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TÌNH THƯƠNG CÁI RẮN – CÀ MAU 
CHƯƠNG TRÌNH GIẾNG NƯỚC  

Cầu Cái Rắn do giáo dân xây dựng.   

 Riverside, ngày 12 tháng 12 năm 2017 
 Kính thưa Quý Ân Nhân, 
 
 Vào lúc 3 giờ 45 chiều ngày thứ Năm 16 tháng 11 
năm 2017, ĐGH Phanxicô đã bất ngờ viếng thăm trung tâm y 
tế tạm thời đặt ở Quảng trường Thánh Phêrô, để khám bệnh 
cho người nghèo và người vô gia cư, nhân dịp Ngày Thế Giới 
Cho Người Nghèo được Hôi Đồng Giáo Hoàng Loan Báo Tin 
Mừng tổ chức hàng năm vào ngày 19 tháng 11.  Tưởng cũng 
nên nói thêm Ngày Thế Giới Cho Người Nghèo được Hội 
Đồng Truyền Bá Tin Mừng Tòa Thánh thành lập vào cuối 
Năm Lòng Chúa Thương Xót.  Mỗi năm có một chủ đề riêng, 
chủ đề Ngày Thế Giới Cho Người Nghèo năm nay là “Yêu 
Thương Thể Hiện Bằng Việc Làm –Không Bằng Lời Nói” / 
“Love not in word, but in deed.” 
 Vậy nhân Mùa Giáng Sinh năm nay, theo chủ đề của 
Hội Đồng Truyền Bá Tin Mừng của Tòa Thánh, tôi xin kính 
mời Quý Ân Nhân cùng với chúng tôi đi thăm Tình Thương 
Cái Rắn – Cà Mau để chúng ta có thể làm được cái gì đó cho 
những anh chị em nghèo khó và góp thêm những cọng rơm 

vào máng cỏ để sưởi ấm cho Chúa Hài Nhi. 

Merry  Christmas  

Mung  Chua  Giang  Sinh  2017 
 

Kính Chúc Quý Ân Nhân và Gia Quyến  
một Mùa Giáng Sinh an bình 

và một Năm Mới khang an – thịnh vượng. 
 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Long, SVD 
HT. Hội Tình Thương Việt Nam 

Vietnamese Charitable Association (VCA) is a non-profit organization of charity, put under a guidance of the Socie-
ty of the Divine Word (SVD), Western Province, USA, to help the poor, the handicapped, the lepers, the orphans, 
and supports the education of poor students without resources in Viet Nam, regardless of religion or ethnic origin.  
All donations are tax-deductible in USA.  Our Federal Tax Identification Number is 36-4350638. 

(Tiếp theo Tờ Thông Tin số 168 với chủ đề:  
Tình Thương: Thới Long Xuân – Phong Điền – Cần Thơ)  

 Chia tay Cần Thơ, chúng tôi tiếp tục hành trình đến với bà con nghèo 
Miền Tây, địa điểm lần này chúng tôi chọn là họ đạo Cái Rắn thuộc huyện Cái 
Nước tỉnh Cà Mau. 12 giờ 30 lên xe khách Phương Trang tại bến xe Cần Thơ, 
tuyến Cần Thơ – Cà mau. Đúng 1 giờ xe chuyển bánh. Thời tiết vào cuối tháng 
3 trời rất nóng.  Mùi từ bánh trái người ta mua về làm quà hòa lẫn với mồ hôi 
của hành khác khiến chúng tôi ngộp thở. Từ Cần Thơ đến Cà Mau xe phải chạy 
qua 3 tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu rồi mới đến Cà mau. Mãi tới 5 giờ 
chiều, chúng tôi mới tới được bến xe Cà Mau. Rồi đón xe máy thồ từ bến xe Cà 
Mau về Cái Rắn, cứ nghĩ là gần nhưng cũng mất 20 cây số.   
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(continues— tiếp theo trang trước) 
 
