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1. KẺ CHỢ HAY THỦ ĐÔ HÀ NỘI 
Tại địa điểm cầu THÊ 

HÚC ngày nay, tức Đền 

Bà Kiệu, trƣớc kia có 

BIA TƢỞNG NIỆM 

GIÁO SĨ ĐẮC LỘ, 

khánh thành lúc 17 giờ 

ngày 29 tháng 5 năm 

1941, có thể là Cƣ Sở 

đầu tiên mà Chúa Trịnh 

Tráng cho phép cha Đắc 

Lộ và Cha Marques ở đó 

và truyền đạo, ngay 

trƣớc hồ Hoàn Kiếm 

ngày nay. Sau 1975 bia 

này đã bị HỦY BỎ. 

Theo cha Đỗ Quang 

Chính SJ, thì nơi đó có 

thể là chỗ cha Đắc Lộ đã xây NGÔI NHÀ THỜ ĐẦU 

TIÊN ở Hà Nội, tức KẺ CHỢ thời đó. Hiên nay chỗ đó 

đƣợc thay thế bằng ĐÀI KỶ NIỆM QUỐC TỬ QUỐC 

SINH (xem ĐQC trang 140-141).  

 

Về việc Truyền Giáo ở đây, Lm Đỗ Quang Chính SJ cho 

biết: “Để dọn đƣờng cho việc giới thiệu Tin Mừng với xã 

hội Đại Việt Đàng Ngoài, cha Jerónimo Rodrigues, giám 

sát HAI TỈNH DÒNG TÊN NHẬT BẢN, quyết định gửi 

hai Giêsu Hữu tiên phong đi Đàng Ngoài, đó là Giuliano 

Baldinotti ngƣời Italia và Tu Huynh Giulio Piani ngƣời 

Nhật (…) theo tàu buôn của ông Gaspar Porge de Fonseca 
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ngƣời Bồ Đào Nha (…) nhổ neo rời Nhật ngày 2 tháng 

2/1626, sau 36 ngày lênh đênh trên biển, mãi đến ngày 7 

tháng 3/1626 mới tới cửa sông Hồng Hà (cửa Ba Lạt) hay 

cửa sông Đáy. Lúc đó Trịnh Tráng cho ngƣời khám xét 

tầu và đƣa vào Thăng Long, có cả 4 chiến thuyền HỘ 

TỐNG vì vào thời đó quân nhà Mạc vẫn còn lảng vảng ở 

vùng này. Ngày 15 tháng 3 năm 1626 tàu tới KẺ CHỢ” 

(xem DTTXHĐV trang 115-117). Chúa Trịnh tiếp đón 

TÀU BỒ ĐÀO NHA nồng hậu, vì ông đang cần liên lạc 

với Maccau, tức Áo Môn. Ngày 7 tháng 4/1626 hai vị 

Truyền Giáo này vào gặp Chúa Trịnh Tráng cùng với 

thuyền trƣởng Fonseca, có đem theo Bức Thƣ của Giám 

Sát J. Rodriguez, chính thức xin đƣợc cho ngƣời đến 

Truyền Giáo ở Đàng Ngoài. Trịnh Tráng chấp nhận ngay, 

vì muốn giao hảo buôn bán với Bồ Đào Nha. Điểm đặc 

biệt là Chúa Trịnh Tráng còn cho phép Baldinotti ĐÀM 

ĐẠO về giáo lý với Hòa Thƣợng trụ trì Ngôi Chùa Chính 

trong Phủ Liêu. Vị Hòa Thƣợng này yêu mến cha 

Baldinotti và còn mời Cha ở lại trong xứ và biếu Cha 

nhiều quà tặng. Với chúa Trịnh Tráng, cha nói rõ, cha 

chƣa ở lại ngay đƣợc, mà chỉ đi xem TÌNH HÌNH THỰC 

TẾ, xem việc TRÌNH BÀY VỀ ĐẠO CHÚA RA SAO, 

chứ không phải tìm kiếm VÀNG BẠC. Để tạo sự DỄ 

DÀNG cho việc này, Trịnh Tráng  còn cấp cho cha GIẤY 

THÔNG HÀNH, hầu cha đƣợc tự do đi lại, cƣ trú trong 

lãnh thổ mà không phải chịu THUẾ MÁ.  

 

Tình hình đang TỐT ĐẸP thì có ngƣời phao tin rằng, 

thƣơng gia Bồ Đào Nha làm GIÁN ĐIỆP cho Đàng 

Trong, lại còn nói Thuyền Trƣởng Fonseca đã nhận của 

chúa Nguyễn một MÓN TIỀN LỚN cho công việc này. 

Đối với cha Baldinotti thì Ngài lại không nhận ra đƣợc 
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điều này, và khi thấy lòng hiếu khách của chúa Trịnh 

Tráng, cha muốn các giáo sĩ Đàng Trong biết tiếng Việt 

hãy ra Đàng Ngoài sớm để truyền giáo, nên đã viết thƣ 

cho cha Giám Sát Dòng Tên ở Đàng Trong là Cha Gabriel 

de Matos, ngƣời Bồ Đào Nha, bí mật gửi thƣ cho Ngài. 

Nhận đƣợc thƣ, Cha Matos xanh mặt, vì nếu Chúa Trịnh 

và Chúa Nguyễn biết sự việc này, họ sẽ qui tội GIÁN 

ĐIỆP cho cả hai bên. Gabriel Matos lúc đó cũng đánh liều 

viết thƣ TRẢ LỜI cho Baldinotti biết, đã có một số cha từ 

Đàng Trong về lại Áo Môn rồi, và sẽ từ Áo Môn theo tầu 

Bồ Đào Nha đến Đàng Ngoài năm tới, nhƣng không dám 

viết đích danh hai ngƣời đó là Pedro Marques và 

Alexandre de Rhodes (Đã rời Đàng Trong tháng 7/1626). 

Thƣ này đến tay Trịnh Tráng, nên bằng chứng đã rõ là 

có… vấn đề GIÁN ĐIỆP, vì thế lá thƣ Gabriel Matos viết 

cho Baldinotti bị bại lộ khiến cha Baldinotti phải bị 

QUẢN THÚC, cùng với giới thƣơng gia ngƣời Bồ Đào 

Nha tại một ngôi nhà ở ngoại ô thành Thăng Long.  

 

Cũng may, khi Baldinotti viết THƢ GIÃI BÀY với Chúa 

Trịnh, rằng việc thƣ lại nhƣ thế, chỉ là tƣơng quan TÔN 

GIÁO với các cha bạn thôi, chứ không có tƣơng quan gì 

với Chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Trịnh Tráng TIN LỜI 

CHA, chỉ bắt cha và các ngƣời trong đoàn THỀ THỐT 

lòng trung thành với Trịnh Tráng, ở một ngôi ĐỀN 

(TEMPLO hay PAGODE ?) một cách HẾT SỨC TRANG 

TRỌNG
1
, rồi cho phép thuyền trở vế Áo Môn đúng ngày 

lễ Thánh I-Nhaxiô 31 tháng 7 năm 1626, nhƣng mãi đến 

ngày 11 tháng 8/1626 mới rời KẺ CHỢ, có các tàu chiến 

Đàng Ngoài hộ tống, và RA KHƠI ngày 17 tháng 9 năm 

                                            
1
 Xem nghi thức THỀ THỐT này rất THÖ VỊ trong DTTXHĐV trang 122-

123). Có thể KỂ hoặc ĐỌC khi đi xe.  
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1626, sau 5 tháng trời ở Đàng Ngoài kể từ ngày đặt chân 

đến Thăng Long ngày 15 tháng 3 năm 1626 (Ibidem trang 

123). 

  

2. CỬA BẠNG THANH HÓA 
Là nơi Giáo Sĩ Alexandre 

de Rhodes tức Giáo Sĩ 

Đắc Lộ và cha Pedro 

Marques đã cập bến ngày 

Lễ Thánh Giuse 19 tháng 

03 năm 1627. Tại giáo xứ 

Ba Làng ngày nay có 

tƣợng Giáo Sĩ Đắc Lộ 

trong khuôn viên nhà 

thờ. Hai Ngài đến đây 

nhờ Tầu của ông Pinto da 

Fonseca, sinh quán tại 

Áo Môn, nhổ neo tại Áo 

Môn ngày 12 tháng 

3/1627, lần theo bờ biển 

Hoa Nam, qua đảo Thƣợng Xuyên (Sanch‟uan) lọt vào eo 

biển Quỳnh Châu, giữa bán đảo Lây Trâu và đảo Hải 

Nam, tiến xuống vịnh Bắc Bộ, để vào KẺ CHỢ (Thăng 

Long), nhƣng sau NGÀY THỨ SÁU của cuộc hành trình 

này, gió bão nổi lên mạnh, đánh GIẠT TÀU về phía 

Thanh Hóa (Thời ấy gọi là Thinh Hóa). Sáng ngày 19 

tháng 3/1627, gió bão yên lặng, tàu ghé Cửa Bạng dễ 

dàng. Để ghi nhớ giây phút đầu tiên bƣớc chân lên đây, 

Narques và De Rhodes đặt thêm một tên cho Cửa Bạng là 

CẢNG THÁNH GIUSE, để xin vị Thánh làm Quan Thầy 

cho xứ Truyền Giáo Đàng Ngoài. Vế phía dân chúng, thấy 

tàu lạ tới VN thì tò mò đến xem, Cha Đắc Lộ liền dùng 
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Tiếng Việt để nói với họ, khiến họ càng ngạc nhiên hơn 

nữa. (Câu chuyện VIÊN NGỌC QUÍ mà Đắc Lộ nói với 

dân). Chỉ hai ngày sau đã có ngƣời xin TÒNG GIÁO với 

tên thánh là Giuse và Inhaxiô. Và trong vòng 2 tuần lễ đợi 

phép chúa Trịnh để lên KẺ CHỢ, các cha đã rửa tội đƣợc 

cho 32 ngƣời, trong đó có một THẦY ĐỒ và một PHÁP 

SƢ. Ngày 2 thang 4 năm 1627, hai cha và đoàn ngƣời đã 

theo đạo, vác một cây Thánh Giá làm bằng một cây GỖ 

LỚN TRÊN RỪNG, cắm trên một đồi cao, ngƣời đi Biển 

có thể NHÌN THẤY.  

 

Vì Chúa Trịnh đang HÀNH QUÂN xuống phía Nam để 

đánh Chúa Nguyễn nên cha Đắc Lộ và cha Marques phải 

đi tàu chiến của Việt Nam để gặp Chúa Trịnh ngoài biển. 

Có tới 200 chiến thuyền, 500 thuyền chở quân cụ, và 300 

con voi đi đƣờng bộ, tổng cộng đến 200 ngàn quân. Đúng 

là một cuộc viễn chinh VĨ ĐẠI, theo lời kể của giáo sĩ Đắc 

Lộ. Đắc Lộ đi tháp tùng đoàn tầu này của Chúa Trịnh, rồi 

theo lệnh Chúa Trịnh, các Ngài xuống An Vực và lập CƢ 

SỞ ở đó, cùng với Nhà Thờ đầu tiên ở đây trong xứ Đàng 

Ngoài. Ngôi Nhà Thờ đƣợc khánh thành ngày 3 tháng 

5/1627. 

 

Tƣơng truyền rằng, Thánh Phanxicô Xaviê vào thánh 7 

năm 1549 đã ĐẾN THANH HÓA, có thể không phải vì 

CHỦ Ý, nhƣng ghé nơi này vì tàu buôn phải vào đây để 

tránh BÃO hay TIẾP TẾ LƢƠNG THỰC trong ít ngày, 

rồi lại ra đi TRỰC CHỈ đến KAGOSHIMA, trên đảo 

Kyushu, thuộc NHẬT BẢN, chính xác tới nơi này vào 

ngày 15 tháng 8 năm 1549. Nếu thực sự là nhƣ vậy, thì tàu 

này đã dừng ở Cù Lao Chàm ngoài khơi QUẢNG NAM, 

vì theo Hải Trình từ Malacca đi lên phía Bắc, thì Cù Lao 
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Chàm là TRẠM NGỪNG khá thuận tiện, vì theo lịch sử, 

chính ông Duarte Coelho đã ngừng lại ở đây năm 1523, 

rồi năm 1556, Fernão Pinto (Năm 1549 cùng đi Nhật với 

Thánh Phanxicô Xaviê. Sau này ông GIA NHẬP DÒNG 

TÊN ở Goa, và xuất dòng năm 1556 lúc ông 41 tuổi) cũng 

ĐÃ NGỪNG LẠI TẠI CÙ LAO CHÀM, và khám phá ra 

cây Thánh Giá trên Cù Lao Chàm do ông Duarte Doelho 

KHẮC vào năm 1523 (Xem DTTXHĐV trang 113-114). 

Vùng đất Thanh Hóa trở ra đƣợc gọi là ĐÀNG NGOÀI, 

tức Vƣơng Quốc ĐÔNG KINH.  

 

Đúng nhƣ nhận xét của Cha Baldonotti, ngƣời Đàng 

Ngoài rất dễ để chịu phép đạo, vì văn hóa Phật Giáo chƣa 

sâu, lại dễ có lòng tin về Thiên Chúa Tròi Đất, nên chỉ 

trong thời gian từ năm 1626 đến năm 1660 đã có đến 320 

ngàn ngƣời theo đạo theo Joseph Tissanier: Thƣ gửi cho 

Linh Mục Le Cazré (ĐQC Ibidem trang 127). Riêng với 

Baldonotti và vị Thuyền Trƣởng Gaspar da Fonseca thì do 

vụ việc bị coi là GIÁN ĐIỆP kể trên, không dám trở lại 

Đàng Ngoài nữa. Ngƣợc lại Marques và Đắc Lộ vì đã có 

kinh nghiệm ở Đàng Trong, nên QUYẾT TÂM THỰC 

HIỆN SỨ VỤ ĐÀNG NGOÀI, và đã có kết quả KHẢ 

QUAN nhƣ vậy. Theo Cha Đỗ Quang Chính SJ, có nhiều 

Sƣ Sãi và các bà quí tộc đã đóng góp cho việc Truyền 

Giáo này đƣợc thành công , nhƣng đồng thời, cũng vì 

“đụng đến quyền lợi” của các Thầy Pháp, mà cũng có 

những tố cáo và chống đối
2
. Vì thế các Ngài phải rời Kinh 

                                            
2
 Xem DTTXHĐV trang 143-148: Từ tháng 3/1627 đến tháng 5/1628 đã có 

1.414 ngƣời theo đạo. Chính những ngƣời theo đạo ở Kinh Đô lại đi RAO 

TRUYỀN ĐẠO MỚI. Khi bị NGHI OAN, bị Chúa Trịnh giao cho các quan 

QUẢN THỨC tại Bố Chính, và từ Bố Chính, hai cha lần mò lên HÀ TĨNH, 

VINH (NĂM 1629), do vị quan ở đây tốt bụng, không quản thúc, để các cha 
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Giáo xứ Cầu Rầm 

Đô đi BỐ CHÍNH rồi từ BỐ CHÍNH vào Nghệ An, thành 

phố Vinh. 

  

3. NGHỆ AN, VỚI THÀNH PHỐ VINH 
Tại đây có giáo xứ 

CẦU RẦM, có thể là 

CƢ SỞ GIÁO ĐIỂM 

ĐẦU TIÊN CỦA 

DÒNG TÊN ở Nghệ 

An. Hai giáo sĩ Đắc Lộ 

và Marques vì gặp khó 

khăn ở Bố Chính đã 

đến Hà Tĩnh và Vinh 

năm 1629. Các Ngài 

liền trình cho QUAN 

TRẤN THỦ ở đây về 

ngày giờ NHẬT 

THỰC NGUYỆT 

THỰC, nên vị quan 

này cho các Ngài đƣợc 

TỰ DO ở Nghệ An. 

Nhƣng chỉ ít lâu sau, 

các Ngài lại gặp khó khăn ở đây. May mắn thay, nhân dịp 

có tàu buôn Bồ Đào Nha đến Nghệ An với hai cha Gaspar 

d‟Amaral và Paulo Saїto, nên ngày 27 tháng 10 năm 1629 

các Ngài lại lên thuyền đi ngƣợc trở lại đến Kẻ Chợ, 

nhƣng không đƣợc lên Kinh Đô vì Marques và Đắc Lộ đã 

có lệnh Chúa Trịnh trục xuất khỏi Đàng Ngoài. Tàu Bồ 

                                                                                                
tìm đƣờng về lại ĐÀNG TRONG. Sở dĩ vậy, vì khi các thuyền viên chở các 

cha đi quản thúc ở Bố Chính, Đắc Lộ lại giảng đạo ngay trên THUYỀN và có 

tới 24 thuyền viên đƣợc rửa tội, và các ông này đã gửi gấm hai cha cho ông 

quan ở Bố Chính. Thế mới biết TÀI GIẢNG ĐẠO của Đắc Lộ.  
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Đào Nha liền đặt điều kiện với Chúa Trịnh, nên hai cha 

cũng đƣợc về Kinh Độ trở lại. Ở Kinh Đô, chỉ có thƣơng 

gia Bồ Đào Nha và Hai Vị Giáo Sĩ vừa từ Áo Môn đến 

mới trình diện Chúa Trịnh, còn hai cha Marques và cha 

Đắc Lộ thì âm thầm làm việc mục vụ.  

 

Trong thời gian các cha đi vắng, năm 1628 Cha Đắc Lộ đã 

cho in LỊCH CÔNG GIÁO, nên giáo dân đã biết các ngày 

lễ trong năm, vì thế khi các Ngài trở lại Kinh Đô, họ đến 

xƣng tội khá đông, đặc biệt vào các dịp MÙA CHAY và 

PHỤC SINH. Bà Catarina chị em với Chúa Trịnh đã theo 

đạo từ trƣớc, nên bà làm thơ ca kể lại việc Chúa Tạo Dựng 

Trời Đất, rồi xuống thế làm ngƣời, chịu chết CỨU 

CHUỘC nhân loại, nên đã giúp rất nhiều LÕNG ĐẠO của 

các bổn đạo ở Đông Kinh. Bà còn cung cấp các ảnh tƣợng 

do bà cho đúc để ngƣời ta đeo vào cổ nữa (ảnh CON 

CHIÊN). Các cha chỉ đƣợc ở lại trong thời gian tàu Bồ 

Đào Nha ở đó, nên khi tàu rời Đàng Ngoài, các cha cũng 

bị TRỤC XUẤT rời KINH ĐÔ. Lúc đó giáo dân đã có 

5.602 ngƣời. Các Cha liền trao trách vụ đó cho Ba Thầy 

Kẻ Giàng là Phanxicô Đức, Anrê Tri và Inhaxiô Nhuận 

trƣớc kia vào đạo là các nhà Sƣ, coi sóc. Ba Thầy này đã 

đặt tay lên Sách Thánh tuyên thệ trong một THÁNH LỄ 

CHIA TAY ngày 27 tháng 4 năm 1630 (không lập gia 

đình cho tới khi các Cha trở lại, giữ tiền của tập thể, vâng 

phục một Thầy do các cha chỉ định). Sau này thầy Đức là 

ngƣời đƣợc các Cha đặt làm bề trên của nhóm Thầy Giảng 

này, sau đó đƣợc vào dòng Tên với bậc Trợ Sĩ. Đầu tháng 

5/1630 các cha lên tàu về Áo Môn. Vì cha Đắc Lộ quá 

xuất sắc nên bề trên Áo Môn sợ Đắc Lộ trở lại Đàng 

Ngoài sẽ không thuận tiện cho việc Truyền Giáo, nên đã 

đặt Đắc Lộ làm Giáo Sƣ Thần Học ở Áo Môn 10 năm 
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trƣớc khi Ngài trở lại Việt Nam. Thế là cha Gaspar 

d‟Amaral đƣợc cử đi Đàng Ngoài.  

 

Cái lợi thế của cha Gaspar d‟Amaral đƣợc cử ra Đàng 

Ngoài chỉ vì ông là ngƣời Bồ Đào Nha, mặc dù ông thông 

đạo tiếng Nhật hơn và đã đƣợc sửa soạn để đi Nhật Bản. 

Cùng với Gaspar d‟Amaral lại có thêm Antonio de Fontes, 

cũng là ngƣời đã rành tiếng Việt ở đàng Trong, nhƣng bị 

Chúa Nguyễn trục xuất năm 1630, nên giờ đây, sau khi trở 

về Áo Môn, cũng đƣợc cử đi Đàng Ngoài
3
. Vị thứ ba đƣợc 

cử đi là António-Francisco Cardim, nhƣng vị này đến 

Đàng Ngoài để đi truyền giáo ở Lào.  

 

Tàu rời Áo Môn ngày 18 tháng 2/1631 và đến Đàng Ngoài 

ngày 1 tháng 3/1631, bỏ neo ở Kẻ Chợ ngày 15 tháng 

3/1631. Khi đến đây, các cha rất vui mừng, vì với sự hăng 

say của ba Thầy Kẻ Giảng đã khấn, có đƣợc thêm 3.340 

tín hữu và dựng thêm đƣợc 20 nhà thờ, chỉ trong vòng 10 

tháng các cha vắng mặt
4
. Đến năm 1632, thay thế cho hai 

cha Palmeiro và Fontes phải về Áo Môn theo lệnh Chúa 

Trịnh, hai cha Girolamo Majorica và Bernardino Reggio là 

ngƣời Đàng Trong mới về Áo Môn, đƣợc cử đến Đàng 

Ngoài
5
. Sau một năm ở Thăng Long, Majorica rời Thăng 

                                            
3
 Ông này cũng học tiếng Việt với cha Francisco de Pina cùng với Đắc Lộ ở 

Đàng Trong trƣớc kia. 
4
 Xem DTTXHĐV về ông Phanxicô đƣợc phúc tử đạo trong thời gian này 

(trang 155). Cũng xem Rhodes, Histoire du Royaume de Tunquin, trang 265-

266.  
5
 Cà hai đều là ngƣời Italia, cũng là đồng môn ở Đàng Trong với Đắc Lộ. 

Majorica là bề trên dòng Tên ở Đàng Ngoài có lẽ từ năm 1649 (và chết ở 

Thăng Long ngày 27 tháng 1/1656) 
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Long, chính thức đến VINH
6
. Tại nơi đây, đã tổ chức việc 

DÂNG HOA và NGẮM ĐỨNG do chính cha Majorica 

ngƣời Italia soạn, dựa theo câu văn rặt tiếng Nghệ An 

trong bài ngắm đứng là: “Mi (Tau) chẳng biết ngƣời ấy là 

ai !”. Trƣớc Ngài là cha P. Marques và Đắc Lộ nhƣ đã nói 

ở trên. 

 

4. DINH CÁT ở QUẢNG TRỊ 
 

Các Cha dòng Tên đã đến truyền giáo ở đây và có CƢ SỞ 

cũng nhƣ một NHÀ NGUYỆN ở đây, nhƣng không rõ 

CHÍNH XÁC Ở CHỖ NÀO.  Một cách chung, Nếu theo 

Chúa Nguyễn, lấy sông Gianh làm biên giới Đàng Ngoài 

với Đàng Trong, thì các thừa sai cũng rảo hết vùng đất 

Đàng Trong này, để Truyền Giáo. Họ Trí Bƣu nơi có BIA 

MỘ TỬ ĐẠO HIỆN NAY cũng do các cha Dòng Tên 

thiết lập. Khi có BÁCH HẠI, các tín hữu ở Trí Bƣu mới 

chạy vào LA VANG, là nơi Đức Mẹ đã HIỆN RA CHO 

HỌ. 

 

                                            
6
 Có thể xem thêm về việc Truyền Giáo ở Đàng Ngoài, với nhiều vị giáo sĩ 

khác nữa trong ĐQC, Ibidem các trang 158-168.Vị Giáo Sĩ gửi xác ở Đàng 

Ngoài là cha Giuseppe Mauro đã từ trần ở Thanh Hóa năm 1639, va Gaspar 

d‟Amaral ngày 26 tháng 2 năm 1646. Còn ở Đàng Trong chúng ta biết 

Francisco de Pina đã bị đăm tàu và chết ở Hội An ngày 15 tháng 12 năm 1625, 

chôn cất tại Hội An.Theo sử liệu của cha Girolamo Majorica ở Nghệ An, từ 

năm 1632- 1649, mỗi năm ở Đàng Ngoài có hơn 10 ngàn ngƣời trở lại đạo theo 

nhƣ thông tin ông báo với Cha Đăc Lộ. Bản thân Majorica, phải phục vụ cho 

40 ngàn bổn đạo, thuộc 70 Nhà Thờ khác nhau ở Đàng Ngoài. Theo João 

Maracci viết vào năm 1649 thì Đàng Ngoài có 190 ngàn bổn đạo. Còn theo 

Joseph Tissanier ra Đàng Ngoài từ năm 1658, số giáo hữu đã là 300 ngàn 

ngƣời. Dƣờng nhƣ số giáo hữu Đàng Ngoài hợp với Đạo Mới hơn là dân Đàng 

Trong.Từ ngày 27 tháng 4 năm 1630 đã có Hội Thầy Giảng, và Dòng Mến 

Thánh Giá đƣợc chính thức thành lập năm 1670.    
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5. HUẾ 
Sự kiện Trịnh 

Nguyễn Phân 

Tranh: Các Cha 

Dòng Tên làm 

quan trong triều 

đình nhà Nguyễn. 

Thƣờng là các 

CHỨC VỤ LIÊN 

QUAN ĐẾN 

LÃNH VỰC 

KHOA HỌC. Có thể tìm thấy các dữ liệu lịch sử của thời 

kỳ này về các thánh Tử Đạo Dòng Tên, cả trong các sách 

sử học ngoại quốc lẫn trong nƣớc. (Xem Đỗ Quang Chính 

SJ). Về những nhân vật ở Xứ Hóa, tức xứ Huế, phải kể 

trƣớc hết đến ông Bảo Lộc Rin, là ngƣời đã đọc sách giáo 

lý bằng chữ Hán do cha Matteo Ricci bên Trung Hoa soạn 

và đã trở lại đạo do cha Francisco de Pina dạy giáo lý và 

rửa tội cho năm 1620. Điểm độc đáo của ông là đã làm 

Linh Thao 8 ngày trƣớc khi ông cầm đầu phái đoàn đi 

Xiêm năm 1623-1625, và ông đƣợc Chúa Nguyễn Phƣớc 

Nguyên cho làm đầu QUAN VĂN ở Sinoa (tức xứ Huế). 

Nhân vật thứ hai cần lƣu ý là Bà Lớn Gioanna, là chị hay 

em của Chúa Nguyễn Phƣớc Nguyên, đƣợc cha Pina rửa 

tội cho năm 1620. Bà rất nhiệt tình trong việc truyền bá 

đạo Chúa cùng với Cha Pina. Nhân vật tiếp theo là Bà 

Minh Đức Vƣơng Thái Phi, là phi cuối cùng của Chúa 

Nguyễn Hoàng, cũng đƣợc cha Pina dạy đầy đủ giáo lý 

cho, và đƣợc rửa tội vào một ĐÊM trong năm 1625, vì 

ngƣời con duy nhất bà có với Chúa Nguyễn Hoàng là 

Nguyễn Phƣớc Khê ghét đạo. Bà chết năm 1649 lúc đó 81 

tuổi, trong khi con trai Nguyễn Phƣớc Khê lại chết trƣớc 
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bà ba năm. Ngƣời thứ bốn cần lƣu ý là Ngọc Liên Công 

Chúa, là con của Sãi Vƣơng Nguyễn Phƣớc Nguyên. Bà 

có ba ngƣời em gái đều kết hôn với các ông lớn nhƣ vua 

của Căm Bốt Chey Chettâ II, một Nhật Kiều danh giá tên 

là Sataro, và một ngƣời với tƣớng Nguyễn Cửu Kiều. Chịu 

ảnh hƣởng của Minh Đức Vƣơng Thái Phi nên Ngọc Liên 

Công Chúa đã đƣợc rửa tội vào năm 1636 do cha Buzomi, 

tên thánh là Maria Madalena, chồng bà là Trấn Thủ Biên 

dinh Phú Yên (1629-1643). Bà có nhà nguyện riêng và cha 

Đắc Lộ đã ở trong dinh của bà, dạy đạo và rửa tội cho 90 

ngƣời, trong số này có Thày Giảng Anrê Phú Yên. Năm 

1643 bà theo chồng về sống tại Thành Chiêm (xem ĐQC 

trang 73). Không biết bà chết năm nào, nhƣng năm 1674 

bà vẫn còn sống và dạy giáo lý. 
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6. ĐÀ NẴNG 

Sự kiện các cha Dòng 

Tên đến CỬA HÀN ĐÀ 

NẴNG rồi đi ngay đến 

HỘI AN, là để giúp đỡ 

các tín hữu Nhật Bản và 

Trung Hoa đi lánh nạn 

qua cuộc BÁCH HẠI ở 

các nƣớc đó. 

