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LỜI CÁM ƠN 
KHÁNH THÀNH VÀ LÀM PHÉP CỘNG ĐOÀN TẬP VIỆN 

Lộc Hòa, ngày 12. 05. 2022 

 

Trọng kính:  Đức Tổng Giuse, TGM Tổng Giáo phận Huế, 
Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, 

Kính thưa: Cha Quản hạt, quý Cha, quý ân nhân, thân nhân 
cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện, 

Hôm nay, anh em Thánh Tâm chúng con rất vui mừng hỷ hoan được 
Đức Tổng Giuse, Cha Quản hạt, quý Cha cùng toàn thể quý vị đã đến 
chia sẻ niềm vui với chúng con trong ngày hồng phúc này và chúng 
con lại có thêm một dấu ấn nữa được ghi vào trang sử mới của Cộng 
đoàn và của Dòng Thánh Tâm Huế. 

Với tâm tình đó, giờ đây, con xin thay lời cho anh em Thánh Tâm tỏ 
bày tấm lòng tri ân. 

1. Trước hết, chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng 
ân Ngài đã thương ban. Kể từ ngày 09/10/1925, Dòng Thánh Tâm 
Huế chính thức được khai sinh trên mảnh đất Cố đô Huế và Dòng đã 
trải qua biết bao biến cố thăng trầm cùng lịch sử của dân tộc Việt 
Nam. Nhìn lại lịch sử không phải để oán trách nhưng là để cảm 
nghiệm sâu xa hơn và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cũng là 
để tri ân các bậc tiền nhân đã hi sinh bao mồ hôi để xây đắp nền 
móng vững chắc cho Dòng với tước hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu. 
Lịch sử ấy cũng bao hàm một lời mời gọi khẩn thiết mỗi tu sĩ Thánh 
Tâm sống giây phút hiện tại với niềm say mê và hướng tới một tương 
lai đầy hi vọng. 

2. Riêng đối với lược sử Cộng đoàn Thánh Tâm Lộc Hòa. Cuộc nội 
chiến từ ngày chia đôi đất nước trở nên khốc liệt và đạt đến đỉnh cao 
vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, Trường Thánh Tâm Quảng Trị, cơ sở 
giáo dục bề thế nhất của Dòng lúc bấy giờ, cùng với nhà in Thánh 
Tâm bị tàn phá bình địa, hầu hết các Tu sĩ của Dòng ở Quảng Trị đều 
di tản vào Sài Gòn. 

Tại đây, vào năm 1973, các su huynh Thánh Tâm phụ trách hai cơ sở 
giáo dục: - Trường Trung học Thánh Tâm tại 19 bis Trần Cao Vân, 
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Q. 1; - Trường Trung học Vinh sơn Liêm, Gò Vấp (nay là trường 
Phổ thông Trung học Nguyễn Trung Trực) 

Biến cố năm 1975 như một phát súng xóa tan những ưu tư, hy vọng, 
niềm khát khao cống hiến cho con người nhân sinh những lẽ sống và 
tình yêu. Hầu hết, các cơ sở giáo dục của các Giáo phận hay các 
Dòng tu đều bị trưng dựng, hệ thống trường tư không được thừa 
nhận, nhiều sư huynh không được tham gia vào việc giảng dạy, do đó 
nhiều sư huynh đã rời bỏ Dòng trong sự tiếc nuối. 

Tháng 8 năm 1975, hai sư huynh Jean Marie Hoàng Đắc Chương và 
Francois Lê Văn Gioang, từ Sài Gòn về Giáo xứ Lộc Hòa, Giáo phận 
Xuân Lộc tìm mua đất làm rẫy và lập Tu sở để duy trì việc đào tạo 
ơn gọi cho Dòng và sư huynh Giacôbê Hoàng Gia Công cũng được 
chuyển về từ Trường Vinh sơn Liêm vào tháng 8 năm 1978.  

