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DẪN NHẬP 

 

ành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 của Nhóm TĐCTT là lần thứ 2, sau lần đầu 

tiên vào chính thời điểm của Năm Thánh Thương Xót 2016 của Giáo Hội. 

Đáng lẽ, theo dự định ngay từ ban đầu, mãi đến năm 2018 Nhóm TĐCTT mới bắt 

đầu thực hiện sứ vụ truyền giáo của mình, sau khi đã thực hiện cuộc hành hương cuối cùng 

vào năm 2017, thời điểm Mừng Thánh Mẫu Fatima Bách Chu Niên. 

Không ngờ, năm 2016 lại được ĐTC Phanxicô, vị giáo hoàng thương xót, bất ngờ mở ra như 

một Năm Thánh ngoại lệ, nên Nhóm TĐCTT đã chộp ngay lấy cơ hội này để thực hiện sứ vụ 

truyền giáo của mình theo chiều hướng loan truyền LTXC song song với các Khóa LTXC. 

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt, cả 2 lần, đều kéo dài đúng 3 tuần lễ mới đủ: lần thứ 

nhất 18/9 - 8/10/2016, và lần thứ hai 4-24/10/2018. Lần nào cũng từ Bắc vô Nam và đến 8 giáo 

điểm khác nhau: 2 ở miền bắc, 2 ở miền trung, 2 ở miền tây nguyên và 2 ở miền nam. 

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt lần I - 2016 đã đến các giáo điểm sau đây 

Ở Miền Bắc: 

Giáo Phận Bắc Ninh Bắc Việt: Giáo Xứ Đại Điền và Giáo Họ Văn Thạch; 

Giáo Phận Hưng Hóa Bắc Việt: Giáo Họ Phù yên và Giáo Họ Mai Sơn. 

 

Ở Miền Trung: 

Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang: sáng và trưa sinh hoạt bác ái truyền giáo với anh chị em 

đồng bào thiểu số Vân Kiều của GX Khe Sanh TGP Huế, và  

Chiều sinh hoạt bác ái xã hội kiêm truyền giáo với những Anh Chị Em Người Mù ở các vùng 

lận cận Lavang 

 

Ở Miền Tây Nguyên: 

Giáo điểm ở huyện Đắc Pơ tỉnh Gia Lai GP Kontum; 

Giáo họ Eda GP Buôn Mê Thuột 

Ở Miền Nam: 

Giáo xứ Hòa Phú ở Huyện Giồng Riềng Tỉnh Kiên Giang GP Long Xuyên; 

Giáo họ Xẻo Tam cùng một địa phương với Giáo Xứ Hòa Phú. 

H 
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TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt lần II - 2018 đã đến các giáo điểm sau: 

Ở Miền Bắc: 

Giáo Xứ Sapa GP Hưng Hóa: Giáo Họ Sử Pán và Giáo Họ Thôn Lý, Giáo Họ Hầu Chài và 

Giáo Họ Lao Chải; & Giáo Xứ Phúc Địa GP Thanh Hóa 

 

Ở Miền Trung: 

Giáo Xứ Khe Sanh TGP Huế; & Hai cơ quan Người Mù: một ở Quảng Trị và một ở Huế 

 

Ở Miền Tây Nguyên: 

GP Kontum: Giáo điểm KonThịp; & GP Buôn Mê Thuột: Buôn Chưjut xã Chư Bưng huyện 

KrongBuk, dân tộc SeDan và Buôn Eadrong. Thị xã Buôn Hồ, dân tộc EDe 

 

Ở Miền Nam: 

GP Phú Cường: Giáo Xứ Suối dây và Khu Làng Tị Nạn Việt Kiều Tây Ninh; 

GP Cần Thơ: Giáo Xứ Rạch Vọp 

Về đối tượng truyền giáo, trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt của mình, Nhóm 

TĐCTT chỉ nhắm đến lương dân, ở những vùng sâu vùng xa, bần cùng khốn khổ, hơn là 

nhắm đến đồng đạo giáo dân của mình, hay đến các cơ quan bác ái xã hội như các trại phong 

cùi, các viện mồ côi hay các trung tâm tật nguyền, nếu có thì cũng chỉ tiện đường ghé qua 

vậy thôi. 

Về các giáo điểm truyền giáo, Nhóm TĐCTT hoàn toàn tin cậy vào kinh nghiệm truyền giáo 

của các vị linh mục thừa sai hay các nữ tu thừa sai đang phục vụ ở từng địa phương lương 

dân để đến viếng thăm và tặng quà truyền giáo thích hợp cho từng nơi. 

Về các nơi trú ngụ truyền giáo, Nhóm TĐCTT bao giờ cũng tìm đến ghé trọ ở các nơi tu trì, 

để được bồi dưỡng cả hồn lẫn xác. Nếu lần thứ nhất năm 2016, Nhóm TĐCTT đã ghé trọ ở 4 

dòng nữ, 1 đan viện, 2 trung tâm, 1 giáo xứ, 1 nhà khách của dòng nữ và 1 khách sạn, thì lần 

thứ hai năm 2018, Nhóm TĐCTT đã trọ ở 4 dòng nữ, 3 đan viện, 4 giáo xứ, 2 nhà khách của 2 

dòng nữ, 1 khách sạn và 1 trung tâm.  

Về thành phần truyền giáo: Phái đoàn TĐCTT 31 anh chị em tham gia, trong số 50 ghi danh, 

được chia ra như sau: 

Theo liên hệ: 25 Tông Đồ Chúa Tình Thương (trong đó có 4 cặp TĐCTT và 2 cặp lẻ) và 6 

ngoài nhóm TĐCTT (2 phu quân + 2 thân nhân + 2 thân hữu); 

Theo địa dư: 23 California + 2 Arizona + 2 New York + 1 Virginia + 1 Texas + 2 Úc Châu; 

Theo phái tính: 8 nam và 23 nữ; 

Theo thời gian: 7/30 anh chị chưa về Việt Nam từ sau năm 1975, tức sau 43 năm liền. 
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Ngày 6/10 

 Ghé Hà Nội và 

Trọ ở Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 

 

hời gian 3 tuần phải kể từ khi bắt đầu rời khỏi nhà, lần nào cũng vậy, như lần năm 

2016, từ tối ngày 4/10/2018, trên chuyến bay rời Hoa Kỳ từ phi trường LAX California 

vào lúc 0 giờ 50 phút sáng ngày 5/10, rồi từ phi trường Đài Bắc ở Đài Loan / Tawain về 

đến phi trường Nội Bài ở Việt Nam vào lúc 11 giờ 5 phút sáng Thứ Bảy ngày 6/10/2018. 

 

T 
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Tuy Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt của Nhóm TĐCTT, lần đầu 20 và lần sau 30 anh chị 

em, kéo dài trong 3 tuần lễ, những thật ra đã được sửa soạn cả năm trước, bằng việc liên lạc 

các địa điểm truyền giáo, cùng phương tiện chuyên chở, nhất là bằng các cuộc đóng góp 

chung riêng trong nội bộ nhóm, cũng như bằng các buổi họp mặt của phái đoàn đại diện 

nhóm về VN (năm 2016 tất cả là 5 lần; năm 2018 chỉ có 3 lần). Như thế, phải kể ngày mùng 

6/10/2018 là ngày đầu tiên của Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 của Nhóm TĐCTT 

tại đất nước Việt Nam thân yêu. Thế nhưng, chỉ có 29/31 anh chị em đã qui tụ lại tại phi 

trường Nội Bài sáng ngày 6/10/2018, thiếu 2 chị: Chị Châu Ngân Mai, phải ở lại Mỹ vì thiếu 

Visa khi ra phi trường, và Chị Hồ Mộng Huyền, không thể tham dự, vì bất ngờ bị nạn ngay 

tại Việt Nam vào giây phút cuối cùng, khi sửa soạn cùng 8 anh chị  em về VN trước, từ Sài 

Gòn bay ra Hà Nội để nhập đoàn TĐCTT từ LAX US về tới VN lúc 11:05 am. 

 

Sau thủ tục về hải quan và lấy hành lý một cách an toàn, anh chị em mừng rỡ gặp gỡ nhau, 

đem đồ ra xe và ghé tham quan Hà Nội 36 phố phương, trước khi về Dòng MTG Hưng Hóa 

ở Sơn Tây, trên xe cùng nhau dùng bữa trưa với lương thực được trân trọng nấu dọn và cung 

cấp bởi Sơ Hoàng Hoạch, Dòng MTG Hưng Hóa, người nữ tu rất tân tâm và tận lực đã dẫn 
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Phái Đoàn TĐCTT truyền giáo năm 2016, lần này đã ra tận phi trường Nội Bài để chào đón. 

Nếu chuyến năm 2016, LTXC đã bất ngờ sai 1 vị linh mục đến ban phép lành đầu tiên cho 

phái đoàn TĐCTT truyền giáo Việt Nam năm ấy thì lần này, LTXC cũng sai đến với Nhóm 

TĐCTT một nữ tu như sự hiện diện thần linh của LTXC và việc Người chúc lành cho công 

cuộc loan truyền LTXC bằng công cuộc bác ái truyền giáo của nhóm. 

 
Niềm Vui Thương Xót được tỏ hiện ngay từ ban đầu, khi phái đoàn TĐCTT xuống xe để đi bộ tham quan một chút Hà Nội. Sơ Hoàng Hoạch, người nữ 

tu mặc áo xám nhạt và không đội mũ, tươi cười đứng giữa phái đoàn TĐCTT  

 

Trong chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt 2016 (18/9-8/10), LTXC đã bất ngờ gửi tới 

cho nhóm Cha Phạm Văn Quế, ở gần Hồ Hoàn Kiếm, khi ngài chở chị Nguyễn Kim Ngọc 

trong phái đoàn, về Việt Nam trước một ngày, đến nhập cuộc với phái đoàn lúc ấy. Tuy 

nhiên, sau đó, phái đoàn TĐCTT không còn giờ để tham quan thành phố Hà Nội, bởi giờ đã 

muộn, xe phải ra khỏi thành phố vào lúc 3 giờ chiều; nếu không ra kịp vào giờ kẹt xe, chiếc 

xe du lịch chở phái đoàn sẽ bị phạt; vả lại, từ Hà Nội lên Tam Đảo hôm ấy cũng không gần, 

nên phái đoàn đành hy sinh chuyến tham quan Hà Nội Tour by Bus 2016. Năm 2018, vì còn 

sớm, và đường về Dòng Mến Thánh Giá ở Sơn Tây cũng không xa lắm, nên phái đoàn 

TĐCTT đã xuống xe đi bộ tham quan chung phố xá cùng Đền Ngọc Sơn ở một cái hồ gần đó.  
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Sau nửa tiếng cùng nhau rảo bước tham quan một chút Hà Nội, không thấy gì hào hứng cho 

lắm, chúng tôi đã đồng thanh quyết định không đi thêm chỗ nào khác nữa. Bởi vậy, để nghỉ 

ngơi một chút sau gần 20 tiếng bay từ Mỹ về Việt Nam, cũng như để phái đoàn  gặp nhau 

đông đủ lần đầu tiên ở Việt Nam, (ở Mỹ chỉ có số anh chị em ở Orange County California và 

Arizona gặp nhau trong 3 phiên họp mà thôi), sửa soạn cho cả một chuyến hành trình dài bắt 

đầu từ ngày hôm sau, chúng tôi đã đồng thanh quyết định rời thành phố Hà Nội về nơi 

chúng tôi ghé trọ đầu tiên, đó là Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa ở 5/183 Phố Sơn Lộc, 

Huyện Trung Sơn Trầm, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội. 
 

Chúng tôi đã về đến Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa vào lúc 4 giờ chiều, nơi phái đoàn 

TĐCTT 20 anh chị em chúng tôi đã ghé trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 

2016, trong thời khoảng 21-24/9. Tuy nhiên, lần này xe của chúng tôi không thể chui qua cổng 
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nhà dòng để vào đậu bên trong sân của nhà dòng. Cho dù xe lần này chở 30 người to con lớn 

tướng hơn xe chở 20 người năm 2016 một chút, nhưng vẫn có thể vào được, nếu tấm bảng 

mừng 75 năm thành lập của dòng treo trên cổng được tạm hạ xuống.  

  

Chúng tôi đã được Sơ Hoàng Hoạch dẫn đến các phòng ngủ chỉ định cho nữ riêng nam 

riêng, phòng ngủ chung theo phái tính, nhưng sát gần nhau. Vào trong từng phòng, chúng 

tôi đều thấy cả một bàn nước uống kèm theo yaourt mát ruột sẵn sàng đãi khách, cho dù 

đám khách trọ này toàn là thành phần giáo dân hèn mọn. Sau khi nhận phòng, chọn chỗ ngủ, 

và một ít anh chị em tắm rửa, chúng tôi được mời đến khu Nhà Nguyện để dùng bữa tối vào 

lúc 6 giờ, ở tầng ngay dưới Nhà Nguyện. 
 

 
 

Chúng tôi đâu ngờ Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đang long trọng mừng 75 năm thành 

lập (1943-2018). Bởi thế, 5/30 anh chị em đã đến nhà dòng vào năm 2016 đều thấy hết sức ngỡ 

ngàng thấy sừng sững mọc lên một khu nhà nguy nga có vẻ hoành tráng ở ngay khu đất 

trống để trồng rau 2 năm trước. Thì ra, đó là ngôi Nhà Nguyện 2 tầng của Nhà Dòng được 

kiến thiết cho kịp mừng 75 năm thành lập hội dòng, duyên dáng, khang trang và xứng đáng. 
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Sơ Vĩnh, vị nữ tu kỳ cựu của dòng nguyên tổng phụ trách Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 

vào năm 2016, thời điểm phái đoàn TĐCTT chúng tôi đến nhà dòng lần đầu, nay làm bề trên 

của nhà mẹ của dòng, nơi chúng tôi trú ngụ, đích thân đến chào mừng chúng tôi, thay cho sơ 

Tổng Phụ Trách Mai Thị Hà của dòng đang đi công vụ.  

Ở đâu phái đoàn TĐCTT thừa sai ghé trọ, hay tham quan và tặng quà truyền giáo cũng được 

tiếp đãi như thượng khách! Chỗ nào cũng ăn toàn là đặc sản ở địa phương đó, và được nấu 

nướng hầu hết bởi toàn là các bàn tay đồng trinh! Khách du lịch thượng hạng cũng chẳng 

làm gì được cái vinh dự nghênh đón như thế!? 

 

Sau bữa tối, chúng tôi gặp nhau ngay tại phòng ăn. Để tranh thủ thời gian, chúng tôi đã xếp 

ghế ngồi họp tránh khỏi các bàn ăn, để các sơ có thể dọn dẹp, còn chúng tôi họp mặt. Theo 

dự tính, phái đoàn TĐCTT thừa sai trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 sẽ có tất 

cả là 3 phiên họp liên quan đến chuyến hành trình của mình, phiên họp nào cũng sau bữa tối: 

phiên họp đầu chuyến ở Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa ngày 6/10; phiên họp giữa chuyến 
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tại Dòng Thánh Phaolô de Chartres ở Pleiku ngày 17/10; và phiên họp kết chuyến ở Dòng 

Xito Bãi Dâu Vũng Tầu ngày 22/10.  

Phiên họp đầu chuyến hành trình sau bữa tối ngày 6/10 ở Dòng Mến Thánh Giá Hứng Hóa 

bao gồm 2 phần chính yếu sau đây: Phần thứ nhất mở đầu bằng việc cùng nhau tạ ơn LTXC 

đã cho tất cả về tới Việt Nam bằng an, bao gồm cả vấn đề hành lý ở phi trường Nội Bài cũng 

không một ai bị trục trặc gì, giống hệt như năm 2016; sau đó, từng anh chị em tham dự tự 

giới thiệu mình với chung phái đoàn, vì có trong phái đoàn có một số ở ngoài Nam California 

anh chị em chưa bao giờ gặp nhau, và một số anh chị em thân nhân và thân hữu của TĐCTT. 

Phần thứ hai là duyệt lại một cách tổng quan toàn chuyến hành trình, đặc biệt là ở Sapa, giáo 

điểm truyền giáo đầu tiên hôm sau mùng 7/10 phái đoàn sẽ tới, cho tới mùng 9/10 mới về lại 

nhà dòng. Nhất là việc phân chia từng tổ nhỏ, một việc chưa biết để làm trong chuyến 2016, 

thường bao gồm ít là 3 anh chị em, có trưởng tổ quen biết phần nào với giáo điểm được phân 

nhiệm, để mỗi tổ trực tiếp phụ trách trao quà truyền giáo ở từng giáo điểm, và việc trao lại số 

tiền của quĩ truyền giáo đã được chia nhau giữ mang về Việt Nam cho tới khi cần dùng tới. 
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Ngày 7/10 

Giáo Xứ Sapa,  

Giáo họ Sử Pán & Giáo họ Thôn Lý 

 

iáo điểm đầu tiên trong 8 giáo điểm được ấn định đến viếng thăm và tặng quà truyền 

giáo của phái đoàn TĐCTT Xuyên Việt II - 2018 là Sapa, một khu du lịch nổi tiếng ở 

Miền Thượng Du Bắc Việt, cách Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa ở Thị Trấn Sơn Tây 

6 tiếng lái xe. Bởi thế, chúng tôi đã phải rời nhà dòng vào sáng Chúa Nhật mùng 7/10 từ 6 giờ 

sáng, điểm tâm trên xe, cho kịp lịch trình đến 1 giáo xứ và 4 giáo họ khác nhau ở một miền 

đồi núi gập ghềnh khó đi, cho dù bằng xe trung chuyển 15 chỗ ngồi, thay vì bằng xe đò du 

lịch 45 chỗ ngồi, như chúng tôi đã thuê mướn xuyên Việt 19 ngày (6-24/10/2018). 

 

G 
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Khi phác họa chương trình, chúng tôi hoàn toàn không ngờ đã đến các nơi vào thời điểm ý 

nghĩa của nhiều nơi. Trước hết, ở Sapa, vào chính Lễ Quan Thày Mẹ Mân Côi Chúa Nhật 

mùng 7/10 của Giáo Xứ Sapa.  

 

 
 

Đa số anh chị em trong phái đoàn lần đầu tiên tới Sapa, đã tỏ ra rất hào hứng khi tận mắt 

thấy cảnh trời đất giao hòa ở miền đất tột đỉnh của đất nước Việt Nam thân yêu mà họ chưa 

bao giờ được đặt chân tới. Lần trước, năm 2016, phái đoàn TĐCTT 20 anh chị em cũng bắt 

đầu từ trên cao xuống, từ Tam Đảo ở Giáo Phận Bắc Ninh, lần này, năm 2018, phái đoàn 

TĐCTT 29/31 anh chị em cũng bắt đầu từ Sapa ở Giáo Phận Hưng Hóa. 

 

Chúng tôi tới nơi vào lúc 11 giờ 15 sáng, với bầu trời hơi âm u và ẩm ướt, bấy giờ lễ đã xong 

và cha chánh xứ đang họp ở bên trong nhà thờ. Chúng tôi đã chụp hình ở những nơi đáng 

lấy ảnh kỷ niệm, như trước khuôn viên nhà thờ, hay trước Đài Đức Mẹ ở đầu nhà thờ, trong 

lúc đợi chờ trình diện vị linh mục chánh xứ là Cha Phạm Thanh Bình, vị linh mục thừa sai 

của Giáo Phận Hưng Hóa đã phục vụ ở Giáo Xứ Sapa suốt từ 5/2006, sau 60 năm không có 

linh mục thường trú ở đây. 
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Gặp chúng tôi ở sân nhà xứ, sau khi trao đổi mở đầu và chụp hình chung, ngài đã mời chúng 

tôi vào dự tiệc mừng Lễ quan thày của giáo xứ. 
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Vào lúc 1 giờ trưa, ngài đã lái xe riêng dẫn chúng tôi đi thăm viếng và tặng quà truyền giáo ở 

một số giáo họ thuộc giáo xứ Sapa của ngài. Chúng tôi ở trên 1 xe 15 chỗ và 1 xe 30 chỗ. Vì 

đường đến các giáo điểm không thể đi bằng chiếc xe đò du lịch cồ tượng đang chở chúng tôi. 
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Chúng tôi đến giáo họ đầu tiên ở Sapa là Giáo họ Sử Pán, gần đến giờ lễ lúc 2 giờ 30 chiều. 

Đường đi từ Nhà Thờ Sapa đến Giáo họ này bình thường chỉ mất 20 phút, nhưng vì đường 

quá xấu, đầy những ổ gà và lở loét, cho dù tài xế có tài tránh né cũng không thể nào thoát 

được những cảnh bập bềnh liền liền xẩy ra xô đẩy ngả nghiêng mọi người ngồi trên xe. 

Cho dù được 2 chiếc xe trung chuyển chở, 15 và 30 chỗ, vẫn không thể lên được tới tận nơi, 

đến độ phái đoàn TĐCTT thừa sai cũng phải xuống xe và leo dốc một khoảng mấy trăm mét. 

Chiếc xe 15 chỗ đã cố gắng lên, nhưng trước khi xuống đã bị vướng mắc bên đường, cựa 

quậy mãi mãi mới xuống được. Còn chiếc xe của vị linh mục chánh xứ thì lên tới tận nơi. 

 

Lần đầu tiên chúng tôi thấy một ngôi nguyện đường đơn sơ mộc mạc như thế, cho dù năm 

2016 chúng tôi đã đến giáo điểm Đắc Pơ ở Giáo Phận ở Kontum để thấy được một nơi dâng 

lễ hằng tuần còn thảm thương hơn thế nữa, nhưng dầu sao vẫn chưa phải là một nguyện 

đường chính thức, và cũng là lần đầu tiên, bao gồm cả chuyến năm 2016, chúng tôi được 

tham dự Thánh lễ cử hành ở một buôn làng của những người anh chị em dân tộc thiểu số.  
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Ngôi nguyện đường của Giáo họ Sử Pán, một trong các giáo họ tiêu biểu của Giáo xứ Sapa 

này, cuối tuần vẫn có sơ Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa phục vụ, bao gồm việc dạy giáo lý 

kiêm cung cấp ăn uống cho tham dự viên cả ngày. 

Tham dự Thánh lễ ở đây, chúng tôi cảm thấy một sự sốt sắng lạ thường, chẳng kém gì ở 

trong các dòng tu chúng tôi ghé trọ trong suốt hành trình của mình.  

 

 

Tham dự Thánh lễ ở đây, chúng tôi cảm thấy một sự sốt sắng lạ thường, chẳng kém gì ở 

trong các dòng tu chúng tôi ghé trọ trong suốt hành trình của mình. Bởi vì, anh chị em dân 

tộc dự lễ rất nghiêm trang, cho dù đầy những con nít, chưa kể chỉ có những hàng ghế ngồi là 

những tấm ván dài, được kê trên các cục gạch, cao hơn sàn nhà nguyện khoảng từ một gang 

tay trở lại, thật khó ngồi, (có thể phái đoàn TĐCTT phải chịu khó đau lưng mà ngồi hôm ấy). 

Ngôi nguyện đường thật là nghèo khó, chẳng khác gì như chính cuộc sống bần cùng thiếu 

thốn của họ, thế nhưng tiếng hát của họ sao mà lừng vang thánh thót lạ thường, hoàn toàn 

phản ảnh tâm hồn đơn sơ chân thành của họ, khiến nhiều anh chị em TĐCTT không thể nào 

không cảm kích và thán phục, không còn cảm thấy cái bất tiện khó chịu khi ngồi dự lễ nữa. 
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Ở Giáo điểm nào cũng thế, Nhóm TĐCTT cũng tặng 2 món quà truyền giáo: một món chính 

Nhóm TĐCTT nhờ vị linh mục hay nữ tu thừa sai ở đó mua trước, tùy theo nhu cầu truyền 

giáo cùng số người lương dân hay giáo dân bần cùng ở mỗi nơi, món quà do chính phái đoàn 

TĐCTT đến tận nơi trực tiếp trao tặng vào ngày giờ được các vị thừa sai điạ phương ấn định; 

và một món Nhóm TĐCTT trao tặng cho vị thừa sai chính yếu ở từng địa phương, để các vị 

có thêm phương tiện vật chất mà lo cho đủ mọi nhu cầu truyền giáo thích hợp với giáo điểm 

của các vị trong tương lai.  

Không ngờ, quà tặng được chia làm hai này rất hợp tình hợp lý như Sơ Hoàng Hoạch cho 

biết qua email sơ gửi cho người viết ngày 16/9/2018: "Bác ơi, cha Bình có ngỏ ý với bác và đoàn 

điều này. Thứ nhất, nếu được thì thay vì tặng quà cho cá nhân từng gia đình thì chỉ được miếng ăn 

trước mắt thì có thể dùng số tiền đó để đầu tư phát triển giáo xứ như xây dựng nhà nguyện, nhà giáo 

lý, mua những thiết bị cần dùng trong nhà nguyện...hay làm nhà tình thương cho nhưng gia đình mà 

nhà cửa sập xệ vì nhiều gia đình nhà cửa tan hoang, hoặc có thể đầu tư vào việc phát triển giáo dục 

cho các trẻ vì trên đó cha đưa  các em thiếu nhi trong bản ra Sapa để cho các em đi học phổ thông vì thế 

cũng cần nhiều sự giúp đỡ, như vầy có thể cho các em tương lai".  
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Ở giáo điểm truyền giáo Sapa, vị linh mục thừa sai Chánh Xứ Sapa, tặng món quà cho dân 

chúng rất đơn giản, chỉ có 2 thứ: một thùng mì tôm và 1 số tiền mặt. Lý do là vì họ vừa xong 

mùa gặt, không cần bao gạo như ở các giáo điểm khác thường có, hay các thứ phụ tùng khác, 

vì số tiền mặt họ được trao tặng sẽ do họ sử dụng tùy nghi. Lời khuyên của mấy vị linh mục 

phục vụ anh em đồng bào thiểu số là "đừng cho họ tiền" có thể không áp dụng ở đây, vì vị linh 

mục ở đây, cũng phục vụ cùng đối tượng là anh chị em dân tộc thiểu số, trong trường hợp 

này, đã cứ tặng tiền cho họ. Miễn là trao tiền cho đúng đối tượng, đó là cho những người làm 

vợ và làm mẹ đóng vai trò làm chủ gia đình, theo mẫu hệ của họ, những con người gia chủ 

biết sử dụng tiền bạc cho gia đình của họ, không lấy tiền đi nhậu nhoẹt như chồng của họ. 

Ở Giáo điểm Thôn lý, nơi Nhóm TĐCTT được vị linh mục thừa sai dẫn đến thăm viếng và 

tặng quà truyền giáo sau Giáo điểm Sử Pán này, một chị em người dân tộc thiểu số đang cầm 

số tiền vừa nhận, được người viết hỏi "chị làm gì với số tiền chị được tặng này", câu chị trả 

lời là: "để trả tiền học cho con". Ai trong phái đoàn TĐCTT cũng phải công nhận rằng, các giáo 

điểm truyền giáo có anh chị em dân tộc thiểu số, tất cả là 4 nơi trong chuyến hành trình 2018: 

Sapa, Khe Sanh, Kontum và Buôn Mê Thuột, họ tỏ ra rất chân thật, không tham lam, không 

tranh giành, không kêu ca, không xô lấn, trái lại, rất thứ tự, thầm lặng, tới phiên thì nhận, 

nhỡ có vô tình được dư hay được thêm cách nào, một khi biết được, họ liền tự động hoàn lại, 

thậm chí trẻ con cũng không chịu lấy thêm hay lấy dư v.v.  
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Chúng tôi đến Giáo điểm Thôn lý vào lúc 4 giờ chiều, tưởng rằng lễ đã xong để tặng quà 

truyền giáo cho anh chị em ở đây. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến thì vẫn đang lễ, một trong 2 

cha phụ tá Giáo Xứ Sapa đang giảng, vì có nghi thức rửa tội đầu lễ, nên lễ dài thêm nửa 

tiếng. Tại Giáo điểm này, chúng tôi cũng phải xuống xe, leo dốc lên ngôi nhà thờ ở trên cao, 

ngôi nhà thờ cách Nhà Thờ Sapa 5 km, được thành lập từ năm 2010, rộng hơn, khang trang 

hơn và tân hơn nguyện đường Giáo họ Sử Pản vừa rồi, bao gồm cả một nhà xứ riêng nữa.  
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Các anh chị không thuộc tổ đặc trách tặng quà ở bất cứ nơi nào thì tự do tặng thêm quà riêng 

của mình, như cho người lớn thêm tiền, hay cho trẻ em kẹo bánh.  
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Sau khi tặng 45 phần quà ở Giáo họ Sử Pán và 90 phần quà ở Giáo họ Thôn lý, đoàn xe chở 

chúng tôi đến Giáo họ Hầu Thào, cách Giáo xứ Sapa 8 cây số, để ăn tối và trọ đêm, để sáng 

sớm hôm sau tặng quà cho dân chúng ở đấy, rồi từ đó đến thăm Giáo họ Lao Chải v.v.. 

 

Lần đầu tiên trong cả 2 hành trình truyền giáo 2016 và 2018, đêm mùng 7 sang mùng 

8/10/2018 là đêm phái đoàn TĐCTT thừa sai được ngủ ở tại buôn làng của anh chị em dân tộc 

H'Mong. Phái đoàn TĐCTT bao giờ cũng từ chối vấn đề ở khách sạn với lý do dưỡng sức, trái 

lại, muốn ăn ở giống như chính những người anh chị em mình đến thăm viếng và tặng quà 

truyền giáo. Vấn đề ăn uống thì tùy nghi: "vào bất cứ thành nào, khi được đón tiếp, các con hãy ăn 

những gì họ dọn ra cho các con" (Luca 10:8). Thế mà suốt 3 tuần lễ liền, có những chị khó ngủ, 

thậm chí mất ngủ và bị muỗi cắn, song vẫn có sức tiếp tục cuộc hành trình một cách hào 

hứng tươi vui! Trong Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XII Thường Niên 25/6/2017, Đức 

Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở chung Kitô hữu, thành phần tự bản chất là "môn đệ thừa sai 

- missionary disciples", và riêng những Kitô hữu đang thực hiện sứ vụ truyền giáo ở các nơi 

trên thế giới, rằng: "Việc đi truyền giáo không phải là việc tham dự một cuộc du lịch".  
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Ngày 8/10  

 
Giáo họ Hầu Thào,  

Giáo họ Lao Chải, và  
Giáo điểm San 1 
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ã lâu lắm chúng tôi không nghe thấy tiếng gà gáy ban sáng sớm. Trong chuyến hành 

trình truyền giáo xuyên Việt II 2018 lần này, chúng tôi lại được nghe, nghe đến 2 lần, 

lần ở Giáo họ Hầu Thào rạng sáng ngày 8/10 này, và lần thứ hai vào rạng sáng ngày 

21/10 ở Giáo Xứ Rạch Vọp GP Cần Thơ. 
 

Trời về sáng mà vẫn cứ âm u và ẩm ướt làm sao ấy. Hôm nay chúng tôi có lễ sáng ở Giáo họ 

Hầu Chài mà là lễ tối vào lúc 7 giờ ở Nhà Thờ Sapa. Bởi thế, trong khi chờ đời dân chúng đến 

lĩnh quà vào lúc 6 giờ 30 phút sáng, như đã được thông báo từ tối hôm qua, qua vị đại diện 

của họ, vì dân chúng họ cần đi làm sau đó, phái đoàn TĐCTT chúng tôi, không ai bảo ai tự 

động lần lượt kéo nhau vào nhà thờ để lần Chuỗi Mân Côi trước 6 giờ, cho tới khi đông đủ 

mọi anh chị em thì cùng nhau dâng mình cho Đức Mẹ rồi lần thêm Chuỗi Kinh Thương Xót 

ngay trước khi dân chúng kéo đến. 
 

Tất cả 4 ngàn MK tiền quà chúng tôi gửi về trước cho vị linh mục thừa sai Chánh Xứ Giáo Xứ 

Sapa được chia cho 300 hộ gia đình, mỗi hộ 300 ngàn đồng VN, bao gồm 1 hộp mì tôm và 

tiền mặt. Hôm qua, chúng tôi đã tặng 135 phần quà ở 2 Giáo họ Sử Pán và Thôn Lý. Hôm 

nay, ở Giáo họ Hầu Thào, chúng tôi tặng 110 phần quà, vào sáng sớm, lúc 6 giờ 30, để họ còn 

đi làm, dù trong sương mù. "Còn 2 giáo điểm cũng được tặng quà nhưng đoàn không tới được là 

giáo họ Hầu Chư Ngài 45 hộ gia đình và giáo họ Tả Van 10 hộ gia đình. Tổng số hộ gia đình được 

nhận quà là 300 hộ gia đình, mỗi phần quà trị giá 300.000đ" (Sơ Hoàng Hoạch email 10/10/2018). 
 

 

Đ 
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Các sơ MTG Hưng Hóa phục vụ ở Giáo họ Hầu Chài này đã cống hiến nhóm TĐCTT bữa 

điểm tâm phở nóng hổi trong sương mờ lạnh.  
 

Phái đoàn chúng tôi không thể nào có được cảnh 30 anh chị em TĐCTT ngồi ăn phở ban sáng 

trong sương mờ lạnh ở một buôn làng Sapa như thế này: vừa ngon miệng, vừa ấm lòng, vừa 

tình tứ khôn tả, không thể nào tìm thấy nơi bất cứ một khu du lịch nổi tiếng nào trên thế giới 

nói chung, và ở khu Tiểu Sài Gòn ở Orange County California nói riêng. Chưa bao giờ phái 

đoàn hành trình truyền giáo xuyên Việt chúng tôi được trải qua như sáng hôm ấy, cũng như 

chúng tôi đã trải qua một đêm thật sự là đúng nghĩa truyền giáo nhất tại thôn Hầu Chài này, 

khi được ngủ qua đêm lần đầu tiên ở giữa một buôn làng anh chị em đồng bào thiểu số Sapa 

ấy. một bữa điểm tâm đầu ngày còn được kèm theo văn nghệ, bởi giọng ca chuyên nghiệp 

mai danh ẩn tích người Thượng H'Mong... 
 

Bữa phở ngon miệng và ấm lòng điểm tâm đầu ngày còn được kèm theo một mục văn nghệ 

bất ngờ thật hào hứng, bởi giọng ca chuyên nghiệp mai danh ẩn tích người Thượng 

H'Mong...  

 

Đó là giọng ca truyền cảm của anh Lồ A Me người bản địa, trước hết với bài "Sapa nơi gặp gỡ 

đất trời" của tác giả Bùi Chiến, sau đó với bài "Cát Bụi Cuộc Đời" của tác giả Bùi Nga.  
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Ba sơ MTG Hưng Hóa, ngồi giữa tươi cười, vừa điểm tâm vừa thưởng thức văn nghệ 
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Không ngờ tiếng hát vang lừng giữa sương mai lành lạnh thật là lôi cuốn của anh đã biến 

anh thành một thần tượng: được tặng hoa, được chụp chung, được mộ mến v.v. 
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Trong khi chờ đợi xe taxi tới chở anh chị em trong phái đoàn thẳng từ Giáo họ Hầu Chài tới 

Giáo họ Lao Chải, anh chị em chia sẻ cảm nghiệm và nhắc nhở nhau sinh hoạt trong ngày, 

nhất là việc quyết định tặng thêm 2 ngàn Mỹ kim cho 4 xe 120 người ở Sapa Hành Hương 

Năm Thánh Tôn Vinh Các TTĐVN ở Nhà Thờ Chính Tòa GP Hưng Hóa để lĩnh ơn Toàn Xá. 
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Anh chị nào đi taxi được chở thẳng lên tới nơi, còn một số anh chị đi xe 10 chỗ, vì xe không 

thể băng qua cây cầu nhỏ, phải xuống xe đi bộ từ dưới lên, khoảng 1 cây số quanh co hơi dốc. 
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Chúng tôi ghé thăm Giáo họ Lao Chải, cách Nhà Thờ Sapa 10 cây số, một Giáo họ có ngôi 

nhà thờ được thiết dựng từ năm 1995, rộng lớn khang trang và tiện nghi hơn nguyện đường 

của Giáo họ Sử Pán và Giáo họ Thôn lý, những nơi chúng tôi ghé viếng thăm và tặng quà 

chiều hôm qua, chỉ thua Nhà Thờ Giáo họ Hầu Chài, nơi chúng tôi trọ đêm và tặng quà sáng 

hôm nay. Ở Giáo họ Lao Chải này, chúng tôi không tặng quà truyền giáo, vì số tiền 4 ngàn 

Mỹ kim chúng tôi tặng chỉ đủ cho 5 giáo họ, trong đó có 3 Giáo họ chính chúng tôi đích thân 

trao tặng.  

 

 
 

Tuy nhiên, ở Giáo họ Lao Chải này, chúng tôi được dịp thăm Nhà Trẻ do các sơ MTG Hưng 

Hóa phục vụ, các em từ 2 đến 3 tuổi của các gia đình dân tộc thiểu số, trước khi các em được 

chuyển sang trường mầm non từ 3 tuổi trở lên của nhà nước ở gần đó. Các sơ chăm sóc cho 

các em cả ngày, bao gồm cả việc cho ăn uống, sinh hoạt và dạy dỗ về văn hóa cũng như đức 

tin, từ lúc bố mẹ đem đến gửi để đi làm cho tới chiều đón về sau khi nghỉ việc. Chúng tôi 

thấy các em thật dễ thương khi sinh hoạt, nhất là lúc các em tự động đi lấy thức ăn, xúc ăn và 

thu dọn sau ăn.  
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Chúng tôi đã được các sơ mời lên trên gác lầu giải khát một chút, sau khi chúng tôi nhìn vào 

phòng lớp của các em, và một số chị hứng lên bỏ giầy ở ngoài để vào cho các em kẹo bánh. 
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Có một số anh chị đã theo một sơ Nga dẫn đường leo lên Giáo điểm San 1, vừa dốc dác vừa 

quanh co, càng lên cao càng mệt, đến độ một số chị đành bỏ cuộc từ đầu hay ở lưng chừng.  
 

 
 

Những ai có thể vẫn cứ nhất định lên cho bằng được, càng hứng khi nhìn xuống thung lũng 

bên dưới và đoạn đường đã bỏ lại. 
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Để tiếp tục leo cho tới cùng, thì hình ảnh đoạn đường Núi Sọ mà Chúa Kitô, đã bị đánh tan 

thây nát thịt, vô cùng yếu nhược, vẫn gồng mình vác thập giá lên cho tới tận đỉnh đồi Canvê. 
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Cuối cùng 14 anh chị em chúng tôi cũng lên tới tận đỉnh, nơi có ngôi nguyện đường đơn sơ 

mộc mạc nơi, nhưng vẫn khá hơn cả nguyện đường của Giáo họ Sử Pán chiều hôm trước, dù 

ở nơi đây mới chỉ là giáo điểm chứ chưa trở thành giáo họ. Sơ Nga, Dòng MTG Hưng 

Hóa, người dẫn chúng tôi leo núi tuyên bố rằng chưa có một phái đoàn nào đông người như 

phái đoàn TĐCTT sáng hôm ấy đã lên tới tột đỉnh này khó vươn cao này, nơi có thể ngắm 

toàn cảnh thiên nhiên Sapa, nhưng hôm ấy trời mờ sương nên thấy gì cũng xa xa mờ mờ… 

 

Trong khi chờ đợi người giữ cửa mở cửa vào bên trong nguyện đường, anh chị em ngắm 

cảnh và trò truyện ở bên ngoài.  Khi người nữ giáo dân đến mở cửa nguyện đường ra, chúng 

tôi đã tiến vào bên trong để tham quan. Và dù không có Thánh Thể, ngoài 3 Tượng Chúa Tử 

Giá, Mẹ Ban Ơn và Thánh Giuse trên gian cung thánh, với một bàn thờ mộc mạc và bục đọc 

sách Thánh, chúng tôi cũng cùng nhau viếng Chúa và hiệp lễ thiêng liêng, cầu cho quê 

hương đất nước Việt Nam thân yêu. Trước khi xuống núi, chúng tôi ghi niệm trên đỉnh cao 

của Giáo điểm San 1 này một hình kỷ niệm ngay trước cung thánh. Hình như sau khi mệt 

cười mới tươi. Thế mới ứng nghiệm Lời Chúa phán: "Các con sẽ phải sầu thương một thời, 

nhưng nỗi sầu thương của các con sẽ trở thành niềm vui" (Gioan 16:20) 
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Cho dù leo núi vất vả, chúng tôi vẫn không quên mang quà cho các em ở giáo điểm San 1 

này. Vừa xuống núi được một chút, chúng tôi gặp anh chủ tịch ở giáo điểm này, và trao kẹo 

bánh của mình cho anh, để anh cho các em bấy giờ đi học và sắp tan trường vào lúc 12 giờ. 
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Chưa bao giờ chúng tôi có một bữa điểm tâm phở nóng trong sương mù lành lạnh như sáng 

mùng 8/10/2018 ở Giáo họ Hầu Chài giữa buôn làng thế nào, thì cũng chưa bao giờ chúng tôi 

có một bữa trưa tại một quán ăn ở phố nhỏ của buôn Lao Chải, giữa đồi núi thiên nhiên mát 

mẻ như trưa hôm cùng ngày khó quên ấy. Sau đó, chúng tôi về lại nhà xứ Sapa trong mưa 

gió để sửa soạn mai lên đường, (thay vì tham quan phố Sapa, nhất là lên Hàm Rồng để ngắm 

toàn cảnh Sapa, bởi trời bấy giờ âm u), rồi dùng bữa tối lúc 5 giờ 30 và lễ tối lúc 7 giờ. 
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Chúng tôi được chia phòng ngủ cho đêm cuối cùng ở Sapa như sau: trong khi 8 anh em trong 

phái đoàn ở căn phòng được giành cho "Quí Cha", thì tất cả các chị, vì thiếu chỗ ở nhà xứ, đã 

ra hotel ở gần nhà xứ, Hotel Thắng Lợi, thay vì phải đi ở khách sạn xa như đã booked. 
 

 
 

Trong khi chờ đợi bữa chiều với các em học sinh người dân tộc nội trú ở Sapa, Cha Chánh Xứ 

Phạm Thanh Bình chia sẻ hai vấn đề then chốt: 1- Vấn đề xây dựng cơ sở cho Giáo Phận với 

kinh phí lên tới 2 triệu MK, và 2- Vấn đề dự án giáo dục giới trẻ dân tộc thiểu số ở Sapa.  
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Lấy thức ăn xong, nhóm TĐCTT chia nhau ngồi dùng bữa chiều xen kẽ với các em học sinh. 

Bữa chiều hôm ấy, giữa nhóm TĐCTT và các em học sinh dân tộc H'Mong, còn được giúp 

vui bởi các giọng ca nam nữ thật hồn nhiên duyên dáng của các em nữa. Tối hôm ấy, Nhóm 

TĐCTT lần đầu tiên được dự lễ ở Nhà Thờ Sapa, ngôi nhà thờ một trời một vực so với năm 

2006 là năm gia đình người viết ghé tham quan vùng du lịch Sapa nổi tiếng và vào dự lễ 

chiều. Bấy giờ, sau lễ, không ai bảo ai trong khách Công giáo du lịch, đều tự động xếp hàng 

vào nhà xứ để đóng góp tiền bạc cho việc tái thiết ngôi thánh đường chẳng khác nào tượng 

chịu nạn vậy. 
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Sapa là một giáo điểm truyền giáo có thể nói là đặc biệt nhất trong cánh đồng truyền giáo 

Việt Nam nói chung và trong các giáo điểm truyền giáo của Hành Trình Truyền Giáo Xuyên 

Việt 2016 và 2018 nói riêng. Tại sao vậy?  
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Trước nhất, tại vì giáo điểm Sapa này, cách Hà Nội 400 Km và Tòa Giám Mục Hưng Hóa 360 

km, bắt đầu có từ năm 1902, ở một vùng trời thiên nhiên duyên dáng, đã trở thành một vùng 

trời du lịch phồn hoa và giầu thịnh, chứ không như các giáo điểm truyền giáo khác, vừa xa 

xôi hẻo lánh, vừa vắng vẻ và bần cùng khốn khổ, như ở các nơi khác ngay trong tỉnh Lao Cai, 

một tỉnh cực bắc ở Miền Thượng Du Bắc Việt, bao gồm cả Thị Trấn Sapa này.  

 
Sau nữa, tại vì giáo điểm truyền giáo Sapa này liên hệ mất thiết bất khả phân ly với vùng trời 

du lịch nổi tiếng ấy như thế nên đã thu hút cả các phái đoàn tông đồ truyền giáo từ các nơi 

tới, để vừa truyền giáo vừa tham quan thiên nhiên mỹ miều, chứ không lưu ý tới hay ít quan 

tâm đến nhiều giáo điểm truyền giáo khác ở rải rác xa xôi khó đến trong Hạt Lào Cai (trừ 

Sapa cũng nằm trong cùng địa bàn của giáo hạt này) thuộc Giáo Phận Hưng Hóa.  

Sau hết, tại vì anh chị em đồng bào thiểu số người H'Mong ở giáo điểm Sapa này, cho dù 

sống giữa vùng trời du lịch, và một số sống bằng nghề hướng dẫn viên du lịch, hay bán quà 

cho khách du lịch, nhưng họ vẫn không bị lai căng mất giống, vẫn nghèo khổ, nhất là vẫn có 

một nền văn hóa có thể nói còn hơn người Kinh của chúng ta, ở chỗ vẫn ngay thẳng thật thà, 

đơn sơ chất phác, không tham lam tranh giành. 
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Ngày 9/10  
 

Sáng Sapa...  
Trưa Lào Cai...  
Chiều Sơn Tây 

 

 

 

rong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót II 2018 qua 8 

giáo điểm, thời gian dài nhất đã dành cho giáo điểm đầu tiên ở Sapa Giáo Phận Hưng 

Hóa, trong 2 ngày trọn, mùng 7 và mùng 8/10. Sáng ngày mùng 9/10, phái đoàn 

TĐCTT đã tạ từ giáo điểm này, không phải bằng 1 Thánh Lễ, vì ở đây không có lễ 

sáng, và chúng tôi đã có lễ trưa cùng ngày ở Lào Cai rồi, mà là bằng một bữa điểm tâm. Bao 

giờ cũng thế, trong suốt chuyến đi, ở đâu cũng vậy, phái đoàn TĐCTT cũng tạ từ quí cha hay 

quí sơ đã tiếp đón phái đoàn ngay trước bữa điểm tâm. 

 

Thật vậy, trước bữa điểm tâm ngày 9/10 ở Giáo Xứ Sapa vào lúc 7 giờ sáng, phái đoàn đã tạ 

từ Cha Chánh Xứ Phạm Thanh Bình, và biếu tặng cha thêm, (ngoài số tiền 4 ngàn MK đã gửi 

về VN trước để cha mua quà truyền giáo cho 300 hộ gia đình thuộc phạm vị giáo xứ của cha 

ở các giáo họ), một số tiền 5 ngàn MK nữa, để cha có thêm phương tiện vật chất trong việc 

mục vụ đa dạng, trong đó có các dự án giáo dục trong giáo xứ của cha. Phái đoàn còn tặng 

thêm 2 ngàn MK nữa để cha lo cho 120 người (4 xe, mỗi xe 30 chỗ, giá 500 MK một ngày) 

Hành Hương Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2018 (19/6 - 24/11) ở Nhà 

Thờ Chính Tòa của Giáo Phận Hưng Hóa ngay sát Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, hầu lĩnh 

ơn Toàn Xá. 

 

Bữa sáng tạ từ giáo điểm truyền giáo Sapa được Cha Chánh Xứ đãi cho phái đoàn TĐCTT 4 

món khác nhau, tùy thưởng thức, món nào thích hợp nhất với mình, hay có thể dùng nhiều 

hơn, cả 4 món cũng được, được sắp xếp theo thứ tự từ đầu bàn xuống cuối bàn: bánh cuốn, 

cơm giò, mì tôm và bánh mì bơ. Thoạt tiên ai cũng tưởng món mì tôm quá quen thuộc sẽ bị ế. 

Ai dè lại gần hết. Chỉ có cơm giò còn dư nhiều. Một số bụng dạ đã thưởng thức cả 3 món: 

đầu tiên là bánh cuốn, sau đó là bánh mì bơ và cuối cùng là mì tôm. Thật là một bữa điểm 

tâm thật ngon và no bụng. Đúng là chỉ có ở giáo điểm truyền giáo du lịch Sapa này mà thôi. 

T 
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Sáng nào cũng vậy, sau điểm tâm và trước khi lên đường hay sinh hoạt chung trong ngày, 

Nhóm TĐCTT cũng cùng nhau dâng mình cho Đức Mẹ, sau đó hát Hiệu Ca TĐCTT trước khi 

lĩnh phép lành đầu ngày, nếu có linh mục. 
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Chúng tôi không ngờ, Cha Chánh Xứ Sapa Bình đã gửi email ngày 28/11/2018 báo cho Nhóm 

TĐCTT biết về chuyến hành hương do nhóm tặng thêm 2 ngàn MK để đài thọ như sau: 
 

Giáo xứ Sapa chân thành cảm ơn bác và đoàn TĐCTT về chuyến viếng thăm và tặng quà cho các gia 

đình người dân tộc H’mông tại các bản làng, qua đó bà con rất vui và cảm nhận được tình thương của 

Chúa qua được thể hiện bằng những việc làm và những con người cụ thể. Ngoài phần quà như đã dự 

định, đoàn TĐCTT còn tặng thêm các phần quà khác, đặc biệt là đã hỗ trợ tiền xe cho bà con đi hành 

hương Năm Thánh kính CTTĐVN tại Nhà thờ chính toà giáo phận Hưng Hoá gần thủ đô Hà Nội. 

Đây là một chuyến đi rất ý nghĩa, vừa là để lĩnh ơn ích thiêng liêng, nhưng cũng là dịp may hiếm có 

trong đời để bà con vùng núi cao có cơ hội về thăm vùng xuôi với các nhà thờ và những sinh hoạt của 

các giáo xứ mà họ không thể hình dung nếu không thấy... Về chuyến hành hương, dự kiến 8 chuyến xe 

nhưng thực tế bà con đã đăng ký đến 500 người, như vậy phải đi 17 xe chia thành 2 ngày: Chúa nhật 

18/11 đi 6 xe dành cho các em học sinh và thứ tư 21/11 đi 11 xe dành cho người lớn. Hành trình như 

sau: tối hôm trước hầu hết tập trung đông đủ tại nhà thờ Sapa và hầu như không ngủ (vì không có đủ 

chỗ), hôm sau 2 giờ sáng lên xe đi 6 tiếng, 8 giờ tới nhà thờ chính toà Hưng Hoá, 9 giờ tham dự các 

nghi thức và thánh lễ rồi ăn trưa, viếng thăm nhà dòng MTG Hưng Hoá, 1 giờ trưa lên xe trở về, ghé 

thăm Trung tâm mục vụ và một số nhà thờ, ăn chiều trên đường và 9 giờ tối về tới nhà thờ Sapa, một 

số người trở về bản làng, số ở xa lại tiếp tục ở lại 1 đêm lay lắt tại nhà thờ.... Kể như vậy để thấy rằng 

tuy rất vất vả, thức đêm, đường xa, say xe, đói mệt... nhưng mọi người ai cũng vui và muốn đi nữa 

nếu có cơ hội... (chỉ có một người... không vui vì bội chi.. Hihi). Tạ ơn Chúa vì chuyến hành hương tốt 

đẹp và bình an. Cảm ơn bác và đoàn đã sẵn sàng giúp đỡ để bà con có chuyến đi này. Xin gửi bác mấy 

tấm hình về chuyến hành hương. 
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Trong Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót II 2018 này, phái 

đoàn TĐCTT cũng lợi dụng tuyến đường, nếu thuận lợi, để ghé thăm một số danh lam thắng 

cảnh hữu tình của quê hương đất nước. 

Vì là chuyến Xuyên Việt nên phái đoàn mong muốn được đi "từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà 

Mau". Cho dù không thể xuống tới tận Mũi Cà Mau, khi mà vào ngày 21/10/2018, phái đoàn 

đã xuống tới Trung Tâm Hành Hương Cha Trương Bửu Diệp ở Bạc Liêu, chỉ còn cách đó 75 

cây số hay gần 2 tiếng lái xe nữa, phái đoàn cũng phải vì đức bác ái mà uyển chuyển lịch 

trình, hy sinh không đến Mũi Cà Mau. Bù lại, LTXC đã sắp xếp cho phái đoàn đến Ải Nam 

Quan là nơi hầu hết anh chị em trong phái đoàn lần đầu tiên trong đời đặt chân đến, nơi 

đứng bên này cầu, từ Việt Nam nhìn sang bên kia Trung quốc. 

Đúng thế, sau khi rời Sapa lúc 8 giờ sáng, qua 2 tiếng lái xe, phái đoàn TĐCTT đã tới biên 

giới Việt Trung ở Lào Cai, nơi đã diễn ra Chiến Tranh Biên Giới Việt Trung 1 tháng trời vào 

năm 1979 (17/2-16/3), chỉ vì vấn đề tranh chấp nhau về nước Cam Bốt. Ở đây, chúng tôi đã 

được Cha Nguyễn Văn Thành, vị linh mục đặc trách truyền giáo toàn vùng lào cai, trừ Sapa, 

hướng dẫn đến tận biên giới để vừa tham quan vừa lấy hình lưu niệm, trước khi ghé thăm 

Giáo Xứ của ngài ở Nhà Thờ Cốc Lếu và ăn trưa ở đó. 
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Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông thương qua cầu Hồ Kiều, bắc qua sông biên giới Nậm Thi, tới cửa Hà Khẩu Trung Quốc 

 

 
 

Cha Nguyễn Văn Thành muốn lưu niệm 1 tấm hình ở ngay trụ cột cây số 0 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Kh%E1%BA%A9u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
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Từ biên giới, chúng tôi được Cha Thành dẫn bộ về Nhà Thờ Cốc Lếu của ngài không xa lắm. 

Trời bắt đầu âm u như sắp sửa đổ mưa, sau khi phái đoàn TĐCTT đã tham quan và chụp hình nơi muốn thấy. 
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Trong khi phái đoàn TĐCTT nghỉ uống nước và chờ lễ lúc 12 giờ trưa, Cha Thành đã dẫn giải 

về địa bàn mục vụ của ngài là Hạt Trưởng ở Giáo hạt Lào Cai bao rộng, xa xôi và phức tạp… 
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Phái đoàn đã tặng Cha Hạt Trưởng Lào Cai GP Hưng Hóa 2 ngàn MK làm quà truyền giáo. 
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Vì Giáo hạt Lào Cai bao rộng, nên đã có nhiều cha phụ tá, cả triều lẫn dòng, phụ giúp truyền 

giáo và mục vụ (trong đó 2 vị trẻ đang ngồi ăn trưa chung một bàn với anh chị em TĐCTT). 

Trời mưa, phái đoàn chờ xe đậu ở gần nhà thờ tiến vào khuôn viên nhà thờ để đón khỏi ướt.  
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Trên đường về, thấy còn giờ, phái đoàn TĐCTT đã ghé thăm gia đình của Sơ Hoàng Hoạch ở 

không xa nhà dòng bao nhiêu, để bày tỏ lòng biết ơn sơ một cách đặc biệt, đã rất ưu ái phái 

đoàn ngay từ đầu (tự thuê taxi từ cộng đoàn của sơ cách Hà Nội 10 cây số ra tận phi trường 

Nội Bài đón tiếp và đãi bữa trưa trên xe với các món do chính sơ làm), và đã phác họa, liên 

lạc cùng dẫn dắt phái đoàn đến thăm viếng và tặng quà truyền giáo ở giáo điểm Sapa suốt 2 

ngày trời. 

Chưa hết, trên đoạn đường về này, (trong suốt cuộc hành trình được thấy công an đứng dọc 

đường chặn các xe lớn nhỏ lại mà không chặn) chiếc xe 45 chỗ ngồi cao lớn dài rộng chở phái 

đoàn TĐCTT 30 anh chị em, chỉ duy lần này là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất bị họ chặn 

hỏi. Chính Sơ Hoạch đã xuống xe can thiệp, và đang khi sơ gọi điện thoại cho một vị linh 

mục quen biết để giúp giải quyết vấn đề thì tự nhiên họ cho xe đi, bởi họ bất ngờ nhận được 

điện thoại từ đâu đó mà chính sơ Hoạch sau khi lên xe cho biết chẳng rõ từ đâu hay từ ai! 

Trong khi đó, anh chị em trên xe ngay trước khi bị chẵn mới cử hành LTXC xong! Chắc cú 

điện thoại đó từ chính LTXC chứ còn từ đâu nữa!?!  

 

Phái đoàn gặp Bầm là người mẹ góa của sơ tại nhà người em làm tiệm may của sơ ở ngay lề 

đường cho tiện, vì xe khó tới nhà mẹ sơ. Phái đoàn đã tặng cho sơ qua Bầm của sơ 5 trăm MK 

để gọi là một chút tri ân cảm tạ sơ. 
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V ì ghé thăm gia đình của Sơ Hoạch, nên thay vì về tới Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa của 

sơ kịp bữa tối lúc 6 giờ thì phải dời lại tới 7 giờ. Mọi sự đã sẵn, chờ khách về nhập cuộc. Sau 

đó, về sửa soạn hành trang ngày mai lên đường, tiếp tục cuộc hành trình sang ngày thứ 5. 
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Ngày 10/10 
 

Tạ Từ Dòng MTG Hưng Hóa,  
Ghé thăm ĐTGM Ngô Quang Kiệt và Tham quan 

Vườn Fatima ở Đan Viện Xitô Nho Quan Ninh Bình 

 

 

 

hững giây phút cuối cùng ở giáo điểm đầu tiên trong Hành Trình Truyền Giáo 

Xuyên Việt 2018 của Nhóm TĐCTT đã được kết thúc từ sáng hôm qua, mùng 9/10. 

Thế nhưng, sáng hôm nay, mùng 10/10, phái đoàn TĐCTT chúng tôi mới hoàn toàn 

rời bỏ nơi chốn trọ nhờ của mình để tiến sang giáo điểm thứ hai. Sáng hôm đó, trời hơi mưa, 

ướt, lạnh, trơn... Lạ một cái là sáng ngày từ giã tu viện MTG Hưng Hóa này, năm 2016, trời 

cũng mưa, mưa to hơn năm 2018 này nhiều. Năm 2016 mưa vào hạ tuần Tháng 9, năm nay 

cũng mưa, mưa đầu tuần tháng 10. Phải chăng mưa cả 2 lần như thế tiêu biểu cho ân phúc 

phái đoàn TĐCTT nhận được ở nơi một hội dòng tưởng đã biến mất trong giòng lịch sử 75 

năm của mình, mà nay, chẳng những còn tồn tại lại càng phát triển nữa, hơn bao giờ hết?! 
 

 

N 
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Sáng hôm ấy, lần đầu tiên chúng tôi bước vào ngôi tân nguyện đường dễ thương của dòng, 

để nguyện kinh phụng vụ ban mai và sau đó cử hành Thánh Thể chung với các sơ. 
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Sau Thánh Lễ sáng vào lúc 5 giờ 30 và bữa điểm tâm riêng vào lúc 7 giờ, chúng tôi đã tạ từ 

Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa ngay trước điểm tâm. Sơ Vĩnh, bề trên Nhà Mẹ, lại đến gặp 

chúng tôi để giã biệt và lợi dụng cơ hội cho chúng tôi biết qua về lịch sử của dòng sơ qua 75 

năm vô cùng khốn khó, có lúc tưởng chừng như đã tan dòng: "suốt 40 năm kể từ khi thành lập, 

chị em phải long đong vất vả sơ tán vì chiến tranh, cuộc sống bất ổn, khó có thể đảm bảo cho sự tồn tại 

và phát triển của hội dòng" (Kỷ Yếu 75 Thành Lập Dòng, trang 20-21) ... Mãi cho đến 2 năm 

trước đây, năm 2016, năm phái đoàn TĐCTT ghé trọ ở dòng này lần đầu tiên, dòng mới 

chính thức được chính quyền công nhận hoạt động mục vụ: "chấp thuận đăng ký hoạt động 

dòng tu cho dòng mến Thánh Giá Hưng Hóa" (cùng nguồn trang 25). 

 

Thế nhưng, nếu hàng quán mà ế ẩm thì khổ, mà càng đông khách cũng chẳng sướng gì hơn 

thế nào, Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa trong thời gian 40 năm đầu lận đận thế nào thì khi 

phát triển, có nhiều ơn gọi lại cũng khốn, vì thiếu chỗ ở để nhận thêm ơn gọi cho cánh đồng 

truyền giáo của Giáo Hội Việt Nam trên Miền Thượng Du Bắc Việt nghèo khổ đầy lương 

dân, chưa kể đến các hoạt động mục vụ của dòng hầu như ở các nơi trong Giáo Phận Hưng 

Hóa, như phái đoàn TĐCTT chứng kiến thấy trong cả 2 chuyến hành trình 2016 và 2018. 
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Chính chỗ ngủ như ở trại tị nạn của phái đoàn trong nhà dòng cũng chứng thực tình trạng 

khó nghèo thiếu thốn của dòng. Ngoài ra, trong năm 2017, nhà dòng đã ngỏ ý xin Nhóm 

TĐCTT hỗ trợ cho Dự Án Mai Sơn của dòng trong việc dòng muốn giúp cho giới trẻ dân tộc 

được cơ hội giáo dục tốt đẹp hơn cho tương lai chung của dân tộc họ, với kinh phí được nhà 

dòng cho biết là 30 ngàn 3 năm, nhóm đã không chủ chủ trương bái ái bảo trợ mà là bác ái 

cứu trợ, nên đã xin sơ bề trên thông cảm. Bởi thế, nhân dịp bác ái truyền giáo lần này, phái 

đoàn TĐCTT thừa sai đã vừa tri ân cảm tạ vừa phụ giúp nhà dòng trong công cuộc mục vụ 

và truyền giáo với số tiền là 6 ngàn Mỹ kim. 
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Sơ Hoàng Hoạch lên tận xe để giã biệt phái đoàn TĐCTT thân yêu của sơ và hẹn tái ngộ... 
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Vì Sơ Hoàng Hoạch này đã cùng đồng hành với Nhóm TĐCTT mấy ngày liền ở giáo điểm 

truyền giáo đầu tiên sapa, vả lại, năm 2016 sơ cũng đã đồng hành với Nhóm mấy ngày liền ở 

giáo điểm Giáo Họ Phù Yên và Giáo xứ Mai Sơn, mà người viết đã xin sơ nếu có thể viết vài 

cảm nhận của sơ về hành trình truyền giáo của nhóm với sơ. Và trong email ngày 26/10/2018 

như sau: 

NHỊP CẦU NỐI KẾT 

“’Không phải tình cờ mà ta gặp nhau. Giê-su mai mối thuở nào, Thập giá cau trầu cho nhịp cầu đôi bờ 

(Mĩ-Việt). Đôi bên gặp gỡ nên duyên. Giê-su điểm hẹn cho nhân trần kết duyên’. 

“Con xin mượn lời bài hát trên để nói lên tâm tình con muốn chia sẻ cùng quý anh chị trong 

nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương. Khi được đồng  hành cùng nhóm Tông Đồ Chúa Tình 

Thương trong  hành trình truyền giáo tại Sapa năm nay. 

“Con rất vui và hạnh phúc khi được đón đoàn ngay từ giây phút đầu tiên đoàn đặt chân đến 

mảnh đất Việt Nam tại phi trường Nội Bài và đồng hành cùng đoàn trong suốt hành trình 

truyền giáo tại Hưng Hóa năm nay. Con luôn tin rằng sự gặp gỡ giữa nhóm Tông Đồ Chúa 

Tình Thương (TĐCTT) với Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa của chúng con, cách riêng 

với bản thân con không phải là sự tình cờ nhưng là do sự quan phòng, ‘mai mối’ của 

Giêsu đã ‘xe duyên’ từ trước vì mọi sự đều nằm trong ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa. 