Vì thế khi đến CỬA 

HÀN, điểm nhắm của các 

cha là HỘI AN
7
. Thuyền 

cập bến CÙ LAO 

CHÀM, rồi mới đi vào. 

Cƣ sở đầu tiên của các 

Cha Dòng Tên là ở HỘI 

AN. Theo Cha Đỗ Quang 

Chính SJ thì Dinhciam là 

tên để chỉ Thành Chiêm phía Tây Hội An, tức Dinh quan 

Trấn Thủ Quảng Nam. Nó nằm sát Tả Ngạn sông Thu 

Bồn, khúc sông này còn đƣợc gọi là sông Hội An, chỉ cách 

Hội An khoảng 7 cây số. Ở đó chính là THỦ PHỦ của 

Trấn Quảng Nam, đƣợc xây dựng khoảng năm 1610-1612. 

Đến đầu thế kỷ XIX thì TƢỜNG THÀNH bị triệt hạ. 

Cách Thành Chiêm 01 cây số về phía Tây là Điện Bàn. Cƣ 

Sở Thành Chiêm đƣợc thiết lập sau 5 năm Cƣ Sở Nƣớc 

Mặn (xem DTTXHĐV trang 67-68). Thành Chiêm là nơi 

Anrê Phú Yên chịu TỬ ĐẠO, nhƣng không rõ nơi chốn 

của Thành Chiêm, có thể là cánh đồng thuộc nhà thờ 

Phƣớc Kiều ngày nay. Có thể thấy dữ liệu này theo Phạm 

                                            
7
 Theo Đỗ Quang Chính, Hội An có tên là Faifo. Theo Nguyễn Đình Đầu thì lại 

cho tên Hội An là Hoài Phố, vì con sông dẫn vào Hội An là con sông Hoài. 
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Nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn 

Đình Khiêm cũng nhƣ Văn Thƣ phong chân phƣớc của 

Anrê Phú Yên. 

Theo cha Đắc Lộ, Ngài cho biết chắc chắn Anrê Phú Yên 

là TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. 

 

7. QUẢNG NGÃI 

Dƣờng nhƣ có một CƢ SỞ DÒNG TÊN ở đây, nhƣng 

không chính xác vị trí. Dù sao thì các Cha ở Quảng Ngãi 

đã MUA MIẾNG ĐẤT NÀY, và trong cuộc HÀNH 

HƢƠNG VỀ NGUỒN năm 2007 cha Ngọc đã dẫn phái 

đoàn đến thăm KHU ĐẤT ĐÓ. Hiện nay khu đất này đã 

đƣợc xây TƢỜNG RÀO NGHIÊM TÚC 

 

8. QUI NHƠN, MÀ ĐIỂM NỔI TIẾNG LÀ NƢỚC MẶN  
Cƣ sở NƢỚC MẶN 

ngày nay thuộc giáo xứ 

Nam Bình, giáo phận 

Qui Nhơn.  Đó là CƢ 

SỞ THỨ HAI CỦA 

DÒNG TÊN, vì sau 

HỘI AN, một vị 

QUAN đã MỜI CÁC 

CHA DÒNG TÊN VỀ 

ĐÓ. Theo cha Đỗ 

Quang Chính SJ 

(DTTXHĐV trang 65-

66) thì quan Tri Phủ 

Qui Nhơn Trần Đức 

Hòa cho các Cha Dòng 

Tên đến ở tại Nƣớc 

Mặn, ông ra lệnh cho 

dân di chuyển nhà đi xa 
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hơn, để tránh gây hỏa hoạn cho nhà các Cha. Nƣớc Mặn 

cách thành Qui Nhơn thời đó khoảng 10 cây số về phía 

Đông ăn ra biển. Thành Qui Nhơn nguyên là thành Đồ 

Bàn, ngày nay địa điểm này thuộc xã Nhơn Hậu, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định. Vào thời điểm nầy, Phú Yên vừa 

mới đƣợc chúa Nguyễn đặt nền hành chính (1611) với tên 

gọi là phủ Phú Yên, thuộc Dinh Quảng Nam. Năm 1629, 

chúa Nguyễn Phƣớc Nguyên lập Dinh Trấn Biên Phú Yên, 

giao cho võ tƣớng Nguyễn Phƣớc Vinh trấn giữ. Nhƣ vậy 

lúc bấy giờ Nƣớc Mặn là phần ĐẤT GẦN CUỐI LÃNH 

THỔ Đàng Trong.  

 

Sở dĩ các cha đến lập cƣ sở ở đây, vì các Ngài mới 

THOÁT NẠN. Số là từ năm 1617-1639, các Cha Dòng 

Tên bị các chúa Nguyễn (Nguyễn Phƣớc Nguyên 1613-

1635; Nguyễn Phƣớc Lan 1635-1648) thƣờng  quản thúc 

hay trục xuất các nhà Truyền Giáo, vì nghi ngờ ngƣời 

Nhật ở Hôi An đồng tình với cuộc đảo chính của Nguyễn 

Phƣớc Anh, trong đó có sự hỗ trợ của các cha Dòng Tên 

chăng. Thêm vào đó cuộc HẠN HÁN năm 1617 khiến các 

nho sĩ và quần chúng cho rằng ĐẠO MỚI là nguyên nhân 

của sự HẠN HÁN. Vì thế, khi các Cha đƣợc Trần Đức 

Hòa mời đến Qui Nhơn thì đi ngay, dù Qui Nhơn rất xa 

với Hội An (Xem DTTXHDĐV trang 56-58). Nhƣ thế, 

cho đến năm 1618, các Giêsu hữu có hai cƣ sở ở Đàng 

Trong: Ở Hội An có Cha Marques, và Thầy Tsuchimochi 

và ở Qui Nhơn có các cha Buzomi
8
, Borri, Pina

9
 và tu 

                                            
8
 Buzomi là ngƣời đƣợc chúa Nguyễn sủng ái, trong khi các Giêsu hữu khác 

nhƣ Tu Huynh Antonio Dias và ba linh mục Antonio Fontes, Garpar Luis, và 

Romao Nishi bị trục xuất nhân dịp có đảo chánh giữa Nguyễn Phƣớc Anh và 

Nguyễn Phƣớc Lan. Cuộc đảo chánh thất bại nên Nguyễn Phƣớc Lan trục xuất 

ngƣời Nhật khỏi Hội An nên các cha cũng bị VẠ LÂY. Riêng cha Buzomi thì 
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huynh Antonio Dias (ĐQC trang 53).  Từ năm 1639 trở đi, 

TOÀN BỘ các Giêsu hữu bị chúa Thƣợng Nguyễn Phƣớc 

Lan trục xuất khỏi xứ sở. Giáo Đoàn Đàng Trong bỗng 

không còn một bóng thừa sai. Anh chị em giáo hữu tự 

đứng ra LO CHO NHAU, suốt từ Huế đến Thành Chiêm, 

Hội An, Hà Lam tới Quảng Ngãi, Qui Nhơn, Phú Yên.  

 

Trƣớc tình trạng này, phải giải quyết vấn đề Đàng Trong 

rao sao ? Chỉ có Đắc Lộ, lúc đó đang dạy thần học tại Áo 

Môn, đƣợc cha Giám sát Rubino cử đi Đàng Trong cùng 

với 6 anh em khác. Sau có thêm cha Pedro Alberto. Tất cả 

ĐI RA ĐI VÀO 4 lần trong những năm 1640-1645. Tới 

bằng cách nào ? Vẫn theo các tàu buôn Bồ Đào Nha đến 

Đàng Trong, nhƣng không RA MẶT, tới khi các tàu đã bỏ 

hàng, nhổ neo mới xuất hiện. Nhƣ vậy, ông Nghè Bộ 

Quảng Nam mới đành để cho các Cha ở đó, đợi chuyến 

tàu tiếp theo mới cho các Ngài trở lại Áo Môn. Lần I từ 

tháng 2/1640 đến tháng 8/1640, có cha Pedro Alberto đi 

tàu khác đến phụ giúp; lần thứ II từ tháng 12/1640 đến 

tháng 7/1641, lần này có thêm cha Bento de Mattos. 

Rhodes sẽ hoạt động truyền giáo từ Quảng Ngãi, qua Qui 

Nhơn rồi đến Phú Yên, nghĩa là HƢỚNG NAM của Đàng 

Trong, còn Mattos sẽ tiến về phía Kinh Đô (hiểu là Huế), 

Quảng Trị, Quảng Bình (Từ sông Gianh trở xuống phía 

                                                                                                
đƣợc Chúa Nguyễn Phƣớc Lan tín nhiệm, nên khoảng năm 1639 đƣợc Chúa 

nhờ về Áo Môn đi “công tác” cho Chúa. Buzomi chƣa kịp về Đàng Trong thì 

chết vì bệnh tại Áo  Môn ngày 1 tháng 7 năm 1639. Vì thế tháng 2/1640, Đắc 

Lộ đƣợc sai TRỞ LẠI ĐÀNG TRONG sau 10 năm sống tại Áo Môn dạy học 

(1630-1640).  
9
 Cha Pina chết đắm thuyền ngày 15 tháng 12 năm 1625. Cha là Linh Mục 

Dòng Tên đầu tiên chết ở Đàng Trong, xác cha đƣợc quàn ở Hội An, 
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Nam)
10

; lần thứ III từ tháng 1/1642 đến tháng 7/1643, lần 

nay may mắn có một Thầy Kẻ Giảng Đàng Ngoài, mới 22 

tuổi xin đi theo vào Đàng Trong; lần thứ IV từ tháng 

1/1644 đến tháng 7/1645, cũng một mình, nhƣng khi đến 

CỬA HÀN, có đến 10 Thầy Kẻ Giảng đón tiếp. Đắc Lộ và 

các Thầy đến ngay Kinh Đô, tức Kim Long (Huế). Các 

sinh hoạt tôn giáo và truyền giáo thƣờng đƣợc thực hiện 

vào BAN ĐÊM. Chính ở THỜI ĐIỂM NÀY, cha Đắc Lộ 

bị Chúa Nguyễn Phƣớc Lan chủ tọa phiên xử kết án TỬ 

HÌNH cha, nhƣng cha đƣợc viên Thái Sƣ của Chúa xin cải 

án, và CHA BỊ TRỤC XUẤT VĨNH VIỄN khỏi Đàng 

Trong, bị giải về Hội An ngày 17/6/1645, bị quản thúc 

trong nhà Nhật Kiều công giáo, và lên tàu về Áo Môn 

ngày 3 tháng 7 năm 1645. Chúng ta còn nhớ, Đắc Lộ đã 

chứng kiến cuộc tử đạo của Anrê Phú Yên vào ngày 26 

tháng 7 năm 1644, ngót nghét một năm trƣớc khi bị trục 

xuất. 

 

Cƣ sở NƢỚC MẶN ngày nay thuộc thôn An Hòa, xã 

Phƣớc Quang, huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định. Tòa 

Giám Mục Qui Nhơn đã lập nơi đây một bia kỷ niệm. 

Đáng chú ý, lúc bấy giờ Nƣớc Mặn chẳng những là một 

trung tâm truyền giáo mà còn là nơi các thừa sai dòng Tên 

nghiên cứu và sáng chế chữ Quốc ngữ trong giai đoạn thô 

sơ nhất (giai đoạn phiên âm) và là “trƣờng Quốc Ngữ” cho 

các thừa sai đến sau. 

 

 

                                            
10

 Đàng Trong lúc đó có bốn DINH, dinh Quảng Bình, từ sông Gianh đến Bắc 

Quảng Trị; Chính dinh, gồm phía Nam Quảng Trị và Thừa Thiên (Dinh CÁT 

?); Quảng Nam dinh, từ đèo Ải Vân đến hêt Qui Nhơn; cuối cùng là Trấn Biên 

dinh tức Phú Yên ngày nay. 
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Đài kỷ niệm Nước Mặn 
 

ĐỂ MUÔN ĐỜI GHI NHỚ 
 
Tại nơi đây, Nước Mặn 
- Ba linh mục Dòng Tên: Francesco Buzomi người Ý, Francisco 
de Pina người Bồ Đào Nha, Cristoforo Borri người Ý, và tu 
huynh António Dias người Bồ Đào Nha, đã đến lập cơ sở 
truyền giáo đầu tiên vào tháng 7 năm 1618, do lời mời của 
quan Trần Đức Hòa, Khám lý phủ Qui Nhơn. 
- Đức Giám mục Phêrô Lambert de La Motte, Đại diện Tông tòa 
tiên khởi Giáo phận Đàng Trong, tiền thân của Giáo phận Qui 
Nhơn, đã đến vào tháng 10 năm 1671. Đầu năm 1672, khi trở 
lại, ngài bổ nhiệm một linh mục Việt Nam đầu tiên như là quản 
xứ; đó là cha Giuse Trang, quê Quảng Ngãi, vị linh mục Việt 
Nam tiên khởi, do chính ngài truyền chức vào ngày 31-3-1668 
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tại Juthia, Thái Lan; cũng chính ngài lập Dòng Mến Thánh Giá 
ở Đàng Trong, tại An Chỉ, Quảng Ngãi, vào cuối năm 1671. 
 
Qui Nhơn, ngày 15 tháng 7 năm 2011 
 
Phêrô NGUYỄN SOẠN 
Giám mục Giáo phận Qui Nhơn 
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9. PHÚ YÊN 

Đó là quê hƣơng của 

CHÂN PHƢỚC ANRÊ 

PHÚ YÊN, vì không 

biết Tên thật của vị 

chân phƣớc này, nên 

gọi là ANRÊ PHÚ 

YÊN. Cha Đắc Lộ 

cũng gọi nhƣ vậy. Giáo 

xứ Mằng Lăng là quê 

hƣơng của Thầy Giảng 

Anrê Phú Yên.   

 Cách nhà thờ Mằng 

Lăng về hƣớng Đông 

Bắc chừng 01 km 

đƣờng thẳng, Dinh Trấn 

Biên Phú Yên đƣợc 

chúa Nguyễn thành lập 

năm 1629, vang bóng một thời xƣa, nay Dinh Trấn chìm 

sâu dƣới nƣớc dòng sông Cái. Di tích nầy, nay ngƣời địa 

phƣơng gọi là Thành Cũ thuộc thôn Bình Thạnh, xã An 

Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Chồng của công 

chúa Ngọc Liên là Quan Trấn Dinh Phú Yên. Bà lãnh 

nhận bí tích Rửa tội năm 1636. Sau khi lãnh nhận bí tích 

Rửa tội, bà đã lập một nhà nguyện tại Dinh Trấn. Tại nhà 

nguyện nầy, Anrê Phú Yên đƣợc cha Đắc Lộ ban bí tích 

Rửa Tội vào năm 1641. Năm 1642, Anrê Phú Yên đƣợc 

cha Đắc Lộ đƣa về Hội An, nhập đoàn Thầy Giảng. 

Khi Anrê Phú Yên chịu phúc tử đạo, cha Đắc Lộ 

đƣợc phép tham dự việc HÀNH QUYẾT Anrê Phú Yên, 

vì lúc đó chúa Nguyễn vẫn TRÂN TRỌNG VỊ GIÁO SĨ 

NÀY. Anrê Phú Yên chịu tử đạo ngày 26 tháng 7 năm 
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1644 tại Thành Chiêm, lúc 19 tuổi. Đắc Lộ đã giữ đƣợc 

Thủ Cấp của Anrê và đƣa về Rôma năm 1649, và hiện nay 

đƣợc giữ trong Trụ Sở Bề Trên Cả Dòng Tên, còn xác của 

Ngài đƣợc các cha Bồ Đào Nha đƣa về Áo Môn, đƣợc an 

táng dƣới chân bàn thờ của thánh đƣờng Madre de Deus. 

Đƣợc tôn vinh chân phƣớc ngày 5 tháng 3 năm 2000.  

 

10. CÁC ĐỊA DANH KHÁC 

Ngoài những điểm kể trên có thể kể các ĐỊA DANH 

KHÁC có dấu vết dòng Tên, đó là giáo xứ BỒ NGỌC tại 

Thái Bình, do cha Morellis dòng Tên thiết lập. Tại Bắc 

Ninh, cha Morellis cũng khởi đầu việc truyền giáo ở đây, 

mà địa danh còn ghi dấu ấn ngày nay là BẰNG SỞ, nơi 

hiện nay là ĐỀN THÁNH PHÊRÔ LÊ TÙY, cách Hà Nội 

70 km. 

Ngoài hai điểm trên, cũng nên lƣu ý đến KẺ SỞ, tức SỞ 

KIỆN ngày nay. Tại nơi đây có NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ 

TÂY ĐÀNG NGOÀI, có CHỦNG VIỆN với NGÔI NHÀ 

THỜ CỔ RẤT ĐẸP. Năm 2013 vừa qua Tòa Thánh đã 

phong cho Ngôi Thánh Đƣờng của KẺ SỞ thành TIỂU 

VƢƠNG CUNG THÁNH ĐƢỜNG. Hiện nay rất nhiều 

HÀI CỐT CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM đƣợc lƣu 

giữ ở đây, và đang có chƣơng trình coi SỞ KIỆN sẽ là nơi 

HÀNH HƢƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.  
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Tiểu Vương cung Thánh đường Sở Kiện 
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VỀ HAI GIÁM MỤC ĐẦU TIÊN 

 

 
ĐGM François Pallu và ĐGM Lambert de la Motte 

 

Với lòng NHIỆT THÀNH đối với Giáo Hội Việt Nam, 

cha Đắc Lộ thấy các bổn đạo Việt Nam ở đàng NGOÀI đã lên đến 

con số 150 ngàn ngƣời, còn ở Đàng Trong đã có 50 ngàn ngƣời, 

Ngài đã đi vận động với Tòa Thánh để có Vicaria Apostolica, và 

đã có HAI GIÁM MỤC ĐẦU TIÊN là Lambert de la Motte và 

Francois Pallu vào năm 1658. Đức Cha Lambert de la Motte vào 

Việt Nam ở Đàng Trong và Đàng Ngoài cả thẩy 4 lần. Còn Đức 

Cha Francois Pallu dƣờng nhƣ chƣa bao giờ đặt chân đến Việt 

Nam vì không đƣợc phép của chính quyền. Vì thế ngài tập trung 

vào việc đặt nền móng cho HỘI TRUYỀN GIÁO PARIS vừa mới 

đƣợc thành lập năm 1658. Theo lịch sử thì mãi đến năm 1960 

giáo hội Việt Nam mới CHÍNH THƢC ĐƢỢC TÕA THÁNH 

THIẾT LẬP HÀNG GIÁO PHẨM, trƣớc đó chỉ là các Giám mục 

TÔNG TÒA. 
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HOA TRÁI ĐÁNG CHÚ Ý TRONG THỜI KỲ ĐẦU 

CỦA CÁC THỪA SAI DÒNG TÊN TẠI VIỆT NAM 

 

Cái công lớn của các cha Dòng Tên trong thời kỳ đầu 

truyền giáo là có chính sách BẢN XỨ HÓA việc Truyền Giáo 

nên đã dày công nghiên cứu phiên âm, sáng chế CHỮ QUỐC 

NGỮ và lập nên CÁC THẦY KẺ GIẢNG. Hội này chắc chắn do 

Cha Đắc Lộ thiết lập nên, sau này đƣợc Đƣc Cha Lambert de la 

Motte CHÍNH THƢC HÓA, là thành phần GIÁO LÝ VIÊN 

NGƢỜI BẢN XỨ. Cũng vậy về dòng MẾN THÁNH GIÁ, sau 

này Lambert de la Motte chính thức là ngƣời đã HÌNH THÀNH 

NÊN CƠ CẤU DÕNG TU NÀY. Ngoài ra còn có tổ chức NHÀ 

ĐỨC CHÖA TRỜI. Đó là nơi ở của nhiều thành phần: có các 

ÔNG BÕ, các KẺ GIẢNG, CÁC CHÖ, các LINH MỤC. Họ ở 

chung với nhau trong NHÀ ĐỨC CHÖA TRỜI và mỗi ngƣời 

xuất phát đi làm NHIỆM VỤ THUỘC PHẦN MÌNH. Nó rất 

giống nhƣ trong một GIA ĐÌNH, vì thế mới gọi là NHÀ ĐỨC 

CHÖA TRỜI. Cuộc sống CHUNG nhƣ vậy rất giống hình ảnh 

GIÁO HỘI THỜI SƠ KHAI, mỗi ngƣời một PHẬN VỤ, ăn 

CHUNG với nhau, và HỖ TRỢ NHAU trong việc truyền giáo. 

Hiện nay không rõ các QUI LUẬT SỐNG của HÌNH THỨC này 

ra sao, nhƣng chắc có thể có các DỮ LIỆU liên quan đến tổ chức 

này. Dƣờng nhƣ ngƣời ta đã tìm thấy BẢN QUI LUẬT CHO 

NHỮNG NGƢỜI SỐNG TRONG NHÀ ĐỨC CHÖA TRỜI.  

 

VẤN ĐỀ TRỊNH NGUYỄN PHÂN TRANH 

 

Vào thời HẬU LÊ, 

Nguyễn Kim, một danh 

tƣớng của nhà Lê, bị sát 

hại năm 1545. Trịnh 
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Kiểm là con rễ của  Nguyễn Kim lên thay, nắm trọn binh quyền. 

Trịnh Kiểm đầu độc giết con cả của Nguyễn Kim là Nguyễn 

Uông. Thấy vậy, Nguyễn Hoàng, em của Nguyễn Uông lo sợ bị 

anh rể hại, nên nghe theo lời khuyên của chú là Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, xin vào trấn thủ Thuận Hóa. Năm 1570, Trịnh Kiểm chết, 

con cả là Trịnh Cối lên thay nhƣng bị em là Trịnh Tùng đoạt 

quyền và thao túng triều đình. Trịnh Tùng bắt đầu tính tới ngƣời 

cậu Nguyễn Hoàng đang ở phía nam. Vì tình hình nhƣ thế, từ năm 

1600, đại gia đình Đại Việt bị phân rẽ: Từ  Sông Gianh ra Bắc 

đƣợc gọi là Đàng Ngoài do chúa Trịnh cai trị. Từ sông Gianh trở 

vô Nam đƣợc gọi là Đàng Trong do chúa Nguyễn cầm quyền. 

Vua Lê đóng đô tại Thăng Long vẫn đƣợc Đàng Trong và Đàng 

Ngoài thần phục, nhìn nhận là vua của đất nƣớc.  

Tại Đàng Trong, ngày 21/05/1613, Nguyễn Hoàng băng 

hà. Ngƣời con thứ sáu là Nguyễn Phúc Nguyên lên nắm quyền. 

Để củng cố địa vị, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên muốn mở rộng 

quan hệ ngoại thƣơng với Bồ Đào Nha. Nhờ thƣơng thuyền Bồ 

Đào Nha, đoàn thừa sai dòng Tên từ Áo Môn đã đến Đàng Trong. 

Khi các Cha Dòng Tên đến truyền giáo thì việc PHÂN RANH 

NÀY đã rõ ràng rồi. Vì thế ai vào ĐÀNG TRONG thì đến với 

CHÖA NGUYỄN, còn ai đến ĐÀNG NGOẠI thì liên lạc với 

CHÖA TRỊNH. Về hai vị này, thì cũng muốn DỰA THẾ ĐẾ 

QUỐC và NỀN VĂN MINH của các nhà Truyền Giáo để PHÔ 

TRƢƠNG UY THẾ của mình. Ngƣợc lại các nhà truyền giáo 

cũng lợi dụng TÌNH THẾ này để LÀM QUAN trong các triều 

đình, và tƣơng quan với giai cấp LÃNH ĐẠO, để đƣợc DỄ 

DÀNG CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO. Ngoài Bắc thì có PHỐ 

HIẾN, tức HƢNG YÊN ngày nay là nơi BUÔN BÁN SẦM UẤT, 

còn trong Nam là HỘI AN, nơi đón các TÀU BUÔN RA VÀO. 

Cả hai bên đều MUA VŨ KHÍ của các thƣơng gia Bồ Đào Nha. 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BB%89nh_Khi%C3%AAm
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BB%89nh_Khi%C3%AAm
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%ADn_H%C3%B3a
http://vi.wikipedia.org/wiki/1570
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%91i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Bnh_T%C3%B9ng
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LỘ TRÌNH HÀNH HƢƠNG 400 NĂM  

TỪ NAM RA BẮC 

 

Dựa vào các ĐIỂM LỊCH SỬ TRÊN chúng tôi đề nghị 

một LỘ TRÌNH HÀNH HƢƠNG từ NAM ra BẮC nhƣ sau: 

 

1. Chiều hôm trƣớc ngày thứ I: Tập trung tại Trụ Sở Tỉnh 

Dòng Tên ở Thủ Đức lúc 17 giờ, tham dự THÁNH LỄ 

LÊN ĐƢỜNG lúc 18 giờ. Ăn Tối lúc 19 giờ và lên xe 

TRỰC CHỈ PHÚ YÊN trong chuyến XE ĐÊM khởi hành 

lúc 20 giờ. 

2. Ngày I: Buổi sáng đến PHÚ YÊN, giáo xứ Mằng Lăng, 

quê hƣơng ANDRE PHU YÊN. Ăn sáng. THAM QUAN 

quê hƣơng của vị CHÂN PHƢỚC TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. 

Tham quan Dinh Trấn Biên tức Thành Cũ ngày nay (Xem 

Ngƣời Chứng Thứ I của Phạm Đình Khiêm), nơi Anrê 

Phú Yên đƣợc RỬA TỘI. Buổi chiều thăm cửa biển Tiên 

Châu, và trở về Mằng Lăng, NGHE THUYẾT GIẢNG về 

việc TRUYỀN GIÁO Ở ĐÀNG TRONG. Thánh Lễ buổi 

chiều tại giáo xứ Mằng Lăng. Buổi tối: GIAO LƢU VỚI 

BÀ CON trong giáo xứ. Nghỉ đêm tại MẰNG LĂNG. 

3. Ngày II: Sáng 6 giờ thức dậy, thánh lễ, ăn sáng, và LÊN 

ĐƢỜNG ĐI QUI NHƠN lúc 8 giờ. Tới Qui Nhơn, nhận 

phòng tại TGM Qui Nhơn. Ăn TRƢA tại TGM Qui Nhơn. 

Buổi chiều tham quan cƣ sở NƢỚC MẶN, TẮM BIỂN 

TẠI NƢỚC MẶN. Ăn Tối tại Dòng MTG Qui Nhơn. Sau 

cơm tối, tham quan Trung Tâm Thánh Thể và Thánh Mẫu, 

mộ Hàn Mặc Tử và Nghỉ đêm tại TGM Qui Nhơn. 

4. Ngày III: Từ Qui Nhơn đi QUẢNG NGÀI, tham quan An 

Chỉ: CƢ SỞ ĐẦU TIÊN ở Quảng Ngài, và là CÁI NÔI 

của dòng Mến Thánh Giá VN, cũng là nơi Cha Đắc Lộ đã 

ở, và có thể THI HÀI CỦA ANRÊ PHÖ YÊN ĐƢỢC 
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QUÀN TẠI ĐÂY SAU KHI BỊ XỬ TỬ. Ăn trƣa tại Nhà 

Xứ Quảng Ngãi. Buổi chiều TRỰC CHỈ đến dòng St Paul 

Sao Biển Đà Nẵng, nhận phòng, sau đó đi HỘI AN, dâng 

Thánh Lễ chiều tại Nhà Thờ Hội An. Thăm mộ cha Sana, 

linh mục dòng Tên thế kỷ 18. Ăn TỐI ĐẶC BIỆT TẠI 

NHÀ HÀNG HỘI AN. Tham quan Hội An BY NIGHT. 

