
  

 
LIÊN MINH THÁNH TÂM 
  

I. NGUỒN GỐC: 

1. Năm 1950 Cha Gérard Gagnon (Cố Nhân) thuộc Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam được cử làm 
Tổng Tuyên Úy các Phong Trào Công Giáo Tiến Hành như Liên Minh Thánh Tâm, Các Bà Mẹ Công 
Giáo và Thiếu Nhi Thánh Thể. Năm 1954 Cha Giacôbê Đào Hữu Thọ được Cha Gérard Gagnon cử làm 
Tổng Tuyên Úy tiên khởi của Phong Trào LMTT/VN.  

2. Hầu hết các Giáo Xứ, các Cộng Đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kỳ đều có các Đoàn LMT.  Đoàn LMTT 
là một trong ba Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành: Các Bà Mẹ Công Giáo, Thiếu Nhi Thánh Thể và Liên 
Minh Thánh Tâm, mỗi Đoàn có các sinh hoạt riêng, một trong ba đoàn thể không thể thiếu, chẳng khác 
gì một gia đình gồm có Bố,có Mẹ và các con. Đây cũng là đơn vị tiên khởi của một gia đình Công Giáo, 
một đơn vị của xã hội để tạo dựng lên Giáo Hội Công Giáo cũng như một công đồng nhân loại. Ba 
Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành này chẳng khác nào chiếc kiềng ba chân tạo cho các sinh hoạt Công 
Đồng Giáo Xứ thêm đạo đức, 
thánh thiện, đưa tới một Cộng 
Đoàn thương yêu, một xã hội an 
bình hạnh phúc.Tại sao vậy, xin 
thưa ngay rất đơn giản khi ở 
trong gia đình cuộc sống của cha 
mẹ với con cái luôn luôn ràng 
buộc với nhau như chiếc kiềng 
ba chân. Người Cha làm những 
công việc nặng nhọc và lèo lái 
gia đình, người Mẹ thì lo cơm 
nước và gìn giữ tài sản, con cái 
thì phụ làm những công việc lặt 
vặt và học hỏi tự nơi Cha Mẹ 
những điều hay lẽ phải. 

 

II. ĐOÀN LMTT TẠI CĐ/DMHCG. 

1. Xuất xứ.  

Đoàn LMTT là một trong những đoàn thể chính trong Cộng Đoàn. Sau khi cộng đoàn thành lập, sinh 
hoạt nhịp nhàng, lúc đó mới tiến hành việc thành lập các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành. Năm 1975, 



  

các gia đình Công Giáo Việt Nam tới đây rất hiếm, cùng nhau nhiệt tình xây dựng Cộng đoàn Công 
Giáo Việt Nam. Nhờ đó mới có CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày nay. 

Năm 1988 vào một buổi chiều đẹp rời, hầu hết các gia trưởng họp tại nhà ÔB. Vũ đình Kỷ, khoảng 26 
vị, có sự hiện diện và chủ toạ của cha Đỗ Thanh Hà. Kết quả buổi họp đầu tiên ông Vũ đình Kỹ được đa 
số tín nhiệm bầu làm Đoàn Trưởng, các gia trưởng có mặt hôm ấy đương nhiên trở thành đoàn viên 
tiên khởi. 

Sau khi nghiên cứu và trình bày vai trò và nhiệm vụ của đoàn viên LMTT, Cha chủ toạ đề nghị chọn 
Thánh Emmanuel Lê văn Phụng làm quan thầy của Đoàn. 

Vậy, Thánh Emmanuel Phụng là ai ?  

 

2. Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (1797-1859) 

 

Người tông đồ giáo dân can đảm 

            Emmanuel  Lê Văn Phụng sinh năm 1797 tại Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang. Là gương mẫu sống 
đời gia trưởng trong ơn gọi, ông cố công dưỡng dục 9 người con nên người tín hữu công giáo đích thực. 

            Trong tư cách trưởng họ đạo Ðầu Nước, ông Trùm Phụng luôn luôn sống nhiệt thành với Giáo 
Hội và hăng say hoạt động xây dựng mở mang nước Chúa. Trong thời vua Tự Ðức bắt đạo gay gắt dữ 
dội nhất, Emmanuel Lê Văn Phụng đã ngầm xây nhà thờ, nhà xứ, nhà dòng Con Cái Ðức Mẹ. Ông biết 
lợi dụng địa thế cù lao của Họ Ðạo ngăn cách bởi nhiều sông lạch mà tổ chức canh phòng và báo động 
khi có quân triều đình bố ráp. 

