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Kính xin Quyù AÂn Nhaân tieáp tuïc baûo trôï 
caùc Chöông Trình Tình Thöông. 

CHÚC MỪNG TÂN PHÓ TẾ VĨNH VIỄN 
 

Trong tâm tình ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa, 

HỘI TÌNH THƯƠNG VIỆT NAM 

Xin kính báo tin vui cùng Quý Ân Nhân 

Thầy Phó Tế GIUSE THÂN VĂN THUẬN 

Thành Viên trong Ban Điều Hành của Hội Tình Thương Việt Nam 

Được Đức Giám Mục Francis J. Kane, Tổng Giáo Phận Chicago 

Phong chức Phó Tế Vĩnh Viễn 

Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Holy Name, Chicago 

Ngày 17 tháng 05 năm 2015 

Riverside ngày 25 tháng 5 năm 2015  

Trước đây, ngày 01 tháng 12 năm 2012, Thầy Phó Tế Phêrô Trần Đình Liệu, đồng sáng lập và là thành viên trong Ban 

Điều Hành của Hội Tình Thương Việt Nam cũng được Đức Hồng Y Gregory M. Aymond, Tổng Giáo Phận New Orle-

ans, phong chức Phó Tế Vĩnh Viễn tại Nhà Thờ Chánh Tòa Saint Louis King of France, New Orleans. 

 
Hội Tình Thương Việt Nam, kính xin Quý Ân Nhân tiếp tục cầu nguyện cho Quý Thầy  để Quý Thầy được dư đầy ơn 

Chúa mà dấn thân phục vụ cho Chúa và tha nhân, cách riêng cho những người nghèo đói và đau khổ . 

Từ trái sang phải: Anh Đinh Đạt (Ban Điều Hành Hội Tình Thương Việt Nam),  

Cha Phêrô Nguyễn Văn Long (Hội Trưởng), Thầy Tân Phó Tế Giuse Thân Văn Thuận (Ban Điều Hành), Chị 

Phạm Thị Lan (Phu Nhân), và Cha Donald O’Connor (Ban Điều Hành).  
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TÌNH THƯƠNG HƠMOONG – ĐĂK HÀ - KONTUM  

Một mẹ già neo đơn trong túp lều siêu vẹo  

Ông ơi ở trên cù lao này làm gì có trường… 
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 Kính thưa Quý Ân Nhân, 
  

 Trong dịp Tết Ất Mùi 2015 vừa qua, tôi được phép của Cha 

Tân Bề Trên Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, Rev. Soney Sebas-

tian thuộc Tỉnh Dòng Miền Tây Hoa Kỳ cho về thăm Việt 

Nam.  Mục đích của chuyến đi lần này là để thăm mẹ già đang 

còn sống tại quê nhà và đồng thời cũng muốn đi thăm một số 

cứ điểm truyền giáo cho các đồng bào sắc tộc từ bắc vô nam.  

Bắt đầu từ miền bắc, tôi đã đi thăm người sắc tộc H’Mong tại 

các làng Háng Chí Mùa và Sùng Đô thuộc Địa Phận Hưng 

Hóa, rồi thăm người R’Ngao và Jarai tại các làng K’Tu, K’tol, 

Đak Yo và K’Bei thuộc Địa Phận Kontum.  Thăm người K’Ho 

tại các làng Đạ K’Nang, Phi Liêng và Đạ R’ Sal thuộc Địa 

Phận Đà Lạt – Lâm Đồng.  Tôi cũng không quên thăm người 

Kh’mer tại Hòa Thạnh, Châu Thành, Tây Ninh thuộc Địa Phận 

Phú Cường ngay sát biên giới với Campuchia…. Đi đến đâu tôi 

cũng nhận thấy người đồng bào sắc tộc mình họ sống sao khổ 

thế: cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cái chòi gọi là nhà thì 

vá trước vá sau, người già không có chỗ dung thân, trẻ em 

không có điều kiện và phương tiện đến trường để học, ai đau 

ốm hay chuyển dạ phải nhờ người làng làm cáng khiêng đi cả 

ngày đàng mới đến được trạm xá, rồi việc vệ sinh, cách lấy 

nước uống của họ không khác chi thời sơ khai…   
 

 Và có lẽ với bốn trang giấy hạn hẹp của tờ thông tin Hội 

Tình Thương Việt Nam (HTTVN) này, tôi không thể nào trình 

bày cho quý vị được hết những nỗi khó khăn và khốn khó của 

họ để quý vị am tường và cùng với Hội, tôi xin kêu gọi quý vị 

cộng tác và góp phần với chúng tôi để chúng ta cùng nhau giúp 

đỡ và xoa dịu bớt những nỗi đau của họ.  Do đó lần lượt theo 

nhu cầu nào cần thiết nhất của họ, tôi sẽ cho đăng trên tờ thông 

tin của hội mong quý vị thương giúp đỡ. 
  