Cần tham quan Hội An BAN ĐÊM để thấy rõ đời sống 

Nhật Kiều và Hoa Kiều thời xƣa ở Thành Phố Thƣơng 

Mại này. Trở về nghỉ đêm tại nhà dòng St Paul Đà Nẵng. 

5. Ngày IV: Lễ Sáng tại dòng St Paul Sao Biển. ĂN SÁNG. 

Thăm Đức Mẹ Sao Biển và đi Trà Kiệu, dâng lễ tại Trà 

Kiệu. Cơm trƣa BÌNH DÂN TẠI MỘT QUÁN ĂN Trà 

Kiệu. Buổi chiếu thăm Dinh Chàm, tức dinh Trấn Thanh 

Chiêm, Điện Bàn. Tham quan Dinh Trấn Quảng Nam, nơi 

chân phƣớc Anrê Phú Yên bị giam, và nơi ông Nghè Bộ 

đã tuyên án TỬ HÌNH cậu thanh niên này. Thăm CƢ SỞ 

ĐẦU TIÊN của Dòng Tên ở Hội An. (Cƣ sở nầy chƣa xác 

định ở vị trí nào. Sẽ phải bàn hỏi về việc nầy, khi đến Hội 

An) Thăm Nhà Thờ Phƣớc Kiều, tham quan NÚI NON 

NƢỚC, MUA ĐỒ KỶ NIỆM. Ăn tối và NGHỈ ĐÊM tại 

nhà Dòng St Paul. 

6. Ngày V: Đi Tắm Biển ở CỬA ĐẠI lúc 6 giờ sáng và ĂN 

SÁNG TẠI ĐÓ. Đối diện với Cửa Đại ở ngoài biển là CÙ 

LAO CHÀM
11

, chụp hình kỷ niệm tại BÃI BIỂN. Lên xe 

đi HUẾ. (Nếu cần thì tắm biển tại Sao Biển, vì tại nơi đây 

chúng ta vẫn nhúng nƣớc và chạm chân trên cát mà các 

thừa sai dòng Tên đầu tiên tới Cửa Hàn – Đà Nẵng). Tới 

                                            
11

 Nếu có HÀNH HƢƠNG DU LỊCH, thì có thể THÊM MỘT NGÀY MỘT 

ĐÊM nữa ở HỘI AN, để tham quan CÙ LAO CHÀM, là khu du lịch SINH 

THÁI HIỆN NAY, sau đó tiếp tục Hành Trình ở mục số 6 này, nghĩa là sáng 

hôm sau thay vì Tắm Biển ở CỬA ĐẠI thi lên đƣờng đi ngay HUẾ. Nhƣ vậy 

LỊCH HÀNH HƢƠNG sẽ thêm MỘT NGÀY. 
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Huế ĂN TRƢA tại quán HƢƠNG CAU. Buổi chiều tham 

quan THÀNH NỘI HUẾ, và Nhà Dòng Thiên An Huế. 

Thăm nhà Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng, và sau đó trực chỉ 

LA VANG, THÁNH LỄ tại LINH ĐÀI LANG VANG, ăn 

tối và nghỉ đêm tại LA VANG. 

7. Ngày VI: Thánh Lễ Sáng TẠI NHÀ NGUYỆN THANH 

THỂ LA VANG. Ăn sáng và tham quan TRÍ BƢU. Các 

Cha Dòng Tên đã gây dựng nên cộng đoàn này từ những 

ngày đầu tiên cho tới khi dòng Tên giải thể năm 1773. Nơi 

đây có dấu vết ngôi Nhà Thờ Cũ bao quanh ngôi nhà thờ 

hiện tại, tƣởng nhớ đến cuộc chạy loạn thời vua Cảnh 

Thịnh từ ngôi nhà thờ này đến La Vang và đƣợc Đức Mẹ 

HIỆN RA. Thăm Đài Kỷ Niệm rất Uy Nghi tƣởng nhớ 

600 bổn đạo đã bị “đốt cháy” trong nhà thờ Trí Bƣu thời 

kỳ Văn Thân năm 1885, và chỉ 8 năm sau, tức năm 1893 

các giáo dân đã xây cất Đài Kỷ Niệm này. Sau khi tham 

quan đài Kỷ Niệm, TRỰC CHỈ QUẢNG BÌNH, tham 

quan động PHONG NHA hay ĐỘNG THIÊN ĐƢỜNG. 

Ân Trƣa Tay Cầm. Sau đó trực chỉ Vinh, đến TGM VINH. 

Nhận phòng và đi tham quan KẺ RUM, nơi Majorica soạn 

sách chữ Nôm, THAM QUAN DCV VINH, dòng MTG 

VINH, ăn tối và NGHỈ ĐÊM tại Tgm VINH. Có thể ĐI 

CHƠI TỐI ở CỬA LÕ VINH và ĂN HÀNG BAN ĐÊM. 

8. Ngày VII: Dâng Lễ và Ăn Sáng tại TGM VINH hay dòng 

MTG VINH. Lên đƣờng đi THANH HÓA. Thăm KẺ 

BẠNG là nơi hai cha Pedro Marques và cha Đắc Lộ đã đặt 

chân đến Đàng Ngoài ngày 19 tháng 3 năm 1627. Vào 

Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1627, các Ngài cùng với giáo 

dân trèo lên đỉnh núi Do Xuyên và trồng cây Thánh Giá 

bằng GỖ LỚN tại đây. Tại đây có giáo xứ Ba Làng, với 

đài Kỷ Niệm Cha Đắc Lộ. 
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9. Ngày VIII: Thánh Lễ và Ăn Sáng tại TGM Thanh Hóa. 

Lên Đƣờng đi thăm NHÀ THỜ PHÁT DIỆM. Ăn trƣa tại 

TGM PHÁT DIÊM. Sau trƣa đi NHO QUAN NINH 

BÌNH. Tham quan Tu Viện, núi Đức Mẹ, thăm mộ MỘT 

NHÀ TRUYỀN GIÁO của thế kỷ 17. Nghỉ đêm tại NHO 

QUAN NINH BINH
12

. 

10. Ngày IX: Thánh Lễ và Ăn Sáng tại Tu Viện Châu Sơn 

NINH BÌNH. Lên đƣờng về LA VANG. Nghỉ đêm tại La 

Vang. 

11.  Ngày X: Dâng lễ và Ăn sáng tại La Vang. Lên đƣơng 

TRỰC CHỈ về lại Qui Nhơn. Ngủ đêm tại TGM Qui 

Nhơn. Ăn Uống tại TGM QUI NHƠN. 

12. Ngày XI: Dâng lễ và ăn sáng tại Qui Nhơn. Sau đó TRỰC 

CHỈ về Tp Hồ Chính Minh. Vấn đề ĂN UỐNG đợt về sẽ 

TÙY CƠ ỨNG BIẾN. Có thể NGỦ ĐÊM TẠI CURIA và 

có Thánh Lễ Tạ Ơn sáng hôm sau tại CURIA GIÁM 

TỈNH, và CHIA TAY SAU ĐÓ. 

 

 

                                            
12

 Trong Lịch chƣa sắp xếp các đề tài NÓI CHUYỆN LỊCH SỬ. 
Vì lý do muốn THAM QUAN ĐẦY ĐỦ nên thiết tƣởng 11 ngày thì RẤT 

GỌN GẼ VÀ ĐẦY ĐỦ CHO CHUYẾN ĐI, thay vì chỉ có 10 ngày. Thí dụ VÌ 

MUỐN THAM QUAN NHÀ THỜ PHÁT DIỆM nên dừng chân NGỦ ĐÊM 

TẠI CHÂU SƠN NINH BÌNH rất phù hợp. Tại CHÂU SƠN NINH BÌNH có 

thể thăm BÃI ĐÍNH, và đi du thuyền NẾU MUỐN. Ngoài ra việc tham quan 

một DÕNG ĐAN TU NAM đã có BỀ DẦY LỊCH SỬ nhƣ Châu Sơn Nho 

Quan cũng là điểm xứng đáng cho chuyến HÀNH HƢƠNG. Hiện Đức TGM 

Giuse Ngô Quang Kiệt đang sống tại đây, cùng là dịp đƣợc THĂM NGÀI và 

VƢỜN HOA FATIMA Ngài đang cho xây dựng đƣợc 50% công trình rồi. Ở 

Ninh Bình cũng có VƢỜN HOA QUỐC GIA CÖC PHƢƠNG, và có một SỐ 

CHÙA CHIỀN nhà họ ĐINH. 
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LỘ TRÌNH HÀNH HƢƠNG KỶ NIỆM 400 NĂM  

TỪ BẮC VÀO NAM 

 

 

1. HỌP MẶT HÀNH HƢƠNG: Tại Tòa Giám Mục Hà Nội 

BUỔI TỐI ngày các khách hành hƣơng đến Hà Nội có thể 

HỌP MẶT. GIỚI THIỆU GIAO LƢU GẶP GỠ. Vì gặp 

mặt vào lúc 8 giờ 00 TỐI nên xin quí khách ĂN TỐI TỰ 

TÖC TRƢỚC. 

 

2. Ngày thứ I: Thánh Lễ Sáng, ăn sáng tại TGM HÀ NỘI, 

tham quan Thủ Đô, khởi đầu với VĂN MIẾU, sau đó là 

CHÙA TRẤN QUỐC, ăn trƣa tại Nhà Hàng PHƢƠNG 

UYÊN ở Hồ Tây (Món Ốc và Xôi Gà nổi tiếng ở Hà Nội). 

Buổi chiều đi phố TỰ DO: chợ Đông Xuân, mua sắm đồ 

kỷ niệm. Ăn Tối tại TGM Hà Nội. Họp mặt nói chuyện về 

400 năm dòng Tên. HANOI BY NIGHT tự do. 

 

3. Ngày thứ II: Dâng Lễ Sáng, ăn sáng. 8 giờ lên xe đi HẠ 

LONG, ăn trƣa tại Hạ Long, buổi chiều về lại TGM HÀ 

NỘI, ăn tối tại TGM HÀ NỘI. 

 

4. Ngày III: Thánh Lễ, Ăn Sáng, Lên đƣờng lúc 8 giờ đi 

thăm ĐỀN TỬ ĐẠO PHÊ RÔ TÙY ở Bằng Sở, và sau đó 

đi thăm ĐỀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN tại KẺ SỞ, nơi 

có TGM Tây Đàng Ngoài, Nhà Thờ Chính Tòa SỞ KIỆN, 

mới đƣợc thăng làm TIỂU VƢƠNG CUNG THÁNH 

ĐƢỜNG năm 2013 vừa qua. Nơi đây TẬP TRUNG nhiều 

xƣơng các Thánh Tử Đạo VN và là nơi Hành Hƣơng Các 

Thánh Tử Đạo VN của CẢ NƢỚC (cũng nhƣ LA VANG 

là nơi HÀNH HƢƠNG ĐỨC MẸ của cả nƣớc đang đƣợc 

xây dựng nhƣ Fatima và Lộ Đức). Ăn Trƣa Tay Cầm rồi 
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đi Ninh Bình. Buổi chiều vì tới Ninh Bình sớm, nên quí 

khách có thể THUÊ HONDA đi tham quan NHIỀU NƠI 

DU LỊCH tại NINH BÌNH
13

. Ăn Tối và ngủ tối tại nhà 

dòng CHÂU SƠN NINH BÌNH.  

 

5. Ngày IV: Thánh Lễ VỚI CÁC THẦY ĐAN TU, Ăn sáng 

và lên đƣờng đi THANH HÕA. Trên đƣờng thăm NHÀ 

THỜ PHÁT DIỆM, ăn trƣa tại TGM PHÁT DIỆM. Buổi 

chiều tiếp tục đi THANH HÓA. Nhận Phòng và ăn tối ở 

TGM THANH HÓA. 

 

6. Ngày V: Thánh Lễ, ăn sáng tại TGM THANH HÓA. Đi 

thăm KẺ BẠNG. Tiếp tục đi VINH, tới VINH nhận phòng 

và ăn tối tại VINH. Có thể đi chơi bãi biển CỬA LÒ ban 

đêm. 

 

7. Ngày VI: Thánh Lễ và Ăn Sáng tại TGM VINH hay dòng 

MTG VINH. Tham quan DCV VINH, lên đƣờng đi tham 

quan ĐỘNG THIÊN ĐÌNH. Ăn trƣa Tay Cầm. Lên xe đi 

LA VANG, nhận phòng, ăn tối tại LA VANG. Làm việc 

KÍNH ĐỨC MẸ tại LA VANG. Nghe Thuyết Trình về Trí 

Bƣu và La Vang. 

 

8. Ngày VII: Thánh Lễ, Ăn Sáng tại LA VANG. Lên xe lúc 

8 giờ thăm đền CÁC THÁNH TỬ ĐẠO tại Trí Bƣu. Lên 

đƣờng đi HUẾ, tham quan CHÙA THIÊN MỤ. Sau đó 

đến nhận phòng tại dòng CON ĐỨC ME VÔ NHIỄM hay 

TÒA GIÁM MỤC HUẾ. Buổi chiều tham quan THÀNH 

NỘI HUẾ. Đi chợ Đông Ba và mua đồ KỶ NIỆM Huế. 

Buổi tối ĂN TỐI TẠI  QUÁN HƢƠNG CAU, tham quan 

                                            
13

 Nhƣ Chùa Bãi Đính, Vƣờn Quốc Gia Cúc Phƣơng, và các đền vua chúa họ 

ĐINH ở khu vực này. 
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HUẾ BY NIGHT. Nếu ai muốn đi DU THUYỀN, có thể 

lập thành NHÓM tự do. Phái đoàn KHÔNG TỔ CHỨC 

DU THUYỀN. 

9. Ngày VIII: Tham qua Lăng TỰ ĐỨC, LĂNG KHẢI 

ĐỊNH, và DÒNG THIÊN AN HUẾ. Ăn cơm tay cầm hay 

ĂN TRƢA TẠI dòng Biển Đức Thiên An, nếu đặt HÀNG 

TRƢỚC có thể ăn tại NHÀ DÕNG THIÊN AN. Sau trƣa 

lên đƣờng đi ĐÀ NÃNG, trực chỉ Đức Mẹ Sao Biển, nhận 

phòng, buổi chiều đi thăm NON NƢỚC, và mua đổ kỷ 

niệm, đến HỘI AN. Ăn Tối Tại Nhà Hàng Hội An. HỘI 

AN BY NIGHT
14

, về lại Sao Biển, và nghỉ đêm tại SAO 

BIỂN (Có thể về MUỘN BAN ĐÊM không có vấn đề, vì 

chúng ta sẽ ở KHU NHÀ KHÁCH của Nhà Dòng St Paul 

Sao Biển). 

 

10. Ngày IX: Ăn sáng. Tham quan Dinh Trấn Biên, nhà thờ 

Phƣớc Kiều, gần CÁNH ĐỒNG NƠI AN RÊ PHÖ YÊN 

TỬ ĐẠO. Thăm Đức Mẹ TRÀ KIỆU, dâng lễ, ĂN TRƢA 

TẠI QUÁN ĂN BÌNH DÂN TRÀ KIỆU (ở đây rất đơn 

sơ, chỉ cần ĐẶT PHẦN ĂN TRƢỚC THÁNH LỄ, là sau 

đó có thể ĂN TRƢA ngay tại Trà Kiệu). Sau cơm trƣa, lên 

đƣờng TRỰC CHỈ QUI NHƠN, tới Qui Nhơn, ăn tối và 

nghỉ đêm tại TGM QUI NHƠN. 

 

11. Ngày X: Thánh Lễ, ăn sáng, tham quan CƢ SỞ NƢỚC 

MẶN. Tham quan đền Thánh Tử Đạo TÊPHANÔ THỂ. 

Tắm biển tại NƢỚC MẶN, ăn trƣa tại dòng MTG QUI 

NHƠN. Lên đƣờng trực chỉ PHÚ YÊN. Tới Phú Yên, ăn 

                                            
14

 Việc ăn tối và tham quan HỘI AN BY NIGHT rất thuận tiện, để thấy các 

NHẬT KIỀU và HOA KIỀU đã lằm ăn sinh sống nhƣ thế nào, thời các cha 

Dòng Tên ĐẶT CHÂN ĐẾN CỬA HÀN. Vì các TÀU BÈ BỒ ĐÀO NHA 

thƣờng chở hàng BUÔN BÁN tại cửa khẩu này. 
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tối và NGỦ ĐÊM Ở PHÚ YÊN, tại NHÀ THỜ MẰNG 

LĂNG. 

 

12. Ngày XI: Tham quan nhà Thờ nơi AN RÊ PHÖ YÊN 

đƣợc cha Đắc Lộ rửa tội. Sau đó lên đƣờng TRỰC CHỈ 

VỀ SÀI GÒN
15

. Hiện nay đã có ĐỀN THỜ CHÂN PHÚC 

AN RÊ PHÖ YÊN, vì đang sửa soạn cho việc hình thành 

ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI CỦA VIỆT NAM.  

 

Sau khi về Sài Gòn, nếu ai muốn đi đền cha Trƣơng Bửu Diệp 

và đi Đức Mẹ Bãi Dâu ở Vũng Tàu thì thêm 3 ngày nữa 

 

13. Ngày XII: Đi đền cha Trƣơng Bửu Diệp. 

 

14. Ngày XIII: Đi chợ Nổi ở Cần Thơ 

 

15. Ngày XIV: Đi Đức Mẹ Bãi Dâu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15

 Nếu muốn DỪNG CHÂN Ở NHA TRANG, thì thêm một ngày nữa, có thể 

TRỰC CHỈ TGM NHA TRANG ngày thứ XI, để tham quan suốt một ngày ở 

NHA TRANG. Nghỉ đêm và NHA TANG BY NIGHT, hoặc KHÔNG Ở TÕA 

GIÁM MỤC mà về ngay BUỔI TỐI, để đến SÁI GÕN sáng sớm hôm sau, kết 

thúc HÀNH HƢƠNG TẠI CURIA DÕNG TÊN với Thánh Lễ và ĂN SÁNG 

hoặc ĂN TRƢA tại CURIA. 
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PHẦN PHỤ LỤC 

 

CÁC GIỜ KINH SÁNG VÀ KINH TỐI 

 

Việc chia các giờ KINH SÁNG và KINH TỐI sẽ THEO 

TỔ, mỗi TỔ phụ trách một ngày gồm có KINH SÁNG và PHÖT 

HỒI TÂM buổi tối. 

 

A. GIỜ KINH SÁNG: XIN MỖI NHÓM XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỂ 

CỦA MỖI BUỔI CẦU NGUYỆN 

1. Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh TIN CẬY MẾN. 

2. Đọc đối đáp Thánh Vịnh Theo Chủ Đề. 

3. Thánh Ca. 

4. Đọc Lời Chúa THEO NGÀY 

5. Các ý cầu nguyện (ít là 4 ý mỗi lần) 

6. Thánh Ca 

7. Đọc Lịch sử nơi THAM QUAN NGÀY ĐÓ trong SỔ TAY 

HÀNH HƢƠNG 

8. Kinh NĂM THÁNH hoặc một trong 6 MẪU KINH. 

9. Kết thúc bằng một bài hát ĐỨC MẸ 

 

B. PHÚT HỒI TÂM BUỔI TỐI 

 

Bình thƣờng có thể có BÀI NÓI CHUYỆN về LỊCH SỬ 

TRUYỀN GIÁO ở MỖI GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ trong các sách 

của Lm Đỗ Quang Chính do BAN HÀNH HƢƠNG CHỈ ĐỊNH 

ngƣời THUYẾT TRÌNH. Sau đó là phần PHÖT HỒI TÂM 

 

1. Hát Thánh Ca 

2. Hƣớng dẫn HỒI TÂM do nhóm đã phụ trách KINH SÁNG. 
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3. Đọc Thánh Vịnh 

4. LỜI TẠ ƠN 

5. LỜI TẠ LỖI hay MỘT NGHI THỨC NÀO ĐÓ diễn tả sự TẠ 

LỖI. 

6. KINH CÁM ƠN hay KINH CHIỀU. 

7. PHÉP LÀNH CUỐI NGÀY 

 

SINH HOẠT TRÊN XE 

 

Có nhiều SINH HOẠT TRÊN XE, tùy MỖI ĐOẠN ĐƢỜNG. 

 

1. Có thể là SINH HOẠT VUI KỂ CHUYỆN. 

2. Có thể là TRÕ CHƠI 

3. Có thể là THỂ DỤC GIỮA GIỜ hay CHUYỆN KỂ 

4. Có thể là HÁT SINH HOẠT. 

5. Có thể là ĐỐ VUI ĐỂ HỌC 

6. CÁC THỜI ĐIỂM ĂN LAI RAI BÁNH KẸO hoặc CHIA 

SẺ QUÀ BÁNH. 

 

Mục đích của các SINH HOẠT NÀY để KẾT THÂN, vì 

khi đi THAM QUAN, ít có dịp GIAO LƢU VỚI NHAU. Trên xe 

luôn có CÂY ĐÀN GUITARE để những ai biết sử dụng nhạc cụ 

này PHỤC VỤ CHO NHÓM 
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CÁC BÀI ĐỌC THÊM 

 

BÀI SỐ 1 

 

 
CHÂN PHƢỚC ANRÊ PHÚ YÊN, MỘT CUỘC ĐỜI HOÀN 

THÀNH (1625-1644) 

 

 I. THÂN THẾ 

1. Tên gọi và năm sinh 

Tên gọi dân sự của thầy cho đến nay vẫn chƣa tìm thấy bút tích 

nào để lại. Đƣợc nhận tên Thánh Anrê khi chịu phép rửa tội. Tên thánh 

rửa tội Anrê cùng với quê quán là tên gọi của Anrê Phú Yên. Tên gọi 

Anrê Phú Yên là tên chính thức đƣợc Tòa Thánh công nhận.  

Căn cứ vào năm thầy tử đạo, năm 1644, Cha Đắc Lộ xác nhận 

lúc ấy thầy 19 tuổi, chúng ta biết đƣợc thầy đã chào đời năm 1625. 

 2. Nơi lãnh nhận Bí tích Rửa tội   

 Theo lời cha Đắc Lộ xác nhận: “Đúng 03 năm trước khi chết, 

mẹ thầy dẫn thầy đến cho tôi, và tôi được hạnh phúc rửa tội cho thầy” 
16

. Nhƣ vậy Anrê Phú Yên đƣợc rửa tội năm 1641. 

Nơi thầy đƣợc rửa tội ở đâu ? 

Cũng theo tài liệu của cha Đắc Lộ, Anrê Phú Yên là một trong 

90 ngƣời đƣợc cha Đắc Lộ rửa tội trong dịp tĩnh tâm bốn ngày liền tại 

nhà nguyện của bà Mađalêna Ngọc Liên trong Dinh Trấn Biên Phú 

Yên. 

Dinh Trấn Biên Phú Yên đƣợc chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên 

thành lập năm 1629 và giao cho con rễ là phó tƣớng Nguyễn Phúc Vinh 

                                            
16

. PHẠM ĐÌNH KHIÊM, Người Chứng Thứ Nhất , Tinh Việt Văn Đoàn, Sài 

Gòn 1959, tr. 56 
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trấn giữ. Vợ Nguyễn Phúc Vinh là Ngọc Liên, trƣởng nữ của chúa Sãi. 

Bà đƣợc rửa tội năm 1636. Bà lập nhà nguyện tại Dinh Trấn Biên. Đây 

là nhà nguyện đầu tiên trên đất Phú Yên. 

Xác định vị trí Dinh Trấn biên: 

Trong “Bản đồ Vương Quốc Annam” của cha Đắc Lộ, in năm 

1651, có vẽ tỉnh “Province de Ranran”. Bắc giáp Quinhin ( Qui Nhơn 

), Nam giáp Chiêm thành. Đó chính là tỉnh Phú Yên ngày nay. Trên bản 

đồ nầy, Phú Yên có ba con sông. Theo các nhà sử học, con sông nhỏ ở 

phía Bắc là sông Cầu; con sông lớn hơn ở giữa là sông Cái; con sông 

lớn nhất ở phía Nam là sông Đà Rằng. Thủ phủ của tỉnh đƣợc ghi là 

“Dinh Phoan” tọa lạc bên phía Bắc con sông ở giữa, tức sông Cái, ở 

chỗ gần cửa biển. Đây chính là Dinh Trấn biên đƣợc chúa Sãi lập năm 

1629. Do những tác động của thiên nhiên, ngày nay toàn bộ Dinh Trấn 

Biên nằm dƣới nƣớc dòng sông Cái.  

Dinh Trấn Biên ngày nay đƣợc gọi là Thành Cũ, thuộc thôn 

Bình Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An. Tên gọi nầy xuất hiện 

nhƣ để phân biệt với Thành An Thổ đƣợc vua Minh Mạng (1820-1840) 

thành lập vào thế kỷ 19. Thành An Thổ ngày nay thuộc thôn An Thổ, xã 

An Dân, huyện Tuy An. Về năm thành lập thành An Thổ thì các sử liệu 

ghi chép khác nhau. Cuốn Phương Đình dư địa chí của Nguyễn Siêu thì 

ghi là năm 1832; cuốn Đại Nam thực lục chính biên thì ghi là năm 

1836; cuốn Đại Nam nhất thống chí thì ghi là năm 1838.  

3. Nơi sinh  

Thời điểm thầy Anrê Phú Yên chào đời là thời điểm Phú Yên 

đang còn trong giai đoạn bắt đầu khai phá, khẩn hoang. Lực lƣợng khẩn 

hoang nầy là những đoàn di dân từ Thuận Quảng, phía Bắc Phú Yên, 

nhƣ Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 

Định. Ông cha của thầy Anrê Phú Yên thuộc những ngƣời di dân nầy. 

Lúc bấy giờ Phú Yên là vùng đất mới đƣợc chúa Nguyễn ổn 

định an ninh chính trị. Tuy nhiên việc khai khẩn đất hoang, lập làng vẫn 

còn nhiều yếu tố trở ngại, nhƣ về an ninh trật tự ở biên giới phía Nam 

với Chiêm Thành, khí hậu khắc nghiệt, nƣớc độc, chƣớng khí từ rừng 
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hoang cỏ rậm và ác thú ở miền núi. Do đó chỉ còn vùng đồng bằng ven 

biển, đặc biệt vùng châu thổ sông Cái (châu thổ vùng Bà Đài), khí hậu 

hiền hòa, dễ bắt con cua con cá, trồng đƣợc lúa nƣớc, cách xa biên giới 

phía Nam, là vùng “đất vàng” đƣợc các di dân ƣu tiên chọn lựa định cƣ. 

Dinh Trấn Biên cũng đƣợc thành lập tại vùng châu thổ nầy. Xét những 

điều kiện nầy, có thể gia đình của Anrê đã chọn vùng châu thổ sông Cái 

để định cƣ. Toàn bộ vùng châu thổ nầy, ngày nay thuộc giáo xứ Mằng 

Lăng và giáo xứ Chợ Mới.
17

  

Đầu năm 1639, toàn bộ các thừa sai Dòng Tên ở Đàng Trong đã 

bị chúa Nguyễn trục xuất. Lúc bấy giờ Cha Đắc Lộ đang ở Ma Cao. 

Cha tận dụng ảnh hƣởng của các thƣơng nhân ngƣời Bồ đối với chúa 

Nguyễn để cha đƣợc ra vào Đàng Trong tất cả bốn lần. Lần thứ nhất 

(02/1640 - 8/1640), lần thứ hai (12/1640 - 7/1641), lần thứ ba (01/1642 

– 9/1643), lần thứ tƣ (01/1644 – 03/7/1645). Trong chuyến trở lại Đàng 

Trong lần thứ hai, cha Đắc Lộ đã tận dụng cơ hội để thăm viếng tín hữu 

Phú Yên. Nhân dịp nầy cha rửa tội cho Anrê Phú Yên tại nhà nguyện 

của bà Mađalêna Ngọc Liên trong Dinh Trấn Biên Phú Yên. 