“Theo như con được biết thì sau hành trình truyền giáo của nhóm TĐCTT năm 2016 thì 

nhóm sẽ không quay trở lại Giáo phận Hưng Hóa, nhưng vì nhân duyên nào đó mà nhóm lại 

quyết định quay trở lại Giáo phận Hưng Hóa thực hiện hành trình truyền giáo trong năm 

2018 là năm Giáo hội mừng kỉ niệm 30 năm tôn phong hiển thánh cho 117 vị thánh tử đại tại 

Việt Nam và cũng là năm mà Hội dòng con mở năm thánh mừng kỉ niệm 75 năm thành lập 

Hội dòng và làm phép nhà nguyện mới, nhà nguyện kính Lòng Chúa Thương Xót. Có lẽ đây 

là điều Chúa muốn mời gọi những con dân Việt Nam hiện đang sống bên phương trời tây về 

với mảnh đất Hưng Hóa để đón nhận tình yêu, lòng thương xót  và mọi ân phúc Ngài muốn 

ban cho loài người, đặc biệt cho mọi thành viên trong nhóm TĐCTT, trực tiếp là các anh chị 

thực hiện chuyến hành trình truyền giáo năm nay. Và cũng trên mảnh đất Hưng Hóa này, 

Thiên Chúa cũng mời gọi những người con của Ngài là các anh chị trong nhóm TĐCTT nối 

dài cánh tay của Chúa để trao ban tình yêu, lòng thương xót của Ngài cho anh chị em đồng 

loại, nhất là những con người đang cần đến lòng thương xót của Chúa hơn, trực tiếp là 

những anh chị em người dân tộc H’mông ở giáo xứ Sapa thuộc Giáo phận Hưng Hóa và 

ngay cả Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa chúng con cũng được lãnh nhận hồng ân này. 

“Trong hành trình truyền giáo tại Hưng Hóa, đoàn đã trải qua một chặng đường dài khoảng 

300km, ngồi trên xe 6 giờ đồng hồ. 5h30 sáng ngày 7 tháng 10, đoàn xuất phát từ nhà mẹ Hội 
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dòng tại Sơn Lộc đi Sapa, 11h30 đoàn tới nhà thờ Sapa, cha Phêrô Phạm Thanh Bình là cha xứ 

Sapa đón tiếp và dùng cơm trưa với đoàn tại khuôn viên nhà xứ, sau đó đoàn vượt qua 

những con đường gập ghềnh, ngoằn nghèo để tới dự lễ tại giáo họ Sử pán, thăm và tặng quà 

cho 300 hộ gia đình thuộc các giáo họ Sử Pán (45 gia đình), Thôn Lý (90 gia đình), Hầu Thào 

(110 gia đình), Hầu Chư Ngài (45 gia đình), Tả van (10 gia đình) rồi thăm giáo họ Lao Chải. 

Tại đây, một số anh chị đã được Sr Nga đẫn đi thăm giáo  điểm Xen 1, chỉ một số anh chị đến 

được đích, một số đã ‘đầu hàng’ ngay từ đầu, còn một số thì phải bỏ cuộc giữa đường, vì 

phải leo lên dốc rất cao (dốc cổng trời). 

“Ngoài việc tặng quà cho từng hộ gia đình, đoàn còn tặng quà truyền giáo cho việc phát triển 

giáo xứ và giáo dục, đồng thời đoàn còn giúp kinh phí để cha Bình thuê xe cho anh chị em 

dân tộc H’mông được đi hành hương ở nhà thờ chính toà Sơn Lộc- giáo phận Hưng Hóa. 

“Trong suốt hành trình truyền giáo, con cảm nhận tất cả những gì diễn ra đều do sự quan 

phòng xếp đặt xe duyên của Thiên Chúa để nhóm TĐCTT trao ban cách nhưng không những 

ân huệ đã đón nhận từ Thiên Chúa và thực hiện lời mời gọi của Chúa Giêsu: ‘Chính anh em 

hãy cho họ ăn’ (Mt 14,16). Quả thật các anh chị trong nhóm đã cộng tác đắc lực và hữu hiệu 

với Chúa trong việc thực hiện lời mời gọi của Ngài, để phép lạ hóa bánh ra nhiều tiếp tục 

được tái diễn nơi những vùng ngoại biên, nơi những người mà anh chị em chưa hề quen biết, 

cụ thể tại vùng đất Sapa thuộc giáo phận Hưng Hóa và những nơi mà nhóm thực hiện trong 

hành trình truyền giáo. 

“Mọi thành viên trong nhóm TĐCTT hẳn đã có đời sống kết hợp mật thiết, thâm sâu, gần gũi 

với Chúa nên mỗi người đều trở nên hình ảnh sống động của Chúa trên trần gian này, mỗi 

người đã ban phát tình yêu thương, lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em đồng 

loại cách chủ động và tự nguyện cũng như tấm lòng của Chúa Giesu: ‘Ngài thấy dân chúng 

đông đảo thì thương xót họ, chữa lành mọi bệnh tật cho họ, giảng dạy cho họ nghe và sau đó ngài còn 

làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho họ ăn no nê’, không cần đợi dân chúng phải xin Ngài, nhưng 

Ngài đã làm tất cả những điều đó hoàn toàn do sáng kiến của Ngài và xuất phát từ tấm lòng 

thương xót của Ngài. 

“Nhìn lại hành trình đã qua, con xin tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã ban cho chúng con, đặc 

biệt hành trình truyền giáo tại Hưng Hóa đã diễn ra tốt đẹp. Ước gì mối dây ‘xe duyên’ giữa 

nhóm TĐCTT với Hội dòng MTGHH chúng con mỗi ngày được gắn bó hơn trong lời cầu 

nguyện và những việc làm Chúa muốn chúng con làm để danh Chúa được cả sáng hơn. 

Nguyện xin Chúa tiếp tục chúc phúc cho chúng con và mọi việc chúng con làm, để mỗi ngày 

chúng con cảm nghiệm được tình yêu, lòng thương xót của Chúa dành cho mỗi người chúng 

con và từ đó chúng con tiếp tục trao ban cho anh chị em đồng loại, nhất là những người cần 

đến lòng Chúa thương xót hơn”. 
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heo lịch trình được phác họa ngày từ ban đầu, trước khi từ giáo điểm thứ nhất là Giáo 

Xứ Sapa ở Giáo Phận Hưng Hóa tiến sang giáo điểm thứ hai là Giáo Xứ Phúc Địa ở 

Giáo Phận Thanh Hóa, phái đoàn TĐCTT có ý định ghé thăm Đức Tổng Giám Mục 

Ngô Quang Kiệt và tham quan Khu Vườn Fatima nổi tiếng của ngài.  

Khi báo cho ngài biết ngày giờ phái đoàn đến thăm, ngài đã tỏ ra tiếc cho phái đoàn đã 

không đến đúng vào ngày 13/10, thời điểm hằng năm, cùng với ngày 13/5, là những ngày 

tháng được Vị Giám Mục Tông Đồ Fatima này luôn chú trọng để hiến dâng quê hương đất 

nước Việt Nam thân yêu cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, và ngài luôn tỏ ra vững tin 

rằng "cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẽ sẽ thắng"! 

Khoảng trước chuyến đi 1 tháng, tự nhiên ý định ghé thăm Nhà Thờ Chính Tòa Phát Diệm, 

cũng ở Ninh Bình, xuất hiện. Tại sao không ghé? Trong khi thời gian từ Thị Trấn Sơn Tây của 

Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa về Huyện Nho Quan Ninh Bình của Đan Viện Xito còn 

sớm. Thế là người phụ trách tổ chuyên chở ở Việt Nam được người viết báo cho biết rằng 

phái đoàn sẽ ghé tham quan và kính viếng Nhà Thờ Chính Tòa Phát Diệm trước khi về Đan 

Viện Xito Nho Quan. 

 

T 
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Tuy nhiên, ngay tối hôm trước khi đến với kỳ tích tôn giáo rất đáng tham quan và kính viếng 

này, tức vào lúc 9 giờ tối ngày 9/10/2018, khi người viết đã thăng thiên trong giấc ngủ sớm 

theo thói quen, thì một "sự cố" đã bất ngờ xẩy ra, như đã từng xẩy ra cho vị tông đồ dân 

ngoại Phaolô 2 lần trong hành trình truyền giáo của ngài, đó là "Thánh Thần" "ngăn chặn" và 

"không cho phép" đến 2 nơi ngài muốn tới rai giảng bấy giờ theo tính toán của ngài (xem Tông 

Vụ 16:6-7).  

Là người phác họa chuyến hành trình, và luôn tin vào sự dẫn dắt vô cùng huyền nhiệm của 

LTXC, như đã từng thực sự và tỏ tường xẩy ra không ít lần trong chuyến Hành Trình Truyền 

Giáo Xuyên Việt I 2016, bởi thế, như Thánh Giuse được báo mộng và "đã làm theo như Thiên 

Thần Chúa bảo" (Mathêu 1:24) thế nào, người viết cũng đã tỏ ra rất ư là bình tĩnh, chấp nhận 

trái ý ngay lúc được dấu báo bấy giờ, như một số người anh ở cùng phòng ngủ lúc ấy vẫn 

còn thức chứng kiến. 

Thật là tỏ tường, LTXC đã thực sự tỏ hiện cho thấy phái đoàn TĐCTT cần phải đến Đan Viện 

Xito Ninh Bình sớm, thay vì ghé tham quan và kính viếng Nhà Thờ Chính Tòa Phát Diệm. 

Bởi vì, khi đến đan viện này rồi, chính bản thân người viết mới tự khám phá ra, và cũng mới 

được chính Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cho biết rằng nếu phái đoàn đến đan viện 

vào buổi chiều thì kể như không được gặp Đức Tổng, bởi ngài bận cho Lễ Mừng Kỷ Niệm 

100 Năm Thành Lập Dòng Xito ở Việt Nam, 11/10/1918-2018.  
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Do đó, ngay sau lễ sáng ở Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, người viết đã gọi điện thoại cho 

Đức Tổng (lần đầu tiên), và sau khi nghe ở đầu giây bên kia nhận được số phone lạ ở Mỹ lên 

tiếng rằng "Kiệt đây", người viết vui mừng báo tin cho ngài rằng trưa nay chúng con sẽ đến 

thăm Đức Tổng, ngài liền mời "đến ăn cơm trưa nhé" - "vâng thưa Đức Tổng... Xin Đức Tổng ban 

cho chúng con một bài huấn đức nữa nhé" - "được!" v.v.  

Quả nhiên, sau khi chúng tôi đã nhận phòng ngủ và cất đồ đạc: phòng 3 người, phòng 2 

người, (6 cặp ở phòng 2 người), Đức Tổng đã đợi chúng tôi (đến vào lúc 11 giờ 15 phút sáng) 

để ăn trưa chung với phái đoàn TĐCTT chúng tôi vào lúc 11 giờ 30. 

 

Khi phái đoàn TĐCTT tới đan viện này thì đã gặp phái đoàn thân nhân chở chị Châu Ngân 

Mai, một trong số anh chị em ở Nam California tham gia bị lọt lại ở phi trường LAX tối hôm 

mùng 4/10 chỉ vì quên passport và visa ở nhà, tới đang chờ chúng tôi để bắt đầu nhập cuộc 

từ đó, và con số vừa chẵn 30 anh chị em cũng bắt đầu từ đây. Cả Cha Phúc là đầu bếp (biết số 

lượng thức ăn bấy giờ) lẫn chúng tôi đều mời phái đoàn thân nhân 7 người của chị ăn trưa 

chung với chúng tôi trước khi về.  
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Trong bữa trưa, được ngồi cùng bàn với ngài như ngài chỉ chỗ cho, ngài báo với người viết 

rằng vào lúc 1 giờ 45 chiều thì các đan sĩ sẽ nguyện kinh phụng vụ ở nhà thờ, tới 2 giờ 15 

ngài sẽ gặp riêng phái đoàn TĐCTT ngay tại đó. Ngài cho biết sau đó ngài phải tập một bài 

hát Latinh cho các thày hát lễ mừng 100 năm thành lập dòng ngày mai. 

 

Trong thời gian chờ đợi, sau bữa trưa, anh chị em trong phái đoàn lo thu xếp hành lý ở 

phòng ngủ của mình, soạn lại đồ đạc chung riêng, nhất là tìm giờ đi ngắm cảnh đầy bầu khí 

siêu thoát của một đan viện vừa cổ kính vừa có tính cách lịch sử ở Việt Nam, để chẳng những 

nâng tâm hồn lên mà còn để chụp lấy những tấm hình kỷ niệm hiếm quí ở một nơi hầu như 

chưa có ai trong phái đoàn đặt chân tới và không biết bao giờ mới trở lại một lần nữa.  

Nếu phái đoàn TĐCTT, theo dự tính tham quan cả Nhà Thờ Chính Tòa Phát Diệm khá mất 

giờ, và mãi đến chiều mới tới đan viện tuyệt vời này, thì họ làm gì được thảnh thơi ngắm 

cảnh, chụp hình, gặp gỡ Đức Tổng và được hướng dẫn tham quan Vườn Fatiam tràn đầy ý 

nghĩa  nếu thày phụ trách vườn không hướng dẫn cả tiếng đồng hồ, sau Chuỗi Thương Xót 3 

giờ chiều ở ngay tại Vườn Fatima duyên dáng như chiều hôm ấy nhỉ!   
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Dạo quanh Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình ở những chỗ chúng tôi được phép đặt chân 

tới, thì đây là một khu vực đan viện mang một mầu sắc thật cổ kính... Nhưng thật thinh lặng 

và siêu thoát làm sao ấy... Lối đi nào cũng tình, góc ngồi nào cũng tĩnh. Ngôi nhà nào cũng 

vắng... như không có người ở..., mà lại chất ngất nội tâm và nguyện cầu... của những tâm hồn 

được gọi là đan sĩ (đan là đơn và sĩ là thức nhân), ám chỉ một tâm hồn âm thầm chiêm niệm. 

Nếu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" (Nguyễn Du - Đoạn Trường Tân Thanh) thì cảnh chỉ 

trở nên duyên dáng và hấp dẫn như địa đường ngày xưa nhờ con người biết "canh tác và 

chăm sóc nó" (Khởi Nguyên 2:15-16). Phải chăng tính chất hài hòa bất khả thiếu nơi hai yếu 

tố "chiêm niệm" nơi con người, cùng với yếu tố "canh tác" cho cảnh vật này, mà vị tổ phụ đời 

đan tu của Giáo Hội là Thánh Biển Đức mới chọn khẩu hiệu tâm niệm cho đệ tử dòng đan sĩ 

khổ tu của ngài là "ora et labora - cầu nguyện và lao động"!? 

 

Đó là lý do, chắc say cảnh siêu thoát của đan viện này mà, khi sắp sửa tới giờ kinh phụng vụ 

của đan viện, anh chị em TĐCTT từ các nơi tuốn về nhà thờ với tất cả tấm lòng hoan hỉ như 

chưa bao giờ thấy, kể cả trong các hình chụp suốt chuyến đi. 
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Đức Tổng Kiệt tham dự giờ kinh Phụng Vụ của đan viện hình như bao giờ cũng ở “chỗ cuối rốt”  
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Nhân dịp mừng kỷ niệm 100 năm thành lập hội dòng Xito ở Việt Nam, ngài nói qua về lược 

sử của chung hội dòng này và tình trạng thăng trầm của riêng đan viện Xito Nho Quan Ninh 

Bình, từ đó ngài khuyên anh chị em TĐCTT về ý nghĩa hành hương nhân dịp kỷ niệm mừng 

bách niên của hội dòng này. 

Ngay sau bài huấn dụ của ngài, phái đoàn TĐCTT đã biếu tặng ngài 500 MK để cảm tạ ngài 

và xin ngài cầu nguyện. Riêng người viết còn kính biếu ngài những tác phẩm đặc biệt của 

mình, về cả Fatima lẫn LTXC, như sau: 

1- Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót (tác phẩm phổ biến vào chính năm 2017, có lời ngài giới thiệu) 

2- Fatima - Định Mệnh Nhân Loại  

3- Thời Điểm Thương Xót (Kỷ Yếu Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động của Nhóm TĐCTT) 

4- Ấp Ủ Ước Vọng Thánh Thiện - Cảm Nghiệm Chiêm Niệm (Cha Chu Công tác giả nhờ dịch) 

5- Phúc Âm Thương Xót (các văn kiện và bài nói của ĐTC Phanxicô trong Năm Thánh TX) 

6- Rạng Ngời Thương Xót (tuyển tập các bài nói về LTXC của người viết 2011-2017) 

7- Thánh Linh - Thâm Cung Thương Xót (Bộ 12 CD chủ đề về Thánh Linh trong Năm Thánh TX) 



Kỷ Yếu Tạ Ơn và Lưu Niệm Niềm Vui Thương Xót II   

113 
 

 



TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 

114 
 

Sau khi gặp riêng Đức TGM Ngô Quang Kiệt, phái đoàn TĐCTT còn được 15 phút nữa trước 

khi cử hành LTXC ở Vườn Fatima, một công trình do chính Đức Tổng phác họa với đầy 

những ý nghĩa sâu nhiệm và thực hiện từ năm 2011, thời điểm kỷ niệm 50 năm Đức Mẹ 

Fatima đã thực sự bảo vệ và chở che đan viện, cho đến ngày 13/5/2017, mừng kỷ niệm bách 

chu niên Thánh Mẫu Fatima, thì khánh thành và đồng thời ngài cũng long trọng cùng với 

đan viện và vô vàn khách hành hương đến đan viện vào thời điểm đặc biệt chưa từng có bấy 

giờ để hiến dâng Nước Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ngay hôm ấy. 

 

 
 

Khu Vườn Fatima chiều hôm ấy tự nhiên nổi bật lên nhờ bộ đồng phục mầu tím đau thương 

của Nhóm TĐCTT ngồi trên từng quả trứng bằng đá mầu trắng quả thực không hẹn mà hò. 

Bằng không, nếu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" thì "vô duyên đối diện bất tương phùng" 

chiều hôm ấy rồi. Với bộ đồng phục mầu tím này, phái đoàn TĐCTT nhìn ở góc cạnh nào 

cũng đẹp, nhìn ở đằng sau lưng cũng đẹp… Làm gì cũng duyên dáng, giơ tay lên hay chắp 

tay lại ... Nhìn xa đã đẹp, nhìn gần càng mê… Chụp nghiêng chụp thẳng hình nào cũng 

tươi… Cảnh sắc quá ư là hữu tình chung quanh Vườn Cầu Nguyện Fatima - Fatima Prayer 

Garden này. 
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Không biết đã có nhóm nào tới đây để lần Chuỗi Thương Xót hay chưa, như phái đoàn 

TĐCTT chiều hôm 10/10, hay chỉ lần Hạt Mân Côi thôi?! Riêng Nhóm TĐCTT, việc cử hành 

LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót thì chưa bao giờ thấy tuyệt vời bằng chiều hôm ấy! Một 

buổi chiều giữa Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10 và Ngày Mẹ Mân Côi Fatima 13/10 của Năm Đạo 

Binh Thương Xót 2018. Vì TĐCTT là Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ của Lòng Thương Xót Chúa trong 

Thời Điểm Thương Xót cho "các linh hồn cần đến LTXC hơn", thành phần bao gồm trong lời 

cầu chính yếu của Chuỗi Thương Xót: "Vì cuộc khổ nạn đau thương của Người, xin Cha thương 

xót chúng con và toàn thế giới". Vì Mẹ Maria hiện ra ở Fatima năm 1917 là để mang LTXC đến 

cho chung loài người, và nhất là để mang riêng Kitô hữu về với LTXC, bằng cách Mẹ đã 

thành lập một Đạo Binh Thương Xót (13/5/1917), tiết lộ một Bí Mật Thương Xót (13/7/1917) và 

ban bố một Sứ Điệp Thương Xót (13/10/1917).  

 

Có thể nói Fatima là dạo khúc mở màn cho Thời Điểm của Lòng Thương Xót Chúa, hay đúng 

hơn, là Thời Điểm LTXC bắt đầu tỏ hiện hơn bao giờ hết vào chính lúc con người càng văn 

minh càng mọi rợ, càng nhân bản càng vô thần, càng văn hóa càng bạo loạn, càng dân chủ 

càng tự diệt. Đó là lý do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị Thánh "totus tuus" của Bí Mật 
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Fatima, vị Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT, trong lần tông du về Balan thứ 8 cũng là lần cuối 

cùng, vào thời điểm 17-18/8/2002, ở ngôi tân Đền Thánh LTXC sát với tu viện của Chị Thánh 

Faustina đã phải thảm thiết than lên và nhắc nhở rằng: "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết 

bao... Trong LTXC thế giới mới có thể tìm thấy hòa bình và loài người mới có thể hạnh phúc". 
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Sau Chuỗi Kinh Thương Xót, vào lúc 3 giờ 30, TĐCTT được vị đan sĩ tu muộn đặc trách khu 

vườn hướng dẫn về ý nghĩa của nó 1 tiếng 15 phút đồng hồ, theo cho Đức Tổng bận việc, 

nhưng vẫn căn cứ vào chính những gì Đức Tổng đã chỉ dẫn bằng lời nói và văn tự.  

 

Từ cổng vườn ở ngoài trời vào cho tới Giếng Giacóp trong hang động sâu, tất cả đều chẳng 

những mang ý nghĩa ba Mệnh Lệnh Fatima là cải thiện đời sống, lần hạt Mân Côi và tôn sùng 

Mẫu Tâm, mà còn mang tính chất văn hóa truyền thống của Việt Nam nữa. Chỗ nào hay vật 

nào ở trong vườn tự nó đều có một ý nghĩa sâu xa riêng của chỗ đó hay của vật đó. Hơn thế 

nữa, nó còn có liên hệ với các chỗ khác hay với vật khác ở trong vườn. Khu vườn chẳng 

những chất chứa ý nghiã tôn giáo Kitô, văn hóa Việt Nam mà còn cả triết lý Á Đông. 

Các ý nghĩa tiêu biểu trong vườn ở nơi các vật được cố ý chọn lựa, sắp xếp và diễn đạt, như  

được thấy, chẳng hạn: 50 viên đá trắng ở trên các trụ bao quang khu vườn theo hình trái tim 

là hình ảnh của một chuỗi Kinh Mân Côi; cây vả trên bãi cỏ, hay giếng Giacóp trong hang 

động ám chỉ thống hối cải thiện; những viên đá to nhỏ mầu trắng là hình ảnh tiêu biểu cho 

100 trái trứng, từ đó trở thành nguồn gốc tổ tiên của giòng giống tiên rồng Việt Nam v.v.  
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Nhóm TĐCTT dù đã dự lễ ban sáng ở Dòng MTG Hưng Hóa vẫn tham dự lễ 5:30 pm do chính Đức Tổng cử hành chiều hôm ấy  

ở gian cuối nguyện đường của đan viện cho các đan sĩ coi nhà chưa dự lễ ban sáng, trước bữa tối 6 giờ 
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Fatima Prayer Garden by night 
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Ngày 11/10  

Mừng Chi Dòng Xito Việt Nam 100 Năm Thành Lập,  
Thăm Tòa Giám Mục GP Thanh Hóa,  

Bữa trưa và về GX Phúc Địa 

 

huyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 của Nhóm TĐCTT không ngờ được 

trùng hợp, ngoài dự tưởng khi người viết phác họa lịch trình cho chuyến đi, với một 

số nơi khác nhau. Như trúng ngay ngày Lễ Quan Thày của Giáo Xứ Sapa 7/10, Lễ 

Đức Mẹ Mân Côi, ngày phái đoàn TĐCTT đến đó. Hay trùng với ngày mừng bách niên thành 

lập Chi Dòng Xito Thánh Gia ở Việt Nam 11/10/1918-2018, khi phái đoàn TĐCTT còn ở đó. 

 

C 
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Biển Đức Thuận (1880-1933) - Vị linh mục thừa sai sáng lập Chi Dòng Xito Thánh Gia VN 
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Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 của Nhóm TĐCTT cũng không ngờ còn 

được trùng với ngày kỷ niệm 2 năm về phục vụ Giáo Xứ Phúc Địa của Cha Phạm Văn Quế, 

vị linh mục đặc trách về LTXC của Giáo Phận Thanh Hóa, ngày 12/10, ngày phái đoàn 

TĐCTT tặng quà truyền giáo ở đó. Hay trùng với ngày 13/10 về Đức Mẹ khi phái đoàn 

TĐCTT đến Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang ở Huế. Chưa kể trùng với thời điểm (theo năm) 

mừng 75 năm lập Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa (1943-2018), hay trùng với thời điểm Giáo 

Hội Việt Nam đang Mừng Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam (19/6 - 

24/11/2018), nhân dịp các vị được Giáo Hội tôn phong hiển thánh 30 năm (1988-2018). 

Sáng mừng lễ tạ ơn 100 năm thành lập Chi Dòng Xito ở Việt Nam (chứ không phải Chi Dòng 

Xito của Việt Nam, cũng như thành ngữ Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam, hơn là Các Thánh Tử 

Đạo Việt Nam, vì không phải tất cả 117 vị đều là người Việt Nam), bởi có đông giáo dân và 

tu sĩ cùng hiệp thông thánh lễ mừng hôm ấy, nên các hàng ghế phụ mầu đỏ đã được sắp xếp 

sẵn sàng, ở đằng trước và song song với các hàng ghế để nguyện kinh thần vụ ở hai bên của 

các vị đan sĩ trong dòng bên trên lòng nhà thờ. Nhưng chỉ sau khi các đan sĩ nguyện kinh 

phụng vụ sáng xong và trước khi lễ, quí khách tu sĩ và giáo dân mới được mời lên ngồi ở trên 

các hàng ghế đó mà thôi.  
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Biết trước được như thế, người viết đã xin phái đoàn TĐCTT cứ tiếp tục ngồi bên dưới, như 

khi tham dự giờ kinh phụng vụ chiều hôm qua, để tất cả các vị nữ tu cùng với anh chị em 

giáo dân khác lên phía trên ngồi. Vừa nói xong thì phái đoàn TĐCTT lại được mời ngay lên 

hàng trên cùng của khách tham dự hôm ấy. Bởi thế mà trước bữa điểm tâm sáng, cha bề trên 

đan viện đã mỉm cười nói với người viết và một số vị đứng gần ngài rằng phái đoàn TĐCTT 

được vinh dự nhất hôm ấy... 
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Trong lễ, Đức Tổng Kiệt giảng, và cuối lễ có nghi thức tạ ơn vị sáng lập dòng ngay trước hình 

ảnh của ngài. Phái đoàn TĐCTT là thành phần khách giáo dân đầu tiên cũng được mời lên tạ 

ơn vị sáng lập. 
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Bữa Điểm Tâm Tạ Từ: Tối hôm qua không thấy Đức Tổng dùng bữa, sáng nay ngài dùng 

điểm tâm. Ngay trước bữa điểm tâm, vừa thấy người viết vào phòng, ngài liền đứng lên cầm 

tay người viết dẫn ra ngoài, và ngài nói nhỏ rằng "Cha Mường cần giúp đỡ về truyền giáo". 

Người viết liền xin lỗi Đức Tổng vì không còn thể nào sắp xếp được nữa, và trước khi lên 

đường, người viết còn nghe chính vị linh mục thừa sai này mời nhóm ghé thăm giáo điểm 

của ngài, người viết cũng xin ngài thông cảm vì đã hẹn với ĐGM Nguyễn Đức Cường GP 

Thanh Hóa vào lúc 10:30 sáng hôm ấy. Tuy nhiên, Nhóm TĐCTT có thể sẽ liệu cách để giúp 

ngài một phần nào trong tương lai khi có thể.  
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Quả thật, sau phiên họp Mừng Tạ Ơn Truyền Giáo ngày Thứ Bảy 17/11/2018, Nhóm TĐCTT, 

sau khi đã tường trình tổng kết cả 2 quĩ truyền giáo và chi tiêu, đã quyết định gửi về tặng cho 

ngài 1 ngàn Mỹ kim, kèm theo 1 ngàn Mỹ kim nữa được một chị trong phái đoàn gửi thêm 

cho ngài. Đức Tổng Kiệt là liên lạc viên giữa ngài và nhóm để chuyển tiền về cho ngài. Qua 

email ngày 18/11, Đức Tổng cho biết như sau: "Không ngờ anh còn nhớ đến ông cha Mường. Ngài 

vừa đổi sang xứ mới, cũng trong miền người Mường tỉnh Hoà bình. Tên: BÙI QUỐC TOÀN; Địa 

chỉ: Nhà thờ Đồng Gianh, xã Phú thành, huyện Lạc thuỷ, tỉnh HOÀ BÌNH"; và trong email ngày 

22/11, ngài báo tin thay cho cha Toàn, bởi cha "ít dùng mail vì miền núi ít mạng" (email ngày 

21/11): "Chiều hôm qua Cha Toàn đã nhận được 2000 anh gửi rồi. Ngài cám ơn anh và vị ân nhân 

lắm. Hi vọng lần sau anh và đoàn có dịp ghé thăm ngài. Ở không xa đan viện lắm, khoảng 40 cây số... 

Xin cầu cho quê hương Việt nam và cho tôi. nqk" 

 

Trước khi rời đan viện, phái đoàn TĐCTT qui tụ lại để tạ từ đan viện với 3 vị linh mục đại 

diện, Cha Bề Trên, Cha Phó Bề Trên, và Cha Phúc trưởng ban tiếp tân của đan viện. Phái 

đoàn TĐCTT đã biếu đan viện một bao thư 1 ngàn 5 trăm MK. Sau đó, TĐCTT dâng ngày cho 

Đức Mẹ, mọi người vỗ tay khi hát bài Hiệu Ca TĐCTT, cuối cùng lĩnh phép lành lên đường. 
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Riêng người viết kính biếu đan viện, từ 1 vali sách mang lọt vào VN lần thứ 4 này (2006, 

2016, 2017 và 2018), tác phẩm của mình thích hợp với từng nơi: như tặng cho các đan viện tác 

phẩm về chiêm niệm và LTXC: “Ấp Ủ Ước Vọng Thánh Thiện” (của Cha Chu Công, Đan Viện 

Trưởng Chi Dòng Xito Hoa Kỳ ở Massachussette, do người viết dịch từ ấn bản tiếng Anh của 

ngài như ngài đích thân ngỏ ý nhờ) và “Phúc Âm Thương Xót” (Tổng hợp các lời nói và văn kiện 

của ĐTC Phanxicô cho Năm Thánh Thương Xót 2016, được người viết chuyển dịch), còn các 

giáo điểm thì tặng tác phẩm "Mùa Xuân Gieo Tin Mừng Cứu Độ" (2 văn kiện về truyền bá 

phúc âm hóa của ĐTC Phaolô VI và Gioan Pjhaolô II, do người viết tuyển hợp và chuyển 

dịch). Các dòng nữ thì tặng tác phẩm "Fatima Thánh Mẫu Thương Xót", và “Kỷ yếu Niềm Vui 

Thương Xót 2016” của Nhóm TĐCTT 2016 tặng cho các giáo điểm TĐCTT đến năm 2016. 

Sau khi rời đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình này, chị Nguyễn Tammie Thủy đã nhận được 

email cùng ngày 11/10 của một cựu tu sĩ Đồng Công là Chu Văn Hiền (tên dòng), hay Chu 

Công (tên đời), người anh em cựu Đồng Công ấy đã gặp người viết, cũng cựu Đồng Công 

này, ngay sau Thánh Lễ mừng sáng hôm ấy ở cuối nhà thờ, người anh em đang ở tại đan 
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viện được ít lâu, trong thời gian về Việt Nam 12 năm để giúp Anh văn và tâm lý cho các 

dòng tu, cho chị biết rằng:  

"Đức TGM NQK và Cha Bề Trên Xito thật rất cảm động và very impressed về những công việc tông 

đồ missionary works mà qúi anh chị đang thực hiện trên quê hương Việt Nam. Những mẩu chuyện 

nho nhỏ, sau khi đoàn lữ hành của chị đã đi khỏi Nho Quan, là những lời kể lại và phát biểu thật trân 

trọng, thật quí mến, và thật thân tình nghĩa thiết mà tôi được nghe từ các các cha, các thày ở Dòng 

Xito Nho Quan, Ninh Bình này....". 

Chính Đức Tổng Kiệt, sau khi nhận được 1 số email người viết bcc cho ngài khi gửi cho nội 

bộ Nhóm TĐCTT một số hình ảnh tiêu biểu ở từng giáo điểm và từng ngày, trong đó có GX 

Suối Dây ở Tây Ninh GP Phú Cường, và GX Rạch Vọp ở Sóc Trăng GP Cần Thơ, cũng đã ban 

cho nhóm mấy lời phấn khích qua email ngày 20/10/2018 như sau: "Tuyệt vời. Tạ ơn Chúa. 

Chúc mừng đoàn. Xin cầu cho ẩn sĩ". 
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Đáng lẽ hành trình truyền giáo xuyên Việt 2018 này bao gồm 2 giáo điểm: 1 ở GP Hưng Hóa 

là Sapa, và 1 ở Giáo Phận Lạng Sơn của Đức Cha Châu Ngọc Tri, thay cho Giáo Phận Bắc 

Ninh năm 2016. Vì 3 Giáo Phận ở Miền Thượng Du Bắc Việt này mới cần Nhóm TĐCTT đến 

viếng thăm và tặng quà truyền giáo. Tuy nhiên, không thấy Đức Cha Tri hồi âm sau 2 lần 

email cho ngài, nên hành trình mới hướng tới GP Thanh Hóa, nơi có vị linh mục thừa sai mà 

phái đoàn TĐCTT đã bất ngờ được gặp trong chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt 2016. 

Theo sự sắp xếp của vị linh mục này thì phái đoàn TĐCTT, trước hết ghé vào Tòa Giám Mục 

Thanh Hóa để kính thăm Đức tân Giám Mục Nguyễn Đức Cường, sau đó ăn trưa ở nhà 

hàng, rồi ghé bãi biển Sầm Sơn một chút, trước khi về Giáo Xứ Phúc Địa của ngài. Sáng hôm 

đó, rời Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình vào lúc 8 giờ sáng, phái đoàn TĐCTT đã đến Tòa 

Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa gần 10 giờ 30 đúng hẹn. Chính cha Phạm Văn Quế, Chánh 

Xứ Phúc Địa, đã mở cổng Tòa Giám Mục và đón phái đoàn ngay khi xuống xe. Sau đó ngài 

đã dẫn phái đoàn vào nội cung Tòa Giám Mục để gặp Đức Cha, và chính cho giới thiệu Đức 

Cha, sau đó người viết đại diện chúc mừng Đức Cha, vị đã từ tốn ngỏ lời với nhóm về nhu 

cầu mục vụ ngài làm và của giáo phận, rồi ngài dẫn phái đoàn tham quan Tòa Giám Mục. 
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Sau khi người viết đại diện phái đoàn chúc mừng ngài và thân thưa cùng ngài về Nhóm 

TĐCTT xong, ngài bắt đầu từ tốn chia sẻ với phái đoàn TĐCTT lần đầu tiên ngài gặp gỡ 

những gì ngài đã và đang làm cùng các dự tính của ngài cho GP Thanh Hóa đặc biệt nhất là 

việc ngài bỏ giờ ra đi thăm các giáo xứ, ngủ qua đêm ở từng giáo xứ, gặp gỡ cha xứ và giáo 

dân, và lắng nghe giáo dân nhận định về cha xứ của họ...  

Qua thái độ từ tốn và nghe chia sẻ của vị tân mục tử của Giáo Phận Thanh Hóa này xong.... 

người viết thân thưa cùng ngài rằng: "chúng con thấy Đức Cha quả là một vị chủ chiên xông mùi 

chiên, như ĐTC Phanxicô mong muốn". Ngài có nói đến dự án mục vụ của ngài cho giáo phận, 

nhưng ngài không hề ngỏ ý xin tiền, mà chỉ tin tưởng vào Chúa.  

Cho dù việc viếng thăm Tòa Giám Mục Thanh Hóa mới được gợi ý từ sáng hôm nay, nhưng 

phái đoàn TĐCTT cũng đã sắp xếp để kính biếu ngài 1 ngàn MK, và một số bao thư đưa 

riêng khác từ một số anh chị em TĐCTT. Ngài đã đích thân dẫn nhóm tham quan Tòa Giám 

Mục, một khu vực mà ở bên trong (dằng sau) còn bao gồm cả một Đại Chủng Viện riêng để 

đào tạo linh mục cho giáo phận Thanh Hóa của mình. 
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Cuối cùng vị tân giám mục Thánh Hóa “xông mùi chiên” và có lòng tín thác vào Chúa, đã ban 

phép lành cho chung nhóm, trước khi nhóm rời tòa giám mục để đi ăn trưa, một bữa trưa ở 

nhà hàng ngài cũng được Cha Quế mời, nhưng ngài xin kiếu không thể chung dự.    

 

Bữa trưa trên lầu thứ bảy của tòa nhà 12 lầu ở Tỉnh Thanh Hóa, của một cặp giáo dân quen 

thân với Cha Quế. Nếu ai bảo rằng "đi truyền giáo mà thế này à?!" thì xin trả lời là chính Chúa 

Giêsu đã khuyên bảo các tông đồ khi đi truyền giáo rằng: "Các con hãy ăn những gì họ dọn ra 

cho các con" (Luca 10:8).  

Trước bữa tiệc trưa (chứ không phải bữa ăn trưa bình thường) này, Cha Quế đã giới thiệu 

ông chủ nhà hàng kiêm chủ nhân của cả dinh thự 12 lầu ở tỉnh Thanh Hóa ấy. Trong bữa ăn, 

bà chủ tươi cười ngồi gần đó để giúp đổi tiền cho một số anh chị em cần. Thực đơn của bữa 

tiệc trưa này là một trong 2 bữa tiệc (bữa tiệc trưa hôm 23/10/2018 ở Vũng Tầu nữa), không 

thể chối cãi là sang nhất, ngon nhất và mắc nhất trong chuyến hành trình truyền giáo xuyên 

Việt 2018 của nhóm TĐCTT 19 ngày ở quê hương, nhưng vẫn không thể nào tinh khiết, an 

toàn và thịnh soạn tình nghĩa cho bằng ở các nơi tu trì phái đoàn được ghé qua và tiếp đãi. 
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Ăn xong, Cha Quế đề nghị cho các chị shopping ở cái mall gần đó, còn các ông lên lầu 12 hát Karokêu. 
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Cha Quế còn dẫn phái đoàn ghé tham quan bãi biển Sầm Sơn (trên xe) và đến chỗ Đá Trống Mái. 

 
Rời nhà hàng lúc 1 giờ 30, nhưng trên đường về GX Phúc Địa phái đoàn bất ngờ bị kẹt xe nửa tiếng 
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Cuối cùng phái đoàn cũng về đến Giáo Xứ Phúc Địa kịp bữa tối lúc 6:30, và Cha Phúc làm lễ 

thành hôn cho một cặp tân hôn vào lúc 7 giờ tối. Sau khi mang hành lý vào phòng ngủ như 

được cha chia cắt, anh chị em TĐCTT đã tiến vào phòng ăn đã được sửa soạn đàng hoàng ở 

trên lầu hai, một phòng ăn nấu tại chỗ. 
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Ngày 12/10 

Tặng Quà ở GX Phúc Địa và 

Đến Phong Nha Quảng Bình 

 

hương trình tặng quà ở Giáo Xứ Phúc Địa được Cha Chánh Xứ sắp xếp vào sau 

Thánh Lễ 6:30 ban sáng, chúng tôi điểm tâm lúc 7:30, và bắt đầu tặng quà lúc 8 giờ. 

Tuy nhiên, vì ngay sau Thánh Lễ chúng tôi còn bao gồm nghi thức cám ơn ngài, rồi 

tham quan Tượng Đài LTXC của ngài sắp xây xong, nên bữa điểm tâm của chúng tôi đã được 

dời lại sau tặng quà. 

 

C 
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Ngay đầu lễ Cha Quế đã nhắc đến thời điểm kỷ niệm ngài về phục vụ GX Phúc Địa này 

đúng 2 năm, vào chính ngày 12/10 hôm ấy, tức sau hơn nửa tháng phái đoàn TĐCTT 2016 

đến thăm Giáo Xứ Tân Đạo trước kia của ngài vào ngày 24/9/2016. Ngài xin mọi người hiệp ý 

cùng ngài tạ ơn LTXC và cầu cho ngài. Đáng lẽ phái đoàn TĐCTT phải theo ngài đi bộ sang 

nhà thờ của Dòng MTG Thanh Hóa ở gần đó dự lễ lúc 5 giờ sáng. Nhưng ngài đã ưu ái riêng 

phái đoàn TĐCTT nên dâng lễ riêng cho phái đoàn tại chính nhà thờ Giáo Xứ Phúc Địa của 

ngài. Ngài hy sinh cho anh chị em trong phái đoàn được nghỉ ngơi thêm một chút để lấy sức 

tiếp tục một cuộc hành trình dài. Trong bài giảng, Cha Quế đã chia sẻ cảm nghiệm LTXC của 

ngài qua các việc mục vụ của ngài ở các nơi. 
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Cuối lễ, sau khi người viết đã đại diện phái đoàn ngỏ lời cám ơn thịnh tình đón tiếp ngài 

dành cho phái đoàn, AC Thế Lan, tổ trưởng tặng quà tại GX Phúc Địa, trao tặng ngài số tiền 

là 3 ngàn 5 trăm Mỹ kim của chung TĐCTT, số tiền bao gồm cả việc tri ân cảm tạ và đóng 

góp vào việc mục vụ truyền giáo ở địa phương của ngài, ngoài 5 ngàn tiền quà truyền giáo 

đã gửi về cho ngài trước để ngài mua quà tặng thích hợp với địa phương của ngài. 

 

Sau lễ, đáng lẽ là nhóm điểm tâm trước khi tặng quà, nhưng vì còn tham quan tượng đài 

LTXC ngài thực hiện gần xong hơi quá giờ nên bữa điểm tâm đã phải dời lại sau tặng quà. 

Cha Quế cho biết tượng đài LTXC này sẽ được hoàn tất vào cuối Tháng 10-2018 này, chính 

xác nhất là sẽ được khánh thành vào ngày 25/10, dịp bế mạc hội nghị liên giáo phận về 

LTXC. 

Trong khi dân chúng đã có người đến từ ngay đang lễ, càng lúc càng đến đông, thì Cha Quế  

tiếp tục dẫn phái đoàn xuống hầm của tượng đài, sau đó lên thượng tầng của tượng đài, 

thậm chí lên tận chân tượng LTXC, để chụp chung với nhau một tấm hình, một tấm hình đầu 

tiên chưa có một phái đoàn nào có, ngay trước cả khi tượng đài được khánh thành.   
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từ trên thượng đài nhìn xuống phía nhà thờ của giáo xứ 

Tại giáo điểm Giáo Xứ Phúc Địa của Giáo Phận Thanh Hóa này, đối tượng tặng quà của phái 

đoàn TĐCTT không phải là anh chị em dân tộc thiểu số như ở giáo điểm Sapa đầu tiên, mà là 

anh chị em người Kinh, nhưng không phải là những anh chị em người Kinh bị tật nguyền, 

mà là anh chị em thuộc tuổi đời thường được ĐTC Phanxicô nhắc tới, đó là thành phần anh 

chị em giới già, thường bị xã hội văn minh nói chung, và chính con cháu của mình nói riêng, 

coi thường và bỏ rơi. 

Cha Quế đã cho phái đoàn TĐCTT, một nhóm đã gửi về trước cho ngài 5 ngàn MK, biết rằng 

"về phần quà dự kiến khoảng 200 phần; đối tượng là các cụ ông bà già cả neo đơn, tàn tật, nghèo (và 

cả cho những ông bà lương dân), mỗi phần khoảng 25 usd. (Mua chăn ấm hoặc đường ngọt, sữa, bột 

ngọt, nước mắm, nếu có thời gian trao quà lúc 7 giờ Sáng 12/10, trước giờ trao quà, mời tất cả các cụ 

đến nhà xứ dùng bữa ăn sáng cùng phái đoàn và trao quà cho các cụ" (email ngày 11/9/2018). Quả 

nhiên ngài đã thực hiện đúng như những gì ngài dự tính trên đây với nhóm TĐCTT. Bởi thế, 

sau khi tham quan Tượng Đài LTXC, cha đã kêu gọi các vị lão thành được mời đến nhận quà 

tiến vào dùng bữa điểm tâm, và phái đoàn TĐCTT cũng tiến tới để bắt đầu chương trình 

được ngài phác họa. 



Kỷ Yếu Tạ Ơn và Lưu Niệm Niềm Vui Thương Xót II   

163 
 

 
 

 



TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 

164 
 

 



Kỷ Yếu Tạ Ơn và Lưu Niệm Niềm Vui Thương Xót II   

165 
 

Trong khi các vị lão thành điểm tâm, nhóm TĐCTT chia nhau đến từng bàn hỏi thăm 
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Cụ bà 98 tuổi 
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Cụ bà 102 tuổi 
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Nhóm TĐCTT hát vui, trước hết bằng bài Hiệu Ca TĐCTT, rồi đi xuống với cử tọa hát các bài sinh hoạt 
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một lão bà lương dân trên 70 đã hứng khởi đáp lễ bằng một bài hát về LTXC: "Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa..." 
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tổ tặng quà ở giáo điểm thứ hai trong 8 giáo điểm này bao gồm 2 cặp TĐCTT Thế Lan và Đạt Lệ 

 

 
 

Càng già càng hết nhiệt, báo hiệu gần cái chết lạnh cứng, nên cần chăn ấm hơn ai hết và hơn lúc nào hết 



TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 

172 
 

 
 

Ngoài chăn là món quà chính cho các vị lão thành còn một bịch các thứ gia dụng cần thiết khác làm quà nữa 
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Cha Quế đang hướng dẫn việc trao quà và nhận quà sao cho thứ tự và đỡ lộn xộn, trục trặc 
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Ở đâu cũng thế, anh chị em trong phái đoàn  tự động đến giúp xách/bê/đẩy quà cho người nhận cần đến mình 

TĐCTT Nguyễn Nga Tina (XXX-2018 GP Orange CA) 
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TĐCTT Phạm Ngọc Anh (VII - 2013 GP Orange CA) 
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TĐCTT Lê Văn Thuận (XXXIV - 2018 GP Orange CA) 
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TĐCTT Nguyễn Hoàng Peter (XXXIV - 2018 TGP Los Angeles CA) 



Kỷ Yếu Tạ Ơn và Lưu Niệm Niềm Vui Thương Xót II   

181 
 

 

TĐCTT Nguyễn Hữu Thành (VII - 2013 (GP Phoenix Arizona) 
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TĐCTT Trần Sơn Định (XXV - 2017 (GP Orange CA) 
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Thấy một số người lĩnh quà xong ra về, người viết nhắc Cha Quế tập trung những ai còn lại chụp chung trước Tượng Đài LTXC 
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Sau tặng quà anh chị em TĐCTT dùng điểm tâm 

 

Cho dù đã hơi muộn, nhưng theo đề nghị của Cha Quế, phái đoàn TĐCTT sau điểm tâm đã 

ghé sang thăm 3 sơ tật nguyền của Dòng MTG Thanh Hóa ở gần đó, nơi đáng lẽ Nhóm 

TĐCTT đã phải sang dự lễ vào lúc 5 giờ sáng với các sơ do Cha Quế cử hành. 
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Ngoài các thứ quà vừa tặng cho các vị lão thành được mang sang tặng cho 3 sơ lão thành tật nguyền, 

phái đoàn TĐCTT còn trích ra 500 MK để tặng chung các sơ MTG Thanh Hóa ở đây. 
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Cha Quế lên xe ngỏ lời cám ơn phái đoàn và hẹn tái ngộ, sau đó ngài ban phép lành lên đường bình an cho phái đoàn, và 

đích thân lái xe dẫn phái đoàn từ GX của ngài về Phong Nha qua ngả tỉnh lộ hơn là quốc lộ, mau hơn. 
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Không ngờ, sau đó ít lâu, phái đoàn TĐCTT nhận được email đề ngày 15/10/2018 của Cha Đỗ 

Minh Tuấn, Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Thanh Hóa ở Sài Gòn, nơi phái đoàn 

TĐCTT sẽ ghé trọ đêm 23/10, trước khi ra phi trường Tân Sơn Nhất ngày 24/10 để về Mỹ. 

Trong email của mình, ngài đã báo cho chúng tôi biết như sau:  

"Con xin chào mừng Bác và quý cô chú hội Tông Đồ Chúa Tình Thương đã về Việt nam bình an. Qua 

trang web giáo phận Thanh hoá, con được biết đoàn đã đến thăm Toà Giám Mục và chia sẻ tình 

thương với bà con giáo dân giáo xứ Phúc địa. Nguyện xin Chúa chúc lành cho Bác và đoàn. Nguyện 

xin Chúa ban muôn phúc lành cho Bác và đoàn trong chuyến bác ái tông đồ tại Việt nam thân yêu".  

Quả thật, trong website của GP Thanh Hóa, ở mục Sinh Hoạt Giáo Xứ, ngày 14/10/2018, do 

tác giả Maria Hồng Mến, Ban Thông Tín Giáo Xứ Phúc Địa, đã trình thuật (ở đây không lấy 

các tấm hình được bài viết trưng dẫn) nguyên văn như sau: 

Giáo xứ Phúc Địa:  

Phái đoàn thiện nguyện “Chúa Tình Thương” trao quà cho các cụ trên 70 tuổi 

 

“Phúc Địa là một trong những giáo xứ có giáo dân đông nhất của giáo phận Thanh Hóa. Trong 

những năm gần đây, dù đời sống của bà con giáo dân đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn nhiều 

hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người già neo đơn. Bởi vậy, sáng 12/10/2018, giáo xứ Phúc Địa đã vui 

mừng được đón nhóm tông đồ Chúa Tình Thương về trao quà cho các cụ trên 70 tuổi thuộc địa bàn 

giáo xứ. Phái đoàn có 35 thành viên đến từ Hoa Kỳ. Hoạt động chính của nhóm là đi giúp đỡ, trao 

tặng những món quà ý nghĩa cho những gia đình nghèo khó và người già neo đơn. Được biết, đây là 

một chương trình xuyên Việt của nhóm khi về Việt Nam. Giáo xứ Phúc Địa cũng là một điểm đến 

được phái đoàn đến từ thiện trong chuyến đi này.  

“Trong đợt từ thiện này, nhóm tông đồ Chúa Tình Thương đã trao tặng tổng cộng 232 suất quà cho 

các cụ, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng, trong đó có 30 cụ bên lương. Ngoài những món quà ấm 

áp tình yêu thương, phái đoàn còn dành những tình cảm, sự thăm hỏi ân cần và động viên khích lệ các 

cụ luôn sống vui sống khỏe cùng con cháu. Trong đợt từ thiện này, nhóm tông đồ Chúa Tình Thương 

đã trao tặng tổng cộng 232 suất quà cho các cụ, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng, trong đó có 30 

cụ bên lương. Ngoài những món quà ấm áp tình yêu thương, phái đoàn còn dành những tình cảm, sự 

thăm hỏi ân cần và động viên khích lệ các cụ luôn sống vui sống khỏe cùng con cháu”. 

Chính Cha Phạm Văn Quế, sau khi xem được bài tường trình của Nhóm TĐCTT, phổ biến 

hôm 28/10/2018 ở Hoa Kỳ, về biến cố giao lưu tông đồ truyền giáo này ở Giáo Xứ Phúc Địa 

của mình, ngài đã gửi một điện thư ngày 29/10/2018 như sau: "Cảm ơn Thầy và phái đoàn đã có 

một phóng sự rất đặc biệt về chuyến hành trình xuyên Việt, những ngày vừa qua con bận lo cho công 

việc khánh Thành linh đài LTX Chúa, con rất vui và cảm thấy được Chúa xót thương khi có sự hiện 

diện đầy Tình nghĩa của Thầy và phái đoàn. Dư âm Tình yêu và xót thương ấy vẫn còn vang vọng 

mãi. Nguyện xin Chúa Đấng giầu lòng thương xót ban bình an sức khỏe cho Thầy và phái đoàn". 
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Trong chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt của Nhóm TĐCTT, lần nào cũng thế, 2016 

cũng như 2018, có những ngày anh chị em phải đi suốt gần như cả ngày trên xe. Chẳng hạn 

từ Dòng MTG Hưng Hóa ở Thị trấn Sơn Tây lên Sapa ngày 7/10, và từ Sapa về lại Sơn Tây 

ngày 9/10, hay từ GX Phúc Địa Thanh Hóa về Phong Nha Quảng Bình ngày 12/10, hoặc từ 

Huế về Qui Nhơn ngày 16/10, hay từ Buôn Mê Thuột về Tây Ninh ngày 19/10, hoặc từ Tây 

Ninh về GX Rạch Vọp ở Sóc Trăng ngày 20/10, và từ Trung Tâm Hành Hương Cha Trương 

Bửu Diệp ở Bạc Liêu về Vũng Tầu ngày 22/10. Tất nhiên, vào một ngày hành trình dài, cũng 

có những lúc phải "xả nước cứu thân" ở những trạm dừng hay trạm nghỉ có nhà vệ sinh. Và 

nếu trạm dừng chân hay trạm nghỉ đó mà có món ăn hay thực phẩm ăn liền hoặc trái cây 

được bày bàn và chào mời thì thế nào cũng vớ được một số chị em trong phái đoàn TĐCTT, 

cho dù mới no nê trên xe xong. 
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Trên xe có wifi, những lúc văn nghệ bất ngờ lại là những lúc có thể dùng được để mở những 

bài hát tủ để hát cho nhau nghe. Chàng Lê Văn Thuận, phu quân của Chị TĐCTT Trần Thị 

Nhuận, hay Cháu Phan Hoàng Bickie, con của Chị TĐCTT Hoàng Minh, cũng tích cực hào 

hứng đóng góp giọng ca khi cần và lúc hứng.  
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Chuyến hành trình hầu như cả ngày trên xe đã được rút ngắn lại bởi các giờ kinh nguyện, 

sinh hoạt văn nghệ, và những chuyện tếu ngạo ở xóm nhà lá nhộn nhịp phía bên trên. Cuối 

cùng phái đoàn TĐCTT đã tới Nhà Khách Phương Hà ở Phong Nha Quảng Bình vào lúc 6 

giờ 30 tối. Tên Phương Hà được ghép bởi hai chữ đầu của tên 2 giáo xứ địa phương ở Phong 

Nha gần khách sạn này, một là giáo xứ Phương… cách mấy bước, và hai là giáo xứ Hà Lời. 

Nhà Khách Phương Hà này là của Dòng Mến Thánh Giá Vinh, nhà mẹ ở Nghệ An, nơi nhóm 

TĐCTT đã ghé năm 2016... Khi sơ bề trên Qui biết được phái đoàn sẽ ghé Phong Nha, bấy giờ 

sơ đã cho người viết biết dòng sơ có Nhà Khách Phương Hà này. Đó là lý do tại sao phái 

đoàn TĐCTT năm nay lại ghé tới Nhà Khách Phương Hà này một lần nữa. Nhà Khách 

Phương Hà này phái đoàn TĐCTT năm 2016 đã ghé tới, năm nay vẫn không thể nào đi chỗ 

khác, và được Sơ Vĩnh hân hoan đón tiếp phái đoàn một cách thân quen tình nghĩa! 

Chi phí cả ngủ nghỉ lẫn ăn uống ở đây chỉ hơn 3 trăm MK một chút, nhưng phái đoàn đã trả 

5 trăm MK; ngoài ra, còn tặng cho Mái Ấm Vincent Quảng Bình và Mái Ấm Faustina Nghệ 

An của Dòng MTG Vinh, những nơi dòng chăm sóc cho các em mồ côi và tật nguyền lần 

trước phái đoàn ghé thăm, mỗi nơi 500 MK nữa. Sau khi nhận phòng và tạm thu xếp hành lý 

xong, mọi người xuống dùng bữa tối vào lúc 7 giờ. 
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Sơ Vĩnh, đặc trách Phương Hà Hotel, thân tình đi chào thăm TĐCTT ở từng bàn   
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Ngày 13/10 

Tham quan Động Phong Nha Quảng Bình 
và về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 

 

ũng như Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016, phái đoàn TĐCTT, trên đường về 

Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, đều ghé qua Phong Nha Quảng Bình, chẳng những 

để nghỉ đêm mà còn để sáng hôm sau tham quan một trong những kỳ quan của Việt 

Nam được quốc tế công nhận, đó là một quần thể hang động thiên nhiên, bao gồm các động 

tiêu biểu nhất là Động Phong Nha và Động Thiên Đường.  

Động Phong Nha là nơi người viết đã cùng gia đình đến tham quan năm 2016, sau Động 

Thiên Cung ở Vịnh Hạ Long, còn Động Thiên Đường thì người viết cũng đã cùng Nhóm 

TĐCTT tham quan năm 2016. Tuy nhiên, lần này, trở lại Động Phong Nha một lần nữa, 

người viết vẫn cảm thấy nó như mới, và phải công nhận là hấp dẫn hơn Động Thiên Đường 

và Động Thiên Cung ở Vịnh Hạ Long. 

Quả đúng như nhận định của ai đó đã viết: "ĐỘNG PHONG NHA – ĐỆ NHẤT KỲ QUAN 

ĐỘNG: Động Phong Nha là danh thắng tiêu biểu nhất của hệ thống hang động thuộc quần thể danh 

thắng Phong Nha – Kẻ Bàng. Phong Nha được bình chọn là một trong những hang động đẹp nhất thế 

giới với các tiêu chí: Sông ngầm dài nhất, Hồ nước ngầm đẹp nhất. Cửa hang cao và rộng nhất, Các 

bãi cát, bãi đá ngầm đẹp nhất, Hang khô rộng và đẹp nhất, Hệ thống thạch nhũ kỳ ảo và tráng lệ nhất, 

Hang động nước dài nhất". (https://phongnhaexplorer.com/phong-nha/dong-phong-nha-

4.html) 

Đó là lý do, cho dù có mấy anh chị em đã tham quan Động Phong Nha rồi, vẫn đi chung với 

phái đoàn trở lại động này một lần nữa. Vì mỗi lần đến tham quan, nhất là tham quan với 

một phái đoàn khác nhau, cùng một phong cảnh như thế mà bản thân chúng ta lại có những 

cảm nhận khác với lần trước. 

Sáng hôm ấy, chúng tôi kéo nhau lên lầu lấy hình kỷ niệm chung, vì chỉ ở đó mới đáng ghi 

ảnh kỷ niệm. Sau đó chúng tôi xuống dùng điểm tâm, rồi chụp hình ngay trên bờ sông, sau 

đó kéo nhau bách bộ đến bến đò mua vé, rồi xuống 3 chiếc đò máy (mỗi chiếc chở 12 khách, 

nhưng chúng tôi chỉ có 8), và tiến ra hang động cách bến đò khoảng nửa tiếng đồng hồ. 

C 

https://phongnhaexplorer.com/phong-nha/vuon-quoc-gia-phong-nha-ke-bang.html
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Khi vô qua cửa động, đò liền tắt máy và được chèo với mui được mở ra cho du khách có thể ngắm hay đứng lên 
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 Động Thiên Đường cũng ở Phong Nha và Động Thiên Cung ở Vịnh Hạ Long là 2 động ở trên cao và trên cạn...  
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nên không có cái nét duyên dáng lung linh óng ánh bóng nước như ở Động Phong Nha này 
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Lần trước, 2006, người viết đã thấy Động Phong Nha đẹp, lần này, 2008, lại càng thấy nó đẹp hơn 
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Phải chăng con mắt giống như cái máy chụp, lần trước không chụp sắc nét như lần này? 

Chỉ vì lần này kỹ hơn và biết thưởng thức hơn, nhất là hứng hơn, bởi có đông đảo bạn bè bên cạnh… 
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Cũng một cảnh ấy, khi đò chèo vào chụp đã đẹp, mà khi đò chèo ngược ra chụp còn lạ hơn 
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Có thể nói thợ chụp hình vào Động Phong Nha như bị lạc vào một thứ Động Thiên Thai nào đó... 
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Thế rồi, đò ghé vào bờ ở trong hang động, để du khách lên bờ ngắm cảnh thiên nhiên trên cạn, rồi từ đó ra cửa bên trên 
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Hang động chỗ tối chỗ sáng, trước ống kính của chiếc điện thoại chụp hình S7, vẫn không làm lu mờ nhan sắc của 3 nàng 

TĐCTT mặc 3 mầu áo khác nhau, trái lại, càng làm cho hang động vốn thu hút này trở nên duyên sắc hơn bao giờ hết. 
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Từ Phong Nha Quảng Bình về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang ở Thừa Thiên Huế mất 

khoảng 3 tiếng đồng hồ. Khi còn ở trên xe, đi được chừng nửa đường, người viết có gọi cho 

Chị Văn Thị Nguyệt là người đặc trách liên lạc ở 2 giáo điểm tặng quà Miền Trung này, và 

được chị cho biết bấy giờ đang mưa quá sức, có thể sẽ không đến Khe sanh và thăm hai hội 

người mù được nữa. Tuy nhiên, người viết đã nói với chị ấy rằng: "không sao đâu, khi phái đoàn 

tới thế nào trời cũng hết mưa". Quả nhiên, sự việc đã xẩy ra đúng như thế. Không phải là người 

viết đã nói theo ơn tiên tri mà là nói theo kinh nghiệm của mình từ chuyến hành trình truyền 

giáo 2016, cũng như 2 chuyến hành hương 2014 ở Roma cùng Balan và chuyến hành hương 

2017 ở Fatima và Lộ Đức. Ở chỗ, hễ bao giờ Nhóm TĐCTT cần làm gì thì tạnh, ngoài ra thì 

trời mưa, hay trời đang mưa khi Nhóm TĐCTT ngủ hay ở trên xe, mà khi bắt đầu xuống xe 

hay đi đâu lại tạnh. Kỳ lạ như thế. Hoàn toàn lạ lùng. 

Chiều hôm ấy, phái đoàn TĐCTT đến Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang mới khoảng 2 giờ 

chiều. Sau khi nhận phòng ngủ ở Nhà Khách Lâm Bích ở sát cạnh Trung Tâm, anh chị em sửa 

soạn sang Trung Tâm để dự lễ lúc 5 giờ chiều như được sơ tiếp tân Nhà Khách Lâm Bích cho 

biết. Vì trên xe chưa tới giờ cử hành LTXC, anh chị em đã qui tụ lại ở dưới mái hiên gần Nhà 

Trọ Cộng Đồng của Trung Tâm để lần Chuỗi Thương Xót, hướng về phía tượng Thánh Mẫu 

Lavang ở ngay mặt tiền của Nhà Trọ này của Trung Tâm.  
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Nếu ở Đan Viện Xito Nho Quan khổ tu, phái đoàn TĐCTT đã mặc đồng phục mầu tím đau 

thương khổ tu, thì ở Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, họ mặc bộ đồng phục Mầu Xanh Thánh 

Mẫu để biệt kính Mẹ Việt Nam của mình! Sau Chuỗi Thương Xót, anh chị em đi chụp hình ở 

những nơi đặc biệt, trong khi ở Đài Đức Mẹ Lavang đang đầy khách hành hương cử hành gì 

đó... thì ra, từ lễ đài Mẹ Lavang, đang cử hành Thánh Lễ... Thế mà Nhóm TĐCTT cứ thanh 

thản đi chụp hình, vì tưởng có lễ vào lúc 5 giờ như thông báo! 