Trước những khó khăn khi đến vùng đất mới, các su huynh chuyển 
từ việc dạy học sang lao động sản xuất để duy trì cuộc sống. Song 
các tu sĩ vẫn ưu tư với sứ mạng của Dòng là giáo dục …  

Năm 1980, Cộng đoàn đón nhận thêm hai sư huynh Giuse Hoàng 
Hữu Ngọc và Giêrađo Trương Văn Chữ đi tù 6 tháng trở về sau biến 
cố Nhà nước trưng dụng đồn điền của Dòng tại Đoàn Kết, Giáo phận 
Buôn Ma Thuột. 

Mặc dù khó khăn, nhưng với ơn Chúa, các tu sĩ vẫn luôn bền bỉ, kiên 
trì cầu nguyện, hy sinh, hãm mình mà Chúa đã đoái thương nhìn tới. 
Năm 2000, dưới thời Tu sĩ Emmanuel Triệu Võ Văn Đồng làm Bề 
trên, được nhà nước chấp thuận cho xậy dựng lại Cộng đoàn. Năm 
2007 – 2008 Dòng đã bổ nhiệm các Tu sĩ trẻ vào sinh hoạt. 

Tháng 9 năm 2009, được sự chấp thuận của Đấng Bản quyền của hai 
Giáo phận: Đức Tổng Stêphano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục 
Tổng Giáo phận Huế và Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, 
Giáo phận Xuân Lộc. Cha Bề trên Tổng quyền và Ban Tổng Cố vấn 
Dòng đã quyết định chọn Cộng đoàn Thánh Tâm Lộc Hòa làm Tập 
viện của Dòng. 

Từ khi chọn Cộng đoàn Thánh Tâm Lộc Hòa làm nơi đào tạo các 
Tập sinh, dưới sự dẫn dắt của Cha Micae Nguyễn Thế Phong, Giám 
sư Tập viện và Cha Giacôbê Hoàng Gia Công, Bề trên Cộng đoàn, 
tính đến nay đã có 164 Tu sĩ, trong đó: 11 linh mục và 6 Phó tế.  
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3. Theo ước muốn của Công Đồng chung Vatican II, từ năm 1969 
Dòng đã bắt tay vào công cuộc canh tân thích nghi. Dưới sự hướng 
dẫn của Đấng Bản Quyền và sự phân định trong Chúa Thánh Thần, 
trải qua hơn 40 năm, đến ngày 24. 11. 2013, bằng “Nghị định phê 
chuẩn Hiến Pháp” của Đức Tổng Phanxico Xavie Lê Văn Hồng 
Tổng Giám mục Huế, Dòng Thánh Tâm Huế từ Dòng giáo dân trở 
thành Dòng Giáo sĩ, thuộc Giáo phận Huế. 

Đến thời điểm hiện tại, Dòng Thánh Tâm Huế chúng con có: 40 đệ 
tử, 30 thỉnh sinh, 14 tập sinh, 97 Tu sĩ tạm khấn và vĩnh khấn đang 
thuộc giai đoạn học viện, 6 Phó tế và 60 Linh mục. Dòng đã hiện 
diện và thi hành sứ vụ tại 11 giáo phận trên đất nước Việt Nam. Sứ 
mạng rao giảng Tin Mừng được thực hiện qua nhiều sứ vụ khác 
nhau, như: mục vụ các giáo xứ, Giảng dạy Giáo lý, mở nhà lưu trú, 
mục vụ sinh viên, tuyên uý bệnh nhân, đồng hành cùng người trẻ di 
dân…Đặc biệt, Dòng đang chú tâm tới việc truyền giáo cho các dân 
tộc thiểu số ở các vùng sâu vùng xa. 