Xét hoàn cảnh sự hiện diện của cha Đắc Lộ tại Dinh Trấn Biên 

lúc nầy, có thể cha chỉ thăm viếng các tín hữu và qui tụ các tân tòng 

trong phạm vi những làng lân cận Dinh Trấn Biên. Học giả Phạm Đình 

Khiêm đã viết: “ Xét vì cuộc viếng thăm của giáo sĩ chỉ thâu hẹp trong 

các làng phụ cận dinh Trấn Biên, mà phƣơng tiện truyền tin và giao 

thông thời ấy lại rất hạn chế, ngƣời ta có lý do để tin rằng những giáo 

hữu tân tòng kia không phải từ ở nơi xa đến, mà chính là những ngƣời ở 

ngay chỗ trấn lỵ và phụ cận”.
18

 

Từ nhận định nầy, Học giả Phạm Đình Khiêm đi đến một nhận 

định khác: “Nhƣ vậy sinh quán của anh hùng Anrê Phú Yên, không đâu 

khác ngoài các làng Hội Phú và lân cận là Long Uyên, Diêm Điền, Hội 

Tín, Phú Thọ, Minh Chính… Tại Long Uyên ngày nay có một ngôi nhà 

thờ nhỏ lợp lá, với một họ đạo non vài trăm nhân danh, gọi là họ “Lò 

                                            
17

 Giáo xứ Chợ Mới  đƣợc tái thành lập ngày 28 tháng 5 năm 2013. Phần đất 

giáo xứ Chợ Mới hiện nay là phần đất đƣợc tách ra từ giáo xứ Mằng Lăng. 
18

 PHẠM ĐÌNH KHIÊM, sđd, trang 40. 
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giấy”. Theo lời truyền tụng, đó là họ đạo xƣa nhất trong cả miền, đã 

cống hiến cho Giáo hội mấy chục ngƣời tử đạo đời Văn thân. Phải 

chăng đó chính là làng quê của thầy giảng Anrê ? ”.
19

 

Học giả Phạm Đình Khiêm đã đặt vấn đề “Phải chăng (Lò Giấy) 

đó chính là làng quê của thầy giảng Anrê ? ”. Và vì chỉ là nghi vấn 

không thể chứng minh đƣợc nên ngay sau đó ông khẳng định: “Dầu sao 

thì tất cả miền này đều thuộc địa sở (họ chính) Mằng Lăng, một địa sở 

tôn giáo rất quan trọng, gồm 12 họ nhánh, 3.000 giáo hữu, với ngôi nhà 

thờ nguy nga đẹp đẽ nhất tỉnh. Vậy nếu không định rõ đƣợc đích xác 

làng, thôn nào đã sản xuất vị anh hùng, ít nhất ta cũng đƣợc biết chắc 

chắn Mằng Lăng là “xứ đạo quê hƣơng” (paroisse natale) của ngƣời, và 

đó là một nhận định quan trọng, vì “xứ đạo” (địa sở tôn giáo) là đơn vị 

căn bản của địa dƣ Giáo hội”.
20

  

Thật ra, Lò Giấy là một giáo họ đƣợc thành lập sau năm 1747 

và trƣớc năm 1850. Trong thống kê của các thừa sai năm 1747, Phú Yên 

có 06 nhà thờ và  67 nhà nguyện của các giáo họ liên hệ, trong đó Chợ 

Mới là nhà thờ chính trong vùng, là trú sở của các thừa sai.
21

 Trong số 

06 nhà thờ và 67 nhà nguyện của thống kê năm 1747 chƣa thấy có tên 

giáo họ Lò Giấy, và ngay cả Mằng Lăng cũng chƣa có trong thống kê 

nầy.    

Trong thống kê năm 1850 của Thánh Giám mục Cuênot Thể, 

Phú Yên đƣợc chia làm hai xứ, xứ phía Bắc và xứ phía Nam. Trong đó, 

Lò Giấy và Mằng Lăng thuộc xứ phía Bắc.
 22

   

Với các chứng cứ trên đây cho thấy việc xác định Lò Giấy là 

nơi sinh của Anrê Phú Yên là một khẳng định chƣa đủ chứng cứ lịch sử. 

Nói cách khác, không thể xác định Lò Giấy là nơi sinh của Anrê Phú 

Yên. Do đó, quan điểm của Học giả Phạm Đình Khiêm dễ đƣợc chấp 

                                            
19

 PHẠM ĐÌNH KHIÊM, sđd, trang 42. 
20

 PHẠM ĐÌNH KHIÊM, sđd, trang 43 
21

 ADRIEN LAUNAY, Histoire de la Mission de Cochinchine 1658-1823, 

T.II, Paris 2000, p. 191-192. 
22

 Mission de Quinhon,  Mémorial no. 58, 31 Oct. 1909, p. 152. 
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nhận: “nếu không định rõ đƣợc đích xác làng, thôn nào đã sản xuất vị 

anh hùng, ít nhất ta cũng đƣợc biết chắc chắn Mằng Lăng là “xứ đạo 

quê hƣơng” (paroisse natale) của ngƣời, và đó là một nhận định quan 

trọng, vì “xứ đạo” (địa sở tôn giáo) là đơn vị căn bản của địa dƣ Giáo 

hội”. 

4. Nơi tử đạo : 

Chân phƣớc Anrê Phú Yên tử đạo tại Gò Xử, Thành Chiêm, 

Điện Bàn, Quảng Nam. Nay thuộc giáo họ Phƣớc Kiều, giáo xứ Hội 

An, giáo phận Đà nẵng. 

5. Tuyên phong Chân phƣớc : 

Thầy giảng Anrê Phú Yên đƣợc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II tuyên phong Chân phƣớc vào ngày 05 tháng 3 năm 2000. 

Sau đó, để bày tỏ tâm tình tạ ơn Chúa cách long trọng và để tôn 

vinh Chân phƣớc Anrê Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Việt 

Nam, giáo phận Qui Nhơn đã tổ chức ngày hội trại đầu tiên của giảng 

viên giáo lý giáo phận Qui Nhơn từ ngày 25 đến ngày 26/7/2000 tại 

giáo xứ Mằng Lăng, quê hƣơng của Chân phƣớc Anrê Phú Yên. Đỉnh 

điểm của tâm tình tạ ơn là Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Phêrô Nguyễn 

Soạn chủ sự. 

Tại Đại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ 17 ở Toronto, Canada, 

(23-28/7/2002), Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nêu Chân Phƣớc 

Anrê Phú Yên ở vị trí thứ hai trong số 10 vị thánh trẻ tiêu biểu làm mẫu 

gƣơng cho cuộc sống. 

Tại Hội Nghị thƣờng niên ở Bãi Dâu từ ngày 25 đến ngày 

27/3/2008, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chính thức chấp thuận 

chọn ngày làm chứng của Chân Phƣớc Anrê Phú Yên, 26/7, làm Ngày 

Giảng Viên Giáo Lý Việt Nam.  

 II. SỰ NGHIỆP 

Nói đến Anrê Phú yên, là nói đến một ngƣời trẻ 19 xuân xanh 

can trƣờng sống chết vì Chúa Giêsu.  
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Nói đến Anrê Phú Yên, là nói đến một mẫu gƣơng về các kĩ 

năng sống cho giới trẻ.  

Nói đến Anrê Phú Yên là nói đến một mẫu gƣơng phục vụ dân 

Chúa của các giảng viên giáo lý.  

Nhƣ thế, nói đến Anrê Phú Yên là nói đến một cuộc đời đã 

hoàn thành. Chúng ta rút đƣợc bài học nào trong con ngƣời đã hoàn 

thành cuộc đời mới có 19 xuân xanh đó không ?   

Cuộc đời hoàn thành đã đƣợc sách Khải huyền diễn tả“ CHIỀU 

DÀI, CHIỀU RỘNG  VÀ CHIỀU CAO ĐỀU BẰNG NHAU ”(Kh 

21,16). 

1. CHÂN PHƢỚC ANRÊ PHÚ YÊN VỚI CHIỀU DÀI 

CUỘC ĐỜI : 

Mỗi ngƣời có thời gian sống ngắn, dài khác nhau. Mỗi ngƣời  

có những khả năng làm việc khác nhau. Theo chỉ dẫn của dụ ngôn 

những nén bạc trong Tin mừng ( Mt 25, 14-30 ), mỗi ngƣời có trách 

nhiệm khám phá sứ mạng, khả năng của mình trong suốt chiều dài cuộc 

sống. Phải làm hết sức mình để thực hiện sứ mạng và những khả năng 

của mình. Phải hành động nhƣ thể Thiên Chúa đã giao cho mình chính 

công việc nầy, vào lúc nầy. Chiều dài cuộc đời là chuỗi dài các nỗ lực 

của mỗi ngƣời để đạt đƣợc hạnh phúc trong suốt chiều dài cuộc đời của 

mình. 

Năm 1642, Anrê Phú Yên khăn gói lên đƣờng với cha Đắc Lộ 

về Hội An. Tại trƣờng “thầy giảng Hội An” do cha Đắc Lộ thành lập, 

Anrê đƣợc nhập đoàn với 09 ngƣời anh ƣu tú trong cộng đoàn thầy 

giảng, Anrê là ngƣời em út. 

 Ngoài việc luyện tập nhân đức, học giáo lý bằng quốc ngữ, chữ 

nôm, chữ hán, các thầy giảng còn đƣợc học kinh sử cổ điển. Về môn 

học nầy đã có sẳn một thầy giáo trong cộng đoàn là thầy Inhaxiô, từng 

là một cựu quan ở Chính Dinh. Cha Đắc Lộ nói về Anrê: “Tôi giao thầy 

Anrê cho một trong những thầy giảng khác của tôi là Inhaxiô, là người 

rất khôn ngoan, thông thái để học văn chương Trung Hoa; Anrê học 

hành có kết quả đến nỗi Inhaxiô phải nói với tôi rằng: Trong tất cả các 
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môn sinh, không một người nào đọ kịp trí tuệ của Anrê, thầy linh lợi 

thông minh, học đâu hiểu đó”. 
23

 

Nơi trƣờng thầy giảng, Anrê theo đuổi việc tu đức và học vấn 

nhƣng không bỏ qua những việc cần làm để giúp đỡ ngƣời khác, nhƣ 

Cha Đắc lộ nhận xét ngƣời học trò nhỏ của mình: “Người thầy không 

khỏe mạnh gì lắm, thế mà việc khó mấy trong nhà, thầy cũng làm luôn, 

nhiều khi lại làm quá sức mình; thầy quên mình để giúp kẻ khác”. 

- Làm hết sức mình, làm cách hoàn hảo nhất những gì có 

thể làm: 

Lễ Chúa Giáng Sinh năm 1643, nhóm thầy giảng đang có mặt 

tại kinh đô mừng lễ Giáng Sinh ngay trong dinh Tổng Trấn Nguyễn 

Phúc Khê. Không có linh mục, không có Thánh lễ, Thầy Anrê Phú Yên 

làm hang đá, một điểm qui tụ tín hữu trong vùng lân cận và chính Tổng 

Trấn Nguyễn Phúc Khê cùng con cháu và gia nhân đến triều bái, thờ lạy 

Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm ngƣời. Cha Đắc Lộ tóm tắt công 

việc của thầy Anrê trong những tháng ngày làm việc ở vùng truyền giáo 

này: “Thầy Anrê đặc biệt chăm chỉ đi theo thầy Inhaxiô trong mọi hoạt 

động vì lòng bác ái, thầy đến tận kinh đô xứ Đàng Trong, ở đó riêng 

mình thầy làm việc bằng nhiều người khác”. Thầy giảng đạo cho người 

ngoại giáo, dạy dỗ kẻ tân tòng…, dọn dẹp nhà thờ rất sạch sẽ, trang 

hoàng nhà thờ trong những ngày lễ lớn, khéo léo đến nỗi làm cho bổn 

đạo tăng thêm lòng sốt sắng và cả người ngoại giáo cũng phải trọng 

kính mầu nhiệm của đạo”. 
24

   

2. CHÂN PHƢỚC ANRÊ PHÚ YÊN VỚI CHIỀU RỘNG 

CUỘC ĐỜI 

Chiều rộng cuộc đời là việc mƣu cầu hạnh phúc cho ngƣời 

khác. 

Cha Đắc Lộ tóm tắt hoa quả về cách đối nhân xử thế của Anrê: 

“Anrê ở nhà tôi chỉ ít lâu, nhân đức trong linh hồn thầy đã biểu lộ ra 

                                            
23

 PHẠM ĐÌNH KHIÊM, sđd tr.79 
24

  PHẠM ĐÌNH KHIÊM, sđd tr.92 



 47 

ngoài; thầy sống giữa chúng tôi như một vị thánh nhỏ; thầy có tư thái 

hiền hậu, đức vâng lời mau lẹ, rất kính trọng mọi người, khiến ai ai 

cũng đều cảm phục”. Sự thông minh và những khả năng của thầy chẳng 

làm hại chút nào đến đƣờng tu đức của thầy: “Tất cả những lợi điểm đó 

chẳng làm cho thầy có chút vẻ gì là kiêu ngạo hay tự mãn: Thầy coi 

mình như kém hết mọi người, và không có gì làm cho thầy bằng lòng 

hơn là được dịp phục vụ người khác”. 
25

  

Quả vậy, Anrê nhỏ con, nhỏ ngƣời, ốm yếu, làm những việc 

nhỏ: Dọn bàn thờ, làm hang đá, chăm sóc bệnh nhân..., nhỏ nhất trong 

nhóm thầy giảng Đàng Trong, nhỏ tuổi đời, nhỏ tuổi đạo, nhỏ tuổi tu: 

Sinh năm 1625, rửa tội năm 1641, nhập đoàn thầy giảng năm 1642, 

khấn trọn năm 1643, tử đạo năm 1644.  

Dƣới bóng cha Đắc Lộ và một số thầy giảng từng là ông cử, 

ông quan, thầy Anrê trẻ tuổi, quê mùa, chơn chất không có gì đáng kể. 

Tuy nhiên, mặt trời chiếu soi ban ngày, vầng trăng soi chiếu ban đêm, 

sao hôm, sao mai dù leo lét nhƣng là một dấu chỉ đƣờng, một ngọn hải 

đăng trên bầu trời. Có đƣờng Quốc lộ 1, cũng có những con đƣờng bờ 

ruộng, những con đƣờng làng nhỏ hẹp; có cầu Ngân Sơn
26

 với những kỷ 

thuật cao cho bộ hành Nam Bắc, cũng có những cầu bê tông giản đơn, 

cầu khỉ, cầu tre cho cƣ dân và du khách về các xóm làng; có giòng sông 

Ngân
27

 với dòng nƣớc trong xanh phát nguyên từ dãy Trƣờng Sơn hùng 

vĩ, cũng có những dòng suối nhỏ nên thơ, hữu tình, nƣớc róc rách góp 

lại cho dòng sông. Ai cũng có gì để cho, ai cũng có gì để đóng góp cho 

anh chị em, cho Hội Thánh. Trọn tâm, trọn ý, trọn tình từ trong công 

việc nhỏ, đơn điệu, âm thầm,  đó là đạo lý của Tin Mừng: “Khá lắm, hỡi 
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người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc nhỏ mà anh đã trung 

thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc lớn, hãy vào hưởng niềm vui của 

chủ anh” (Mt 25, 21).  

Ngày 25 tháng 7 năm 1644, ông Nghè Bộ cho lính đến Cƣ sở 

Dòng Tên tại Hội An tìm bắt thầy Inhaxiô theo lệnh bà Tống Thị. Hôm 

ấy Cha Đắc Lộ và thầy Inhaxiô cùng với 04 thầy khác đang đi làm việc 

tông đồ, thầy Anrê Phú Yên ở nhà săn sóc 04 thầy trong nhóm đang bị 

bệnh. Toán lính không tìm thấy thầy Inhaxiô, Thầy Anrê bạo dạn nói 

với toán lính: “Nếu các ông muốn bắt thầy Inhaxiô thì vô ích vì Inhaxiô 

không có ở đây. Còn muốn bắt tôi thì rất dễ dàng, tôi là tín hữu, hơn 

nữa là thầy giảng. Tôi có cả hai tội mà các ông khép cho thầy Inhaxiô 

để bắt thầy ấy. Nếu thầy ấy có tội thì tôi làm sao vô tội được”. 
28

 

Toán lính không bỏ lỡ cơ hội, họ bắt và trói thầy Anrê nhƣ 

chiên hiền lành không chống cự. Sau đó toán lính xúc phạm đến các ảnh 

thánh, thầy khuyên can họ: “Nếu các ông quyết định lấy những ảnh 

thánh ấy, thì cứ để tôi sắp xếp cẩn thận cho, càng dễ mang đi”. Thầy 

Anrê đƣợc cởi trói để làm điều thầy nói, sau đó thầy đƣa tay cho lính 

trói thầy trở lại. Đã làm những điều ấy nhƣng lính chƣa thỏa mãn, lính 

lôi một thầy đang đau nằm trên giƣờng, định bắt giải đi. Thầy Anrê dịu 

ngọt thuyết phục, họ để cho thầy ấy đƣợc tự do, còn chính ngƣời van 

xin biện hộ cho anh em thì lên đƣờng khổ nạn. 

 Quả vậy, ơn thánh không hủy diệt bản tính tự nhiên nhƣng đón 

nhận, thánh hóa, và trợ giúp để bản tính tự nhiên tiến đến hoàn thiện 

viên mãn. Với đức nhân, với lòng dũng cảm, với trí khôn ngoan cùng 

với ơn thánh, thầy Anrê quyết định để cho lính bắt thầy mau chóng nhƣ 

thế; có thể vì thầy đã nghĩ rằng: Thầy là ngƣời em út trong nhóm thầy 

giảng, thầy có mất đi cũng không ảnh hƣởng gì đến sinh hoạt, đến sự 

sống còn của nhóm thầy giảng và lớn hơn nữa là sự sống còn của một 

giáo đoàn còn non yếu. Trong khi nếu thầy Inhaxiô, ngƣời anh cả khôn 

ngoan, bản lĩnh...mất đi thì sẽ ảnh hƣởng lớn đến nhóm, đến giáo đoàn. 

Cha Đắc Lộ là sƣ phụ, là linh hồn của nhóm, của giáo đoàn. Tuy nhiên 

sự hiện của cha có tính cách bấp bênh, vì theo lệnh chúa Nguyễn, hết 
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hạn “tạm trú” cha phải lên tàu với các thƣơng nhân về lại Áo Môn.
29

 Lại 

nữa, lệnh trục xuất của ông Nghè Bộ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó 

sự hiện diện của thầy Inhaxiô luôn luôn cần thiết cho anh em, cho công 

cuộc truyền giáo. Để cho lính bắt thầy nhƣ một „chiến lợi phẩm‟, điều 

đó có thể làm dịu đi việc truy tìm thầy Inhaxiô, đồng thời là tiếng 

chuông báo động nguy hiểm cho thầy Inhaxiô, thầy Inhaxiô có thể trốn 

thoát. Lời tiên tri của Cai-Pha “thà một ngƣời chết cho cả dân đƣợc 

nhờ” (Ga 11,50) xƣa đã ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu, nay đƣợc ứng 

nghiệm nơi thầy Anrê. 

Quả vậy, trong lúc tấn bi kịch xảy ra tại Hội An thì Cha Đắc Lộ 

và các thầy giảng sắp vào Dinh Trấn thăm hữu nghị ông Nghè Bộ. Vừa 

lúc ấy, ý Chúa nhiệm mầu sai khiến ông Horace Massa, một thƣơng gia 

ngƣời Ý chạy đến cấp báo cho cha Đắc Lộ biết sự việc xảy ra tại Hội 

An. Cha Đắc Lộ vội vàng cho các thầy giảng trở về tìm nơi ẩn núp. Còn 

thầy Anrê đã chọn hy sinh, quên mình làm hƣớng đi và thầy đã trung 

thành đến hơi thở cuối cùng với lựa chọn của mình. 

3. CHÂN PHƢỚC ANRÊ PHÚ YÊN VỚI CHIỀU CAO 

CUỘC ĐỜI 

- Chiều cao cuộc đời là hƣớng đi lên tới Thiên Chúa.  

Đƣợc biết Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu và làm chứng cho 

Chúa Giêsu là hành trình đức tin thánh Tông Đồ Anrê đã đi. Sau 17 thế 

kỷ, cũng từ miền sông nƣớc, một Anrê khác theo gƣơng vị Bổn mạng 

của mình,  đã từ bỏ Sõng lƣới, từ bỏ ruộng vƣờn, từ bỏ gia đình...để 

dành trọn vẹn tình yêu cho Chúa Giêsu. “Hãy giữ nghĩa cùng Chúa 

Giêsu cho đến hết hơi, cho đến trọn đời” là châm ngôn sống của Chân 

phƣớc Anrê Phú Yên.  

 Trong sân nhà lao, thầy Anrê Phú Yên đã khẳng định lòng tín 

thác đó khi nói với đám đông lƣơng giáo vây quanh mình : “Các anh 
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em thấy rõ tôi đây đã bị bắt và sắp phải chết, chẳng phải vì ăn cướp, 

giết người hay làm thiệt hại ai, mà chỉ vì tôi đã nhìn nhận Chúa tể trời 

đất và Con Một Người xuống thế chuộc tội cho ta. Mọi sự ta có đều do 

Người. Thế mà người ta lại muốn tôi phạm đến Người. Tôi chẳng sợ bất 

cứ hình phạt nào người ta có thể bắt tôi chịu, tôi chỉ sợ lửa hoả ngục 

đời đời. Hỡi anh em, anh em hãy coi chừng, đừng từ chối ơn Đức Chúa 

Trời đã ban cho anh em ” 
30

 

Cha Đắc Lộ kể lại những giây phút cuối cùng của Chân phƣớc 

Anrê Phú Yên đã hoàn thành cuộc đời vào chiều hôm 26/07/1644: :“ 

Tôi mê hồn nhìn thấy người thanh niên chân phước kia, lúc ấy quỳ gối, 

và đã bị đâm ba lần ở sau lưng, chẳng những không ngã quỵ, mà lại 

không hề lay chuyển; Thầy được vững mạnh như vậy trong ơn thánh 

sủng nâng đỡ Thầy; Thầy vẫn luôn luôn không chuyển động, và tôi thấy 

diện mạo của Thầy không mất chút nào về vẻ bình thản  cũng như về 

màu sắc… Người thanh niên thánh thiện nầy vẫn không ngớt đọc Thánh 

Danh Chúa Giêsu; ngay khi đầu của thầy đã rời khỏi cuống họng, và 

nằm ngả trên vai bên phải, tôi nghe thấy rỏ ràng tên cực trọng Giêsu 

phát ra từ vết thương nơi cổ, cùng một giọng giống hệt như từ cửa 

miệng phát ra lúc trước; tôi nghe thấy thế rất rõ ràng và tất cả những 

người gần tôi lúc ấy đều nói như vậy, vừa vui mừng, lại vừa kinh ngạc. 

Thánh Danh Giêsu không thể phát ra từ miệng thầy nữa, thì lại phát ra 

từ trái tim thầy, ngay đang lúc thôi đập, để tỏ rằng trái tim nầy dầu có 

chết, cũng còn giữ mãi Thánh Danh kia, và khi không thể dùng miệng 

lưỡi mà ca ngợi Danh Thánh Giêsu được, thì thầy dùng chính vết 

thương mình mà ca ngợi Danh Chúa...” 
31

.  

Cùng với Thánh Phaolô, Chân Phƣớc Anrê Phú Yên đã tiếp tục 

minh định :    “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời 

là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết, 

và tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Đức Kitô và được kết hợp với 

Người” (phil. 3,8).  
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III. MẢNH ĐẤT TỐT CHO HẠT GIỐNG NẨY MẦM  

1. Nơi Chân phƣớc Anrê Phú Yên: sự tự do của con ngƣời 

đƣợc kết hợp hài hòa với ân sủng. 

Chúng ta thử nghĩ xem, vào lúc hạt giống Tin mừng mới vừa 

đƣợc gieo trên quê hƣơng chúng ta, làm sao một chàng thanh niên mới 

15 tuổi đã dứt khoát chọn lựa theo Chúa và dám đem cái chết của mình 

ra để minh chứng lòng tín trung  của mình ? Chết vào lúc 19 tuổi, chết 

quá trẻ, sống đức tin hơn 3 năm. Quả vậy, không có ơn Chúa chúng ta 

không làm đƣợc việc gì. Do đó phải nói đƣợc rằng nơi Chân phƣớc 

Anrê Phú Yên là chuỗi dài sự tự do của con ngƣời đƣợc kết hợp hài hòa 

với ân sủng. Chân phƣớc Anrê Phú Yên đã tự do quyết định hƣớng đi 

cho đời mình và dù ơn Chúa là một kho tàng bất tận luôn có đó, nhƣng 

Anrê Phú Yên phải ra sức mò mẫm hy sinh trong cố gắng của cả một 

đời ngƣời để hoàn thành cuộc đời, mặc dù ngắn ngủi. 

2. Môi trƣờng sinh thái của nhân bản và đạo đức 

Anrê Phú Yên đã quảng đại hy sinh cuộc đời mình và tự nguyện 

lãnh lấy trách nhiệm trong cuộc sống. Việc này có đƣợc không phải là 

một sớm một chiều. Nó có bề dày nền tảng của nó. Đó là nhờ có một bà 

mẹ đạo đức, một ngƣời thầy uyên thâm và một mẫu gƣơng tông đồ giáo 

dân sáng ngời.   

2.1. Bà Gioanna 

Bà Gioanna, mẹ của Anrê, góa chồng sớm, nhƣng đã dạy con 

chu đáo. Chính bà đã đến xin cha Đắc lộ cho con mình làm đệ tử của 

cha. Yếu tố ngƣời mẹ trong việc giáo dục nhân cách và đức tin rất quan 

trọng. Chúa sáng tạo và quan phòng đã phú ban cho ngƣời nữ tấm lòng 

của ngƣời mẹ, lòng mẹ thì bao nhƣ biển Thái Bình, lòng mẹ hy sinh, 

lòng mẹ yêu thƣơng. Cha Philipphê Bỉnh viết : “Bà rất chăm sóc việc 

giáo dục cho Anrê về đường đức hạnh và đường học vấn”. (truyện Đàng 

Trão, trang 46). 

2.2. Cha Đắc Lộ 
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Cha Đắc Lộ, vị truyền giáo tài tình đã nhờ ơn Chúa soi sáng và 

kết hợp với sáng kiến cá nhân của ngài mà Nhà Đức Chúa Trời đã đƣợc 

lập nên, phỏng theo đời sống đại gia đình Việt Nam, ngài lấy tinh thần 

gia đình để huấn luyện các học trò của mình. Các thầy giảng đã đƣợc 

huấn luyện nhuần nhuyễn từ nền lễ giáo Đông Phƣơng về nhân, nghĩa, 

lễ, trí, tín, và sau đó trong cái gốc đầy sức sống ấy, cha Đắc Lộ đã cấy 

ghép Đức tin Kitô giáo vào. Nhờ vậy đạo Công giáo mà cha và các thầy 

rao giảng không xa lạ đối với đồng bào chúng ta. Tất cả chúng ta từ 

nhiều địa phƣơng, từ nhiều dòng họ khác nhau đƣợc mời gọi sống 

chung thành đại gia đình con cái Chúa. Tình Gia đình đó là một tình 

cảm sâu nặng mà mỗi ngƣời chúng ta phải  phát huy trong đại gia đình 

chúng ta đang sống, cộng đoàn dân Chúa.  

Năm 1642 Cha Đắc Lộ có dịp đến Phú Yên lần thứ hai, Anrê 

Phú Yên ngỏ lời với cha Đắc Lộ, xin theo Cha giúp việc truyền giáo. 

Lúc đầu cha Đắc Lộ từ chối vì Anrê còn trẻ, hơn nữa trong thời buổi 

cấm đạo việc di chuyển của đoàn truyền giáo có đông ngƣời là điều nên 

tránh. Tuy nhiên sự kiên trì nài nỉ của Anrê và của ngƣời mẹ đạo đức, 

đến không để van xin cho con út quý yêu của mình đƣợc „ngồi bên tả 

hay bên hữu‟ mà đến để van xin đƣợc đồng hành yêu mến và làm chứng 

cho Chúa Giêsu. Thiện chí đó đã khiến Cha Đắc Lộ gạt sang một bên 

cái lôgíc rất hợp tình hợp lý, rất khôn ngoan, rất “máu thịt” kia, để 

nhƣờng chỗ cho cái lôgíc tình yêu quan phòng của Thiên Chúa chiếm 

hữu và hƣớng dẫn. Hoan hô Cha Đắc Lộ ! Bài giáo lý bao đồng cha 

truyền lại cho Anrê Phú Yên không phải là những lời nói suông mà là 

một thái độ sống ấn tƣợng. Anrê đã nhập tâm bài giáo lý bao đồng ấy : 

Tín thác hoàn toàn vào tình yêu quan phòng của Cha trên trời. Lòng tín 

thác ấy đã đƣợc tỏ lộ mạnh mẽ trong cuộc đời, nhất là lúc đối diện với 

đau khổ và cái chết.  