Nghe những lời nói cuối lễ của vị chủ tế thì mới rõ là phái đoàn trên 1500 người từ Giáo Phận 

Bắc Ninh Hành Hương Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Trung Tâm 

Thánh Mẫu Lavang. Không phải chỉ để lĩnh Ơn Toàn Xá mà còn để mừng vị chủ chăn của 

mình đã phục vụ Giáo Phận được 10 năm. Thế là kể như Nhóm TĐCTT bị mất lễ hôm ấy, 

13/10/2018! Trong lúc bối rối và tìm cách giải quyết để làm sao phái đoàn TĐCTT ngày nào 

cũng cần phải có lễ... thì được biết đáng lẽ lễ vào 5 giờ ở Đài Mẹ Lavang đúng như thông báo. 

Nhưng vì sợ mưa nên Giáo Phận Bắc Ninh quyết định sau nghi thức dâng hoa lúc 4 giờ thì lễ 

luôn kẻo mưa! Đồng thời cũng chính một trong những vị linh mục thuộc giáo phận Bắc Ninh 

cho biết như thế bảo là 7 giờ tối sẽ có một thánh lễ khác trong nguyện đường.  
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Như thế là phái đoàn TĐCTT vẫn được mãn nguyện không bị mất lễ hằng ngày như lòng 

mong ước. Vả lại, cho dù anh chị em TĐCTT có kịp dự lễ với phái đoàn hành hương GP Bắc 

Ninh chăng nữa, cũng không thể dùng bữa tối sau lễ bởi hơn 1500 khách hành hương GP Bắc 

Ninh cần nhiều giờ mới xong bữa tối của họ. Thế là anh chị em TĐCTT ngồi chờ lễ 7 giờ. 
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Trong lễ với những ai chưa lễ hay muốn dự thêm lễ, TĐCTT đóng vai chính đọc sánh và hát lễ. 
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Từ Trung Tâm Lavang về Nhà Khách Lâm Bích ăn tối, TĐCTT chụp hình trước Đài Mẹ Lavang by night 
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Tháp chuông ở Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang về đêm 
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Tượng Mẹ Lavang trước Nhà Tĩnh Tâm ở Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 
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Giẫy nhà Tĩnh Tâm và Nhà Trọ bên khu Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang,  

nơi phái đoàn TĐCTT trọ đêm trong chuyến hành trình năm 2016. 
 

 
 

Bữa tối ở Nhà Khách Lâm Bích sau Thánh Lễ muộn 7 giờ và  

trước khi về phòng ngủ qua đêm ở nhà khách này, đêm 13 sang 14 và đêm 14 sang 15. 
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Ngày 14/10 
  

Tặng quà Truyền Giáo ở Giáo Xứ Khe Sanh  
và ở Hội Người Mù Hải Lăng Quảng Trị 

 
 

 

 

 

hái đoàn thừa sai TĐCTT đến Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang chẳng những để kính 

viếng Người Mẹ Việt Nam của mình, mà còn để trọ, từ đó đi đến 2 giáo điểm truyền 

giáo ở Miền Trung là Khe Sanh và Huế. Ở Khe Sanh, chúng tôi đến với đồng bào thiểu 

số nghèo khổ Vân Kiều, và ở Huế (cũng như ở một chỗ trên đường từ Khe Sanh về Trung 

Tâm Lavang), chúng tôi đến với các anh chị em bị khiếm thị. 

Thật ra trong chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt 2016, phái đoàn TĐCTT đã đến với 

hai đối tượng này rồi, đúng hơn, hai đối tượng này đến với Nhóm TĐCTT ở tại chính Trung 

Tâm Thánh Mẫu Lavang. Nhóm anh chị em dân tộc thiểu số Vân Kiều về Trung Tâm Thánh 

Mẫu Lavang để nhận Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Thương Xót 2016. Năm ấy phái đoàn 

TĐCTT chúng tôi đã bao xe cho 250 người, đã đãi họ bữa trưa, đã sinh hoạt với họ kèm theo 

giải khát, và cuối cùng đã tặng quà cho họ mang về. 

Còn nhóm anh chị em bị khiếm thị, chúng tôi cũng đã tặng quà truyền giáo cho họ vào buổi 

chiều cùng ngày, ngay tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, ngay sau khi chúng tôi sinh hoạt 

truyền giáo với anh chị em dân tộc thiểu số Vân Kiều ban sáng và ban trưa đến xế chiều. 

Vì truyền giáo là phải đi tới với đối tượng của mình, nên lần này chúng tôi đến với họ. Trước 

hết, đến với anh chị em dân tộc thiểu số nghèo khổ ở rải rác khắp vùng rừng núi Khe Sanh 

hiểm trở. Sáng Chúa Nhật 14/10, khi trời mới có 6 giờ sáng, chúng tôi đã lên đường cho kịp lễ 

sáng 8 giờ 30, để sau đó tặng quà cho họ. Trên đường từ Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang đến 

Giáo Xứ Khe Sanh 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã cùng nhau dâng mình cho Đức Mẹ, hát bài 

hiệu ca và lần Chuỗi Mân Côi, chia sẻ Lời Chúa, điểm tâm trên xe (bánh mì và chuối), và kể 

chuyện về trận đánh Khe Sanh nổi tiếng trong Chiến Tranh VN khi nhìn thấy cảnh núi rừng 

hiểm trở ở hai bên đường. 

P 
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Phái đoàn TĐCTT chúng tôi bỡ ngỡ khi thấy xuất hiện ở khu vực nhà xứ tấm biển ngữ có 

logo TĐCTT. Cha Chánh Xứ Trần Vương Quốc Minh mới nghĩ ra và tìm thấy nó tối hôm qua 

để hoàn thành ngay lập tức cho kịp sáng nay. 
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Chỉ có 2 giáo điểm đặc biệt lưu ý đến tên của Nhóm TĐCTT: Trước hết là ở Giáo Xứ Khe 

Sanh TGP Huế Miền Trung, và sau đó là ở Giáo Xứ Rạch Vọp GP Cần Thơ Miền Nam. 
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Không ai trong nhóm TĐCTT nghĩ tưởng và mong muốn một điều như vậy. Trong trận lũ lụt 

hồi tháng 10/2017, Nhóm TĐCTT cũng gửi về cứu trợ qua ĐTGM Ngô Quang Kiệt 10 ngàn 

MK, và ngài hỏi: "Nếu muốn in tên lên bao bì đựng lúa giống thì in tên thế nào?" (email ngày 

2/11/2017), người viết đã đại diện nhóm thưa với ngài qua email cùng ngày 2/11/2017 rằng:  

"Xin hoàn toàn tùy Đức Tổng. Riêng chúng con thì cho dù Đức Tổng có nói là quà tặng này là của 

Nhóm TĐCTT chúng con, hay có đề trên mỗi bao lúa giống thì họ cũng chẳng biết chúng con là ai! 

Ngoài ra, theo dự tính thì Đức Tổng con mua con giống cho họ nữa, như heo và gà v.v. thì chẳng lẽ 

mỗi con lại phải in thêm chữ Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương? Mà Nhóm TĐCTT chúng con, nếu 

Chúa không ban thì chúng con cũng chẳng hơn gì anh chị em nạn nhân chúng con được hân hạnh cứu 

trợ, và cũng nếu không có ơn Chúa thì dù có của chúng con cũng chẳng thể chia sẻ với họ, những 

người anh chị em bị thảm họa thiên tai lũ lụt ngoài ý muốn mà Thiên Chúa đã có cách để bù đắp cho 

họ một phần nào qua món quà nhỏ mọn của chúng con. Bởi vậy, đối với cả chúng con lẫn họ đều phải 

TẠ ƠN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA!  
 

“Tuy nhiên, nếu Đức Tổng thấy 6 chữ TẠ ƠN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA này, thay vì 6 

chữ Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, cần phải đề ở trên mỗi bao hạt lúa giống, nhưng ấn phí cho 6 

chữ này lại phải chịu tốn kém tương đương với 5-10 bao hạt lúa giống thì, chúng con nghĩ, cũng 

không cần làm, để nhờ đó, chúng ta có thêm quà tặng cho nhiều anh chị em của chúng ta hơn nữa, hay 

họ nhận được một món quà tặng dồi dào về lượng hơn nữa".   
 

"Vậy thì hay lắm. Vì có nhiều hội giúp muốn có tên tuổi" (email của Đức Tổng Kiệt). 
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Cha Chánh Xứ đã gặp gỡ Nhóm TĐCTT trước lễ để trình bày sơ qua về quà tặng và việc tặng 

quà sau lễ. Việc trực tiếp trao tặng quà truyền giáo ở giáo điểm truyền giáo thứ ba này thuộc 

về tổ thứ ba: Anh Trần Định, Chị Ngô Trâm, Anh Nguyễn Hoàng và Chị Châu Mai Ngân. 

 

Anh tổ trưởng Trần Định bắt đầu phân công và mời gọi thêm anh chị em TĐCTT phụ giúp 

trao tặng 500 phần quà. Mỗi phần gồm các thứ được Cha Chánh Xứ liệt kê cho nhóm biết, 

sau khi nhận được 10 ngàn Mỹ kim (20 MK / phần) nhóm gửi về, qua email ngày 11/10/2018: 

GẠO 120000 500 60000000 

MỲ ĂN LIỀN 65000 500 32500000 

DẦU ĂN 30000 500 15000000 

ĐƯỜNG 15000 500 7500000 

BỘT NÊM 30000 500 15000000 

BÁNH KẸO 20000 500 10000000 

BÁNH CHƯNG 15000 500 7500000 

DẦU NÓNG THÁI 15000 500 7500000 

BAO BÌ 5000 500 2500000 

TIỀN MẶT 150000 500 75000000 

 

465000 

 

232500000 
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Vì chương trình sinh hoạt truyền giáo sáng Chúa Nhật 14/10 hôm đó tại Giáo Xứ Khe Sanh 

với đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều ở vùng trời chập chùng đồi núi xa xôi hẻo lánh hiểm 

trở này sau lễ 8 giờ 30 sáng, nên anh chị em TĐCTT gặp cha xong đã vào nhà thờ. 
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Nhà thờ này vẫn giữ cổ tục nam nữ ngồi riêng, và nhóm TĐCTT đã được Cha Minh dành cho 

2 hàng ghế đầu cả 2 bên theo phái tính. Nhưng vì cha không nói nên anh chị em vào nhà thờ 

tìm ngay chỗ cuối ngồi chung vừa đủ. Cho dù mấy hàng ghế trên dành cho nhóm đã được 

điền khuyết, một số anh chị ngồi sau vẫn nhường chỗ cho một số người có con nhỏ đến trễ... 
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Ngay sau lễ, cha Minh mời bảo tất cả ở lại trong nhà thờ, chỉ trừ phái đoàn TĐCTT cần ra 

trước để sửa soạn việc tặng quà. Phía cửa trên bên phải nhà thờ thì dành cho các gia đình 

nhận vé từ các sơ Dòng MTG Huế để lĩnh quà trước khi tiến lên đầu nhà thờ chờ nhận quà.  

 
 

 
 

Ở cửa bên trên nhà thờ phía cánh trái đối diện, các chị TĐCTT chực sẵn trao quà cho các em: 
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6 chàng thanh niên TĐCTT lực lưỡng và hùng hậu đang dàn chào để chờ ra tay bê bao gạo nặng ký  

cho những ai không thể ôm được bằng ấy phần quà một lúc. 
 

 
 

7 nữ nhân vật TĐCTT có tầm vóc cũng to con lớn tướng đủ...  

để phục vụ hết mình cho mặt trận tặng quà Khe Sanh lần này. 
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Ngoài 1 bao gạo và 1 thùng mì là hai món quà chính, còn các thứ quà khác được cho vào 

từng bao đàng hoàng cho dễ trao và dễ cầm. Từng khâu quà được chia cho một số TĐCTT 

trực trao theo phương pháp giây chuyền từ đầu bên kia sang. 
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Trước khi bắt đầu trao nhận quà, Cha Chánh Xứ nói về các thứ quà tặng và hướng dẫn việc 

nhận quà tặng. Phần dân chúng, tuy là dân tộc thiểu số nghèo khổ nhưng lại rất dễ thương, 

không ồn ào cho lắm và không chen lấn nhau, lắng nghe cha và làm theo như cha chỉ dẫn. 



TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 

262 
 

Vị trí tặng quà ở tại khu vực nhà xứ trên đầu nhà thờ, và tiến trình nhận quà được khởi đi từ 

bên cánh phải của nhà xứ: đầu tiên là trao lại vé cho các sơ, rồi tiến tới tiếp nhận phần quà 

của mình, rồi ra về ở bên trái nhà xứ. 
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Tiến trình nhận quà theo thứ tự giây chuyền, sau khi nhận gói quà combo đủ thứ nhu yếu 

thực phẩm trong đó, tiếp đến nhận thêm thùng mì, rồi lại thêm bao gạo, tới bịch bánh chưng, 

cả dầu nóng xoa bóp, rồi cuối cùng nhận cả bao thư đựng tiền mặt trong đó. 
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Sau khi đã nhận đầy đủ các thứ quà cho phần quà của mình thì người nhận đã đầy cả 2 tay, 

thường thù thùng mì ở dưới cùng, bên trên nó là bao gạo, túi quà combo trong bao nylon 

mầu vàng một là để lên bên trên cùng hai là xách ở một bên tay, lọ dầu để trên cùng và tay 

cầm bao thư tiền kẹp vào đống quà bên trên. 
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Xe đón đợi ở phía bên phải cuối nhà thờ (từ cổng vào), thân nhân hay ban hữu lĩnh quà xong 

tiến ra từ khu vực tặng quà ở nhà xứ đầu nhà thờ, để chở về. Thật là một ngày Chúa Nhật 

đầy ân phúc, với các thứ quà tặng cần thiết cho sự sống thể lý của con người, mà cho dù có 

nhà cửa hay bạc vàng cũng chết, nếu thiếu những thứ thực phẩm chính yếu này. 
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Tại Giáo Xứ Khe Sanh này, Cha Chánh Xứ còn có một nhà kho, hay phòng dự trữ của nhà xứ, 

chứa các thứ cần cho trường hợp đông dân chúng ở lại qua đêm mừng lễ hay học hỏi. 
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Sau bữa trưa được nhà xứ khoản đãi, và tiếp theo sau lời tạ từ của người viết, Nhóm TĐCTT, 

ngoài 10 Mỹ kim gửi về trước cho 500 phần quà vừa được trao tặng, còn tặng thêm cha 1 

ngàn 5 trăm Mỹ kim nữa, ở trong 2 bao thư khác nhau, cho một số nhu cầu khác của giáo xứ 

cha đang phục vụ như cho nhu cầu của cái phòng kho dự trữ của cha. 
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Ngoài ra, ngoài tiền mặt của chung nhóm trao tặng ngài, người viết còn trao tặng cha thêm 2 

cuốn sách: Kỷ yếu Niềm Vui Thương Xót 1, trong đó có hình ảnh nhóm TĐCTT sinh hoạt với 

giáo xứ Khe Sanh của cha ở Trung Tâm Lavang 2016, và cuốn Mùa Xuân Gieo Tin Mừng Cứu 

Độ về việc truyền bá phúc âm hóa từ hai tông huấn của ĐTC Phaolô VI và GP II.  
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Cha Chánh Xứ Trần Vương Quốc Minh của Giáo Xứ Khe Sanh đã ngỏ lời tri ân cảm tạ Nhóm TĐCTT  
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Khe Sanh là giáo điểm truyền giáo thứ 3 trong chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt 

2018 của Nhóm TĐCTT, nơi tặng nhiều quà nhất trong 3 giáo điểm đầu nói riêng, và đứng 

thứ hai trong cả 8 giáo điểm, chỉ thua giáo điểm Tây Ninh là nơi tặng tới 650 phần quà, 

nhưng so sánh từng phần quà thì Khe Sanh có phần quà giá trị nhất, tới 20 MK 1 phần quà. 
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Cha Chánh xứ Khe Sanh đã ra tận xe ở ngoài đường và lên xe để cám ơn phái đoàn 1 lần nữa 
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Vào ngày 30/10/2018, Nhóm TĐCTT đã được gặp gỡ và làm việc suốt hành trình 2018, Nhóm 

TĐCTT đã nhận được Thư Cám Ơn của Cha Minh qua email như sau: 

NHÓM TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG THĂM VIẾNG VÀ TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG CHO ANH 

CHỊ EM VÂN KIỀU TẠI GIÁO XỨ KHE SANH 

Giáo xứ Khe Sanh là một Giáo xứ miền núi, nằm trên dãy Trường Sơn, thuộc tỉnh Quảng Trị, 

Tổng Giáo phận Huế. Với số giáo dân lên đến trên 2500 tín hữu, nhưng đa số (khoảng 80 %) 

là anh chị em thuộc sắc tộc Vân Kiều. 

Cuộc sống của người dân tộc thiểu số Vân Kiều chỉ dựa vào nương rẫy, sản xuất chỉ đáp ứng 

đủ nhu cầu gia đình, thậm chí thiếu ăn, tích lũy không có. Chính vì thế đời sống của họ còn 

thiếu thốn nhiều mặt, về tinh thần cũng như vật chất, khó có thể bù đắp được. 

Hơn bao giờ hết, họ đang rất cần được cộng đồng sẻ chia tình yêu thương, cũng như nâng đỡ 

phần nào về vật chất lẫn tinh thần. 

Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Ngài không bao giờ bỏ rơi con cái của Ngài, tất cả 

đều nằm trong sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. 

Tình yêu thương ấy đã thực sự đến với anh chị em dân tộc Vân Kiều tại Giáo xứ Khe này vào 

ngày 14 tháng 10 năm 2018, khi nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương đến viếng thăm với 

những trái tim đồng cảm với những khó khăn và lao nhọc của những anh chị em Vân Kiều, 

đồng thời trao tặng 500 phần quà (mỗi phần quà trị giá 20 USD = 466000 VND) hỗ trợ thêm 

cuộc sống cho những người nghèo không kể lương giáo. 

Nét tươi cười hiện lên trên khuôn mặt mỗi người như muốn thầm tạ ơn quý Ân nhân đã yêu 

thương, đồng cảm và giúp đỡ họ. 

Nhưng trên hết, chúng con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã đổ đầy Lòng Thương Xót trong trái tim 

của những người con của Ngài. 

Xin cám ơn anh chị em nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương đã mang tình yêu thương đến 

cho những người nghèo khổ của vùng đất rừng núi Khe Sanh này. 

Xin Thiên Chúa trả công bội hậu mọi tâm hồn thiện chí. 

                                                      Linh mục F.X Trần Vương Quốc Minh 
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Khi xe chạy được khoảng nửa đường trên đoạn đường gợi lại Trận Đánh Khe Sanh nổi tiếng 

77 ngày vào năm Mậu Thân 1968 này, thì được biết rằng cơ quan người khiếm thị mà Nhóm 

TĐCTT muốn tới lại ở ngay trên đường từ GX Khe Sanh về Lavang. Nghe thấy thế chúng tôi 

đã quyết định ghé tặng quà luôn cho tiện, thay vì về tới Lavang rồi lại trở lại vào lúc 4 giờ 

chiều. Tuy nhiên, chúng tôi phải chờ ở gần cơ quan khiếm thị này 1 tiếng đồng hồ, bởi phải 

có vị linh mục đặc trách Caritas của TGP Huế từ Tòa Giám Mục đến để sửa soạn việc trao 

tặng quà theo dự tính, chỉ sớm hơn được nửa tiếng, thay vì 4 giờ mới bắt đầu thì bắt đầu từ 3 

giờ 30, thế thôi. Do chúng tôi bất ngờ thay đổi giờ giấc cho thuận đường của chúng tôi mà vị 

linh mục chúng tôi chưa hề gặp gỡ ấy đã sẵn sàng hy sinh uyển chuyển thời giờ bận bịu của 

mình, và phải trải qua một đoạn đường khá xa xôi, để phái đoàn chúng tôi được tiện hơn.  

 

Vả lại, theo tâm lý chung, ở đâu cũng thế, và lúc nào cũng vậy, thường khi nghe thấy mình 

được quà là người nhận cảm thấy thật háo hức đến sớm để chờ hơn là đến muộn chẳng còn: 

"Ăn cỗ đi trước lội nước theo sau" là vậy. Năm 2016, lần tặng quà đầu tiên cho anh chị em 

khiếm thị ở tại ngay Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, dù chúng tôi hẹn tặng quà vào lúc 4 giờ 

chiều mà từ 12 giờ trưa họ đã kéo nhau tới chờ. Lần này cũng thế, dù vị linh mục đã thông 

báo với họ đến vào lúc 3 giờ chiều, một số vẫn cứ đến từ 12 giờ trưa chờ chực, và càng ngày 

càng đông, nhưng lại chen chúc nhau ở trong ngôi nhà là trụ sở của cơ quan khiếm thị, bấy 

giờ đã trở nên chật chội ở ngay vào ngày nóng bức ngoài dự tưởng này. Chiều hôm ấy nóng 

đến độ chính cái điện thoại S7 (Samsung 7) chụp ảnh của người viết nổi lên hàng chữ "too hot 

/ quá nóng", đến độ người viết không thể còn tiếp tục chụp được nữa, đành phải chờ cho 

nguội mới chụp từng chút một...  
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Chương trình trao tặng quà cho Hội Người Mù ở Huyện Hải Lăng Quảng Trị này được bắt 

đầu bằng lời ngỏ của Cha Nguyễn Ngọc Hà đặc trách Caritas TGP Huế ngỏ lời cùng dân 

chúng trước khi trao tặng quà. Các vị đại diện cơ quan khiếm thị ngỏ lời cám ơn, trước khi 
Sơ phụ tá văn phòng Caritas đi với Cha Hà hướng dẫn việc nhận quà. 
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Tổ đặc trách trực tiếp trao tặng quà thứ 4 bao gồm 3/4 chị: Văn Thị Nguyệt, Nguyễn Tâm 

Huệ, Đinh Nương (Chị Hồ Mộng Huyền bị nạn bỏ cuộc ở VN). Một số chị nữa sẵn sàng phụ 

giúp. Ở đây không nhiều người và nhiều quà một cách đại thể như ở GX Khe Sanh ban sáng. 
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Ở đây phần quà của mỗi anh chị em nạn nhân khiếm thị bao gồm thùng mì, bịch quà combo 

đủ mọi thứ nhu yếu phẩm nấu nướng, hộp bánh và tiền mặt, hoàn toàn không có gạo. Chính 

nạn nhân mù tự đi lãnh nếu không có ai giúp, hay được người nhà dẫn đi lãnh, hoặc người 

nhà lãnh thay vì không thể đến. 
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Để dễ dàng hóa việc trao quà và tặng quà, tất cả các món quà nhu yếu phẩm về nấu nướng 

được cho cả vào một túi nylon, rồi khi trao cho người nhận thì túi quà combo này được để  

lên trên thùng mì đưa cho họ bê. 
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Đoàn người vẫn nhẫn nại xếp hàng tiến vào tiền đường của trụ sở Hội Người Mù Hải lăng 

để lĩnh quà, dưới ánh nắng và sức nóng khó chịu chiều hôm ấy, cả người trao quà cũng cảm 

thấy nực làm sao ấy, chiếc điện thoại chụp hình của người viết nực đến độ hiện lên chữ "too 

hot" không thể chụp được nữa, đành phải để nguội một chút lại chụp từng tấm một. 
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Những ai nhận quà rồi thì ra về, có người nhà đón đợi ở trong sân của trụ sở của hội hay ở 

bên kia đường. Hầu hết những anh chị em bị khiếm thị đích thân đến nhận quà, nhờ thân 

nhân chở đi. Dù không thấy gì, họ vẫn thích đi đây đi đó và vẫn thích cầm trân tay món quà 

của chính mình nhận được. 
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Việc tặng quà tông đồ truyền giáo ở Hội Người Mù Huyện Hải Lăng được kết thúc vào lúc 4 

giờ 30, sau 1 tiếng đồng hồ, nhóm TĐCTT về đến Lavang lúc 5 giờ 10, và hẹn nhau ăn tối ở 

hàng quán ngay chỗ tiệm thuốc tây, nơi xe khách của mình vẫn đậu, vào lúc 6 giờ chiều.  
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Sở dĩ hôm ấy, Chúa Nhật, chúng tôi phải ăn tối ngoài, chứ không ở trong nhà khách Lâm 

Bích như tối hôm Thứ Bảy là vì Chúa Nhật các sơ nghỉ việc, các khách hành hương trọ ở Nhà 

Khách Lâm Bích hay bên Trung Tâm đều phải tự túc 3 bữa ăn. Sau bữa tối vào lúc 6 giờ 30 

thay vì 6 giờ như đã đồng ý với nhau và hẹn hò, chúng tôi cùng nhau tiến ra và qui tụ ở Linh 

Đài Mẹ Lavang vào lúc 7 giờ 30. 
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Chúng tôi đã kết thúc một ngày bằng Chuỗi Kinh Thương Xót ở ngay Linh Đài Mẹ Lavang, 

Chuỗi Kinh Thương Xót chúng tôi đã bị nhỡ bởi việc tặng quà cho Hội Người Mù ban chiều. 

Cuối cùng chúng tôi dâng mình cho Đức Mẹ trước khi về ngủ đêm hôm ấy... để dưỡng sức, 

sau một ngày tặng 2 lần quà ở 2 nơi khác nhau khiến nhiều anh chị em hơi mệt! 
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Thế nhưng, hình như chính vì mệt mới cần lấy lại thần lực bằng kinh nguyện, đúng hơn, 

chính cái mệt lại làm cho kinh nguyện trở thành sốt sắng hơn, cũng như khi con người buồn 

khổ lại chính là lúc con người cầu nguyện sốt sắng hơn bao giờ hết vậy! 
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Ngày 15/10 

Tặng quà Hội Người Mù Phú Vang Huế,  

Tham quan Đại Nội Kinh Thành Huế, và  

Ghé trọ ở Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế 

 

 

rong cả hai chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018 thì đây là lần 

đầu tiên phái đoàn TĐCTT thừa sai ghé tham quan cố đố Huế. Mới đầu cũng chẳng có 

ý định tặng quà cho những người anh chị em khiếm thị ở đây, chỉ có ý định tham 

quan các di tích lịch sử thôi. Sau mới bao gồm cả việc tặng quà và tham quan, nhưng tham 

quan ít hơn và chỉ nhắm vào 1 nơi đáng đến nhất là Cung Đình Triều Nguyễn, hơn là bao 

gồm cả các lăng mộ và các danh lam thắng cảnh khác ở cố đô Huế này. Sáng Thứ Hai, ngày 

15/10/2018, phái đoàn TĐCTT chúng tôi tham dự Thánh Lễ ở nguyện đường Lavang lúc 5 giờ  

 

T 
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Sau lễ chúng tôi tham quan khu vực tôn kính Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam ở sau Linh Đài 

Mẹ Lavang, rồi chúng tôi đã dâng mình cho Đức Mẹ ngay trước Tượng Mẹ Đồng Công cùng 

với bài hiệu ca TĐCTT trong khuôn viên ấy.  
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Chúng tôi đã lên đường vào Huế lúc 7 giờ, (trên xe chúng tôi dâng Mẹ Maria một Chuỗi Mân 

Côi), để kịp ăn sáng ở một tiệm bún bò Huế nổi tiếng vào lúc 8 giờ 30, và chúng tôi cũng đã 

hẹn gặp Cha Nguyễn Ngọc Hà đặc trách Caritas TGP Huế, vào lúc 9 giờ ở Tòa TGM gần đó.  

 

Đây là lần thứ hai chúng tôi bất đắc dĩ phải ăn ở ngoài, sau lần thứ nhất cho bữa tối vào lúc 6 

giờ 30 chiều hôm qua ở Lavang, sau khi tặng quà ở Hội Người Mù Huyện Hải Lăng về. Tuy 

nhiên, cũng từ bữa điểm tâm này mới thấy cái khác biệt giữa thức ăn nấu để kiếm tiền và 

thực phẩm nấu bởi lòng bác ái yêu thương khác nhau đến thế nào. 

Thật vậy, không ngờ ở Huế Thứ Hai 15/10/2018 hôm ấy, phái đoàn TĐCTT chúng tôi đã 

thưởng thức bữa sáng và bữa trưa toàn là bún bò Huế. Bữa sáng ở quán này, bữa trưa ở quán 

kia. Riêng đối với người viết này, vừa húp xong nước của tô bún bò Huế nổi tiếng 35 ngàn 

đồng VN một tô thì liền chạy ngay vào phòng vệ sinh kẻo không kịp. Bữa trưa được Cha Hà 

đãi ở một quán khác gần Tòa Giám Mục và khen ngon cũng thế, cho dù người viết này 

không dám húp nước và ăn rau sống như bữa điểm tâm nữa, cũng vẫn không "cầm lòng" 

được, chỉ muộn hơn 15 phút, nghĩa là kịp khoảng thời gian đi bộ từ quán ấy về tới Tòa Giám 

Mục là vào thẳng ngay văn phòng Caritas giải quyết nỗi "sầu riêng" của mình. Thế mà, bữa 

điểm tâm ở Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế vào sáng hôm sau, người viết cũng húp hết 

nước từ tô bún bò Huế, được các thày dòng nấu cho, chẳng còn "lòng động lòng lo" một tí 

nào nữa, hoàn toàn bình an vô sự, như bầu không khí tĩnh lặng linh thiêng của chính nơi tu 

trì siêu thoát ấy. Thế là người viết đã không dám dùng bữa ở bất cứ tiệm nào nữa, như 2 bữa 

trưa sau đó. 
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Việc tặng quà ở Huế là một trong hai chỗ (cùng với Nhà Thờ Chính Tòa Phát Diệm) "phát 

sinh", từ ngữ được Hợp Đồng chuyên chở sử dụng. Chúng tôi đã bỏ không tới Nhà Thờ 

Chính Tòa Phát Diệm trên đường từ Dòng MTG Hưng Hóa đến Đan Viện Xitô Nho Quan 

Ninh Bình. Nhưng lần này chúng tôi không thể bỏ qua một giáo điểm tặng quà tông đồ 

truyền giáo cho Hội Người Mù ở Huyện Phú Vang Huế này, cho dù chiều tối hôm trước, 

người viết đã phải giải quyết vấn đề được người đầu của tổ chuyên chở cho biết là sẽ không 

đến chỗ người mù này. Bởi vì, người viết đã báo trước việc "phát sinh" ấy từ khi còn ở Mỹ, vả 

lại phái đoàn TĐCTT cũng đã rút bớt chuyện viếng thăm mấy nơi khác nhau ở Huế để dành 

giờ cho ưu tiên của việc tông đồ truyền giáo này rồi. 

Và sở dĩ phái đoàn TĐCTT chọn Cố Đố Huế để tham quan, hơn là Thủ Đô Hà Nội hay Thành 

Phố Sài Gòn là vì ở hai trụ chính của nước Việt Nam này khó di chuyển bằng chiếc xe lớn to 

cồng kềnh của chúng tôi ở đó. Mà nếu phải đi taxi thì không biết đâu mà mò, có thể lạc nhau, 

chờ nhau và có thể bị tài xế taxi chở đi vòng vòng để kiếm thêm tiền, như chúng tôi đã từng 

bị một lần vào sáng ngày mùng 8/10/2016 khi chúng tôi từ Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận 

Thánh Hóa ở Sài Gòn ra bến đậu chiếc xe chở chúng tôi trước khi chúng tôi được chở ra phi 

trường Tân Sơn Nhất trở lại Mỹ.  

Sau điểm tâm, xe của chúng tôi ghé vào Tòa Giám Mục TGP Huế ở gần đó, và chúng tôi đã  

được Cha Hà, cũng chính là vị linh mục cũng đến Hội Người Mù ở Huyện Hải Lăng Quảng 

Trị chiều hôm qua, lên ngồi chung xe với chúng tôi, để dẫn chúng tôi đến Hội Người Mù ở 

Huyện Phú Vang Huế để tặng quà 
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Vì được báo xe chở mì tôm đến muộn nửa tiếng nên Cha Hà nói về quà và việc tặng quà. Sau 

đó là mục văn nghệ do chính anh chị em khiếm thị trình diễn, bằng những bài hát về Miền 

Trung với giọng ca thật truyền cảm, khiến nhiều anh chị em TĐCTT nhức nhối cảm động. 
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Sau bài hát dạo đầu, anh chị em khiếm thị được anh chị em TĐCTT mang đến tặng cho mỗi 

người một hộp bánh để tai vừa nghe miệng vừa thưởng thức cho đỡ đói. Trong khi thưởng 

thức bánh, chương trình văn nghệ vẫn tiếp tục. Một giọng nữ chẳng thua gì chuyên nghiệp 

cất lên một bản hát về Miền Trung nữa như giọng nam mở đầu, cũng thật bồi hồi cảm xúc. 
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Ở trên xe, ngồi bên cạnh Cha Hà, người viết hỏi cha lý do tại sao ở Huế có nhiều người mù 

đến như vậy? Cha đã cố gắng trả lời trên xe, nhưng cha chất vấn một số anh chị em khiếm 

thị, thì được một cho biết, bị từ bẩm sinh, do bệnh tật, do chiến tranh, do chất độc da cam. 
một người trẻ trình bày trường hợp của mình đang cần giúp đỡ chữa trị rất tốn kém...khiến 

một số anh chị em TĐCTT đã tự động kéo đến tặng tiền cho nạn nhân. 
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Nếu 2 giọng ca nam nữ đã hát bài đời thì cũng có 2 giọng ca nam nữ hát bài đạo: nữ bài Lạy 

Mẹ Maria, nam bài Kinh Hòa Bình. Để đáp lễ anh chị em khiếm thị và cùng vui với nhau, 

giọng nữ Phan Hoàng Bickie, con của Chị TĐCTT Hoàng Minh, đã thay cho anh chị em 

TĐCTT hát một bản về Huế tặng cho anh chị em Hội Người Mù ở Huyện Phú Vang Huế. Sau 

đó xe chở mì tôm tới và việc tặng quà được bắt đầu ngay. 
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Sau khi người viết thay mặt Nhóm TĐCTT được mời nói mấy lời đã ngỏ lời cám ơn Tổ Chức 

Caritas TGP Huế và Hội Người Mù Huyện Phú Vang Huế đã cho nhóm có cơ hội được phục 

vụ và nhận quà của nhóm... thì vị đại diện cho Hội Người Mù ở Huyện Phú Vang Huế ngỏ 

lời cám ơn tổ chức Caritas TGP Huế và Nhóm TĐCTT. 
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Phần quà cho anh chị em khiếm thị ở Huyện Phú Vang Huế bao gồm thùng mì, hộp bánh, túi 

gia dụng nấu nướng và cuối cùng cả tiền mặt nữa. Ở đâu cũng thế, anh chị em TĐCTT luôn 

chú ý quan tâm để có thể nhào vô phụ giúp bê quà tặng cho những ai cần đến mình. 
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Như ở GX Phúc Địa Thanh Hóa với các vị lão thành, anh chị em trong phái đoàn phụ giúp người mù ở đây: 

TĐCTT Ngô Trâm Jackie (XXXIV 2018 TGP Los Angeles CA) 
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TĐCTT Trần Tự Hồng (XXXIV 2018 TGP Galveston-Houston TX) 
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TĐCTT Trần Thị Nhuận (XX 2016 GP Orange CA) 
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TĐCTT Nguyễn Mỹ Lệ (XIV 2014 Úc Châu) 



TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 

312 
 

 

TĐCTT Bùi Thị Hoa / Triệu Thi (XXXIV 2018 TGP Seattle Washington) 



Kỷ Yếu Tạ Ơn và Lưu Niệm Niềm Vui Thương Xót II   

313 
 

 
 

 

Vùng trời mù lòa hầu như nhất nước Việt Nam ở Miền Trung này, (điển hình là Quảng Trị 

chiều 19/10, và Huế sáng 20/10), không ngờ đã được hưởng một chút hương hoa bởi LTXC, 

lan tỏa ra từ Đức Ái Kitô giáo, qua phái đoàn TĐCTT, nhờ sự trợ giúp đắc lực của tổ chức 

Caritas TGP Huế, nơi cha Hà đã dẫn TĐCTT ghé thăm ở trong khuôn viên Tòa Giám Mục. 
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Lần này cũng thế, cũng bất ngờ, nhưng phái đoàn TĐCTT vẫn trích quĩ tặng cho việc mục vụ 

Caritas của ngài 500 Mỹ kim. Phái đoàn TĐCTT theo Cha Hà đi bộ đến quán ăn trưa do ngài 

khoản đãi và khen ngon. Nhưng chúng tôi vẫn thay ngài trả tiền bữa trưa, chứ không muốn 

vơi bớt đi một chút nào số tiền chúng tôi đã tặng ngài trước đó.  
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Ba ngày sau khi chúng tôi thăm viếng và tặng quà tông đồ truyền giáo cho 2 Hội Người Mù 

ở Huyện Hải Lăng Quảng Trị và Huyện Phú Vang Huế, vị giám đốc cơ quan Caritas TGP 

Huế đã gửi cho nhóm chúng tôi một email ngày 17/10/2018 như sau: “Cám ơn A Tỉnh và Nhóm 

TĐCTT thật nhiều, đã để lại nhiều dấu ấn đẹp cho Tụi em và 2 Hội người Khiếm thị! Ước mong quý 

anh chị luôn khỏe-vui! Em gửi bài viết nghe. Kính, Lm. Nguyễn Ngọc Hà". 

THĂM VIẾNG VÀ TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ  

“’Mười điều răn ấy tóm về hai điều mà chớ: trước kính mến Một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau 

lại yêu người như mình ta vậy’ (Trích kinh Mười Điều Răn). Với tâm tình yêu thương và sự 

quan tâm đến những người khiếm thị, nhằm giúp họ vơi đi phần nào những khó khăn, ngày 

14 và 15/10/2018, Caritas Huế phối hợp với “Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương” tại Hoa kỳ 

đã thăm viếng và tặng quà cho Hội người mù huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và  Hội người 

mù huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

“Theo thông tin từ quý Hội, Hội người mù huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị có 495 thành 

viên, đến từ 20 chi hội. Hội người mù huyện Phú Vang có 196 thành viên đến từ 18 chi hội. 

Qua tìm hiểu từ những người khiếm thị, nguyên nhân dẫn đến chủ yếu là do hậu quả của 

chiến tranh, bệnh tật và tai nạn. Mỗi Hội người mù có một cơ sở, là nơi quy tụ các thành viên 

đến làm việc, nhưng cũng chỉ được một số ít. Công việc ở Hội bao gồm các nghề mát-xa, 

nghề làm tăm tre, làm hương và làm chổi. Sản phẩm của Hội thường được các thành viên có 

khả năng buôn bán giúp nhau tiêu thụ ở các quầy hàng nhỏ lẻ hay đi bán dạo quanh các làng 

mạc. Riêng sản phẩm tăm tre thường được học sinh ở trường mua ủng hộ vào đầu năm học.   

“Đến với các ông bà anh chị của Hội, Cha Antôn ân cần thăm hỏi và giới thiệu Nhóm Tông 

đồ Chúa Tình thương. Tiếp đến, vị đại diện của Nhóm có vài lời gởi đến tất cả, ông nói: ‘Con 

xin chân thành cám ơn Cha đã thu xếp, sắp đặt cho Nhóm chúng con được đến đây để thăm viếng, 

được biết những hoàn cảnh khó khăn của quý ông bà anh chị, nhất là được làm bàn tay nhỏ bé trao lại 

món quà mà Thiên Chúa đã thương ban cho chúng con.  Xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta 

đang hiện diện nơi đây, có một cuộc sống hạnh phúc, mà hạnh phúc nhất là sự bình an trong tâm hồn, 

để chúng ta biết yêu thương nhau, nâng đỡ nhau và từng bước vươn lên trong cuộc sống’. 

“Đáp lại tình cảm yêu thương của phái đoàn, anh chị em khiếm thị trong Hội đã có những 

tiết mục văn nghệ rất dễ thương, được thể hiện trong các ca khúc về Huế, cũng như những 

bài thánh ca tôn vinh Đức Trinh nữ Maria và ngợi ca tình thương của Thiên Chúa. Có thể 

thấy các anh chị, dù ánh sáng đôi mắt không còn nhưng với trực giác bẩm sinh, đã thể hiện 

những ca khúc rất tâm tình, mang nhiều cảm xúc; đồng thời, vị Đại diên Hội cũng đã bày tỏ 

sự vui mừng và lòng biết ơn sâu xa gởi đến Cha Giám Đốc, văn phòng Caritas Huế và từng 

người trong Nhóm Tông đồ Chúa tình thương.   
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“Sau phần văn nghệ, anh chị em văn phòng Caritas và Nhóm ân cần trao tặng những món 

quà cho bà con cùng với lời thăm hỏi động viên-khích lệ. 

“Trước khi chia tay, một lần nữa, ông chủ tịch Hội thay mặt bà con nói: ‘Chúng con rất vui 

mừng và sung sướng vì được Cha, quý soeur, cùng với phái đoàn quan tâm ưu ái, đã đến thăm và 

tặng quà. Chúng con luôn ghi nhớ tình cảm cao quý nầy, nguyện xin ơn trên tuôn đổ mọi ơn lành 

trên Cha và quý ân nhân. Xin luôn nhớ đên chúng con!’  

“Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có cơ hội được kết nối với nhau để đem tình yêu thương của 

Chúa đến với những anh chị em bị khiếm khuyết một phần cơ thể và chịu nhiều thiệt thòi 

trong xã hội. Xin Chúa thương ban sức khỏe và sự bình an cho những người đang gặp những 

bất hạnh trong cuộc sống, và xin Chúa cũng cho chúng con được cháy mãi ngọn lữa yêu 

thương mà Chúa đã mang đến trong thế gian, để chúng con chung tay góp phần xoa dịu 

những nỗi đau của anh chị em đồng loại”. 

Văn phòng Caritas Huế 

Sau bữa trưa, chúng tôi trở về Tòa Giám Mục để lên xe đến tham quan Cung Đình Triều 

Nguyễn. Cho dù Cha Hà có nhắc chúng tôi rằng ở đó nhân viên chính phủ không còn làm 

việc nữa, từ 12 giờ 30 đến 2 giờ 30... chúng tôi vẫn cứ đến xem sao. Và cửa vẫn mở và chúng 

tôi vẫn vào được như thường, không bị nhỡ, uổng một lần ghé thăm hiếm quí. Tuy nhiên, 

những anh chị em nào đã từng vào đó rồi thì lợi dụng cơ hội đi xích lô đến chợ Đồng Xuân ở 

Huế chơi, trong thời gian những anh chị em khác đang tham quan Cung đình Triều Nguyễn 

vang bóng một thời gần 1 thế kỷ rưỡi (1802 - 1945). 
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Theo sử liệu thì Đại Nội Kinh Thành Huế được xây dựng cùng với thời điểm xây dựng Kinh 

Thành Huế, cụ thể là từ thời vua Gia Long năm 1804 và hoàn chỉnh vào thời vua Minh Mạng 

năm 1833. Đại Nội Huế nằm trong Kinh Thành Huế, bao gồm Hoàng Thành Huế và Tử Cấm 

Thành là nơi dành riêng cho các vị vua cùng hoàng thân nhà Nguyễn.  
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Điện Thái Hòa (trên) và Sân Đại Triều Nghi (dưới)  

từng là nơi diễn ra các buổi thiết triều quan trọng của triều đình 
 

 
 

Tính đến khi công trình hoàn thành hoàn chỉnh vào thời vua Minh Mạng, Đại Nội Kinh 

Thành Huế có tất cả khoảng 147 công trình. Đại Nội có phần mặt bằng gần như hình vuông, 

mỗi cạnh dài khoảng 600m. Phần tường Đại Nội được xây bằng gạch kiên cố với độ dày 1m 

và cao 4m. Xung quanh bờ tường đều có hào bảo vệ. Đại Nội có 4 cửa ra vào: Ngọ Môn cửa 

chính, cửa Hiển Nhơn phía Đông, cửa Hòa Bình phía Bắc, và cửa Chương Đức phía Tây. 
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Điện Càn Thành (nơi vua ngủ nghỉ) trong Tử Cấm Thành (nơi sinh hoạt của vua và hoàng triều) 
 

Xét tổng quan, mỗi cung điện có quy mô lớn nhỏ khác nhau nhưng đều được xây dựng theo 

kiến trúc triểu “trùng lương trùng thiềm”. Đây là kiểu cung điện nhà kép có hai mái trên cùng 

một nền: nền đá cao, gạch được tráng men xanh hoặc vàng của Bát Tràng, mái được lợp bằng 

ngói ống tráng men, các cột trụ đều được sơn thếp với hoa văn long vân là chủ yếu.  
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Trước khi rời Đại Nội Kinh Thành Huế, người viết đã tặng cho nữ hướng dẫn viên áo tím, 

biểu hiệu cho lòng trung thành của cung đình Triều Nguyễn xưa, một chút tiền tip, nhưng cô 

rất tự trọng, nhất định không nhận. Hôm sau, từ Huế về Qui Nhơn, khi ghé vào 1 quán bên 

đường đi vệ sinh ở Bồng Sơn Bình Định, chủ tiệm cũng nhất định không nhận lệ phí vệ sinh! 
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Sau khi được cô nữ hướng dẫn viên chỉ lối từ trong Hoàng Cung ra đường phố cho gần, thì 

13 anh chị em TĐCTT tham quan Hoàng Cung phải đi vòng xa hơn để về hướng khác, hướng 

cổng chính ở ngoài tường thành về cổng chính, nơi xe đậu, ở trên xe mọi người đang chờ. 
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Theo tin tức, vì Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế là một trong những điểm nóng nhậy cảm 

về tôn giáo, nên người viết, trong điện thư xin ghé thăm và trọ ở đây từ đầu năm 2018, đã 

phải dò hỏi xem có OK không mới dám đến. Chiều hôm ấy, sau khi tham quan Đại Nội Kinh 

Thành Huế, phái đoàn TĐCTT đã về Đan Viện này một cách sớm sủa, vào lúc hơn kém 2 giờ 

15 chiều, để còn có giờ đi tham quan toàn cảnh đan viện thơ mộng nhưng cũng không thiếu 

những di tích lịch sử hiện đại. 

Khi lên tới hết dốc, đằng trước là con dốc vào đan viện, chiếc xe chở phái đoàn TĐCTT dừng 

lại, sửa soạn chuyển đồ xuống để từng người kéo lên đan viện. Tuy nhiên, vì gọi điện thoại 

cho Thày Lợi đặc trách tiếp tân trước khi đến không được, người viết đã xuống xe đi bộ lên 

dốc để trực tiếp gặp thày. Lên được gần hết dốc thì một thày dòng xuất hiện hỏi thăm, và 

biết rằng xe đang đậu ở dưới cổng liền bảo cứ mang xe lên. Thế là một số người đã xuống xe 

với hành lý đang chờ vui mừng kéo lên xe ngay. 

Cuối cùng, nhờ 2 thày khác bấy giờ ở đó đi tìm, sau khi gọi điện thoại cũng không được, 

Thày Lợi quá bận ngay vào lúc ấy đã xuất hiện, và đã dẫn phái đoàn lên phòng nhận chỗ 

ngủ, sau đó, theo lời yêu cầu của người viết, thày đã vui vẻ dẫn phái đoàn đi tham quan đan 

viện 1 tiếng rưỡi đồng hồ, từ 3 giờ 30 đến 5 giờ, sau khi Nhóm TĐCTT cử hành LTXC ở nhà 

nguyện trong khu phòng ngủ của mình ở lầu hai, và trước khi tham dự giờ kinh nguyện ban 

chiều với các thày vào lúc 5 giờ 30 chiều, và ăn tối lúc 6 giờ. 
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Rất tiếc cái máy phát thanh bỏ túi của người viết đã bị đột qụi bất ngờ không xài được nữa. 

Nên thày Lợi được người viết xin thày thỉnh thoảng đứng lại để những người đi sau có thể 

nghe lời thày dẫn giải. Thày Lợi cho biết tất cả mọi sự trong đan viện đều do chính tay các 

thày: làm bếp, làm vườn, làm nhà, chăn nuôi, như tâm niệm "ora et labora" của dòng thày. 
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Thày Lợi kể rằng đan viện là đối tượng bị nhắm đến chiếm đất rất nhiều lần. Ngày xưa là 

rừng thông, nhưng chính quyền nói chổ nào là rừng thông là của chính phủ... nên các thày đã 

phá rừng thông mà biến thành vườn thanh long. Những ngôi nhà mái đỏ chen lẫn trong khu 

vườn của đan viện, cần phải được xây cất để giữ đất, vì chính quyền nói chỗ nào không có 

nhà là của chính phủ, những ngôi nhà để trống không có ai ở mà chỉ để giữ đất của đan viện. 
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Nhà dòng có một vườn cam sản xuất thứ cam được gọi là "cam ẩn tu", như chúng tôi đã nghe 

từ Giáo Xứ Khe Sanh hôm 19/10, đã được 70 năm. Năm nay những trái "cam ẩn tu" đã được 

con buôn đến hái hết rồi, những trái cam nhỏ con, xanh xao nhưng lại ngọt ngào, như người 

viết đã thưởng thức ở Khe Sanh và ở đan viện này, còn mang về Mỹ một trái để nhớ nhung. 
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Phái đoàn TĐCTT tiếp tục được Thày Lợi dẫn đến một nơi lịch sử mà họ mong chờ... Đó là 

Cây Thánh Giá và Đấng Tử Giá Bị Nạn. Ngay tại đó, chúng tôi đã đền tạ Chúa Kitô Tử Giá 

và cầu cho phạm nhân "không biết việc mình làm". Sau đó, theo gợi ý của người viết, anh chị 

em TĐCTT thay nhau lên ngắm nhìn và hôn kính Thánh Giá và Tượng Đấng Tử Giá. 
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Cuối cùng là vườn rau và ao cá của nhà dòng, một khu vực đã từng bị chính quyền đột nhập 

bọc hậu. Ngôi nhà ngói đỏ ở khu vực này được Thày Lợi cho biết là chỉ cất chỉ 1 đêm là xong, 

mục đích cũng là để giữ đất, thế thôi. Mỗi lần muốn tấn công đan viện, họ chặn hết mọi sự: 

nào cắt wifi, chặn các xe vào đan viện. Nghĩa là hoàn toàn cô lập hóa các thày… 
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Nhưng LTXC vẫn hiện diện thần linh nơi chung đan viện và nơi từng đan sĩ, bởi thế đan viện 

vẫn vươn lên trong khốn khó và càng mạnh vững đức tin hơn bao giờ hết, chẳng khác gì như 

ngọn tháp chuông uy nghi 8 tầng của nhà dòng, nơi có thể nói là cao nhất Kinh Thành Huế, 

như tháp canh của các vị đan sĩ, nơi chúng tôi cũng đã được Thày Lợi dẫn lên chiều hôm ấy.  
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Mấy trái "cam ẩn tu" nhỏ con, xanh mà ngọt, ở trên bàn ăn cho phái đoàn TĐCTT tráng 

miệng, sau khi thưởng thức các món ăn ngon lành do chính các nam đan sĩ ẩn tu trân trọng 

nấu nướng và khoản đãi, những món ăn vật chất chỉ tượng trưng cho một thần lực được đan 

viện truyền cho phái đoàn TĐCTT thừa sai tiếp tục hành trình truyền giáo của mình. 
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Ngày 16/10 
 

Tạ từ ĐV BĐ Thiên An và Ghé thăm 
Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương QN 

 

 

hế là Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt của Nhóm TĐCTT chúng tôi, cho đến thời 

điểm này, sau 10 ngày (trong 19 ngày ở Việt Nam, hay 21 ngày từ khi rời nhà ra đi ở 

Mỹ), đã viếng thăm và tặng quà ở 4 giáo điểm truyền giáo: 2 ở Miền Bắc và 2 ở Miền 

Trung: 1- Tại Giáo Xứ Sapa Giáo Phận Hưng Hóa Bắc Việt; 2- Tại Giáo Xứ Phúc Địa Giáo 

Phận Thanh Hóa Bắc Việt; 3- Tại Giáo Xứ Khe Sanh TGP Huế Trung Việt; và 4- Tại Hai Hội 

Người Mù trong TGP Huế Trung Việt. Hôm nay, Thứ Tư 17/10/2018, ngày thứ 11, chúng tôi 

bắt đầu hành trình càng xuôi nam: trước hết đến với 2 giáo điểm ở Miền Tây Nguyên, rồi sau 

đó đến với 2 giáo điểm ở Miền Nam.  

 

T 
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Dù chỉ ghé thăm trọ ở Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế trong một thời gian quá ngắn, cũng 

như ở hầu hết các nơi chốn tu trì hay tham quan hoặc thăm viếng khác, nhưng cũng tạm đủ 

để chúng tôi đầy cảm hứng siêu thoát ở đan viện nổi tiếng này, mà còn được tham hưởng ân 

phúc thiêng liêng của đan sĩ khổ tu ở đây, nhất là qua những giờ kinh phụng vụ của họ và cử 

hành phụng vụ Thánh Thể với họ. Hôm ấy chúng tôi mặc áo trắng phản lại áo đen của các vị. 
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Phái đoàn TĐCTT, như các nơi tu trì ghé trọ khác, kính tặng Đan Viện Thiên An Huế 1 ngàn 

5 trăm MK. Theo gợi ý của người viết, phái đoàn còn tặng thêm Đan Viện 500 MK nữa, để 

Đan Viện làm lại Cây Thánh Giá Bị Nạn, thành Cây Thánh Giá phục sinh. Thày Lợi cho biết 

đan viện đã có ý xây 1 nhà nguyện nhỏ ở đó; 1 số anh chị em cũng góp và xin nhiều lễ. 
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Trước khi lên đường vào lúc 8 giờ, anh chị em được nửa tiếng shopping. Dòng nào có tiệm 

kỷ vật hay các sản phẩm đều được anh chị em tận tình chiếu cố. Vì anh chị em đua nhau mua 

đủ thứ kỷ vật, 1 cha, 1 thày và tài xế Quốc phụ giúp gói quà mua mà vẫn không xuể... Vị linh 

mục trong quán đã phải lên xe để làm phép các ảnh tượng vừa được anh chị em mua sắm. 
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Thày Lợi gửi email ngày 17/10 như thế này: “Em là Thầy Lợi dòng Đan viên Thiên An đây. Lời 

đầu thư em kính chúc a va đoàn mọi sự được bình an và nhiều sức khỏe. Xin Chúa tiếp tục đồng hành 

và chúc lành cho mỗi thành viên cũng như gia đinh của mỗi người vạn sự theo Thánh ý Chúa. Thưa 

anh! Cha bề trên thay mặt cho đan viện gởi lời cám ơn anh cánh riêng và nhóm Tông đồ Lòng Thương 

xót cách chung về món quà quý giá và ý nghĩa để hiệp thông chia sẻ với đan viện”.  
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Lần đầu tiên trong cuộc hành trình anh chị em ăn uống bên đường. Bữa trưa dọc đường ở 

Quán Cơm Quang Hà: đặc biệt cơm phần. Bữa dừa ban chiều ở Bồng Sơn Bình Định: Quán 

Võng Ngọc Ân - nước dừa, cà phê, giải khát. Trên đường về Qui Nhơn, qua thị trấn Phù  Mỹ 

6 km, phái đoàn ghé thăm Nhà Thờ Nhà Đá hoang tàn, nơi Cha Phạm Ngọc Tuấn 17 tuổi 

được rửa tội năm 1974 bởi Dòng Đồng Công, và cũng là nơi người viết đã tu ở đó (1966-

1968), và tí nữa bị chết bởi đạn của chính lính mình trưa ngày 8/9/1967. May còn sống tới nay! 
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Năm 2016, dù đã có ý định ghé thăm dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, một hội dòng 

nữ được Cha Phạm Ngọc Tuấn sáng lập và được Giáo Phận Qui Nhơn công nhận vào năm 

2012, nhưng không được như lòng mong ước. Bởi bấy giờ con đường dẫn vào nhà dòng đang 

làm, chiếc xe chuyên chở phái đoàn không thể nào vào được. Bởi thế, năm đó Nhóm TĐCTT 

đã phải ghé Phù Mỹ trọ, nơi cũng có một sơ dòng này là Sơ Kim đang phục vụ tiếp đón. 

Lần này, năm 2018, Cha Tuấn đã khoe với Nhóm TĐCTT trong lễ mừng nhị vị Thánh LTXC 

hôm Chúa Nhật 30/9/2018 là con đường này do chính phủ làm, dẫn thẳng vào dòng của ngài, 

quá ngon, ngài không hề tốn một xu nào mới lạ. Ngoài ra, khi liên lạc với nhà dòng về việc 

ghé thăm và trọ của mình, người viết nhận được email ngày 13/9/2018 của dòng như sau: 

"Chúng con, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương rất vui mừng được đón tiếp Cha và nhóm Tông 

Đồ Chúa Tình Thương, giống như trùng tên và có chung một tước hiệu lại có chung một người Cha, 

nên niềm vui thân tình và ấm áp hơn. Chúng con nghe nói về Cha và nhóm từ năm ngoái, và đến năm 

nay chúng con mới được gặp.... Chúng con xin kính cám ơn và rất mong chờ Cha và Nhóm”. 

 

Nhà Đá cũng là sinh quán của Cha Phạm Ngọc Tuấn, TLH của Nhóm TĐCTT. Vào năm 1967 

ngài mới 9 tuổi, ngoại giáo, nay đã là vị sáng lập dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP 

Qui Nhơn. Giáo Phận Qui Nhơn đã để cho Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương sử dụng 

cơ sở của Tiểu Chủng Viện Làng Sông ngày xưa. Khi phái đoàn TĐCTT đến nơi thì đã xế 

chiều, nhưng vẫn còn kịp ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống, và chụp bắt những tấm hình, 

trong thời khoảng chuyển tiếp giữa mùa thu ban chiều và mùa đông ban tối của một ngày.  
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Một dòng mới được thành lập chưa đầy 10 năm, mà đã có được một nơi ở khang trang hoàng 

tráng như vậy, (dù Giáo Phận chỉ nhường cho dùng tạm cơ sở cũ của Giáo Phận được dòng 

tân trang lại), thì thật là một phần thưởng ưu đãi cho một dòng tu mới mẻ, song chỉ dám ôm 

ấp mộng ước sống đời tận hiến và phục vụ của một nữ tỳ "ngồi ở chỗ rốt bét" (Luca 14:10). 
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Ngay từ khi bước chân xuống trụ sở của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương này, Nhóm 

TĐCTT đã thấy được cảnh nghênh đón đặc biệt của các sơ ở đây. Sơ Kim là sơ đã đại diện 

nhà dòng đón tiếp phái đoàn năm 2016 ở Phù Mỹ là người hiện diện ngay khi xe tiến qua 

cổng nhà dòng. Các sơ trẻ khác đang ngong ngóng nhìn từ các nơi trong khu vực nhà dòng. 

Sơ Kim đang niềm nở dẫn phái đoàn kéo hành lý vào thì sơ bề trên Phước xuất hiện. Sau đó, 

trong khi sơ Kim dẫn các chị đến khu phòng ngủ của các chị, thì sơ Phước dẫn bên nam (bao 

gồm cả tổ chuyên chở) đến khu phòng ngủ của họ. 

 

Các sơ đều cùng nhau tiếp đón phái đoàn, như thể đã bàn với nhau trước phải làm như thế 

nào với phái đoàn khách đặc biệt có liên hệ với dòng mình này. Một số sơ cũng có mặt khi 

Nhóm TĐCTT viếng Chúa. Tuy nhiên, hoàn toàn không ngờ, thật là không ngờ, khi tới bữa 

tối, lúc anh chị em TĐCTT kéo nhau bước vào phòng ăn thì đã thấy các sơ, lớn bé, toàn là 

những gương mặt trẻ trung, qui tụ lại và một tràng pháo tay vang lên chào đón. Anh chị em 

TĐCTT đều cảm thấy chưa hề thấy ở đâu mình được tiếp đón đặc biệt như vậy. 

Chắc chắn việc nghênh đón phái đoàn TĐCTT một cách "khác thường" như vậy, đối với cảm 

nhận của nội bộ nhóm, phải xuất phát từ chính sơ Bề Trên Phước, một nữ tu Dòng Mến 

Thánh Giá Qui Nhơn, vị đang đóng vai trò tạm thay cho Cha sáng lập Phạm Ngọc Tuấn ở 

Hoa Kỳ, để hết lòng chăm sóc cho hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương mới mẻ và non 

trẻ này. Và các sơ đã tỏ ra vui tươi hiệp nhất với nhau, trong sự tuân phục vị bề trên này, 

khiến bầu khí tu trì của dòng nữ ở đây thêm yêu thương gắn bó, ngay trước mắt anh chị em 

TĐCTT bấy giờ. 
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Tuy là bề trên, Sơ Phước chỉ ngỏ lời chào đón phái đoàn TĐCTT một chút, rồi giới thiệu hai 

bên với nhau, trước khi giới thiệu "Chị Hai" là người của chính hội dòng, để chị đại diện chị 

em trong dòng của mình chào đón anh chị em TĐCTT. "Chị Hai" này thuộc lớp sau "Chị Hai" 
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thứ nhất là sơ Kim, một nữ tu của dòng này mà Nhóm TĐCTT đã được quen biết từ năm 

2016, đã hết nhiệm kỳ làm "Chị Hai", nhất là để sơ nguyên "Chị Hai" và là "Chị Hai" tiên khởi 

của dòng tập trung vào việc dọn mình khấn trọn trong năm tới, 2019. 

 

 
 

Trong lời chào mừng của mình đại diện chị em dòng ngỏ cùng phái đoàn anh chị em TĐCTT, 

bà "Chị Hai" này đã cho biết về tình hình của hội dòng. Chẳng hạn: cho đến nay hội dòng có 

tất cả là 95 chị em, bao gồm đủ mọi thành phần khấn sinh, tập sinh và đệ tử sinh, trong đó có 

30 chị em không có mặt vì đang trú học ở Tòa Giám Mục Qui Nhơn. Chị cũng cho biết cha 

sáng lập ở Mỹ tỏ ra rất chăm lo cho con cái từng chút, dành dụm những gì ngon nhất ở Mỹ 

gửi về cho con cài ở VN... 

 

Đại diện anh chị em TĐCTT, người viết bày tỏ cảm nhận của mình về việc chung nhóm được 

các sơ đặc biệt đón tiếp chưa từng thấy như thế đối với nhóm. Việc đón tiếp này cho thấy cả 

hai, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương và Nhóm TĐCTT đã có một mối liên hệ từ lâu, 

một mối liên hệ xuất phát từ "tình thương" (ở ngay cái tên của cả hai), như chính Cha Phạm 

Ngọc Tuấn đã nhận xét và tự phát: "Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương và Nhóm Tông Đồ 

Chúa Tình Thương là hai chị em với nhau". Ngoài ra, vị linh mục sáng lập Dòng Nữ Tỳ Chúa 

Giêsu Tình Thương ở Việt Nam lại hiện là Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT ở Hoa Kỳ. 

