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THÁNH LỄ THÀNH LẬP TNTT XỨ ĐOÀN KITÔ VUA  

GIÁO XỨ TÂN HƢƠNG, KONTUM 

 Vào lúc 9g30 Chúa nhật ngày 23.11.2014, lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ, tại giáo xứ Tân 

Hương đã diễn ra nghi thức thành lập Xứ đoàn TNTT Kitô Vua, thuộc Liên đoàn Mình và Máu 

Chúa Kitô giáo phận Kontum. Thánh lễ do cha Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn, tuyên úy Hiệp 

đoàn TNTT miền Kontum chủ tế, cùng đồng tế với ngài là cha sở Giuse Đỗ Hiệu, tuyên úy Xứ 

đoàn TNTT Tân Hương. 

     

 Đoàn TNTT giáo xứ Tân Hương hiện tại gồm 385 đoàn sinh thuộc 3 ngành Ấu nhi, Thiếu 

nhi và Nghĩa sĩ. Trong tương lai 58 em ngành Chiên con và 110 em ngành Hiệp sĩ tuyên hứa thì 

số đoàn sinh sẽ là 553 em, trong đó có 101 em dân tộc thuộc 2 nhà nội trú Têrêxa (Phaolô) và 

Vinh Nguyên (Vinh Sơn). Đồng hành với các em là 16 huynh trưởng gồm 5 vị trong Ban chấp 

hành xứ đoàn và 11 huynh trưởng cấp I. 

Về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các em TNTT trong ngày ra mắt xứ đoàn hôm 

nay còn có các anh chị trong Ban chấp hành Hiệp đoàn miền Kontum, các cựu huynh trưởng 

như Phaolô Nguyễn Văn Sanh (nguyên chủ tịch phong trào TNTT giáo phận trước 1975), 

trưởng Yến (từ Tp HCM), trưởng Ngân, Cận (Kontum); quý huynh trưởng giáo xứ bạn Phương 

Quý;  quý nữ tu, Ban chức việc giáo xứ, đại diện các ban ngành đoàn thể khác trong giáo xứ và 

phụ huynh hiện diện hỗ trợ cho phong trào, gửi gắm sự tin tưởng vào đường lối giáo dục của xứ 

đoàn; đại diện các em thiếu nhi 2 xứ Kon Rơbàng và Rơkơi cũng về tham dự thánh lễ và khai 

mạc Trại.  

 Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế tuyên úy Hiệp đoàn đã mời gọi cộng đoàn hướng lòng tôn 

vinh Chúa Giêsu là Vua vũ trụ. Ngài chia sẻ niềm vui mừng và xúc động khi vừa bước vào cổng 

nhà thờ Tân Hương, nơi đây là cái nôi đầu tiên xuất phát phong trào Công giáo Tiến hành của 

giáo phận Kontum từ 40 - 50 năm về trước, trong đó có phong trào TNTT, và kêu gọi cộng 

đoàn hãy tiếp bước cha anh trong công cuộc đào luyện giới trẻ sống đạo đức và hăng say làm 

việc tông đồ. 

 Trong bài giảng lễ phần Phụng vụ Lời Chúa, cha sở tuyên úy xứ đoàn Giuse Đỗ Hiệu đã 

cho biết quyết tâm của ngài khởi đầu Năm tân phúc âm hóa giáo xứ 2015 bằng việc chăm lo cho 
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giới thiếu nhi, cụ thể đoàn ngũ hóa các em vào TNTT. Ngài chia sẻ: tất cả công việc hướng dẫn 

thiếu nhi, dạy giáo lý, sinh hoạt.v.v.chỉ nhằm một mục đích duy nhất là giúp các em khám phá 

ra tình yêu của Chúa Giêsu, một tình yêu tuyệt vời mà chúng ta tôn kính hôm nay: Giêsu Vua 

Tình Yêu… 

    

 Sau bài giảng, anh Hiệp đoàn trưởng giới thiệu với quý cha tuyên úy và cộng đoàn xứ 

đoàn Kitô Vua giáo xứ Tân Hương, và một trưởng đại diện đọc sơ lược tiểu sử phong trào 

TNTT giáo xứ Tân Hương. Theo đó phong trào TNTT đã có mặt rất sớm tại Tân Hương với tên 

gọi: Hội Nghĩa Binh Thánh Thể vào khoảng năm 1947 dưới thời cha sở Alberty (cố Hiền). 

Nhưng cao điểm sinh hoạt là vào hai thập niên 1960-1975 với danh xưng TNTT, do cha sở 

Giuse Phạm Thiên Trường hướng dẫn. Từ năm 1975 cho đến tháng 6 năm 2006 TNTT không 

còn hoạt động công khai. Kể từ ngày 28/08/2006, do quyết định của Đức cha Micae Hoàng Đức 

Oanh, TNTT được tổ chức lại. Tại giáo xứ Tân Hương đến cuối năm 2008 đầu năm 2009 TNTT 

bắt đầu nhen nhóm và gởi các em đi đào tạo dự trưởng; đến tháng 06/2013 có 17 trưởng cấp I 

tuyên hứa, và ngày 29/10/2014 cha sở Giuse Đỗ Hiệu quyết định tái lập xứ đoàn Kitô Vua. 