2.3. BÀ NGỌC LIÊN CÔNG CHÚA 

Đặc tính của ngƣời nữ là yêu thƣơng phục vụ, có rất nhiều ơn 

gọi phục vụ không kèn không trống đang diễn ra từng ngày, trong gia 

đình, trong giáo xứ, trong các môi trƣờng hoạt động thiện ích xã hội. 

Việc  những ngƣời nữ tham gia vào việc hoạt động truyền giáo đã đem 

lại nhiều hiệu quả. Trƣờng hợp bà Maria Ngọc Liên là một điển hình. 
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Dựa vào lòng bao dung sẳn có nơi ngƣời nữ, lại nữa nhƣ một folklore 

của dân tộc, các vị thừa sai khơi sáng lòng bao dung hƣớng tới những 

ngƣời nghèo, những ngƣời bị bỏ rơi. Cha Đắc Lộ ghi nhận : “Một bà 

nhân đức tên là Maria Madalena, vợ quan trấn thủ, đã làm nhiều việc 

thiện trong tỉnh Phú Yên, bà còn là một người sáng lập một bệnh viện 

để chăm sóc tất cả giáo dân và người tân tòng bị chứng bất trị. Trong 

đám bệnh nhân có mấy người cùi sẵn sàng chịu phép rửa tội, để được 

trong sạch trong linh hồn. Mỗi ngày người ta giảng dạy những điều cần 

thiết để chuẩn bị phép bí tích ban ơn thánh, có mấy người bổn đạo cũ 

đến giúp và dự vào việc huấn giáo”. 
32

 

Bà Ngọc Liên chẳng những đã bảo trợ cho các bệnh nhân mà 

còn là ngƣời bảo trợ cho các dự tòng và tân tòng. Có bà bảo trợ, các dự 

tòng và tân tòng mới có thể ra vào đƣợc nhà nguyện trong dinh Trấn 

Biên. Gƣơng sống đạo, lòng rộng lƣợng, sự thơm thảo, thởi lởi của bà 

bảo trợ chắc hẳn đã để lại trong lòng Anrê Phú Yên một ấn tƣợng sâu 

sắc. Chính ấn tƣợng nầy đã ảnh hƣởng đến những chọn lựa và quyết 

định định hƣớng cuộc đời của Anrê. 

Gƣơng sống đạo của cha Đắc Lộ, của bà Gioanna, của bà Maria 

Madalêna Ngọc Liên và Chân phƣớc Anrê Phú Yên là một lời nhắn nhủ 

chúng ta: Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có bổn phận rao giảng 

Tin Mừng, nhƣng lời giảng hùng hồn nhất là chính cuộc sống chúng ta.  

 

 

BÀI SỐ 2 

 

NƢỚC MẶN, CẢNG THỊ VÀ TRUNG TÂM TRUYỀN GIÁO 

 

1. THIÊN NHIÊN MỘT VÙNG ĐẤT: 

“Mãn vui Hương Thủy Ngự Bình, 

                                            
32

 A. DE RHODES, Hành trình truyền giáo , Hồng Nhuệ dịch, tủ sách đại kết, 

1994, trang 105 -106. 
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Ai vô Bình Định với mình thì vô 

Chẳng lịch bằng kinh đô,  

Bình Định không đồng khô cỏ cháy. 

Năm dòng sông chảy,  

Sáu dãy non cao, 

Biển Đông sóng vỗ dạt dào,  

Tháp xưa làm bút ghi tiếng anh hào vào mây xanh.” 

Những lời mộc mạc ấy của ngƣời học trò xứ „nẫu‟ ngỏ lời với 

ngƣời học trò sông Hƣơng núi Ngự đã giới thiệu đƣợc khái quát thủy 

thổ của tỉnh Bình Định. Tỉnh Bình Định có bờ biển dài trên 100 km. Từ 

Nam ra Bắc có nhiều dòng sông lớn nhỏ với dòng nƣớc trong xanh 

ngoằn ngoèo uốn lƣợn trong đất Bình Định trƣớc khi ra biển cả hòa 

mình với đại dƣơng. Năm dòng sông lớn cắt ngang địa hình Bình Định 

theo hƣớng Tây – Đông : Sông Hà Thanh, Sông Côn, Sông La Tinh, 

Sông Lại Giang, Sông Tam Quan.  Năm dòng sông nầy trƣớc khi chảy 

ra biển quần tụ thành những đầm vịnh, cửa biển, tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc giao lƣu từ vùng biển vào đồng bằng, lên miền núi và ngƣợc 

lại. Sông Hà Thanh và Sông Côn vào đầm Thị Nại ra cửa biển Thị Nại. 

Sông La Tinh vào đầm Đề Gi 
33

 ra cửa biển Đề Gi. Sông Lại Giang 

chảy ra cửa biển An Giũ 
34

. Sông Tam Quan chảy ra cửa biển Kim 

Bồng.  

2. CẢNG THỊ NƢỚC MẶN: 

Ngoài năm dòng sông chính ấy còn có những phụ lƣu song 

song hoặc giao nhau với các tỉnh lộ, huyện lộ. Dọc theo các điểm bờ 

sông giao nhau với đƣờng bộ và tại các cửa biển, các cụm dân cƣ đã 

đƣợc hình thành. Các làng nghề, các cảng thị sông biển cũng sớm ra đời 

cùng với các cụm cƣ dân. Trong số các cảng thị đƣợc hình thành tại 

Bình Định, Nƣớc Mặn là một cảng thị sầm uất đƣợc hình thành bên bờ 

sông Hà Bạc, một chi nhánh của sông Côn. 

                                            
33

 Đầm Đề Gi còn gọi là đầm Đạm Thủy hay đầm Nƣớc Ngọt, nằm trong hai 

huyện Phù Mỹ và huyện Phù cát. 
34

 Cửa An Giũ còn gọi là cửa An Dụ hay cửa Tà Phù. Thuộc huyện Hoài Nhơn. 
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Cha Borri, một trong các thừa sai Dòng Tên đầu tiên đến Nƣớc 

Mặn đã viết : “ Chúng tôi leo lên lƣng voi ngay để cùng đoàn tuỳ tùng 

đi tới Nƣớc Mặn, một địa điểm dài chừng hai dặm và rộng tới một dặm 

rƣỡi ”. 
35

  Cha Borri không nói đến cảnh buôn bán ở Nƣớc Mặn nhƣng 

đã cho thấy sự rộng lớn của cảng thị nầy. 

Vào thế kỷ XVIII, Pierre Poivre đã đến Đàng Trong và viết 

trong hồi ký của ông : "Tại tỉnh Qui Nhơn có một thƣơng cảng khác gọi 

là Nƣớc Mặn là một cảng tốt, an toàn, đƣợc thƣơng nhân lui tới nhiều 

nhƣng kém hơn Faifo, lại không thuận tiện vì quá xa kinh thành mà các 

thuyền trƣởng thì nhất thiết phải đi đến kinh thành nhiều lần và phải đi 

ròng rã 6 ngày đƣờng" . 
36

 

Sách Đại Nam Nhất Thống Chí, tỉnh Bình Định, bản chép thời 

Tự Đức, mục thị tập có ghi tên 118 chợ lớn nhỏ trong toàn tỉnh Bình 

Định nhƣng không thấy có Nƣớc Mặn dù chỉ là một chợ nhỏ. 
37

 Nhƣ 

thế, bƣớc sang thế kỷ XIX, cảng thị Nƣớc Mặn vang bóng một thời đã 

suy tàn, các thƣơng nhân đến các nơi khác hoặc về Qui Nhơn buôn bán, 

tạo tiền đề phát triển cho thành phố Qui Nhơn ngày nay. 
38

  

Cho đến nay việc khảo sát cảng thị Nƣớc Mặn chƣa đƣợc đi 

sâu. Vào tháng 4 năm 2006, Bảo tàng tổng hợp Bình Định đã tổ chức 

khảo sát nhƣng không quy mô.  

 “Hố khảo sát chỉ có diện tích 6m², lại mới đào khoảng 50cm, 

nhƣng các nhà khoa học đã tìm thấy hàng vài trăm mảnh gốm sứ các 

loại: gốm Gò Sành (gốm Chăm thế kỷ XIV-XV), gốm Chu Đậu (Việt 

Nam, thế kỷ XIV-XVIII), Nhật Bản, Trung Quốc (thế kỷ XVII), thậm 

                                            
35

 CRISTOPHORO BORRI, Xứ Đàng Trong năm 1621, Hồng Nhuệ – Nguyễn 

Khắc Xuyên và Nguyễn Nghị dịch, nxb. Tp. HCM 1998, tr. 99. 
36

 CORDIER. Voyage de Pierre Poivre en Cochinchine, description de la 

Cochinchine, REO, T.III, 1887. 
37

 Dịch giả NGUYỄN TẠO, Đại Nam Nhất Thống Chí tỉnh Bình Định, Nha 

Văn Hóa Bộ Quốc Gia Giáo Dục xuất bản năm 1964, tr. 84-92. 
38

 Trong tấm bia ở đền Quan Thánh thuộc thành phố Qui Nhơn có ghi một 

ngƣời họ Nguyễn, quê Nƣớc Mặn,  cúng năm quan tiền để xây dựng ngôi đền 

nầy vào năm 1837. 
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chí cả gốm vùng Trung Cận Đông, gốm Thái Lan. Nhiều nhất vẫn là 

gốm Chăm, Trung Quốc và Nhật Bản. Gốm Trung Quốc và Nhật Bản 

cùng mang màu xanh trắng, nhƣng có thể phân biệt khá rõ về sắc độ và 

sự tinh xảo. Có mặt tại điểm khảo sát, TS Roxana M. Brown (một 

chuyên gia về gốm Đông Nam Á, hiện là Giám đốc Bảo tàng Gốm 

Đông Nam Á thuộc Đại học Bang Kok - Thái Lan), nhận xét: "Niên đại 

của các hiện vật gốm Trung Quốc và Nhật Bản nằm khoảng thời gian từ 

1620 đến 1680".  

Còn Tiến sĩ  Đinh Bá Hòa - Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp 

tỉnh, đánh giá: "Sự phong phú các mảnh gốm trên cùng một lớp địa tầng 

cho thấy sự giao lƣu, buôn bán thời kỳ này rất phồn thịnh. Những mảnh 

gốm Nhật khá nhiều, chứng tỏ các thƣơng gia Nhật đã tìm đến Nƣớc 

Mặn giao lƣu, buôn bán rất nhiều. Những hiện vật này làm sáng tỏ thêm 

hiểu biết của chúng ta về cảng thị Nƣớc Mặn thuở phồn vinh và cũng 

chứng tỏ rằng, cảng thị này chỉ tồn tại đến thế kỷ XVII". 
39

 

Sự ra đời của một cảng thị, sự hƣng thịnh, suy vong, lụi tàn đều 

có những lý do tất yếu của nó. Cảng thị Nƣớc Mặn ngày xƣa bao gồm 

các thôn An Hòa, thôn Lƣơng Quang, xã Phƣớc Quang và thôn Kim 

Xuyên thuộc xã Phƣớc Hòa, huyện Tuy Phƣớc ngày nay. Trải qua thời 

gian dài dâu bể và do sự bồi đắp tự nhiên của phù sa, cảng thị ngày càng 

biến dạng và  suy tàn.   

Vào thế kỷ XVII – XVIII, cửa khẩu đi vào Nƣớc Mặn đƣợc gọi 

là Kẻ Thử.
40

 Cửa khẩu nầy dẫn vào phía Bắc đầm Thị Nại, phân biệt với 

cửa Thị Nại ở phía Nam. Cửa Kẻ Thử đã bị bồi lấp, nối liền  núi Bà ở 

phía Bắc và núi Đơn ở phía Nam tạo nên một trảng cát dài hơn 8km. 

Ngày nay tại vùng đất nầy vẫn còn tên gọi chợ Kẻ Thử thuộc thôn 

Phƣơng Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát.  

Theo truyền tụng dân gian, vào thời Gia Long, trời nổ sấm, mở 

cửa Qui Nhơn và lấp cửa Kẻ Thử . Theo bản đồ địa chất Nghĩa Bình, từ  

                                            
39

 VIẾT THỌ – HOAI THU, Khảo sát cảng thị Nước Mặn, Báo điện tử Bình 

Định, 8:18‟, 28/4/2006. 
40

 Cửa Kẻ Thử còn gọi là cửa Cách Thử. 
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Đề Gi qua núi Bà đến Qui Nhơn có mạch đứt gãy hoạt động từ 500 năm 

nay, mạch đứt gãy chạy theo hƣớng Tây Bắc – Đông Nam. Cửa Kẻ Thử 

nằm ngay trên mặt đứt gãy nầy nên đành chịu sự vùi lấp của nó. Cách 

nay khoảng hơn 200 năm, mạch đứt gãy nầy có sự kiến tạo đột biến ở 

phía Nam núi Bà làm cho vùng nầy trồi lên cách bất thƣờng. Cửa Kẻ 

Thử bị lấp. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình. 
41

 

3. CÁC THỪA SAI  DÒNG TÊN ĐẦU TIÊN ĐẾN ĐÀ 

NẴNG VÀ NƢỚC MẶN  

Đoàn thừa sai Dòng Tên đầu tiên đến Đà Nẵng vào ngày 

18/01/1615 gồm có cha Francesco Buzomi, cha Diogo Carvalho và trợ 

sĩ Antonio Dias. Đoàn thừa sai đến Đà Nẵng trƣớc nhƣng lại lập cƣ sở 

tại Hội An. Từ những thập niên cuối thế kỷ 16, Hội An nhƣ một đặc 

khu đƣợc chúa Nguyễn Hoàng dành cho ngƣời ngoại quốc trú ngụ và 

buôn bán.
42

 Lúc bấy giờ tại Hội An đã có một số kitô hữu Nhật kiều.  

Từ Hội An, cha Buzomi tiếp cận đến Thành Chiêm, thủ phủ 

trấn Quảng Nam. Tại đây, cha đƣợc nhà quan đón tiếp tử tế và nhận 

đƣợc nhiều sự giúp đỡ, đặc biệt là sự giúp đỡ của ngƣời em gái Quan 

trấn thủ. “Không mấy chốc ngƣời ta đã chỉ cho cha một nơi để dựng nhà 

thờ. Mọi ngƣời đều rất mực chuyên chú bắt tay vào việc, kẻ góp công 

ngƣời góp của cùng làm theo khả năng của mình. Ngƣời ta cũng dựng 

một nhà khá rộng để làm nơi thƣờng trú cho các cha… Tất cả công việc 

đƣợc thực hiện chính yếu là do sự giúp đỡ của một bà quý tộc đã trở lại 

đạo và lấy tên rửa tội là Gioanna”.
43

 Bà Gioanna là em gái của Quan 

trấn thủ, “Ông (Quan trấn thủ) là anh bà lớn Phanxica, mà theo thói tục 

gọi tên của xứ đó thì gọi bà là Gioanna, tên thánh của con gái bà. Một 

cha dòng thánh Phanxicô đã rửa tội cho bà cụ cách đây chừng 30 năm, 

                                            
41

 ĐỖ BANG – NGUYỄN TẤN HIỂU, Lịch sử  thành phố Qui Nhơn, nxb 

Thuận Hóa, 1998, tr. 76-83. 
42

 CRISTOPHORO BORRI, Tường Trình về Khu Truyền giáo  Đàng Trong 

1631, bản dịch của Hồng Nhuệ, Thăng Long, trang 56. 
43

 CRISTOPHORO BORRI, Sđd  trang 63.  
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còn cô con gái của bà do một cha Dòng Thánh Agostinô rửa tội”. 
44

 Lúc 

bấy giờ những cơ sở nầy chƣa phải là cƣ sở (residentia) của các thừa 

sai. Theo báo cáo thƣờng niên đƣợc viết ngày 12/12/1621, cha Gaspar 

Luis xác nhận các thừa sai dòng Tên chỉ có hai cƣ sở: Hội An và Nƣớc 

Mặn. 
45

 

Lúc bấy giờ việc truyền giáo trong vùng tam giác Đà Nẵng – 

Hội An – Thành Chiêm có kết quả tốt. Đầu năm 1617, từ Macao cha 

Pina đến Đàng Trong để tiếp sức với cha Buzomi. Tƣởng chừng công 

việc truyền giáo nhƣ đang thuận buồm xuôi gió, nhƣng gió đã đổi chiều. 

Mùa thu năm 1617, trời hạn hán. Dân không có nƣớc làm mùa, nạn đói 

đe dọa. Họ cho rằng thần phật nổi giận, không cho mƣa vì mấy ngƣời 

ngoại quốc truyền bá một thứ đạo hoàn toàn trái ngƣợc với việc thờ 

cúng thần phật. Họ yêu cầu chúa Nguyễn phải trục xuất những ngƣời 

ngoại quốc nầy. Dù chúa Nguyễn nhận định đƣợc vấn đề, nhƣng để hợp 

lòng dân trong lúc nầy, chúa Nguyễn đành ra lệnh trục xuất các thừa sai. 

Các thừa sai xuống thuyền nhƣng trời ngƣợc gió, không thể nhổ neo, 

đành lên bờ tá túc trên một cánh đồng xa cách dân chúng. Trong cảnh 

tạm bợ thiếu thốn mọi bề, cha Buzomi lâm bệnh, kiệt sức.  

Trong lúc các thừa sai đang gặp nạn, ông Trần Đức Hòa, quan 

Tuần phủ khám lý Qui Nhơn, một ngƣời thân cận với chúa Nguyễn, 

đang có mặt tại Đà Nẵng. Ông nghe biết mọi chuyện, ông động lòng 

thƣơng, ông đƣa cha Buzomi xuống thuyền về Qui Nhơn với ông và tìm 

thầy thuốc chữa bệnh cho cha. Cha Pina và hai thầy ngƣời Nhật đƣợc 

các giáo dân Nhật bí mật đƣa về Hội An.  

Cha Bề trên tại Macao nhận đƣợc tin các thừa sai gặp nạn. 

Nhân chuyến tàu buôn xuất bến từ Macao vào đầu năm 1618, Cha Bề 

trên cử cha Pedro Marques và cha Christoforo Borri đến Đàng Trong 
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tiếp sức anh em và đƣa cha Buzomi về Macao chữa bệnh. Trong khi đó 

cha Buzomi đã bình phục và trở lại Đà Nẵng cùng với ông Trần Đức 

Hòa.
46

  

Theo lời mời của ông Trần Đức Hòa, vào một ngày trong tháng 

Bảy năm 1618, các thừa sai Dòng Tên từ Hội An đã đến Nƣớc Mặn. 

Cha Christoforo Borri, ngƣời trong cuộc, kể lại câu chuyện thuở ban 

đầu ngày xƣa ấy:  

“Chúng tôi bỏ Hội An, cha Buzomi, cha De Pina và tôi, để đi 

Qui Nhơn theo quan trấn thủ của tỉnh đó. Suốt cuộc hành trình, ông đối 

đãi với chúng tôi rất lịch sự và tỏ ra hết sức tử tế. Ông luôn luôn để 

chúng tôi ở cùng nhà với ông và đối xử với chúng tôi một cách rất đặc 

biệt. Ông dành một chiếc thuyền để phục dịch riêng cho một mình 

chúng tôi và các ngƣời thông ngôn, không muốn cho chúng tôi để đồ 

đạc ở đó, vì đã có một thuyền khác dành riêng cho việc này. Chúng tôi 

trẩy đi suốt mƣời hai ngày với đầy đủ tiện nghi, sáng chiều đậu bến.”  

    “Không ngày nào chính ông không thân chinh sang thuyền 

chúng tôi. Ông rất thích trao đổi với chúng tôi, nhất là khi chúng tôi nói 

về sự cứu rỗi đời đời và về đức tin đạo thánh của chúng tôi. Cứ thế, rồi 

chúng tôi tới tỉnh Qui Nhơn. Nhƣng chúng tôi còn phải đi mấy ngày 

đƣờng nữa mới về đƣợc tới dinh quan trấn thủ. Ông muốn cho chúng tôi 

đi đƣờng bộ để đƣợc thoải mái và vui thú. Thế là ông truyền đƣa bảy cỗ 

voi tới, tất cả đều đã sẵn sàng. Ông còn muốn dành cho chúng tôi  cái 

danh dự đặc biệt là mỗi ngƣời chúng tôi có riêng một cỗ voi, kèm theo 

một trăm ngƣời, một phần đi bộ, một phần đi ngựa. Vì cuộc hành trình 

này chỉ là để tiêu khiển, nên chúng tôi đi mất tám ngày, tới đâu cũng 

đƣợc tiếp đón và đối xử nhƣ một ông hoàng, nhất là ở nhà một bà chị 

của ông, ngƣời ta tiếp chúng tôi rất long trọng trong một bữa tiệc rất 

linh đình.”  

    “Rồi sau cùng, chúng tôi tới tƣ dinh. Sau tất cả những cuộc vui 

và cỗ bàn trong cuộc hành trình, chúng tôi đƣợc tiếp đón một cách rất 

trịnh trọng và đặc biệt thƣờng chỉ dành cho các ông hoàng bà chúa. Tám 
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ngày tiệc tùng liên tiếp và cỗ bàn linh đình, ông còn để chúng tôi ngồi 

ngai của chúa. Chính ông, bà vợ và con cái ông săn sóc chúng tôi, ăn 

chung với chúng tôi, làm cho cả dinh đều bỡ ngỡ. Ai cũng đồng thanh 

quả quyết rằng ngƣời ta chỉ dành những danh dự này cho bản thân các 

chúa mà thôi. Đó là cơ hội cho mấy ngƣời nói và đồn thổi khắp xứ này 

rằng chúng tôi là những bậc đế vƣơng tới xứ này để bàn những việc rất 

quan trọng. Nghe lời đồn đó, quan trấn thủ rất lấy làm hài lòng và tuyên 

bố trong cuộc họp chung các quan trong phủ rằng: thật ra các cha là con 

vua con chúa, tức là các thiên sứ đến những vùng đất này, không phải vì 

thiếu thốn hay cần thiết thứ gì, vì ở nƣớc các cha không thiếu gì, trái lại, 

mọi của cải đều dƣ dật, nhƣng chỉ vì các cha hăm hở sốt sắng cứu vớt 

các linh hồn.” 

   “ Tám ngày qua đi, chúng tôi cho ông biết là chúng tôi thích ở 

trong thành để dễ bề rao giảng Phúc âm hơn, còn nếu ở trong tƣ dinh thì 

không dễ dàng cho công việc chúng tôi, vì ở xa tỉnh chừng một dặm 

rƣỡi, trong miền thôn quê, theo kiểu ở đây. Quan trấn đã vui lòng giữ 

chúng tôi ở lại với ông vì rất quý chuộng chúng tôi, và ông đã buồn 

phiền khi phải xa chúng tôi: thế nhƣng vì trọng công ích hơn tƣ lợi nên 

ông nghe theo điều chúng tôi sở nguyện và tức khắc truyền cho ngƣời ta 

chọn cho chúng tôi một địa điểm rất tiện để làm nhà cho chúng tôi ở, 

trong vùng gọi là Nƣớc Mặn. Ông còn thêm, trong tƣ dinh của ông có 

tới hơn một trăm nhà, chúng tôi có thể chọn một nhà nào xứng đáng 

nhất để làm nhà thờ và chúng tôi cứ cho ông biết thì tức khắc ông sẽ 

định liệu cho đủ sự cần thiết. Chúng tôi khiêm tốn cảm tạ ông về tất cả 

những ơn huệ ông đã ban cho chúng tôi trong cuộc hành trình và những 

việc ông vẫn còn tiếp tục làm cho chúng tôi, và sau khi từ biệt, chúng 

tôi leo lên lƣng voi ngay để cùng đoàn tuỳ tùng đi tới Nƣớc Mặn, một 

địa điểm dài chừng hai dặm và rộng tới một dặm rƣỡi.” 

“ Ở đây chúng tôi cũng đƣợc tiếp đãi với tất cả sự sang trọng, 

quan trấn đã truyền phải dành cho chúng tôi. Nhƣng vì không chịu đƣợc 

vắng mặt lâu hơn, ngay ngày hôm sau, ông thân hành đến thăm chúng 

tôi và kiểm tra xem ngƣời ta có sửa soạn nhà chúng tôi tƣơm tất và 

thuận tiện không. Ông còn nói với chúng tôi rằng chúng tôi là ngƣời 

ngoại quốc không có nhiều tiền bạc, không có nhiều của cải, không có 
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đủ sự cần dùng, nên ông nhận cung cấp cho chúng tôi mọi sự cần thiết. 

Thế là ông truyền mỗi tháng ngƣời ta đem đến cho chúng tôi một món 

tiền khá lớn và mỗi ngày ngƣời ta đƣa tới nào là thịt thà, cá mú, thóc 

gạo, không phải chỉ đủ cho chúng tôi mà còn cho các ngƣời thông ngôn 

và ngƣời làm nữa. Không chỉ có thế, ngày nào ông cũng gửi cho chúng 

tôi quà bánh, rất đầy đủ, không kể các đồ vật khác để bồi dƣỡng chúng 

tôi một cách hậu hĩ. Để tỏ lòng trọng kính chúng tôi và tạo uy tín cho 

chúng tôi trƣớc mọi ngƣời, một ngày nọ, ông mở một phiên tòa ngay 

trong sân nhà chúng tôi, theo cách thức đƣợc thực hiện ở Đàng Trong 

nhƣ chúng tôi đã nói. Trong phiên tòa này, ông phải xử mấy ngƣời 

phạm trọng tội, mỗi ngƣời đều đƣợc xử theo tính chất của tội phạm. 

Trong số các phạm nhân có hai ngƣời bị xử tử bằng vũ khí và phải chịu 

hình tên bắn. Nhƣng trong khi ngƣời ta trói các ngƣời này thì chúng tôi 

can thiệp để xin ân xá cho họ. Ông liền tha ngay và truyền cho cởi dây 

trói tức thì. Ông tuyên bố lớn tiếng là chƣa bao giờ ông ban ân xá này 

cho một ngƣời nào cả. Nhƣng vì những vị nhân đức này, ta không thể 

khƣớc từ đƣợc.”  

“Rồi quay về phía chúng tôi, ông giục chúng tôi quyết định về 

nơi chúng tôi thấy thuận tiện để dựng một nhà thờ. Chúng tôi liền chỉ 

cho ông thấy một địa điểm chúng tôi cho là rất hợp và rất tiện để làm 

việc đó. Ông chấp thuận ngay, rồi ông trở về tƣ dinh ở ngoài thành phố. 

Ba ngày sau, ngƣời ta đến cho chúng tôi biết là nhà thờ đã đƣợc đem 

đến. Đƣợc tin đó chúng tôi rất vui mừng và sung sƣớng, chúng tôi ra 

khỏi nhà, hăm hở tới coi sự lạ lùng này, chúng tôi cũng muốn biết xem 

nhà thờ có thể đem đến bằng cách nào. Chúng tôi biết là nhà thờ phải 

đƣợc làm bằng ván lắp, theo họa đồ đã vẽ. Chúng tôi cũng đƣợc biết là 

tòa nhà này rất lớn và rất cao, phải đƣợc đặt trên những cột cao và lớn. 