Dòng của ngài là chị vì được Giáo Quyền Qui Nhơn công nhận từ năm 2012, còn Nhóm 

TĐCTT mới được Giáo Quyền Orange CA công nhận 2018. 
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Chính vì lý do hai bên là chị em với nhau như thế mà sơ bề trên Phước đã mời anh chị em 

TĐCTT dùng bữa do các chị dọn ra cho các em thưởng thức. Nhưng dầu sao sơ cũng công 

nhận rằng các bà chị trẻ hơn đàn em lão thành của mình nhiều lắm. Chưa hết, sơ bề trên 

Phước còn giới thiệu và xin giúp đỡ cho 8 người chị trong dòng trong đợt khấn trọn đầu tiên 

vào năm 2019 tới đây, trong đó, đầu tiên phải kể đến sơ Kim. 
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Sau nghi thức nhận diện và chào mừng nhau là bữa tối được mở đầu bằng bái hát đầu bữa 

được cất giọng hát “cao cung lên” thánh thót của những tâm hồn nữ tỳ Chúa Giêsu Tình 

Thương, khiến Nhóm TĐCTT cảm thấy sảng khoái tâm can, không còn muốn ăn uống gì 

nữa. Trong bữa ăn, hầu như các chị chia nhau ngồi chung với từng bàn của các em TĐCTT. 
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Chỉ có ở Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, các em TĐCTT mới được chẳng những ngồi 

ăn chung cùng phòng với các chị nữ tu, mà còn được đồng bàn với các chị cao cấp / senior 

trong dòng nữa. Trong khi Nhóm TĐCTT không được cái diễm phúc ấy ở bất cứ dòng tu nào 

trong suốt chuyến hành trình của mình. 
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Chị trẻ em già ngồi ăn cùng bàn với nhau một cách thân tình và tự nhiên, như đã từng quen 

biết với nhau từ bao giờ. Không có chuyện làm khách. Chị hết sức chân tình tiếp các em, 

trong khi các em cũng tận tình đáp lễ bằng cách thưởng thức hết các món được các chị trân 

trọng khoản đãi. Nhất là món canh đặc sản ở địa phương của các chị. 
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Tình thân của chị em “tình thương” Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương và Nhóm TĐCTT êm 

đềm diễn ra ở bữa tối bên trong, thì bên ngoài, màn đêm tiếp tục bao phủ cảnh vật và những 

con người sắp chìm vào giấc ngủ bình an, những con người chỉ tìm Nước Chúa trước, dù 

đang tu trì như các "chị" Nữ Tỳ CJC (Congregatio Jesu Caritatis), hay đang hành trình truyền 

giáo xuyên Việt theo sứ vụ tông đồ giáo dân của mình như các em Nhóm TĐCTT năm 2018. 
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Ngày 17/10  

Tạ từ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu TT,  

tặng quà ở Giáo điểm Kon-Thịp Kontum,  

và ghé trọ ở Dòng Thánh Phaolô Pleiku 

 

 

au một ngày chuyển tiếp từ nơi trọ này đến nơi trọ kia, từ Đan Viện Biển Đức Thiên An 

Huế vào Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn, hôm nay, Thứ Tư 

17/10/2018, phái đoàn TĐCTT chúng tôi tiếp tục đến giáo điểm thứ 5 trong 8 giáo điểm 

truyền giáo chúng tôi đã hoạch định và quyết định đến viếng thăm và tặng quà trong Hành 

Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 của mình. Giáo điểm truyền giáo thứ 5 này, sau 4 giáo 

điểm truyền giáo đã qua, 2 ở miền Bắc và 2 ở miền Trung, đó là 1 giáo điểm ở Kontum. 

Sáng hôm ấy, theo thường lệ, chúng tôi cũng dậy theo chương trình của dòng Nữ Tỳ Chúa 

Giêsu Tình Thương, cũng như ở từng nơi trên giải đất quê hương Việt Nam, dù là trong các 

nhà tu hay ở ngoài các giáo xứ, thường từ 4 giờ sáng, có người trong anh chị em TĐCTT còn 

dậy sớm hơn nữa, vì không ngủ được hay theo thói quen, để sửa soạn nguyện kinh phụng 

vụ chung với mỗi dòng, nguyện gẫm và tham dự Thánh Lễ (thường vào lúc 5 giờ 30), sau đó 

điểm tâm sau đó khoảng 1 tiếng (thường vào lúc 6 giờ 30). 

Trong các dòng tu, bao gồm cả các Đan Viện (3 nơi) lẫn Dòng Nữ (4 nơi) phái đoàn TĐCTT 

được tham dự giờ Kinh Phụng Vụ Ban Mai và sau đó là nửa tiếng nguyện gẫm, chỉ có ở 

Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương là khác lạ trong giờ nguyện gẫm sau Kinh Phụng Vụ. 

Trong khi ở các đan viện và nữ tu viện âm thầm nguyện gẫm riêng tùy từng tâm hồn bấy giờ, 

thì ở Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, giờ nguyện gẫm được cử hành theo tính cách 

chung. Có thể là vì là dòng mới, bao gồm hầu hết toàn là phần tử mới tu, nên cần phải được 

gợi ý. Bởi thế mà giờ nguyện gẫm ở Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương bao gồm, theo 

thứ tự, được phân ra bởi những chỗ thinh lặng nguyện cầu từ phần trước sang phần sau: 

trước hết là nghe suy niệm về bài Phúc Âm của lễ ngày hôm đó; sau nữa là nghe truyện 

S 
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thánh được Giáo Hội tưởng kính hôm đó, và sau hết là nghe một khoản thực hành của Hiến 

Pháp Dòng, cuối cùng là phần áp dụng thực hành trong ngày, bằng cách nhắc lại câu Tâm 

Niệm được trích của bài Phúc Âm hôm đó, và một quyết định cụ thể nào đó trong ngày. 

 
 

 
 

Mầu tím thương xót của TĐCTT hợp với mầu xám phục vụ của các Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương 
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Thánh lễ hằng ngày được cử hành bởi vị linh mục coi xứ gần nhà dòng. Sau điểm tâm, theo 

gợi ý của người viết, là buổi giao lưu nửa tiếng, (từ 7 giờ 30 đến 8 giờ), giữa các "chị" Nữ Tỳ 

CJC và anh chị em TĐCTT, thay cho tối hôm qua, theo dự tính của sơ bề trên, được thực hiện 

sau bữa tối, lúc hầu hết anh chị em TĐCTT đã mệt cần nghỉ sớm để còn có thể dạy sớm theo 

chương trình sống hằng ngày từ "lúc trời còn tối" (Gioan 20:1) ở các nơi của Việt Nam. 
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Đại diện đàn em TĐCTT của các "chị" Nữ Tỳ, người viết ngỏ lời hết lòng cám ơn sơ Bề Trên 

và toàn thể các người "chị" của mình. Đồng thời người viết cũng hứa là năm 2019 có thể sẽ có 

một số đại diện Nhóm TĐCTT về tham dự lễ khấn trọn của 8 chị em đầu tiên của dòng. 

Không ngờ lời hứa "có thể" này đã được các "chị" nữ tỳ vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Sau hết đại 

diện phái đoàn TĐCTT trao tặng dòng của các "chị" Nữ Tỳ của mình, qua sơ bề trên, 1000 Mỹ 

kim, tất cả là 3 ngàn MK nếu tính chung với 2 ngàn MK đã kính tặng Cha Tuấn ở Mỹ trước 

khi phái đoàn về Việt Nam. 

Người viết sau đó còn trình bày với các "chị" về ý nghĩa của huy hiệu Nhóm TĐCTT (ở ngực 

áo đồng phục), bao gồm con mắt, con ngươi và con người, một con người Samaritano nhân 

lành đang cứu giúp nạn nhân ở trong một con ngươi hình con tim: "Một khi đời con đã thề hứa, 

con nguyện yêu đến tận cùng - tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân 

gian: xin cho con mắt thương xem mọi người là anh em... xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa 

đã ... yêu", một huy hiệu / logo được diễn tả trong bài hiệu ca TĐCTT về đức bác ái mà chung 

Nhóm TĐCTT bấy giờ hát lên, như lời kinh sáng hôm nay nhóm TĐCTT đã nghe thấy các 

"chị" đọc trong nhà nguyện về đức ái đầu ngày của dòng các "chị"  

Đáp lễ, các "chị" cũng hát bài "Nữ Tỳ Chúa Tình Thương Hành Khúc", lời của cha sáng lập 

Phạm Ngọc Tuấn và nhạc của cha con Trịnh Ngọc Danh. Lời ca ý nghĩa, điệu nhạc hùng hồn 

và giọng hát thánh thót của các "chị" đã làm cho đàn em TĐCTT phấn khởi hẳn lên... trước 

giờ khởi hành tiếp tục Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 từ Bắc vô Nam của mình. 
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"Từ giã bạn ơi, đi khắp mọi nơi, loan báo cho đời, sứ điệp an vui" 

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh: Lời ca bài Chia Tay Lên Đường) 
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Nhận được 5 ngàn Mỹ kim Nhóm TĐCTT gửi về trước, như các giáo điểm khác để từng nơi 

khỏi phải ứng trước và có sẵn phương tiện vật chất để mua sẵn quà, Cha Cường đã bàn với 

các sơ đang phụ giúp ngài trong việc truyền giáo ở Gai Lai GP Kontum về chuyện quà tặng 

(những gì, bao nhiêu, các chỗ nào v.v.). Sau đó, những nơi đã được chọn là: 

 1- Bầu Cạn 40 phần, nơi cách thành phố Gia Lai 26 cây số; 

2- Làng Không Đất 40 phần, nơi cách thành phố khoảng 19 cây số; 

3- Làng Đắc Sơ May 120 phần, nơi cách thành phố khoảng 80 cây số, phần quà gồm cả áo len; 

4- Đắc Trôi 120 phần quà, nơi cách thành phố 88 cây số; 

5- Kon Thịp 80 phần quà, nơi cách thành phố 78 cây số. 

Đúng thế, 4 nơi trên đã được các sơ đến tặng quà của Nhóm TĐCTT trước khi nhóm về Việt 

Nam. Vì nhóm không có nhiều giờ để đi hết các nơi xa xôi như được liệt kê trên đây chỉ trong 

vòng 4-5 tiếng chiều ngày 17/10/2018 như nhóm cho biết. Mà số tiền cho quà truyền giáo 

nhóm tặng cho giáo điểm ở đây thì dồi dào. Nên các sơ dành lại giáo điểm cuối cùng là Kon 

Thịp chờ nhóm tới để trực tiếp viếng thăm và trao tặng. 

Các sơ phụ giúp Cha Trương Cường đang bận tĩnh tâm ở GP truyền giáo ở Kontum, hẹn 

nhóm ở Quán Cây Dừa để đãi nhóm bữa trưa với món Lẩu Bò lúc 12 giờ. Sau đó sơ già 

Nhiệm, Dòng Chúa Quan Phòng, và Sơ trẻ Ánh Nguyệt, Dòng Chúa Thánh Thần, đã thay 

cha dẫn phái đoàn TĐCTT đến thăm viếng và tặng quà cho giáo điểm thứ 5 là giáo điểm 

đang chờ nhóm đến tặng quà hôm ấy. 
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Ở giáo điểm Kon Thịp thuộc Giáo Phận Kontum này, tổ trao quà bao gồm ¾ chị: Chị Nguyễn 

Tammie Thủy, Chị Hoàng Minh và con là Phan Hoàng Bickie (còn Chị Hồ Mộng Huyền bỏ 

cuộc). Mỗi phần quà chính yếu cũng giống như ở các giáo điểm khác, bao gồm gạo, bịch 

combo đủ thứ gia dụng nấu nướng, và thêm cả tiền mặt nữa. 
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Những anh chị TĐCTT nào không lo trao tặng quà chung thì ..., như ở các nơi khác, len lỏi 

vào dân chúng để thăm hỏi và trao tặng thêm quà riêng của mình. Các chị rất vui khi trao 

tặng kẹo bánh cho các em nhỏ. Một khi thực sự cảm nhận được cái thú trao tặng..., bấy giờ 
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mới thấm thía câu Chúa nói: "cho đi hơn là lãnh nhận" (Sách Tông Vụ 20:35). Các em nhỏ ở một 

nơi xa xôi hẻo lánh nghèo khổ này có bao giờ nghĩ rằng chiều hôm ấy mình được kẹo bánh 

ăn không? 
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Trẻ em thích kẹo bánh nhưng người lớn chẳng những thích tiền mà còn thích cả chuỗi Mân 

Côi nữa, một thứ trang sức thần thiêng cho bản thân đầy lòng thành và đơn sơ chất phác của 

thành phần dân tộc thiểu số nghèo nàn lại kém văn hóa của họ. 
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Nếu "Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng" (Mathêu 19:14) thì hơn nhau là ở đời sau 

chứ không phải ở đời này. Cái bất hạnh ở đời này có thể biến thành cái may cho đời sau, trái 

lại, cái phúc hạnh ở đời này có thể trở thành cái họa ở đời sau, nếu những con người, đang 
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hưởng thụ văn minh, và cho mình là có văn hóa cao, không biết lợi dụng chúng như bậc 

thang về trời, như phương tiện sống đức ái trọn hảo, như sống ở thế gian mà không thuộc về 

thế gian. Cuối cùng mọi người cùng dâng lời nguyện cầu tri ân cảm tạ LTXC. 
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Bản tổng kết chi tiêu từ 5 ngàn Mỹ kim, tương đương với 117.000.000 trệu đồng VN, được sơ 

Ánh Nguyệt kỹ lưỡng tường trình cho nhóm qua người viết biết đàng hoàng bằng giấy tờ 

như thế này: 

104.450.00 cho 400 phần quà x 261.000 một phần  

    7.000.000 cho lộ phí 5 chuyến đi tặng quà 5 nơi 

      400.000 cho bao bì đựng quà 

   1.200.000 trái cây cho đoàn 

   4.000.000 cho 65 chiếc áo len  

      400.000 còn lại (117.000.000 tổng thu - 116.600.000 tổng chi) 

 

Không tính bữa ăn trưa do chính nhóm hoàn trả cho sơ 200 Mỹ kim, hơn số tiền bữa ăn. 

Ngoài ra, trước khi 2 sơ đang đi trên cùng xe với phái đoàn xuống xe sau khi đã dẫn phái 

đoàn đến thăm viếng và tặng quà ở Kon Thịp, phái đoàn đã tặng 2 sơ 1 ngàn 5 trăm Mỹ kim 

cho dòng của 2 sơ: Sơ già Nhiệm Dòng Chúa Quan Phòng 1 ngàn Mỹ kim để sơ lo xây dựng 

các nhà nguyện ở các nơi, và Sơ trẻ Ánh Nguyệt Dòng Chúa Thánh Thần 5 trăm MK. Chưa 

hết, trên đường từ Pleiku về Buôn Mê Thuột sáng hôm sau, phái đoàn có ghé qua chính giáo 

điểm truyền giáo của Cha Trương Cường và trao cho một thày phụ giúp cha ở đó 1 bao thư 1 

ngàn 500 Mỹ kim để cha lo mục vụ cho giáo điểm riêng của cha, vị linh mục nhóm TĐCTT 

đã được hân hạnh bất ngờ gặp vào Thứ Bảy Đầu Tháng 5/2018 ở nhà AC Long Lan do Chị 

Tammie Thủy chở tới. 
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Trong chuyến đi đến giáo điểm làng Kon Thịp chiều hôm ấy xẩy ra một "sự cố" không thể 

không ghi nhận. Đó là nếu phái đoàn TĐCTT chậm 10 phút thì cả đoàn sẽ bị nằm đường: 

đêm ngủ trên xe, tiểu tiện ngoài đường, và nhỡ hết phần hành trình còn lại.  

Ở chỗ, sau bữa trưa, trên đường đến làng Kon Thịp, chiếc xe cao lớn dài rộng của phái đoàn 

bị ngắc ngứ ở một ụ đất, cố gắng mãi bánh xe mới vượt qua được cái ụ đất trơn bánh dù bấy 

giờ là đất khô ấy. Bởi vậy, nếu phái đoàn ăn trưa chậm thêm 5 phút nếu không thúc giục, và 

nếu phái đoàn sau đó ghé mua kẹo bánh cho các em cũng chậm mất 5 phút nếu không hối 

thúc lên xe mau, thì trên đường về, chiếc xe không thể nào vượt qua khỏi ụ đất ghê gớm ấy 

khi trời mưa xuống, lúc chiếc xe vừa qua khỏi ụ đất nguy hiểm này chỉ 10 phút. 

Vẫn biết LTXC có thể tỏ hiện bất cứ lúc nào và bất cứ hoàn cảnh nào như Chúa muốn. Tuy 

nhiên, việc sửa soạn của con người cho giờ tỏ mình ra của LTXC cũng bất khả thiếu. Sau khi 

nghe Con Mình phán: "Giờ của Tôi chưa đến" (Gioan 2:4) khi được Mẹ nhắc Người rằng: "Họ 

hết rượu rồi" (Gioan 2:3), thì Mẹ hiểu ra ngay ý của Con Mẹ, tức thì Mẹ đã đi dọn đường cho 

giờ Chúa tới, bằng cách làm cho con người sẵn sàng: "Người bảo gì các anh hãy làm theo như 

thế" (Gioan 2:5).  

Vâng, bao giờ Thiên Chúa cũng muốn tỏ mình ra, như tình yêu không thể không yêu, hay 

như ánh sáng không thể không soi chiếu, nghĩa là thời giờ trên thế gian này lúc nào cũng là 

"giờ" của Ngài, thế nhưng, con người chỉ có thể xứng đáng thấy Ngài tỏ mình ra chỉ khi nào 

họ sẵn sàng, chỉ khi nào họ tỉnh thức về phần của họ, nghĩa là bao "giờ" con người ready là 

"giờ" của Chúa tới vậy! Lúc hay "giờ" con người sẵn sàng là "giờ" tỏ mình ra của Thiên Chúa, 

là "giờ" họ thấy được vinh quang của Thiên Chúa ngay trên trần gian này. 

Vấn đề "giờ" của Chúa và "giờ" của con người đây, không ngờ còn liên quan cả đến một "sự 

cố" khác bất ngờ xẩy ra ở Dòng Thánh Phaolô de Chartres ở Pleiku, nơi phái đoàn TĐCTT 

ghé trọ đêm 17/10/2018, như chuyến đi năm 2016, phái đoàn TĐCTT cũng đã trọ ở đó đêm 

29/9 vậy. 

Trong email ngày 7/9/2018, sau khi nhận được email của người viết về việc phái đoàn TĐCTT 

xin được ghé trọ vào đêm ngày 17/10/2018, sơ Ánh Hoa, thay sơ bề trên Xuân, đã niềm nở hồi 

âm cho người viết như thế này: "Các sr mời anh và đoàn đến ghé lại nghỉ, và cũng có dịp để thăm 

lại các sr thân quen. Rất vui được gặp anh và đoàn. Xin Chúa Giêsu luôn là niềm vui và bình an cho 

mọi tâm hồn đến với Ngài". Đúng thế, trước khi đến nơi 5 phút, người viết mới gọi báo cho sơ 

Ánh Hoa. Khi tới nơi, sơ ân cần dẫn phái đoàn vào từng phòng ngủ. Lần này không ngủ 

chung phòng đông người như lần trước ở dẫy nhà có nhà nguyện ở trên lầu và phòng ăn ở 

dưới lầu nữa, mà là ở giẫy nhà, đúng hơn khu nhà bên kia đường, nơi có phòng đơn, phòng 

đôi và 1 phòng 4 người. Khi người viết đang lo sắp xếp hành lý ở phòng ngủ thì được sơ gọi 

ra báo tin rằng: "Công an vừa mới gọi cho sơ bề trên Xuân ở Sài gòn. Họ đã biết phái đoàn đang ở 



Kỷ Yếu Tạ Ơn và Lưu Niệm Niềm Vui Thương Xót II   

365 
 

đây. Cứ an tâm. Để sơ lo. Nhưng anh đi nói với anh chị em rằng hãy cứ ở yên trong phòng và tắt đèn 

đi. Chỉ lo cái xe của phái đoàn bây giờ phải đậu ở đâu..." 

Thế là tiếng xôn xao bàn tán từ anh chị em TĐCTT khi được tôi báo tin bắt đổ nổ ra, liên 

quan đến vấn đề tại sao công an lại biết phái đoàn mình ở đây chứ? Những suy đoán được 

nêu lên như: 1- lúc phái đoàn ăn trưa có một chị làm ở quán ăn này chụp hình phái đoàn; 2- 

có một ông đi theo phái đoàn và ở trên xe của phái đoàn, cả lúc đi lẫn lúc về, dù không được 

sơ già Nhiệm mời, dù sơ giới thiệu ông với phái đoàn khi ông bất ngờ xuất hiện vào lúc phái 

đoàn mới bắt đầu ăn trưa; ông ta đi theo như để ngăn cản công an chặn xe của phái đoàn khi 

thấy ông ngồi ngay ghế ở cửa ngang với tài xế; thế mà phái đoàn chẳng cho ông ta gì, trong 

khi đó lại tặng 2 sơ tiền quà truyền giáo v.v. 

Cuối cùng, sơ Ánh Hoa, tổ trưởng chuyên chở và người viết gặp nhau để cùng giải quyết nếu 

chuyện thực sự xẩy ra. Tuy nhiên, sơ Ánh Hoa nói với người viết rằng sơ rất tin vào các Kinh 

Kính Mừng sơ đọc ngay từ khi hay tin công an biết phái đoàn đang ở với nhà dòng. Vì sơ đã 

từng thấy tác dụng vô cùng hiệu nghiệm của các Kinh Kính Mừng sơ tin tưởng đọc. Đúng 

thế, cho tới khi phái đoàn chúng tôi từ ban Mê Thuột về Tây Ninh sáng hôm sau cũng chẳng 

thấy bóng dáng công an đâu. Nhóm TĐCTT ai cũng mặc một chiếc áo giáp chống đạn bất 

khả thiếu và bất khả xuyên thủng, đó là lòng tin tưởng vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và 

hết mọi sự. Bởi đó, mọi người dù có nghe tin ấy cũng vẫn bằng an và bình tĩnh, vẫn ngủ yên 

đêm ấy và vẫn ăn ngon tối hôm ấy như thường, vẫn họp giữa chuyến với nhau như dự tính. 
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Có 3 vấn đề then chốt và sôi nổi trong phiên họp giữa chuyến này: 1- công an, 2- giờ giấc và 

3- kẹo bánh. Vấn đề công an thì biết vậy, vấn đề kẹo bánh cho trẻ em dù cần, nhưng giờ giấc 

vẫn cần phải giữ đúng vì bác ái chung. Sau phiên họp và trước khi về ngủ đêm, anh chị em 

cùng nhau dâng mình cho Đức Mẹ! 
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Ngày 18/10 

Tạ từ Dòng Thánh Phaolô ở Pleiku,  

ghé thăm viện mồ côi của các sơ và  

tặng quà ở 2 giáo điểm Buôn Mê Thuột 

 

 

 
 

áng hôm ấy, Thứ Năm ngày 18/10/2018, Lễ Thánh Luca Thánh Sử, phái đoàn TĐCTT 

chúng tôi không được tham dự Thánh Lễ như ở các nơi khác, vì tất cả mọi vị linh mục 

trong giáo phận đều phải tham dự tĩnh tâm chung, như email ngày 16/10/2018 của Sơ 

Ánh Hoa đã báo trước cho chúng tôi: "Sr xin báo cho anh tuần này các Linh Mục trong Giáo Phận 

tĩnh tâm từ thứ 2 đến thứ 7 nên không nhà thờ nào trong Giáo Phận có Thánh lễ. Nếu muốn phụng 

vụ Lời Chúa thì dậy sớm còn không anh cho đoàn lâu lâu ngủ trong Chúa cũng được vậy". 

Chúng tôi dầu sao cũng vẫn sợ mất lễ. Ngày nào chúng tôi cũng cần phải có lễ, không thể 

thiếu, như một con người nghiện ngập thần linh vậy. Chị Châu Ngân Mai trong phái đoàn 

của chúng tôi cho biết nếu cần thì chị ấy gọi vị linh mục dòng là cha cháu của chị đến dâng lễ 

cho ở Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình ở Buôn Mê Thuột là nơi chiều cùng ngày này 

phái đoàn sẽ ghé tới trọ đêm để đi thăm viếng và tặng quà ngày hôm sau.  

Tuy nhiên, khi người viết liên lạc với sơ Cao Thị Trọng là người nữ tu của Dòng Đức Maria 

Nữ Vương ở Buôn Mê Thuột, và cũng là vị nữ tu sẽ dẫn phái đoàn đi thăm viếng và tặng quà 

truyền giáo ở 2 buôn làng khác nhau của anh chị em dân tộc thiểu số vào ngày mai, đã cho 

biết rằng ở giáo xứ sát cạnh nhà dòng có lễ 6 giờ 30 chiều ngay hôm ấy, Thứ Năm 18/10, sau 

khi phái đoàn đi viếng thăm và tặng quà về và trước khi dùng bữa tối. 

Thật vậy, trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 này, chúng tôi, cho dù 

không có linh mục đi theo, chẳng những không mất một lễ nào trong chuyến đi, có ngày còn 

tham dự 2 lễ nữa, như ngày 19/10, sáng ở Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Buôn Mê 

Thuột lúc 5 giờ sáng, và chiều ở Giáo Xứ Suối Dây Tây Ninh lúc 6 giờ chiều, hay như ngày 

S 
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20/10, sáng lễ ở Giáo Xứ Suối Dây Tây Ninh lúc 6 giờ sáng, chiều lễ ở Giáo Xứ Rạch Vọp GP 

Cần Thơ lúc 6 giờ chiều. Cho dù không dự lễ ban sáng ở Dòng Thánh Phaolô de Chartres ở 

Pleiku, một số anh chị em TĐCTT cũng tham dự giờ kinh phụng vụ ban mai với các sơ, sau 

đó mới xuống dùng điểm tâm. 

 

Trước bữa điểm tâm, như ở các nơi khác, Nhóm TĐCTT cũng ngỏ lời cám ơn và tặng quà 

truyền giáo. Quà truyền giáo ở các nơi mà phái đoàn ghé trọ qua đêm kèm theo 2 bữa ăn tối 

và sáng là 1 ngàn 5 trăm Mỹ kim, bao gồm chẳng những chi phí cần thiết cho việc ăn ngủ, 

nhất là việc phục vụ hết lòng của các vị tu hành nam nữ, mà còn bao gồm cả việc đóng góp 

cho nhu cầu mục vụ của mỗi dòng tu. Chưa hết, mỗi nơi người viết còn tặng thêm một số tác 

phẩm thích hợp, nhất là cuốn Kỷ Yếu Niềm Vui Thương Xót I - 2016 cho nơi nào đã ghé trọ 

hay truyền giáo trước đây. Dòng Thánh Phaolô de Chartres ở Pleiku là một trong những nơi 

có cuốn Kỷ yếu này. Sơ Ánh Hoa đại diện chị em, và thay mặt cho sơ bề trên Xuân vắng nhà, 

cả 2 lần Nhóm TĐCTT ghé trọ, đã ngỏ lời cám ơn phái đoàn; sau đó người viết xin sơ dâng 

lời nguyện cho bữa điểm tâm sáng được các sơ trân quí dọn đãi phái đoàn.  
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Sau điểm tâm sáng nay, cũng như trước bữa tối và sau bữa tối hôm qua, anh chị em trong 

phái đoàn cũng đã nhào vô mua sắm các thứ đặc sản do các sơ chế biến: trà gừng, bánh đa, 

kẹo gừng v.v. Người viết vẫn không quên đề nghị với phái đoàn sang thăm khu nội trú trẻ 
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em dân tộc thiểu số của các sơ, nơi phái đoàn TĐCTT 2016 đã ghé thăm từ hôm trước sau bữa 

tối, còn năm 2018 tối hôm trước phái đoàn bận phiên họp giữa kỳ, (chỉ  trừ  chị  Hoa cần sang 

cắt tóc cho các em trong thời gian họp này), chưa thăm được thì sau điểm tâm phái đoàn 

sang thăm bù, và mới thấy thêm một số em người Kinh mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi vì có tật. 
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ĐTC Phanxicô, trong thời khoảng TĐCTT Hành Trình Niềm Vui Thương Xót (4-24/10/2018),  

đã giảng huấn về sự sống con người như sau: "Trước nhan Thiên Chúa, sự sống của con người là 

những gi quí báu, linh thánh và bất khả vi phạm. Không ai có thể khinh thường sự sống của người 

khác. Thật vậy, tự mình, con người mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa, và là đối tượng cho 

tình yêu vô biên của Thiên Chúa, bất kể  thân phận họ được kêu gọi đến hiện hữu" (17/10/2018) 
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"Sự sống mong manh dễ bị tổn thương ấy tỏ cho chúng ta thấy lối thoát, một đường lối cứu chúng ta 

khỏi một đời sống thu mình lại và khám phá ra niềm vui yêu thương" (ĐTC Phanxicô - 10/10/2018). 

Ít nhất có 3 nam TĐCTT đã ngấn lệ khi nhìn thấy em bé 7 tuổi bé bỏng nằm trong xe lăn! Các 

chị càng mau nhỏ lệ mủi lòng hơn trước những em bé mồ côi tật nguyện bị cha mẹ bỏ rơi ấy! 
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Không cần biết thế gian ra sao, các bé tật nguyền cứ hồn nhiên như thiên thần "hằng chiêm 

ngưỡng nhan Cha Ta ở trên trời" (Mathêu 18:10). Các bé dân tộc thiểu số, cho dù nghèo khổ, 

vẫn lành mạnh và vẫn còn cha mẹ. Cuối cùng chúng tôi đã chào biệt các sơ - hẹn tái ngộ các 

sơ vào thời điểm thiên đính – xin nguyện chúc quí sơ một đức ái trọn hảo như LTXC vô biên!  
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Để sửa soạn cho lần viếng thăm và tặng quà truyền giáo chiều hôm nay ở Buôn Mê Thuột, 

Người viết đã sắp xếp giờ cho các chị mua thêm kẹo bánh riêng cho các em dân tộc nghèo 

khổ như đã làm ở Kontum. Tiệm quà bánh bên đường này đột nhiên bị một đám thừa sai 

TĐCTT ở đâu nhào tới tấn công chớp nhoáng như thể cướp tiệm khiến họ trở tay không kịp. 
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Vì còn sớm, phái đoàn đã ghé về Dòng Nữ Vương Hòa Bình ở Buôn Mê Thuột, cất hành lý và 

ăn trưa trước khi đi tặng quà. Quí sơ đã sắp xếp hết mọi sự sẵn sàng để tiếp đón phái đoàn, 

bao gồm các bàn giải khát ở hành lang cả 2 lầu, nhất là bình chanh giây chóng hết vì được tận 

tình chiếu cố. Phòng ngủ cả nam lẫn nữ vẫn ở trên lầu như năm 2016. Sơ Cao Thị Trọng, năm 

2016 đã sắp xếp cho Nhóm nhưng chưa gặp nhóm, năm nay đích thân đồng hành với nhóm.  
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Sau bữa trưa và trước khi đi thăm viếng tặng quà, anh chị em đã tấn công tủ sản phẩm biến 

chế gây quĩ của các sơ ngay tại phòng ăn, thậm chí sơ Trọng và nam giáo dân phụ tá truyền 

giáo của sơ còn chạy ra nhà băng đổi tiền cho anh chị em. Trong khi đó, người viết lợi dụng 

thời cơ rủ thêm ít chị nữa rảo nhanh một vòng chụp hình kẻo chiều này về thì trời đã mờ tối. 
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Bầu trời trưa hôm ấy tuyệt vời khiến cho cảnh của khu dòng nữ mang danh “Đức Maria Nữ 

Vương Hòa Bình” này trở nên một thắng cảnh du lịch như ở Hawaii, tràn đầy sắc thái an bình. 

Mỗi dòng tu nữ hay mỗi đan viện phái đoàn thừa sai TĐCTT ghé trọ đều có một cảnh sắc 

duyên dáng riêng, nhưng phải công nhận dòng này có một cái gì mỹ lệ nổi bật hơn nữa. 
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Sơ Cao Thị Trọng đặc trách truyền giáo của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, như đã 

hẹn với nhóm là chiều Thứ Năm 18/10/2018, dẫn nhóm đến 2 giáo điểm khác nhau: 1/ Buôn 

Chưjut ở xã Chư Bưng huyện KrongBuk, dân tộc SeDan (190 phần quà trị giá 400.000/ 1 

phần); và 2/ Buôn Eadrong ở Thị xã Buôn Hồ, dân tộc EDe (60 phần quà. 400.000/ 1 phần). 
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Trước hết, phái đoàn thừa sai TĐCTT đổ bộ xuống Buôn Chưjut của anh chị em dân tộc 

SeDan ở xã Chư Bưng huyện KrongBuk. Hầu như ai cũng cẩn thận với những thứ võ trang 

quà bánh cho con nít và tiền mặt cho người lớn, để tấn công tối đa có thể, nhờ đó chiếm cho 

thật nhiều chiến lợi phẩm bác ái yêu thương ở từng giáo điểm truyền giáo như thế này. 
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Ở mặt trận truyền giáo này, tổ đặc trách tặng quà thứ 6 là AC Thánh Dung, Chị Trần Bạch 

Mai và Chị Nguyễn Tina Nga. Nhưng lại là một trận đánh sáp lá cà, chẳng còn biết đâu mà 

mò. Dù thành phần anh chị em dân tộc thiểu số nhận quà không chen lấn và tranh giành, 

cũng vẫn lộn xộn. Bởi vậy TĐCTT cứ tự nhào vô mà cùng nhau giải quyết chiến trường thôi. 
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Chung nhóm đang cùng nhau tự giải quyết vấn đề tặng quà sao cho nhanh gọn để tránh 

nắng nóng rất khó chịu, nhưng đâu vào đó, không ai đến mà về không, thì ở vòng ngoài anh 

chị em có kẹo bánh đang len lỏi tìm các em để trao tặng. Phái đoàn TĐCTT về VN Tháng 10, 

tháng hay bị bão lụt ở Miền Trung, năm 2018 này lại chẳng thấy bão lụt mà còn nắng nóng… 
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Sức nóng chiều hôm đó như thể được tăng hơn nữa, bởi sắc đỏ của miền đất đỏ như nung ở  

Buôn Mê Thuột này. Đến độ máy chụp điện thoại S7 của người viết không chụp được nữa, 

như chiều Chúa Nhật 14/10/2018 ở Huyện Hải Lăng Quảng Trị. Những tấm hình chụp ở đây 

giữa thì rõ chung quanh mờ mờ... như thể sáng quá thì bị lóa vậy.  
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Trận chiến "hạ lào - mùa hè đỏ lửa" thật nóng bỏng vừa xong, phái đoàn TĐCTT liền kéo quân 

trở lại đồn trú..., không lưu lại 1 tấm hình chung nào, và lên xe tiếp tục tiến sang cuộc hành 

quân thứ hai cùng chiều hôm ấy, đó là Buôn Eadrong của dân EDe ở Thị xã Buôn Hồ. 
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Giáo điểm nào ở Miền Tây Nguyên, dù là Kontum hay Buôn Mê Thuột, đoàn thừa sai 

TĐCTT cũng phải đổ bộ hành quân. Năm 2016 ở Buôn Mê Thuột phái đoàn còn phải sang xe 

trung chuyển từ đường chính vào chiến trường 10 cây số nữa. Năm 2018 phải đi bộ khoảng 
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mấy trăm mét, hơi mệt một chút cho những ai cần mang theo kẹo bánh cho các em nhỏ. Ở 

đâu các em nhỏ hầu như cũng được anh chị em TĐCTT quan tâm, ưu tiên và ưu đãi hơn. 
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Trong từng bịch vải có đầy đủ các thứ quà khác nhau có thể đáp ứng nhu cầu gia dụng nấu 

nướng cần thiết của dân địa phương cho từng phần quà được trao tặng. Chưa kể một bao 

gạo khá nặng và một khoanh bánh nếp to kèm theo. Nhất là bao gạo rất cần nam TĐCTT phụ 

giúp bê quà cho. 
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Trước khi trở ra xe lên đường về Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình để dự lễ tối và trọ 

đêm, phái đoàn TĐCTT thừa sai ghé viếng ngôi nguyện đường nghèo hèn ở buôn làng này, 

và lưu niệm với anh chị em đồng bào thiểu số EDe một tấm hình kỷ niệm.  
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Đi đến đâu hết quà cho trẻ em đến đấy, nên người viết lại phải sắp xếp để phái đoàn có thể 

lại ghé các quán bên đường để lấy tiếp vận cho trận chiến Tây Ninh sáng ngày kia Chúa Nhật 

20/10/2018. Hình như phái đoàn thừa sai TĐCTT không chỉ truyền giáo cho lương dân mà 

còn cho cả "thương dân" (buôn bán). Có thể nói là mỗi lần Nhóm TĐCTT ghé quán bánh quà 

bên đường là mỗi trận đánh ở các phố thị, xẩy ra trước mỗi trận đánh ở vùng quê hẻo lánh. 
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Tối hôm ấy, sau hai giáo điểm phái đoàn TĐCTT đến tặng quà truyền giáo là hai bữa ăn bất 

khả thiếu cho cả phần hồn lẫn phần xác của TĐCTT: đó là bữa tiệc Thánh Lễ lúc 6:30 pm ở 

ngôi nhà thờ kế cận với cổng của nhà dòng, và bữa tối sau đó trước khi nghỉ đêm sớm để 

sáng mai dậy vào lúc 4 giờ, kịp dự giờ kinh phụng vụ sáng và lễ sáng với nhà dòng. 
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Ngày 19/10 

Tạ từ Dòng Nữ Vương Hòa Bình BMT, 

Về Giáo Xứ Suối Dây GP Phú Cường và 

Viếng thăm Khu Làng Việt Kiều ở Tây Ninh 
 

 

hế là xong hai giáo điểm truyền giáo ở Miền Tây Nguyên là Kontum và Buôn Mê 

Thuộc, trong vòng một thời gian ngắn ngủi, 2 ngày 17/10 ở Kontum và 18/10 ở Buôn 

Mê Thuột, như Miền Trung, cũng 2 ngày, ở Quảng Trị ngày 14/10 và Huế ngày 15/10, 

so với Miền Bắc chỉ ở Sapa thôi đã mất 3 ngày rồi, 6-9/10, vì Sapa bao gồm 4/5 giáo họ khác 

nhau. Chỉ còn 2 giáo điểm ở Miền Nam: giáo điểm truyền giáo Giáo Xứ Suối Dây ở Tây Ninh 

thuộc GP Phú Cường ngày Thứ Bảy 20/10, và giáo điểm truyền giáo Giáo Xứ Rạch Vọp ở Sóc 

Trăng GP Cần Thơ, ngày Chúa Nhật 21/10. 

 

T 
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Sáng Thứ Sáu 19/10, phái đoàn thừa sai TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 

chúng tôi đã tham dự Kinh Phụng Vụ Ban Mai và Thánh Lễ sáng với các chị em nữ tu Dòng 

Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình từ 5 giờ sáng. Hôm đó Nhóm TĐCTT mặc đồng phục (mầu 

Xanh Thánh Mẫu - vì là dòng Đức Mẹ) khi tham dự giờ thiêng liêng ban sáng ở các dòng tu. 
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Ngay sau lễ chúng tôi ra trước đài Đức Mẹ ở cuối của khuôn viên nguyện đường để dâng 

ngày cho Mẹ, rồi chụp hình ở đó, bao gồm cả tấm hình ở ngay cuối nguyện đường và trước 

đài Đức Mẹ, cũng như khi dâng mình. Sau đó chúng tôi dùng điểm tâm, theo sau nghi thức 

tạ từ trước điểm tâm như thường lệ. Cuối cùng chúng tôi đã lên đường vào lúc 8 giờ sáng. 
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Đại diện phái đoàn, người viết đã ngỏ lời cám ơn Sơ Cao Thị Trọng và nhà dòng của sơ, đã 

tiếp đón phái đoàn và giúp cho phái đoàn thực hiện được một chút sứ vụ tông đồ giáo dân 

truyền giáo của mình ở địa phương của sơ. Nhóm TĐCTT đã gửi về Việt Nam trước cho sơ 

số tiền 5 ngàn Mỹ kim để sơ mua sẵn từng phần quà và tất cả số lượng phần quà như sơ 

nhận thấy cần cho các buôn làng nào sơ thấy cần chia sẻ, căn cứ vào  3 emails của sơ, trong 

đó 2 emails trước cùng ngày mùng 10/9/2018, email sau vào ngày 29/9/2018, như thế này: 

"Kính thưa Bác, con rất vui vì sắp được gặp Bác và Đoàn trong dịp 18/10 sắp tới, mặc dù chưa gặp 

mặt nhưng con vẫn có nhiều ấn tượng đẹp về những bước chân truyền giáo xuyên việt của Bác và 

đoàn, thêm vào đó là những món quà Đoàn tặng cho bà con vùng sâu xa trên tây nguyên nơi con đang 

được giao trách nhiệm phục vụ,  Đoàn cũng hỗ trợ con trong việc chi lương cho 2 giáo viên trong Bản 

giúp dạy lớp xóa mù. Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn thành của Ngài trên tất cả. con mong ước 

Bác và Đoàn tiếp tục giúp con có điều kiện để buôn làng được học tiếng phổ thông và giáo viên cũng  

có thu nhập để chăm lo gia đình của mình. Có như thế con mới cảm thấy an tâm hơn. Thưa Bác! hiện 

tại tại Buôn làng  sắp tới chưa cho con số chính thức nhưng con ước lượng 250 phần quà, mỗi phần sẽ 

là 300.000 vnd, không biết có nhiều quá hay không? Tổng số tiền mua lương thực là 75.000.000vnd . 

Bác có thể cho con biết để con sắp xếp và điều chỉnh lại. con sẽ mua và nhận tiền của Bác để chuyển trả 

. Chân thành cám ơn Bác và Đoàn Tông Đồ Chúa Tình Thương" 

"Con có nhiều lớp học tình thương tại Các Buôn làng khác nhau, vì điều kiện an ninh các soeur không 

thể hiện diện thường xuyên để dạy cho các cháu, chung con đào tạo và thuê giáo viên tại chỗ đứng lớp, 

cụ thể nhất là vùng E đá nơi mà Bác và đoàn đã tới, nơi này có 2 lớp tình thương: 1 lớp kèm các em 

cấp 1, 1 lớp mẫu giáo cho các em biết chữ phổ Thông. Mỗi tháng con chi lương 2 cô giáo là 6.000.000 

vnd. Con kính trình len Bác và Đoàn giúp chúng con trong việc giáo dục mà kế hoạch trong những 

năm gần đây con đã đưa ra . Con hết lòng cám ơn Bác và Đoàn đã sẵn lòng vượt qua từng ngàn dặm 

đường để đến với người nghèo, nhất là trên tây nguyên, nơi mà con đang phục vụ. Xin Lòng thương 

xót Chua luôn đồng hành và ban muôn ơn lành trên Bác và tất cả quí vị". 

"Kính chào Bác. con cám ơn Bác đã cẩn thận gởi chương trình cho con thêm một lần nữa. Con đã mua 

lương thực để Đoàn đến điểm truyền giáo của chúng con. lần trước con xin Đoàn 250 phần quà , mỗi 

phần 300.000vnd. Nếu không phiền con xin  thêm 50 phần nữa được không ạ. tức là 300 phần, mỗi 

phần 300.000. tổng số tiền lên đến 90. 000. 000.Con có thay đổi nếu không phiền ... Con nếu như Bác 

đã lên kế hoạch rồi thì giữ y như cũ . Cám ơn Bác đã gởi cho con những bài chia sẻ tuyệt vời. xin chúa 

ban lành trên Bác và cộng đoàn. Xin cầu cho con nữa. mong gặp lại Bác". 

Nhóm TĐCTT còn tặng thêm cho mục vụ giáo dục như sơ ngỏ ý xin với số tiền là 3 ngàn Mỹ 

kim nữa, chưa kể tặng cho dòng của sơ 1 ngàn 5 trăm Mỹ kim, như một chút tri ân cảm tạ 

việc tiếp đón của nhà dòng và một chút đóng góp vào việc truyền giáo của nhà dòng. Ngoài 

ra, người viết còn tặng dòng sơ 2 tập sách: Fatima Thánh Mẫu Thương Xót và Kỷ Yếu Niềm 

Vui Thương Xót I - 2016, vì dòng sơ có hình ảnh ở trong tập Kỷ Yếu này năm 2016. 
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Sơ Cao Thị Trọng đại diện nhà dòng ngỏ lời cám ơn Nhóm TĐCTT, đồng thời sơ cũng kể qua 

một chút về công việc truyền giáo của sơ ở Buôn Mê Thuột: 1- các sản phẩm được nhà dòng 

trưng bày ở phòng ăn và phổ biến là để gây quĩ truyền giáo, những sản phẩm đã được anh 

chị em TĐCTT chiếu cố tận tình từ ngay khi mới tới nhà dòng trưa hôm qua; 2- mỗi lần sơ đi 

thăm một buôn làng nào của anh chị em dân tộc thì bao giờ cũng đầy xe, cả khi đi lẫn khi về: 

đầy xe quà tặng mang cho dân làng, và đầy xe mua sản phẩm (nông nghiệp) của buôn làng 

ấy mang về chế biến thành các sản phẩm để bán gây quĩ tông đồ truyền giáo của dòng sơ. 

Chưa hết, vào ngày 20/10/2018, khi phái đoàn còn đang ở Giáo Xứ Suối Dây Tây Ninh thì 

người viết nhận được email của sơ bày tỏ tâm tình của sơ đối với phái đoàn TĐCTT như sau: 

"Tạ ơn Chúa đã dẫn dắt đoàn bình an. Những nơi Đoàn đến người ta còn khổ quá Bác nhỉ. Hy vọng 

Đoàn sẽ đem lại nhiều niềm vui, tình thương chia sẻ và động viên tinh thần cho đồng bào ở đây. Con 

rất ngưỡng mộ về việc làm và tấm lòng quảng đại của đoàn TĐCTT. Trong nguyện cầu con chỉ biết 

xin chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Hoà Bình ban cho Bác cùng mọi người trong đoàn được sức khỏe, 

bình an và hạnh phúc bên cạnh nhiều người bất hạnh là hình ảnh sống động của Chúa. Kính chúc Bác 

và đoàn thượng lộ bình an. Bác ơi. Bác nhiều tư tưởng sâu sắc, văn hay, xin Bác cứ viết cho con đọc 

nhé Bác".  

Ở Dòng NVHB này, phái đoàn chúng tôi còn được quí sơ khoản đãi thêm một bữa trưa hôm 

trước, thịnh soạn chẳng khác gì bữa trưa ở nhà hàng. Sơ phó bề trên thay mặt sơ tổng phụ 

trách Đặng Thị Lành (như 2016) không có nhà đến chào đón phái đoàn ngay trong bữa trưa. 
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Trong bữa điểm tâm sau lễ này hầu như mọi người tươi tỉnh hẳn lên. Người viết vừa chụp 

hình vừa khích động như khơi dậy tinh thần truyền giáo vẫn đang được trầm ngâm bởi 

những gì anh chị em đã ngậm ngùi chứng kiến, và sẽ xót xa chứng kiến ở Tây Ninh sắp tới… 
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Trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt nào cũng thế, cả 2016 lẫn 2018, một 

chuyến đi dọc suốt chiều dài Việt Nam, không thể nào tránh được một số ngày cần phải 

dong duổi trên xe cả ngày, tối thiểu là 6 tiếng, và tối đa là 7 tiếng. Tuyến đường từ Buôn Mê 

Thuột ngày 19/10/2018 là một. Nếu chạy theo quốc lộ có thể lên tới 8 tiếng, kể cả dừng chân. 

Nhưng hôm đó chiếc xe chạy theo tỉnh lộ, vừa vắng xe lại vừa bớt hàng quán, nhờ đó đỡ mất 

giờ mua sắm mỗi khi cần phải "xả nước cứu thân". Vả lại, nhờ bữa trưa (xôi, khoai, chuối, ổi) 

ở trên xe, nên tuyến đường dài 352 cây số đã rút ngắn được cả tiếng đồng hồ, kịp chuyến 

viếng thăm bất khả thiếu vào lúc 5 giờ chiều ở Tây Ninh và lễ 6 giờ 30 chiều trước bữa tối. 
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Trong các địa danh liên quan đến lịch sử Việt Nam cận đại, trước 1975, thì có lẽ cùng với Khe 

Sanh ở Quảng Trị, nơi phái đoàn TĐCTT đã đi qua hôm Chúa Nhật 14/10, còn có Bình Long 

An Lộc ở Phước Long, nơi khi phái đoàn đi qua hôm 19/10 nhờ đi theo tuyến đường tỉnh lộ 

thay vì quốc lộ. Không ngờ, trên xe, trong phái đoàn TĐCTT, có 2 chiến binh đã từng chiến 

đấu ở vùng này trước 1975, đó là Anh Nguyễn Văn Thế và Anh Lê Văn Thuận. Anh Nguyễn 

Văn Thế, sĩ quan Đồng Đế, đã đánh trận Bù Đăng, và Anh Lê Văn Thuận, sĩ quan Thủ Đức, 

đã đánh trận ác liệt hầu như chưa từng có ở Bình Long An Lộc. Trong khi Anh Thế nhấn 

mạnh đến chuyện gặp nàng Đỗ Thị Lan, người tình (nay đang là người vợ 47 năm của anh 

cũng có mặt trên xe bấy giờ) mà anh gặp khi đóng quân và hành quân ở địa phương Bù 

Đăng, thì Anh Lê Văn Thuận thuật lại những gì là khốc liệt nhất và nguy hiểm nhất mà anh 

đã trải qua ở trận chiến Bình Long An Lộc. Riêng lớp sĩ quan ra trường của anh cả 3 ngàn 

người mà chỉ còn trên dưới 3 trăm. 
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Nếu LTXC quả thực nhúng tay vào sự kiện không cho Nhóm TĐCTT ghé kính viếng Nhà 

Thờ Chính Tòa Phát Diệm hôm mùng 10/10, nhờ đó nhóm mới được gặp ĐTGM Ngô Quang 

Kiệt hôm ấy, bằng không cho dù có đến Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình nhóm cũng khó 

gặp được ngài một cách riêng tư và thân tình như hôm ấy thế nào, thì cũng chính LTXC đã 

lào lái Nhóm TĐCTT đến Giáo Xứ Suối Dây ở Tây Ninh như vậy. Đúng thế, khi người viết 

phác họa Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 này cho Nhóm TĐCTT thì không có Tây 

Ninh một tí nào, và cũng chẳng có Giáo Xứ Phúc Địa ở GP Thanh Hóa, vì người viết nhắm 

tới Giáo Phận Lạng Sơn nghèo khổ hơn GP Thanh Hóa. Tuy nhiên, người viết trước khi phác 

đã liên lạc bằng email với Đức Cha Châu Ngọc Tri 2 lần không được, và sau đó cũng liên lạc 

bằng email 2 lần với Cha Trường cũng không được, email và điện thoại được 2 chị trong 

Nhóm TĐCTT cung cấp, sau khi khuyên người viết là nên đến Tây Ninh là nơi 2 chị đã đến 

và thấy Nhóm cần đến lần này.  

Lúc đầu người viết đã chỉ hứa là sẽ cố gắng liên lạc, cho dù lịch trình đã phác họa đâu vào đó 

và đã ký hợp đồng với hãng xe Duy An Khang từ ngày mùng 8/3/2018, mà bấy giờ đã là 

ngày Thứ Bảy mùng 7 tháng 4, dịp Nhóm TĐCTT đang tĩnh tâm dọn mừng lễ LTXC hôm sau 

như thông lệ của nhóm. Tuy nhiên, người viết cứ cảm thấy áy náy làm sao ấy, đến độ cần 

phải gọi điện thoại cho vị linh mục ở đây, trong khi không gọi điện thoại cho Đức Cha Châu 

Ngọc Tri. Như thế không phải là LTXC muốn Nhóm TĐCTT đến đây hay sao! Còn một điều 

lạ xẩy ra liên quan đến Tây Ninh này nữa, đó là vào chính buổi chiều Nhóm TĐCTT tới thì 

trời mưa tầm tã, đến độ không biết có thể đi thăm nơi cần phải thăm viếng này được hay 

chăng? Thế nhưng, khi sắp tới giờ đi thăm vào lúc 5 giờ chiều thì trời tạnh mưa. 
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Thế là một chuyến viếng thăm tuyệt vời đã diễn ra theo lòng mong muốn của nhóm, đúng 

hơn theo đúng ý muốn của Đấng quan phòng thần linh đã lèo lái cho nhóm tới mà thấy tận 

mắt những gì "mắt chưa bao giờ thấy và tai chưa bao giờ nghe" (1Corinto 2:9). Đúng thế, Nhóm 

TĐCTT "chưa bao giờ nghe" và “mắt chưa bao giờ thấy” một hoàn cảnh thương tâm nào như 

chuyện về thân phận dân chúng đồng hương của mình bị đuổi từ Cam Bốt về như vậy, và 

hiện nay lại đang sống "tha hương" ngay trên chính đất nước bản xứ Việt Nam của mình. 
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Những gì được vị linh mục Chánh Xứ Suối Dây Nguyễn Thế Trường, vị thừa sai của Giáo 

Phận Phú Cường đã từng trăn trở và lăn lộn với họ suốt 10 năm qua,  kể cho chung nhóm 

nghe khi xe chở tất cả anh chị em đến thăm Trại Việt Kiều có thể tóm gọn lại mấy điểm chính 

yếu như sau: 

1- Trước đây họ sống trần truồng cả người lớn lẫn trẻ con; 

2- Thậm chí họ sống loạn luân nữa, cha mẹ con cái lấy nhau, sinh ra toàn những con người 

tật nguyền v.v. 

3- Đến với họ và gần họ có thể bị họ bu lại cướp giật; 

4- Họ được thuê mướn nhưng nếu bị động đến là họ có thể mưu hại cả người thuê mướn họ; 

5- Nghèo khổ như thế nhưng hễ có tiền là cờ bạc và rượu chè, say sưa đến độ lăn quay ra 

đường bị xe cán chết; 

6- Nghèo khổ như vậy mà họ có rất nhiều con cái trong nhà; 

7- Đời của họ sống trong tình trạng 7 không là: 1. không giấy tờ, 2. không nhà cửa, 3. không 

việc làm, 4. không của ăn, 5. không thuốc men, 6. không giáo dục, và 7. nếu kể cái không thứ 

7 quan trọng nhất của hầu hết trong họ là không đức tin chân chính của Kitô giáo. 

Đối với vị linh mục này thì "họ là những con người không dễ thương nhưng rất đáng thương". Đó 

là kết luận rất thực tế và chí lý của một người đã từng phục vụ họ. Nhưng dầu sao ngài cũng 

phải công nhận rằng họ đã biến đổi khá nhiều rồi: ít là không còn trần truồng nữa, cả người 

lớn lẫn trẻ em, và họ rất quí mến cha nên cha dễ bảo ban khuyên nhủ họ, vị mà cần gì là chạy 

đến xin giúp đỡ. Nhóm TĐCTT phải công nhận lời ngài nói đúng, khi thấy trẻ em chạy theo 

bám ngài, lúc ngài dẫn phái đoàn TĐCTT ghé thăm Trại Việt Kiều của chúng.  
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(một số căn nhà chòi ở đầu con đường mòn xa cách khu trại chung này là của nạn nhân phong cùi) 

 

 
Từ con đường mòn dẫn vào các khu Trại Việt Kiều khác nhau, mà hôm đó phái đoàn TĐCTT, 

vì không đủ giờ, chỉ được ghé thăm trại đầu tiên, một trại tị nạn còn đỡ hơn các trại chưa đến 

ở sâu bên trong con đường mòn. Tuy nhiên, ngay ở trại đầu tiên này, anh chị em đã đi qua 

mấy căn nhà bị phong cùi bên đường, hơi xa cách với khu trại chung để tránh lây nhiễm. 
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Trại Việt Kiều ở Tây Ninh tiêu biểu bao gồm những căn nhà chòi ở san sát với nhau, giá mỗi 

căn, theo vị linh mục Chánh Xứ Suối Dây, khoảng 1 triệu đến 1 triệu 2 trăm ngàn Mỹ kim, 

tương đương với khoảng 45-50 MK. 
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Những căn nào ở ngoài đường mòn không cần phải lên lầu như những căn ở gần hồ nước, vì 

hằng năm sẽ bị lụt ngập lên tới lầu hai. Hằng ngày dân chúng chẳng biết làm gì ngoài nhìn 

nhau, tìm chỗ nào thoải mái nhất để ngồi, nói chuyện... Nhà nào cũng có bàn thờ Phật ngay 

giữa nhà như chính điện. Nhưng họ vẫn cứ chạy đến vị linh mục Công giáo khi cần bất cứ gì.  
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Vùng hồ nước rộng lớn ở đằng sau trại, đúng hơn vây chung quanh trại, biến trại họ sống trở 

thành như một hòn đảo, là nguồn sinh sống của họ, bằng nghề đánh cá, nhưng cũng là tai 

họa cho họ mỗi khi ngập lụt.  
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Hiện tượng nước ở đây theo hai chiều kích trái nghịch nhau, vừa tác sinh vừa tiêu diệt như 

thế, phản ảnh ý nghĩa nước theo Kitô giáo: nước vừa tiêu biểu cho cả sự sống (Nước vọt ra từ 

tảng đá trong sa mạc - Xuất Hành 17:6, nước vọt lên sự sống đời đời - Gioan 4:14) lẫn sự chết 

(Đại Hồng Thủy thời Noe, Biển Đỏ thời Mose). 
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Một trong những trục trặc ở những khu Trại Việt Kiều ở Tây Ninh này đó là đã nghèo mà lại 

đông con. Thế nhưng, phải chăng chính những con trẻ hồn nhiên vui chơi ấy đã biến những 

khu Trại Tỵ Nạn bần cùng khốn khổ buồn thảm này thành một mùa xuân sự sống, hoàn toàn 

khác với những xã hội văn minh mà lại đang trở thành sa mạc cằn cỗi và tàn tạ sự sống!?! 
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Không ngờ, 5 tuần sau, Cha Trường đã cho chúng tôi biết thiên tai đã xẩy ra ở đó như sau: 

“Con gửi chú một vài tấm hình, tất cả những chỗ này đợt vừa rồi chú và phái đoàn viếng thăm hiện 

nay nước bắt đầu ngập lên rồi có chỗ ngập lưng nhà giờ này chúng con bắt đầu nâng cấp nhà cho họ, 

thật là kịp thời có bàn tay của lòng thương xót chúa đừng đỡ qua chú và hội của lòng thương xót, 

chính vì thế mà chúng con đã có được số tiền này để giúp cho họ kịp thời xin lòng thương xót chúa trả 

công bội hậu cho chú và anh chị em trong lòng thương xót của chúa nhé” (email ngày 26/11/2018). 
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Trong email ngày 27/11/2018, tôi đã bày tỏ cảm nhận của mình như sau: “Chúng con xin 

cám ơn cha đã gửi cho con những tấm hình cho thấy những người anh chị em đồng hương Việt 

Nam  bị  ‘tha hương’ trên chính ‘quê hương’ đất nước thân yêu của mình, đang bị biến thành 

những nạn nhân gấp đôi (dual victims), chẳng những bởi nhân tai mà còn bởi thiên tai nữa.   

“Tuy nhiên, vì Thiên Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu, Người không dựng nên tạo vật theo 

hình ảnh Ngài để đọa đầy họ như thế. Trái lại, trong sự quan phòng vô cùng thần linh của mình, Ngài 

muốn dùng họ để, như chính Người Con vô cùng yêu dấu mà Ngài cũng đã không dung tha (xem 

Roma 8:32), bù đắp và cứu độ những người anh chị em may lành hơn họ mà lại tội lỗi hơn họ một cách 

nào đó, để rồi cuối cùng, trong ngày sau hết, ngày chung thẩm của chung nhân loại cũng như của 

chính họ, thập giá họ gánh chịu ở trong thung lũng nước mắt mau qua tạm bợ này chắc chắn sẽ được 

biến hình "nên giống như thân xác phục sinh vinh hiển của Chúa Kitô" (Philiphe 3:21). Một dấu hiệu 

cho thấy LTXC không bỏ rơi họ, dù Ngài có như hết cỡ "lạm dụng" (abuse) thân phận khốn cùng của 

họ, hay "khai thác" (exploit) hoàn cảnh hoạn nạn của họ, đó là Ngài vẫn "động lòng thương" (Mathêu 

14:14; Luca 10:33) họ, qua những con mắt cảm thông đầy xót xa của biết bao anh chị em đồng hương 

của họ trên khắp thế giới, hằng theo dõi những gì xẩy ra cho thân phận bất hạnh của họ, và đã tự động 

trợ giúp họ mỗi khi cần.  Riêng Nhóm TĐCTT chúng con, trong phiên họp cuối cùng (trong 3 phiên 

họp) trước khi về VN, chúng con đã quyết định tặng thêm cho cha là vị linh mục thừa sai ở đây số tiền 

5 ngàn MK nữa, nhiều nhất trong 8 giáo điểm truyền giáo chúng con đến thăm viếng và tặng quà 

truyền giáo 2018. Vì chúng con biết rằng cha sẽ còn cần dùng đến số tiền khá lớn này trong tương 

lai, để có thể đáp ứng khẩn cấp nhu cầu gây ra bởi thiên tai trong những trường hợp cơn bão số 9 như 

thế này, cho dù chúng con đã tặng cho chung họ 8 ngàn MK tiền quà được cha giúp chúng con mua 

và trao tặng họ sáng Thứ Bảy 20/10/2018. Ngoài ra, chúng con mới gửi về thêm cho cha 2 ngàn 5 

trăm Mỹ kim nữa, tất cả số tiền còn lại trong cả quĩ truyền giáo (20%) lẫn chi tiêu (80%) của chúng 

con trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 vừa qua.    

“Những hình ảnh cha gửi sang cho chúng con, con thấy rằng: chúng chẳng những làm cho chúng 

con, cảm thấy không thể nào không ‘động lòng thương’ họ, mà còn là một nhắc nhở mãnh liệt nhất cho 

chính bản thân chúng con: ‘hãy khóc thương mình và con cháu của mình’ (Luca 23:28), những con 

người vẫn còn đang bị ‘chứng bệnh hưởng thụ’ (The disease of consumerism), chẳng những kinh niên 

mà còn kinh hoàng nữa, như vị giáo hoàng thương xót Phanxicô của chúng ta, căn cứ vào bài Phúc 

Âm của Thánh Luca (21:1-4), về trường hợp bà góa bỏ tiền ở Đền Thờ Giêrusalem, đã nói đến và nhắc 

nhở qua bài giảng trong Thánh lễ sáng tại nguyện đường của Nhà Trọ Thánh Matta Roma vào cùng 

ngày Thứ Hai 26/11/2018, ngày cha gửi email cho chúng con. Lời của Chúa Kitô được vang vọng qua 

miệng lưỡi của vị đại diện Người trên thế gian là Đức Thánh Cha Phanxicô hôm ấy như sau: "Trong 

thời buổi tân tiến này có một chứng bệnh khác đang tác động chống lại lòng quảng đại, đó là chứng 

bệnh hưởng thụ'... Mà hưởng thụ - ở chỗ mua sắm thái quá những gì chúng ta cần - là thiếu tính chất 

khổ hạnh trong đời sống. Đó là kẻ thù của lòng quảng đại. Và lòng quảng đại về vật chất - ở chỗ nghĩ 

đến người nghèo: 'Tôi có thể trao ban cái này để họ có của ăn hay áo mặc' - có một tác dụng mai hậu, ở 

chỗ nó nới rộng cõi lòng và giúp chúng ta trở nên hào hiệp".  
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Sau khi đi thăm một trong những Trại Việt Kiều trên đây, trại đầu tiên, vị linh mục bảo rằng 

còn mấy chỗ nữa khổ hơn như thế, sau đó ngài dẫn phái đoàn đến thăm một khi có nhà ở 

đàng hoàng do ngài xây cất cho 300 gia đình mới từ Cam Bốt về ở một nơi không bị lụt mỗi 

khi nước dâng lên như ở khu vực phái đoàn TĐCTT vừa ghé qua. 
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Cha Trường cho biết những căn nhà này tuy khang trang và không bị lụt như khu vực vừa 

thăm, nhưng mỗi khi trời nóng bức, mọi người đều phải ra ngoài không thể ở trong nhà. Giá 

từng căn nhà này chỉ có 20 triệu đồng VN nếu mình làm, còn chính phủ làm thì lên tới 60 

triệu đồng. Mỗi giẫy nhà có 20 căn, mỗi mặt 10 căn, lưng dính nhau (không có cửa sổ, bí hơi). 
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Cha dẫn đến ghé thăm 1 gia đình cha mẹ con cái lấy nhau và sinh ra những con người khờ 

khạo làm sao ấy! Cha đến thăm hỏi han thì cũng chỉ nhận được những câu trả lời bâng quơ 

của người có vẻ tỉnh táo nhất trong nhà. Và vì thế cũng chẳng biết họ có hiểu cha đang nói về 

trường hợp cám cảnh của gia đình họ cho anh chị em TĐCTT đang xót xe nghe chuyện... 
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Vì đã được Cha Trường căn dặn kỹ lưỡng về tiền bạc tùy thân, không ai mang gì trong mình, 

tất cả mọi sự đều để ở trên xe, không có gì để cho bất cứ em nào, như ở các giáo điểm 

Kontum hay Buôn Mê Thuột trước đây và cũng chẳng có tiền mà mua vé số của một em cứ 

lẽo đẽo đi theo mời mua, đành hẹn các em cùng gia đình đến lĩnh quà sáng mai ở nhà thờ. 
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Phái đoàn TĐCTT bao giờ cũng tham dự Thánh lễ sáng ở trong các viện tu, khoảng 5 hay 5 

giờ 30. Nhưng tham dự lễ chiều ở các giáo xứ, như ở Giáo Xứ Sapa vào lúc 7 giờ tối Thứ Ba 

8/10, hay ở Giáo Xứ Rạch Vọp Sóc Trăng GP Cần Thơ chiều Thứ Bảy ngày 20/10, và Giáo Xứ 

Suối Dây tối Thứ Sáu 19/10 này. 
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Khu Nhà Xứ cao ráo, được kiến thiết dính liền với đầu nhà thờ, ở phía bên phải, còn phía đầu 

bên trái và dọc theo nhà thờ bên đó (cách nhà thờ một cái sân) là khu sinh hoạt của nhà xứ. 