            Ông Trùm Lê Văn Phụng lúc nào cũng bôn ba đây đó để đón tìm các linh mục về họ đạo Ðầu 
Nước dâng Thánh Lễ và ban các phép Bí Tích cho giáo dân, xức dầu cho bệnh nhân. Có lần Emmanuel 
Phụng dám chứa tới 5 linh mục trong nhà mình, kể cả linh mục Việt Nam lẫn các vị thừa sai. 

            Nhờ lòng nhiệt thành phụng sự Ðạo Chúa cộng với những hiểu biết khá sâu rộng về giáo lý, ông 
Trùm Emmanuel Phụng đã được chọn kiêm nhiệm trọng trách giảng viên giáo lý cho thiếu nhi cũng như 
các dự tòng của Họ Ðạo và cả vùng Châu Ðốc. 

            Emmanuel Lê Văn Phụng có lòng thương người, đặc biệt đối với người nghèo khó, và rất ngay 
thẳng đối với các vấn đề công bằng xã hội. Thỉnh thoảng ông đã khéo léo nhắc nhở những người cho 
vay nặng lãi không nên làm như thế nữa. 

            Do hai người nội phản báo cáo lén lên quan tỉnh, họ đạo Ðầu Nước và nhà ông Trùm Phụng bất 
ngờ bị quan quân đến vây. Lúc đó Linh Mục Ðoàn Công Quí đang ẩn trốn trong nhà ông. Kết quả cha 
Quí, ông Trùm Phụng và 32 giáo dân họ đạo bị bắt. Vì bị bắt quả tang chứa chấp “đạo trưởng”, ông 
trùm Emmanuel Phụng bị tra khảo bắt phải khai báo thêm các linh mục khác. Ông Phụng vẫn kiên quyết 
không khai. Quan lại tìm cách dụ dỗ ông: “Ông thuộc gia đình quyền quý, có điều kiện làm đến chức 
cao, nếu ông chịu đạp ảnh Thánh giá thì sẽ được phong tước, ban lộc”. Ông  Trùm Phụng vẫn không 
sờn lòng, quyết một lòng giữ trọn đức tin. 

            Trên đường ra chốn pháp trường để chịu hành quyết, ông trùm Lê Văn Phụng đã tháo cởi ảnh 
thánh giá đang đeo ra hôn kính, rồi trao cho người cháu gái tên là Anna Nhiệm đang đi theo mà nói: 
“Cháu à, ông không thể cho cháu vàng bạc của cải gì quí hơn ảnh Chúa Giêsu đây. Cháu hãy đeo vào 
cổ và giữ luôn. Khi cha của cháu phải đi tòng quân, cháu hãy ở lại nhà bà của cháu kẻo cháu quên hết 
các kinh sớm tối.” 

            Một cử chỉ thật hết sức cảm động và có ý nghĩa. Ðó quả là một gia tài đúng nghĩa nhất và các 
bậc ông bà cha mẹ có thể để lại cho con, cho cháu. 

http://www.gxannagiusehien.net/D.SONGDAO/3.truyencacthanh/36.Le%20van%20Phung.htm
http://www.gxannagiusehien.net/D.SONGDAO/3.truyencacthanh/36.Le%20van%20Phung.htm
http://www.gxannagiusehien.net/D.SONGDAO/3.truyencacthanh/36.Le%20van%20Phung.htm


  

            Ngày 30-7-1859, ông trùm Emmanuel Lê Văn Phụng, 62 tuổi, bị xử giảo, nghĩa là bị giết bằng 
một sợi dây thừng cột vào cổ mà hai lý hình đứng kéo hai đầu dây siết cổ cho đến chết. 

            Ngày 02-5-1909, Emmanuel Lê Văn Phụng được Ðức Thánh Cha Piô X phong lên bậc Chân 
Phước. Ngày 19-6-1988, Ngài được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn lên bậc Hiển Thánh. 
 