Tức thì chúng tôi phát hiện ra trong cánh đồng một đạo quân trên một 

nghìn ngƣời khuân vác các bộ phận của nhà thờ. Mỗi cột có ba mƣơi 

ngƣời lực lƣỡng và khoẻ mạnh nhất khênh. Còn những ngƣời khác thì 

vác xà, ngƣời khênh ván, ngƣời khênh nóc, kẻ mang sàn, ngƣời khuân 

cái này kẻ mang cái khác. Tất cả đều trật tự mang đến, mỗi ngƣời một 

bộ phận. Sân nhà chúng tôi chật ních ngƣời. Chúng tôi niềm nở đón tiếp 

họ với niềm hân hoan các bạn có thể nghĩ đƣợc là nhƣ thế nào. Chỉ có 

một điều làm cho chúng tôi buồn phiền là trong nhà không có gì để ít ra 
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cho họ ăn qua loa. Đám ngƣời rất đông này tuy đƣợc quan trấn trả công 

hậu hĩ nhƣng chúng tôi cũng thấy xấu hổ và bẽ mặt nếu để họ ra đi mà 

không cho họ chút gì lót dạ. Nhƣng chúng tôi không phải lo lắng lâu khi 

thấy mỗi ngƣời ngồi trên đồ vật ngƣời ta căn dặn phải kỹ càng giữ lấy 

và khi đã sẵn sàng họ mở khăn gói ra, trong đó có tất cả dụng cụ nhà 

bếp gồm có nồi, thịt, cơm và cá. Họ nhóm lửa và tự mình từ từ nấu 

nƣớng. Không ồn ào dức lác. Không xin xỏ gì. Khi họ ăn xong thì một 

ngƣời chủ thầu lấy dây đo địa điểm, đo khoảng giữa hai cột, rồi ông cho 

gọi ngƣời đem tới dựng vào chỗ. Sau đó ông gọi tất cả lần lƣợt khuân 

các bộ phận khác tới và mỗi ngƣời đem lắp xong là ra về ngay. Cứ thế, 

tất cả đều làm việc trong trật tự không nhầm lẫn. Ai cũng làm đúng cách 

thức, và tất cả khối lớn lao đó đƣợc dựng nội nhật trong một ngày, làm 

cho chúng tôi rất mực sung sƣớng. Nhƣng hoặc là vì ngƣời ta làm quá 

vội vã, hoặc là vì ngƣời lắp đặt không cẩn thận nên ngôi nhà không 

đứng thẳng lắm, trái lại hơi nghiêng một chút. Ngƣời ta kể cho quan 

trấn biết, thế là ông cho gọi kiến trúc sƣ tới và truyền cho phải làm lại 

ngay, nếu không sẽ bị cắt gân chân và phải gọi tất cả ngần ấy thợ trở lại 

để làm cho xong. Kiến trúc sƣ tuân lệnh và cho dỡ hết, rồi với tất cả 

khéo léo và thận trọng hơn, ông cho làm lại thật đúng và trong không 

bao lâu công việc đã hoàn thành.”  

“Để biết rõ về quan trấn đạo hạnh đã tận tâm lo việc của chúng 

tôi và rất quý trọng công việc đó, thì tôi sẽ kể một việc rất đặc biệt để 

kết thúc chƣơng này. Số là có những làn gió Nam rất nồng nực thƣờng 

nổi lên và thổi liên tục vào các tháng sáu, bảy và tám gây nên một sức 

nóng bức lạ lùng làm cháy, làm khô héo và thiêu huỷ nhà cửa vì chỉ làm 

bằng gỗ. Do đó chỉ một tia lửa nhỏ vì vô ý hay do cách nào khác rơi vào 

thì cũng có thể làm lửa bốc lên ngay lập tức nhƣ châm diêm đốt vậy. Vì 

thế, thƣờng xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn lớn ở khắp lãnh thổ trong ba tháng 

đó. Một khi lửa đã bén vào một nhà thì trong nháy mắt ngọn lửa từ nhà 

này sẽ lan sang hết các nhà khác, lần lƣợt thẳng tắp theo hƣớng gió thổi 

và biến tất cả thành tro một cách thảm hại. Để tránh nguy cơ này, nhất 

là tránh cho nhà thờ chúng tôi ở ngay giữa thành phố và cũng để cho 

ngƣời ta biết chúng tôi đƣợc quan trên quý trọng đến mức nào, ông ra 

sắc lệnh bắt tất cả các nhà ở cùng hàng với nhà chúng tôi, theo hƣớng 

luồng gió nóng thổi, phải dỡ mái xuống trong hai tháng đó. Và số nhà 
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phải để trống mái đó nhiều đến độ có thể chiếm một khoảng rộng ít là 

hai dặm Ý. Và ông đã chủ ý ra lệnh nhƣ vậy để nếu lửa bén vào một nhà 

nào trong những nhà ấy thì dễ ngăn cản không cho nó bén sang nhà 

chúng tôi. Mọi ngƣời đều nghiêm chỉnh thi hành vì danh dự và sự trọng 

kính họ dành cho ông” 
47

 . 

4. TRUNG TÂM  TRUYỀN GIÁO NƢỚC MẶN 

- THỜI CÁC THỪA SAI DÒNG TÊN 

Ngày 18/01/1615, các thừa sai Dòng Tên đặt chân lên cửa biển 

Đà Nẵng, sau đó không lâu, các cha thành lập cƣ sở (residentia) Hội An. 

Nƣớc Mặn là cƣ sở thứ hai đƣợc thành lập vào tháng 7/1618. Cƣ sở thứ 

ba đƣợc thành lập tại Thành Chiêm vào năm 1623. Cƣ sở nầy là hai 

ngôi nhà cha Pina đã mua của mẹ bà Gioanna.
48

 

Đây là ba trung tâm truyền giáo đƣợc các thừa sai Dòng Tên 

thiết lập làm nền cho công cuộc loan báo Tin Mừng tại Đàng Trong. 
49

  

Báo cáo thƣờng niên năm 1620, các thừa sai tại Nƣớc Mặn đã 

rửa tội đƣợc 180 ngƣời. Các thừa sai thƣờng xuyên ở tại Nƣớc Mặn 

trong những năm đầu : Cha Francesco Buzomi (quốc tịch Ý), Cha 

Cristoforo Borri (Ý), Cha Francisco de Pina (Bồ Đào Nha), Tu huynh 

Antonio Dias (Bồ Đào Nha). 
50

 

Lúc bấy giờ, Nƣớc Mặn chẳng những là một trung tâm truyền 

giáo mà còn là nơi các thừa sai nghiên cứu và sáng chế chữ Quốc ngữ 

trong giai đoạn thô sơ nhất (giai đoạn phiên âm).
51

 Nói nhƣ thế vì theo 
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phiên âm và giai đoạn cấu tạo. 
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Linh mục Joaõ ROIZ, năm 1620 đã có hai thừa sai nói thạo tiếng Việt 

đó là cha Pina và cha Borri.
52

 Trong đó cha Borri chỉ làm việc tại Nƣớc 

Mặn từ 1618 đến khi ra khỏi Đàng Trong vào năm 1622;
53

 Cha 

Francisco de Pina đến Hội An năm 1617 trong thời kỳ các thừa sai bị 

chúa Nguyễn trục xuất, cha phải hoàn toàn ẩn trú dƣới sự giúp đỡ của 

các giáo hữu Nhật,
54

  cha chỉ tiếp xúc đƣợc nhiều với ngƣời Việt khi 

làm việc tự do tại Nƣớc Mặn từ 1618-1620. Trong khoảng thời gian từ 

1620-1623, cha đi về giữa Nƣớc Mặn và Hội An. Năm 1623, cha lập cƣ 

sở tại Thành Chiêm. Ngoài ra, Cƣ sở Nƣớc Mặn cũng là “Trƣờng Quốc 

Ngữ” đầu tiên cho các thừa sai đến sau nhƣ cha Emmanuel Borges 

(1622) và cha Giovanni di Leira (1622),
55

 cha Gaspar Luis (1624),
56

 cha 

Girolamo Majorica (1624) … Trong ký sự truyền giáo của cha 

Francisco Cardim có viết: “Cha Francisco Buzomi không hề ra khỏi xứ 

Đàng Trong, vì quan Trấn thủ tỉnh Pulocambi (Qui Nhơn) giữ ngài 

trong tỉnh mình. Ngài ở đó cho tới khi bề trên sai mấy bạn đồng liêu đến 

học tiếng với ngài. Bấy giờ lòng giận giữ của vua quan và dân chúng đã 

nguôi, các giáo sĩ ấy mới đến thăm chúng tôi ở Cacciam (Quảng 

Nam)…”
57

 

- THỜI CÁC THỪA SAI HỘI TRUYỀN GIÁO PARIS 

(M.E.P) 

Trung tâm truyền giáo Nƣớc Mặn đƣợc các thừa sai Dòng Tên 

phụ trách cho đến khoảng tháng 02 năm 1665. Sau khi các thừa sai 

Dòng Tên không còn làm việc ở vùng nầy, các thừa sai M.E.P. nối tiếp 

công việc của các thừa sai Dòng Tên.  

                                            
52

 ĐỖ QUANG CHÍNH SJ., Lịch Sử Chữ Quốc Ngữ 1620-1659, Ra Khơi – Sài 

Gòn 1972, trang 79. 
53
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Trong chuyến kinh lý mục vụ đầu tiên tại Đàng Trong vào cuối 

năm 1671 đến đầu năm 1672, Nƣớc Mặn là điểm dừng chân của Đức 

Cha Lambert de la Motte. Tại Nƣớc Mặn, Đức cha Lambert lâm bệnh, 

liệt giƣờng suốt 6 tuần lễ, cha Vachet phải ban bí tích xức dầu cho ngài. 

Ngày 01.11.1671, lễ Các Thánh, Đức cha Lambert de La Motte rời 

Nƣớc Mặn, lên đƣờng đi Quảng Ngãi, sau đó đi Hội An.  

Vì sự nài nĩ chí tình với những lời lẽ rất cảm động của giáo dân 

Nƣớc Mặn, trên đƣờng từ Hội An trở về Thái Lan, Đức cha Lambert de 

la Motte đã ghé lại Nƣớc Mặn. Đức cha ở đây 08 ngày, thăm viếng, ban 

các bí tích và ban 06 bài sai cắt đặt các thầy giảng và một số giáo dân 

đứng đầu một số nhà thờ. Và để cho niềm vui của giáo dân Nƣớc Mặn 

đƣợc trọn vẹn, Đức cha Lambert de la Motte đặt cha Giuse Trang
58

, linh 

mục ngƣời Việt, ở tại Nƣớc mặn, có quyền hạn nhƣ một cha sở. Ngoài 

nhiệm vụ đặc biệt trên, Đức cha còn ban cho cha Giuse quyền cai quản 

tổng quát toàn vùng (Nƣớc Mặn). Cha Vachet
59

 nhận định: “Ngƣời thợ 

đáng kính này là ngƣời đƣợc vinh dự làm linh mục tiên khởi xứ Đàng 

Trong. Chắc hẳn, ngài nhận đƣợc những hoa quả đầu mùa trong sứ vụ 

linh mục. Ngài mang trong mình một lòng nhiệt thành cháy bỏng, một 

sự cẩn thận hiếm có, và một sức làm việc dẻo dai. Lòng bác ái của ngài 

làm cho ngài vui vẻ chịu đựng mọi khiếm khuyết của dân tộc. Tính hiền 

hòa của ngài khiến cho mọi ngƣời dễ cảm mến ngài. Đức khiêm nhƣờng 

của ngài làm cho ngài rất khổ cực khi phải chấp nhận chính con ngƣời 

mình. Đức vâng lời của ngài làm ngài phục tùng tuyệt đối các bề trên 

của ngài ; cho dù nhiều nơi đã tha thiết muốn đƣợc ngài làm vị mục tử 

chăn dắt họ, nhƣng ngài không hề bao giờ tỏ ra ƣớc muốn nào khác hơn 

là đƣợc thi hành ý muốn Giám mục của ngài”. 
60
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Sau cha Giuse Trang, trong khoảng thời gian 1683-1709, một 

mình Cha Ausiès de Fonbone (MEP) ở Nƣớc Mặn phụ trách từ Bình 

Định đến Phú Yên.  

Trong thống kê của Đức Cha Cuénot Thể năm 1850, Bình Định 

đƣợc chia làm bốn giáo xứ. Nƣớc Mặn thuộc giáo xứ Tam Thuộc: Đại 

An 71 ; Tân Hội 98 ; Nước Mặn 44 ; Xóm Bắc 327 ; Xóm Nam 280 ; 

Vƣờn Vông 50 ; Mi Cang 78 ; Gò Thị 750 ; Gò Dài 442 ; Quán Ngỗng 

83 ; Kẻ Thử 45 ; Diêm Điền 193 ;  Xóm Quán 244 ; Làng Sông 265 ; 

Cây Da 128 ; Sông Cát 175 ; Hội Lộc 40.
61

 

- MỘT DẤU TÍCH XƢA 

Trải qua thời gian lịch sử khá dài, các cơ sở vật chất của trung 

tâm truyền giáo Nƣớc Mặn không còn. Cƣ sở truyền giáo Nƣớc Mặn 

đƣợc xác định tại vƣờn nhà ông Võ Cự Anh, thôn An Hòa, xã Phƣớc 

Quang, huyện Tuy Phƣớc. Sau khi đƣợc gia đình ông Võ Cự Anh đồng 

ý, ngày 17 tháng 9 năm 2009, bằng văn thƣ số 3170/UBND-NC, UBND 

tỉnh Bình Định chấp thuận cho Tòa Giám Mục Qui Nhơn đƣợc xây 

dựng một hòn non bộ với diện tích 64 m², có dòng chữ kỷ niệm việc các 

thừa sai Dòng Tên đầu tiên đến lập cơ sở truyền giáo. Ngày 09 tháng 04 

năm 2010, Sở Tài Nguyên Môi Trƣờng Bình Định cấp Giấy Chứng 

Nhận Quyền Sử Dụng Đất cho Tòa Giám Mục. Ngày 01 tháng 11 năm 

2010, Sở Xây Dựng Bình Định đã cấp cho Tòa Giám Mục Qui Nhơn 

Giấy Phép Xây Dựng số 215/GPXD để xây dựng „hòn non bộ‟ nầy. 

Để dâng công trình xây dựng cho Thánh cả Giuse và cũng để 

ghi nhớ ngày ngƣời con Linh mục đầu lòng của Giáo hội Việt Nam 

đƣợc Đức cha Phêrô Lambert de la Motte truyền chức tại Thái Lan, Tòa 

Giám Mục đã khởi công dọn mặt bằng vào ngày 31 tháng 3 năm 2011 

và khởi công đào móng vào ngày thứ Tƣ, ngày 04 tháng 5 năm 2011. 

Khi đào móng, dƣới phần đất tự nhiên khoảng 60 phân, có một phần 

móng gạch đất nung đã mềm gần nhƣ đất tự nhiên. Phải chăng đây là 

“chút gì để nhớ để thƣơng” của ngƣời xƣa gởi lại ?. Tại đây còn một 

giếng xƣa, nƣớc rất tốt, trong, mát và ngọt. Trong vùng Nƣớc Mặn, tất 
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cả giếng đều bị nhiễm phèn trừ “giếng xƣa” nầy. Từ xƣa tới nay, trƣớc 

khi có hệ thống nƣớc công cộng, bà con trong vùng thƣờng đến lấy 

nƣớc từ “giếng xƣa” nầy về dùng trong những dịp quan hôn tang tế của 

gia đình. 

Ngày 15 tháng 7 năm 2011, dòng chữ sau đây 
62

 đã khắc vào đá 

đƣợc đặt vào công trình:  

ĐỂ MUÔN ĐỜI GHI NHỚ 

Tại nơi đây, Nước Mặn 

- Ba linh mục Dòng Tên: Francesco Buzomi người Ý, Francisco 

de Pina người Bồ Đào Nha, Cristoforo Borri người Ý, và tu huynh 

António Dias người Bồ Đào Nha, đã đến lập cơ sở truyền giáo đầu tiên 

vào tháng 7 năm 1618, do lời mời của quan Trần Đức Hòa, Khám lý 

phủ Qui Nhơn. 

- Đức Giám mục Phêrô Lambert de La Motte, Đại diện Tông tòa 

tiên khởi Giáo phận Đàng Trong, tiền thân của Giáo phận Qui Nhơn, 

đã đến vào tháng 10 năm 1671. Đầu năm 1672, khi trở lại, ngài bổ 

nhiệm một linh mục Việt Nam đầu tiên như là quản xứ; đó là cha Giuse 

Trang, quê Quảng Ngãi, vị linh mục Việt Nam tiên khởi, do chính ngài 

truyền chức vào ngày 31-3-1668 tại Juthia, Thái Lan; cũng chính ngài 

lập Dòng Mến Thánh Giá ở Đàng Trong, tại An Chỉ, Quảng Ngãi, vào 

cuối năm 1671. 

Qui Nhơn, ngày 15 tháng 7 năm 2011 

 Phêrô NGUYỄN SOẠN 

Giám mục Giáo phận Qui Nhơn 

 Ngày 31 tháng 7 năm 2011, lễ thánh Inhaxiô Lôyôla, tổ phụ 

Dòng Tên, công trình đã đƣợc hoàn thành. 
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 Dòng chữ gồm các thứ tiếng: Việt Nam, Bồ Đào Nha, Ý, Pháp, Anh, La 
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 Ngày 05 tháng 8 năm 2011, lễ Cung hiến Đền thờ Đức Bà, Đức 

cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục giáo phận Qui Nhơn đã làm phép 

công trình. 

 Tạ ơn Chúa. 

------------------------------------------- 
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* Hai hiện vật nầy tìm đƣợc tại nền Cƣ Sở Truyền Giáo Nƣớc Mặn. 

 

 

 

- Chút móng xƣa bằng gạch đất nung. (khi đào móng làm công 

trình bia kỷ niệm thì gặp nền móng nầy). 
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- Ngày Đức cha Phêrô làm phép cho công trình 

 

 

 

 

 

- Đức TGM Leopoldo Girelli viếng Đài kỷ niệm Trung Tâm 

Truyền Giáo Nƣớc Mặn ngày 08/9/2011 
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- Dòng chữ tiếng Việt tại Đài kỷ niệm 
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PHẦN THÁNH VỊNH THÁNH CA 

___________________________ 

 

 ***** 

 

A. NHỮNG BÀI THÁNH VỊNH 

 

Xin Ơn Tha Thứ Và Cứu Thoát (Tv 25) 

Lạy CHÖA, con nâng tâm hồn lên cùng CHÖA. 

Lạy Thiên Chúa của con, con tin tƣởng nơi Ngài, 

xin Ngài đừng để con tủi nhục, 

đừng để quân thù đắc chí nhạo cƣời con. 

Chẳng ai trông cậy Chúa, 

mà lại phải nhục nhằn tủi hổ, 

chỉ ngƣời nào tự dƣng phản phúc 

mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi. 

Lạy CHÖA, đƣờng nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, 

lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. 

Xin dẫn con đi theo đƣờng chân lý của Ngài 

và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. 

Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái. 

Lạy CHÖA, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu 

Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. 

Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, 
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nhƣng xin lấy tình thƣơng mà nhớ đến con cùng. 

CHÖA là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, 

dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đƣờng công chính, 

dạy cho biết đƣờng lối của Ngƣời. 

Tất cả đƣờng lối CHÖA đều là yêu thƣơng và thành tín 

đối với những kẻ nào giữ giao ƣớc và lề luật Chúa. 

Lạy CHÖA, tội con thật nặng nề, 

vì danh Ngài, xin lƣợng thứ cho con. 

Phàm ai kính sợ CHÖA, 

Ngƣời chỉ cho thấy đƣờng phải chọn. 

Họ sẽ đƣợc an vui hạnh phúc một đời, 

và con cháu thừa hƣởng đất tổ tiên. 

Mắt tôi nhìn CHÖA không biết mỏi 

vì chính Ngƣời sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lƣới. 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thƣơng con, 

vì thân này bơ vơ khổ cực. 

Ƣớc gì lòng trong sạch và ngay thẳng 

che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa. 

Sánh danh Chúa Cha và Chúa Con, 

Cùng sáng danh Thánh Thần Thiên Chúa 

Tự muôn đời như chính hiện nay, 

Và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen, 

 

Tin tƣởng giữa nguy nan (Tv 27) 
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CHÖA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, 

tôi còn sợ ngƣời nào? 

CHÖA là thành luỹ bảo vệ đời tôi, 

tôi khiếp gì ai nữa? 

Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi, 

ai ngờ chính đối phƣơng, chính những thù địch ấy, 

lại lảo đảo té nhào. 

Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. 

Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. 

Một điều tôi kiếm tôi xin, 

là luôn đƣợc ở trong đền CHÖA tôi 

mọi ngày trong suốt cuộc đời, 

để chiêm ngƣỡng CHÖA tuyệt vời cao sang, 

ngắm xem thánh điện huy hoàng. 

Ngày tôi gặp tai ƣơng hoạn nạn, 

Ngƣời che chở tôi trong lều thánh, 

đem giấu tôi thật kín trong nhà, 

đặt an toàn trên tảng đá cao. 

Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý, 

nhìn quân thù vây bủa chung quanh. 

Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện, 

lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng, 

tôi sẽ đàn ca mừng kính CHÖA. 
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Lạy CHÖA, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, 

xin thƣơng tình đáp lại. 

Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan. 

Lạy CHÖA, con tìm thánh nhan Ngài, 

xin Ngài đừng ẩn mặt. 

Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, 

lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con. 

Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, 

thì hãy còn có CHÖA đón nhận con. 

Xin dạy con đƣờng nẻo Ngài, lạy CHÖA, 

dẫn con đi trên lối phẳng phiu. 

Tôi vững vàng tin tƣởng 

sẽ đƣợc thấy ân lộc CHÖA ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

Hãy cậy trông vào CHÖA, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! 

Hãy cậy trông vào CHÖA. 

Sánh danh Chúa Cha và Chúa Con, 

 

Ca ngợi Chúa Quan Phòng (Tv 33) 

Ngƣời công chính, hãy reo hò mừng CHÖA, 

kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. 

Tạ ơn CHÖA, gieo vạn tiếng đàn cầm, 

kính mừng Ngƣời, gảy muôn cung đàn sắt. 

Nào dâng Chúa một khúc tân ca, 
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rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. 

Vì lời CHÖA phán quả là ngay thẳng, 

mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. 

Chúa yêu thích điều công minh chính trực, 

tình thƣơng CHÖA chan hoà mặt đất. 

Một lời CHÖA phán làm ra chín tầng trời, 

một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. 

Chúa dồn đại dƣơng về một chỗ, 

Ngƣời đem biển cả trữ vào kho. 

Cả địa cầu phải kính sợ CHÖA, 

mọi thế nhân hãy khiếp oai Ngƣời. 

Vì Ngƣời đã phán, và muôn loài xuất hiện, 

Ngƣời ra lệnh truyền, tất cả đƣợc dựng nên. 

CHÖA đảo lộn chƣơng trình muôn nƣớc, 

Ngƣời phá tan ý định chƣ dân. 

Chƣơng trình CHÖA ngàn năm bền vững, 

ý định của lòng Ngƣời vạn kiếp trƣờng tồn. 

Hạnh phúc thay quốc gia đƣợc CHÖA làm Chúa Tể, 

hạnh phúc thay dân nào Ngƣời chọn làm gia nghiệp. 

Từ trời cao nhìn xuống, CHÖA thấy hết mọi ngƣời. 

Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo ngƣời thế. 

Lòng mỗi ngƣời, chính Chúa dựng nên, 

việc họ làm, Chúa thông suốt cả. 
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CHÖA để mắt trông nom ngƣời kính sợ Chúa, 

kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thƣơng, 

hầu cứu họ khỏi tay thần chết 

và nuôi sống trong buổi cơ hàn. 

Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÖA, 

bởi Ngƣời luôn che chở phù trì. 

Vâng, có Ngƣời, chúng tôi mừng rỡ, 

vì hằng tin tƣởng ở Thánh Danh. 

Xin đổ tình thƣơng xuống chúng con, lạy CHÖA, 

nhƣ chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Sánh danh Chúa Cha và Chúa Con,... 

 

Nhƣ nai rừng mong mỏi (Tv 43) 

Nhƣ nai rừng mong mỏi tìm về suối nƣớc trong, 

hồn con cũng trông mong đƣợc gần Ngài, lạy Chúa. 

Linh hồn con khao khát Chúa Trời,  

là Chúa Trời hằng sống. 

Bao giờ con đƣợc đến vào bệ kiến Tôn Nhan? 

Châu lệ là cơm bánh đêm ngày, 

khi thiên hạ thƣờng ngày cứ hỏi: 

"Này Thiên Chúa ngƣơi đâu?" 

Tôi thả hồn miên man tƣởng nhớ 

thuở tiến về lều thánh cao sang 
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đến tận nhà Thiên Chúa, 

cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, 

giữa sóng ngƣời trẩy hội tƣng bừng. 

Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, 

xót xa phận mình mãi làm chi? 

Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Ngƣời, 

Ngƣời là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. 

Ban ngày CHÖA gửi tình thƣơng xuống, 

con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm 

thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống 

Con thƣa cùng Thiên Chúa, 

là núi đá bảo vệ đời con:  

"Chúa quên con sao đành? 

Sao con phải lang thang tiều tuỵ, 

bị quân thù áp bức mãi không thôi?" 

Xƣơng cốt con gãy rời từng khúc, 

bởi đối phƣơng lăng nhục thân này, 

khi thiên hạ thƣờng ngày cứ hỏi: 

"Này Thiên Chúa ngƣơi đâu?" 

Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, 

xót xa phận mình mãi làm chi? 

Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Ngƣời, 

Ngƣời là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. 
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Sánh danh Chúa Cha và Chúa Con, 

Cùng sáng danh Thánh Thần Thiên Chúa 

Tự muôn đời như chính hiện nay, 

Và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen, 

 

Tâm hồn khao khát Thiên Chúa (Tv 63) 

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, 

ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. 

Linh hồn con đã khát khao Ngài, 

tấm thân này mòn mỏi đợi trông, 

nhƣ mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nƣớc. 

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, 

để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. 

Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, 

miệng lƣỡi này xin ca ngợi tán dƣơng. 

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, 

và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. 

Lòng thoả thuê nhƣ khách vừa dự tiệc, 

môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. 

Con tƣởng nhớ Chúa trên giƣờng ngủ, 

suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. 

Quả thật Ngài đã thƣơng trợ giúp, 

nƣơng bóng Ngài, con hớn hở reo vui. 
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Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, 

giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì. 

Còn những kẻ tìm hại mạng sống con, 

ƣớc gì chúng phải xuống vực sâu lòng đất, 

bị gƣơm giáo phanh thây, làm mồi cho muông sói. 

Đức Vua sẽ vui mừng trong Thiên Chúa. 

Ai lấy danh Chúa mà thề sẽ đƣợc hiên ngang; 

còn ngƣời nói dối phải câm miệng. 

Sánh danh Chúa Cha và Chúa Con, 

Cùng sáng danh Thánh Thần Thiên Chúa 

Tự muôn đời như chính hiện nay, 

Và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen, 

 

 

B. NHỮNG BÀI THÁNH CA 

 

1.- TÌNH CHÖA THƢƠNG CON  

 

1. Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông nhƣ biển Thái Bình, dạt 

dào nhƣ ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con.  

Tình Ngài nhƣ mƣa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào.  

Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. 

  

ĐK. Hồng ân Chúa nhƣ mƣa nhƣ mƣa, rơi xuống đời con miên 

man miên man, nâng đỡ đời con trong tay trong tay, vòng tay 

thƣơng mến.  

Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không 

thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.  
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2. Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thƣơng nhƣ nƣớc xuôi dòng, 

mặn nồng nhƣ làn hơi ấm, đổ đầy mƣa nắng đời con.  

Còn gì nhƣ ân tình Chúa, dắt dìu con bƣớc trong đời.  

Từng nhịp chân yêu thƣơng, từng nhịp chân yêu thƣơng.  

 

3. Êm nhƣ làn gió đƣa mây, đôi tay con hƣớng lên trời.  

 Nguyện cầu cho đời con mãi, giữ trọn lời hứa trung kiên.  

 Trọn đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền.  

 Trọn đời con nƣơng thân, trọn đời con nƣơng thân. 

 

2.- TÂM TÌNH HIẾN DÂNG 

 

ĐK. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, 

hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con. 

 

1. Thƣơng con từ ngàn xƣa, một tình yêu chan chứa, và chọn con 

đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. 

Cho con say tình mến, và này con xin đến,  

 một đời trung trinh làm muối đất ƣớp cho mặn đời. 

 

2. Trao cho con lời Chúa, dù đời con hoen úa, nguyện đời con 

đem Lời Chân Lý đến cho mọi nơi. 