Đủ mọi thứ quà tặng từ số tiền 8 ngàn Mỹ kim của Nhóm TĐCTT đã được mua sẵn và sắp 

xếp từng món đâu vào đấy, chờ được trao tặng vào 9 giờ sáng Thứ Bảy 20/10. 
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Ngày 20/10 

Tặng quà ở GX Suối Dây Tây Ninh &  

Viếng thăm GX Rạch Vọp Sóc Trăng 

 

 

huyến viếng thăm chiều hôm qua của phái đoàn TĐCTT chúng tôi là một chuyến 

viếng thăm rất cần thiết, để tận mắt chúng tôi thấy và tận tai chúng tôi nghe về một 

thành phần anh chị em đồng hương Việt Nam, có thể nói là đang sống lạc loài “tha 

hương” trên chính quê hương đất nước của mình, với một nền văn hóa chậm tiến bất thường. 

Theo lời khuyên của vị linh mục chánh xứ Suối Dây, người dẫn chúng tôi đi thăm, chúng tôi 

không nên tặng quà ngay lúc bấy giờ, dù là cho kẹo trẻ em, hay dúi tiền cho người lớn. Trái 

lại, ngài còn dặn chúng tôi là hãy để tất cả mọi sự trên xe, chỉ đi tay không thôi.  

Thật vậy, theo đúng dự tính, chúng tôi chỉ tặng quà truyền giáo cho những người anh chị em 

ở đây vào sáng hôm sau, Thứ Bảy 20/10 mà thôi, tại giáo xứ. Sở dĩ chúng tôi chỉ tặng quà ở 

một nơi và vào đúng lúc của nó, như vị linh mục chỉ dẫn, vừa để tránh tình trạng bạo loạn 

của dân chúng giành giật quà khi tặng họ ở khu cư ngụ của họ, vừa để tránh con mắt theo 

dõi của chính quyền địa phương. Sáng hôm đó, chúng tôi có rất nhiều giờ để tập dượt việc 

trao tặng quà cho 650 gia đình (8 ngàn MK), nơi có nhiều phần quà nhất trong 8 giáo điểm, 

hơn cả ở Khe Sanh chỉ có 500 phần quà (10 ngàn MK).  

Nhìn thấy cả một khu quà tặng chiều hôm qua, được chất từng đống kéo dài ở góc của khu 

nhà xứ, khi mới tới mà chúng tôi cảm thấy công của vị linh mục chánh xứ Suối Dây không 

nhỏ, vị đã giúp chúng tôi có thể thực hiện một chút thiện chí truyền giáo của mình qua số 

tiền 8 ngàn Mỹ kim chúng tôi gửi về trước cho ngài để làm quà truyền giáo cho một số gia 

đình cần thiết nhất hay cần thiết hơn trong số 1500 gia đình ở Trại Việt Kiều Tây Ninh. 

Tuy nhiên, vì phiếu tặng quà của những ai được nhận quà ghi rõ giờ nhận quà là 8 giờ sáng, 

nên chúng tôi chỉ thực hiện việc tặng quà một cách đại thể và qui mô lớn nhất chưa từng có 

C 



TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 

418 
 

trong lịch sử Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2 lần của mình này, sau Thánh lễ và điểm 

tâm. Ở cả Giáo Xứ Suối Dây Tây Ninh và Giáo Xứ Rạch Vọp Sóc Trăng, Nhóm TĐCTT chúng 

tôi mặc đồng phục Áo T-Shirt Tử Đạo Việt Nam (được Sơ Ánh Nguyệt thừa sai ở Kontum 

tặng sáng 18/10/2018), cả trong Thánh lễ lẫn khi tặng quà. 
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Sau Thánh Lễ và trước điểm tâm, một số anh chị em qui tụ lại hàn huyên bên nhà thờ ngay 

trước nhà xứ, hỏi thăm nhau một đêm trằn trọc ra sao, bị muỗi cắn thế nào... Ở đây, trong khi 

anh chị em TĐCTT, cả nam lẫn nữ, nằm ngủ trên sàn, thì tổ chuyên chở 4 người ở 2 phòng 



TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 

420 
 

riêng, 2 người một phòng, như người viết sắp xếp. Ở Mai Sơn GP Hưng Hóa năm 2016, 

Nhóm TĐCTT cũng ưu tiên cho tổ chuyên chở nằm trên lầu cung thánh đầu nhà thờ để lấy 

sức, còn mình thì ngủ trên sàn, trong lớp học hay cuối nhà thờ, và ngoài hàng hiên (3 nam). 
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Đáng lẽ theo lệ thì tạ từ mỗi nơi vào trước điểm tâm, nhưng bấy giờ cha chưa có mặt. Sau lời 

tạ từ của người viết đại diện anh chị em, Nhóm TĐCTT đã tặng thêm cho việc mục vụ truyền 

giáo của cha ở địa phương Suối Dây này 5 ngàn Mỹ kim nữa, ngoài 8 ngàn MK quà cho dân 

chúng. Chị tổ trưởng Phạm Ngọc Anh đại diện trao tặng quà ở giáo điểm thứ bảy này. 

Cha Chánh Xứ Dominico Nguyễn Thế Trường ngỏ lời cám ơn Nhóm TĐCTT rất nhiều. Cha 

không ngờ đã được phái đoàn TĐCTT ghé đến và tặng quà thật là dồi dào như vậy, một năm 

được mùa quá thể chưa từng có từ mấy năm nay. Giáo điểm Tây Ninh thứ 7 này là nơi 

Nhóm TĐCTT tặng quà truyền giáo nhiều nhất: 13 ngàn MK, so với giáo điểm thứ 3 Khe 

Sanh  11 ngàn 500 MK (nhiều thứ hai) và giáo điểm thứ 1 Sapa 11 ngàn (nhiều thứ 3). Cha 

còn được tặng thêm 2 tác phẩm: Mùa Xuân Gieo Tin Mừng Cứu Độ và cuốn Niềm Vui 

Thương Xót Kỷ Yếu Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I 2016 của Nhóm TĐCTT. 

Ngài tâm sự cho dù có mệt mỏi bởi sứ vụ ở địa phương này chỉ có một mình ngài trách 

nhiệm đủ mọi thứ, đến đỗi đã có mấy lần ngài qụy gục đang khi dâng lễ, nhưng ơn Chúa 

vẫn ở với ngài, nên ngài đã dâng lời cảm tạ Chúa cùng với phái đoàn TĐCTT. Ngài đã ban 

phép lành đầu ngày cho anh chị em TĐCTT sau khi phái đoàn dâng ngày cho Đức Mẹ như 

thường lệ. 

 

Sau nghi thức tạ từ vào lúc 7 giờ thì còn cả gần 1 tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ tặng quà vào 

lúc 8 giờ. Anh chị em kéo nhau ra khu vực tặng quà để chụp hình và sửa soạn phân nhiệm 

theo hướng dẫn của cha. Chưa bao giờ và chưa ở chỗ nào toàn bộ anh chị em TĐCTT 30 



TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 

422 
 

người được hướng dẫn tỉ mỉ việc tặng quà như ở đây. Cho dù tổ trao tặng quà ở giáo điểm 

thứ 7 này bao gồm Chị Phạm Ngọc Anh, người vẫn liên lạc với cha, Chị Khổng Thị Nhàn và 

Chị Trần Hạnh. 
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Trong email ngày 15/10/2018 cho người viết, Cha Trường đã báo về từng phần quà, số phần 

quà và trị giá mỗi phần quà rõ ràng như sau: 

 

“Chú Tĩnh mến! Con cũng đã chuẩn bị chương trình cho ngày 19 và 20 rồi, con báo để chú và phái 

đoàn LTXC an tâm nhé! Tạm thời con đã đặt 650 phần quà, mỗi phần bao gồm: 

    - 10kg gạo                   = 120.000đ 

    - 1 thùng mì tôm          =   60.000đ 

    - 1 ký đường                =   18.000đ 

    - 1 lon sữa                  =   18.000đ 

    - 1 ký muối                  =     5.000đ 

    - 1 chai nước mắm       =     8.000đ 

    - 1 chai nước tương      =     5.000đ 

    - xà bông tắm               =  10.000đ 

    - hộp bánh                   =  10.000d 

“Bình quân mỗi phần quà trên dưới là 250.000 đồng. Chúng con làm phiếu và hẹn giờ phát quà là 9 

giờ. Còn 20.000.000đ nữa để chuyển qua ngày hôm phát đợt 2 vì quá tải”. 

 

Toàn khu quà tặng, bên phải và chính giữa là để cho 650 hộ gia đình, còn bên trái là nơi đang 

sửa soạn quà cho trẻ em. Các chị đã tự động mua quà cho trẻ em ở Buôn Mê Thuột cũng gom 

góp quà của từng người lại ... để chia ra và cho vào từng phần quà, tất cả đồng đều nhau, 

được 150 gói quà cho trẻ em. Hoàn toàn bất ngờ đối với cha, và cha nói sẽ trao quà cho các 

em trước, ở phía bên cánh trái từ bên khu nhà xứ sang khu nhà sinh hoạt. 
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Việc phân nhiệm trao tặng các thứ quà khác nhau tạm ổn, một số anh chị em quay sang việc 

xấp ghế cho 650 gia đình, với khoảng 800-900 cái ghế. Bởi sau đó Cha Trường còn có một vài 

tiết mục đặc biệt trước tặng quà. Bên phía các em cũng được sắp xếp ghế ngồi đàng hoàng. 
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Cha Trường mở bài “Con Dâng Chúa” của nhạc sĩ Nguyễn Sang cùng lớp linh mục với ngài. 

Anh chị em TĐCTT tự động nhào vô phụ họa chẳng những bằng việc vỗ tay mà còn bằng cả 

chính con người của mình, cùng nhau làm cử điệu và xoay quanh ở khoảng cách giữa màn 
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hình và dân chúng đang ngồi tham dự. Sau đó, cha mời một bà ngoại giáo đại diện lên bày tỏ 

cảm tưởng về quà tặng, bà đã ngỏ lời cám ơn cha và phái đoàn TĐCTT.  Việc tặng quà được 

bắt đầu theo lời cha hướng dẫn dân chúng đến nhận quà: các bé trước người lớn sau. 
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Không biết những người anh chị em đồng hương Việt Nam từ Cam Bốt về, hầu hết theo Phật 

giáo này, có cảm nhận được phần nào đứa ái của Kitô giáo qua việc bác ái truyền giáo của 

Giáo Xứ Suối Dây nói chung, và của vị linh mục thừa sai chánh xứ Nguyễn Thế Trường nói 

riêng hay chăng? Chỉ biết rằng vì nhu cầu nghèo khổ mà chỗ nào đáp ứng nhu cầu của họ là 
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họ kéo tới, bất kể là Phật giáo, Công giáo hay Tin lành. Bởi thế, vấn đề ở đây là thành phần 

Kitô hữu thừa sai phải làm sao cho họ thấy được Đức Ái trọn hảo của mình, chứ không phải 

chỉ dụ giáo như ở Mỹ Châu Latinh, một Đức Ái phản ảnh một “Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần” 

(Redemptor Hominis) "đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư trầm" (Luca 19:10) 
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Các em nhỏ  theo cha mẹ đến Giáo Xứ Suối Dây lĩnh quà cho gia đình sáng hôm ấy, đâu ngờ 

chính các em cũng có quà riêng. Đa số các em trông giống như trẻ em Miên hay Lào vậy - có 

thể vì nước da của các em! Nhưng các em vẫn hoàn toàn giống như tất cả mọi em nhỏ khác 

trên thế giới này, ở cái nét ngây thơ vô tội dễ thương của các em, trên gương mặt và trong 

ánh mắt. Các em có thể sinh ra ở Cam Bốt hay ở ngay tại Việt Nam, nhưng các em đều nghe 

được tiếng Việt và nói được tiếng Việt; một số em có thể nghe và nói được cả tiếng Cam Bốt 

nữa. Lớn lên các em không biết có cảm thấy mình bị lạc loài hay chăng: Mình là người Việt 

Nam chính cống mà lại không được chính đất nước mình công nhận, sống như một Việt kiều 

tha hương ở quê hương mình như cha mẹ của các em, sống homeless như ăn mày ăn xin. 
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Từng đợt nhận quà theo sự hướng dẫn của cha, thứ tự cho từng hàng ghế, cho tới hàng ghế 

cuối cùng. Tiến Trình Nhận Quà diễn ra từ trạm đầu tiên là trạm vừa kiểm phiếu nhận quà 

vừa nhận bao đựng quà; sau đó từng phần quà ở từng chặng tiếp theo được bỏ vào bao vừa 

nhận; chỉ thùng mì, bao gạo và chuỗi gói xà bông là không cho vào cái bao nhận lúc đầu. 
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Tuy đông đảo đến nhận quà nhất trong 8 giáo điểm, và cho dù là người Kinh chứ không phải 

anh chị em dân tộc thiểu số, nhưng nhờ được tổ chức có khoa học: các phần quà được sắp 

xếp chỗ nào ra chỗ đó, và phần nhiệm trao từng món quà được nhịp nhàng thực hiện, nhất là 

chính vị chánh xứ đích thân điều khiển cho từng hàng ghế đứng lên lĩnh quà. 
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TĐCTT Châu Mai Ngân (XXXIV – 2018 TGP Los Angeles) 
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Biến cố còn được diễn ra vào ban sáng và ở dưới mái nhà cao ráo mát mẻ, chứ không ở ngoài 

trời nắng nóng như ở Hội Người Mù Huyện Hải Lăng Quảng Trị chiều 14/10, hay ở giáo 

điểm Buôn Chưjut Buôn Mê Thuột chiều 18/10. Bởi thế thời lượng tặng quà ở đây chỉ mất 2 

tiếng rưỡi đồng hồ. Chúng tôi đã từ giã Giáo Xứ Suối dây vào lúc 11 giờ, đúng như ấn định. 
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Cha Trường lên tận xe cám tạ từ và ban phép lành trước khi phái đoàn rời GX Suối Dây Tây 

Ninh. Từ GX Suối Dây về GX Rạch Vọp Sóc Trăng, một đoạn đường gần như cả ngày. Chúng 

tôi ghé ăn trưa, nhưng lần này ai ăn người ấy trả, vì có một số không ăn, và lại ăn các món ăn 

khác giá nhau. Có mấy lần phái đoàn đã cùng nhau ăn trưa trên xe: như lần đầu tiên vào 

ngày 6/10 từ Phi trường Nội Bài vào Hà Nội tham quan trước khi về Dòng MTG Hưng Hóa ở 

Sơn Tây; và hôm 13/10 khi phái đoàn từ Phong Nha về Lavang, thưởng thức quà của thân 

nhân Chị Ngô Trâm tặng nhóm tối hôm trước. 

Và đây là quán ăn trưa thứ ba, Bánh Canh Hoàng Minh II, cũng là bữa trưa bất đắc dĩ cuối 

cùng của phái đoàn: Quán ăn trưa đầu tiên là Lộc Phát ngày 12/10 từ Thanh Hóa về Phong 

Nha; thứ hai là Quán Cơm Quang Hà ngày 15/10 từ Huế về Qui Nhơn. Không kể các bữa 

trưa được đãi nhưng nhóm vẫn hoàn tiền sau, đó là bữa trưa ngày 8/10 ở Buôn Lao Chải Sapa 

do các sơ đạt món; bữa trưa ngày 11/10 ở Thanh Hóa sau khi rời Tòa Giám Mục được Cha 

Quế đãi thịnh soạn ở lầu 7 của một nhà hàng thân quen với ngài; bữa trưa ngày 15/10 ở quán 

bún bò Huế do Cha Hà thiết đãi sau khi tặng quà cho Hội Người Mù Huyện Phú Vang; bữa 

trưa ngày 17/10 ở Quán Cây Dừa Lẩu Bò do 2 sơ Kontum đặt món; bao gồm cả bữa trưa ngày 

23/10 ở Quán Ăn Gành Hào Vũng Tầu nhóm cố ý khoản đãi để tri ân cảm tạ tổ chuyên chở. 

Các bữa trưa khác toàn ở các nơi tu trì (giống bữa tối bao giờ cũng ở những nơi này, trừ bữa 

tối duy nhất ăn ngoài ở Lavang ngày 14/10): Ở Giáo Xứ Sapa trưa ngày 7/10; ở Giáo Xứ Cốc 

Lếu Lào Cai trưa ngày 9/10; ở Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình trưa ngày 10/10; ở Giáo 

Xứ Khe Sanh trưa ngày 14/10; và ở Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình trưa ngày 18/10.  
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"Họ Đạo Rạch Vọp", ở đầu cầu bên kia, nằm sâu một chút vào bên trong, xuất hiện vào lúc 

chiều tà trên Sông Rạch Vọp, được người viết chụp từ trên xe đang qua cầu, giáo điểm cuối 

cùng của nhóm TĐCTT trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018. 
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Vì phái đoàn đến nơi vào lúc 5 giờ 15, thay vì 3 giờ như ước tính ban đầu, nên không kịp 

chuyến đò tham quan từ Sông Rạch Vọp ra Sông Hậu. Sau khi hành lý được mang từ xe vào 

qua một quãng đường mòn, đi bộ hay bằng xe tang, và được chuyển tạm vào trong một 

phòng chính, để sửa soạn kịp lễ lúc 6 giờ chiều, Cha Trương Thành Công, vị thừa sai 12 năm 

phục vụ 3 giáo điểm khác nhau, đã ngỏ lời chào đón và hướng dẫn phái đoàn về chỗ ngủ. 
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Cặp TĐCTT, 1 trong 6 cặp về VN, AC Huỳnh Lâm Sum và Huỳnh Mỹ Hạnh mừng kỷ niệm 

25 năm thành hôn tại Giáo Xứ Rạch Vọp. Chủ tế đang dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho cặp 

vợ chồng 25 năm trước Kinh Lạy Cha. Cặp vợ chồng 25 năm dâng mình cho Đức Mẹ cuối lễ. 
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Sau lễ và trước bữa tối, ai về phòng nấy, nam vẫn ở tại khu vực sinh hoạt của giáo xứ, nữ về 

giẫy phòng riêng... Giẫy phòng ngủ của quí nữ thừa sai TĐCTT... cả là một thách đố! Dù có 

giường đấy, nhưng còn thử thách truyền giáo khốn khổ hơn ở Dòng MTG Hưng Hóa nữa. 
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Một trong hai căn phòng có máy lạnh ngon lành đấy, thế nhưng, bất chấp 4 ngọn đèn đã 

từng chống muỗi ở Bắc Việt và Trung Việt, quí chị vẫn bị muỗi tấn công ở đây. Vẫn không 

bằng căn phòng chỉ có quạt máy, dù phải nằm trong một cái mùng lớn bao trùm cả căn 

phòng. Bởi thế, đang đêm, một số chị khênh thêm 5-6 cái giường từ phòng có màn sang 

phòng có máy lạnh để ngủ đã phải trở lại phòng có màn mà ngủ, chẳng cần máy lạnh nữa! 
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Rach Vop Parish by night - Giáo Xứ Rạch Vọp về đêm vào chính lúc tượng Thánh Giuse bồng 

Hai Nhi Giêsu, được thiết bị tự xoay vòng cả tượng suốt ngày, bấy giờ quay ra Sông Rạch 

Vọp, như một hiện diện linh thiêng quyền uy đối với bất cứ một quyền lực của thủy tặc nào 

xuất hiện về đêm xông lên từ lòng sông âm u tăm tối! 
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Ngày 21/10 

 
Sinh hoạt truyền giáo ở GX Rạch Vọp, 

Ghé thăm GX Như Gia và 
Viếng Trung Tâm Cha Trương Bửu Diệp 

 
 

 mỗi một giáo điểm truyền giáo, phái đoàn TĐCTT thừa sai trong Hành Trình Truyền 

Giáo Xuyên Việt 2018 được tham dự vào sinh hoạt truyền giáo một cách khác nhau, 

tùy theo mỗi địa phương. Chẳng hạn ở giáo điểm đầu tiên Sapa, phái đoàn chúng tôi 

được dự lễ với anh chị em dân tộc H'Mong chiều ngày 7/10, được ngủ ở buôn làng Thôn Lý 

của họ đêm 7/10, và được ăn tối với giới trẻ của họ tối ngày 8/10. Hay ở giáo điểm thứ hai là 

GX Phúc Địa GP Thanh Hóa, chúng tôi được gặp gỡ và tặng quà cho thành phần lão thành 

lần đầu tiên vào sáng ngày 12/10. Hoặc ở giáo điểm thứ bảy là GX Suối Dây Tây Ninh, chúng 

tôi đã được ghé thăm Trại Việt Kiều của anh chị em đồng hương bị đuổi từ Cam Bốt về, 

chiều hôm 19/10, trước khi tặng quà truyền giáo cho họ sáng hôm sau ngày 20/10.  

Còn ở giáo điểm thứ ba là Khe Sanh vào Chúa Nhật 14/10, giáo điểm thứ năm là Kontum vào 

chiều ngày 17/10, và giáo điểm thứ sáu là Buôn Mê Thuột vào chiều ngày 18/10, sinh hoạt 

truyền giáo chỉ là tặng quà truyền giáo cho anh chị em dân tộc thiểu số, thì chúng tôi đã quen 

thuộc và đã từng làm trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I 2016, hay ở giáo điểm 

Sapa lần này. Giáo điểm thứ bốn là 2 Hội Người Mù, một ở Huyện Hải Lăng Quảng Trị ngày 

14/10 và một ở Huyện Phú Vang Huế ngày 15/10, cho dù khác nơi, chúng tôi cũng đã tặng 

quà cho anh chị em khiếm thị tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang năm 2016 rồi. 

Riêng ở giáo điểm thứ 8 cũng là giáo điểm cuối cùng của Hành Trình Truyền Giáo Xuyên 

Việt 2018 này, không ngờ mà trùng ngay vào Chúa Nhật Truyền Giáo hằng năm trong Tháng 

10 của Giáo Hội, chúng tôi có được một sinh hoạt truyền giáo mới lạ, theo đường lối "hãy đến 

mà xem" (Gioan 1:39). Cho dù trong lần trước 2016, chúng tôi cũng đã được đi thuyền chở quà 

đến tặng cho anh chị em lương dân ở các nơi khác nhau trong Huyện Giồng Riềng Tỉnh Kiên 

Giang GP Long Xuyên từ GX Hòa Phú, nhưng lần này chúng tôi đi thuyền, từ lúc 5 giờ 30 

Ở 
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sáng cho tới 7 giờ 15 sáng ngày 21/10, là để đi đón và chở lương dân cùng giáo dân xa xôi 

đến tham dự lễ Chúa Nhật tại GX Rạch Vọp hôm đó, và được cơ hội giao lưu với cả giáo dân 

lẫn lương dân ở ngay trong nhà thờ, sau bữa điểm tâm chung và trước khi tặng quà cho họ. 
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Anh chị em TĐCTT thừa sai thức dậy sớm để sửa soạn xuống thuyền lên đường đúng hẹn... 

Có 1 nam thừa sai TĐCTT sợ chìm xuồng chết đuối không dám đi, dù trong hành lý có phao 

mang theo, nhưng rất tiếc lại để quên trên xe không kip ra lấy! Cha Công bắt đầu tập trung 

anh chị em TĐCTT và hướng dẫn chuyến đi đón rước sáng hôm ấy 
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Cùng với xe đò trên bộ, chiếc đò máy được Giáo Xứ Rạch Vọp thuê mướn hằng tuần, theo 

thông lệ, đã biết được các địa điểm nào dân chúng đứng đợi để đón đưa khứ hồi từng nơi 

một, dù chỉ một người duy nhất ở đó cũng đón. Lòng Thương Xót Chúa không loại trừ một 

ai, trái lại, đi tìm từng con chiên  lạc, con chiên cuối cùng, con chiên 100. 
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Mỗi lần đến từng điểm đợi, nhân viên trên thuyền dìu từng người xuống kẻo ngã, và đưa họ 

vào trong lòng thuyền. Hôm ấy chắc họ cũng lạ là sao lại đông người bất thường như thế. 

Toàn là những khuôn mặt đồng hương xa lạ nhưng lại rất thân tình với cả người lớn lẫn trẻ 

em. Càng lúc càng đông, đến nỗi một số anh chị em TĐCTT đã nhường chỗ cho anh chị em 
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"đến mà xem", và lên đầu thuyền đứng ngắm trời mây sông nước vào lúc bình minh ngời 

sáng, một cảnh tượng thanh bình vời vợi êm đềm làm sao ấy, hầu như chẳng bao giờ thấy ở 

một đất nước Hoa Kỳ văn minh vật chất tiện nghi, nhưng cuộc sống lại thật là vội vã, đầy 

những worry, dễ bị cao máu và ung thư, nhất là vào lúc đi làm ban sáng và về nhà ban chiều. 
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Sau khi đã đón anh chị em lương dân muốn "đến mà xem" và giáo dân xa xôi ở 5-6 chốt điểm 

khác nhau, hơn 1 tiếng đồng hồ, khoảng cách xa nhà thờ nhất độ mấy cây số, chiếc đò máy 

quay đầu trở về. Ra đi khi trời hừng đông, lúc trở về thì trời đã sáng, mặt trời đã lên, một 

ngày lại đến - Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo của Giáo Hội 21/10/2018. 
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Nhóm TĐCTT đã gửi 5 ngàn Mỹ kim tiền quà chung cho Cha Công trước khi phái đoàn về 

VN. Nhóm TĐCTT còn tặng thêm cho việc mục vụ của ngài cho giáo xứ ngài đang phục vụ 3 

ngàn Mỹ kim nữa. Chẳng hạn chi phí thuyền đưa đón và các bữa ăn Chúa Nhật hằng tuần. 
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Thuyền cập bến Thánh Giuse của Giáo Xứ Rạch Vọp vào lúc 7 giờ 15. Trong khi lương dân 

và giáo dân qui tụ lại ở nhà thờ thì Nhóm TĐCTT dùng điểm tâm, sau đó vào nhà thờ cùng 

với giáo dân và lương dân chật đầy chỗ ngồi, bao gồm cả hai hàng hiên, để dự lễ Chúa Nhật 

8 giờ sáng. 
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Như đã đồng ý với nhau, ở GX Suối Dây Tây Ninh và GX Rạch Vọp Sóc Trăng, nhóm TĐCTT 

mặc ao thun CTTĐVN đồng phục. Ai đã bị bẩn áo này qua mấy lần tặng quà thì có thể mặc 

áo đồng phục TĐCTT mầu trắng thay thế. Anh Huỳnh Lâm Sum đã mặc đồng phục TĐCTT 

mầu trắng để cử hành 25 năm thành hôn của mình ở GX Rạch Vọp trong lễ chiều hôm qua. 
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Các ý chỉ cầu nguyện được cha thông báo trước mỗi Thánh lễ, và tất cả mọi ý lễ đều được 

xuất hiện trên các màn hình ở trong nhà thờ. Không ngờ có 2 ý nguyện cầu cho Nhóm 

TĐCTT hôm ấy, được cầu cho như là một ân nhân của Giáo Xứ, nơi cũng trở thành ân nhân 

cho nhóm ở những trải nghiệm truyền giáo hiếm quí nhóm nhận được từ vị linh mục Chánh 
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Xứ Trương Thành Công, vị linh mục đã biến giáo xứ của mình thành một “Mùa Xuân Gieo 

Tin Mừng Cứu Độ” (nhan đề  tác phẩm người viết tặng ngài về sứ vụ truyền bá phúc âm hóa, 

và làm cho những ai “hãy đến mà xem” thực sự cảm thấy được thế nào là “Niềm Vui Phúc Âm” 

(Gaudium Evangelii, nhan đề  bức tông thư của ĐTC Phanxicô ban hành ngày 24/11/2013). 
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Sau lễ, mọi người ngồi yên tại chỗ để nhận phần ăn trưa của mình, trước khi ra ngoài dùng 

bữa brunch vào lúc 9 giờ 30 - bữa điểm tâm muộn hay bữa trưa sớm, ở khu sinh hoạt của nhà 

xứ trên đầu nhà thờ, cũng là nơi họ sẽ nhận quà truyền giáo của Nhóm TĐCTT, đã được cha 

chánh xứ mua sẵn và chờ cho đến chính Ngày Truyền Giáo Chúa Nhật 21/10/2018 này. 
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Đâu ngờ trong lúc mọi người ăn uống ngoài nhà thờ thì trên cung thánh các ghế ngồi đã 

được sắp xếp sẵn sàng cho cả Nhóm TĐCTT lẫn các Sơ MTG Thủ Đức. Trước hết, Cha Công 

trình bày sơ lược về sinh hoạt mục vụ và truyền giáo hằng tuần ở giáo xứ của ngài; đồng thời 

ngài cũng giới thiệu từng thành phần: lương dân, dự tòng, tân tòng, bồi dưỡng, giáo dân v.v.  
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và từng thành phần sau khi được giới thiệu đã lần lượt đứng lên chào cộng đoàn và quan 

khách. Cha cũng bắt hát và cùng với cộng đoàn hát những bài về LTXC và truyền giáo rất 

hào hứng phấn khởi. Cha sau đó mời hai vị đại diện hai thành phần khách của giáo xứ hôm 

đó, Dòng MTG Thủ Đức rồi Nhóm TĐCTT, ngỏ lời với chung cộng đoàn dân Chúa của ngài. 
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Đại diện anh chị em TĐCTT, người viết ngỏ lời cám ơn Cha Chánh Xứ và cộng đoàn đã cho 

nhóm được cơ hội gặp gỡ và đón nhận một chút quà Thiên Chúa ban cho họ qua nhóm. Xin 

chúc mọi người được tâm hồn bình an và cuộc sống yêu thương là những gì bất khả thiếu 

mang lại cho con người hạnh phúc ở đời này, cho dù là lương giáo, giầu nghèo, sướng khổ... 

Người viết đồng thời cũng bày tỏ cảm nhận của mình về tính cách sinh hoạt truyền giáo đặc 

biệt ở GX Rạch Vọp, theo tinh thần phục vụ và tinh thần truyền giáo tràn đầy kinh nghiệm 

của Cha Trương Thành Công, như trong email người viết gửi ngài ngày 28/9/2018 sau khi 

đọc bài chia sẻ của ngài về vấn đề việc "Hướng dẫn giáo dân vào sứ vụ thừa sai". 

"Cha Công kính, sáng hôm nay, bài sách thiêng liêng hằng ngày của con là bài viết cha gửi cho chúng 

con. Sau khi đọc từ đầu đến cuối bài viết của cha: ‘Hướng dẫn giáo dân thực thi sứ vụ thừa sai’, con 

thấy được những điểm chính yếu sau đây: 

"1- Tác giả: là một vị linh mục chẳng những tha thiết và nhiệt tình truyền giáo mà còn nỗ lực cổ võ, 

phát động và triệu tập một lực lượng giáo dân thừa sai nữa. 

"2- Bài viết: tràn đầy những kinh nghiệm truyền giáo của tác giả: 'Nhận định và thực hành cụ thể, đã 

áp dụng trong 12 năm công tác truyền giáo tại 3 giáo điểm, nhằm góp phần vào việc hướng dẫn giáo 

dân lên đường thi hành sứ vụ thừa sai Tin Mừng',  những 'nhận định và thực hành' được nêu lên 

chứng tỏ niềm thao thức truyền giáo của tác giả về tương lai của thành phần giáo dân thừa sai: 'Giáo 

hội phải có 'kế sách' khơi dậy nơi các tín hữu nhiệt tình dấn thân; có 'phương sách' hướng dẫn và tạo 

điều kiện để họ góp phần; đồng thời cũng phải có 'chính sách' đào tạo và bồi dưỡng họ thành các thừa 

sai 'chuyên nghiệp' để phục vụ lâu dài cho cánh đồng truyền giáo nữa'.  

"Ngoài ra, theo kinh nghiệm truyền giáo thâm niên sâu xa của mình, tác giả còn cẩn thận phân tích 

khía cạnh khác biệt rất quan trọng giữa công tác 'Bác Ái Từ Thiện / Xã Hội' và sứ vụ 'Bác Ái Truyền 

Giáo' nữa. Trong khi bác ái từ thiện bao gồm cả những người không phải là Kitô hữu Công giáo, 

và đôi khi tác nhân lợi dụng việc bác ái từ thiện để vinh danh bản thân hay đoàn thể của mình, thì 

bác ái truyền giáo chỉ trực tiếp đến vai trò của giáo dân, nhắm mục đích duy nhất là tỏ Chúa Kitô ra 

cho lương dân, nhất là bằng tình thân hơn là 'dụ giáo'. 

"Tất cả kinh nghiệm truyền giáo và thao thức truyền giáo của tác giả cho thành phần giáo dân thừa 

sai trong bài viết cho thấy tác giả quả thực đã cảm nghiệm được 'niềm vui phúc âm', đúng như câu 

mở đầu của Tông Huấn 'Evangelii Gaudium' của Đức Thánh Cha Phanxicô, ban hành vào chính Lễ 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày 24/11/2013: ‘Niềm vui phúc âm tràn đầy những cõi lòng và đời 

sống của những ai gặp gỡ Chúa Kitô. Những ai chấp nhận việc Người cống hiến cho ơn 

cứu độ đều được thoát khỏi tội lỗi, buồn thương, nội tâm trống rỗng và nỗi lẻ loi cô độc. Với Chúa Kitô 

thì niềm vui luôn là những gì mới mẻ’" (số 1).   
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"Kính thưa cha, chúng con chủ trương một hội đoàn Công giáo tiến hành trong Giáo Hội không thể 

nào chỉ sinh hoạt với nhau, bằng những buổi đọc kinh cầu nguyện hay chia sẻ Lời Chúa, hoặc tĩnh 

tâm, mà còn phải dấn thân xông pha lên đường thực hiện những việc bác ái cứu trợ nói chung và 

truyền giáo nói riêng. 

"Thật vậy, Nhóm TĐCTT chúng con đã đáp lại lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 

trong việc làm chứng và loan truyền LTXC, cho một 'thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao' (ĐTC 

GP II). Chẳng những bằng chính lòng tin tưởng của mỗi người chúng con vào LTXC ở mọi nơi, trong 

mọi lúc và hết mọi sự, mà còn bằng việc hiện thực hóa LTXC qua hai lần Chúa Kitô 'động lòng 

thương': lần đầu Người đã sai các tông đồ đi rao giảng (Mathêu 9:36) và lần sau Người đã hóa bánh 

ra nhiều (Mathêu 14:14). 

"Căn cứ vào hai lần 'động lòng thương' này của Chúa Kitô, liên quan đến cả tâm hồn lẫn thể xác của 

dân chúng như thế, Nhóm TĐCTT chúng con đã chủ trương thực hiện 2 việc làm tương tự: 1- tổ 

chức các Khóa LTXC (về tâm hồn) ở các nơi suốt năm, và 2- thực hiện việc bác ái cứu trợ (về thể 

xác) nói chung, nhất là các hành trình truyền giáo. 

"Các Khóa LTXC của chúng con được bắt đầu từ năm 2011. Các việc bác ái cứu trợ của chúng con bắt 

đầu từ năm 2013: tặng quà cho anh chị em homeless ở downtown Los Angeles, mỗi năm 2 lần: Giáng 

Sinh và Phục Sinh. Chúng con đã bắt đầu thực hiện Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt, được 

chúng con gọi là Hành Trình Niềm Vui Thương Xót, bắt đầu từ chính Năm Thánh Thương Xót 2016, 

suốt 3 tuần lễ liền (18/8 – 8/10), và tiếp tục Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II – 2018, cũng 3 

tuần lễ liền (4-24/10). 

"Ở Hoa Kỳ chúng con làm việc 'Bác Ái Từ Thiện', còn ở Việt Nam chúng con thực hiện sứ vụ 'Bác 

Ái Truyền Giáo'. Cuộc Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót nào cũng thế, 

chúng con muốn tìm đến tận những nơi xa xôi hẻo lánh, khó tới, ít người tới hay không ai tới. Bởi vì, 

chúng con cảm nghiệm thấy, như cha đã đọc thấy những gì chúng con đã nhắc nhở nhau về Hành 

Trình Truyền Giáo như sau:   

“Chỉ ở những nơi đó chúng ta mới thực sự thấy được ai là những ‘người anh chị em hèn mọn 

nhất của Ta’ (xem Mathêu 25:40,44). Ở những nơi đó mới đáng gọi là những vùng sâu vùng xa, về 

nhân bản, nhân sinh, lẫn địa dư… Hành trình truyền giáo là hành trình đưa Nhóm 

TĐCTT đến những thánh địa vô danh, nơi đó, về thể chất, có những hang lừa máng cỏ thật là hèn hạ, 

hay những ngôi nhà Nazarét hết sức bần cùng, nhưng ngay ở những nơi đó chúng ta lại gặp được 

chính Chúa Kitô hiện diện bằng xương bằng thịt nơi những ‘người anh chị em hèn mọn nhất của Ta’.  

"Xin LTXC luôn ở cùng cha và xin cha thương cầu cho chúng con. Chúng con rất mong được gặp cha 

ở ngay giáo điểm cha đang phục vụ với tất cả 'Niềm Vui Phúc Âm'. TĐCTT cao tấn tĩnh” 
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Trong email ngày 19/3/2018, khi người viết mới liên lạc với ngài, ngài đã hồi âm cho người 

viết như sau: "Đọc được thông tin Hành trình NVTX II - 2018, tôi rất khâm phục cách tổ chức của 

Anh và Quý Anh Chị Em  Nhóm TĐCTT. Thật là chu đáo và 'công phu', ghé nhiều nơi từ Bắc vô 
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Nam, lại đầy ý nghĩa đạo đức và bác ái... Cầu chúc chuyến hành trình năm nay đạt nhiều kết quả tốt 

đẹp và ý nghĩa" 

 

Và trong email ngày 10/9/2018, cha gửi cho người viết những lời lẽ kèm theo các ý hướng rất 

thích đáng về quà tặng sau đây: 

"Cám ơn Anh đã mail báo tin và hỏi ý về chuyến viếng thăm của Đoàn Tông Đồ Chúa Tình Thương. 

Mong mời quý Anh Chị ghé thăm Giao điểm Rạch Vọp và chia sẻ yêu thương, đức tin cho bà con 

lương dân. Thông thường mỗi Chúa nhật có khoảng 230 người lớn và 120 thiếu nhi. Xin Anh vui 

lòng cho biết Đoàn muốn giúp mỗi phần quà là bao nhiêu, chứ chúng tôi làm sao dám xin hoặc "ra 

giá" trước. Hihi! Tùy theo dự kiến của Đoàn, chúng tôi sẽ đề nghị một hai danh mục quà, rồi tùy Anh 

Chị Em chọn. Chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn số phần quà theo danh mục đó. Khi đến, Đoàn sẽ trực tiếp 

phát quà và thanh toán bill hàng đã đặt.  

“Tôi thường đề nghị những món quà thực dụng và cần thiết cho bà con có thể sử dụng lâu dài trong 

gia đình, hơn là gạo, mì... ăn xong là hết! Anh Tĩnh mến, Anh Em đừng bận tâm tới quà tặng vật 

chất, chúng tôi mong Anh Chị đến tham quan để chia sẻ ưu tư truyền giáo, chứng kiến tận mắt sinh 

hoạt của một giáo điểm, khích lệ và khơi dậy đức tin cho bà con lương dân... Rồi khi ra về, Anh Chị 

biết nhu cầu thế nào thì tùy nghi giúp đỡ, như thế sẽ cụ thể và thiết thực hơn, thân tình và ý nghĩa 

hơn. Chính vì thế, tôi mong mời Anh Chị Em đến vào tối Thứ Bảy, để sáng Chúa Nhật gặp gỡ và tham 

dự sinh hoạt với bà con". 

Rồi trong email ngày 27/9/2018, Cha Công cho biết rõ hơn về các phần quà như sau: 

"Quà tặng của Đoàn TĐ CTX, 5000$ sẽ dành trọn cho bà con giáo điểm Rạch Vọp : gồm lương dân 

mới đến - dự tòng đang chuẩn bị rửa tội - và tân tòng đã rửa tội trong khoảng 5-7 năm vừa qua. Tất 

cả #250 người lớn & #100 thiếu nhi, đang tham gia sinh hoạt phụng vụ và giáo lý sáng Chúa 

Nhật hằng tuần. Còn giáo dân của giáo xứ Rạch Vọp thì không cần hỗ trợ vì đời sống đạo cũng như 

kinh tế của họ đã khá ổn định. Với giáo điểm,  tôi chưa bao giờ chuyển cho bà con phần quà trị giá 

>300.000₫ như Đoàn dự kiến, vì e ngại sẽ tạo môt hiệu quả không tốt: người ta nghĩ nhà thờ có nhiều 

tiền, bà con sinh lòng tham và đi lễ vì lợi vật chất, mong được quà mỗi khi có đoàn ghé thăm, so sánh 

quà đoàn này nhiều đoàn kia ít... Rất bất lợi về tâm lý và giáo dục, Anh Tĩnh ạ! Vì thế, tôi đề nghị tách 

số tiền thành hai đợt quà, một vào dịp Anh Chị Em đên thăm và trực tiếp phát, một vào dịp Tết (lúc đó 

tôi “ướt đẫm mồ hôi” lo quà Tết và chi bao nhiêu khoản khác cho giáo điểm lẫn giáo xứ...). Qua hai 

danh mục đó, tôi mong Anh Chị Em sẽ hài lòng và đồng tình, tiếp tay với tôi lo cho bà con được thăng 

tiến mọi mặt. Tôi đính kèm mẫu các món quà sẽ chuẩn bị để chính tay Quý Anh Chị trao cho bà con. 

Đây là những thứ thực dụng cần thiết cho sinh hoạt gia đình bà con, chứ không chỉ là gạo mì 'ăn hết 

là xong'. Ước mong chuyến viếng thăm của Đoàn mang tính truyền giáo, khích lệ đức tin cho bà con 

hơn là 'uỷ lạo' người nghèo".  
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Tổ đặc trách trực tiếp trao quà truyền giáo ở giáo điểm thứ 8 này là cặp AC Huỳnh Sum - Mỹ 

Hạnh và AC Nhuận - Thuận. Các sơ MTG Thủ Đức, hằng năm xuống Giáo Xứ này sinh hoạt 

vào Ngày Truyền Giáo, cũng có bàn quà tặng là những chai dầu xoa dịu. Nhưng muốn được 

phần quà cần phải có vé sẵn sàng. Ngoài món quà chính bao gồm khay đựng mấy thứ đồ gia 

dụng cần thiết cho việc nấu nướng ở bên trong, còn có thêm cả bánh. 
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Vì món quà nhẹ nhàng nên không một anh chị em TĐCTT nào cần phải ra tay phụ giúp 

khênh quà hay bê quà như ở GX Khe Sanh Quảng Trị với 500 phần quà hay ở GX Suối Dây 

Tây Ninh với 650 phần quà, cả hai nơi đều bao gồm hai thứ chính là một bao gạo nặng và 

một thùng mì tôm, chưa kể một bịch xách đủ mọi thứ gia dụng nấu nướng nặng nữa. 
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Nhận quà tặng xong anh chị em lương dân và giáo dân hầu hết kéo nhau xuống thuyền trở 

về. Không biết trong số anh chị em được gọi là lương dân này có bất cứ tín đồ thuộc đạo giáo 

nào khác hay chăng, hay thuần túy là theo văn hóa thờ cúng tổ tiên (được gọi là đạo ông bà), 

hoặc theo nho giáo là một thứ văn hóa làm người (hơn là tôn giáo), nhưng cả hai thứ văn hóa 

được gọi là "đạo" này đều mang tính cách cởi mở với Đấng Tối Cao là Thiên Chúa của Kitô 

giáo được Chúa Kitô sáng lập. Nhóm TĐCTT cũng thế. Khi tặng quà truyền giáo gần tới 12 

giờ, người viết liền giục anh chị em TĐCTT mang đồ ra xe lớn của mình. Người viết chào 

Cha Xứ đang bận, ngài hứa sẽ ra gặp nhau ngoài xe… tới khi xe chạy vẫn không thấy ngài. 
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Tuy nhiên, chiều ngày 22/10/2018, sau khi nhận được email của người viết gửi cám ơn ngài, 

ngài hồi âm và ngày 9/11 ngài còn gửi thêm Thư Cảm Tạ như sau: 
 

"Đúng ra mình phải nói lời cám ơn Anh Tĩnh và Đoàn hơn là Anh cám ơn mình. Anh Chị Em Đoàn 

TĐCTT đã dành cho Rạch Vọp một cuộc gặp gỡ ngắn mà vui lắm, một chia sẻ thật lớn vừa tinh thần 

vừa vật chất, và cũng là một sự nâng đỡ cho riêng cá nhân mình trong công tác truyền giáo. Anh Chị 

Em tuy là 'Việt kiều Mỹ', nhưng thật bình dân và rất đạo đức. Các cô giáo và anh em phục vụ hôm 
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qua đều ghi nhận như vậy. Riêng Anh Tĩnh thật dễ mến, cung cách nói chuyện và giao tiếp như một 

'ông cha', lại có Chị đồng hành và đồng lòng với Anh. Trông Anh Chị trẻ trung hơn tuổi nhiều. 

Happy! Cám ơn Anh và Đoàn đã gửi thêm bao thơ và tiền mặt cầm tay. Chưa lần nào và chưa đoàn 

nào giúp đỡ mình nhiều như vậy! Xin Chúa đền trả bội hậu cho anh chị em. Mình có cần viết giấy 

cảm tạ để anh báo cáo lại cho nhóm không. Xin cám ơn Anh Chị Em rất nhiều. Mình sẽ gởi email. Xin 

Anh vui lòng chuyển lời mình cám ơn đến những anh chị em, quý ân nhân không đi trong chuyến 

này. Anh Chị Em có góp ý hay phàn nàn gì không, về giáo điểm, về bà con, và về cả bản thân mình 

nữa, xin Anh thương nhắc nhở để rút kinh nghiệm và sửa chữa nhe. Có mấy chị bị muỗi cắn suốt 

đêm! Hẹn khi gặp Anh lúc khác. Hôm nay Anh Chị Em trở về? Chúc Đoàn kết thúc chuyến đi bình an 

và tốt đẹp nhe. Xin Chúa chúc lành và đồng hành với Anh Chị Em. Xin Chúa ban nhiều ơn cho Anh 

Tĩnh để qui tụ được nhiều tâm hồn đạo đức cùng phục vụ Chua Thương Xót nơi người nghèo nhe”.  
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Phái đoàn TĐCTT chúng tôi rồi GX Rạch Vọp Sóc Trăng vào lúc 12 giờ 30 trưa, nhờ đó kịp 

đến GX Như Gia, GX mà Cha Huỳnh Hồng Phúc là linh mục bào đệ của Chị Huỳnh Mỹ 

Hạnh phục vụ với với trò Chánh xứ. Đáng lẽ, theo dự định ban đầu, chúng tôi tính xuống tận 

mũi Cà Mau sau khi rời GX Rạch Vọp, để toại nguyện một chuyến đi từ Ải Nam Quan đến 

Mũi Cà Mau. Thế nhưng, vì chị Huỳnh Mỹ Hạnh đã tự động ngỏ lời mời phái đoàn ghé đến 

ăn trưa, qua email ngày 8/3/2018: "cho gia dinh em moi nhom TDCTT mot bua com tinh nghia", 

mà chuyến đi đã tới GX Như Gia hôm 21/10 vào lúc 1:30 chiều, cho dù Cha Công đã gửi đồ 

ăn trưa tạm ở trên xe dọc đường cho đói. 

Nhà Thờ GX Như Gia này được xây cất từ năm 2014, sau 3 năm Cha Huỳnh Hồng Phúc được 

bài sai về phục vụ, nơi mà chính bản thân ngài, ngài cũng không ngờ ngài còn có thể tồn tại 

cho tới nay... với đầy những nguy hiểm ở chính giáo xứ của ngài. Nhóm TĐCTT cũng đã 

được kêu gọi đóng góp vào việc xây tường nhà thờ này vào năm 2015 và đã góp được trên 4 

ngàn MK.  Anh chị em TĐCTT thừa sai viếng Thánh Thể trước khi dùng bữa trưa, ở trong 

nhà thờ, hơn là ở Nhà Chầu Thánh Thể 24 Giờ này chưa khánh thành... nơi mà không ngờ, 

theo quan phòng thần linh... một biến cố bất ngờ xẩy ra vào ngày mai... 
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Anh chị em TĐCTT đã ăn một bữa trưa rất ư là hợp khẩu, do chính gia đình chị Huỳnh Mỹ 

Hạnh nấu dọn và phục vụ cả bữa ăn, chưa kể đến món trái cây tráng miệng là na hiếm quí, 

thứ trái cây lạ anh chị em ngỏ ý muốn thưởng thức, sau khi đã ăn no nê các thứ trái cây quen 

thuộc: ổi, chuối v.v. Nhóm TĐCTT, để tạ từ, đã tặng cho giáo xứ Như Gia của cha $1,500.00. 



TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 

472 
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Rời Giáo Xứ Như Gia ở Sóc Trăng vào lúc gần 3 giờ chiều, chúng tôi đến Trung Tâm Hành 

Hương Cha Trương Bửu Diệp vào lúc 4 giờ 30 chiều hôm ấy.  

 

 
 

Khi xe tới nơi, tất cả mọi người đều ở ngoài xe, chuyển hành lý xuống xe, và chờ đợi người 

viết vào xem tình hình chỗ ngủ đã book với Cha Trần Bình Trọng ở đây qua email, nhưng 

trước khi tới không thể gọi điện thoại cho cha.  
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Sau khi đã được gặp chính cha ở Phòng Khấn Phòng Xin Lễ, cha gọi cho một sơ, và sơ này đã 

trao cho người viết các chìa khóa phòng ngủ cho 3 thành phần: nữ ở phòng 30 giường, nam ở 

phòng 20 giường và tổ chuyên chở ở phòng 10 giường, tất cả đều ở trên lầu hai, tha hồ rộng 

rãi, không có thang máy, hoàn toàn miễn phí. 
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Thế nhưng, sau khi anh chị em TĐCTT khệ nệ mang các vali to nặng lên cầu thang, bỏ vào 

phòng ngủ, và bắt đầu bỏ chăn gối từ trong các tủ ra giường được mỗi người đang vui chọn, 

rồi trải chiếu có sẵn ở trên giường ra. Có chị cẩn thận mang chiếu ra hành làng giũ bụi... thì 

thấy con này con kia ở chiếu, bao gồm cả con này con kia trong phòng ngủ, cả phòng tắm 

cũng có vấn đề... Hình như "cha chung không ai khóc", của chung của chùa mặc kệ nó, đã lâu 

không có người chăm sóc lau chùi giặt giạ cho sạch sẽ. Bởi thế, các chị đề nghị ra hotel ngủ 

thì hơn, kẻo có một số chị không ngủ được.  

Quyết định bất đắc dĩ cấp tốc là tìm thuê khách sạn nào gần nhất. Và khách sạn được chọn là 

khách sạn tổ chuyên chở đã tính ra đấy ngủ, thay vì theo giao kèo thì phái đoàn ăn ngủ ở đâu 

thì họ ở đó. Đó là Khách Sạn Thiên Nga, ở bên kia đường, xéo về phía bên phải từ cổng 

Trung Tâm ra một chút. Sau khi biết được giá cả và phòng bè qua điện thoại, cả nhóm liền 

kéo nhau mang đồ xuống lầu, bỏ lên xe, theo xe ra đó, quên cả thu dọn lại các thứ đã bày ra 

cất lại vào tủ, nhưng sau đó mọi sự đã được người viết cùng với một nam TĐCTT khác để lại 

đâu vào đó như cũ. Nữ chủ nhân khách sạn này nghe nói ở trong ca đoàn của GX Tắc Sậy. 

 

Sau khi nhận phòng, một số anh chị em trở lại Trung Tâm để thăm viếng và chụp hình trước 

khi trời tối và kịp ăn tối ở khách sạn này vào lúc 7 giờ. Các quang cảnh và phòng ốc chính ở  

Trung Tâm Hành Hương này bao gồm: 1- Nhà  Thờ  Tắc Sậy (trên lầu) ở chính giữa (hầm là 

nơi đậu xe); 2- Nơi an nghỉ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp ở bên trái nhà thờ, từ cổng chính 

vào; 3- Khu nhà lầu ở bên phải, bao gồm phòng ngủ bên trên và Phòng Khấn và Xin Lễ ở bên 

dưới, nơi trưng bày hầu như tất cả mọi hình ảnh và di tích về Cha Trương Bửu Diệp. 
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Từ ngoài vào trong ngôi nhà "Nơi An Nghỉ Cha Trương Bửu Diệp" người ta thấy ngay một bàn 

thịt và trái cây, như để khấn vái với vị linh mục tử đạo nổi tiếng làm phép lạ (hình như của 

những lương dân hay theo các đạo cúng bái). Trên đầu mộ của cha là một hương án, một ngôi 

mộ không ngớt khách hành hương quì khấn vái xin ơn, bao gồm cả TĐCTT tối hôm ấy. 
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TĐCTT thưởng thức bữa tối ở ngày khách sạn trọ đêm, các thứ thức ăn được cung cấp từ 

Giáo Xứ Như Gia sau bữa trưa cùng ngày. Sau bữa tối là 8 giờ, chúng tôi gặp nhau một lần 

nữa, lần thứ ba cũng là lần cuối cùng trong chuyến đi, như đã ấn định. Phòng họp ở trên lầu 

2 của khách sạn qua đêm của chúng tôi, vừa đủ chỗ ngồi nhưng chỉ có mấy cái quạt máy nên 

hơi nóng bức.  
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Sở dĩ phiên họp kết chuyến này cần phải thực hiện ngay tối 21/10 hôm ấy, thay vì ở Dòng 

Xito Bãi Dâu Vũng Tầu ngày 22/10 như dự tính từ đầu, là vì người viết được anh chị em báo 

và biết rằng cuối cùng sẽ có 9/30 anh chị em không về Vũng Tầu, mà đã chấm dứt chuyến đi 

ngay từ trưa hôm nay, hay sẽ kết thúc trên đường về Vũng Tầu ngày mai 22/10:  

Đầu tiên là AC Huỳnh Lâm Sum và Huỳnh Mỹ Hạnh vì mẹ Anh Sum bị bệnh nguy tử đã 

đành phải ở lại luôn từ bữa trưa cùng ngày 21/10; trưa hôm sau tới mẹ con Chị Hoàng Minh 

và Cháu Phan Hoàng Bickie, Chị Trần Kim Oanh, và anh Trần Sơn Định; ba chị Phạm Ngọc 

Anh, Khổng Nhàn và Ngô Trâm, cùng Anh Nguyễn Văn Thế và phu nhân Đỗ Thị Lan sẽ 

xuống xe trên đường từ Trung Tâm Hành Hương Trương Bửu Diệp về Vũng Tầu. Rồi Chị 

Nguyễn Vũ Tammie Thủy, cùng Chị Đinh Nương và Chị Trần Hạnh sẽ xuống trên đường từ 

Vũng Tầu về Sài Gòn. Sau hết là cặp AC Lệ Văn Thuận và Trần Thị Nhuận, cùng Anh 

Nguyễn Hoàng và Chị Mai Ngân về tới Sài Gòn mới không ở Trụ Sở Giáo Phận Thanh Hóa. 

Phiên họp kết chuyến kéo dài cả tiếng đồng hồ trong bầu khí nóng bức, thế mà vẫn không 

"hót" bằng vấn đề được đặt ra hết sức sôi nổi và nẩy lửa tối hôm ấy, liên quan đến vấn đề số 

tiền trả còn lại cho hãng xe chuyên chở, từ đó liên quan cả đến số tiền tip chia cho từng người 

trong tổ chuyên chở. Cuối cùng mọi sự đã được giải quyết đúng như chủ trương của Nhóm 

TĐCTT là LTXC phải vượt trên công bằng. Sau đó, anh chị em đã kết thúc một ngày sinh 

hoạt truyền giáo của mình bằng bài hát "Dâng Mẹ Về Đêm" quen thuộc. 
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Ngày 22/10 

Rời Trung Tâm Cha Trương Bửu Diệp, 

Trọ ở Đan Viện Xito Đức Mẹ Thiên Phước, 

và Kính Viếng Đức Mẹ Bãi Dâu 

 



TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 

480 
 

áng hôm đó, theo thói quen hằng ngày, sau khi đã đủ thời lượng, dù ngủ sớm hay 

muộn đêm hôm trước, ngủ sớm thì dậy sớm, tôi rời khách sạn đi bổ sang Trung Tâm 

Hành Hương Cha Trương Bửu Diệp chỉ cách khoảng một trăm mét, ở bên kia đường. 

Tại "Nơi An Nghỉ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp", bấy giờ là 4 giờ 20 sáng, tôi đã thấy có 

một số người ở đấy.  

 

Hình như thâu đêm suốt sáng đều có người ra vào khấn vái với vị linh mục linh thiêng này. 

Trong suốt giải đất Việt Nam mà tôi đã từng đi qua và được biết thì chỉ có 2 Trung Tâm nổi 

tiếng nhất và nhiều người đến kính viếng nhất, đó là Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang ở 

Quảng Trị TGP Huế và Trung Tâm Hành Hương Cha Trương Bửu Diệp ở Bạc Liêu GP Cần 

Thơ. Cả hai Trung Tâm này, liên lỉ ngày đêm đều có ngưòi khấn vái, bao gồm cả lương dân: 

ở Linh Đài Đức Mẹ Lavang và ở Nơi An Nghỉ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.  

 

Đến Trung Tâm Hành Hương Cha Trương Bửu Diệp 2 lần, đều vào Tháng 10, năm 2016 vào 

đầu tháng (ngày mùng 5) và năm 2018 vào cuối tháng (ngày 21-22), tôi đều tự hỏi: 1- Tại sao 

Giáo Hội Việt Nam có 117 Vị Hiển Thánh Tử Đạo, (năm 2018 đúng 30 năm hiển thánh), mà không có 

được một Đền Thánh ít là bằng tầm cỡ Trung Tâm Hành Hương Cha Trương Bửu Diệp? 2- Kitô hữu 

Công giáo vẫn chúc tụng các Thánh Tử Đạo Việt Nam là được “phúc tử đạo", vậy có ai trong họ xin 

cũng được "phúc tử đạo" như các ngài chăng, hay chỉ xin hết ơn này ơn khác hoàn toàn trần thế mà 

thôi?? 3- Nếu cha TBD thần thế hơn 117 Thánh TĐ-VN tại sao chưa được Giáo Hội phong thánh??? 

Thế là phái đoàn TĐCTT đã hoàn tất việc thăm viếng và tặng quà ở 8 giáo điểm truyền giáo 

khác nhau trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 của mình vào Chúa Nhật 

ngày 21/10 hôm qua, ở Giáo Xứ Rạch Vọp Sóc Trăng GP Cần Thơ. Thời gian kể là qua thật 

nhanh. Chúng tôi sắp trở về Hoa Kỳ, đúng hơn là trở lại nơi tha hương Hoa Kỳ của mình, còn 

trở về là về với cội nguồn của mình là quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của mình. Dầu 

sao chúng tôi cũng chỉ còn 2 ngày cuối cùng được sống động ở mảnh đất chúng tôi đã được 

sinh ra và lớn lên, một giải đất hình chữ S chúng tôi mới có cơ hội hiếm quí xuyên suốt trong 

15 ngày qua, từ ngày 7/10 bắt đầu lên Sapa, tới ngày 21/10 ở Rạch Vọp.  

Những giây phút cuối cùng của chúng tôi, ngay từ sau khi chấm dứt giáo điểm cuối cùng thứ 

8 ở GX Rạch Vọp, chúng tôi đã tìm đến một số nơi có tính cách hành hương, như ở Vũng Tầu 

với Đức Mẹ Bãi Dâu và Tượng Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng, nhưng bắt đầu từ Trung 

Tâm Hành Hương Cha Trương Bửu Diệp, nơi chúng tôi dự lễ sáng vào lúc 5 giờ, sau đó 

chúng tôi họp chung bất thường một chút, rồi kéo nhau sang bên Phòng Xin Khấn - Xin Lễ 

khoảng gần 1 tiếng đồng hồ thì trở lại khách sạn, để đúng 7 giờ xe bắt đầu chuyển bánh lên 

đường, ghé qua Giáo Xứ Như Gia, như dự tính, lấy thực phẩm cho bữa điểm tâm..., và từ đó 

về Vũng Tầu. Sáng hôm ấy, tôi là người đầu tiên tiến vào ngôi Nhà Thờ Tắc Sậy khi vừa mở 

cửa lúc 4:30, ngôi nhà thờ được ĐGM Lê Phong Thuận đặt viên đá đầu tiên ngày 24/2/2004. 