Trọng kính Đức Tổng Giuse, 

Chúng con muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Đức Tổng. 
Từ khi vào Huế nhận nhiệm sở trên cương vị Tổng Giám mục, Đức 
Tổng đã luôn quan tâm và nâng đỡ Dòng Thánh Tâm Huế. Đặc biệt, 
Đức Tổng đã ưu ái chủ tế Thánh Lễ Tạ ơn, Khánh Thành và Làm 
Phép Bàn thờ, sự hiện diện quý báu của Đức Tổng giữa chúng con 
nói lên tình thương mà Đức Tổng đã dành cho anh em Thánh 
Tâm. Chúng con xin khắc cốt ghi tâm những ân nghĩa cao quý đó và 
nguyện xin Thiên Chúa trả công cân xứng cho Đức Tổng. (tất cả tâm 
tình, biết ơn, chúng con xin được gói trọn qua lãng hoa để gởi đến 
Đức Tổng). 

Qua Đức Tổng, chúng con cũng xin gửi lời tri ân tới Đức Tổng 
Stephanô và Đức Tổng Phanxico Xavie. Với niềm cảm mến và biết 
ơn, chúng con nguyện xin cho các ngài luôn được sức khỏe và bình 
an trong tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Đức Mẹ 
Lavang, Bổn mạng của Tổng Giáo phận Huế. 

Chúng con được bày tỏ lòng tri ân đối với quý Đức Cha, Giáo phận 
Xuân Lộc, Cha Quản hạt và quý Cha trong Giáo hạt An Bình, quý 
Cha đồng tế, quí Bề trên, quí tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh, các 
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Giáo xứ bằng cách này hay cách khác, đã thương yêu giúp đỡ chúng 
con về nhiều phương diện, tinh thần, vật chất;  

Tâm tình tri ân sâu đậm nhất chúng con xin được gởi tới Cha xứ, Cha 
phó, HĐMV, các ban ngành và toàn thể Giáo xứ Lộc Hòa. Từ khi 
Dòng chúng con hiện diện trên mảnh đất này đã gần năm 50, sự đồng 
lao cộng khổ với chúng con của quý Cha và Giáo xứ nói lên tình hiệp 
thông, sự sẻ chia làm cho ơn gọi của Dòng ngày càng triển nở. 

Chúng tôi cám ơn các cấp chính quyền tỉnh Đồng Nai, cách riêng 
huyện Trảng Bom, đặc biệt xã Tây Hòa và thôn Lộc Hòa các vị đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho công việc xây dựng Cộng đoàn này. Kính 
chúc quý vị bình an, hạnh phúc và thành đạt. 

Chúng tôi cũng xin cám ơn các Kỹ sư, Kiến Trúc sư, Giám đốc Công 
ty TNHH xây dựng Đoàn Kết, cùng với các nhóm thợ, các vị đã yêu 
thương và đã làm nên điều kỳ diệu.  

Chúng tôi chân thành ghi ơn quý ân nhân, thân nhân, bạn bè thân hữu 
trực tiếp hay gián tiếp, trong nước cũng như hải ngoại, quý vị đã 
dành cho chúng tôi những điều tốt đẹp nhất, chúng tôi chỉ biết nói lời 
cám ơn và cầu nguyện nhiều cho quý vị. Xin Chúa trả công bội hậu 
cho quý vị. 

Chúng tôi xin cám ơn các ban ngành, đoàn thể: âm thanh, ánh sáng, 
truyền thông, ẩm thực và tất cả mọi người đã làm cho Thánh lễ Tạ ơn 
hôm nay được diễn ra trang nghiêm và linh thánh. 

Một lần nữa, chúng con chân thành cảm tạ Đức Tổng Giuse, quý Cha 
và tất cả quý vị. Xin tiếp tục cầu nguyện cho anh em Thánh Tâm 
chúng con luôn trung thành với đời sống Thánh hiến và trên bước 
đường sứ vụ. 

Sau Thánh lễ, chúng con trân trọng kính mời Đức Tổng, quý Cha và 
quý vị chia sẻ niềm vui với chúng con trong tiệc mừng.  

Anh em Thánh Tâm chúng xin hết lòng tri ân. 

 