 Chẳng hạn khi đi thăm các làng của người đồng bào sắc tộc 

R’Ngao, tôi nhận thấy họ đang cần nguồn nước sạch để uống 

và sinh hoạt.  Vậy tôi xin giới thiệu đến Quý Ân Nhân thư ngỏ 

của cha Giuse Hà Văn Hường, cha sở của Giáo Xứ Hơmoong, 

Đak-Hà, Kontum. 

  

 

    

 
 

 

 

 Hơmoong, ngày 5 tháng 3 năm 2015 

 

 Kính thưa Cha Hội Trưởng và Quý Ân Nhân của Hội Tình 

Thương Việt Nam, 
 

 Từ ngày cha đến thăm giáo xứ và làng xã ở vùng sâu vùng 

xa của chúng con, con lu bu nhiều việc quá, hôm nay mới gởi 

thư cho Cha được, hy vọng chuyến đi công tác của Cha được 

suôn sẻ và sinh nhiều ích lợi cho đồng bào các sắc tộc... con 

cầu mong như vậy. 
 

  

Đất bạc màu cây củ mì cũng không lên nổi.  

“Nhất nước nhì phân…” họ cũng chẳng có.  



 

Xin cho con nước uống.  Con khát! 

Rót nước vào chai lẹ lẹ đi ba. 

Chờ nước rỉ ra từ các “lỗ còng.” 

Hơmoong, ngày 5 tháng 3 năm 2015 
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Dụng cụ đơn sơ để lấy nước từ “lỗ còng.” 

Continue… (tiếp theo trang trước) 

 

 Thưa Cha và Quý Ân Nhân, con muốn trình bày với Cha và 

Quý Ân Nhân vài công việc ở Giáo Xứ con là Xứ Hơmoong, 

Hạt Dak Hà, Giáo Phận Kontum.  Còn về mặt hành chánh, nó 

thuộc Thôn Kơtu, Xã Hơmoong, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon-

tum. 
 

 Giáo xứ Hơ moong có lâu đời rồi từ thời các Cố Tây đến 

truyền giáo tại Việt Nam, nhưng qua thời gian, qua nhiều biến 

cố, Giáo Xứ Hơmoong bị phân tán khắp nơi, thiếu vắng linh 

mục nên bà con đi các nhà thờ gần nơi làng mình ở... đến năm 

2005 nhà nước xây dựng thủy điện Plei Kroong, nên di dời bà 

con lên vùng đất mới.  Mất nhà mất đất, đồng bào đã khốn cực 

nay càng khốn khổ hơn vì việc di dời không công bằng này. 
 

 Con là Linh Mục Giuse Hà Văn Hường hiện đang phụ trách 

Giáo Xứ Hơmoong. 
 

 Giáo xứ Hơ moong hiện nay gồm có 6 làng dân tộc trong 

đó 5 làng là sắc tộc Rơngao, gồm có làng Kơtu, làng Kơtol, 

làng Dak Yo, làng Dak Wơk, và làng Dak Wơk Yốp và 1 làng 

sắc tộc Jarai là làng Kơbei, nhà nước di dời lên núi cao, cách 

Tòa Giám Mục Kontum khoảng 50km về phía Tây Bắc.   
 

 Thưa Cha và Quý Vị, vì việc di dời không công bằng, nên 

đời sống bà con gặp nhiều khó khăn, đất xấu sỏi đá, bà con chỉ 

trồng khoai mì mà đất xấu nên sản lượng thấp, giá lại rẻ... bà 

con mượn tiền ăn trước rồi đến mùa thu hoạch sẽ thanh toán 

sau.   
 

 Hầu như năm nào làm cũng không đủ nên nợ mẹ đẻ ra nợ 

con, rồi lại phải khất nợ sang năm sau… nợ chồng chất ngày 

càng nhiều... và có lẽ họ sẽ không bao giờ trả hết nợ.  Vì đất 

hạn hẹp và càng ngày càng xấu đi, hơn nữa họ không có điều 

kiện để cải tạo đất… thật là tội nghiệp.    
 

 Thêm vào đó, ở trên đồi cao, vùng đất của họ toàn là đá bàn 

nên nước sinh hoạt cũng hiếm chưa nói đến nguồn nước tưới 

cây... muốn trồng các loại cây ăn trái, cây rừng nhưng cũng khó 

sống vì thiếu nước… Hè vừa rồi đây, chính quyền xã khoan cho 

trường tiểu học Võ thị Sáu gần nhà thờ Kơtu một giếng nước.  

Họ khoan liên tục gần 3 tháng trời.. khoan được 100m nhưng 

không có nước... Ôi thật là buồn, sao mà vùng đất hiếm nước 

quá...  Bà con trong xứ phải đi tìm các suối để lấy nước về sinh 

hoạt hoặc lấy nước từ các “lỗ còng” ở bờ hồ... thật là khổ sở và 

rất kém vệ sinh.  
 