S 
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Giờ lễ ở đây: Chúa Nhật 3 lễ vào lúc 5 + 7 giờ sáng và 17 giờ chiều + 1 lễ 4 giờ chiều Thứ Bảy; 

ngày thường: 5 + 9 giờ sáng và 17 giờ chiều. Lễ ngày thường hay Chúa Nhật đều đông khách 

hành hương tham dự, thành phần hành hương một là ngủ ngay ở khu trọ miễn phí của trung 

tâm, hay là trọ ở khách sạn bên ngoài, như Nhóm TĐCTT đã phải bất đắc dĩ đêm hôm qua. 
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Sau lễ chúng tôi lên đầu nhà thờ họp ở gian có những giẫy bàn ghế giải lao ăn uống, để bổ 

túc thêm một chút cho buổi họp kết chuyến tối hôm qua, rồi sang khu nhà "Trung Tâm Hành 

Hương Cha FX Trương Bửu Diệp" để vào “Phòng Xin Khấn - Xin Lễ”, (mở cửa từ 5 giờ sáng, 

đồng thời với giờ lễ ban sáng), nơi chiều hôm qua đóng cửa vào 5 giờ lễ ban chiều, chúng tôi 
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chưa kịp ghé đến, nơi trưng bày ảnh tượng và di vật của vị linh mục tử đạo thời danh nhưng 

chưa được phong thánh này. Ở đây, một số TĐCTT cặm cụi viết các ý chỉ xin khấn ở giẫy bàn 

bên phải, cũng có mấy chị quì viết ngay vào trong tập sách ngài cầm ở trên lòng tượng của 

ngài (ở bên trái cửa vào), hình như quí chị này xin cho mình được “phúc tử đạo” như ngài?! 
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Trên xe, từ Trung Tâm Hành Hương Cha Trương Bửu Diệp đến Giáo Xứ Như Gia của Cha 

Huỳnh Hồng Phúc, bào đệ của Chị Huỳnh Mỹ Hạnh, khoảng 1 tiếng 30 phút, để ghé 

lấy đồ ăn sáng và trưa trên xe, anh chị em bắt đầu từ giã nhau, vì có tới 11 anh chị em sẽ 

không tiếp tục đi chung với phái đoàn về Vũng Tầu và Sài Gòn nữa, mà tiện đường xuống để 

về thăm thân nhân.  
 

Cũng trên quãng đường này, bé tĩnh và nhỏ nga chẳng những cám ơn tất cả anh chị em về 

chuyến hành trình truyền giáo cùng chính thức tuyên bố về chuyến hành trình truyền giáo III 

- 2020 ở Calcutta Ấn Độ nữa, mà còn gợi ý mở cửa cho việc muốn gia nhập Nhóm TĐCTT 

cho những ai trong phái đoàn không phải là TĐCTT muốn gia nhập.  
 

Người viết coi hành trình truyền giáo này là một Khóa LTXC có tính cách cụ thể, mà bất cứ ai 

không phải là TĐCTT tham gia, một khi thực sự cảm nghiệm được LTXC, đều đã hội đủ điều 

kiện để gia nhập. Tất cả có 6 người trong nội phái đoàn từ hải ngoại về: 2 phu quân, 2 thân 

nhân và 2 thân hữu. Ngoài ra, còn cả 1 tài xế ở quốc nội của chuyến đi là tín hữu Công giáo 

cũng gia nhập nữa.    
 

Địa điểm được chọn là Nhà Nguyện Chầu Thánh Thể 24 tiếng đồng hồ của GX Như Gia 

là nơi Cha Huỳnh Hồng Phúc phục vụ. Không ngờ, biến cố tuyên hứa của 7 tân TĐCTT là 

biến cố đầu tiên khai mạc cho ngôi nhà nguyện này. Bản Kinh Tuyên Hứa được đọc từ hand 

phone của từng người. Biến cố tuyên hứa này được thực hiện trước Chúa Giêsu Thánh Thể lộ 

thiên, và được Cha Phúc chủ sự.  
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Tiến trình đã diễn tiến thứ tự như sau: 1- Vị linh mục chủ sự đặt Mình Thánh Chúa (từ Nhà 

Tạm trong nhà thờ chính) trong Mặt Nhật trên bàn thờ; 2- Hát tôn thờ Thánh Thể; 3- Giới 

thiệu 7 anh chị em tình nguyện muốn gia nhập Nhóm TĐCTT sau khi đã cảm nghiệm được 

Niềm Vui Thương Xót và chính LTXC qua chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 

của Nhóm TĐCTT; 4- Quí dự TĐCTT đọc lời tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT…  
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5- Cha ban cho các tân TĐCTT những lời huấn dụ, kèm theo một chút lịch sử về Giáo Xứ 

Như Gia ngài không ngờ được phục vụ cho tới nay, mà lúc đầu tưởng đã bỏ cuộc vì nguy 

hiểm nội bộ; 6- Cộng đoàn hát bài Tamtum Ego; 7- Cha chủ sự ban Phép Lành Thánh Thể; 8-  

Bảy tân TĐCTT tuyên hứa ở VN ra mắt; 9- Chụp hình chung; 10- Thánh Thể về lại nhà thờ. 
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Từ trái sang phải: Tài xế Gioan Baotixita Trần Bảo Quốc, Chị Bùi Thị Hoa ở Seattle (chị của Chị 

Bùi Xuân Hồng), Anh Lê Văn Thuận (phu quân của Chị Trần Thị Nhuận), Chị Phan Hoàng 

Bickie (con của Chị Hoàng Minh), Anh Nguyễn Hiền Đạt ở Úc Châu (phu quân của Chị Mỹ 

Lệ), Chị Châu Mai Ngân và Anh Nguyễn Hoàng Peter (đôi bạn của cặp TĐCTT Long Lan) 
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Phái đoàn TĐCTT thừa sai chúng tôi về đền Dòng Xito Thánh Mẫu Thiên Phước ở ngay bên 

khu vực Đức Mẹ Bãi Dâu vào lúc 4 giờ chiều. Sau khi bỏ hành lý vào một phòng 2 người 

được cha Nhường đặc trách tiếp tân chỉ cho chung nhóm (như năm 2016, ở hầm / lầu 1) và 

tùy nghi tự chọn, chúng tôi đã kéo nhau đổ bộ xuống đồi để ra kính viếng Đức Mẹ Bãi Dâu, 

trong lúc bầu trời quá đẹp và không khí mát mẻ, trước khi về dùng bữa tối vào lúc 6 giờ. 
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Vì cổng lên đan viện bao giờ cũng khóa kín, chúng tôi đã đi ngõ tắt xuống khu Đức Mẹ Bãi 

Dâu, qua ngả ở bên tay trái là "Nhà Hành Hương Tòa TGP TP HCM", nơi đã có thể nhìn thấy 

tượng Mẹ ở trên đồi cao, thay vì theo lối mòn ra biển rồi trở ngược lại cổng vào khu Đức Mẹ 

Bãi Dâu. Trước hết chúng tôi kính viếng Nhà Thờ Đức Mẹ Bãi Dâu ở trên một mô đất cao. 
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Chúng tôi, 14 anh chị em, con số trùng hợp với 14 người leo lên Giáo Điểm San 1 ở Sapa ngày 

mùng 8/10, sau khi ra khỏi nhà thờ, qua một lối mòn ở bên phải, leo từng bậc thang đá lên 

linh đài Đức Mẹ Bãi Dâu. Mẹ đứng trên đồi cao nhìn ra biển cả như ngọn hải đăng soi chiếu 

trần gian mịt mù và bão tố, và nhìn xuống đoàn con 14 anh chị em TĐCTT, sau khi hát dâng 

mình cho Mẹ, đang hân hoan ngước lên Mẹ như Cửa Thiên Đàng trần thế của chúng con: 
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"Salve Regina, mater misericordiae: Vita, dulcedo, et spes nostra, salve... Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân 

lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà ở chốn 

khách đầy kêu đến cùng Mẹ… Xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng 

con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ". 
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Từ Ngai Tòa Đức Mẹ trên đỉnh đồi cao, tôi dẫn anh chị em TĐCTT theo lối khác xuống, lối có 

14 Chặng Đường Thánh Giá, mà chặng đầu tiên từ trên xuống là chặng 14 táng xác Chúa. 

Nhưng chúng tôi vẫn lợi dụng đi xuống để cử hành LTXC bằng cách Viếng Đường Thánh 

Giá ngược, từ chặng 14 về chặng 1. Ở từng chặng, sau khi xướng lên chặng bấy giờ là chặng 

thứ mấy, chúng tôi dâng lời nguyện tương tự như nhau: "Vì cuộc khổ nạn đau thương của 

Người, xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới".  
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Sau khi leo đồi xuống dốc bữa tối sao mà ngon lạ, chẳng những vì món ăn ngon mà còn nhờ 

đói bụng nữa. Cha Nhường đã đến chào đón phái đoàn và làm phép của ăn. Sau bữa tối 

người viết dẫn anh chị em lên sân thượng của dẫy nhà ngủ để ngắm cảnh đồi cao và biển cả 

về đêm, bất chấp tòa nhà đang xây vướng mắt của người Tầu là nơi năm 2016 vẫn còn là một 
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khoảng đất trống. Nhìn về phía đồi cao, Tượng Đức Mẹ, nơi mà chiều hôm ấy mới ngắm Mẹ 

từ dưới chân linh đài Mẹ trắng tinh, bấy giờ hiện lên dưới bầu trời u ám, lúc trắng lúc xanh, 

liên tục đổi mầu. Cùng nhau hướng về Tượng Mẹ trên đồi cao trong đêm tối ấy, anh chị em 

TĐCTT dâng thêm 1 Chuỗi Mân Côi kính Mẹ, kết thúc bằng bài hát "Dâng Đêm cho Mẹ". 
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Ngày 23/10 
 

Tạ từ Đan Viện Xito, 
Kính Viếng Tượng Đài Chúa Kitô Vua, 

Bữa Trưa cảm tạ, 
Ghé trọ ở Tr ụ Sở GP Thanh Hóa SG 

 

 

 

 

 

 

áng 23/10/2018 là ngày áp cuối, hay đúng hơn chính là ngày cuối cùng của chuyến 

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 17 ngày, vì ngày hôm sau 24/10/2018 là ngày 

chúng tôi trở lại Hoa Kỳ, chứ không còn quanh quẩn ở Việt Nam nữa, dù là đi tham gia 

truyền giáo, hay đi tham quan thắng cảnh, hoặc đi hành hương kính viếng, như từ ngày 7/10 

tới sáng hôm 23/10 này.  

Hôm nay chúng tôi vẫn còn tiếp tục chương trình của mình, cho dù con số anh chị em chỉ còn 

2/3. Chương trình của chúng tôi hôm nay là tột đỉnh của cả chuyến hành trình, đó là leo lên 

Tượng Chúa Kitô Vua ở đỉnh núi Tao Phùng, một bức tượng, nếu so sánh kỹ lưỡng kích 

thước, còn cao lớn hơn cả bức tượng ở Ba Tây vốn được cho là đệ nhất thiên hạ.  

Nếu giáo điểm truyền giáo mà phái đoàn TĐCTT chúng tôi đã đến viếng thăm và tặng quà là 

Sapa, một vùng đồi núi thiên nhiên cao vượt thuộc Miền thượng Du Bắc Việt, thì khi kết thúc 

chuyến đi, chúng tôi cũng phải đạt đến tột đỉnh hành trình của mình nơi Tượng Chúa Kitô 

Vua ở trên cao, nơi mà khách hành hương cần phải vừa thở, vừa bước, vừa nghỉ mới có thể 

lên hết được gần 1 ngàn bậc thang, để tới được chân tượng đài, chưa kể các bậc thang nhỏ 

hẹp ở bên trong chính pho tượng, để có thể lên cho tới hai cánh tay giơ ra hai bên của Bức 

Tượng khổng lồ này, mà ngắm cảnh bao la của biển cả và cảnh sắc thiên nhiên cùng nhân 

gian trở thành nhỏ bé ở bên dưới. 

Chính vì để dành cả buổi sáng để leo lên Bức Tượng Chúa Kitô Vua khá mệt nhọc này, mà 

ngay chiều hôm qua chúng tôi đã tranh thủ đến sớm mà lên đồi kính viếng Đức Mẹ Bãi Dâu 

S 
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rồi. Hôm nay chúng tôi còn cần về Sài Gòn sớm nữa để tham quan "hòn ngọc viễn đông" trước 

năm 1975 ra sao, hay lo mua sắm thêm trước khi trở lại Hoa Kỳ, không biết có dịp để về nữa 

hay chăng, nhất là được Chúa gọi về trời, một thực tại thần linh vô cùng vinh phúc, không gì 

tuyệt đẹp và toàn mỹ ở thế gian này sánh được. Chưa hết, sau khi leo lên tượng đài này, 

chúng tôi còn phải dùng một bữa trưa đặc biệt ở Vùng Tầu, để gọi là một chút tri ân cảm tạ 

tổ chuyên chở, như năm 2016 chúng tôi đã làm.  

Như thế là phái đoàn TĐCTT chúng tôi bận cho tới cùng, cố gắng tận dụng từng ngày giờ 

giây phút hiếm quí trong chuyến hành trình 2018 của mình để hoan hưởng Việt Nam bao 

nhiêu có thể, tối đa, hết cỡ. Chương trình ngày cuối cùng này của chúng tôi được bắt đầu 

bằng Thánh lễ sáng hôm đó với các vị đan sĩ, với áo đồng phục trắng, cùng mầu với áo dòng 

của quí đan sĩ Xito. Sau lễ, chúng tôi chụp hình chung với nhau ở cuối nguyện đường của 

đan viện, và cả ở trên sân thượng của giẫy phòng ngủ và tĩnh tâm cho khách. Tiếp theo là 

xuống phòng kỷ vật của đan viện để mua những món quà cuối cùng, và sau khi mang đồ ra 

xe trước, anh chị em tiến vào dùng điểm tâm, cuối cùng mới tạ từ đan viện sau điểm tâm và 

trước khi lên xe rời đan viện. 
 

 
 

Cổng "Nội Vi" Đan Viện, với hai chữ Alpha và Omega, Nguyên Thủy và Cùng Đích, "Xin 

Miễn Vào", như bảng đề ngay trên cánh cửa. Nhưng ở góc có một cánh cửa nhỏ để khách tĩnh 

tâm hay hành hương trọ ở đan viện có thể lên tham dự phụng vụ với quí đan sĩ của dòng. Từ 

khu nhà sinh hoạt tông đồ bên dưới đi lên khu nội vi của đan viện nói chung và nhà nguyện 

của đan viện nói riêng. Các đan sĩ khi nguyện kinh phụng vụ thì đứng ở trên bàn quì, như 2 
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năm trước đã thấy, chứ không phải ở trên nền nhà, và cùng quay lên chứ không quay vào 

nhau, như ở Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình hay ở Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế. 
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Anh chị em TĐCTT trong bộ đồng phục trắng đã hướng về Tượng Mẹ Bãi Dâu trên đồi để 

cùng nhau dâng ngày sống cho Mẹ. Sang mục sắm kỷ vật, nhà dòng nào có tiệm bán kỷ vật 

đều thu hút anh chị em Nhóm TĐCTT, như ở Đan Viện Biển Đức Thiên An, ở Dòng Thánh 

Phaolô de Chartres Pleiku, và ở Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Buôn Mê Thuột. 
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Sau bữa phở điểm tâm và sau khi người viết ngỏ lời cám ơn đan viện đã cho phái đoàn 

TĐCTT 21 người được ăn 2 bữa và trọ qua đêm, một bao thư đựng 1 ngàn 5 trăm Mỹ kim 

được trao cho Cha Nhường, kèm theo là 2 tác phẩm: Cảm Nghiệm Chiêm Niệm của Cha Chu 

Công do người viết dịch và cuốn Niềm Vui Thương Xót, kỷ yếu của Nhóm TĐCTT cho 
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chuyến xuyên Việt đầu tiên 2016, lần có ghé qua đan viện này. Cha Nhường đã thay mặt nhà 

dòng ngỏ lời cám ơn nhóm, và sau hết ngài đã ban phép lành lên đường cho nhóm. Xe 

chuyển bánh lúc 8 giờ sáng, thẳng tới Tượng Đài Chúa Kitô Vua ở trên đỉnh Núi Tao Phùng. 
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Theo tài liệu nghiên cứu của trang Bách Khoa Google 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%E1%BB%A3ng_Ch%C3%BAa_Kit%C3%B4_Vua_(V%C

5%A9ng_T%C3%A0u) thì: Ngày 16 tháng 02 năm 1974, Giáo hội Công giáo đã dỡ bỏ bức 

tượng ở Nghinh Phong theo thỏa hiệp. (Theo đó, Giáo hội Phật giáo toàn quyền sử dụng mũi 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tượng_Chúa_Kitô_Vua_(Vũng_Tàu)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tượng_Chúa_Kitô_Vua_(Vũng_Tàu)
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Nghinh Phong, còn Giáo hội Công giáo thì xây dựng các công trình trên núi Nhỏ với diện 

tích 10 hecta). Ngày 18 tháng 03 năm 1974, chính quyền địa phương cấp văn thư 

số 140/VT/HC/LA cho phép Giáo hội Công giáo xây dựng tượng đài Chúa Giêsu trên núi 

Nhỏ (Tao Phùng) và họ bắt đầu tiến hành xây dựng.  
 

 
 

 



TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 

504 
 

 

 
 

 
 

Công trình hoàn thành giai đoạn 1 thì xảy ra sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 nên phải ngưng lại. 

Cùng lúc đó, do không có ai quản lý nên xảy ra tình trạng người dân khai thác đá tràn lan 

dưới chân núi. 
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Ngày 28 tháng 01 năm 1992, sau nhiều lần Toà Giám mục Xuân Lộc đề nghị, Chủ tịch Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn số 233/QĐ.UB cho phép linh mục Trần Văn 

Huyên - quản xứ Vũng Tàu được tiếp tục công việc sửa chữa, tu bổ lại tượng Chúa Kitô vua 

trên núi Nhỏ (Tao Phùng). 
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Thời điểm này, bức tượng đã bị hoang phế và xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm, cuộn cáp 

đồng chống sét cũng bị mất trộm. Rất nhiều công việc phải làm, nhưng với những nỗ lực 

của Giáo phận Xuân Lộc và Giáo hội Công giáo Việt Nam thì tượng đài được hoàn thiện sau 

hai năm tu sửa. Ngày 01 tháng 12 năm 1994, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc Phaolô Maria 

Nguyễn Minh Nhật đã chính thức khánh thành khu tượng đài Chúa Kitô Vua trên đỉnh núi 

Tao Phùng. 

 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thu_l%C3%B4i&action=edit&redlink=1
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Sau khi leo lên Tượng Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng, phái đoàn TĐCTT chúng tôi ghé 

đến Bến Đá là nơi 5 anh chị em trong phái đoàn đã rời Việt Nam năm 1975 vào những ngày 

cuối Tháng Tư Đen.  
 

 

Vào sáng Chúa Nhật ngày 27/4/1975, khi Bến Đá bị cộng quân pháo kích cháy bùng lên mù 

mịt khói, thì các thuyền bắt đầu ùa ra hải phận quốc tế, nơi hạm đội VII của Hoa Kỳ đã chực 

từ lâu để đón 100 ngàn người làm việc cho Mỹ; nhưng bấy giờ họ đã đón tất cả những ai 

muốn lên tầu, bao gồm cả tu sĩ Đồng Công, trong đó có tôi, người trước đó chỉ muốn chết vì 

say sóng và đã thật sự mửa ra mật xanh ở ngay trong lòng bàn tay của mình! Bấy giờ người 

viết 27 tuổi, đang ở trên chiếc thuyền trung ương của đoàn thuyền 170 anh em tu sĩ Đồng 

Công, đã từng chờ ở Phước Tỉnh từ ngày 5/4/1975, lợi dụng thời cơ "xuất hành" / exodus hơn 

là chạy giặc cộng sản. Một trong hai mục đích chính mà vị sáng lập Dòng Đồng Công bấy giờ 

sai anh em của mình đi là "để truyền giáo". Giờ đây, người cựu tu sĩ Đồng Công ấy vẫn đang 

tiếp tục chiều hướng truyền giáo với tư cách là một tông đồ giáo dân của mình! 
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Trên đường từ Bến Đá về Quán Ăn trưa, vì còn sớm, chúng tôi đã phải ghé vào bãi đậu xe 

của khu hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu để soạn lại hành lý và quà mua mang về Mỹ, vì về tới 

Sài Gòn chúng em không thể nào làm được bởi không có chỗ đậu xe.  
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Bữa trưa hôm nay, như năm 2016, chúng tôi có ý thực hiện để tỏ lòng tri ân cảm tạ tổ chuyên 

chở trong suốt hành trình truyền giáo 19 ngày qua, từ mùng 6 đến 24 tháng 10. Tuy nhiên, họ 

phải lái xe từ Biên Hòa ra Hà Nội từ 2 ngày trước đó, tức từ ngay thời điểm chúng tôi rời Mỹ. 

Tôi đã nói với tổ chuyên chở rằng xin cứ việc chọn một chỗ ngon nhất, sang nhất mắc nhất... 
 

 
 

Giám Đốc Khương, Lơ xe Bảo, Tài xế Quốc và Tài xế Hậu 
 

 



Kỷ Yếu Tạ Ơn và Lưu Niệm Niềm Vui Thương Xót II   

511 
 

 



TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 

512 
 

 
 

 
 

Cuối cùng chúng tôi đã về tới trụ sở Trung Tâm Mục Vụ của Giáo Phận Thanh Hóa ở Sài 

Gòn vào lúc 1 giờ 30 chiều. Người viết xuống xe trước để vào gặp hai vị thay thế cha giám 

đốc đi vắng vì công vụ ở bên Úc. Thày Phạm Văn Dũng là người ra mở cổng khi nghe chông 

reo và nhận ra người viết khi nói đến tên của người viết, vì đã được cha giám đốc dặn trước. 
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Trong số anh chị em chia nhau đi đây đi đó, nhóm đi đến Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đông 

nhất, với 6/16 anh chị em, trong đó có hai vợ chồng người viết. Nhưng tất cả về kịp bữa tối 

lúc 6 giờ. Vào lúc 5 giờ, người viết cùng 2 chị lo về quĩ chi tiêu của nhóm đã thanh toán lệ phí 

chuyên chở với người đại diện cho hang du lịch Duy An Khang theo đúng hợp đồng. 

Trước bữa tối, Cha Phó Giám Đốc Đỗ Minh Hoàng ngỏ lời chào phái đoàn và giới thiệu 

ĐTGM Nguyễn Chí Linh, nguyên Giám Mục Thanh Hóa và đương kim chủ tịch Hội Đồng 

Giám Mục Việt Nam. Đại diện anh chị em TĐCTT, người viết cũng ngỏ lời chào và cám ơn 

Trung Tâm Mục Vụ Thanh Hóa Sài Gòn; đồng thời cũng kính chào Đức TGM TGP Huế, vị 

mà phái đoàn TĐCTT ghé vào TGM Huế sáng và chiều ngày 15/10 không gặp, thì ra ngài 

đang đi hành hương Thánh Địa, và giờ đây ghé Trung Tâm của Giáo Phận mới đây của ngài 

trước khi ngài về Huế. 

ĐTGM Nguyễn Chí Linh lên tiếng theo lời của người viết "xin Đức Tổng cho chúng con mấy lời 

vàng ngọc"; sau khi ngài nói Nhóm TĐCTT đã tặng ngài món quà bất ngờ là 5 trăm Mỹ kim. 

Phái đoàn TĐCTT năm 2018 này đâu ngờ, ngoài ĐTGM Ngô Quang Kiệt cố ý gặp, còn gặp 

thêm 2 vị chủ chăn nữa là Đức Tân Giám Mục Thánh Hóa Nguyễn Đức Cường và Đức Tân 

TGM Huế Nguyễn Chí Linh, cả hai mới đảm nhiệm sứ vụ mới được 4 tháng. 

 
 

Như đã hứa, cho dù đã rời nhóm từ khi ở Giáo Xứ Như Gia hôm kia 22/10, Chị Trần Kim 

Oanh cũng đến dự bữa tối cùng với đứa cháu gái ở VN. Chị Hoàng Minh và Cháu Bickie con 

chị cùng Anh Trần Sơn Định đến muộn. Tổ chuyên chở không thể đến vì đậu xe ở xa và bất 
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tiện nên đã ăn tối sớm với nhau rồi ở hotel gần chỗ đậu xe, để mai mang xe vào tận nơi đón 

phái đoàn chờ ở lề đường để chở phái đoàn ra phi trường vào lúc 8 giờ sáng. Và đêm hôm đó 

là đêm cuối cùng của phái đoàn TĐCTT trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018. 
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Ngày 24/10 
 

Tạ từ Trụ Sở GP Thanh Hóa ở Sài Gòn, 

Ra phi trường Tân Sơn Nhất trở lại Hoa Kỳ, 

và một số cảm nhận 

 
 

hế rồi giây phút cuối cùng cũng đã đến, cho một Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 

lần thứ hai của Nhóm TĐCTT, hành trình năm 2018. Ngày thứ 21, kể từ tối hôm mùng 

4/10 chúng tôi rời nhà ra phi trường LAX, đã điểm. Mọi sự đã xong, sáng hôm nay, 

sau Thánh lễ và điểm tâm như thường lệ, rồi lên xe, nhưng xe sẽ không chở chúng tôi đến các 

giáo điểm truyền giáo nữa, đến các nơi tu trì để trú ngụ nữa, hay đến các danh lam thắng 

cảnh để tham quan nữa, hoặc đến các nơi hành hương tôn nghiêm nữa... mà là ra phi trường 

để lên máy bay về lại Hoa Kỳ.  

Chắc chắn không ai trong chúng tôi sẽ quên được chuyến đi tràn đầy ân tình thánh tuyệt vời 

này, chẳng những đối với Chúa mà còn với nhau nữa, với những đối tượng chúng tôi đến 

viếng thăm và tặng quà truyền giáo, với những vị tu sĩ nam nữ phục vụ chúng tôi, với cả 

những ai đã góp phần một cách nào đó nói chung và vật chất nói riêng vào chuyến hành 

trình truyền giáo năm 2018 này. Kỷ niệm đang xôn xao trong tâm trí của chúng tôi, khiến 

chúng tôi cảm thấy luyến tiếc nhớ thương bâng khuâng làm sao ấy. 

Thế nhưng, bất kể tâm trạng của chung chúng tôi hay riêng từng người chúng tôi bấy giờ ra 

sao, vào những giây phút sau hết của ngày cuối cùng này trên quê hương Việt Nam yêu dấu, 

chúng tôi vẫn phải sẵn sàng mọi sự để kịp ra đón xe trước 8 giờ sáng, để xe ghé tới là lên xe 

liền mà đi ngay, không thể chần chờ, vì bấy giờ rất kẹt đường ở ngay khu phố của Cơ Sở 

Giáo Phận Thanh Hóa này và lơ mơ sẽ bị công an phạt ngay lập tức. Chúng tôi đã dự lễ lúc 6 

giờ, ăn sáng lúc 7 giờ, sau nghi thức tạ từ, và ra đón xe lúc 7 giờ 45, và lên xe lúc 7 giờ 55, 

đúng 8 giờ chiếc xe chở chúng tôi thẳng ra phi trường Tân Sơn Nhất. 

T 
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Sáng hôm ấy, Cha phó Đỗ Minh Hoàng chủ tế và giảng lễ. Anh chị em qui tụ lại sau lễ để 

chào biệt nhau và dâng mình cho Đức Mẹ ban sáng. Không phải tất cả 15 người trọ ở Cơ Sở 

GP Thanh Hóa đêm hôm qua đều trợ lại Mỹ hôm nay. AC Đạt Lệ còn ở lại đến ngày 27/10 để 

2 vợ chồng dạo phố, nhất là cho chị may thêm áo dài trước khi về Úc, và 2 Chị Văn Thị 
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Nguyệt và Nguyễn Tâm Huệ còn ở lại tới mùng 5/11. Anh chị em trò truyện một chút với cha 

phó giám đốc khi cha mới vào căn phòng anh chị em đang qui tụ. Đại diện anh chị em 

TĐCTT hiện diện bấy giờ, người viết đã ngỏ lời cám ơn Cơ Sở Giáo Phận Thanh Hóa, qua 

Cha Giám Đốc Đỗ Minh Tuấn và Cha Phó Giám Đốc Đỗ Minh Hoàng. 
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Cha phó giám đốc đã ngỏ lời cám ơn phái đoàn sau khi nhận món quà tặng 1 ngàn 5 trăm 

Mỹ kim của phái đoàn. Sau cùng cha ban phép lành đầu ngày cũng là phép lành thượng lộ 

bình an. Bữa điểm tâm bún bò Huế biệt ly phải chăng cũng chính là bữa điểm tâm lên đường 

song hẹn tái ngộ vào một dịp thiên định của Đấng Quan Phòng thần linh như năm 2018 này! 

 
 

 



Kỷ Yếu Tạ Ơn và Lưu Niệm Niềm Vui Thương Xót II   

519 
 

 
 

 
 

Trong email ngày 13/11/2018, Cha Giám Đốc Trụ Sở Giáo Phận Thanh Hóa ở Sài Gòn là Cha 

Đỗ Minh Tuấn đã viết cho phái đoàn TĐCTT thừa sai 2018 như sau: “Hôm nay con mới trở lại 

Trụ Sở Giáo Phận Thanh Hoá tại Sài gòn sau hơn 3 tuân đi Úc và về Toà Giám Mục Thanh Hoá tham 

dự tuần tĩnh tâm năm của linh mục đoàn. Con đã nhận được 1,500 USD Bác thay mặt nhóm 
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TĐLCTX gửi tặng cho Trụ Sở Thanh Hoá. Con xin thay mặt cho quý cha, quý thầy và gia đình Trụ 

Sở hết lòng cám ơn Bác và quý anh chị em. Qua các phóng sự Bác gửi, con cũng hiệp thông và được tỏ 

tường về hành trình mang Lòng Thương Xót của Chúa đến cho anh em trên mọi miền đất nươc Việt 

Nam. Một việc làm đầy ý nghĩa, thiết thực và khích lệ mọi người hăng say trong việc loan báo Tin 

Mừng và làm chứng cho Chúa Kito. Con thấy Bác làm mọi sự có tính khoa học, rõ ràng, minh bạch. 

Chắc hẳn ai cũng hài long. Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành cho Bác, quý anh chị TĐLCTX 

và gia đình. Chúng con rất vui khi được Bác và quý anh chị chọn làm trạm dừng chân cuối cùng trước 

khi lên đường về lại Hoa Kỳ. Trong khi tiếp đón có điều gì không tốt, kính mong Bác và quý anh chị 

niệm tình tha thứ. Kính thơ. Lm. Raphael Đỗ Minh Tuấn”. 
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Trước khi vào phi trường, xe ghé lại để sửa soạn nốt hành lý một chút, cũng tiện để trao tiền 

tip cho từng người trong tổ chuyên chở. Ngoại trừ Anh tổ trưởng đã được trao từ chiều tối 

hôm qua, khi nhóm thanh toán nốt lệ phí xe với Công Ty Du Lịch Duy An Khang: 3 vị còn lại 

mỗi vị 200 Mỹ kim. Tiền típ này được trích từ quĩ chi tiêu do mỗi TĐCTT tham gia đóng góp, 

chứ không lấy từ bên quĩ truyền giáo. Tuy nhiên, anh chị em còn dúi thêm cho từng nhân 

viên trong tổ chuyên chở một số tiền... tùy theo cảm nhận của cá nhân mình đối với họ. 
 

 
 

11 anh chị em (bao gồm cả người viết kiêm chụp hình) trở lại Hoa Kỳ cùng ngày 24/10/2018. 

Nhưng 9/11 anh chị em về LAX Nam California theo lịch trình bay như sau:  
 

12:50 trưa 24/10: Khởi hành từ Phi Trường Tân Sơn Nhất, bay 3 tiếng 25 phút, qua 1380 dặm; 

5:15 chiều cùng ngày đến Đài Bắc, chuyển và chờ chuyến bay 1 tiếng 55 phút; 

7:20 tối cùng ngày bay về Mỹ cũng bằng chiếc Airway 77W, qua 6781 dặm hay 12 tiếng bay; 

4:20 chiều 24/10/2018 về tới LAX HK, sau 17 tiếng 20 phút và qua 8161 dặm đường chim bay   

9 anh chị em xuống LAX ở Nam California được ngồi chung một chùm với nhau. Chị Trần 

Tự Hồng về Houston TX và Chị Bùi Thị Hoa về Seattle Washington đi chuyến bay khác. Về 

tới phi trường LAX mới có 4 giờ chiều cùng ngày 24/10/2018: Chị Ngô Trâm được chồng và 

mẹ đến đón. Chị Nguyễn Nga Tina được con trai đến đón. AC Thành Dung được AC Duy 

Dung đến đón. Các Chị Phạm Ngọc Anh, Khổng Thị Nhàn và Trần Bạch Mai được xe thuê 

đến đón. Tất cả anh chị em về LAX được người viết gọi thăm và cho biết rằng đã về bằng an. 

Riêng hai vợ chồng người viết, được đứa con gái út đón, và vì vào ngay giờ kẹt xe đã phải 

mất 2 tiếng 15 phút mới về đến nhà, vào lúc gần 7 giờ tối, gần tới giờ ra LAX ngày 4/10/2018. 
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Mới hôm qua, hôm kia… đến nay thì người viết: 1- không còn đến đâu cũng chia phòng ngủ, 

giờ đây ai ngủ nhà nấy; 2- không còn ăn chung một bàn, không còn chụp từng bữa ăn, món 

ăn, mỗi người ăn một món, khác nhau, tại nhà mình; 3- không còn cần xuống xe "xả nước cứu 

thân", sau đó giục nhau lên đường, ai muốn làm gì, ở đâu và mua sắm bao lâu tùy ý… Amen! 
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Tổng kết 

TĐCTT cảm nghiệm thần linh 
Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt: 

Một Hành Trình Niềm Vui Thương Xót 
 
 

Cảm nghiệm của TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

 

Biệt tặng chung Nhóm TĐCTT thân yêu và riêng phái đoàn TĐCTT thừa sai 2018 cùng 2016; 

Kính tặng quí linh mục và tu sĩ thừa sai trong chuyến hành trình truyền giáo 2018; 

Xin tri ân cảm tạ quí nhân phụ trợ đóng góp truyền giáo,  

cùng quí dòng tu nam nữ và giáo xứ đã đón tiếp phái đoàn chúng con. 

 

  

au mỗi một hoạt động tông đồ giáo dân chung nào, những ai chung tay góp sức với tôi 

để tổ chức hay phục vụ cách nào đó thường nghe tôi nói 3 điều chính yếu theo cảm 

nghiệm thực sự đầy thâm tín của tôi như thế này: 
 

1- Mọi sự rồi cũng qua đi, cái còn lại nơi bản thân chúng ta là những con người hoạt động 

tông đồ mới là những gì quan trọng. 
 

2- Thành công hay thất bại trong hoạt động không phải là ở chỗ chúng ta có được người ta 

khen tặng hay bị họ chê bai, mà là chúng ta có hoàn thành Thánh Ý Chúa muốn nơi chúng ta 

hay chăng thôi! 

 

3- Không thể chối cãi được là chúng ta cảm thấy thân xác mệt mỏi và tốn phí đủ thứ: mất 

công, mất giờ, mất của v.v., thế nhưng, tất cả sức lực, tài lực và vật lực của chúng ta ấy cần 

phải tiêu hao đi, như dầu đèn để ngọn lửa bác ái yêu thương có thể được tồn tại và sáng tỏa. 

 

Nếu vậy, đối với tôi, chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 với Nhóm Tông Đồ 

Chúa Tình Thương (TĐCTT) như thế nào...! 

 

1- Cái còn lại là gì? - Niềm Vui Thương Xót 

2- Thành công hay thất bại?? - Hội Ngộ Thần Linh 

3- Tiêu hao kiệt sức chưa??? - Bụi Gai Bốc Cháy  

S 
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1- Cái còn lại là gì? - Niềm Vui Thương Xót! 

 

âng, đúng thế, cái còn lại nơi tôi sau chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 

2018 với 29 anh chị của Nhóm TĐCTT chính là Niềm Vui Thương Xót. Đó là cảm 

nghiệm của tôi chẳng những của chuyến đi năm 2018 này, mà còn từ chuyến Hành 

Trình Truyền Giáo Xuyên Việt lần đầu tiên với 19 anh chị em của nhóm trong chính Năm 

Thánh Thương Xót 2016. Bởi thế, ngay sau chuyến đi đầu tiên 2016 này, theo cảm nghiệm 

thần linh của tôi cũng như nơi anh chị em đồng hành với tôi, tôi đã chọn nhan đề cho cuốn 

Kỷ Yếu về truyền giáo của chuyến đi 2016 ấy là "Niềm Vui Thương Xót". 

 
Thật vậy, Niềm Vui Thương Xót chính là tất cả cảm nghiệm thần linh tôi có được sau mỗi 

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt của Nhóm TĐCTT, cả 2 chuyến, chuyến năm 2016 lẫn 

chuyến năm 2018. Tại sao thế?  
 

Xin thành thật mà nói rằng tại vì, chính khi chúng tôi là TĐCTT loan truyền Lòng Thương 

Xót Chúa (LTXC) bằng công cuộc truyền giáo, nghĩa là bằng việc thể hiện LTXC qua nỗ lực 

truyền giáo trong tầm tay và phạm vi giáo dân của mình, hay nói cách khác, là mang LTXC 

V 
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đến cho những người anh chị em lương dân nói chung, bao gồm cả một số anh chị em giáo 

dân bần cùng khốn khổ nói riêng, ở các giáo điểm truyền giáo xa xôi hẻo lánh trên suốt giải 

đất quê hương đất nước Việt Nam của mình, thì chúng tôi, tất cả chứ không riêng một ai, đều 

cảm thấy một cách tỏ tường bất khả chối cãi, đó là chúng tôi cho đi thì ít mà nhận lại quá 

nhiều. Nỗ lực kèm theo chút quà truyền giáo vật chất của chúng tôi của mỗi chuyến đi, theo 

tôi, chẳng khác gì như 5 chiếc bánh và 2 con cá, chẳng thấm vào đâu với 5 ngàn người đàn 

ông không kể đàn bà và con nít, đã được Chúa Giêsu biến ra nhiều trong lần Người làm 

phép lạ nuôi dân đầu tiên (xem Mathêu 14:13-21). 
 

Chúng tôi nhận được quá nhiều, ngoài những cái về cả thể chất cũng như tinh thần, mà còn 

và nhất là còn ở chỗ chúng tôi đã nhận được chính LTXC ở nơi chúng tôi, hay có nghĩa là 

LTXC càng dồi dào và lớn mạnh hơn trong chúng tôi sau mỗi chuyến đi, nhờ chúng tôi đã 

cảm nghiệm thấy LTXC thực sự hiện diện trong chuyến đi của chúng tôi và tỏ hiện qua 

chuyến đi của chúng tôi. Phải nói rằng, nhờ những chuyến đi loan truyền LTXC có tính cách 

truyền giáo cụ thể này, hơn là các Khóa LTXC hằng năm của chúng tôi ở các nơi thuần về lý 

thuyết, chúng tôi đã thực sự có được một cơ hội vô cùng hiếm quí để gặp gỡ chính LTXC, 

một cách nào đó và ở một mức độ nào đó, như là một Hội Ngộ Thần Linh! 

 

2- Thành công hay thất bại?? - Hội Ngộ Thần Linh 

 

hật ra LTXC không hiện ra với chúng tôi, vì LTXC là một ưu phẩm tối hậu của vị 

"Thiên Chúa là tình yêu" (1Gioan 4:8,16) mà chúng tôi chỉ gặp gỡ LTXC bằng cảm 

nghiệm thần linh nơi chúng tôi thôi, một cảm nghiệm thần linh hoàn toàn không hề có 

tính cách chủ quan, do chúng tôi tưởng tượng ra hay sáng tạo nên, hơn là những gì đã xẩy ra 

trong chuyến đi của chúng tôi, hoàn toàn bất ngờ, vượt trên mọi tính toán khôn khéo và ước 

vọng trông mong trần gian của chúng tôi.  

Có thể nói chúng tôi đã gặp gỡ LTXC, một LTXC đã tỏ mình ra cho chúng tôi nơi những 

người anh chị em bảo trợ truyền giáo của chúng tôi (1), nơi quí vị linh mục tu sĩ phục vụ 

chúng tôi chỉ toàn là giáo dân dọc suốt hành trình truyền giáo của chúng tôi (2), nơi quí vị 

linh mục và tu sĩ thừa sai đang phục vụ ở các giáo điểm truyền giáo chúng tôi được dịp 

viếng thăm và tặng quà truyền giáo (3), nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa 

Kitô ở các vùng xa xôi hẻo lánh còn là lương dân hay giáo dân bần cùng khốn khổ (4), nơi 

chính nội bộ anh chị em thừa sai đồng hành truyền giáo của nhóm (5), và nơi cả các biến cố 

xẩy ra trong chuyến đi liên quan đến nơi chốn, thời tiết, an ninh và an toàn nữa (6). 

  

T 
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1) Chúng tôi đã gặp gỡ LTXC nơi quí anh chị em bảo trợ truyền giáo của mình. 

So với lần đầu năm 2016, Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt của Nhóm TĐCTT, một nhóm 

tông đồ giáo dân bấy giờ mới thành lập được 7 năm và mới có 450 phần tử, thế mà đã đóng 

góp vào quĩ truyền giáo tới 63 ngàn Mỹ kim. Trong khi chúng tôi chỉ mong được tới 40 ngàn 

là cùng. Đó là phép lạ bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất. Đến lần bánh hóa ra nhiều thứ hai mới 

lạ lùng hơn nữa. Chúng tôi chỉ mong lên khoảng 85 ngàn Mỹ kim là cùng, vì số phần tử đã 

tăng lên tới 720, không ngờ đã vượt quá 100 ngàn Mỹ kim, số tiền chính xác là $107,528.00 

(một trăm lẻ bảy ngàn năm trăm hai mươi tám Mỹ kim). 

Quĩ truyền giáo cả 2 lần của Nhóm TĐCTT không phải chỉ có nội bộ đóng góp với nhau, mà 

còn bao gồm cả những thân nhân và thân hữu của anh chị em TĐCTT nữa, do chính TĐCTT 

kêu gọi. Vấn đề lạ lùng ở đây là: chúng tôi không cần mở tiệc gây quĩ hay gửi thư xin tiền 

như nhiều cơ quan tôn giáo hay từ thiện khác vẫn làm, thế mà tiền ở đâu cứ tới. Chưa hết, 

chúng tôi không phải là một tổ chức bất vụ lợi, có thể cấp chứng thư để trừ thuế, thế mà cũng 

chẳng có ai cần đến trừ thuế mới đóng góp, nghĩa là hoàn toàn vì bác ái yêu thương. Còn 

nữa, chính bản thân tôi, ở các Khóa LTXC trong năm, chỉ cần chia sẻ về những gì đã thấy và 

đã nghe trong chuyến 2016, hoàn toàn không đả động gì đến vấn đề xin đóng góp hay quyên 

tiền truyền giáo, thế mà sau khi nghe, cũng không thiếu người đến tự động xin đóng góp. 

Trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018, có mấy anh chị em TĐCTT đóng 

góp truyền giáo làm tôi cảm động và cảm phục nhất đó là 2 anh chị ở Nhóm TĐCTT thuộc 

Giáo Phận San Jose California trong Khóa LTXC XXXIII 21-22/9/2018. Trước hết là một người 

anh, vừa mới tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT xong, đã viết check cho quĩ truyền giáo 2018 

số tiền là 3 ngàn Mỹ kim. Sau nữa là một người chị, đã ghi danh tham gia chuyến truyền giáo 

2018 rồi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình xẩy ra vào những ngày cuối cùng, không thể nào đi 

được nữa, chẳng những bị mất vé máy bay cả 700 Mỹ kim, mà còn đóng góp vào quĩ truyền 

giáo 2 ngàn Mỹ kim nữa. Trong khi đó, theo thể lệ và điều kiện để được tham gia hành trình 

truyền giáo, anh chị em TĐCTT cần phải đóng góp 1 ngàn Mỹ kim. Chị không đi lại đóng 

gấp đôi. Sau hết, còn có 2 thân nhân trong gia đình của một TĐCTT đóng góp vào quĩ truyền 

giáo 2018 của nhóm mỗi người 10 ngàn Mỹ kim, hoàn toàn "khuyết danh", không cần ai biết!  

Ngoài ra, còn một số trường hợp hy hữu khác, như ở Khóa LTXC XXXI ở Virginia 17-

18/8/2018, một chị tham dự tĩnh tâm, mới có ý gia nhập nhóm vào lúc kết khóa, đã đóng góp 

ngay 500 Mỹ kim trước khi gia nhập. Hay ở Khóa LTXC XXXII ở Rochester New York 24-

25/8/2018 cũng vậy, có 2 anh chị em tham dự khóa, không thuộc nội bộ nhóm TĐCTT, cũng 

đóng góp mỗi người 100 Mỹ kim, chỉ sau khi tôi chia sẻ về các sự kiện truyền giáo năm 2016. 

Là loài người, theo tự nhiên, con người ta ai cũng tham lam, một cách nào đó, một cái gì đó 

và ở một mức độ nào đó, thậm chí là một lòng tham vô đáy nữa là đằng khác. Kinh nghiệm 
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cho thấy con người sống theo khuynh hướng hưởng thụ hơn là phục vụ, vị kỷ hơn là vị tha. 

Thế mà, lại có những tâm hồn quảng đại trao ban như thế, trao ban một cách dồi dào như 

vậy, điển hình là một số trường hợp đặc biệt như vừa đề cập đến trên đây, thì không phải là 

họ đã tác hành rộng lượng giống như LTXC hay sao, không phải là được LTXC tác động hay 

sao: "Các con đã nhận được nhưng không thì hãy trao ban nhưng không" (Mathêu 10:8). Đó, chúng 

tôi đã gặp được LTXC tỏ hiện nơi tất cả những tâm hồn đã đóng góp truyền giáo năm 2018, 

nhiều hay ít tùy lòng và hoàn cảnh của từng người. Họ đã đóng góp một cách hoàn toàn vì 

bác ái yêu thương, một đức ái chỉ xuất phát từ LTXC và bởi LTXC!  

2) Chúng tôi đã gặp gỡ LTXC nơi quí vị linh mục tu sĩ phục vụ chúng tôi dọc suốt hành 
trình truyền giáo của chúng tôi 

Trong cả hai chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018 của mình, bao giờ 

cũng kéo dài 3 tuần lễ liền, và thường vào Tháng 10 là tháng có Chúa Nhật Truyền Giáo của 

Giáo Hội hằng năm, phái đoàn thừa sai TĐCTT của chúng tôi đều không có vị linh mục nào 

đi theo, như chúng tôi vẫn có cho 2 chuyến hành hương của nội bộ TĐCTT chúng tôi năm 

2014 và 2017. Trước hết vì vị linh mục tổng linh hướng của chúng tôi về Việt Nam vào Tháng 

7 hằng năm để lo cho hội dòng ngài sáng lập, còn Đức ông phó tổng linh hướng của chúng 

tôi, tuy đã hồi hưu và có giờ, nhưng lại không đủ sức ở tuổi 88 (năm 2016) và 90 (năm 2018) 

để hằng năm đi với chúng tôi, năm lẻ thì hành hương, năm chẵn thì truyền giáo, mà đi 

truyền giáo thì vất vả khổ sở hơn đi hành hương. Ngoài ra, các cha linh hướng ở các địa 

phương thì bận coi xứ không thể nào đi suốt 3 tuần với phái đoàn. Thế là phái đoàn thừa sai 

TĐCTT toàn là giáo dân. 

Vậy mà phái đoàn thuần túy giáo dân chúng tôi lại được quí linh mục và tu sĩ đầy thánh đức 

và đáng kính ở các tu viện hay trung tâm mục vụ tiếp đón hết sức niềm nở và trân trọng. 

Đúng thế, để bảo toàn cả về phần xác lẫn phần hồn, trong cả 2 lần về Việt Nam truyền giáo, 

Nhóm TĐCTT bao giờ cũng tìm đến ghé trọ ở các nơi tu trì.  

Nếu lần thứ nhất năm 2016, Nhóm TĐCTT đã ghé trọ tại 4 dòng nữ (ở Sơn Tây, Nghệ An, 

Pleiku và Buôn Mê Thuột), 1 đan viện (ở Bãi Dâu Vũng Tầu), 2 trung tâm (ở Quảng Trị và Sài 

Gòn), 1 giáo xứ (ở Giồng Riềng Kiên Giang), 1 nhà khách của dòng nữ (ở Phong Nha) và 1 

khách sạn đời (ở Cần Thơ), thì lần thứ hai năm 2018, Nhóm TĐCTT đã trọ cũng tại 4 Dòng 

nữ (Dòng MTG Hưng Hóa ở Sơn Tây, Dòng Thánh Phaolô de Chrtres ở Pleiku, Dòng Đức 

Maria Nữ Vương Hòa Bình ở Buôn Mê Thuột, và Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở 

Qui Nhơn), nhưng tại 3 Đan viện (ĐV Xito Nho Quan Ninh Bình, ĐV Biển Đức Thiên An 

Huế và ĐV Xito Thiên Phước Bãi Dâu Vũng Tầu), cũng như tại 4 Giáo xứ (GX Sapa GP Hưng 

Hóa, GX Phúc Địa GP Thanh Hóa, GX Suối Dây GP Phú Cường, và GX Rạch Vọp GP Cần 

Thơ), và tại 1 Giáo họ (Hầu Chài ở Sapa), rồi tại 2 Nhà khách của 2 dòng nữ (NK Phương Hà 

ở Phong Nha của Dòng MTG Vinh và NK Lâm Bích ở La Vang của Dòng MTG Huế), và 1 
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Khách sạn (KS Thiên Nga ở Bạc Liêu, khi nhóm không thể trọ ở Trung Tâm Hành Hương 

Cha Trương Bửu Diệp như đã book chỗ, dù đã được trao cho chìa khóa vào phòng bỏ hành 

lý và sắp xếp giường chiếu), và 1 Trung tâm (Cơ Sở Giáo Phận Thanh Hóa ở Sài Gòn).  

Ở những nơi tu trì như thế này, thành phần thuần túy giáo dân tầm thường và đầy bụi trần 

chúng tôi lại được ăn uống thịnh soạn toàn là đặc sản của từng địa phương, do chính các bàn 

tay trinh nguyên nấu, hoàn toàn vì bác ái yêu thương, hơn là kinh doanh lợi lộc và do các bàn 

tay chuyên nghiệp nấu nướng nhưng có thể không lành mạnh và bảo đảm cho lắm, cho dù ở 

ngay chính quê hương của mình. Chính bản thân tôi đã không thể tiếp tục dùng 2 bữa trưa 

dọc đường với anh chị em trong phái đoàn nữa. Bởi tôi đã bị 2 lần biến loạn trong bụng dạ 

sau hai tô bún bò Huế ở chính thành phố Huế, một ở bữa điểm tâm và một ở bữa trưa. Thế 

mà sáng hôm sau, cũng tô bún bò Huế điểm tâm ở Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế, tôi 

chẳng bị gì hết, cho dù tôi cũng húp hết nước như bữa điểm tâm hôm trước ở ngoài tiệm. 

Chúng tôi không thể không cảm thấy mình thật là bất xứng khi thấy các sơ mặc áo dòng 

đàng hoàng, như khi các sơ tham dự phụng vụ trong nhà nguyện, để phục vụ từng bàn ăn 

của chúng tôi, chứ không phải thành phần nữ chiêu đãi viên tầm thường, ở trong các nhà 

hàng  thành phố, hay ở trạm dừng chân dọc đường.   

Chúng tôi không thể không cảm động khi thấy các sơ Dòng Mến Thánh Giá  Hưng Hóa phục 

vụ chúng tôi. Trước hết là Sơ Hoàng Hoạch đã mang thức ăn trưa do chính sơ nấu mang ra 

phi trường Nội Bài cho chúng tôi trưa hôm mùng 6/10/2018 để chúng tôi kịp bữa trưa trên xe. 

Sau nữa, vào chiều cùng ngày, khi vừa vào đến phòng ngủ được chỉ định cho mỗi phái nam 

nữ, chúng tôi đã thấy ngay trên bàn ở trong phòng các thứ giải khát, bao gồm cả yaourt. Sau 

hết là các sơ phục vụ ở Giáo họ Hầu Thào đã bưng đồ ăn từ bếp sang bàn điểm tâm cho 

chúng tôi bữa sáng mùng 8/10/2018, qua một cái sân trong sương mù. 
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Chúng tôi cũng đã xúc động khi thấy Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đang hưu trí ở 

Đan Viện Xitô Nho Quan Ninh Bình đã chờ phái đoàn chúng tôi đến để ăn trưa với chúng tôi 

hôm mùng 10/10/2018 (xem lại hình trang 100). Chúng tôi hết lòng cảm phục quí đan sĩ chẳng 

những nấu ăn ngon mà còn phục vụ làm bếp cho dù là nam nhi, thậm chí có bằng cấp, như vị 

tân linh mục Alfonso Phúc ở Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình đã du học ở Roma 8 năm 

nay về làm bếp tiếp tân (xin xem lại hình trang 129). 

Chúng tôi thật là cảm động khi thấy các sơ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui 

Nhơn qui tụ lại nghênh đón chúng tôi, bao gồm cả sơ bề trên Phước và do chính sơ bề trên 

thực hiện, trước bữa tối ngày 16/10/2018, và trong bữa điểm tâm sáng ngày hôm sau 

17/10/2018, chúng tôi chẳng những được ăn uống đồng bàn với các sơ (xin xem lại hình trang 

348-350), mà còn được các sơ bưng nước trà đến từng bàn của chúng tôi khi gần xong bữa để 

mời chúng tôi uống. 

 

Chúng tôi làm sao có thể cầm hãm cảm xúc khi thấy các sơ Dòng Thánh Phaolo de Chartres ở 

Pleiku âm thầm phục vụ chúng tôi cả bữa tối ngày 17/10 lẫn bữa điểm tâm sáng ngày 

18/10/2018, ở một góc nhà với những nụ cười tươi vui. 

 

Chúng tôi cũng không khỏi cảm phục khi thấy quí sơ Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, 

trong bữa trưa ngày 18/10/2018, đã đi tiếp đồ ăn cho chúng tôi khi vừa thấy chúng tôi cần 

thêm, thậm chí cả sơ phó bề trên cùng sơ đặc trách truyền giáo của nhà dòng đã đi đến chào 

từng bàn ăn của chúng tôi. 
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Đó là về phần xác, còn về phần hồn, chúng tôi đã được hưởng biết bao nhiêu là phúc đức của 

các vị tu sĩ nam nữ, qua các giờ kinh phụng vụ và Thánh lễ ban sáng (xem các hình trang 90, 

108, 331, 334, 352, 497 và tấm hình dưới đây ở Dòng Nữ Vương Hòa Bình BMT 19/10), những giây 

phút chúng tôi cảm thấy mình thực sự ở thế gian mà “không thuộc về thế gian” (Gioan 17:16): 

sao mà nó trang nghiêm và sốt sắng lạ thường, khác hẳn với bầu khí ở các nhà thờ chúng tôi 

vẫn hằng tham dự trong cộng đoàn hay giáo xứ của chúng tôi hằng ngày hay hằng tuần. 
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Về chỗ ăn chỗ ngủ, là thành phần thừa sai truyền giáo, chúng tôi chủ trương sống như những 

người anh em mà chúng tôi đến viếng thăm và tặng quà truyền giáo. Trong Huấn Từ Truyền 

Tin Chúa Nhật XII Thường Niên 25/6/2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở chung 

Kitô hữu, thành phần tự bản chất là "môn đệ thừa sai - missionary disciples", và riêng những 

Kitô hữu đang thực hiện sứ vụ truyền giáo ở các nơi trên thế giới, rằng: "Việc đi truyền giáo 

không phải là việc tham dự một cuộc du lịch".  

Bởi thế, phái đoàn TĐCTT bao giờ cũng từ chối vấn đề ở khách sạn với lý do dưỡng sức. Thế 

mà suốt 3 tuần lễ liền, có những chị khó ngủ, thậm chí mất ngủ và bị muỗi cắn, song vẫn có 

sức tiếp tục cuộc hành trình một cách hào hứng tươi vui! 

Trước hết, vấn đề ăn uống thì tùy nghi, khi được tiếp đãi, chúng tôi cứ theo lời Chúa mà thi 

hành: "vào bất cứ thành nào, khi được đón tiếp, các con hãy ăn những gì họ dọn ra cho các con" (Luca 

10:8). Điển hình nhất và sang nhất là ở giáo điểm Giáo Xứ Thanh Hóa, cha Chánh Xứ Phạm 

Văn Quế đã dẫn chúng tôi, sau khi ghé thăm Đức Tân Giám Mục Nguyễn Đức Cường ở Tòa 

Giám Mục, ghé vào nhà hàng ăn trưa hết sức thịnh soạn ở lầu 7 ngày 11/10/2018, với thực 

đơn bao gồm tất cả là 10 món: 2 món khai vị, 7 món chính và 1 món tráng miệng 1- khoai lệ 

phố và 2- nộm rau má để khai vị, và sau đó là các món chính là 3- gà hấp lá chanh, 4- mực 

xào cần tỏi, 5- cá quả nướng giấy bạc, 6- thịt trưng mắm tép, 7- rau muống xào tỏi, 8- canh 

ngao mồng tơi, 9- cơm trắng, và món 10- trái cây tráng miệng. 
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Còn khi chúng tôi cần ăn tiệm hay ăn đường, chúng tôi ăn uống hết sức đơn giản thanh đạm, 

như trên đoạn đường từ Buôn Mê Thuột về Tây Ninh từ sáng 8 giờ đến 4 giờ chiều, chỉ với 

khoai lang luộc kèm theo hai thứ trái cây là chuối và ổi (xem lại hình trang 397). Thế thôi. 
 

Tuy nhiên, chúng tôi chỉ ngặt với mình nhưng rộng rãi với anh em. Bởi thế, theo thông lệ từ 

lần trước, lần năm 2016, chúng tôi tiếp tục tổ chức một bữa đãi tổ chuyên chở của chúng tôi 

để gọi là một chút tri ân cảm tạ họ, cho dù họ có làm ăn sinh sống bằng số tiền chúng tôi trả 

cho "Công Ty Du Lịch Duy An Khang" của họ, trong đó đã bao gồm thù lao chuyên chở của 

họ, chưa kể tiền tip xứng đáng cho họ sau này trước khi chia tay họ. Với tư cách là người tổ 

chức và tour host, tôi đã nói với anh tổ chuyên chở là hãy chọn một nhà hàng nào sang nhất, 

ngon nhất và đắt nhất cho bữa trưa cám ơn của chúng tôi ngày 23/10/2018 ở Vũng Tầu trước 

khi về Sài Gòn. Và Quán Ăn Gành Hào ngay bên bờ biển đã được tổ chuyên chở chọn, với 

một thực đơn toàn là các món vừa lạ vừa ngon, tất cả là 8 thứ: 1- Gỏi củ hủ dừa tôm, 2- mực 

3- sữa chiên nước mắm, 4- cá thu sốt cà, 5- rau củ với kho quẹt, 6- cá ngát kho, 7- canh cải 

xanh chả cá, và 8- trái cây tráng miệng (xin xem lại hình trang 511). 
 

Sau nữa, về chỗ ngủ, chúng tôi có lúc ngủ chung một phòng như ở trại tị nạn. Chẳng hạn ở 

Dòng Mến Thánh Gia Hưng Hóa đêm đầu tiên mùng 6 sang mùng 7/10/2018. Đến đây chúng 

tôi đã biết nhà dòng không có chỗ, như năm 2016 chúng tôi ghé trọ, vì chính các sơ còn thiếu 

chỗ ngủ nữa là chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn cứ đến để sống nghèo với các sơ và tham 

hưởng cảnh thanh bần như các sơ (xem lại hình trang 13). 
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Trong chuyến đi năm 2018, phái đoàn TĐCTT chúng tôi còn được thưởng thức một đêm 

truyền giáo tuyệt vời nữa, không phải chỉ ở chỗ khó nghèo và thiếu tiện nghi, (có nơi, theo các 

chị về sau tươi cười hào hứng tiết lộ cho biết, là chỉ có 1 phòng tắm cho 22 chị, nên các chị có lúc phải 

3 người vô một lúc để làm 3 việc khác nhau trong ấy, một cách hết sức chuyên nghiệp chưa từng có 

trong lịch sử truyền giáo của Nhóm TĐCTT), mà còn ở chỗ được ngủ ngay giữa buôn làng của 

anh chị em dân tộc thiểu số H'Mong ở Giáo họ Hầu Thào Sapa, vào đêm mùng 7 sang mùng 

8/10/2018. Đêm hôm đó, trong khi nữ TĐCTT thừa sai nằm giường, nhưng hai người một 

giường sát nhau trong cùng một phòng (hình trang 534) thì nam TĐCTT thừa sai nằm đất. 

 

 
 

Tạ ơn LTXC đã cho phái đoàn TĐCTT chúng tôi trong cả 2 chuyến truyền giáo Xuyên Việt có 

những lúc được buông bỏ phần nào những gì là tiện nghi của chúng tôi ở một xã hội văn 

minh tân tiến Tây phương chúng tôi đã quen hoan hưởng. Tuy nhiên, cảnh nằm ngủ như trại 

tị nạn của chúng tôi cũng chưa khổ cực bằng các căn chòi của anh chị em dân tộc thiểu số, mà 

có những căn phải thú thật rằng còn tệ hơn cả garage nhà của chúng tôi nữa. Điển hình nhất 

là ở Trại Việt Kiều Tây Ninh chúng tôi đã được chứng kiến thấy tận mắt, nơi có lẽ đối với 

chúng tôi bần cùng khốn khổ nhất nước Việt Nam hiện nay (xem lại các hình trang 402-408). 
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Có đi, có đến, qua những hành trình truyền giáo cụ thể như thế này, Việt kiều Mỹ quốc 

chúng tôi mới thấy rằng: Một đàng mình quả là sung sướng và may mắn hơn biết bao nhiêu 

là những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô sống vất vưởng lây lất cho qua 

những tháng ngày vô vọng, ở những hang cùng ngỏ hẽm khốn nạn trên trần gian này. Thế 

mà, trái lại, chúng tôi, có những lúc vô tình hay hữu ý, đã sử dụng tiền bạc được Chúa ban 

cho. Thậm chí có nhiều lúc, một cách thật phí phạm, thích mua sắm đủ thứ hay theo thời 

trang, nhiều đồ đến nỗi không biết mình có những gì, hay lắm bộ đến độ không biết phải 

mặc bộ nào trong bao nhiêu là bộ trưng đầy trong tủ áo v.v.  

Chính khi đi truyền giáo là lúc hay nhất để chúng ta tự vấn xem mình là môn đệ của Chúa 

Kitô đã sống đúng với tinh thần Phúc Âm và theo mô phạm lý tưởng của Người hay chưa. 

Nhất là những lúc bị thiếu thốn và bất tiện, nóng bức, không có máy lạnh mà chỉ có quạt, 

chúng ta có kêu ca, tranh giành, hay đòi hỏi cho bằng được những gì chúng ta muốn giải 

quyết hay chăng, hoặc không được thì đành chịu vậy hơn là vui chịu! Cả về đồ ăn thức uống 

cũng vậy, sau khi chứng kiến thấy cảnh cùng khổ đến độ không có đủ cơm ăn, áo mặc, nhà ở, 

như Trại Việt Kiều Tây Ninh, chúng ta có tự giác mà nhịn ăn nhịn uống hơn ít là một chút 

hay chăng, hoặc cứ thấy gì thích là ăn liền, không thích ăn những gì tự nhiên khó nuốt hay 

không hợp, hoặc ăn nhiều quá khó thở, hay ăn đến dư thừa bỏ đi, trong khi người khác 

không có mà ăn... 

Nếu ở một lúc nào đó chúng ta không thể cầm lòng khi tận mắt thấy cảnh cùng khổ của anh 

chị em chúng ta ở những giáo điểm truyền giáo, mà chúng ta vẫn tiếp tục sống vô tư hưởng 
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thụ, đến hoang phí, cả ăn lẫn mặc, thậm chí không thể hay không dám tự nguyện từ bỏ một 

phần nào đó, một lúc nào đó, một mức nào đó, để sống thanh bần hơn một chút, thì những 

giọt lệ của chúng ta bấy giờ trước hình hài và cảnh sống khốn cùng của anh chị em chúng ta, 

là những giọt lệ khóc thương chúng ta hơn là thương anh chị em chúng ta, như Chúa Kitô 

khổ nạn đã khuyên thành phần phụ nữ Giêrusalem thương khóc Người khi thấy Người vác 

thập tự giá lên Núi Sọ (xem Luca 23:28). 