Ra đi đầy nguyện ƣớc, và này con gieo bƣớc, 

nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi ngƣời. 

 

3. Chân đi đạp đồi non, biển đời bao sóng gió, 

Ngƣời đỡ nâng con dù nguy biến vẫn ở cùng con. 

Yêu thƣơng làm hành trang, ngọn đèn tim thắp sáng, 

một đời vui nhƣ đàn chim hót suối reo đầu ngàn. 

 

4. Xin cho con bình an, và đầu cao mắt sáng, 
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một đời con đi làm chứng tá Chúa trên trần gian. 

Xin cho con nghèo khó, cuộc đời bao nguy khó, 

đời hạnh phúc con là chính Chúa gia nghiệp trọn đời. 

 

3.- BỎ NGÀI CON BIẾT THEO AI  

 

1. Bỏ Ngài con biết theo ai? Trời lộng gió cánh chim ngàn khơi, 

chập chùng sóng nƣớc mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về 

đâu? Bỏ Ngài con biết theo ai? Bên đồi kia tƣơng lai khuất mờ. 

Bƣớc đi không Ngài đời con buồn tênh.  

 

ĐK. Bỏ Ngài con đi với ai? Vì Ngài có lời ban sự sống.  

Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trong chốn dƣơng gian. Bỏ 

Ngài con đi với ai? Ðƣờng xa lắc tƣơng lai mịt mờ,  

nào ai dẫn con trên đƣờng dài? Bỏ Ngài con đi với ai?  

 

2. Ngài ơi sao bỏ rơi con để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ ?  

Ngoài kia đời vẫn xanh mơ mặc con chết hắt hiu hồn thơ.  

Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi Ngài ơi thân con máu đào,  

chết treo thập hình nào ai buồn thƣơng?  

 

3. Ngài ơi con vẫn tin luôn Ngài trung tín rất mực từ nhân.  

 Nào đâu Ngài nỡ quên con , hằng đƣa lối dẫn theo đƣờng ngay.  

 Lạy Ngài dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý Ngài.  

 Bƣớc đi bên Ngài đời con bình an. 

 

4.- CAO CUNG LÊN KHÖC NHẠC THIÊN THẦN CHÖA 

 

Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa.  

Hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vƣơng.  

Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn, 

một đêm khuya vang, vẳng trong tuyết sƣơng.  
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Ðàn ơi, cứ rung những điệu réo rắt,  

hát khen Con Một Chúa Trời, rầy sinh xuống cõi đời.  

Hỡi ngƣời dƣơng thế lặng nghe cung đàn, 

mau tìm cho tới, thờ kính Vua giáng trần.  

 

1. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính.  

Chúa Con sinh ra trong nắm cỏ máng lừa.  

Tuy Chúa là Vua muôn nƣớc suy phục tôn kính.  

Chúa bỏ cõi trời sinh xuống trần đêm xƣa.  

 

2. Thôi hỡi trần gian, bao tuyết sƣơng cùng giá rét,  

cớ sao nỡ làm cho Chúa lạnh quá chừng?  

Ôi Ðấng toàn năng xƣa quá yêu ngƣời tha thiết,  

xuống chịu khổ hèn trong tuyết ngàn dặm sƣơng.  

 

3. Thôi hỡi hồn tôi ghi nhớ trong hồn sâu thẳm.  

 Chúa sinh đêm nay nên bé nhỏ khổ hèn.  

 Tôi quyết từ nay yêu Chúa trong tình đằm thắm.  

 Muốn để đền bù lại cõi đời bạc đen. 

 

5.- CẦU XIN CHÖA THÁNH THẦN 

 

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Ngƣời thƣơng thăm viếng hồn con. 

Đem xuống cho con hồng ân chan chứa. Trau dồi cho đáng ngôi 

thánh đƣờng. 

 

ĐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình 

thƣơng mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn 

thiêng. 

 

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Ngƣời ban cho trí hồn con, 
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ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung 

thành. 

 

3. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Nguồn thiêng ân ái từ nhân, 

hun đúc tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa 

luôn. 

 

 

 

6.- MONG CHẲNG CÕN GÌ (ý thơ: Tagore) 

 

1. Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, 

Mong chẳng còn gì là của con.  

Để con đƣợc trắng tay. Con chỉ còn Ngài để giữ lấy, con đƣợc 

chọn Chúa mãi là của con. 

 

2. Chỉ mong Ngài xóa đi mong chẳng còn gì để chiếm hữu.  

Mong chẳng còn gì ràng buộc con. Để con đƣợc ngƣớc lên con 

tìm đƣợc Ngài là chân lý con đƣợc cùng với Chúa đồng hành 

luôn. 

 

3. Chỉ mong Ngài cất đi mong chẳng còn gì để nắm giữ, 

 Mong chẳng còn gì mà tự tôn. Để con chỉ biết yêu yêu một mình 

Ngài trọn đời con con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu. 

 

7.- CHÖA DẮT DÌU CON 

 

Chúa dắt dìu con nhƣ gió đƣa ngàn mây, 

Nhƣ ánh sao trời soi đƣờng lữ khách. 

Tình Ngài yêu thƣơng, hơn tình mẫu con! 

Tình yêu dạt dào dẫn con về an bình 
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1. Chúa ơi, hiểu lòng Chúa vô bờ, con đâu dám hững hờ, 

 Dù gian trần thơm hƣơng, lòng con không bận vƣơng. 

 

2. Chúa ơi, hiểu lòng Chúa nhân từ, luôn tha thứ lỗi lầm, 

 Lòng con nguyện tuyên xƣng, giờ đây con thề hứa. 

 

 

 

 

8.- CHÖA LÀ MỤC TỬ 

 

1. Chúa là Mục tử, Ngƣời dẫn lối chỉ đƣờng cho con đi. 

 Đi trong tay Chúa, nào con thiếu chi con sợ chi? Cỏ tƣơi rợn 

đồng xanh, con no thỏa không bao giờ thiếu nữa. Suối nƣớc 

trƣờng sinh, con nghỉ uống no đầy. 

 

ĐK. Chúa Chiên nhân từ, Ngƣời dẫn con tới đồng nội, này suối 

nƣớc mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi, sƣớng vui trong 

tay Chúa, Ngƣời dẫn con đi. Đi trong suối mát, cỏ xanh con thiếu 

gì? 

 

2. Chúa là Mục tử, Ngƣời dẫn dắt con lần theo chính lối, 

cho con đi tới, vì Danh Chúa con không lạc vƣơng. 

Tối tăm con sợ chi, vì có Chúa với con cùng tiến bƣớc. Cánh tay 

Ngƣời đƣa, gậy Ngƣời dẫn, yên lòng. 

 

3. Chúa là Mục tử, Ngƣời dọn bữa kê bàn cho con dân. 

Dầu Ngƣời tràn lan và chén phúc ân Ngƣời đầy chan. 

Chúa ban cho đời con, qua năm tháng hƣởng dƣ đầy phúc đức. 

Chúa ở cùng con, con cùng Chúa muôn đời. 

 

9.- CHÖNG CON VỀ NƠI ĐÂY DÂNG NGÀN TIẾNG CA 
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ĐK. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi 

đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sƣa 

thánh ân vô bờ, đƣợc cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ƣớc mơ.  

 

1. Với tiếng hát rạo rực niềm tin, với ánh mắt đọng lời nguyện 

xin, chúng con dâng muôn ngàn ý tình. Từng lời kinh hay từng 

cuộc sống, cùng hòa chung trong tình hiệp nhấp, nguyện dâng lên 

Thiên Chúa tình thƣơng.  

 

2. Hãy đón lấy một trời hồng ân, hãy giữ lấy cả một mùa xuân, 

Chúa thƣơng ban cho ngƣời thế trần. Một lần ta đến dự tiệc thánh, 

thì đời ta no thỏa hạnh phúc, nguồn bình an chan chứa đời ta. 

 

10.- CHUÔNG CHIỀU NGÂN ĐÂU ĐÂY  

 

Chuông chiều ngân đâu đây, vọng tiếng cầu kinh vơi đầy,  

ru hồn ai bơ vơ, thầm nhắc cho ai hững hờ, nơi miền xa xăm đó, 

Mẹ đứng trông mong chờ, giang cánh tay nhân hiền, nhìn con tha 

thứ chờ mong. Mong ngƣời con đi hoang, đã nếm cuộc sống ê 

chề, sau ngày đi lang thang, nay biết quay về bên Mẹ, qua Mẹ 

thƣa xin Chúa tha thứ con ơ hờ, năm tháng kia qua rồi, ôi Mẹ yêu 

dấu con ơi.  

 

Mẹ ơi, Mẹ xót thƣơng đời con, khấng ban cho niềm tin.  

Trong bóng đêm, tiếng con nài van, xin đƣa về tới bến, thuyền 

con đang lênh đênh. Chuông chiều nghe cô liêu, nhẹ vút tựa khói 

lam chiều, nghe sầu dâng lên mi, hoang vắng nhƣ còn in nhiều. 

Con từ nay cam kết, quên hết bao ƣu phiền, theo vết chân Mẹ 

hiền, một lòng yêu mến trung kiên. 

  

11.- CÓ BAO GIỜ CON THẤY CHÖA  
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1. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin 

con đôi chút cơm thừa, gạo rơi. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao 

giờ con thấy Chúa đến xin con ly nƣớc lã nhạt cầm hơi? 

Nhƣng con đâu, con đâu có ngờ, bao lâu nay, bao lâu đến giờ, 

mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng thƣơng yêu bác ái.  

Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là ngƣời vô danh trần thế thì cũng là 

làm cho Chúa đấy thôi.  

Nhƣng con nay, con nay biết rồi, chung quanh con hay năm rõ 

mƣời: mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng thƣơng yêu bác ái.  

Dù là việc đơn sơ nhỏ bé,  

dù là ngƣời vô danh trần thế thì cũng là làm cho Chúa đấy thôi.  

Kết: Kính Chúa yêu ngƣời trọn mƣời điều răn.  

 

2. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin 

con manh áo che mình lạnh căm. Có bao giờ con thấy Chúa, có 

bao giờ con thấy Chúa đến xin con nhƣ khách lỡ đƣờng trọ đêm? 

 

3. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa sống cô 

đơn trong chốn lao tù mà thăm. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao 

giờ con thấy Chúa ốm đau rên than chống cơn bệnh ngày đêm? 

 

12.- CON LUÔN TIN RẰNG TÌNH NGÀI THƢƠNG CON 

 

1. Con luôn tin rằng tình Ngài thƣơng con không bờ không bến. 

Con luôn tin rằng, Ngài chọn tên con khi chƣa có sao trời. Mặt 

trời mặt trang theo con ngày ngày, nẻo đƣờng con đi thiên nhiên 

dịu vời. Ngài phủ vây con với khí trời mát trong.  

 

ĐK. Và này con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Dẫu có cô 

đơn, đẫu có lo âu con luôn vui bƣớc. Một điều nguyện ƣớc Chúa 
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ơi, ân thánh do trời. Dẫn lối con đi, dẫn bƣớc trung trinh, nơi 

thánh điện Ngài.  

 

2. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con lên hàng khanh tƣớng. 

Con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong cung thánh điện Ngài. Dù 

đời ô nhơ, u mê dại khờ, Ngài đạ yêu thƣơng không chi tầm 

thƣờng. Tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thƣơng.  

 

3. Con luôn tin rằng Ngài đã chọn con giữa lòng nhân thế.  

Con luôn tin rằng Ngài chở che con trong đôi cánh của Ngài.  

Dòng đời hôm nay, đau thƣơng phủ đầy, Ngài hằng yêu thƣơng 

không chỉ bằng lời. Tình Ngài cho con mang nhiều mến thƣơng. 

 

13.- YÊU THƢƠNG CHO NGƢỜI 

 

1. Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống,  

 Lối Ngài đi con chƣa tới một lần.  

 Biết về đâu cho con gặp đƣợc Ngài.  

 Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh.  

 Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin. 

 

ĐK. Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài.  

Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài: 

Trong yêu thƣơng hay trong thù hận,  

trong tim anh, hay trong lòng tôi? 

 

2. Con muốn đi tìm Ngài trong buổi sớm,  

 Ánh bình minh lên cao chiếu rạng ngời.  

 Cõi trần gian say sƣa còn miệt mài. 

 Ngài ở đâu sao con thấy quạnh hiu.  

 Ngài ở đâu cho con chút tình thƣơng. 
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3. Con muốn đi tìm Ngài trong chiều úa, 

Lúc hoành hôn buông lơi lúc ngày tàn.  

Những hồi chuông vang xa Ngài đợi chờ. 

Ngài đợi con sao con vẫn làm ngơ. Ngài đợi con sao con vẫn thờ 

ơ! 

 

4. Con muốn đi tìm Ngài trên đƣờng vắng.  

Lúc trần gian không theo bƣớc Ngài về.  

Có ngƣời vui say sƣa ngƣời buồn phiền.Ngài ở đâu xin thƣơng bé 

mồ côi. Ngài ở đâu xin thƣơng những tội nhân. 

   

14.- CON VẪN TRÔNG CẬY 

 

1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tƣởng nơi Ngài. 

Con hy vọng vào Ngài, đời con nƣơng bóng Chúa thôi. 

Con xin trao về Chúa niềm tin và ƣớc mơ này, 

Đƣợc quên đi những âu lo, tìm vui theo bƣớc chân Cha. 

 

ĐK. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay 

mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm 

hồn dù trong mƣa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. 

 

2. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mƣa đổ bên trời. 

Đam mê nặng lòng ngƣời, niềm đau khơi nƣớc mắt rơi. 

Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngƣớc lên trời, 

Tình thƣơng Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. 

 

3. Nếu Chúa không gọi nắng, thì hoa đâu nở trong vƣờn. 

Con không tin vào Ngài, thì con nhƣ lá úa phai. 

Yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hƣ không, 

Đƣờng đi sông nƣớc mênh mông, làm sao qua hết long đong. 
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15.- CUNG CHÖC TRINH VƢƠNG  

 

1. Cung chúc Trinh Vƣơng không hề nhiễm tội truyền,  

thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời.  

Cung chúc Trinh Vƣơng là kho tích ơn thiêng,  

Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.  

 

ĐK. Mẹ Maria ai là không đƣợc Mẹ thƣơng đến, khốn thay nhân 

loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu 

mến, muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ƣu phiền.  

 

2. Cung chúc Trinh Vƣơng Mẹ quyền phép khôn lƣờng,  

vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vƣơng muôn loài.  

Cung chúc Trinh Vƣơng Mẹ nhân ái yêu thƣơng,  

Mẹ cứu giúp ai lạc bƣớc ai khốn khổ trên đời. 

 

16.- ÐẾN MUÔN ĐỜI CON CẢM TẠ ƠN CHÖA  

 

ĐK. Ðến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi 

khen Danh Chúa (đến muôn đời), muôn muôn đời con ca vang 

tình thƣơng Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Ngƣời.  

 

1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con nhƣ phƣợng hoàng tung 

đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong cánh tay Ngƣời, hạnh phúc 

nào hơn.  

 

2. Vì tay Chúa công minh luôn gìn giữ khỏi ác thù. Và lạy Chúa 

nhân từ, xin giơ tay luôn bênh đỡ. Ngƣời giữ con yên hàn vui 

sống trên thế trần. Nguyện mến yêu thành tâm, mong ngày hƣởng 

thiên đàng vinh quang.  
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3. Vì tình yêu bao la Chúa gìn giữ con qua bao hiểm nguy, con 

vui sƣớng. Ðôi mắt lệ yêu thƣơng con tiến dâng Ngƣời êm ái nào 

hơn.  

 

4. Vì muôn tháng năm trôi, con tàn héo cả cuộc đời. Và lạy Chúa 

nhân từ, xin thƣơng con trong nguy khó. Phù giúp con trên đời, 

bao tháng năm u hoài. Con thiết tha nài van, mong lìa chốn lƣu 

đày dƣơng gian.  

 

5. Dù đời con thƣơng đau, sống bên Chúa luôn, con cậy trông nơi 

danh Chúa. Chúa đoái nhìn xem con, trong lúc vui sầu an ủi nào 

hơn. 

 

17.- ÐẸP THAY 

 

ĐK. (Ðẹp thay) Ôi đẹp thay những bƣớc chân gieo mầm cứu rỗi. 

(Ðẹp thay) Ôi đẹp thay những bƣớc chân rảo khắp nẻo đƣờng. (Ai 

gieo trong lệ sầu) sẽ gặt trong vui sƣớng.  

(Ai gieo trong nƣớc mắt) sẽ về trong tiếng cƣời. Ôi đẹp thay 

những bƣớc chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thƣơng 

tình thƣơng Chúa Trời, loan niềm vui, niềm vui cứu đời, cho mọi 

ngƣời và mọi nơi. 

 

1. Ôi đồng lúa mênh mông phơi mình dƣới nắng hồng,  

lúa đã trổ bông dâng ngàn sức sống. Ngƣời đi trong nƣớc mắt, và 

ngƣời về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. 

 

2. Ta cùng tiến ai ơi theo tình Chúa quên mình, lý tƣởng thần linh 

muôn đời tôn kính. Ngƣời đi trong nƣớc mắt,  

 và ngƣời về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. 

  

18.- NGUỒN SUỐI AN BÌNH 
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ĐK. Giang tay cầu cùng Chúa giữa đêm trƣờng  

ngàn sao tỏa giăng muôn huống trùm vây thế giới  

có bàn tay Chúa tình thƣơng (ấp ủ đêm trƣờng) 

Hƣơng kinh hòa làn gió Chúa ôi!  

Hồn con tựa nƣơng bên Chúa  

tìm trong hơi ấm giấc ngủ triền miên đắm say 

 

1. Tựa lòng Cha quên buốt giá cho lòng ấm an hòa. 

Tình tự hiền nhƣ con thơ trút ƣu phiền lãng du. 

Đời một trái tim khô khan Ngài hãy xuống trong tâm can. 

Dạt dào tình yêu bao la mến yêu Ngài thiết tha. 

 

2. Cuộc đời này nhƣ nắng cháy hao gầy kiếp lƣu đầy. 

Còn lại lời thơ dƣ âm tiếng ai ngƣời thở than. 

Một lần đến trong dƣơng gian Ngài hãy cất tiếng ca vang. 

Cuộc đời chừng nhƣ hân hoan tiếng ca mừng chứa chan. 

 

3. Ồn ào vang lên tứ phía xô dạt phút êm đềm. 

Giòng đời âm vang giao tranh để con hoài xót xa. 

Nguyện Ngài đến cho con vui nguồn hạnh phúc ôi tuyệt vời. Đời 

bình yên con nƣơng thân cánh tay Ngài đỡ nâng.  

 

19.- CA TÌNH TRI ÂM 

 

ĐK. Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nƣơng tháng 

năm. Trong cánh tay Ngƣời hồn con vui sống. Tình yêu Chúa 

khoan dung bền vững muôn đời. 

 

1. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa:  

Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con,  

Là chén phần phúc con trông mong.  
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Con tiến dâng Ngƣời tấm lòng vậy trông. 

 

2. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa:  

Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con,  

Là chính cùng đích con trông mong.  

Nơi cánh tay Ngƣời vững một niềm tin. 

 

3. Dìu con đƣa bƣớc trên đƣờng sống.  

 Nép mình bên Ngƣời chan chứa niềm vui.  

 Hồn con còn dám trông mong chi,  

 dâng hiến trọn đời kết hiệp cùng Cha. 

 

20.- HÁT LÊN BÀI CA  

 

ĐK. Hát lên bài ca (hỡi ngàn dân) hãy hát lên bài ca  

chúc tụng Thiên Chúa. Sáng trong niềm tin (một niềm tin),  

khắp thế nhân chung tiếng hoan ca dâng Chúa thiên đình.  

 

1. Về đây muôn ngƣời, nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời hòa 

tiếng nơi nơi, tung hô Chúa. Trong nắng ban mai, hoa lá khoe 

tƣơi, chim hót vui say muôn khúc tân ca mau vang xa.  

 

2. Về đây muôn ngƣời, nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời hòa 

tiếng nơi nơi, tung hô Chúa. Trong bóng đêm thanh, tinh tú long 

lanh, mây gió đƣa nhanh muôn khúc tân ca mau vang xa.  

 

3. Về đây muôn ngƣời, nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời hòa 

tiếng nơi nơi, tung hô Chúa. Trong ánh xuân tƣơi, trong gió đông 

tàn qua khắp không gian muôn khúc tân ca mau vang xa. 

 

21.- HÃY TIẾP NHẬN CON 
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1. Hãy tiếp nhận con trong giây phút này,  

Đừng để cô đơn, lạnh lùng, u tối,  

cƣớp mất thời gian,  chiếm mất trời mây.  

Bàn tay Chúa đâu? Con đang tìm Ngài. 

 

ĐK. Hãy trông lại chỉ một giây thôi!  

Hãy ban lời chỉ một câu thôi!  

Chúa đã từng dựng nên đất trời, 

tình Ngai một chút đủ vui một đời 

 

2. Bến ấm bình an, muôn năm vững vàng.  

Còn tìm đâu hơn, đâu đƣờng sự sống?  

Có thác hồng ân, có suối tình thƣơng.  

Tình cha với con, thắm thiết nồng nàn. 

 

22.- MỪNG KHEN GIA-VÊ 

 

1.- Hồn tôi hân hoan vui sƣớng hát khen danh Ngài vì Ngài 

thƣơng tôi. Ngài thƣơng thi ân giáng phúc, xuống cho phận hèn là 

ngƣời tôi tớ. Rồi đây muôn dân muôn nƣớc, sẽ khen rằng phúc 

đƣợc làm con Chúa. Chúa yêu khấng ban tình thƣơng, đến muôn 

muôn đời không hề phôi pha. 

 

ĐK. Hồn tôi hân hoan, hân hoan mừng hát, vì danh Gia-vê Gia-vê 

là Thánh. Ngài không thƣơng ai kiêu căng giầu có, 

Nhƣng ai khiêm nhu nghèo khó, Chúa rủ tình xót thƣơng. 

 

2.- Hồn tôi hân hoan vui sƣớng, hát khen danh Ngài vì Ngài 

thƣơng tôi. Ngài thƣơng ra oai đáp cứu, những khi ƣu sầu vì đời 

đen tối. Ngài cho trăng sao tinh tú, sáng soi đƣờng đi chông gai 

ngăn lối. Ủi an những khi lầm than, khấn kêu danh Ngài trong 

giời nguy nan. 
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3.- Hồn tôi hân hoan vui sƣớng, hát khen danh Ngài vì Ngài 

thƣơng tôi. Này ai khiêm nhu thấp bé, kính uy danh Ngài, Ngài 

liền thƣơng đến. Ngài thƣơng ra tay cứu thoát, khỏi tay ngƣời 

kiêu manh tâm gian dối. Hát lên, hát lên ngƣời ơi, chúc vinh danh 

Ngài muôn đời miên man. 

 

 

23.- LẠY CHA XIN CHO HỢP NHẤT 

 

Lạy Cha, xin hãy cho mọi ngƣời hợp nhất nên môt, 

Nhƣ Cha ở trong Con, và nhƣ Con ở trong Cha. 

Xin Cha cho mọi ngƣời, nên một trong chúng ta, 

Hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con. 

 

24.- KHÖC CẢM TẠ 

 

1. Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân, rộn rã trong tim ngày 

đêm, tán dƣơng Tình Yêu Thiên Chúa.  

Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa trƣa sa mạc cháy 

da, Chúa nhƣ nguồn ƣớc chan hòa. 

 

ĐK. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào.  

Nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao.  

Nguyện theo chân Chúa đi qua.  

Đồi Ta-bo hay thập giá.  

Ôi Tình Yêu Chúa mênh mang trần đời.  

Tình Yêu Chúa bao la trùng khơi.  

Thuyền hồn con mãi êm trôi.  

Hƣờng Tình Yêu ôi tuyệt vời. 
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2. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay 

Ngài đƣa, dắt con vào miền thƣơng nhớ. Chén rƣợu đào Ngài 

chuốc chứa chan ngày nào. Bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng 

năm tình mến dâng trào. 

 

3. Đến đời đời Ngài vẫn yêu con mà thôi. Ngài vẫn yêu con chẳng 

nguôi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến 

yêu của con, có chi hơn đƣợc Chúa thƣơng, thế gian thành cõi 

thiên đƣờng. 

 

25.- LẠY CHÖA CON ĐƢỜNG NÀO CHÖA ĐÃ ĐI QUA  

 

1. Lạy Chúa con đƣờng nào Chúa đã đi qua, con đƣờng nào Ngài 

ra pháp trƣờng, mão gai nào hằn sâu trên trán?  

Lạy Chúa thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thƣơng nào phủ 

kín tâm tƣ ? Ðƣờng tình đó Ngài dành cho con. 

 

ĐK. Lạy Chúa xin cho con bƣớc đi với Ngài,  

xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đƣờng đời con đi 

(đƣờng đời con đi). Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, 

xin cho con cùng chết với Ngài, để đƣợc sống với Ngài vinh 

quang 

 

2. Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn 

loang máu đào, sỉ nhục nào còn vƣơng trên mắt?  

Lạy Chúa những bƣớc nào gục ngã đau thƣơng, bao roi đòn hằn 

kín thê lƣơng? Ðƣờng tình đó Ngài dành cho con.  

 

3. Lạy Chúa ôi đƣờng tình Chúa đã đi qua, con đƣờng thập tự 

loang máu đào, ôi lƣỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa thánh 

giá nào Ngài đóng đinh xƣa, chén đắng nào Ngài uống say sƣa? 

Ðƣờng tình đó Ngài dành cho con. 
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26.- QUẢNG ĐẠI HIẾN DÂNG 

 

ĐK. Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa dạy con biết sống quảng đại. 

Biết phụng sự Chúa nhƣ Chúa đáng đƣợc phụng sự. 

Biết cho đi mà không tính toán.  

Biết chiến đấu không ngại thƣơng tích. 

Biết làm việc không tìm nghỉ ngơi. 

Biết hiến thân mà không mong chờ phần thƣởng nào  

hơn là đƣợc biết con đang thi hành ý Chúa. 

 

ĐK. Con xin dâng Chúa con ngƣời của con. Những gì con có xin 

dâng lại cho Chúa. Này là tự do, ý chí của con, này là trí nhớ, trí 

hiểu của con. Mọi sự đều là của Chúa. Xin dùng con theo thánh ý 

Ngài. Xin ban tình yêu và ân sủng Chúa. Amen. 

 

27.- TRÁI TIM TINH TUYỀN 

 

ĐK. Lạy Chúa xin ban cho con trái tim tinh tuyền, 

Để con luôn luôn cao dâng tâm tình kính mến. 

Lạy Chúa xin ban cho con trái tim tinh tuyền, 

Để con luôn luôn trung kiên vững một niềm tin. 

 

1. Xin Ngài thƣơng con thứ tha lỗi lầm trong đời. 

Xin Ngài thƣơng con thanh luyện hồn con, Chúa ơi! 

Xin Ngài thƣơng con rử sạch hồn con hỡi Ngài, 

Xin Ngài thƣơng con giữ tâm hồn con trắng trong. 

 

2. Xin Ngài canh tân trái tim bao lần xa Ngài, 

 Xin Ngài canh tân tinh thần nhƣợc suy, Chúa ơi! 

 Xin Ngài canh tân để tâm hồn con tinh tuyền, 

 Xin Ngài canh tân để tâm hồn con vững tin. 
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3. Xin Ngài thƣơng con đổ tuôn phuc lành cứu đời. 

 Xin Ngài thƣơng con ban lòng quảng đại, Chúa ơi! 

 Xin Ngài thƣơng con mở rộng làn môi hỡi Ngài. 

 Xin Ngài thƣơng con, con luôn ngợi ca Thánh Danh. 

 

 28.- KINH HÒA BÌNH 

 

Lạy Chúa từ nhân! Xin cho con biết mến yêu  

và phụng sự Chúa trong mọi ngƣời, 

Lạy Chúa, xin hãy dùng con nhƣ khí cụ bình an của Chúa. 

 

Để con đem yêu thƣơng vào nơi oán thù, 

đem thứ tha vào nơi lăng nhục, 

đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. 

 

Để con đem tin kính vào nơi nguy nan, 

chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. 

Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u 

sầu. 

 

Lạy Chúa, xin hãy dạy con: tìm an ủi ngƣời, hơn đƣợc ngƣời ủi 

an. 

