn Cầu
 - Ủy Viên tổ chức: Ô. Phạm  Duy Huynh
 - Ủy viên Phụng vụ: Ô. Nguyễn Văn Tài
 - Ủy viên huấn luyện: Ô. Lê Chính Định
 - Chương trình yểm trợ giáo xứ: Ô. Đoàn Đình 

Đồng.

2) Ban Quản Trị:
 - Trưởng  Toán 1: Ô. Vũ Ngọc Tiến
 - Trưởng  Toán 2: Ô. Nguyễn Văn Đô
 - Trưởng  Toán 3: Ô. Bùi Văn Chính
 - Trưởng  Toán 4: Ô. Phạm Thế Hoan

Vẫn sinh hoạt bình thường trong các công tác Tôn 
Vương Thánh Tâm Chúa, họp Ban Thủ Lãnh, họp 
Đoàn, lần hạt mân côi, phục vụ trong các Thánh Lễ 
do Đoàn đảm trách, thăm viếng kẻ liệt trong cũng 
như  ngoài Đoàn, tại bệnh viện và tại tư gia, thu 
lượm lon nhôm bán gây quỹ. Năm 1997 kết nạp 
thêm được 2 tân đoàn viên. Năm 1998 có 6 đoàn 
viên xin gia nhập sinh hoạt Đoàn và tiếp tục các 
sinh hoạt hàng tháng trong Đoàn cũng như trong 
Cộng Đoàn. Năm 1999: Tân đoàn viên xin gia nhập 
thêm được 04 thành viên. Số đoàn viên xin tuyên 

hứa trong năm nay là 06 đoàn viên.

Cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được 
nâng lên hàng giáo xứ và cộng đoàn đã mua cơ sở 
mới để xây dựng tân thành đường nên vào tháng 
4/1999, đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách tưới 
100 cây trồng chung quanh tân thánh đường. 
Đoàn đã tham gia và tổ chức lễ an táng cho:
Cố đoàn viên Đaminh Nguyễn Văn Lệnh   
  
Năm 2000: là năm Thánh, số đoàn viên xin gia nhập 
là 16 tân đoàn viên được 8 đoàn viên xin tuyên hứa 
đồng thời chuẩn bị bầu lại ban Thủ Lãnh.

Năm 2000-2002: Nhiệm kỳ 7
Ban Thủ Lãnh gồm có:
1) Ban Trị sự:
 - Đoàn Trưởng: Ô. Bùi Xuân Phi
 - Đoàn Phó nội vụ: Ô. Lê Quang Nhờ
 - Đoàn Phó ngọai vụ: Ô. Hoàng Minh Lợi
 - Thư ký 1: Ô. Trần Minh Đức
 - Thư ký 2: Ô. Nguyễn Văn Hưng
 - Thủ quỹ đoàn: Ô. Nguyễn Hồng Đức
 - Thủ quỹ yểm trợ giáo xứ: Ô. Nguyễn Đức Đình
 - Ủy viên phụng vụ: Ô. Đào Văn Chúc
 - Ủy viên thánh du: Ô. Phạm Văn Khả
 - Ủy viên xã hội: Ô. Đặng Văn Sản
 - Ủy viên kỹ thuật: Ô. Đoàn Văn Cần
 - Ủy viên tổ chức: Ô. Nguyễn Phi Hùng
 - Ủy viên yểm trợ giáo xứ: Ô. Phạm Duy Huynh