Có như thế, chúng tôi mới có thể khẳng định rằng "chúng tôi đã gặp Đức Kitô" (Gioan 1:41), 

một Đấng đã "đến không phải để được hầu hạ mà là hầu hạ - non ministrari sed ministrare" 

(Mathêu 20:28), và việc hầu hạ gương mẫu của Người, được Người "là Chúa và là Thày" 

khuyên các môn đệ của Người noi theo bắt chước như Người (xem Gioan 13:13-15), một 

gương mẫu phần nào đã được phản ảnh sống động và hiển nhiên nơi việc phục vụ của quí 

linh mục và tu sĩ nam nữ đối với Nhóm TĐCTT giáo dân thừa sai chúng tôi, khi chúng tôi 

ghé trọ nơi tu viện hay đan viện của các vị, trong chuyến Hành Trình truyền Giáo Xuyên Việt 

2016 và 2018 của chúng tôi.  

3) Chúng tôi đã gặp gỡ LTXC nơi quí vị linh mục và tu sĩ thừa sai đang phục vụ ở các 
giáo điểm truyền giáo chúng tôi được dịp viếng thăm 

Nếu chúng tôi, trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt của mình, đã có được những cuộc 

Hội Ngộ Thần Linh với Chúa Kitô khi thấy được việc phục vụ của các vị linh mục và nữ tu, 

nếu không muốn nói là khi trực tiếp được các vị phục vụ mình, cách riêng ở các bữa ăn, thì 

chúng tôi lại càng gặp được Chúa Kitô đầy lòng thương xót ở nơi những vị linh mục và nữ tu 

thừa sai. 

Các vị cũng là con người như chúng tôi, thế mà các vị đã chẳng những có thể từ bỏ mọi sự 

mà theo Chúa trong đời sống tu trì độc thân linh mục hay theo đuổi tinh thần trọn lành của 

Phúc Âm qua 3 lời khấn thanh bần, khiết tịnh và tuân phục, lại còn dấn thân ở những vùng 

truyền giáo, những nơi truyền giáo thật khốn cùng, thiếu thốn đủ thứ, không ai biết đến, 

thậm chí, đầy nguy hiểm nữa là đàng khác, có qua đi cũng ít người biết đến, hầu như vô 

danh, chỉ biết tận hiến trọn cuộc đời trần gian của mình đã tự nguyện thuộc về Chúa, để hết 

tình và hết tình sống cho những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô thôi.  

Ở Sapa, tại Giáo họ Hầu Thào, sáng hôm đó, với tất cả lòng cảm phục của mình, nhất là khi 

nghe thấy một sơ trẻ tuyên bố rằng sơ muốn sống trọn đời ở đó với những người anh chị em 

hèn mọn nhất của Chúa Kitô, tôi đã bật hứng lên tiếng phấn khích các sơ đang rất hồn nhiên 

tươi vui qui tụ lại gần đó rằng: các sơ thật sự là đang sống ở vườn địa đàng, chúc mừng các 

sơ. Bởi vì ở đâu trên trần gian này có Chúa Kitô thì ở đó còn là chính thiên đường nữa, là 

thực tại thần linh Nước Trời. Mà Người đã đồng hóa mình với những người anh chị em hèn 

mọn nhất của Người đang được các sơ phục vụ. Thế thì chính nơi các sơ phục vụ đây có sự 
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hiện diện thần linh của Chúa Kitô, cụ thể bằng xương bằng thịt, sống động nơi những con 

người anh chị em khốn khổ bần cùng các sơ hằng ngày trông thấy và giúp đỡ...  

 
 

Cũng ở Sapa, chúng tôi được vị linh mục Chánh Xứ là Cha Phạm Thanh Bình, vị linh mục 

thừa sai được bài sai đến Giáo Xứ này từ năm 2006, sau gần 60 năm không có cha xứ, dẫn đi 

thăm một số giáo họ thuộc Giáo xứ Sapa chiều mùng 7/10/2018, để chúng tôi có thể thăm 

viếng và tặng quà truyền giáo cho anh chị em dân tộc thiểu số H'Mong ở đó. Chỗ nào cũng 

thế, Cha Bình đều cho chúng tôi biết rằng các sơ Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa ở đó, trong 

suốt cả ngày Thứ Bảy cuối tuần lẫn Chúa Nhật đầu tuần, đều phải cả ngày phục vụ họ, bao 

gồm cả việc chính là dạy giáo lý cho họ, lẫn việc nấu nướng cho họ ăn. Cũng ở Sapa, hôm 

sau, ngày 8/10/2018, chúng tôi được taxi chở đến một nơi phục vụ khác của các sơ Dòng Mến 

Thánh Giá Hưng Hóa, đó là nhà giữ trẻ (dưới 3 tuổi) ở Giáo họ Lao Chải. Ở đó, chúng tôi 

thấy các sơ đang chăm sóc các em bé của anh chị em người dân tộc trong vùng. Các sơ dạy 

cho các em khả năng tự chăm sóc lấy: xúc ăn lấy và tự thu dọn sau khi ăn (xem lại các hình 

trang 50-53). Các em cũng được dạy cho những sinh hoạt vui chơi bằng các động tác theo 

nhịp điệu của bài hát được phát ra từ đĩa hát.  
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Nếu không được dẫn đến những chỗ như thế này thì làm sao chúng tôi, từ một thế giới văn 

minh vừa bận sinh sống lẫn hưởng thụ, có thể thấy được những người nữ, còn xuân xanh 

tràn đầy hy vọng cho tương lai, đang âm thầm phục vụ như một thừa sai vô danh ấy. Nếu 

không có LTXC nơi bản thân mình, các tâm hồn nữ tu này có thể bắt đầu và tiếp tục dấn thân 

âm thầm phục vụ cho những em bé không biết các sơ là ai hay chăng? Trong chuyến hành 

trình 2018 này, chúng tôi được gặp cả 2 thế hệ, cách nhau cả trăm tuổi, từ 2 tuổi ở Lao Chải 

đây, đến 102 tuổi ở Giáo Xứ Phúc Địa Thanh Hóa hôm 12/10/2018. 
 

Ngày 17/10/2018, phái đoàn TĐCTT thừa sai chúng tôi đến giáo điểm truyền giáo ở Gia Lai 

Giáo Phận Kontum, nơi được vị linh mục thừa sai Trương Cường phục vụ, nhưng hôm ấy, 

đúng hơn cả tuần ấy, ngài phải cấm phòng năm với quí cha trên tòa giám mục, và ngài đã 

nhờ hai sơ phụ ngài dẫn phái đoàn đi thăm viếng và tặng quà truyền giáo. Hai sơ thừa sai 

phụ giúp ngài, một sơ già là sơ Nhiệm thuộc Dòng Chúa Quan Phòng, và một sơ trẻ là Ánh 

Nguyệt thuộc Dòng Chúa Thánh Thần. Hai sơ đã dẫn chúng tôi đến 1 buôn làng, trong 5 

buôn làng (Bầu Cạn, Làng Không Đất, Đắc Sơ May, Đắc Trôi và Kon Thịp) nhận quà truyền 

giáo từ số tiền chúng tôi gửi về trước cho cha và 2 sơ, chỗ nào cũng nghèo khổ, cũng hẻo 

lánh, cần giúp đỡ. Ở những vùng sâu vùng xa hẻo lánh bần cùng này vẫn không thoát được 

ánh mắt của LTXC, nên đã qua 2 sơ sống LTXC, dẫn chúng tôi đến đó để có cơ hội tốt đẹp 

chia sẻ một chút xíu những gì LTXC đã ban cho chúng tôi. Nhìn bà sơ già đang thúc giục mọi 

người, cả lương lẫn giáo, sau khi lĩnh quà, cùng nhau dâng lời ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa, 

cũng đủ cho thấy những vị nữ tu thừa sai này luôn đem LTXC đến cho những người anh chị 

em dân tộc thiểu số hèn mọn của mình, để giúp họ nhận ra LTXC qua việc bác ái yêu thương 

phục vụ hết mình của các sơ, nhờ đó mang họ về với LTXC. "Chúng tôi đã gặp Đức Kitô" 

(Gioan 1:41) ở đó và như thế đó! 
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Và nếu không ghé trọ ở Dòng Thánh Phaolô de Charles ở Pleiku đêm 17/10/2018 như năm 

2016, chúng tôi nào có biết rằng các sơ ở đây đã nhận nuôi thêm các em bé người Kinh (Việt) 

mồ côi, bị cha mẹ của các em bỏ rơi vì bị tật nguyền, trong đó có một em 7 tuổi mà thân mình 

nhỏ bé còn nằm trong nôi hay được các sơ ẵm trên tay một cách nhẹ nhàng như một em bé 

thực sự (xem lại các hình trang 370-371). Hai năm trước, chúng tôi chưa thấy các em bé Việt 

Nam mồ côi tật nguyền này, mà chỉ thấy toàn là các ấu nhi và thiếu nhi của anh chị em dân 

tộc thiểu số lưu trú trong tuần ở đó thôi. Giả như không có các sơ nhận nuôi hay mang về 

nuôi, thì số phận bị cha mẹ ruồng bỏ của các em bé này ra sao? Thế nhưng, LTXC vẫn không 

bỏ rơi các em, vẫn quan tâm đến từng em, bằng tấm lòng yêu thương cùng với đôi tay ân cần 

ấp ủ và chăm sóc của các sơ. Chúng tôi đã thực sự thấy được và gặp được LTXC ở nơi những 

con người bé mọn thật khốn nạn ở đó sáng ngày 18/10/2018, nhưng thật sự là ở ngay trong 

Nước Trời, "vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng" (Mathêu 19:14), một LTXC được 

tỏ ra qua sự hiện diện và phục vụ sống động đầy bác ái yêu thương của các sơ. 
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Thế rồi, từ giáo điểm truyền giáo thuộc Giáo Phận Kontum chiều hôm qua, cuộc hành trình 

truyền giáo xuyên Việt của chúng tôi tiếp tục đến 2 buôn làng cũng của anh chị em dân tộc 

thiểu số, nhưng thuộc Giáo Phận Buôn Mê Thuột, đó là 1/ Buôn Chưjut ở xã Chư Bưng 

huyện KrongBuk, dân tộc SeDan (190 phần quà trị giá 400.000/ 1 phần), và 2/ Buôn Eadrong ở 

Thị xã Buôn Hồ, dân tộc EDe (60 phần quà. 400.000/ 1 phần). Sơ đặc trách truyền giáo của 

Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình là Cao Thị Trọng đã chẳng những cho chúng tôi biết 

về nhu cầu của họ ở đây, mà còn lo mua sắm sẵn đầy đủ quà truyền giáo thích hợp và cần 

thiết cho họ nữa. Chúng tôi đến chỉ việc trao tặng. Lần trước, năm 2016, chúng tôi đã đến một 

buôn làng khác, năm 2018 ở 2 buôn làng khác. Sơ Trọng biết hết anh chị em dân tộc thiểu số 

trong vùng, và lo cho họ đủ thứ, bao gồm cả việc giáo dục. Đức Cha Bản năm 2016 đã giới 

thiệu chúng tôi đến với sơ. Chúng tôi không khỏi xúc động khi nghe sơ nói rằng không bao 

giờ sơ đến thăm họ, hay từ họ trở về, mà chiếc xe tải nhỏ của sơ không đầy đồ: khi đến với họ 

thì xe đầy đồ tặng, và khi về từ họ thì xe đầy đồ trồng tỉa mua lại từ họ, để mang về biến chế 

thành các thứ của ăn thức uống ngon lành, bán cho khách hành hương và các phái đoàn 

truyền giáo như TĐCTT, nhờ đó mới có quà tặng lại họ. LTXC tiếp tục làm cho bánh hóa ra 

nhiều là như thế, ở nơi những vì nữ tu thừa sai này, hầu có thể chăm sóc cho những người 

anh chị em hèn mọn của Người ở đó. "Chúng tôi đã gặp được Đức Kitô" ở nơi ấy là như vậy. 

 

Chúng tôi chẳng những đã gặp được Đức Kitô ở nơi các nữ tu thừa sai và nơi anh chị em dân 

tộc hèn mọn của Chúa Kitô ở Sapa, Kontum và Buôn Mê Thuột, mà còn gặp được Người ở 

nơi các vị linh mục thừa sai và ở nơi anh chị em người Kinh của mình nữa, ở hai giáo xứ 
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thuộc miền Nam, đó là Giáo xứ Suối Dây ở Tây Ninh thuộc Giáo phận Phú Cường ngày 19-

20/10/2018, và Giáo xứ Rạch Vọp ở Sóc Trăng thuộc Giáo phận Cần Thơ ngày 20-21/10/2018.  

Ở Giáo Xứ Suối Dây, chúng tôi đã gặp được Chúa Kitô nơi vị linh mục thừa sai trung niên 

Nguyễn Thế Trường, phục vụ ở đây được 10 năm liền, hoàn toàn một mình, với bao nhiêu là 

công việc mục vụ, bận nhất và đáng quan tâm giúp đỡ nhất là cho anh chị em đồng hương 

Việt Nam bị đuổi từ Cam Bốt về. Những anh chị em đồng hương này, theo cha diễn tả thì họ 

có tất cả là 7 không chứ không phải chỉ là 5 không (như cha nói): không giấy tờ, không nhà 

cửa, không của ăn, không nghề nghiệp, không thuốc men, không giáo dục, không niềm tin 

chân thật. Vị linh mục thừa sai này chẳng những cần giáo dục họ qua lớp trẻ con em của họ, 

mà còn liên tục giúp đỡ họ về mọi phương diện vật chất. Bệnh cũng đến với ngài. Chết cũng 

đến với ngài. Đói cũng đến với ngài. Ngài thực sự đã cảm hóa họ và thấy họ cải tiến từ từ về 

mặt nhân bản, chẳng hạn không còn trần truồng cả người lớn lẫn trẻ con nữa như 10 năm 

trước, hay cũng bớt đi nạn loạn luân, lấy nhau trong gia đình giữa cha mẹ với con cái v.v. Có 

những người bất mãn ngài và muốn yểm ngài bằng bùa ngải mà không được. Nếu không 

sống LTXC thì ngài làm sao có thể thu hút được dân chúng, và trẻ em chạy theo bám, ngài 

khi ngài đến thăm Trại Việt kiều của họ (hình trang 401). Nếu không có LTXC thì ngài làm sao 

có thể tiếp tục phục vụ họ, sau mấy lần bị kiệt sức đến gục ở ngay bàn thờ. Phải, "chúng tôi đã 

gặp được Đức Kitô", chẳng những nơi những người anh chị em đồng hương Việt Nam đang 

sống thật khốn cùng, có thể nói là nhất Việt Nam, hơn cả anh chị em đồng bào dân tộc thiểu 

số, mà còn nơi cả vị linh mục thừa sai, nghe mấy bà làm bếp hôm ấy nói rằng chính ngài nấu 

ăn lấy và ăn uống rất đơn sơ, đã, đang và vẫn tiếp tục phục vụ họ cho đến cùng ở đó.  
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Từ Giáo Xứ Suối dây ở Tây Ninh, trưa ngày 20/10/2018, chúng tôi đã về Giáo Xứ Rạch Vọp ở 

Sóc Trăng, nơi được phục vụ bởi vị linh mục thừa sai Trương Thành Công, một vị linh mục 

đã phục vụ 12 năm ở 3 giáo điểm khác nhau. Vị linh mục thừa sai này quả thật chẳng những 

có đầy kinh nghiệm truyền giáo, mà còn thao thức truyền giáo đến độ, muốn cả thành phần 

giáo dân cũng nhào vô truyền giáo với thành phần linh mục và tu sĩ thừa sai nữa. Bài chia sẻ 

"Hướng dẫn giáo dân vào sứ vụ thừa sai" của ngài ở Huế hồi Tháng 9/2018 đã cho thấy rõ điều 

đó. Ngài là một vị linh mục không coi thường giáo dân, trái lại ngài biết trọng dụng giáo dân, 

và mời gọi giáo dân cùng ngài tham gia tích cực vào việc truyền giáo với ngài và như ngài. 

Điển hình nhất là tối hôm ấy, 20/10/2018, khi chúng tôi mới tới, và vào lúc khoảng 9 giờ tối, 

thấy tôi, ngài gọi tôi tới ngồi xuống bên ngài và thân tình hỏi: "Anh Tĩnh bao nhiêu tuổi rồi?" - 

"Thưa cha 70". Ngài nói "anh lớn tuổi hơn tôi. Tôi tưởng anh cao lớn hóa ra thấp hơn tôi. Nhưng tư 

tưởng của anh không thấp". Có lẽ ngài đã đọc qua một số ý tưởng của tôi về việc truyền giáo và 

ngài cảm thấy tâm đắc hay chăng? 

 

 
 

Chính bản thân ngài cũng đang nỗ lực áp dụng những gì ngài chia sẻ và hướng dẫn ấy ở giáo 

xứ ngài đang phục vụ. Và đó là lý do Nhóm TĐCTT, toàn là giáo dân, đã được ngài cho tham 

dự và thực tập những gì ngài hướng dẫn, đó là tiếp cận với lương dân, mời họ đến với Chúa, 

vào mỗi Chúa Nhật, và Chúa Nhật mà phái đoàn TĐCTT được tiếp cận với lương dân, bằng 

cách đi đò máy từ 5 giờ 30 sáng đến các nơi khác nhau, đón họ về dự lễ Chúa Nhật vào lúc 8 

giờ sáng, là Chúa Nhật Truyền giáo hằng năm của Giáo Hội trong Tháng 10, ngày 21/10. Họ 

sẽ sinh hoạt ở Giáo Xứ suốt cả buổi sáng cho đến chiều, được dùng cả bữa sáng sau lễ và bữa 

trưa, do anh chị em giáo dân trong giáo xứ phục vụ. Ở đây, tại Giáo Xứ Rạch Vọp này, "chúng 

tôi đã gặp được Đức Kitô", một Đức Kitô là "dung nhan thương xót - misericordiae vultus" (nhan đề 

bức tông thư cho Năm Thánh Thương Xót 2016 ĐTC Phanxicô nban hành ngày 11/4/2015) của Cha 

trên trời, như được các dụ ngôn về lòng thương xót trong Phúc Âm Thánh Luca cho thấy, 
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một Đức Kitô đầy LTXC đối với chẳng những tội nhân mà cả dân ngoại vốn được dân Do 

Thái cho là thành phần tội lỗi ô uế đáng xa tránh.  

4) Chúng tôi đã gặp gỡ LTXC nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa 
Kitô ở các vùng xa xôi hẻo lánh còn là lương dân hay giáo dân bần cùng khốn khổ 

Trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018, thành phần TĐCTT thừa sai chúng 

tôi được các vị nữ tu thừa sai và linh mục thừa sai dẫn đến viếng thăm và tặng quà truyền 

giáo bao gồm cả anh chị em đồng bào thiểu số Thượng lẫn đồng bào Kinh hay Việt chúng ta: 

Bốn giáo điểm truyền giáo cho người Thượng và 4 giáo điểm truyền giáo cho người Kinh. 

Người Thượng ở giáo điểm Sapa (Giáo phận Hưng Hóa), Khe Sanh (Tổng Giáo phận Huế), 

Kontum (Giáo phận Kontum) và Buôn Mê Thuột (Giáo phận Buôn Mê Thuột); người Kinh ở 

Thanh Hóa (Giáo xứ Phúc Địa), Quảng Trị / Huế (Hội Người Mù Huyện Hải Lăng Quảng Trị 

và Huyện Người Mù ở Huyện Phú Vang Huế), Tây Ninh (Giáo xứ Suối Dây) và Sóc Trăng 

(Giáo xứ Rạch Vọp). Hai thành phần đối tượng truyền giáo này của chúng tôi ở trong số 

những con người nhờ đó "chúng tôi đã gặp được Đức Kitô". 

Thật vậy, đầu tiên, "chúng tôi đã gặp được Đức Kitô" ở trong hậu trường, đóng vai ông bầu, khi 

chúng tôi thấy được LTXC hiện diện nơi bản thân và tỏ hiện qua hành động của những 

người anh chị em đã tích cực và rộng lượng đóng góp vào quĩ truyền giáo 2018 của chúng 

tôi, của những nơi tu trì đã trân trọng và niềm nở tiếp đãi cùng phục vụ thành phần thuần 

túy giáo dân chúng tôi khi chúng tôi xin ghé trọ, cũng như của các vị linh mục và tu sĩ thừa 

sai chúng tôi đã gặp gỡ lần đầu tiên hay đã quen biết từ lần trước, đã được các vị nâng đỡ và 

tạo cơ hội thuận lợi để chúng tôi có thể đến tận nơi viếng thăm và tặng quà truyền giáo ở các 

giáo điểm truyền giáo chúng tôi muốn tới.  

Sau nữa, "chúng tôi đã gặp Đức Kitô" nơi bản thân và đời sống của những người anh chị em 

hèn mọn của Người, những người anh chị em được Người đồng hóa với Người, cần chúng 

tôi thương cảm và cứu trợ, như chính chúng tôi đã được Người nhưng không cảm thương và 

cứu độ, chẳng những cho khỏi tội lỗi cùng sự chết, mà còn ban cho chúng tôi được một bản 

thân và kiếp người, bề ngoài, có vẻ may lành hơn họ, nhưng chưa chắc đã được phúc lộc như 

họ trong cõi sống phúc vinh đời sau. Bởi thế, chúng tôi đến với họ không phải chỉ để chia sẻ 

với họ những gì LTXC đã thương ban cho chúng tôi, mà còn để nhận lãnh từ họ những gì 

LTXC muốn ban tặng thêm. 

ĐTC Phanxicô, vị giáo hoàng thương xót, vị nhận thức được "đây là thời điểm thương xót" đã 

bất ngờ mở Năm Thánh Thương Xót ngoại lệ năm 2016, trong thời khoảng Hành Trình 

Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 của Nhóm TĐCTT (4-24/10), đã giảng huấn về sự sống con 

người vào 2 buổi triều kiến chung Thứ Tư hằng tuần (10 và 17/10/2018), trong đó, ngài đã 

nhắc nhở chúng ta rằng: "Sự sống mong manh dễ bị tổn thương ấy tỏ cho chúng ta thấy lối thoát, 
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một đường lối cứu chúng ta khỏi một đời sống thu mình lại và khám phá ra niềm vui yêu thương. Đến 

đây tôi xin dừng lại để ngỏ lời cám ơn, cám ơn nhiều thiện nguyện viên" (10/10/2018). 

Thật thế, điều trước hết và trên hết, hay đúng hơn là món quà nặng ký trước hết và trên hết 

chúng tôi được những người anh chị em hèn mọn này của Chúa Kitô vô tình trao tặng cho 

chúng tôi, như là một chút đáp lễ, khi chúng tôi đến với họ, viếng thăm họ và tặng quà cho 

họ, đó là họ đã giúp cho chúng tôi, một phần nào đó và một chút nào đó, ý thức được cái 

may mắn của chúng tôi, so với thân phận làm người quả là vô cùng bất hạnh của họ trên trần 

gian tạm gửi và ngắn ngủi mau qua này.  

Không phải hay sao, cũng là người như chúng tôi - sao họ lại phải chịu khốn khổ đến như 

thế chứ?  

Nếu Chúa để chúng tôi chẳng may rơi vào tình trạng như họ và của họ thì sao?  

Chúng tôi nhìn vào họ bấy giờ đấy, nhưng thật ra họ đang nhìn thẳng vào chúng tôi, không 

phải để xin chúng tôi thương hại, cho bằng để chất vấn và nhắc nhở chúng tôi đó. 

Những em bé ngây thơ vô tội ở nhà nội trú của các sơ Dòng Thánh Phaolô de Chrtres ở 

Pleiku có tội tình gì chứ, mà bị chính cha mẹ ruột thịt của mình phũ phàng ruồng bỏ, trong 

khi ấy chính thành phần cha mẹ của các em chắc chắn không muốn họ bị cha mẹ của họ bỏ 

rơi họ như họ đã bỏ rơi những đứa con sơ sinh hay còn bé bỏng của họ, nhất là khi các em 

chẳng may bị tật nguyền thì lại càng cần đến tấm lòng thương yêu và bàn tay chăm sóc của 

họ hơn bao giờ hết và hơn ai hết. Thế nhưng, "cho dù người mẹ có quên con mình chăng nữa thì 

Ta vẫn không quên con" (Isaia 49:15). 

Những em bé ngây thơ vô tội ở nhà nội trú của các sơ Dòng Thánh Phaolô de Chrtres ở 

Pleiku có tội tình gì chứ, mà bị chính cha mẹ ruột thịt của mình phũ phàng ruồng bỏ, trong 

khi ấy chính thành phần cha mẹ của các em chắc chắn không muốn họ bị cha mẹ của họ bỏ 

rơi họ như họ đã bỏ rơi những đứa con sơ sinh hay còn bé bỏng của họ, nhất là khi các em 

chẳng may bị tật nguyền thì lại càng cần đến tấm lòng thương yêu và bàn tay chăm sóc của 

họ hơn bao giờ hết và hơn ai hết. Thế nhưng, "cho dù người mẹ có quên con mình chăng nữa thì 

Ta vẫn không quên con" (Isaia 49:15). 

ĐTC Phanxicô, trong buổi triều kiến chung Thứ Tư hằng tuần ngày 17/10/2018, ngày phái 

đoàn TĐCTT ở 2 giáo điểm truyền giáo Gia Lai GP Kontum, trước ngày phái đoàn đến thăm 

khu nhà nội trú cho các em dân tộc thiểu số của các sơ dòng Thánh Phaolô de Chartres, đã 

xác tín và tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng: "Trước nhan Thiên Chúa, sự sống của con người là 

những gi quí báu, linh thánh và bất khả vi phạm. Không ai có thể khinh thường sự sống của người 
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khác. Thật vậy, tự mình, con người mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa, và là đối tượng cho 

tình yêu vô biên của Thiên Chúa, bất kể thân phận họ được kêu gọi đến hiện hữu" (17/10/2018).  
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Là nam nhi, ở vào tuổi lão thành cằn cỗi rồi, thế mà, tôi, cũng như 2 người anh trong phái 

đoàn của tôi, đã không khỏi ngậm ngùi cay mắt, khi trông thấy và biết được, trong số các em 

bé đang nằm trong chiếc xe lăn vào sáng 18/10/2018, tại khu nhà nội trú của các sơ Dòng 

Thánh Phaolô de Charles ở Pleiku ấy, đã 7 tuổi rồi vẫn còn bé nhỏ như mới chưa đầy 2 tuổi.  

Những người anh chị em dân tộc thiểu số ở các giáo điểm truyền giáo, như Sapa trên miền 

thượng du Bắc Việt, hay  Kontum và Buôn Mê Thuột thuộc Miền Tây Nguyên, cũng như Khe 

Sanh Trung Việt - Họ đến thế gian này mà làm gì, để phải trải qua một cuộc sống bần cùng 

khốn khổ, ở những vùng sâu vùng xa hầu như chẳng ai biết tới, sống với một nền văn hóa có 

thể nói vẫn còn lạc hậu, trong khi thế giới càng ngày càng tiến đến tột đỉnh văn minh về khoa 

học và kỹ thuật, và đã lên đến tuyệt đỉnh về văn hóa và nhân quyền! Thân phận và đời sống 

của họ chẳng khác gì như ở trong sương mù trước một thế giới rạng ngời ánh sáng văn minh 

và nhân bản (xem thêm các hình ở trang 38-41). 

 

Thế nhưng, chúng tôi lại cảm thấy họ thực sự là có phúc, vì họ rất ngoan đạo, đã theo đạo, 

cho dù chưa hiểu giáo lý gì mấy, nhưng không bao giờ bỏ đạo hay chối đạo, như 2 vị linh 
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mục thừa sai ở Sapa và Lào cai đã cho chúng tôi biết. Oái oăm thay, về văn hóa, họ lại tỏ ra có 

một trình độ nhân bản cao hơn người Kinh chúng ta, vì bản chất của họ, hình như nhờ chưa 

bị ảnh hưởng lắm bởi văn minh vật chất của thế giới tân tiến nhưng càng bạo loạn ngày nay, 

vẫn còn chân thành, không gian dối điêu ngoa, không tranh giành cướp giật (hình trang 47). 

Một khi họ đã nhận được quà tặng chúng tôi trao cho, dù là con nít, cũng không lấy thêm, 

xin nhường cho ai chưa có. Hay nếu lấy nhầm, lấy thêm, thì tự động mang đến xin hoàn trả 

lại. Họ luôn tự lực mưu sinh, không ăn bám ai, cho dù nghèo khổ, không làm vợ nước người 

như con gái Việt. Có những em thiếu nhi đi bán quà tặng cho khách du lịch, nếu bị chê là đắt, 

như có lần chính tôi đã chứng kiến, các em không bán cho họ nữa. Một anh trong phái đoàn 

của tôi, không mua đồ của các em làm ra để bán, thay vào đó, cho các em tiền bằng món quà 

các em muốn bán, các em cũng không lấy tiền cho, mà chỉ lấy tiền bán. 

Vào ngày 10/10/2018, ngày phái đoàn TĐCTT hoàn thành giáo điểm truyền giáo đầu tiên là 

Sapa, và từ Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa ở Sơn Tây đến Đan Viện Xito Nho Quan Ninh 

Bình, ĐTC Phanxicô đã vừa khuyên nhủ và kêu gọi đồng thời cũng vừa cảnh giác Kitô hữu 

trong Giáo Hội rằng: "Thật là xứng đáng để đón nhận hết mọi sự sống, vì hết mọi con người nam 

nữ đều là giá máu của chính Chúa Kitô (xem 1Phêrô 1:18-19). Chúng ta không thể khinh bỉ những gì 

được Thiên Chúa rất mực yêu thương!" (10/10/2018) 

Những người anh chị em ở Huyện Hải Lăng Quảng Trị và Phú Vang Huế bị khiếm thị, 

phải chăng do tội họ hay cha mẹ của họ (xem Gioan 9:2)? Cho dù không thấy gì chung 

quanh, ngoài một bóng đêm mịt mù như cõi chết, nhưng biết đâu trong số họ lại có những 

tâm hồn rất bình an vui sống, như một người anh em trong họ đã hát bài Kinh Hòa Bình của 

Thánh Phanxicô cho tất cả mọi người qui tụ lại ở Hội Người Mù Huyện Phú Vang Huế sáng 

hôm 15/10/2018 nghe. 

Cho dù chẳng hề thấy ánh sáng để mà bước đi một cách tự nhiên và tự tin, hay dễ dàng đi 

đây đi đó tùy ý, nhưng chưa chắc gì những người anh chị em mù lòa bất hạnh ấy đã vô phúc 

bằng những ai có cặp mắt sáng mà lại nhìn người phụ nữ với một ước muốn lăng loàn nhục 

dục, thà móc nó ra mà quẳng nó đi còn hơn phải vào hỏa ngục (xem Mathêu 5:28-29).  

Người nữ khiếm thị ở Hội Người Mù Phú Vang Huế sáng hôm cùng ngày ấy đã tỏ ra vẫn có 

con mắt tâm linh đầy sáng suốt, đã biết ngước nhìn lên Người Mẹ trên trời của mình, và tận 

hiến tất cả bản thân cùng đời mình cho Mẹ, qua lời ca tiếng hát bài: "Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên 

Chúa Mẹ hiển vinh... Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng Sư, là Mẹ con... Con dâng Mẹ đây tâm hồn 

đây xác thân, cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai..." 

Nếu tình trạng người mù từ lúc mới sinh, "không phải do tội của anh ta hay của cha mẹ anh ta mà 

là để công việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh ta" (Gioan 9:3), thì phải chăng công việc của 
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Thiên Chúa đang tỏ ra cho Nhóm TĐCTT bấy giờ thấy là ở nơi hai người anh chị em mù lòa 

có tâm hồn an bình và tin tưởng cậy trông phó thác này. 

 

Nếu bấy giờ hai người anh chị em mù lòa này nghe thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, như 

người mù Batimê ngồi ăn xin ở ngoài cổng thành Giêrico xưa trong Phúc Âm, chắc cũng đã 

hô lên xin Người chữa cho mình được thấy, nhưng không phải chỉ muốn được thấy lại ánh 

sáng tự nhiên cùng với nhũng người thân nhân và hàng xóm láng giềng của mình, mà thấy 

được chính "ánh sáng thế gian" (Gioan 8:12) là Chúa Kitô, thấy được tất cả sự thật về bản thân 

mình, cũng như về trần gian mau qua tạm gửi này, để đi theo Người (xem Marco 10:46-52).  
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Đó, "chúng tôi đã gặp được Chúa Kitô", ở nơi những người anh chị em khiếm thị như thế, khiến 

chúng tôi phải cảm tạ LTXC đã cho chúng tôi còn được thấy, và chỉ xin cho chúng tôi, nhờ 

con mắt tự nhiên lành mạnh của mình, thấy được Người trong anh chị em của chúng tôi, 

đúng như ý nghĩa của huy hiệu TĐCTT của chúng tôi, một huy hiệu bao gồm con mắt, con 

ngươi và con người, nhưng con ngươi then chốt nhất trong con mắt lại ở dạng một con tim, 

nên ở trong con tim này mới hiện lên hình ảnh con người, đó là người Samaritano nhân lành 

đang cứu giúp một người anh em nạn nhân đáng thương của mình. 

Những người anh chị em ở Trại Việt Kiều Tây Ninh đã làm gì nên tội - mà vẫn tiếp tục 

sống như bị đọa đầy ngay trên chính mảnh đất quê hương Việt Nam yêu dấu của họ! Theo vị 

linh mục thừa sai hiện đang phục vụ Giáo Xứ Suối Dây ở đó, trước đây, họ quả thực có 

những thói tục quá ứ là "mọi rợ" ở ngay giữa thế giới văn minh tân tiến và nhân bản hiện 

nay, như trần truồng cả người lớn lẫn trẻ con, hay loạn luân, cha mẹ và con cái trong nhà lấy 

nhau (xem hình trang 413), hoặc nạn cướp giật một cách hội đồng v.v. 

Thế nhưng, phải chăng vì họ chưa có niềm tin chân thực như Kitô hữu? Đúng hơn, vì họ cần 

được loan báo tin mừng cứu độ xuất phát từ LTXC qua những vị thừa sai sống LTXC. Cho 

đến nay, cho dù tất cả họ chưa đón nhận đức tin Công giáo, nhưng, như vị linh mục thừa sai 

ở đây là Cha Nguyễn Thế Trường, Chánh Xứ Suối Dây, đã cho chúng tôi biết rằng họ thực sự 

đã tiến triển hơn về nhân bản, như chính mắt chúng tôi được thấy chiều ngày 19/10 khi 

chúng tôi đến tận nơi thăm viếng họ, và tặng quà truyền giáo cho họ sáng ngày 20/10/2018 

(xin xem lại hình ở trang 427). 
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"Cái bí mật của sự sống được tỏ ra cho chúng ta bằng cách nó được trân trọng bởi Người Con Thiên 

Chúa đã hóa thân làm người, cho đến độ chấp nhận tất cả những gì là bị loại trừ, hèn yếu, bần cùng 

và khổ đau Thánh Giá (xem Gioan 13:1). Chúa Kitô đều tìm kiếm chúng ta (xem Mathêu 25:34-46) 

nơi hết mọi trẻ em bị bệnh nạn, nơi hết mọi người già yếu, nơi hết mọi người di dân thất vọng, nơi hết 

mọi cuộc sống mỏng dòn và bị đe dọa, Người tìm kiếm tấm lòng của chúng ta, mở ra cho chúng ta 

niềm vui yêu thương". (ĐTC Phanxicô 10/10/2018) 

Những người anh chị em lương dân ở Giáo Xứ Phúc Địa GP Thanh Hóa và Giáo Xứ Rạch 

Vọp GP Cần Thơ - tại sao lương dân nói chung vẫn chưa trở lại, cho dù sống gần với tín hữu 

Công giáo? Vậy khi họ qua đi họ có thể biện hộ rằng họ không có cơ hội để nhận biết Chúa  

chăng? Hay họ bấy giờ dám gân cổ lên cãi cho bằng được với Quan Phán Thượng Trí Chí 

Công rằng: "tôi có thấy Chúa đâu" (Mathêu 25:44) nơi thành phần con cái của Chúa, những con 

người tin vào Chúa nhưng lại sống một đời chẳng hơn gì dân ngoại chúng tôi, thậm chí còn 

gian manh dối trá hơn lương dân chúng tôi, còn làm ô danh của Chúa là Cha của họ ở trên 

trời ngay trước mắt chúng tôi...! 

Nếu "người ta từ đông sang tây, từ bắc xuống nam sẽ thay chỗ của họ trong bữa tiệc Nước Thiên 

Chúa" (Luca 13:29), như một viên đại đội trưởng dân ngoại Roma (xem Luca 7:1-9), hay như 

người đàn bà dân ngoại Canaan (Matheu 15:21-28), thì ở Giáo Xứ Phúc Địa GP Thanh Hóa 

chúng tôi đã thấy được LTXC ở ngay người đàn bà dân ngoại 72 tuổi sáng hôm 12/10/2018, 

đã hát bài "Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Vì ngoài 

lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi 

chúng con", bài Chúa Giầu Lòng Xót Thương của linh mục Vũ Đức Hiệp. 
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Vì là lương dân, thường ăn ngay ở lành (nên mới gọi là lương dân, dân lương thiện), nên có 

một tâm hồn rất cởi mở để đón nhận tất cả sự thật mà là người ai cũng khao khát và tìm kiếm 

cho đến khi gặp được hay đạt tới. Chẳng có một con người nào trên thế gian này, dù gian dối 

quỉ quyệt đến đâu chăng nữa, cũng không muốn bị ai đánh lừa mình; thậm chí dù là ma quỉ 

là tên đại ma đầu và "là tên dối trá và là cha các thứ dối trá" (Gioan 8:44) đi nữa, cũng muốn biết 

sự thật, muốn biết sự thật hơn ai hết: "Nếu ngươi là Con Thiên Chúa thì hãy..." (Luca 4:3,9). Thế 

thì lương dân lại càng muốn biết "Sự Thật" (Gioan 14:6), một Sự Thật đã được đồng hóa, được 

biến thành LTXC nơi Chúa Kitô trên Thánh Giá, một Sự Thật vì thế chỉ có sức thu hút lòng 

người nơi những vị thừa sai thương xót, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân. 

Sáng hôm Chúa Nhật Truyền Giáo ngày 21/10/2018, phái đoàn TĐCTT thừa sai chúng tôi đã 

thấy anh chị em lương dân, khi được tiếp cận và mời mọc, từ vị linh mục thừa sai Trương 

Thành Công, Chánh Xứ Rạch Vọp GP Cần Thơ, với sự hợp tác của thành phần giáo dân do 

ngài huấn luyện vào việc truyền giáo như ngài, đã xuống đò máy được thuê chở họ đến dự lễ 

Chúa Nhật hằng tuần và sau đó sinh hoạt tôn giáo ở giáo xứ này (xem lại hình trang 446-450). 

Nhiều người trong họ đang bắt đầu giai đoạn dự tòng, một số đã trở trở thành tân tòng, và 

thành phần dự tòng được tiếp tục giai đoạn bồi dưỡng về đạo v.v. 

 

Tại sao ở Giáo Xứ Rạch Vọp ở Sóc Trăng thuộc Giáo phận Cần Thơ này lại có nhiều lương 

dân tìm về Nhà Chúa như vậy? Nếu không phải họ đã thấy được một Chúa Kitô "đến để tìm 

kiếm và cứu vớt thành phần con người lạc loài" (Luca 19:10), và chính họ cũng đã nghe thấy tiếng 

chủ chiên của mình, qua những hoạt động mục vụ truyền giáo thích ứng và đáp ứng nhu cầu 
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truyền giáo của các vị linh mục thừa sai: "Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và 

chúng theo Tôi" (Gioan 10:27), để họ nhờ đó được thuộc về đàn chiên của Người, như Người 

mong muốn: "Chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên" (Gioan 10:16). 

5) Chúng tôi đã gặp gỡ LTXC nơi chính nội bộ anh chị em thừa sai đồng hành truyền 
giáo của nhóm 

Phái đoàn TĐCTT thừa sai chúng tôi chẳng những đã gặp được Chúa Kitô ở nơi những 

người khác, cả ở trong hậu trường nơi những tâm hồn đóng góp truyền giáo, nơi các vị tiếp 

đón chúng tôi cũng như các vị thừa sai hướng dẫn chúng tôi, lẫn trên khấu trường là chính 

thành phần anh chị em chúng tôi đến thăm và tặng quà truyền giáo, mà còn ở ngay trong 

chính nội bộ phái đoàn của chúng tôi nói riêng, bao gồm cả tổ chuyên chở. 

"Chúng tôi đã gặp Đức Kitô" chậm trễ (delayed - xem Mathêu 25:5), nơi một hai người chị em 

thích mua sắm, tính nết vô tư thoải mái, tất cả anh chị em trong xe hầu như thản nhiên chấp 

nhận, cho dù vì phận sự và ích chung mà tôi luôn phải quan tâm và thúc giục cho kịp lịch 

trình truyền giáo của chúng tôi.  

Ngày nào cũng thế, sau khi mọi người đã lên xe và yên vị tại chỗ đâu vào đó, tôi đều chia sẻ 

"câu chuyện đầu ngày" của tôi, bao gồm những gì đã xẩy ra ngày hôm trước, cần cải tiến và 

hoàn chỉnh vì ích chung, cũng như về hành trình trong ngày hôm đó như đã được ấn định, 

nhưng thêm chi tiết về giờ giấc. Vì ích chung, tôi thành thật và thẳng thắn, không sợ bị anh 

chị em than trách, nêu lên những trường hợp tiêu cực cụ thể, thậm chí có lần bao gồm cả 

chính người vợ phụ tá của tôi. LTXC vẫn không thể phủ nhận sự thật và chiều theo sự dữ: 

"Chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa" (Gioan 8:11), nhưng vẫn chấp nhận tội nhân: "Tôi cũng 

không lên án chị đâu!" (Gioan 8:10).  

Trong chuyến Hành Trình Xuyên Việt 2018 này, phái đoàn TĐCTT của chúng tôi đã phải di 

chuyển hầu như suốt một ngày trên xe, tất cả là 7/19 ngày, thứ tự như sau: 1- ngày 7/10, từ 

Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa ở Sơn Tây lên Nhà Thờ Sapa ở Thị Trấn Sapa; 2- ngày 9/10 

từ Sapa trở về Dòng Mến Thánh Giá; 3- ngày 12/10 từ Giáo Xứ Phúc Địa ở Thanh Hóa về 

Phong Nha Quảng Bình; 4- ngày 16-10 từ Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế về Dòng Nữ Tỳ 

Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn; 5- ngày 19/10 từ Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa 

Bình ở Buôn Mê Thuột về Giáo Xứ Suối Dây ở Tây Ninh; 6- ngày 20/10 từ Giáo Xứ Suối Dây 

ở Tây Ninh về Giáo Xứ Rạch Vọp ở Sóc Trăng; và 7- từ Trung Tâm Hành Hương Cha Trương 

Bửu Diệp ở Bạc Liêu về Đan Viện Xito Thiên Phước ở Bãi Dâu Vũng Tầu. 

Chiếc xe 45 chỗ ngồi chuyên chở phái đoàn TĐCTT chúng tôi xuyên Việt 2018 này, như năm 

2016, nhất là vào những ngày di chuyển đường dài như 7 ngày tiêu biểu được kể đến trên 

đây, lúc trở thành một nguyện đường, khi chúng tôi đọc kinh cầu nguyện và chia sẻ Lời 

Chúa hằng ngày, thường vào buổi sáng khi mới lên đường, và buổi chiều vào lúc 3 giờ; sau 



Kỷ Yếu Tạ Ơn và Lưu Niệm Niềm Vui Thương Xót II   

555 
 

đó nó tự nhiên biến thành phòng ngủ, trong một bầu khí thinh lặng lạ thường, không hề có 

một tiếng ngáy, cho đa số anh chị em ngủ bù vì ban đêm chưa ngủ đủ; có lúc nó trở thành 

khấu trường cho những người anh chị em được mời hay tự phát muốn giúp vui theo hứng 

và khả năng, như kể truyện tếu, hoặc hát hò, hay đố vui, hoặc học hỏi, thậm chí tâm sự lòng 

thòng hay kể chuyện lưu ký ngày xanh hoặc chiến tranh; có lúc nó trở thành quán ăn trưa 

hay quán ăn vặt, nhất là sau mỗi lần "xả nước cứu thân" lên xe; có lúc nó trở thành một hội 

trường cho anh chị em chia sẻ về cảm nghiệm của mình, nhất là sau khi viếng thăm và tặng 

quà ở một giáo điểm nào đó.  
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Nếu "ở đâu có hai ba người họp lại vì danh Thày thì Thày ở giữa họ" (Matheu 18:20) thì quả thật, 

Chúa Kitô đã ở giữa chúng tôi trong suốt hành trình này, qua việc chúng tôi gắn bó yêu 

thương nhau, và vì thế chúng tôi càng cảm thấy thấm thía hơn bao giờ hết câu điệp khúc của 

bài "Đâu Có Tình Yêu Thương" của nhạc sĩ Vinh Hạnh, một bài thánh ca phản ảnh ý nghĩa 

bài hát Latinh Ubi Caritas: "Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ 

bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp 

tâm đồng ở đấy chứa chan niềm vui" - Quá đúng! Quá đúng! Quả thực đúng là một hành 

trình truyền giáo tràn đầy "ân tình thánh tuyệt vời" với Chúa và với nhau, thậm chí với cả tổ 

chuyên chở nữa, thân tình với nhau như anh chị em trong cùng một gia đình. 

Bởi vậy không lạ gì, tràn đầy Niềm Vui Thương Xót như thế, mà trong chuyến xe sáng ngày 

22/10/2018, từ Trung Tâm Hành Hương Cha Trương Bửu Diệp trở lại Giáo xứ Như Gia để lấy 

đồ ăn cho bữa trưa về Vũng Tầu là nơi dừng chân cuối cùng trước khi kết thúc chuyến đi vào 

ngày 24/10, trên xe lúc ấy còn 28/30 anh chị em, hầu như đầy đủ mọi người, anh chị em 

chúng tôi đã bắt đầu ngậm ngùi, có chị còn nghẹn ngào ứa nước mắt, lên tiếng từ giã nhau, 

nhất là những anh chị em tiện đường xuống xe, không tiếp tục về tới Vũng Tầu hay Sài Gòn.  

Riêng tôi, vì nghiệm thấy ở nơi chính bản thân mình cũng như nhận thấy nơi từng người anh 

chị em trong phái đoàn của mình, có một cái gì đó rất thấm thía khôn tả gây ra bởi tác dụng 

của chuyến đi, đến độ, cho dù có tham dự một Khóa LTXC với những đề tài thu hút mấy đi 

nữa và có bị cuốn hút bởi các vị giảng thuyết lừng danh mấy chăng nữa, cũng không thể nào 

bằng chuyến đi truyền giáo xuyên Việt như thế này, một chuyến đi có thể nói là một Khóa 

LTXC thực tế nhất, thấm thía nhất, tuyệt vời nhất. Nếu Khóa LTXC là để khai trí mở lòng cho 

tham dự viên tiến đến chỗ cảm nghiệm được LTXC và nhờ đó có thể loan truyền LTXC bằng 

đời sống chứng nhân thương xót của mình, mà ai tham gia hành trình truyền giáo xuyên Việt 

2018 này cũng đã có được cảm nghiệm thương xót đó, bao gồm cả những anh chị em không 

phải là TĐCTT trong phái đoàn.  

Thế là, tự nhiên cảm thấy phấn khởi lạ thường và bất thường, nên ngay sau khi ngỏ lời cám 

ơn anh chị em đồng hành và xin lỗi về những vô tình sơ xuất cách nào của mình, tôi đã chính 

thức thông báo về chuyến Hành Trình Truyền Giáo Calcutta năm 2020, và lên tiếng mời gọi 

những anh chị em tham gia chuyến hành trình truyền giáo của Nhóm TĐCTT 2018 là phu 

quân của TĐCTT (2 anh), hay là thân nhân TĐCTT (2 chị), hoặc là thân hữu của TĐCTT (2 

anh chị), nếu được gia nhập Nhóm TĐCTT để cùng nhau loan truyền LTXC, chẳng những 

bằng các Khóa LTXC như ở Hoa Kỳ hằng năm, mà còn nhất là bằng các chuyến truyền giáo 

như 2016 và 2018. Không ngờ, lời kêu gọi đột hứng của tôi đã được tất cả 6 anh chị nhiệt liệt 

đáp ứng ngay. Thậm chí cả một người tài xế của chuyến xe, không trực thuộc phái đoàn, 

cũng muốn nhập cuộc. Bánh hóa ra nhiều mà còn dư ở chỗ này. Một TĐCTT bonus! (xin xem 

lại hình ảnh trang 484-487). 
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Chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan năm 2014, đã có tất cả 8 người ngoài Nhóm TĐCTT, 

nhưng tất cả đã gia nhập nhóm, bao gồm 7 anh chị em và vị linh hướng chuyến hành hương 

là Cha Nguyễn Đức Minh. Nhưng lần này, trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên 

Việt 2018 này, còn hơn thế nữa, còn plus (+) cả một người anh em đồng hành với vai trò tài 

xế. Nếu 8 tân TĐCTT năm 2014 đã tuyên hứa ở ngày Đền Thánh LTXC ở Balan, nơi được xây 

cất từ năm 1999, cạnh Tu Viện Dòng Đức Mẹ Thương Xót ở TGP Krakow, và được Thánh 

Giáo hoàng Gioan Phaolô thánh hiến ngày Thứ Bảy 17/8/2002, thì 7 tân TĐCTT đã tuyên hứa 

ở Việt Nam, đây là đợt tuyên hứa đầu tiên, có thể mở màn cho các đợt tuyên hứa trong tương 

lai, theo dự tính tương lai của Nhóm TĐCTT về Việt Nam mở các Khóa LTXC khi có thể.  

"Chúng tôi đã gặp Đức Kitô" nơi 7 tân TĐCTT, những tâm hồn không cảm nghiệm thấy Niềm 

Vui Thương Xót, không cảm nghiệm thấy LTXC, sẽ không thể nào mau mắn đáp ứng như 

vậy, một tác động tích cực muốn loan truyền LTXC sau khi đã có được một Hội Ngộ Thần 

Linh với LTXC, qua các điểm truyền giáo dọc suốt Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018. 

Nếu trong nội bộ của phái đoàn TĐCTT thừa sai năm 2018, từ sau khi có 7 tân TĐCTT, bao 

gồm cả một TĐCTT bonus là tài xế Trần Bảo Quốc, thì có thể nói tổ chuyên chở của chúng tôi 

năm này cũng có thể phần nào liên quan đến phái đoàn của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cảm 

thấy nếu không có LTXC trong tôi, tôi đã hoàn toàn phản ứng theo tự nhiên, theo bản tính 

thuộc loại người nguyên tắc lý sự và nghiêm khắc của mình, trong việc thanh toán số tiền 

chuyên chở với người anh em trưởng tổ chuyên chở, vị đại diện cho một Công Ty Du Lịch ở 
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Việt Nam. Và như thế, Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 của Nhóm TĐCTT đã bị tan 

tành ngay sau mấy ngày đầu.  

Thật là một sự lạ, một sự lạ của LTXC, mà tôi đã cảm thấy không thể không kể lại ở đây một 

cách khá chi tiết và đầy đủ về sự kiện quan trọng này, để độc giả có thể nhờ đó thấy được 

diễn tiến quan phòng thần linh lạ lùng của LTXC nơi vụ việc đáng tiếc hóa ra đáng mừng, 

một vụ việc mà tôi tin rằng do quyền lực tối tăm muốn phá chúng tôi cho đến cùng vì ghen 

với Niềm Vui Thương Xót nơi chúng tôi, bằng không, theo tự nhiên, chúng tôi đã không thể 

nào có được một Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt đáng gọi là Hành Trình Niềm Vui 

Thương Xót được, mà hân hoan kể lại trên đây và cho tới đây.  

Thánh Kinh là một cuốn Sách Thánh còn chất chứa những chi tiết và câu truyện lịch sử, được 

kể ra một cách hết sức chi tiết, như truyện quá ư là bê bối của một vị vua được gọi là Thánh 

Vương, truyện vị Thánh Vương này ngoại tình và giết người (xem Samuel, quyển 2, 11:1-27), 

hay truyện con dâu ăn nằm với cha chồng mình là tổ phụ Giuda (xem Khởi Nguyên 38:1-

30), vị tổ phụ mà Chúa Kitô được sinh ra sau này theo gia phả của Người (xem Mathêu 

1:3), những chi tiết và câu truyện lịch sử bê bối xấu xa về luân lý như thế, theo quan điểm 

trần gian, không nên trình thuật hay nói tới mới phải, kẻo gây gương mù cho độc giả, đến độ, 

ngày xưa giáo dân không được phép đọc Cựu Ước. Thế nhưng, Thánh Kinh vẫn không hề 

che đậy, và vẫn không chỉ trình thuật toàn là những câu truyện tốt đẹp lành thánh.  

Tại sao? Theo tôi, tại vì mạc khải thần linh là mạc khải về một vị Thiên Chúa vô cùng nhân 

hậu và toàn năng, vị Thiên Chúa chân thật duy nhất, vị Thiên Chúa trung thành với tất cả 

những gì Ngài đã hứa, bất chấp mọi bất trung và tội lỗi xấu xa đến mấy và tình trạng bất 

xứng thế nào chăng nữa của dân Ngài đã tuyển chọn. Như thế, những yếu hèn và bất xứng 

của loài người, cần phải có, là “để cho công việc Thiên Chúa được tỏ hiện” (Gioan 9:3) mà thôi, 

nhờ đó, Ngài giúp cho con người nhận biết Ngài mà được sống và tin vào Ngài hơn, mà tri 

ân cảm tạ Ngài và loan truyền các ký công Ngài đã thực hiện trước mắt chúng ta.  

Theo chiều hướng và nguyên tắc của mạc khải thần linh bao gồm và cần phải trình thuật về 

“tất cả sự thật” (Gioan 16:13) như thế, tôi thật sự đã không muốn chỉ đánh bóng chuyến đi của 

Nhóm TĐCTT năm 2018, toàn bằng những cái hay, cái tốt, mà gạt đi những gì sơ xuất hay 

khiếm khuyết ngoài ý muốn loài người, để nhờ đó càng làm nổi bật tác động thần linh đầy 

quan phòng của LTXC và tác dụng thần linh biến đổi tuyệt vời của LTXC nơi chuyến đi của 

chúng tôi, ở chỗ, không gì có thể cản ngăn được những gì LTXC đã ấn định, trái lại, càng bất 

trắc trục trặc càng sáng tỏ sự hiện diện thần linh và tỏ hiện của LTXC nơi chuyến hành trình 

của chúng tôi. 

Tuy nhiên, chính Con Thiên Chúa làm người, trong Bữa Tiệc Ly, cho dù Người tỏ cho chung 

các tông đồ biết rằng trong số các vị có một kẻ phản nộp Người, và Người còn cho một trong 
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các vị biết dấu hiệu cho thấy kẻ ấy là ai, nhưng Người vẫn không tiết lộ hoàn toàn tất cả sự 

thật như thế nào về người môn đệ phản nộp Người ấy một cách công khai và tỏ tường (xem 

Gioan 13:1-31). Thế nên, theo gương Chúa Kitô, hoàn toàn vì đức bác ái yêu thương, vì 

LTXC, tôi xin không kể rõ chi tiết về vụ việc đáng tiếc này, như tôi đã từng giữ kín từ đó tới 

nay, ngoại trừ nội bộ phái đoàn TĐCTT thừa sai 2018 đã biết trong phiên họp cuối chuyến ở 

Khách Sạn Thiên Nga tối ngày 22/10/2018, để chúng tôi cùng nhau giải quyết làm sao cho tốt 

đẹp. Đúng thế, vào tối ngày 23/10/2018, tại Trụ Sở Giáo Phận Thanh Hóa ở Sài Gòn, sau khi 

thấy tôi trưng dẫn đầy đủ những chi tiết quan trọng nhất về tổng số tiền của chuyến đi, cũng 

như về tỷ giá các ngoại tệ của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, vào 

ngày 8/3/2018 là ngày tôi ký hợp đồng với công ty du lịch, thì chính vị đại diện công ty du 

lịch cung cấp chuyên chở cho chúng tôi đã phải thú ngay rằng: "Em tính lộn. Em xin lỗi". 

Sống LTXC không phải là ngu dốt dại khờ, chẳng biết gì về lý lẽ và công bằng, chẳng biết gì 

về công lý và sự thật. Trái lại, biết - nhưng không phải để đòi công bằng cho bằng được, bất 

cứ giá nào, "mắt đền mắt răng đền răng" (Mathêu 5:38), trái lại, để "ai lột áo ngoài của các còn 

thì các con hãy đưa cho họ cả áo trong nữa" (Mathêu 5:40), và quả thực chúng tôi đã áp dụng 

nguyên tắc sống LTXC vượt trên công bằng ấy, bằng cách chúng tôi đã trả cho vị ấy đúng số 

tiền chúng tôi bị vị ấy "tính lộn", hơn số tiền theo đúng hợp đồng và tỷ giá lúc mới giao kèo 

với nhau, không bớt lại một chút nào, và nhất là cho dù chúng tôi đã bị vị này ngăn chặn ước 

muốn ghé thăm của chúng tôi ở hai nơi đáng kể và cần thiết trong chuyến hành trình. 

6) Chúng tôi đã gặp gỡ LTXC nơi các biến cố xẩy ra trong chuyến đi liên quan đến nơi 
chốn, thời tiết, an ninh và an toàn  

"Chúng tôi đã gặp gỡ Đức Kitô" không phải chỉ ở nơi những con người sống động, như nơi 

những người anh chị em tự nguyện đóng góp vào quĩ truyền giáo, hay như nơi các vị linh 

mục tu sĩ đã tiếp đón phái đoàn giáo dân tầm thương chúng tôi, hoặc như nơi các vị linh mục 

và nữ tu thừa sai ở các giáo điểm truyền giáo, hay như nơi thành phần anh chị em hèn mọn 

của Chúa Kitô chúng tôi được dẫn đến thăm viếng và tặng quà truyền giáo, mà còn ở cả nơi 

các biến cố xẩy ra dọc suốt hành trình của chúng tôi, liên quan đến nơi chốn, đến thời tiết, 

đến an ninh và đến an toàn.  

Có cái hay và lạ là biến cố xẩy ra liên quan đến bất cứ lãnh vực nào thì cũng xẩy ra 2 lần, đều 

nhau, không hơn không kém: liên quan đến hai nơi chốn là giáo điểm truyền giáo Tây Ninh 

và Đan Viện Nho Quan Ninh Bình; liên quan đến thời tiết, đó là vào chiều ngày 13/10 ở 

Lavang, và vào chiều ngày 19/10 ở Tây Ninh; liên quan đến an ninh, một ở quãng đường từ 

Lao Cai về Dòng Mến Thánh Giá Sơn Tây chiều ngày 9/10, và một ở Dòng Thánh Phaolô de 

Chartres Pleiku chiều ngày 17/10; liên quan đến an toàn, một ở trên đường từ Trung Tâm 

Thánh Mẫu Lavang đến Giáo Xứ Khe Sanh sáng ngày 14/10, và một ở trên đoạn đường từ 

giáo điểm Kontum về Dòng Thánh Phaolô de Chartres ở Pleiku trọ đêm chiều ngày 17/10. 
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LTXC với hai nơi chốn. Nơi thứ nhất là Tây Ninh, một nơi không hề có trong đầu của tôi là 

người phác họa hành trình truyền giáo xuyên Việt 2018, nên không hề có trong bản chương 

trình được phổ biến vào phiên họp sơ khởi đầu tiên hôm Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 5/5/2018 

ở Orange County. Cho dù vào hôm Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 7/4/2018, ngày Nhóm TĐCTT 

tĩnh tâm về LTXC ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona để dọn mừng lễ LTXC hôm sau theo lệ 

hằng năm của mình, có hai chị trong nhóm đã xin chúng tôi ghé đến tây Ninh, nơi 2 chị 

không ngờ được ghé qua và thấy quá ư là đáng thương và đáng đến. Tôi quả thực đã email 

cho vị linh mục ở đó 2 lần theo các chi tiết liên lạc cần thiết. Cho tới phiên họp sơ khởi một 

tháng sau, tôi vẫn chưa nhận được hồi âm của vị linh mục ở đó, nên tôi đã báo cho chung 

nhóm tham gia chuyến đi biết rằng chắc không đến Tây Ninh. Thế rồi, sau phiên họp sơ khởi 

này, tôi vẫn cứ cảm thấy áy náy làm sao ấy, và tôi đã gọi điện thoại cho vị linh mục không trả 

lời email của tôi, và may mắn được gặp ngài qua điện thoại, và được biết ngài không nhận 

được email của tôi. Thế là từ đấy mọi sự đã được dàn xếp giữa hai cha con cho đến khi phái 

đoàn chúng tôi đến và đi một cách ngậm ngùi. 
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Nơi thứ hai là Đan Viện Xito Nơi Quan Ninh Bình, nơi Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt 

đang hưu trí. Tôi đã có ý định đến thăm vị tổng giám mục đáng kính này từ năm ngoái, khi 

tôi về VN tham quan truyền giáo với một số cựu tu sĩ của Dòng Đồng Công, nhưng vào thời 

điểm chúng tôi hẹn ghé đến với ngài là ngày 12/20/2017 thì Nho Quan bị xã lũ, lụt đến độ 

không thể vào được bằng xe, mà chỉ bằng xuồng, qua cả chục cây số, như Đức Tổng cho tôi 

biết qua email. Chúng tôi đến thăm Đức Tổng còn được bonus 2 thứ nữa, đó là được tham 

quan Vườn Fatima ngài thực hiện và cả chính đan viện Xito nổi tiếng từ lâu này. Tuy nhiên, 

cũng may, ngay tối hôm trước ngày chúng tôi dự tính đến là 9/10/2018, một thiên sứ đã cản 

ngăn dự định ghé kính viếng Nhà Thờ Chính Tòa Phát Diệm của tôi, bằng không, dù chúng 

tôi có đến được Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình này, chúng tôi cũng không được ăn với 

Đức Tổng và được hân hạnh gặp riêng Đức Tổng, chưa kể đến việc cũng chẳng còn giờ thảnh 

thơi thoải mái tham quan Vườn Fatima vừa đẹp vừa tràn đầy ý nghĩa. Tạ ơn LTXC đã luôn 

hiện diện nơi chúng tôi và tỏ hiện qua hành trình của chúng tôi. 
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LTXC với thời tiết. Thường Tháng 10 là tháng hay xẩy ra bão lụt miền trung, như năm 2016 

và 2017, những lần NHóm TĐCTT chúng tôi đã đóng góp cứu trợ bão lụt từ Mỹ. Thế mà năm 

2018, chúng tôi về trong lòng Tháng 10, 3 tuần liền, từ mùng 4 đến 24, thế mà chẳng thấy bão 

lụt đâu hết. Chỉ có âm u khi chúng tôi đến giáo điểm Sapa, và 2 trận mưa to thế thôi. Ngoài 

ra, cũng có mưa lai rai đây đó chút ít, nhưng chẳng bao giờ chúng tôi bị mưa, hay vì mưa mà 

bị ngăn trở các hoạt động truyền giáo chính yếu của chúng tôi.  