Tìm hiểu biết ngƣời, hơn đƣợc ngƣời hiểu biết. 

Tìm yêu mến ngƣời, hơn đƣợc ngƣời mến yêu. 

 

Vì chính khi hiến thân là khi đƣợc nhận lãnh. 

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, 

Vì chính khi thứ tha là khi đƣợc tha thứ. 

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. 

 

Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, 
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Xin thƣơng ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình. 

 

29.- TÌNH KHÖC (Lời: Th. Tê-rê-sa Avila) 

 

ĐK. Lạy Đấng tình quân con tôn thờ, Con nay thuộc về Chúa,  

Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm,  

bắn trúng con tim hồng,  

để từ nay con sống là sống cho, cho tình yêu.  

Và dầu cho con chết là chết cho, cho tình yêu. 

 

1. Con xin làm nô lệ của tình yêu,  

con xin làm khí cụ của tình yêu,  

cho mọi ngƣời nhận biết Chúa yêu thƣơng,  

cho mọi ngƣời thức giấc sau đêm trƣờng. 

 

2. Chúa muốn gì trên bản thể đời con?  

Chúa muốn gì trên cuộc sống của con?  

Con chỉ là tay trắng với hƣ không.  

Con chỉ là tỳ nữ bao khốn cùng. 

 

3. Con ƣớc vọng theo Ngài suốt đời con.  

Xin dâng làm lễ vật cuộc đời con,  

trong nguyện cầu vắng với hy sinh,  

để nên lời ca hát khúc ân tình.   

 

30.- LẠY MẸ, MẸ CHÖA VINH QUANG SÁNG HƠN 

 

ĐK. Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang sáng hơn sao bắc huy hoàng.  

Mẹ nhƣ muôn hoa trên ngàn, mẹ chiếu ánh sáng trời tƣơi,  

dẫn ai lạc bƣớc trên đƣờng.  

Ðồng tiến Ðức Nữ thiên đàng, tiếng con ca hát nhịp nhàng,  

dẫu muôn nguy biến trên đàng, tiếng con ca hát không ngừng.  
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1. Xin giữ xác hồn con vẹn tuyền, luôn sánh với ngàn hoa tinh 

tuyết. Hƣơng thơm ngát bay lên triền miên, dâng Mẹ Chúa muôn 

muôn đời liên. 

 

2. Ƣớc tới lúc hồn con nhẹ nhàng, muốn cất bƣớc về nơi cao sang. 

Bay cao vút lên cõi trời cao, không vƣơng vấn nơi chi trần gian. 

 

 

31.- LỜI THIÊNG  

 

1. Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm.  

Lời cầu xin Chúa tựa nhƣ nén hƣơng lan trầm.  

Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nƣơng thân,  

và uống no say tin yêu nồng ấm.  

Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời.  

Và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài.  

Hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài.  

Cùng Chúa con không lo chi đƣờng dài.  

 

ĐK. Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa trót những ý nghĩ, dâng 

Chúa trót xác thân con. Tƣơng lai còn dài Chúa dắt con đi sợ gì 

những nỗi gian nguy. Đời con qua nhƣ mây bay, con tiến bƣớc 

giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy 

Chúa trong con nghe lời Chúa ru trong hồn.  

 

2. Tình yêu Thiên Chúa dìu con bƣớc đi theo Ngài.  

Lời Ngài con lắng trầm tƣ suốt năm canh dài.  

Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ƣu phiền,  

Dù những phong ba đau thƣơng vụt đến.  

Đời con nay vẫn là nhƣ giấc mơ chƣa tròn.  

Tình Ngài nhƣ vẫn còn theo bƣớc con đêm ngày.  
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Một hôm con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời,  

để sống trăm năm cho riêng tình Ngài. 

 

32.- MẸ ƠI BAO NGƢỜI LẠC BƢỚC LƢU ĐẦY  

 

1. Mẹ ơi bao ngƣời lạc bƣớc lƣu đầy ngày tháng chơi vơi nhƣ 

thuyền nan giữa khơi, đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thƣơng tình dìu 

dắt con thơ qua hiểm nguy cõi trần.  

 

ĐK. Mẹ nguồn cậy trông, chƣa thấy ai xin Mẹ về không, hỡi Mẹ 

Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi 

Nữ Trinh là nguồn an vui, hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ 

thƣơng nhận lời. 

 

2. Và bao nhiêu ngƣời lạc bƣớc trên đời, liều dấn thân đi trong 

vực sâu tối tăm, đoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng 

tin yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời.  

 

3. Còn ai chƣa về, Mẹ dắt đƣa về, thờ Chúa cao sang cũng là Vua 

các vua, Mẹ ban cho đƣợc bền chí trung thành, thờ Chúa Ba Ngôi, 

ca tụng Mẹ suốt đời. 

 

33.- XIN VÂNG 

 

1.- Mẹ ơi, đời con dõi bƣớc theo Mẹ, lòng con quyết noi gƣơng 

Me, Xin Mẹ dạy con hai tiếng “Xin Vâng”. Mẹ ơi, đƣờng đi trăm 

ngàn nguy khó, Hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai 

tiếng “Xin Vâng”. 

 

ĐK. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng “Xin Vâng”,  

hôm qua, hôm nay và ngày mai. 

Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng “Xin Vâng”,  
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hôm nay tƣơng lai và suốt đời. 

 

2.- Mẹ ơi, đời con dõi bƣớc theo Mẹ, lòng con quyết noi gƣơng 

Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng “Xin Vâng”. Mẹ ơi, đƣờng đi phủ 

đấy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối, xin Mẹ dạy con hai 

tiếng “Xin Vâng”. 

 

3.- Mẹ ơi, Mẹ tin nơi Chúa an bài, Mẹ nên phúc ân muôn loài, nơi 

Mẹ, đoàn con tuôn đến nƣơng thân. Mẹ ơi, niềm vui bên Mẹ rạng 

rỡ, lòng con sao còn bỡ ngỡ? Xin Me dạy con hai tiếng “Xin 

Vâng”. 

 

34.- MUÔN TẠO VẬT ƠI CÙNG TÔI HÁT LÊN  

 

ĐK. Muôn tạo vật ơi cùng tôi hát lên một bài.  

Ca mừng Thƣợng Ðế quyền uy tác sinh muôn loài.  

Hỡi ngƣời công chính hãy cất cao lên muôn lời.  

Ngợi khen Chúa Trời chan hòa ngàn tiếng nơi nơi.  

 

1. Ngài ban cho tôi biển khơi núi cao sông dài. Trời mây tinh tú 

trong  mát suối reo rừng sâu. Vầng dƣơng chiếu ban ngày, vầng 

trăng sáng đêm dài, xuân hạ thu đông chan chứa biết bao hồng ân.  

 

2. Ngài ban cho tôi ruộng nƣơng lúa thơm bao mùa. Ngàn muôn 

hoa lá khoe sắc thắm tƣơi bình minh. Ðàn chim hót vang trời, đàn 

bƣơm bƣớm bay lƣợn, xanh màu thời gian ôi biết bao nhiêu tình 

thƣơng.  

 

3. Ngài cho Ngôi Hai trờI cao giáng sinh ra đờI, cửa trờI vinh 

phúc rộng đón những ai thành tâm. Vì tôi vƣớng tộI tình, Ngài 

mang lấy thập hình, rửa sạch thân tôi trong máu Giao Ƣớc đồi 

xƣa.  
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4. Ngài ban cho tôi một Ðức Tin không phai nhòa. Ngài ban cho 

tôi một trái tim đầy tình yêu. Niềm mơ ƣớc thiên đình, triền miên 

phúc an bình, dâng Ngài câu hát cảm mến tri ân ngày đêm. 

 

35.- NGÀI ĐẾN BÊN TÔI 

 

1. Ngài đến bên tôi cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rằm.  

Ngài đến bên tôi với tình yêu muôn vàn nồng thắm.  

Ngài đến bên tôi để từ đây tiếng hát ngọt ngào,  

để từ đây rất đỗi nhiệm mầu, để ngàn sau tôi hằng ghi dấu.  

Ngài đến bên tôi đem mùa xuân hoa nở rộn khung trời.  

Từ đó trong tôi hƣơng hồng ân dâng trào phơi phới.  

Từ đó trong tôi bao niềm vui nối tiếp một đời,  

nhƣ biển khơi sóng vỗ tuyệt vời,  

cho trọn kiếp không hề lắng vơi.  

 

ĐK. Chúa ơi, Chúa đƣa con về tình yêu tuyệt đối.  

Từ đây Chúa đƣa con về  

mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai.  

Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm,  

niềm mơ trái tim con này nguyện  

dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa.  

 

2. Ngài chết cho tôi, cho tình yêu thơ dại của con ngƣời.  

Hạnh phúc cho tôi khi ngƣời yêu chính là Thiên Chúa.  

Ðể đến hôm nao trên đồi cao máu thắm chảy trào,  

Chúa liều thân gánh vác tủi sầu, mong tình tôi trọn vẹn cho Chúa.  

Rồi đến hôm nay Chúa ẩn thân nơi nhà chầu bé nhỏ,  

rƣợu bánh đơn sơ, chính Thịt Máu Chúa để nuôi dƣỡng.  

Tình đã cho đi, ôi tình yêu thắp sáng vào đời,  

đem hồng ân đến với mọi ngƣời,  
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đem niềm vui chan hòa khắp nơi. 

 

36.- HỠI NGƢỜI TÔI YÊU DẤU 

 

1. Ngƣời là ai Ngƣời lại chết cho anh, Ngƣời chết cho tôi,  

Ngƣời chết cho đời, vì tình yêu mến. Ngƣời chết thƣơng đau.  

Ngƣời là ai Ngƣời đã sống lại, Ngƣời sống lại rồi đem nguồn 

hạnh phúc, hạnh phúc cho anh, hạnh phúc cho tôi. 

 

Hỡi Ngƣời tôi dấu yêu, ngƣời tôi mến thƣơng, hỏi ngƣời là ai?  

Xin cho tôi biết đƣợc Ngƣời là ai: là Chúa muôn loài. 

 

2. Ngƣời ra đi một chiều nắng chia ly. Ngƣời vác say mê thập giá 

ê chề, nhìn về đỉnh núi, đỉnh núi Can-vê. Ngƣời thƣơng yêu thập 

giá tiêu điều, rồi chết một chiều, cho tình dâng hiến từ đó lên ngôi 

đẹp nhất trong tôi.  

 

3. Ngài là ai: Ngài là Chúa Ngôi Hai, là Đấng Thiên sai,  

Đầu hết muôn loài, Ngài là Thiên Chúa đã mến thƣơng tôi.  

Để hôm nay hồng phúc dƣ đầy trong trái tim này,  

xin Ngài nhận lấy tình khúc tri ân Ngƣời dấu yêu ơi. 

 

37.- NHƢ GIÕNG NẾN TRÔI TRÊN BÀN THỜ  

 

1. Nhƣ giòng nến trôi trên bàn thờ,  

tâm hồn con lâng lâng niềm cảm mến vô bờ.  

Xin tiến dâng đây con tim ƣơm bao ƣớc vọng,  

hằng muốn sắt son một đời mến yêu.  

 

ĐK. Kính tiến Chúa tình yêu bao nhiêu mà có gì.  

Xin hãy thánh hóa lòng con tình yêu mới bƣớc tới ngày mai.  
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2. Bao ngày tháng trôi theo giòng đời,  

tâm hồn con lênh đênh tìm hạnh phúc mong chờ.   

Xin Chúa thƣơng khi con đây trông mong đến  

Ngài là núi đá che chở ngƣời tháng năm. 

 

38.- THẦN KHÍ CHÖA ĐÃ SAI TÔI ĐI  

 

ĐK. Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. 

Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi , sai tôi đi Ngài sai tôi đi.  

 

1. Sai tôi đến với ngƣời nghèo khổ, sai tôi đến với ngƣời lao tù, 

đem tin mừng giải thoát Thiên Chúa đã cứu tôi.  

 

2. Sai tôi đến với ngƣời than khóc, sai tôi đến với ngƣời âu sầu, 

đem tin mừng an ủi Thiên Chúa đã cứu tôi.  

 

3. Sai tôi đến với ngƣời đau yếu, sai tôi đến với ngƣời thất vọng, 

đem tin mừng chân lý Thiên Chúa đã cứu tôi.  

 

4. Sai tôi đến với ngƣời tội lỗi, sai tôi đến với ngƣời lao nhọc, 

đem tin mừng cứu rỗi Thiên Chúa đã cứu tôi.  

 

39.- KHẤN XIN NGỰ ĐẾN 

 

1. Thánh Thần! Khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. 

Suối nguồn thánh ân hiện xuống, Này dƣơng gian, xin Ngài đổi 

mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. 

Ngài oi, xin Ngài hãy đến! Hiển linh Ngài ơi. 

 

ĐK. Lạy Ngài xin đến, dẫn dắt chúng con trên đƣờng. 

Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. 

Cầu Ngài ban ơn, thêm sức kiên vững không lay, 
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Sống sao nên ngƣời con Chúa chứng nhân tình yêu. 

 

2. Thánh Thần! Khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, 

mở lòng sáng soi đƣờng đi, tìm chân lý công bình bác ái, Ngài ơi, 

xin Ngài thƣơng đến! Uốn nắn nẻo đi quanh co sai lầm. Ngài ơi, 

xin Ngài hãy đến! Hiển linh Ngài ơi. 

 

3. Thánh Thần! Khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. 

Dẫn về những chiên lạc hƣớng về chung sống trong đàn chiên 

Chúa. Ngài ơi, xin Ngài thƣơng giúp! Chỉ lối những ai đi xa chƣa 

về. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến! Ủi an Ngƣời ơi. 

 

40.- TÌNH THƢƠNG CỦA CHÖA 

 

ĐK. Tình thƣơng của Chúa, con sẽ ca ngợi tình thƣơng của Ngài 

suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn 

muôn đời.  

 

1. Con sẽ ca ngợi tình thƣơng của Ngƣời đến muôn đời.  

Qua bao nhiêu thời miệng con loan truyền tình Cha chẳng ngơi, vì 

Ngƣời đã phán: tình Ta đã ban đứng vững ngàn năm. Trên cõi 

mây trời Ngƣời đã thiết lập lòng trung thành.  

 

2. Ta ƣớc giao cùng ngƣời Ta đã chọn giữa muôn ngƣời. Ta đã 

đoan thề cùng nghĩa bộc là nhà Ða vít, và Ngƣời đã phán rằng 

miêu duệ ngƣơi đứng vững ngàn năm. Ngai báu của Ngƣời Ta đã 

thiết lập từ muôn đời.  

 

3. Ngƣơi sẽ thƣa rằng: Lạy Cha muôn loài, Ðấng an bài,  

 nơi con nƣơng tựa và chính là nguồn mạch cứu độ con,  

 và lòng sủng ái Ngƣời sẽ đầy dƣ mãi mãi chẳng ngƣng.  

 Ta sẽ duy trì lời giao ƣớc này thật lâu dài. 
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41.- TÔI THẦM TIN 

 

1. Tôi thầm tín rằng, sự chết hay sự sống, dù thiên thần thiên phủ, 

Dù hiện tại tƣơng lai, hay quyền năng, Tôi thầm tín rằng, dù là 

muôn chiều sâu, dù là muôn chiều cao, Dù là ai bất cứ, trên trần 

gian: 

 

ĐK. Không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến  

của Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô 

 

2. Tôi thầm tín rằng, dù khó khăn bão táp, dù khó nhọc cay đắng, 

Dù trần truồng đói khát, hay hiểm nguy. Tôi thầm tín rằng, dù 

mặc ai lên án, dù mặc ai vu cáo, dù là cho đến chết, chết tủi đau! 

 

3. Tôi thầm tín rằng, là nếu Chúa phò ta, Ngƣời thƣơng và gia ân 

mà giải án tuyên công: Ta sợ chi? Tôi thầm tín rằng, là Ngƣời đã 

chẳng tha, mà đã phó nộp luôn cả Ngƣời Con chí ái: Đức Giê-su.  

 

42.- TRONG TRÁI TIM CHÖA YÊU MUÔN ĐỜI  

 

1. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin đƣợc một chỗ nghỉ 

ngơi, 

 nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi nhƣ nƣớc mƣa tan trong biển khơi.  

 Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim Ngƣời,  

 nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình ngƣời.  

 

ĐK. Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim ngƣời Cha,  

mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa.  

Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca,  

có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.  
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2. Trong trái tim Chúa nhƣ nôi hồng con xin đƣợc nhƣ bé ngủ mơ.  

Một giấc mơ nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ 

bé thôi nhỏ bé thôi mỗi ƣớc mơ con có trong đời, là sống vui, là 

hát vui là trẻ thơ trong mái nhà Ngƣời.  

 

3. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng con xin đƣợc nghe Chúa bảo 

ban. Dậy dỗ con, dậy dỗ con, biết sống sao thắm tƣơi tình son. 

Tìm bƣớc theo đƣờng mến yêu, biết dâng trao biết thứ tha nhiều. 

Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi gọi niềm vui chung với mọi ngƣời. 

 

43.- TỪ BÌNH MINH 

 

ĐK. Từ bình minh, con dâng hết tâm tình, tụng ca Chúa thiên 

đình, một bài thơ kính tin. Trọn tình yêu, khi đêm về sao sáng, 

con say lời chúc tụng, ngợi ca danh Chúa thôi. 

 

1. Trọn một đời là tiếng hát dâng lên,  

là điệu đàn hòa tấu khúc tri ân. 

Vào cuộc trần để ca khen danh Chúa. 

Ngày lại ngày, Ngài mến thƣơng đời con. 

 

2. Vì tình Ngài, tình bát ngát không gian.  

Tình diệu huyền gọi nắng đón mƣa sang. 

Ngày lại ngày thời gian trôi phiêu lãng.  

Một phận ngƣời, Ngài đỡ nâng đời con. 

 

44.- TỪ ĐÂY 

Từ đây, hỡi chúng con,  

Thầy sẽ không gọi chúng con là ngƣời tôi tớ. 

Vì từ đây, hỡi chúng con, 

Thầy đã ƣng nhận chúng con là bạn hữu thân tình 
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1. Vì từ đây, chúng con đã biết việc Thầy.  

 Thầy đến giữa trần gian, để đem lại tình thân. 

 

2. Và ngàn năm, chúng con bền vững ân tình.  

 Mặc sóng gió phù sinh, vẫn kiên trung niềm tin. 

 

3. Và từ đây, chúng con đầy Chúa Thánh Thần.  

 Ngƣời giúp đỡ ủi an, chốn đau thƣơng trần gian. 

 

45.- LÊN ĐỀN THÁNH 

 

ĐK. Từ muôn phƣơng, ta về đây sánh vai lên đƣờng,  

đƣờng đƣa ta đi lên đền Chúa ta.  

Lòng hân hoan, ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng,  

vui hát mừng danh Chúa Cứu Độ ta. 

Tiến tiến bƣớc lên đền, đền thánh của Ngƣời!  

Cất tiếng hát, vui lên dân thánh của Ngƣời! 

Tiến tiến bƣớc loan truyền hồng ân Thiên Chúa Trời! 

Ta hát mừng tình thiên thu Chúa ta. 

 

1. Vui mừng khi ngƣời ta bảo tôi: Ta về thăm nhà Cha chúng ta. 

Một ngày trong nhà Cha dấu yêu, sƣớng vui thay hơn trăm ngày ở 

xa Quê Nhà. 

 

2. Nhƣ ngày nao, đoàn dân Chúa xƣa, băng rừng sâu vƣợt qua 

biển khơi, lên đƣờng đi hồi hƣơng thánh đô! Chúng ta đi, đi lên 

đền Chúa ta. 

 

46.- TỪ RẤT XA KHƠI 

 

1.- Từ rất xa khơi, Ngƣời đã gọi tôi đi giữa lòng đời, rao truyền 

tin mới. 
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Từ rất xa khơi, Ngƣời đã chọn tôi đi vào thế giới rắc gieo tình 

ngƣời. 

 

ĐK. Xin cho đôi chân tôi miệt mài để từ nay bƣớc đi hoài,  

ngọt lời rao tin mới. Tôi xin đôi tay giang vời vợi để tình thƣơng 

lan khắp nơi, và vòng tay ôm trùng khơi. 

 

2.- Từ rất xa khơi, Ngƣời muốn đời tôi nhƣ đuốc rạng ngời, soi 

miền tăm tối.  

Từ rất xa khơi, Ngƣời đã đặt tôi nhƣ loài muối đất, ƣớp thêm mặn 

đời. 

 

3.- Từ rất xa khơi, Ngƣời đã chọn tôi trong những bạn bè, nơi 

lòng dƣơng thế.  

Và đỡ nâng tôi, Ngƣời biến luyện tôi nhƣ hạt giống tốt, gieo trên 

mọi miền. 

 

47.- XIN CHO CON BIẾT CHÖA 

 

1. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.  

Biết Chúa là Thiên Chúa, độc nhất là Cha, là Chúa trời đất. Biết 

Chúa vua muôn loài. Biết Chúa thƣơng con ngƣời. Biết Chúa là 

tạo hóa là đấng sinh thành nên con. Biết con là tạo vật, một đời 

sống kiếp con ngƣời.  

 Biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi.  

 Biết con thân phàm hèn, mỏng dòn muôn vàn yếu đuối.  

 Biết con bao tội tình, để lòng xao xuyến khôn nguôn.  

 

2. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.  

 Biết Chúa là con Chúa đã đến trần gian mặc xác phàm nhân.  

 Biết Chúa thƣơng con nhiều. Biết Chúa tha con nhiều.  

 Biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại vinh quang.  
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 Biết con bao nghèo nàn, hận đời tay trắng hƣ không.  

 Biết con bao nợ nần, đợi lòng thƣơng xót từ nhân.  

 Biết con đang mù lòa, lạy Ngài xin Ngài cho sáng.  

 Biết con đang tật nguyền, lạy Ngài xin chữa cho con.  

 

3. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.  

 Biết Chúa là hạnh phúc đã cứu độ con, là sức mạnh con.  

 Biết Chúa nhƣ kho tàng, biết Chúa trong tâm hồn.  

 Biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp muôn năm.  

 Biết con phúc dƣờng nào, đƣợc làm con cái một nhà.  

 Biết con phúc dƣờng nào, đƣợc gọi Thiên Chúa là Cha.  

 Biết con phúc dƣờng nào đƣợc Ngài cho làm hạnh phúc,  

 biết con phúc dƣờng nào dự phần vinh phúc bao la.  

 

4. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.  

 Biết Chúa là sự sống là chốn nghỉ an là suối hồng ân.  

 Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi ngƣời,  

 biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng vô biên.  

 Biết con khi lạc đƣờng đƣợc Ngài dẫn lối đƣa về.  

 Biết con bao lần rồi, để lòng chai đá ngủ mê.  

 Biết con hƣ đời đời, đƣợc Ngài thƣơng tình cứu vớt.  

 Biết con quên tình Ngài, mà Ngài chung tín không ngơi.  

 

ĐK.  Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là 

tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong. Biết Chúa bao 

sang giàu, biết Chúa bao ngọt ngào. Biết Chúa là Thiên Chúa hiển 

thông muôn đời. Amen 

 

48.- LẮNG NGHE LỜI CHÖA 

 

1.- Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong đêm tối. 

Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. 
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Xin cho con cất liếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. 

Xin cho con biết thân thƣa, lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? 

 

ĐK. Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con. 

Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đƣờng để con hằng dõi bƣớc. 

Lời Ngài đƣợm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy 

vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời 

ai. 

 

2.- Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong cuộc sống. 

Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài từng theo bƣớc đời con. Xin 

cho con biết sẵn sàng, chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho 

con biết sẵn sàng, thực hành lời Chúa đã truyền ban. 

 

3.- Xin cho con vững bƣớc đi, vào truyền rao cho công lý. 

Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. 

Cho môi con thắm nét cƣời, lời Ngài đƣợc đem cho thế giới. 

Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. 

 

4.- Xin cho con đến với ngƣời, bằng một tình yêu không giả dối. 

Xin cho con đến trong đời, tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. 

Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con, ôi cao quý. 

Xin cho con trái tim si, ngàn đời tình mến không nhạt phai. 

 

49.- XIN DÂNG  

 

ĐK. Xin dâng Chúa trọn đời con nhƣ làn gió nhẹ, quyện làn 

hƣơng của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế. Trọn đời con là 

lời mang sứ điệp Tin Mừng, là dòng sông mang đến cho nhân trần 

phù sa chứa chan hồng ân.  

 

1.- Đời con nhƣ của lễ không hề ngƣng,  
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nhƣ tấm bánh luôn để dâng,  

tình con nhƣ ánh nến luôn bừng cháy  

trong tình Chúa sáng nhƣ hừng đông. 

 

2.- Ngài chọn con tuy con không có chi là công,  

tay con không xứng nhƣ Ngài mong,  

tình con quá thiếu thốn để đền đáp,  

nhƣ giọt nƣớc sánh với biển đông. 

 

50.- XIN GIỮ CON (Ý lời: Karl Rahner) 

 

1. Xin giữ con để con phụng sự Chúa, 

 con phụng sự Chúa trong suốt đời con.  

 Dù khi mỏi mệt dù khi chán chƣờng,  

 xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài. 

 

ĐK. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, 

Dù khi thất vọng dù khi mỏi mòn con vẫn cậy trông. 

Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, Nầy con chiến 

thắng nầy con chiến thắng tƣơi sáng hy vọng. 

 

2. Xin giữ con, để con đƣợc đổi mới, đây đời của con sẽ mãi đẹp 

tƣơi. Dù khi phản bội dù khi lỗi tội, xin giữ con khiêm cung về 

với Ngài. 

 

3. Xin giữ con, để con vì ngƣời thế, loan truyền Danh Chúa cho 

khắp mọi nơi. Dù chết cho ngƣời dù chết giữa đời,  

xin giữ con hiên ngang vì Nƣớc Trời. 

 

 

51.- BÀI CA HIỆP NHẤT 
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ĐK. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. 

Xin hiệp nhất chúng con nhƣ Ngài liên kết với Cha. 

Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. 

Xin kết liên muôn ngƣời trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. 

 

1. Vì Ngài đƣợc sai đến, để tìm chiên khắp nơi xa xôi, 

Vì rằng Cha sai đến, đến đƣa về đàn chiên duy nhất, 

Thì này nguyện xin Chúa, hãy thƣơng ban Thánh Linh của Ngài. 

Hiệp nhất chúng con trong Chúa. 

 

2. Ngƣời ngƣời mọi dân nƣớc, cũng là con của Cha trên trời. 

Đƣợc Ngài thƣơng cứu vớt bởi một lần hy sinh khổ giá. Thì này 

nguyện xin Chúa, hãy thƣơng ban Thánh Linh của Ngài. Hiệp 

nhất chúng con trong Chúa. 

 

3. Tựa ngàn hạt lúa miến xay thành nên bánh thơm ngon lành, 

Tựa ngàn chùm nho chín, ép nên thành rƣợu nho tinh khiết, 

Thì này nguyện xin Chúa, hãy thƣơng ban Thánh Linh của Ngài, 

Hiệp nhất chúng con trong Chúa.      

 

KINH ANIMA CHRISTI 

 

Lạy hồn Chúa Ki-tô, xin thánh hoá con. 

Lạy xác thánh Chúa Ki-tô, xin cứu độ con. 

Lạy Máu Thánh Chúa Ki-tô, xin làm cho con say mến. 

Lạy nƣớc bởi nƣơng long Chúa Ki-tô, xin tẩy rửa con. 

Lạy sự thƣơng khó Chúa Ki-tô, xin thêm sức cho con. 

Lạy Chúa Giê su nhân ái, xin nhận lời con. 

Xin giấu ẩn con trong các vết thƣơng Chúa. 

Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa. 

Xin gìn giữ con khỏi kẻ thù tinh quái. 

Đến giờ lâm tử, xin Chúa gọi con, 
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 và cho con đến cùng Chúa, 

để con đƣợc cùng các thánh  

ca tụng Chúa muôn đời. 

 AMEN. 

 

 

 

Ngƣời Viết Chƣơng Trình 

Lm Vinh Sơn Đinh Trung Nghia SJ 

Ban Hành Hƣơng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SỔ TAY 
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