3. Tổ chức: (2). 

Tất cả được thi hành theo đúng tinh thần Thủ Bản LMTT. Trong phạm vi bài này, chỉ xin trình bày 
những điểm chính: Mỗi đoàn có Ban Trị Sự gồm Đoàn Trưởng, Phó nội vụ, Phó ngoại vụ, Thư ký, và 
Thủ quỹ. Mỗi mhiệm kỳ là 2 năm, nhưng cũng có vị gánh vác trên một thập niên, thật là tuyệt vời. Đoàn 
LMTT thăng trầm qua các nhiệm kỳ của các đoàn trưởng: 

     Ô: Vũ đình Kỷ : 1988 -1990 

     Nguyễn xuân Tùng : 1990 -1992  

     Nguyễn văn Tiến : 1992 - 2005  

     Nguyễn ngọc Hiển : 2005- 2009 

     Nguyễn viết Lân : 2009- 2013  

     Ban Trị Sự Đoàn đương nhiệm: 2013   

     Đoàn Trưởng : Hồng Phi Khanh  

     Phó Nội Vụ : Quách Lễ 

     Phó Ng. Vụ: Vũ Tiến Thành 

     Thư Ký : Vũ Hùng  

     Thủ Quỹ : Nguyễn Hữu Đức 

 

4. Sinh hoạt:  

a.- Tâm linh:  

* Cầu nguyện. 

LMTT xuất phát từ hội Tông đồ Cầu nguyện, cho nên việc cầu nguyện là điều cần thiết nhất cho 
người LMTT. Sự cầu nguyện là sức sống nuôi dưỡng tâm hồn, là đòn bẩy cho các việc tông đồ đang 
làm. Hàng ngày buổi đọc kinh dâng ngày để phó thác cho Trái Tim Chúa về lời nói, việc làm, ngay khi 
gặp sự khốn khổ, nên đọc để phó thác sự khốn khổ, nhờ đó sự khốn khổ làm nảy nở sinh hoa tốt quả 
cho đời sống công giáo và tinh thần tông đồ.  

* Dự lễ và rước lễ vào thứ sáu đầu tháng. 

* Hội hộp:  

Mỗi thứ tư đầu tháng họp tại hội trường nhà xứ lúc 7:15 PM. 

* Về tinh thần:  

Được Tâm tình với Chúa Kitô, được học hỏi lời Chúa, được tiếp nhận và chia sẻ những công 
việc trong đời sống cũng như những khó khăn gặp phải trông gia đình , xã hội và ngay trong cộng đoàn. 
Chính Cha linh hướng đương kim của đoàn phải công nhận: "sự chia sẻ lời Chúa của anh em là tuyệt 



  

vời và đi đúng nguyên tắc chia sẻ". Nếu bạn cần "kỹ thuật chia sẻ về lời Chúa", xin cứ gặp cha để nhận 
bài mà Cha đã viết ra và đã phổ biến. 

* Về Xã-hội: 

Khi đi họp được gặp lại anh em, lúc đầu ai cũng ngại đi, rồi vào họp cũng chẳng biết gì mà phát 
biểu. Nhưng quả thực ơn Chúa đã thấm dần vào trong mỗi người chúng ta mà chúng ta đã đón nhận. 
Đi họp sẽ gặp Chúa trong anh em, mình không thấy cô đơn, các bác, các anh em ai cũng vui vẻ như 
anh em trong một gia đình, khi gặp nhau sau những giờ làm việc mệt mỏi, những giây phút căng thẳng 
trong sở làm, trong gia đình. 

Cứ đi họp là quên hết, rồi không đi lại nhớ, như thiếu một điều gì. Đi để hiểu biết những sinh hoạt 
của Cộng Đoàn, thêm phần hiểu biết về xã hội ngay cả những việc vui buồn của anh em. LMTT là một 
gia đình của tất cả, là một xã hội nhỏ mà chúng ta đang sống. Hãy đến cùng LMTT như đến với Chúa 
Kitô vậy. 

* Tĩnh tâm:  

Hàng năm đoàn tổ chức tĩnh tâm một lần, để chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Chúa Kitô Vua và cũng 
là dịp tiếp nhận những thành viên quyết tâm theo Chúa qua đoàn LMTT. Có nghi thức Tuyên hứa trọng 
thể trong dịp này. 