Trận mưa thứ nhất xẩy ra ở Lavang Quảng Trị, đến độ, một trong 4 chị từ Phong Nha về 

Lavang từ lúc 4 giờ 30 sáng hôm 13/10, đã tỏ ra lo sợ và đã nói với tôi khi nghe tôi gọi điện 

thoại cho chị trên đường về Lavang sau khi phái đoàn thăm động Phong Nha sáng hôm ấy. 

Chị bảo với tôi rằng: mưa to lắm, chắc không còn Khe Sanh hay người mù gì nữa. Bấy giờ tôi 

tự nhiên bật miệng trấn an chị rằng: Chị đừng lo, khi nào nhóm về đến đó là hết mưa cho mà 

coi. Mà quả thật, đúng y như vậy. Trái lại, chiều hôm sau, Chúa Nhật 14/10, sau khi tặng quà 

truyền giáo ở Giáo Xứ Khe Sanh, và trong khi đang tặng quà cho Hội Người Mù ở Huyện 

Hải Lăng Quảng Trị trên đường từ Giáo Xứ Khe Sanh về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, cái 

máy chụp điện thoại S7 của tôi đã hiện lên hàng chữ "too hot", không chụp được nữa. 
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Trận mưa thứ hai xẩy ra ở Tây Ninh, khi chúng tôi gần đến Giáo Xứ Suối Dây vào lúc 4 giờ 

chiều thì mưa, và càng lúc càng to hạt khi chúng tôi đến nơi, tưởng không còn có thể đi tham 

quan anh chị em đồng hương Việt Nam bị đuổi về từ Cam Bốt được nữa, một chuyến viếng 

thăm bất khả thiếu khi đến Tây Ninh, chúng tôi hằng trông mong, bằng không, nếu chỉ tặng 

quà truyền giáo ở Giáo Xứ mà chẳng viếng thăm thì giống như mặc áo vest mà mặc quần đùi 

và đi giầy tây vậy. Thế nhưng, vào gần đến giờ chúng tôi đự tính đi tham quan là lúc 5 giờ, 

mưa liền tạnh ráo. Đến độ trời mưa nặng hạt như thế mà đường xá như thể khô ráo, và khu 

vực chúng tôi đến thăm hoàn toàn trong sáng và mát mẻ. Phải chăng LTXC luôn đồng hành 

với Nhóm TĐCTT nhỏ bé chúng tôi luôn tín thác nơi Người mà "cả sóng gió cũng phải vâng 

lời Người" (Mathêu 8:27). 
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LTXC với tình hình an ninh. Nếu LTXC liên quan đến 2 nơi chốn và 2 trận mưa, thì LTXC 

cũng liên quan đến 2 lần về tình hình an ninh của Nhóm TĐCTT trong chuyến hành trình 

2018 này.  

Trước hết, phải công nhận rằng, trong suốt cuộc hành trình truyền giáo xuyên Việt từ Bắc vô 

Nam dọc dài như vậy, phái đoàn TĐCTT vẫn không bị chặn xe, cho dù chính mắt họ đã thấy 

nhiều xe khác, không to con lớn tướng như xe của họ, đã bị chặn dọc đường. Trong Nguyệt 

San Hiệp Nhất số Tháng 11/2018, chúng tôi đã đọc thấy mấy câu thơ của tác giả Trương Chi, 

trong bài thơ: "Tôi sinh ra giữa lòng cộng sản" ở trang 64, rất thích hợp với những gì chúng tôi 

đang nói tới ở đây: "Đất nước tôi với sưu cao thuế nặng - Còn hơn thời phong kiến thực dân - 

Những trạm BOT mọc lên khắp tỉnh thành - Cùng hàng vạn 'áo vàng' chực rình thu mãi lộ". 

Sau nữa, cho dù xe của họ chỉ bị chặn có một lần duy nhất, thế mà cũng không sao. Thật vậy, 

đó là lần duy nhất xẩy ra trên đoạn đường từ Giáo Xứ Cốc Lếu ở Lào Cai về Dòng Mến 

Thánh Giá ở Sơn Tây chiều ngày 9/10/2018. Bấy giờ tài xế xuống xe và chính Sơ Hoàng Hoạch 

cũng xuống xe để can thiệp nếu cần. Và chính sơ đã cần phải can thiệp, chắc không được nên 

sơ đã phải dùng điện thoại để gọi cho một vị linh mục để xin ngài giúp can thiệp dùm. Tuy 

nhiên, như sơ thuật lại khi lên xe với mọi người, thì sơ cũng chẳng biết họ được ai gọi điện 

thoại đến và sau đó họ tự động cho đi, trong khi sơ đang liên lạc với vị linh mục của sơ. Sơ 

chẳng biết là ai đã gọi cho họ. Theo tôi, khi xe bị chặn Nhóm TĐCTT mới cử hành LTXC 

xong, thì còn ai gọi cho họ nữa, ngoài LTXC! 

Tình trạng an ninh lần thứ hai xẩy ra ở Dòng Thánh Phaolô de Chartres ở Pleiku, nơi phái 

đoàn TĐCTT ghé trọ sau khi thăm viếng và tặng quà tại một trong 5 giáo điểm ở Gia Lai 

Kontum. Lúc ấy, khi chúng tôi đang dọn phòng ngủ vừa được Sơ Ánh Hoa chia cho chúng 

tôi, thì lại được sơ báo rằng công an đã biết Nhóm TĐCTT đang ở đây, đã gọi điện thoại cho 

sơ bề trên Xuân đang ở Sài Gòn bấy giờ. Sơ Ánh Hoa dặn chúng tôi hãy ở yên trong phòng 

và tắt hết điện đi, để sơ lo, nhất là về chiếc xe chuyển chở phái đoàn bấy giờ đang nằm chình 

ỉnh ở gần giữa sân, như chứng cớ bất khả chối cãi, cho dù có ở yên trong phòng án binh bất 

động như đang nằm vùng phục kích. Chúng tôi một đàng nghe lời sơ, một đàng cứ thắc mắc 

là ai đã báo cho công an biết? Nhưng dù ai chăng nữa, Chúa hay chơi trò hù dọa một tí đó 

mà, xem lòng tin tưởng của Nhóm TĐCTT đến đâu thôi.  

Năm 2016 cũng vậy, khi phái đoàn 20 TĐCTT của chúng tôi lần ấy từ Phù Mỹ Qui Nhơn đến 

giáo điểm Đắc Pơ vào ngày 29/9, vị linh mục thừa sai ở đó không dám cho chúng tôi địa chỉ, 

mà là bảo chúng tôi cứ gọi điện thoại cho ngài từng chặng một. Không phải vì ngài lo an toàn 

về phần ngài cho bằng cho cả chúng tôi, cho cả hai bên. Chẳng hạn, nếu ngài thấy tình hình 

không ổn thì ngài nói với chúng tôi đừng đến nữa hay đến vào lúc nào tốt nhất. Trưa hôm 

ấy, vừa mới đến nơi, ngài đã tiết lộ cho chúng tôi biết ngay rằng: "Công an vừa tới đây 2 tiếng 

trước", và sau khi chúng tôi sinh hoạt với anh chị em đồng bào thiểu số suốt 3 tiếng đồng hồ, 
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bao gồm cả việc chia nhau đi vào các bản làng khác nhau để thăm viếng, và dùng bữa do anh 

chị em dân tộc thiểu số ở địa phương ấy thiết đãi, không sao, nhưng hậu quả chúng tôi 

không ngờ đã để lại cho các cha các thày thừa sai Đồng Công ở đó là các vị bị gọi lên làm 

việc. Sau này chúng tôi đã chọn giáo điểm này để đóng góp 20-30 ngàn Mỹ kim cho một ngôi 

nguyện đường, thay cho nơi đang được sử dụng dâng lễ quá ư là bất xứng, nhưng vị linh 

mục ở đây cũng chỉ biết cam ơn không dám nhận. 

Theo chúng tôi suy đoán vụ công an biết chúng tôi đã đến và đang ở Dòng Thánh Phaolô de 

Chartres ở Pleiku này cũng xuất phát từ Kontum, vì chúng tôi từ đó mà tới, và chúng tôi 

cũng đã công khai nói ở trên xe rằng sẽ về nơi chốn này, mà trên xe bấy giờ chỉ có 2 sơ thừa 

sai và một nam nhân phụ tá cho 2 sơ, thế thôi. Vậy thì ai trong 3 người này đã báo cáo với 

cộng sản ở Kontum hay Buôn Mê Thuột. Chẳng lẽ lại là 2 sơ? Còn nhân vật quen biết công an 

và ngồi ngay bên tài xế để ngăn chăn công an chặn xe là ai? Cho tới nay chúng tôi vẫn không 

rõ! Tuy nhiên, bất chấp bất cứ một "người tình không chân dung" nào của cộng sản có tố giác 

đường đi nước bước của Nhóm TĐCTT chúng tôi chiều hôm ấy, vẫn không thể nào làm lũng 

đoạn được hành trình truyền giáo của chúng tôi do chính LTXC phác định và dẫn đường chỉ 

lối. Do đó, trong khi ai cũng sẵn sàng chờ đợi, trong tin tưởng nguyện cầu, trước tất cả mọi 

sự xẩy ra theo Thánh ý Chúa muốn, đã chẳng có gì xẩy ra. Tối hôm đó, chúng tôi vẫn ăn 

uống đúng giờ, sau đó, phiên họp giữa chuyến vẫn đúng ấn định, và đêm đó, cũng chẳng 

thấy chó sủa hay rục rịch gì... Cho tới khi chúng tôi rời nhà dòng về Dòng Đức Maria Nữ 

Vương Hòa Bình ở Buôn Mê Thuột. 

LTXC với tình trạng an toàn. Tình trạng an toàn của chúng tôi liên quan trực tiếp đến chiếc 

xe đời 2017 của chúng tôi. Cho dù là mới, khó hư, chạy tốt, nhưng không phải vì thế mà 

không xẩy ra tai nạn. Cho dù hai tài xế được chọn lái xuyên Việt đã có đầy kinh nghiệm, và 

được anh chị em trong nhóm khen là tài tình, không vì thế mà tai nạn vị nể, thậm chí tai nạn 

còn dữ hơn cả công an. Công an còn có thể dùng chiêu lả lướt "đầu tiên" là "tiền đâu", chứ tai 

nạn thì có tiền mua tiên cũng chẳng được, cũng không thể cứu được mạng người, hay có thể 

đền được tật nguyền, cả đời trở thành vô dụng và nặng gánh.  

Thật vậy, sáng hôm đó, từ Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang đi vào Giáo Xứ Khe Sanh 2 tiếng 

đồng hồ, khi xe tới một khu tiểu phố thị, hai bên đường có một số người đi bộ theo hướng xe 

chạy, thì bất thình lình một em bé khoảng 5 tuổi, đang chạy lẽo đẽo theo mẹ cháu, chạy 

ngang ra đường khoảng 1/3, khiến chiếc xe chở anh chị em TĐCTT bấy giờ đang đi bên hai 

mẹ con cháu liền lách ngay một phát sang bên trái. Cũng may, chẳng có xe nào đi ngược 

chiều, bằng không, có cứu được mạng sống của một cháu thiếu nhi thì một số anh chị em 

TĐCTT trên xe đã bị thương, và chiếc xe xe bị hư, thế là hỏng cả hành trình. Tạ ơn LTXC đã 

cứu em nhỏ, đã cho tài xế phản ứng mau khéo... để tai nạn không xẩy ra gây chết người hay 

thương vong và hỏng hết chuyện truyền giáo của Nhóm TĐCTT ngay từ chỗ ấy và lúc ấy. 
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LTXC còn cứu Nhóm TĐCTT một lần nữa, tuy không trầm trọng và nguy hiểm bằng lần đầu, 

nhưng nếu xẩy ra cũng bị nhỡ cuộc hành trình không ít. Đó là, trên con đường đến 1 buôn 

làng Kon Thịp ở Kontum để thăm viếng và tặng quà, chiếc xe to con lớn tưởng chở phái đoàn 

TĐCTT đã bị ngắn ngư một chút ở một cái lũng khó lòng vượt qua, và gắng lắm mới có thể 

giúp cho xe chuyển bánh đi được. Thế mà, lúc về, cũng qua chỗ ấy, lúc còn khô ráo, sau đó 

chỉ độ 10 phút xẩy ra một cơn mưa như dự đoán khi nhóm còn ngồi ăn trưa. Nếu phái đoàn 

không được thúc giục lên xe sớm hơn 5 phút sau bữa trưa, và không được thúc giục lên xe 

sớm hơn 5 phút khi ghé xuống xe mua thêm bánh kẹo cho các em, thì đã bị kẹt xe ở chỗ cái 

lũng ấy rồi. Lúc đi còn khô đã khó vượt qua, lúc về bị mưa thì chỉ còn cách ở đó qua đêm, 

ngáy trên xe, tiểu tiện ngoài đồng... LTXC vẫn tiếp tục quan phòng và lo cho phái đoàn 

TĐCTT từng ly từng tí, từng đoạn đường một. Bao gồm cả đoạn đường từ bãi biển Sầm Sơn 

về Giáo Xứ Phúc Địa chiều hôm 11/10, khi xe bị mắc kẹt cả hơn nửa tiếng đồng hồ bởi tai nạn 

xẩy ra không ai giải quyết, cho đến khi Cha Phạm Quế ở trên xe của TĐCTT gọi điện thoại 

cho công an có thẩm quyền quen biết của ngài. 

 

3- Tiêu hao kiệt sức chưa??? -  Bụi Gai Bốc Cháy  

 

iện tượng lạ lùng bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi, hay đúng hơn sự kiện 

thần linh bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi trước mắt của chàng thanh niên 

Moisen, khi chàng đang chăn đàn vật của người cha vợ của mình ở chân núi Horeb 

(xem Xuất Hành 3:2), nơi Thiên Chúa đã tỏ danh của Ngài ra cho chàng, để chàng vì Ngài, vì 

danh Ngài là "Đấng Có" (Xuất Hành 3:14), Đấng luôn hiện diện với dân của Ngài, Đấng trung 

thành với những gì Ngài đã hứa với các vị tổ phụ "Abraham, Isaac và Giacóp" (Xuất Hành 3:15), 

mà thực hiện sứ vụ được Ngài trao phó cho trong việc giải phóng dân Do Thái khỏi tình 

trạng làm tôi Ai Cập và tiến vào mảnh Đất Hứa Ngài đã hứa ban cho họ qua tổ phụ 

Abraham của họ.  

Sự kiện thần hiển (theophany) bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi ấy có thể ám chỉ mấy ý 

nghĩa khác nhau. Theo tôi, trước hết, ám chỉ mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, sau nữa, ám 

chỉ ám chỉ mầu nhiệm Thánh Danh Thiên Chúa, sau hết, ám chỉ mầu nhiệm Vượt Qua, ngoài 

ra, về tu đức, còn ám chỉ cả mầu nhiệm thần hiệp.  

Trước hết, bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi ám chỉ mầu nhiệm Ba Ngôi, ở chỗ: Ngôi 

Cha được biểu hiệu nơi tiếng phát ra từ bụi gái bốc cháy, Ngôi Con được biểu hiệu nơi chính 

bụi gai, và Ngôi Ba được biểu hiệu nơi ngọn lửa thiêu.  

H 
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Sau nữa, bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi ám chỉ mầu nhiệm Thánh Danh Thiên Chúa, 

ở chỗ: dân Chúa là thành phần cứng đầu được biểu hiệu nơi hình ảnh bụi gai, nhưng Thiên 

Chúa vẫn là "Đấng Có" (Xuất Hành 3:14) luôn hiện diện với họ dọc suốt hành trình Lịch Sử 

Cứu Độ của họ, chẳng những không hủy diệt họ như 2 lần được trình thuật (xem Xuất Hành 

32:1-14; Dân Số 14:1-23), mà còn hoàn thành tất cả những gì Ngài đã tự giao ước cùng thề 

hứa với các tổ phụ của họ, như Ngài đã tỏ ra "danh đến muôn đời" của Ngài ra cho họ là con 

cháu thấy rõ Ngài quả thực là "Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của 

Giacóp" (Xuất Hành 3:15). 

Sau hết, bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi ám chỉ mầu nhiệm Vượt Qua, ở chỗ, cuộc tử 

giá được biểu hiệu nơi bụi gai, một bụi gai bốc cháy lửa yêu thương cho đến cùng, nhưng bụi 

gai này không bị thiêu rụi biểu hiệu cho biến cố Phục Sinh.  

Ngoài ra, về tu đức, bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi còn ám chỉ mầu nhiệm thần hiệp, 

ở chỗ, tâm hồn người Kitô hữu có buồn khổ (hình ảnh bụi gai) trên thế gian này chăng nữa, thì 

"nỗi buồn khổ của các con sẽ trở thành niềm vui (hình ảnh lửa thiêu)" (Gioan 16:20). 

Nếu quả thực sự kiện thần hiển về bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi ám chỉ mầu nhiệm 

thần hiệp, một bậc tu đức cao nhất trong linh đạo Kitô giáo, đến độ, "không phải là tôi sống mà 

là Chúa Kitô sống trong tôi" (Galata 2:20), để nhờ đó, họ "được sự sống và là sự sống viên mãn" 

(Gioan 10:10), thì những ai hoạt động tông đồ hay truyền giáo hoặc mục vụ nào, cho dù có 

vất vả mấy chăng nữa, thậm chí có bị bách hại hay chống đối chăng nữa, họ vẫn sống bằng 

một "lòng nhiệt thành nhà Chúa thiêu đốt tôi" (Gioan 2:17; Thánh Vịnh 89:10). 

Riêng anh chị em TĐCTT chúng tôi, sau Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt đầu tiên được 

hứng khởi tổ chức và thực hiện vào chính Năm Thánh Thương Xót 2016, tất cả 20 anh chị em 

tham dự đều cảm thấy hứng hơn bao giờ hết, và muốn tham dự chuyến thứ hai như tôi báo 

trước. Tuy nhiên, vì muốn để cho nhiều anh chị em TĐCTT trong nội bộ cũng được hoan 

hưởng Niềm Vui Thương Xót như những anh chị em đợt mở đầu năm 2016, những anh chị 

em lần đầu không được tham dự lần 2 nữa. Hầu như tất cả đã tỏ ra tiếc xót, ngoại trừ 5 anh 

chị được đi vì lý do đặc biệt cho nhu cầu truyền giáo lần thứ 2. 

Trong số 30 anh chị em TĐCTT trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt lần 2 năm 

2018 này, có 5 anh chị em đã đi lần thứ nhất, và sau khi được đi lần 2 vào năm 2018 này, họ 

lại càng cảm thấy phấn khởi hơn cả lần đầu. Có nghĩa là càng đi càng hứng. Lạ lùng như vậy. 

Mà đi thì phải đóng quĩ vào quĩ truyền giáo chung mỗi người 1 ngàn Mỹ kim, không kể tiền 

chi tiêu cá nhân của mỗi người, bao gồm tiền vé máy bay khứ hồi, tiền chi tiêu chung ở Việt 

Nam như các chi phí chuyên chở, ăn uống và ngủ nghỉ suốt 3 tuần lễ liền. Thế mà anh chị em 

tranh nhau đi. Năm 2018 này có tất cả là 50 anh chị em ghi danh, mà chỉ lấy 30 người thôi.  
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Phải chăng đó là một hiện tượng thần hiển bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi nơi các 

tâm hồn đã tham gia 1 trong 2 chuyến hay cả 2 chuyến? Mà đi thì chẳng những tốn kém về 

tiền bạc, mà lại còn vất vả, mệt mã và chịu đựng: vất vả vì phải dậy sớm tham dự kinh 

phụng vụ ban sáng và Thánh lễ; mệt mã vì thiếu ngủ hay mất ngủ; và chịu đựng vì lạ giường 

lạ chiếu, nằm đất, nằm chung, nằm chật, nhất là bị muỗi cắn, thiếu nhà vệ sinh, hay phòng vệ 

sinh cũng là phòng tắm v.v. Không phải là ít người đã vì cảm thấy mình không chịu được 

những bất tiện và khốn cực như thế được, nên đã không dám tham gia, dù có tiền, dù có sức 

khỏe, dù có thời giờ.   

Anh chị em TĐCTT của tôi trong chuyến thứ 2 này đã công nhận những gì tôi đã phát biểu 

theo cảm nghiệm từ lần đầu tiên 2016 là chí lý:  

1- Hành trình truyền giáo là một cuộc hành hương đến các thánh địa vô danh - bởi vì ở đâu 

có Chúa Kitô là Thánh Địa ở đó, như ở Israel hiện nay, dù chỉ còn lưu lại các dấu tích lịch sử 

của Người. Mà Chúa Kitô đã đồng hóa bản thân Người với những người anh chị em hèn 

mọn nhất của Người, trong khi ấy những anh chị em hèn mọn nhất của Người chính là 

những anh chị em cả lương dân lẫn giáo dân nghèo khổ bần cùng về mọi mặt ở những vùng 

sâu vùng xa không ai biết đến. Bởi vậy, khi phái đoàn TĐCTT đến với họ, nhờ những chuyến 

hành trình truyền giáo, thì không phải là hành hương tới các thánh địa vô danh hay sao!?! 

2- Hành trình truyền giáo là dịp tốt nhất giúp tâm hồn cho dù khô khan nguội lạnh tự nhiên 

cũng sốt sắng hẳn lên. Thật thế, khi chúng ta đọc kinh dự lễ, hầu như chẳng bao giờ thấy 

chúng ta khóc, nhưng khi gặp thấy hay nhìn thấy những người anh chị em của chúng ta sống 

trong một hoàn cảnh khốn khổ bần cùng thiếu thốn, bẩn thỉu, bệnh nạn tật nguyền, như ở các 

giáo điểm mà Nhóm TĐCTT đã đến cả 2 lần, chúng ta không thể nào không ngậm ngùi và 

khóc thương họ, như tôi đã tận mắt thấy nơi một số anh chị em tôi bấy giờ, và cảm thấy mình 

sao sung sướng quá, mà lại hưởng thụ quá, tận hưởng quá, nhiều lúc hầu như không còn biết 

đến những người anh chị em khốn cùng của mình, ở những nơi hầu như biến khuất khỏi xã 

hội loài người văn minh nhân bản. 

Tôi đã loan báo ngay từ chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt lần đầu năm 2016 rằng: 

truyền giáo phải vươn ra chứ không phải thụt vô, chứ không phải chỉ biết đến quê hương xứ 

sở của mình, không để ý gì đến hay coi nhẹ các nơi khác, thậm chí còn cần hơn cả đất nước 

của chúng ta. Hơn nữa, chính Chúa Kitô Phục Sinh đã truyền cho các môn đệ của Người là 

"các con hãy đi khắp thế gian" (Marco 15:16), hay "khắp tất cả mọi dân nước" (Mathêu 28:19), chứ 

không chỉ một nước nào mình thích hay cần mình. Ngoài ra, chính vị Giáo Hoàng thương xót 

Phanxicô, trong Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm - Gaudium Evangelii, ở đoạn 49, cũng kêu 

gọi Kitô hữu hãy xuất thân đi cho thật xa (về địa dư) và thật sâu (về nhân bản), ở những 

vùng ngoại biên của xã hội loài người (nơi bị lãng quên, bỏ rơi hay khinh miệt):  
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"Bởi vậy chúng ta hãy xông pha (go forth), chúng ta hãy xông pha để cống hiến cho hết mọi người sự 

sống của Chúa Giêsu Kitô. Ở đây tôi muốn lập lại cho toàn thể Giáo Hội những gì tôi đã thường nói 

với các linh mục và giáo dân ở Buenos Aires rằng: Tôi thích một Giáo Hội bị bầm dập, đớn đau và lem 

luốc vì xuống đường vào đời hơn là một Giáo Hội thiếu lành mạnh bởi bị giam hãm và dính chặt với 

cái an toàn của mình ... Niềm hy vọng của tôi đó là chúng ta sẽ được tác động bởi nỗi lo sợ, hơn cái sợ 

bị lầm đường lạc lối, trong việc cứ khép kín trong các thứ cơ cấu cống hiến cho chúng ta một cảm giác 

sai lầm về sự an toàn, trong các thứ luật lệ khiến chúng ta có những phán đoán thô lỗ, trong những 

thứ thói quen khiến cho chúng ta cảm thấy an toàn, trong khi đó thì ở ngay cửa nhà của mình, dân 

chúng đang chết đói và Chúa Giêsu vẫn không ngừng nói với chúng ta rằng: 'Các con hãy cho họ ăn 

gì đi' (Mk 6:37)". 

Một trong những nơi còn nghèo khổ hơn cả Việt Nam, dù đất nước của nơi này là một cường 

quốc nguyên tử, hơn cả Việt Nam, nhưng lại đáng truyền giáo hơn cả ở Việt Nam, vì ở quốc 

gia của nơi đó có quốc giáo là Ấn giáo, đó là Calcutta ở Ấn Độ, nơi đã xuất hiện một vị đại 

thừa sai thời đại là Mẹ Têrêsa Calcutta, vị sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái từ thập niên 1940. 

Nơi đó, người ta, thành phần theo Ấn giáo bị coi là ở cấp cùng đinh nhất là thành phần sống 

nghèo nàn khốn khổ như một con vật ở ngoài đường, những con người bất hạnh bị xã hội, vì 

giai cấp được phân chia theo niềm tin tôn giáo, bị bỏ rơi ngay giữa thanh thiên mặt nhật ấy, 

nằm vất vưởng ngay trên đường phố, đã được LTXC, qua Mẹ Têrêsa và chị em nữ tu dòng 

của mẹ, chú ý và chuyên lo mang về chăm sóc tại cơ sở bác ái của mình, để nhờ đó họ được 

chết như một thiên  thần trong yêu thương, như lời của chính một người đàn ông ngay trước 

khi qua đời đã mỉm cười thổ lộ với mẹ.  

Nhiều anh chị em TĐCTT đã tham dự lần thứ nhất và lần thứ hai, hay cả hai lần Hành Trình 

Truyền Giáo Xuyên Việt, Hành Trình Niềm Vui Thương Xót, đã đầu quân ngay với tôi rồi. 

Vâng, nếu ngọn lửa thiêu đốt bụi gai là lửa tự nhiên thì bụi gai không thể không bị thiêu rụi.  

Chẳng hạn, lửa hận thù thì làm sao không chiến tranh, không tàn sát, không tiêu diệt. Thế 

nhưng, nếu là lửa thần linh, lửa đức ái trọn hảo, thì bụi gai là thân phận yếu hèn của con 

người, chẳng những không bị tiêu diệt, mà lại càng bừng sáng và trở nên nóng bỏng là 

những gì tự nó không thể có. "Thày đã mang lửa xuống thế gian và mong muốn cho nó bừng cháy 

lên biết bao" (Luca 12:49)...  

Xin Mẹ Maria là Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ và Các Thánh Tử Đạo châm lên nơi anh chị 

em TĐCTT chúng con ngọn lửa Thánh Linh, Ngọn Lửa đã được Chúa Kitô mang xuống thế 

gian bằng Cuộc Vượt Qua của Người, nhất là bằng việc từ Cha sai xuống trên Giáo Hội của 

Người, thiêu đốt chúng con như một bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi, qua các hoạt 

động tông đồ giáo dân của chúng con nói chung, nhất là qua các chuyến Hành Trình Truyền 

Giáo đã qua và sẽ tới theo dự tính trần gian đầy thiện chí của chúng con. Chớ gì TĐCTT 

chúng con được trở thành một cuộc thần hiển của LTXC, như một bụi gai bốc cháy mà không 

bị thiêu rụi vậy! Amen!! Alleluia!!! 
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Như năm 2016, sau hành trình truyền giáo có một buổi Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn Truyền Giáo 

riêng phái đoàn tham gia, trước chung nhóm. Năm 2018, buổi hội ngộ này ở nhà Chị Trần 

Kim Oanh, hôm Thứ Bảy 17/11, từ 12:30 đến 8:30 pm. Sau bữa ăn và sau phần chia sẻ cảm 

nghiệm truyền giáo của từng người là phần tường trình Quĩ Truyền Giáo và Quĩ Chi Tiêu. 
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               QŨY TRUYỀN GIÁO NIỀM VUI THƯƠNG XÓT 2018 
             
 

Số TÊN QÚY TĐCTT Ngày Cách Đóng góp Nhân Vật 
 

            
 

1 C. Ngô Kim Đan (Maryland) 08/17/17 cash $200.00 TĐCTT 

 
2 C. Vũ Thị Hồng (lần 1) 02/24/18 cash $100.00 TĐCTT 

 
  C. Vũ Thị Hồng (lần 2) 05/21/18 cash $100.00 TĐCTT 

 
  C. Vũ Thị Hồng (lần 3) 09/23/18 cash $100.00 TĐCTT 

 
3 C. Trần Đan 03/24/18 cash $100.00 TĐCTT 

 
4 C. Nguyễn Hải Loan (lần 1) 04/07/18 cash $50.00 TĐCTT 

 
  C. Nguyễn Hải Loan (lần 2) 08/11/18 cash $20.00 TĐCTT 

 
5 C. Nguyễn Hồng 04/07/18 cash $200.00 TĐCTT 

 
6 C. Trần Xuân-Huệ Lily 04/14/18 cash $200.00 TĐCTT 

 
7 C. Nguyễn Bích Thủy 04/14/18 cash $100.00 TĐCTT 

 
8 C. Phan Thanh, TX 04/22/18 cash $500.00 TĐCTT 

 
9 C. Khổng Hoàng, TX 04/22/18 cash $500.00 TĐCTT 

 
10 C. Ngô Khang, TX 04/22/18 cash $300.00 TĐCTT 

 
11 A. Nguyễn Điềm, TX (lần 1) 04/22/18 cash $200.00 TĐCTT 

 
  A. Nguyễn Điềm, TX (lần 2) 06/12/18 cash $100.00 TĐCTT 

 
12 C. Nguyễn Đỗ Dzung, NY (lần1) 04/28/18 ck#1132 $100.00 TĐCTT 

 
  C. Nguyễn Đỗ Dzung, NY (lần 2) 08/25/18 ck#1170 $100.00 TĐCTT 

 
13 C. Đỗ Anna 05/04/18 cash $100.00 TĐCTT 

 
14 C. Cindy (qua chị Huỳnh Mỹ-Hạnh) 05/05/18 cash $100.00 thân hữu 

 
15 C. Ẩn Danh (qua chị Hoàng Mindy) 05/05/18 cash $80.00 thân hữu 

 
16 C. Ẩn Danh (qua chị Kim-Oanh) 05/05/18 cash $50.00 thân hữu 

 
17 C. Kim (qua chị Bạch Mai) 05/05/18 cash $200.00 thân hữu 

 
18 AC. Nguyễn Việt Phát + Xuân Hồng 05/05/18 cash $2,000.00 TĐCTT 

 
19 Chị K - N (khóa 2013, Cali)  05/21/18 cash $300.00 TĐCTT 

 
20 C. Nguyễn Mary (lần 1) 05/21/18 cash $100.00 TĐCTT 

 
  C. Nguyễn Mary (lần 2) 08/11/18 cash $50.00 TĐCTT 

 
  C. Nguyễn Mary (lần 3) 09/30/18 cash $40.00 TĐCTT 

 
21 C. Trần Thái Thanh 05/21/18 cash $100.00 TĐCTT 

 
22 CC. N-Đ và  N-P (khóa 2014, Cali) 05/21/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

 
23 C. Trần Thị Tiếu 05/21/18 cash $200.00 TĐCTT 
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              QŨY TRUYỀN GIÁO NIỀM VUI THƯƠNG XÓT 2018 

            

Số QÚY DANH NGƯỜI ĐÓNG GÓP Ngày Cách Đóng góp Nhân Vật 

            

24 AC. Nguyễn Quang + Kim Anh (lần1) 05/21/18 cash $100.00 TĐCTT 

  AC. Nguyễn Quang + Kim Anh (lần 2,  08/11/18 cash $28.00 TĐCTT 

  anh chị tặng $655,000.00 (ngàn đồng VN)         

25 Chị N. N. (khóa 2016 Cali; lần 1) 05/21/18 cash $10.00 TĐCTT 

  Chị N. N. (khóa 2016 Cali; lần 2) 08/11/18 cash $20.00 TĐCTT 

26 C. Nguyễn Ánh Tuyết 05/21/18 cash $100.00 TĐCTT 

27 AC. Trần Bích + Đỗ Thúy-Nga (lần 1) 05/21/18 cash $100.00 TĐCTT 

  AC. Trần Bích + Đỗ Thúy-Nga (lần 2) 08/11/18 cash $100.00 TĐCTT 

28 AC. Nguyễn Chí Long + Hoa (lần 1) 05/21/18 cash $50.00 TĐCTT 

  AC. Nguyễn Chí Long + Hoa (lần 2) 08/11/18 cash $100.00 TĐCTT 

29 C. Lăng Thị Nguyệt 05/21/18 cash $500.00 TĐCTT 

30 C. Đinh Tuyết Mai (lần 1) 05/21/18 cash $200.00 TĐCTT 

  C. Đinh Tuyết Mai (lần 2) 07/15/18 cash $300.00 TĐCTT 

31 AC. Vũ Viết Hương + Nguyết T. Ngát  05/21/18 cash $100.00 TĐCTT 

32 C. Mộng Điệp 05/21/18 cash $50.00 TĐCTT 

33 C. Nguyễn Phượng (lần 1) 05/21/18 cash $10.00 TĐCTT 

  C. Nguyễn Phượng (lần 2) 07/15/18 cash $20.00 TĐCTT 

34 C. Trần XuânHoa Agatha (lần1) 05/21/18 cash $40.00 TĐCTT 

  C. Trần XuânHoa Agatha (lần 2) 08/11/18 cash $40.00 TĐCTT 

35 A. Tống Minh 05/21/18 cash $15.00 TĐCTT 

36 C. Vũ Thị Thuận (lần 1) 05/21/18 cash $20.00 TĐCTT 

  C. Vũ Thị Thuận (lần 2) 08/11/18 cash $50.00 TĐCTT 

37 C. Đỗ Thoa Catherine (lần 1) 05/21/18 cash $100.00 TĐCTT 

  C. Đỗ Thoa Catherine (lần 2) 07/15/18 cash $100.00 TĐCTT 

  C. Đỗ Thoa Catherine (lần 3) 08/11/18 cash $100.00 TĐCTT 

38 C. Lưu Ngọc Trinh 05/21/18 cash $500.00 TĐCTT 

39 C. Ngô Kim Phượng (lần 1) 05/21/18 cash $150.00 TĐCTT 

  C. Ngô Kim Phượng (lần 2) 09/08/18 cash $50.00 TĐCTT 

40 C. Đinh Thị Vân (lần 1) 05/21/18 cash $100.00 TĐCTT 

  C. Đinh Thị Vân (lần 2) 08/11/18 cash $100.00 TĐCTT 
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             QŨY TRUYỀN GIÁO NIỀM VUI THƯƠNG XÓT 2018 

            

Số QÚY DANH NGƯỜI ĐÓNG GÓP Ngày Cách Đóng góp Nhân Vật 

            

41 C. Đỗ Katie 05/21/18 cash $100.00 TĐCTT 

42 Nhóm TĐCTT Fort Worth, (qua a. Vũ Kỳ) 05/26/18 ck#352 $400.00 TĐCTT 

43 C. Trần Tuyết Hồng 05/26/18 cash $100.00 TĐCTT 

44 Chị T - H (khóa 2014, Cali) 06/02/18 cash $200.00 TĐCTT 

45 Bác Đỗ (qua chị Trịnh Hồng) 06/02/18 cash $300.00 thân hữu 

46 C. Tống Thanh Liên (lần 1) 06/02/18 cash $100.00 TĐCTT 

  C. Tống Thanh Liên (lần 2) 07/15/18 cash $100.00 TĐCTT 

  C. Tống Thanh Liên (lần 3) 09/01/18 cash $100.00 TĐCTT 

47 Bà Kính (lần 1) (qua chị Ngọc-Anh) 06/02/18 cash $150.00 thân hữu 

  Bà Kính (lần 2) (qua chị Ngọc-Anh) 08/11/18 cash $50.00 thân hữu 

48 Bà Nụ (qua chị Ngọc-Anh) 06/02/18 cash $50.00 thân hữu 

49 Cô Cindy (qua chị Ngọc-Anh) 06/02/18 cash $80.00 thân hữu 

50 Bà Kathy Hiền, (qua chị Ngọc-Anh) 06/02/18 cash $50.00 thân hữu 

51 Cô Anh Thy (lần 1) (qua chị Ngọc-Anh) 06/02/18 cash $200.00 thân hữu 

  Cô Anh Thy (lần 2) (qua chị Ngọc-Anh)) 08/11/18 cash $200.00 thân hữu 

52 Cháu Ken (qua chị Ngọc-Anh) 06/02/18 cash $100.00 thân hữu 

53 C. Trần Thị Chúc (lần 1) 06/02/18 cash $100.00 TĐCTT 

  C. Trần Thị Chúc (lần 2) 08/11/18 cash $20.00 TĐCTT 

  C. Trần Thị Chúc (lần 3) 09/23/18 cash $50.00 TĐCTT 

54 C. Mai Khanh (qua chị Bạch Mai) 06/09/18 cash $1,000.00 thân hữu 

55 C. Trần Thu Hà (lần 1) 06/09/18 ck #137 $100.00 TĐCTT 

  C. Trần Thu Hà (lần 2) 08/11/18 cash $30.00 TĐCTT 

56 C. Nguyễn Thu Hải (Maryland) 06/11/18 cash $500.00 TĐCTT 

57 C. Nguyễn Thị Thủy 06/23/18 cash $100.00 TĐCTT 

58 C. Nguyễn Thị Sửu (lần 1) 06/23/18 cash $100.00 TĐCTT 

  C. Nguyễn Thị Sửu (lần 2) 08/11/18 cash $20.00 TĐCTT 

59 A. Lê Tư 07/05/18 ck #745 $1,000.00 TĐCTT 

60 Một người (qua anh Lê Tư) 07/05/18 cash $1,010.00 thân hữu 

61 Một chị Ẩn Danh trong GĐTHĐC 07/15/18 cash $100.00 thân hữu 

62 C. Nguyễn Châu Ngọc-Huệ  07/15/18 ck #1281 $100.00 TĐCTT 
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               QŨY TRUYỀN GIÁO NIỀM VUI THƯƠNG XÓT 2018 

            

Số QÚY DANH NGƯỜI ĐÓNG GÓP Ngày Cách Đóng góp Nhân Vật 

            

63 C. Vũ Phượng Tracy 07/15/18 ck #810 $500.00 TĐCTT 

64 C. Nguyễn Nancy 07/15/18 cash $100.00 TĐCTT 

65 C. Trần Thị Nhượng 07/15/18 cash $100.00 TĐCTT 

66 C. Chi và con của chị (qua C. Khổng Nhàn) 07/15/18 cash $200.00 thân hữu 

67 CC. Liên, Hiền, Tươi, P-Anh (qua chị Nhàn) 07/15/18 cash $300.00 thân nhân   

68 Nhóm "Bạn các linh hồn" (qua chị Nhàn) 07/15/18 cash $500.00 thân hữu 

69 C. Ẩn Danh (ngoại giáo) 07/20/18 cash $100.00 thân hữu 

70 AC. Nguyễn King & Trần Evy 08/01/18 ck#1249 $1,000.00 TĐCTT 

71 C. Đặng Bền (qua chị Mỹ-Hạnh) 08/04/18 cash $100.00 thân hữu 

72 Bà Nguyễn thị Vòng (lần 1) 08/05/18 cash $50.00 TĐCTT 

  Bà Nguyễn thị Vòng (lần 2) 09/15/18 cash $50.00 TĐCTT 

73 C. Nguyễn Thụy Trường (lần 1) 08/08/18 ck#1285 $100.00 TĐCTT 

  C. Nguyễn Thụy Trường (lần 2) 09/30/18 cash $40.00 TĐCTT 

74 AC. Đỗ Nhuận & Mai 08/11/18 cash $200.00 TĐCTT 

75 A. Hà Đại Thắng 08/11/18 cash $100.00 TĐCTT 

76 Chị T - T (khóa 2013, Cali) 08/11/18 cash $100.00 TĐCTT 

77 C. Nguyễn Hải (Cali) 08/11/18 cash $50.00 TĐCTT 

78 C. Nguyễn Hiệp 08/11/18 cash $40.00 TĐCTT 

79 AC. Nguyễn Tính + Toàn 08/11/18 cash $300.00 TĐCTT 

80 C. Trần Ngọc Huệ Mary 08/11/18 cash $50.00 TĐCTT 

81 C. Nguyễn Phương Trinh 08/11/18 cash $50.00 TĐCTT 

82 C. Lý Thị Tư 08/11/18 cash $100.00 TĐCTT 

83 C. Phạm Thị Nhi 08/11/18 cash $20.00 TĐCTT 

84 C. Nguyễn Thị Giang 08/11/18 cash $30.00 TĐCTT 

85 Bà Cathy (qua chị Ngọc-Anh) 08/11/18 cash $50.00 thân hữu 

86 Bà Huỳnh Khôn (qua chị Ngọc-Anh) 08/11/18 cash $50.00 thân hữu 

87 Bà Tôn Như (qua chị Ngọc-Anh) 08/11/18 cash $200.00 thân hữu 

88 Bà Trà (qua chị Ngọc-Anh) 08/11/18 cash $100.00 thân hữu 

89 Chị Ánh Home Care (qua chị Ngọc-Anh) 08/11/18 cash $100.00 thân hữu 

90 AC. Nguyễn Hóa + Mai Ngọc-Dung 08/11/18 cash $100.00 TĐCTT 
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              QŨY TRUYỀN GIÁO NIỀM VUI THƯƠNG XÓT 2018 

            

Số QÚY DANH NGƯỜI ĐÓNG GÓP Ngày Cách Đóng góp Nhân Vật 

            

91 Nhóm TĐCTT Virgina (qua anh Luy) 08/18/18 cash $200.00 TĐCTT 

92 C. Nguyễn Liên Theresa 08/18/18 cash $200.00 TĐCTT 

93 C. Nguyễn Mai 08/18/18 cash $100.00 TĐCTT 

94 C. Nguyễn Xuân-Thu 08/18/18 cash $50.00 TĐCTT 

95 AC. Phạm Nguyễn Giản 08/18/18 cash $100.00 TĐCTT 

96 C. Châu Xuân Trà 08/18/18 cash $500.00 TĐCTT 

97 C. Huỳnh Thị Ngọc (Bá) 08/18/18 cash $100.00 TĐCTT 

98 C. Lê Thanh Hương 08/18/18 cash $200.00 TĐCTT 

99 C. Nguyễn Quỳnh Trang 08/18/18 ck #2255 $300.00 TĐCTT 

100 Một người Ẩn Danh VA (qua em Tĩnh) 08/18/18 cash $500.00 thân hữu 

101 C. Nguyễn Ly (dự Khóa LTXC ở NY) 08/25/18 cash $100.00 thân hữu 

102 A. Lê Văn Mạnh (Khóa LTXC NY, lần 1) 08/25/18 cash $100.00 thân hữu 

  A. Lê Văn Mạnh (Hành Hương TĐ, lần 2) 11/29/18 cash $200.00 thân hữu 

103 AC. Nguyễn Phong + Trần Anh (NY) 08/26/18 cash $500.00 TĐCTT 

104 Một người Ẩn Danh (con của 1 TĐCTT) 09/01/18 cash  $10,000.00 thân nhân 

105 C. Huỳnh Thanh (lần 1) 09/01/18 cash $50.00 TĐCTT 

  C. Huỳnh Thanh (lần 2) 09/30/18 ck#1461 $100.00 TĐCTT 

107 AC. Đinh Duy + Trần Mỹ-Dung 09/01/18 cash $300.00 TĐCTT 

108 Mẹ của anh Đinh Ngọc Duy 09/01/18 cash $200.00 thân nhân 

109 A. Trần Vinh (em trai chị Mỹ-Dung) 09/01/18 cash $300.00 thân nhân 

110 C. Nguyễn Thị Trinh 09/01/18 cash $250.00 TĐCTT 

111 C. Trần An 09/01/18 cash $200.00 TĐCTT 

112 C. Cao Nhu Trinh (qua em Tĩnh) 09/03/18 cash $500.00 thân nhân 

113 AC. Nguyễn Lành + Khanh 09/04/18 ck #122 $500.00 TĐCTT 

114 C. Phùng Thúy Phượng 09/09/18 cash $50.00 TĐCTT 

115 C. Đặng Thị Lan  09/16/18 cash $100.00 TĐCTT 

116 C. Chu Thị Hoanh 09/16/18 cash $100.00 TĐCTT 

117 C. Phạm Tú Quỳnh (qua em Thúy-Nga) 09/20/18 cash $500.00 thân hữu 

118 C. Phạm Tố Nga (qua em Thúy-Nga) 09/20/18 cash $200.00 thân hữu 

119 Bà Nguyễn Phương (qua em Thúy-Nga) 09/20/18 cash $100.00 thân hữu 
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              QŨY TRUYỀN GIÁO NIỀM VUI THƯƠNG XÓT 2018 

            

Số QÚY DANH NGƯỜI ĐÓNG GÓP Ngày Cách Đóng góp 
Thành 
phần 

            

120 C. Cao Phương Lan (qua em Tĩnh) 09/20/18 cashier ck $1,000.00 thân nhân 

121 Ba người Ẩn Danh (con của 1 TĐCTT) 09/20/18 cash $10,000.00 thân nhân 

122 Nhóm TĐCTT San Jose (qua c. T.Hương) 09/22/18 cash $200.00 TĐCTT 

123 C. Nguyễn Thị Ngàn 09/22/18 cash $500.00 TĐCTT 

124 C. Gienger Trần CẩmLiên 09/22/18 ck  $500.00 TĐCTT 

125 C. Thủy (dự tĩnh tâm San Jose) 09/22/18 cash $100.00 thân hữu 

126 C. Đàm Thị Ngọc (dự tĩnh tâm San Jose) 09/22/18 cash $80.00 thân hữu 

127 C. Sương (dự tĩnh tâm San Jose) 09/22/18 cash $20.00 thân hữu 

128 C. Trần Phan Hòa 09/22/18 cash $200.00 TĐCTT 

129 C. Nguyễn Kim Thoa 09/22/18 cash $100.00 TĐCTT 

130 C. Đinh Thị Hy 09/22/18 cash $100.00 TĐCTT 

131 C. Đinh Thị Thu Hương 09/22/18 cash $100.00 TĐCTT 

132 C. Phạm Thị Bách 09/22/18 cash $100.00 TĐCTT 

133 C. Tô Thị Hạnh 09/22/18 cash $100.00 TĐCTT 

134 C. Trần Vũ Kim Liên 09/22/18 ck #4229 $2,000.00 TĐCTT 

135 A. Trần Michael 09/22/18 ck #2185 $3,000.00 TĐCTT 

136 AC. Trần Hùng + Tôn Nữ Quỳnh Giao 09/22/18 ck #1966 $500.00 TĐCTT 

137 AC. Văn Thị Lan + Hồ Phú 09/23/18 cash $500.00 TĐCTT 

138 C. Nguyễn Hoàng Minh 09/23/18 cash $200.00 TĐCTT 

139 C. Nguyễn Thi (qua chị Văn Nguyệt) 09/23/18 cash $100.00 thân hữu 

140 A. Trương Phùng (qua chị Văn Nguyệt) 09/23/18 cash $100.00 thân hữu 

141 Nhóm Gioan Thánh Linh St. Policap 09/23/18 cash $300.00 thân hữu 

142 C. Rhonda Maffer (qua chị Tâm-Huệ) 09/23/18 cash $100.00 thân hữu 

143 Con bà Huỳnh Khôn (qua chị NgọcAnh)  09/23/18 cash $400.00 thân hữu 

144 Bà Nhàn (qua chị Ngọc-Anh) 09/23/18 cash $100.00 thân hữu 

145 Chị Khôn (qua chị Bạch Mai) 09/23/18 cash $100.00 thân hữu 

146 C. Lộc Lan (qua chị Bạch Mai) 09/23/18 cash $100.00 thân hữu 

147 AC. Luận + Vinh (qua chị Trần T. Nhuận) 09/23/18 cash $200.00 thân hữu 

148 AC. Mai Ân (qua chị Trần T. Nhuận) 09/23/18 cash $200.00 thân hữu 

149 C. Nguyễn Kim Thanh (qua ac. Thế+Lan) 09/23/18 cash $200.00 thân hữu 
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                QŨY TRUYỀN GIÁO NIỀM VUI THƯƠNG XÓT 2018 

            

Số QÚY DANH NGƯỜI ĐÓNG GÓP Ngày Cách Đóng góp Nhân Vật 

            

150 C. Nguyễn Thị Ban (lần 1) 
không 

nhớ cash $100.00 TDCTT 

  C. Nguyễn Thị Ban (lần 2) 09/23/18 cash $100.00 TDCTT 

151 C. Nguyễn Thị Mỹ 09/23/18 cash $100.00 TDCTT 

152 Nhạc đoàn Mercy (qua C.Ngân + A.Hoàng) 09/23/18 cash $1,800.00 thân hữu 

153 Quỹ nghèo GX Tam-Biên (qua C. Tuyết-Mai) 09/23/18 cash $200.00 thân hữu 

154 Thùy + Joe Onstott (qua chị Ngô Trâm) 09/23/18 cash $500.00 thân hữu 

155 Jolean+Mas Matsumoto (qua chị Trâm) 09/23/18 cash $500.00 thân hữu 

156 Một người Ẩn Danh (qua chị Ngô Trâm) 09/23/18 cash $500.00 thân hữu 

157 AC. Ngô Chung+Thy (qua chị Ngô Trâm) 09/23/18 cash $300.00 thânnhân 

158 AC. Ngô Thông+Hồng (qua chị Ngô Trâm) 09/23/18 cash $100.00 thânnhân 

159 AC. Đỗ Giao+Hoàng (qua chị Ngô Trâm) 09/23/18 cash $100.00 thânnhân 

160 AC. Ngô Chuyên+Trang (qua chị Trâm) 09/23/18 cash  $100.00 thânnhân 

161 AC. Trương Dũng+Hương (qua chị Trâm) 09/23/18 cash $100.00 thân hữu 

162 AC. Vũ Đạt + Huyền (qua chị Ngô Trâm) 09/23/18 cash $100.00 thân hữu 

163 AC. Kenny + Uyên Chao (qua chị Trâm) 09/23/18 cash $100.00 thân hữu 

164 AC. Vũ Thiện + Vi (qua chị Ngô Trâm) 09/23/18 cash $100.00 thân hữu 

165 A. Trần Hoàng Peter (qua chị Ngô Trâm) 09/23/18 cash $50.00 thân hữu 

166 1 người xin cầu cho LH Theresa 09/23/18 cash $200.00 thân hữu 

  Nguyễn Thúy-Nga (qua chị Ngô Trâm)         

167 C. Phan Thanh Nhàn 09/23/18 cash $45.00 TĐCTT 

168 C. Phạm Thị Mến 09/23/18 cash $30.00 TĐCTT 

169 C. Ngô T. Dung & các em (qua chị Kh. Nhàn) 09/23/18 cash $700.00 thânnhân 

170 C. Diễm (Legio) (qua chị Khổng Thị Nhàn) 09/23/18 cash $200.00 thân hữu 

171 C. Cindy (Legio) (qua chị Khổng Thị Nhàn) 09/23/18 cash $100.00 thân hữu 

172 Một ẩn danh WI (qua em Tĩnh-Nga) 09/23/18 cash $1,000.00 thân hữu 

173 Nhóm TĐCTT Rochester (qua A. Thông) 09/27/18 ck #1288 $3,135.00 TĐCTT 

174 Cộng đoàn Rochester (Cha Vũ Toàn Khoa) 09/27/18 ck #1288 $1,165.00 thân hữu 

175 C. Trần Cúc (qua chị Văn Thị Nguyệt) 09/30/18 cash $100.00 thân hữu 

176 C. Khánh Trang 09/30/18 cash $100.00 TĐCTT 

177 C. Mai Ly 09/30/18 cash $25.00 TĐCTT 
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              QŨY TRUYỀN GIÁO NIỀM VUI THƯƠNG XÓT 2018 

            

Số QÚY DANH NGƯỜI ĐÓNG GÓP Ngày Cách Đóng góp NhânVật 

            

178 Cha Phạm Ngọc Tuấn 09/30/18 cash $100.00 TĐCTT 

179 A. Bùi Anh Huy 09/30/18 cash $200.00 TĐCTT 

180 C. Hoàng Nhàn Nancy 09/30/18 ck# 322 $100.00 TĐCTT 

181 Tony & Tuyết Mazziotta (em c. Nhàn Nancy) 09/30/18 ck# 322 $100.00 thân nhân   

182 Hoàng Bạch Lan & John (em c. Nhàn Nancy) 09/30/18 ck# 323 $100.00 thân nhân   

183 Hoàng Chung Tiến & Vân (em c. H. N.Nancy) 09/30/18 ck# 323 $100.00 thân nhân   

184 Henry Quốc & Anh Thư (em c. Nhàn Nancy) 09/30/18 ck# 323 $100.00 thân nhân   

185 AC. Bùi Anh Linh + Mai (em trai ThúyNga) 10/01/18 cash $1,000.00 thân nhân   

186 C. Jennifer Bích-Đào (em dâu Thúy-Nga) 10/01/18 cash $500.00 thân nhân   

187 1 người Ẩn Danh NY (em của 1 TĐCTT) 10/01/18 cash $1,000.00 thân nhân   

188 C. Nguyễn Leslie (bạn của Ngô Trâm) 10/04/18 cash $200.00 thân hữu  

189 C. Hoàng Phượng (bạn của Ngô Trâm) 10/04/18 cash $100.00 thân hữu  

190 AC. Ng. Đức Anh + Tú Anh (bạn N-Trâm) 10/04/18 cash $200.00 thân hữu 

191 AC. Dương Dũng + Christina (bạn Trâm) 10/04/18 cash $200.00 thân hữu 

192 AC. Đỗ Kiên + Tuấn-Anh (bạn Ngô Trâm) 10/04/18 cash $200.00 thân hữu 

193 AC. Trần Hoài + Vân (bạn của Ngô Trâm) 10/04/18 cash $50.00 thân hữu  

194 Ms. Nora Krenz (bạn của Ngô Trâm) 10/04/18 cash $50.00 thân hữu 

195 Ms. Chân Salas (bạn của Ngô Trâm) 10/04/18 cash $200.00 thân hữu 

196 Ms. Iliana (bạn của Ngô Trâm) 10/04/18 cash $30.00 thân hữu 

197 Ms. Zoila Alfaro (bạn của Ngô Trâm) 10/04/18 cash $25.00 thân hữu 

198 A. Trần Mạnh Thăng (em chị Nhuận) 10/06/18 cash $200.00 thân hữu 
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              QŨY TRUYỀN GIÁO NIỀM VUI THƯƠNG XÓT 2018 

Số 30 ANH CHỊ EM THAM DỰ HÀNH TRÌNH Ngày Cách Đóng góp TĐCTT 

1 E. Cao Tấn Tĩnh  03/10/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

2 E. Cao-Bùi Thúy-Nga  03/10/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

3 C. Trần Thị Hạnh (NY) 08/26/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

4 A. Nguyễn Văn Thành (AZ) 09/01/18 cash $1,400.00 TĐCTT 

5 C. Trần Thùy-Dung (AZ) 09/01/18 cash $1,400.00 TĐCTT 

6 A. Nguyễn Văn Thế  09/23/18 cash $1,050.00 TĐCTT 

7 C. Đỗ Thị Lan 09/23/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

8 A. Trần Sơn Định 09/23/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

9 C. Nguyễn Tâm-Huệ 09/23/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

10 C. Văn Thị Nguyệt   09/23/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

11 C. Phạm Ngọc Anh   09/23/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

12 A. Huỳnh Lâm Sum  09/23/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

13 C. Huỳnh Mỹ-Hạnh  09/23/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

14 C. Trần Bạch Mai Jackie 09/23/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

15 C. Khổng Thị Nhàn 09/23/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

16 C. Trần Kim Oanh 09/23/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

17 C. Hoàng Minh Mindy 09/23/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

18 C. Phan Hoàng Bickie  09/23/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

19 C. Trần Thị Nhuận Jenny 09/23/18 cash $1,140.00 TĐCTT 

20 A. Lê Văn Thuận 09/23/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

21 C. Ngô Trâm Jackie 09/23/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

22 C. Nguyễn Nga Tina 09/23/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

23 C. Châu Mai Ngân 09/23/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

24 A. Nguyễn Hoàng Peter 09/23/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

25 C. Nguyễn Vũ Thủy Tammie  09/29/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

26 C. Triệu Bùi Thị Hoa (WA) 10/06/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

27 C. Trần Tự Hồng (TX) 10/06/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

28 C. Đinh Thị Nương (NY) 10/06/18 cash $1,000.00 TĐCTT 

29 A. Nguyễn Hiền Đạt (AUS) 10/06/18 cash $1,400.00 TĐCTT 

30 C. Nguyễn Mỹ-Lệ (AUS) 10/06/18 cash $1,400.00 TĐCTT 

            

  Tổng thu : $107,728.00         
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QUÀ TRUYỀN GIÁO NIỀM VUI THƯƠNG XÓT 2018 
 

Số Tên các Giáo điểm / Quý danh Đức Cha / Cha / Sơ / Ngày Tặng  
 

  Đan Viện / Dòng Tu / Trung Tâm      
 

        

 
1 Giáo điểm truyền giáo 1:  GX Sapa - Cha Phạm Thanh 09/29/18 $4,000.00 

 
  Bình cho 5 Giáo Họ anh chị em dân tộc thiểu số H’Mong 10/09/18 $7,000.00 

 
2 Giáo hạt Lào Cai - Cha Nguyễn Văn Thành GX Cốc Lếu 10/09/18 $1,500.00 

 
  

 

    

 
3 Tặng Sơ Hoàng Hoạch, tạ ơn Sơ lo chu đáo cho phái đoàn 10/09/18 $500.00 

 
4 Tặng Dòng Mến Thánh Giá Hưng-Hóa - Sơ Vĩnh BT NhàMẹ 10/10/18 $5,000.00 

 
  giúp vào Dự Án Mai Sơn và nhu cầu truyền gíáo của Dòng.     

 

     
5 Biếu ĐTGM Ngô Quang Kiệt, ĐV Xito Nho Quan Ninh Bình 10/10/18 $500.00 

 
6 Tặng Đan Viện Xitô Nho Quan, Ninh Bình 10/11/18 $1,000.00 

 
7 Biếu Đức Cha Nguyễn Đức Cường, G.P. Thanh Hóa 10/11/18 $1,000.00 

 

     
8 Giáo điểm truyền giáo 2: GX Phúc Địa - Cha Phạm V Quế  09/29/18 $5,000.00 

 
  Quà truyền giáo và nhu cầu mục vụ truyền giáo  10/12/18 $2,700.00 

 
9 Tặng các Soeurs hưu dưỡng/mù MTG Thanh Hóa 10/12/18 $500.00 

 

     
10 Tặng Mái Ấm Vicente (mồ côi tàn tật) của dòng MTG Vinh 10/12/18 $500.00 

 
11 Tặng Mái Ấm Faustina (mồ côi tàn tật) của dòng MTG Vinh 10/13/18 $500.00 

 

     
12 Giáo điểm truyền giáo 3: GX Khe-Sanh; Cha Trần Vương 09/23/18 $10,000.00 

 
  Quốc Minh: Quà truyền giáo và nhu cầu truyền giáo 10/14/18 $1,200.00 

 
13 Tạ Ơn Thánh Mẫu La Vang ở Trung Tâm Lavang 10/15/18 $1,000.00 

 

     

14 

Giáo điểm truyền giáo 4: Caritas TGP Huế - Cha Nguyễn 

Ngọc-Hà: Hội Người Mù HảiLăng Quảng Trị & PhúVang Huế 09/23/18 $7,000.00 
 

15 Tặng Cơ quan Caritas TGP Huế qua Cha Nguyễn Ngọc-Hà  10/15/18 $500.00 

 

     
16 Tặng Đan Viện Biển Đức Thiên-An, Huế 10/16/18 $1,500.00 

 
17 Tặng Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương (qua Cha Tuấn)    09/30/18 $2,000.00 

 
  và khi ghé thăm Dòng 10/17/18 $500.00 
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18 Giáo điểm truyền giáo 5: GP Kontum- Cha Trương Cường  09/23/18 $5,000.00 

 
  5 buôn làng của dân tộc thiểu số, và phụ giúp 2 Sơ trợ tá    10/17 &11/17 $2,000.00 

 
19 Tặng việc truyền giáo Dòng Chúa Quan Phòng/Sơ Nhiệm  10/17/18 $1,000.00 

 
20 Tặng việc truyềngiáo Dòng ChúaThánhThần/Sơ ÁnhNguyệt  10/17/18 $500.00 

 
21 Tặng việc truyềngiáo Dòng PhaoloDeChartres/Sơ ÁnhHoa 10/18/18 $1,000.00 

 

     

22 

Giáo điểm truyền giáo 6:  GP BuônMêThuột – Sơ Cao Thị 

Trọng: 2 buôn làng của đồng bào dân tộc thiểu số 09/29/18 $5,000.00 

 
23 Giúp các dự án truyền giáo Dòng NVHB của Sơ Trọng 10/19/18 $4,000.00 

 

     
24 Giáo điểm truyền giáo 7: GX Suối Dây Tây Ninh 10/01/18 $8,000.00 

 
  Cha Nguyễn Thế Trường: nhu cầu Việt kiều về từ Cam Bốt 10/20/18 $5,000.00 

 
  Hỗ trợ cất thêm 50 nhà chòi cho các gia đình mới về 11/20/18 $528.00 

 

 

(tổng giá 50 nhà chòi này là $2,500.00, lấy thêm từ quĩ chi tiêu của 
anh chị em tham gia cu5ôc hànht rình là $1,972.00) 

   

     
25 Giáo điểm truyền giáo 8: Giáo xứ RạchVọp Cần Thơ - Cha  09/23/18 $5,000.00 

 
  Trương Thành Công: quà và nhu cầu truyền giáo lương dân 10/21&11/17 $4,000.00 

 
        

 
26 Tặng GX. Như-Gia của Cha Huỳnh Hồng Phúc  10/21/18 $1,500.00 

 
27 Tặng Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước Bãi Dâu VT 10/23/18 $1,000.00 

 
28 Biếu ĐTGM Nguyễn Chí Linh TGP Huế cho việc mục vụ  10/23/18 $500.00 

 
29 Tặng Trung Tâm Mục Vụ GP Thanh Hóa, Sài Gòn 10/24/18 $1,000.00 

 
        

 
30 Tặng AC. Vũ Quốc Hiệp + Vân, truyền giáo ở Bolivia 07/15/18 $500.00 

 
31 Tặng Cha Nguyễn Công Khương VN Lễ Thứ 7 Đầu Tháng  08/04/18 $100.00 

 
32 Tặng T.T. Trẻ Mồ Côi Quy Nhơn (Cha Phạm Ngọc Tuấn)  11/04/18 $1,000.00 

 
33 Tặng Trung Tâm Khuyết Tật 19/3 qua Cha Đức Minh 11/04/18 $500.00 

 
34 Tặng Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đang gặp hoạn nạn 11/17/18 $1,000.00 

 
35 Tặng Cha Toàn truyền giáo cho người Mường 11/20/18 $1,000.00 

 
        

 
36 In 270 tập kỷ yếu - dày 584 trang toàn màu, để tặng cho   $5,200.00 

 
  TĐCTT tham gia/đóng góp, và quí vị / các nơi liên hệ     

 

  

(ấn phí $5,500, chưa kể bưu phí; chúng em bỏ thêm cho ấn 
phí $300.00 và bưu phí $200.00)     

 
        

 
  Tổng kết chi tặng   $107,728.00   $107,728.00 
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