 Kính thưa Quý Ân Nhân, thật là may mắn cho chúng con, 

vào tháng 2 vừa qua, chúng con được cha Hội Trưởng HTTVN 

âm thầm ghé thăm.  Ngài đã xâm mình băng rừng vượt suối 

cùng với một người hướng dẫn đến thăm giáo xứ Hơmoong 

chúng con vào lúc nửa đêm với ba lô khoác vai, người đầy bụi 

đường, cha đã không quản ngại sống và sinh hoạt với chúng 

con vài hôm... Thật là một bất ngờ cho giáo xứ chúng con.   



 

Chai nước lọc mới lấy về từ “lỗ còng” 

cũng được dâng lên làm của lễ. 
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Cha vét mãi mà chẳng còn giọt nào con ơi!  

Continue… (tiếp theo trang trước) 

 

 Trong thời gian ngài còn ở với chúng con, con chia sẻ với 

ngài về đời sống và sinh hoạt của giáo xứ, của đồng bào các 

sắc tộc không phân biệt lương giáo chung quanh giáo xứ chúng 

con. Con đưa ngài vào sâu trong các buôn làng để ngài gặp gỡ 

và thấy tận mắt những nỗi khổ của dân.  Nhất là con đưa ngài 

đến thăm một cù lao của người dân tộc K’Tu, họ sống ngay 

gần lòng hồ Pơlei Kroong, nhưng không có nước sạch để uống.  

Hằng ngày chỉ riêng đi tìm nước uống, họ cũng đã mất bao 

nhiêu thời gian công sức.  Họ súc chai, đào lỗ, chờ nước rỉ ra 

từ lòng hồ, chắt rót vào chai, đưa về nhà để dành cho việc sinh 

hoạt, và chẳng mấy gia đình biết nấu nước cho sôi lên mà 

uống.  Không riêng gì họ, hôm con dâng lễ với cha Hội Trưởng 

cho họ, chúng con cũng phải dùng nước mà họ vừa múc từ “lỗ 

còng” ở bờ hồ về để rót vào rượu lễ và tráng chén, mong Chúa 

không chấp tội chúng con… 
 

 Đấy là một vài dòng con muốn chia sẻ với cha Hội Trưởng 

và Quý Ân Nhân để thương và tạo điều kiện giúp đỡ chúng con 

trước mắt và cần thiết nhất vào lúc này là có nguồn nước sạch 

để uống và sinh hoạt.  Xin Cha và Quý Ân Nhân cầu nguyện 

cho chúng con để chúng con có nhiều người hảo tâm giúp đỡ 

chúng con.  Xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả 

Giuse, các Thánh ban cho Cha, Quý Ân Nhân và mọi thành 

viên trong Hội được sức khỏe và bình an. Xin Chúa luôn đồng 

hành với Cha trong đời sống, để Cha luôn làm sáng danh Chúa 

và cứu rỗi các Linh hồn.  Qua Cha cho con gởi lời thăm và lời 

cám ơn đến tất cả mọi người quan tâm nâng đỡ giáo xứ vùng 

sâu vùng xa của chúng con. 
 

 Xin Chúa chúc lành cho mọi công việc của chúng ta. 
 

 Chào Cha và Quý Ân Nhân Tình Thương, 
 

 Con Giuse Hà Văn Hường 

 Cha Sở Giáo Xứ Hơmoong 
 

TB.  Con chưa bao giờ làm một hệ thống lọc nước nào trong 

địa bàn giáo xứ của con, nên con chưa có kinh nghiệm chiết 

tính ngân phí cho chính xác. Đây là chiết tính dự án máy nước 

lọc con học ở một cha bạn cách con chừng 10km. 
 

 1. Giếng  nước  -  20.000.000 ĐVN 

 2.  Đài nước -  10.000.000 ĐVN 

 3. Nhà chứa 6mx5m lợp tôn -  45.000.000 ĐVN 

 4. Máy lọc nước 350l/1p - 125.000.000 ĐVN 

 5. Bình chứa nước - 8.000.000 ĐVN 

 6. Bình 20l đựng nước - 10.000.000 ĐVN 

 *  Tổng Chi Phí: 218.000.000 ĐVN 

   (~ 9,995.30 USD) 

Xin kính mời Quý Ân Nhân đón đọc và chuyền cho nhau 

 tờ Thông Tin Tình Thương mới số TT165: 

Tình Thương cho người H'mong 

Vùng Tây Bắc Việt Nam, Địa Phận Hưng Hóa. 

Cha sở đang đọc Phúc Âm bằng tiếng R’Ngao, 

Cha Hội Trưởng chủ tế. 