* Khi qua đời:  

Tất cả các đoàn viên từ Liên đoàn xuống đến Đoàn đều buộc đọc 50 kính cho người đã ra đi. Và 
mỗi đoàn cử 2 người đến cầu nguyện phân ưu thăm viếng, dự thánh lễ an táng với Đoàn sở tại, cùng 
tiễn chân đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

 

III. HỒNG ÂN CHÚA BAN 

1.-Cái nhìn khách quan 

- Nếu khách quan mà nhìn, nhất là trong các lễ lớn, chỉ thấy đoàn viên LMTT thường hay đeo 
băng trật tự, chỉ đường cho lối xe vào, hoặc hướng dẫn giáo dân đi ngay hàng thẳng lối khi có rước 
kiệu, trong các sinh hoạt Cộng Đoàn thường làm những việc nặng nhọc. Nhưng thực tế không phải vậy. 

2.-Cái nhìn nội tâm. 

Thực tế họ là những tông đồ nhiệt thành, họ là những gia trưởng tốt lành, gương mẫu, biết giáo 
dục con cái, tạo dựng hạnh phúc cho gia đình. Đoàn viên LMTT luôn luôn là những tông đồ nhiệt thành 
của Chúa, bằng sự học hỏi lời Chúa nơi cha Linh hướng, bằng chính những việc làm của anh em, 
những chia sẻ hàng tháng trong các buổi họp, cùng chung vui gánh vác các sinh hoạt cho họ đạo, cho 
gia đình và cho xã hội. Và nhất là lời cầu nguyện hàng ngày, hàng giờ, luôn phó thác cho Thánh Tâm 
Chúa khi gặp gian nguy, nâng đỡ những người bất hạnh. Hãy nhìn xem những người tốt trong xã hội, 
trong cộng Đoàn, và nhất là những gia đình hạnh phúc, người gia trưởng tốt ,đạo đức thánh thiện, 
gương mẫu cho con cái, có tinh thần trách nhiệm cao. Chính là Đoàn viên LMTT luôn được tôi luyện về 
những gương đức đó. 

* Thăng Trầm. 

Đoàn LMTT lúc ban đầu có khoảng 26 người, rồi có những lúc chỉ còn 7,8 đoàn viên, vì tuổi tác, 
vì công việc. Nhưng những năm gần đây là nhờ thế hệ trẻ dấn thân, Đoàn mỗi ngày mỗi phát triển, thu 
hút những gia trưởng trẻ trung, có kiến thức, tinh thần sinh hoạt cao, vui như tết trong các buổi họp 
hàng tháng. 



  

* Thành Quả: 

Từ ngày Đoàn được thành lập đến nay Đoàn LMTT Cộng Đoàn ĐMHCG đã có rất nhiều đoàn 
viên nhiệt thành, giàu khả năng hăng say trong các công việc từ Cộng Đoàn tới Cộng Đồng, có những 
đoàn viên đã từng và đang giữ các chức vụ Chủ Tịch Cộng Đoàn hay trong Ban Thường Vụ, cũng có 
đoàn viên đã giữ chức Chủ Tịch Cộng Đồng, có đoàn viên đã giữ chức Liên Đoàn Trưởng/LĐLMTT 
Giáo Phận Orange.  

Qua các vị Chủ Tịch và Ban Thường Vụ Cộng Đoàn, Đoàn LMTT đã hỗ trợ tích cực cho Cha 
Quản Nhiệm trong các công việc mục vụ, để toàn thể giáo dân lãnh nhận được nhiều ơn ích phần hồn 
và phần xác của THIÊN CHÚA qua sự cầu bầu của ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP quan thầy của cộng 
đoàn chúng ta. 

3.-Lời mời gọi.  

Với những sinh hoạt vui tươi tình anh em như trong một nhà, xin tha thiết mời những ai chưa vào 
đoàn thể nào xin hãy ghi danh vào đoàn LMTT ngay từ bây giờ. Xin Quí bà hãy nghĩ xem "Đức Ông" 
của quí vị đã tham gia vào đoàn thể nào chưa? Hãy tham gia vào Đoàn LMTT. Phúc cho những ai có 
người chồng là đoàn viên LMTT vì nước Trời sẽ là của họ và ngay đời này sẽ có một gia đình thánh 
thiện, hạnh phúc nhờ có tông đồ tốt của Chúa ngay trong gia đình của quí vị. 

Ghi danh gia nhập hoặc muốn tìm hiểu về đoàn LMTT, xin liên lạc với Ban Trị Sự Liên Minh 
Thánh Tâm ở Website dưới đây: 

 

http://www.cdducmehangcuugiup.org/lien_minh_thanh_tam.html 
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