    

 Tiếp đến là nghi thức làm phép cờ và khăn quàng, cha Tuyên úy Hiệp đoàn rảy nước 

thánh lên cờ và khăn. 
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 Sau nghi thức ra mắt Đoàn và trao khăn cho đoàn sinh (các em 3 ngành đeo khăn quàng: 

Ấu nhi màu xanh lá mạ, Thiếu nhi màu xanh biển đậm, Nghĩa sĩ màu màu vàng), là lễ tuyên hứa 

của Ban quản trị xứ đoàn. Ban quản trị xứ đoàn Kitô Vua Tân Hương nhiệm kỳ 2014-2016 gồm 

những anh chị sau đây: 

 1.Huynh trưởng Giacôbê Hồ Cửu, chức vụ Xứ Đoàn Trưởng 

 2.Huynh trưởng Giuse Lê Quang Thành, Xứ Đoàn Phó ngoại vụ 

 3.Huynh trưởng Micae Nguyễn Đức Cường, Xứ Đoàn Phó nội vụ 

 4.Huynh trưởng Anna Nguyễn Thị Phương Trinh, thư ký Xứ Đoàn 

5.Huynh trưởng Têrêxa Nguyễn Thị Xuân An, Thủ quỹ Xứ Đoàn. 

    

Tiếp theo, cha Tuyên úy Xứ đoàn trao Bổ nhiệm thư và cờ Đoàn cho Xứ Đoàn Tân 

Hương. 

Cuối cùng là nghi thức chào cờ được diễn ra long trọng. Lá cờ biểu trưng cho sức sống 

của Phong trào và lý tưởng phục vụ Chúa Giêsu Thánh Thể.  Hãy cố gắng làm sáng ngời danh 

Chúa trong mọi sinh hoạt của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Tất cả huynh trưởng và thiếu 

nhi cùng hát vang lên bài hát “Thiếu Nhi Tân Hành Ca”. 
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Nghi thức ra mắt kết thúc. Thánh lễ được tiếp tục cách sốt sắng với kinh Tin Kính, lời 

nguyện giáo dân và dâng tiến lễ vật. 

Trước phép lành kết lễ, cha tuyên úy Hiệp đoàn Kontum nhắn nhủ cùng cộng đoàn Tân 

Hương đôi lời tâm tình hết sức chân thành. Cha ví von các đoàn thể Công giáo Tiến hành tại 

giáo xứ này như “một cuốn sách” đã được viết những trang đẹp đẽ trong quá khứ, cần phải 

được giữ lấy “lề”, dù cho qua thời gian cuốn sách đó có bị rách hoặc bị hao mòn, thì truyền 

thống của giáo xứ cần phải được gìn giữ để lưu truyền và phát triển đức tin cho con cháu. Nhờ 

sinh hoạt các Đoàn thể, Giáo xứ  đã trở thành một chiếc nôi đạo đức, có nhiều ơn gọi linh mục 

tu sĩ kỳ cựu, nhất là có nhiều người biết xả thân phục vụ trong công việc chung của Giáo xứ, 

Giáo phận. Cha cũng chia sẻ niềm vui và chúc mừng cha xứ đã khởi động Năm tân phúc âm 

hóa xứ đạo bằng việc làm hết sức ý nghĩa và hữu ích này. 

Sau thánh lễ, các đoàn sinh ở lại tiếp tục sinh hoạt trại, dùng cơm trưa, sinh hoạt và sau 

cùng vào nhà thờ viếng Chúa Giêsu Thánh Thể. Chương trình kết thúc vào lúc 15g30 cùng 

ngày. 
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Một vài hình ảnh sinh hoạt Trại tại khuôn viên nhà thờ Tân Hƣơng 23.11.2014: 
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Cuộc trại hôm nay CN 23.11.2014 là tiếp nối khai mạc trại chiều hôm trước 22.11.2014 

lúc 18 giờ với việc các em tĩnh tâm và đốt Lửa trại. 

         

Lửa trại 19giờ ngày 22.11.2014 

Xin chúc mừng Xứ đoàn TNTT Kitô Vua Tân Hương! 

Xin Chúa Kitô Thánh Thể là Vua muôn loài luôn đồng hành với các em thiếu nhi giáo xứ 

trong suốt hành trình đức tin và loan báo Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay. 

 

                                                                                                Ghi nhanh và hình ảnh 

                                                                                                           Minh Sơn 

                                                                                                          23.11.2014 

 

  

  

  

  

  