 Đường vô Cái Rắn rất ngoành nghoèo, nhỏ hẹp vì con đường uốn lượn 
theo các con kênh, con rạch. Về tới họ Đạo Cái Rắn cũng gần 6 giờ chiều, đón 
chúng tôi bằng một cơn mưa nhỏ, cơn mưa không làm cho cái nóng oi bức dịu đi, 
nhưng lại làm cho người ta cảm thấy khó chịu hơn và mồ hôi đổ như tắm. Sau cơn 
mưa chúng tôi lại được phái đoàn “muỗi” đón tiếp rất nhiệt tình, cùng với những 
tiếng pháo tay nổ lốp bốp bởi đập muỗi.  Giờ đây chúng tôi mới hiểu câu nói 
người ta ví von về Cà Mau như sau: “Cà Mau hãy đến mà coi, muỗi kêu như sáo 
thổi, đĩa lội lềnh bềnh như bánh canh”, sáo đâu chẳng thấy chỉ thấy muỗi đeo 
bám chúng tôi như trấu suốt ngày và đêm trong suốt thời gian ở Cà Mau. 
 Nghe nói về họ đạo Cái Rắn đã lâu, là một họ đạo truyền giáo, xung 
quanh nhà thờ được bao bọc bới những con kênh con rạch. Khi chúng tôi đến 
cũng là lúc thánh lễ kết thúc, quan sát chỉ thấy có khoảng hơn chục em thiếu nhi 
đi lễ…hỏi thăm thì được biết hầu hết bà con ở tít mãi vùng sâu vùng xa trong các 
kênh rạch, đi lễ thì phải đi bằng ghe, bằng xuồng…Bà con nghèo nên không có 
các phương tiện để đi lại vì thế chỉ có ngày chủ nhật mới tập trung đi lễ đông hơn 
vì có xuồng của họ đạo đưa đón. 
 Cha sở họ đạo có cái tên rất lãng mạn “Nguyễn Hoàng Hôn”, ngài chia sẻ 
với chúng tôi về công tác mục vụ, về sinh hoạt của giáo dân…và cuối cùng ngài 
chia sẻ về đời sống cơ cực của đa số bà nghèo nơi đây. Ngài cho biết họ đạo ngài 
phụ trách bao gồm tất cả các xã trong huyện Cái Nước, mà hầu hết toàn là hộ 
nghèo. Hiện giờ tại khu vực này cũng chỉ còn người già và trẻ em. Cuộc sống của 
bà con nơi đây ngày càng khó khăn hơn, đa số bà con sống nhờ hoặc thuê đất để 
dựng nhà trong các kênh rạch. Nhiều gia đình phải sống trong khu vực bãi rác… 
hầu hết người dân ở đây đều thiếu thốn, bữa có bữa không, vì thế các cha ở đây 
ngoài công tác mục vụ, truyền giáo còn phải lo đi xin các nơi để giúp đỡ cho bà 
con có thêm cái ăn, cái uống…với hy vọng người dân bớt khổ. Càng về khuya, 
muỗi càng nhiều nên cuộc nói chuyện với cha sở phải tạm ngừng vì không thể 
ngồi được nữa. Cha sở nói rằng nếu ngồi nữa phải mắc mùng mới ngồi tiếp được. 
Cha hẹn chúng tôi sáng hôm sau sẽ đưa chúng tôi đi thăm thực tế bà con vì chỉ có 
tiếp cận trực tiếp mới hiểu được phần nào cái khổ của bà con.  
 Cả đêm chập chờn không ngủ được vì trời oi bức, thêm vào nữa là muỗi, 
dù có giăng mùng kín như thế nào thì cũng chỉ giảm bị muỗi đốt khi thức chứ 
không thể tránh được muỗi đốt khi ngủ. Ai cũng mong trời mau sáng để thoát 
cảnh khó ngủ. 5 giờ 30 tham dự thánh lễ.  Thánh lễ sáng cũng lác đác được hơn 
mười người (kể cả các Soeurs thuộc dòng Nữ Tử Bác Ái và Dòng Chúa Quan 
Phòng).  Lễ xong chúng tôi cũng kịp gặp một số bà con để hỏi thăm về đời sống 
của họ, chưa cần nói chuyện chỉ cần nhìn gương mặt của bà con cũng đủ để thấy 
sự khắc khổ, sự nghèo khó trên những gương mặt gầy gò, lem luốc. Bà con cho 
biết ở đây khổ lắm, thiếu thốn đủ thứ, thiếu cái ăn, thiếu cái mặc….nhưng cái 
thiếu lớn nhất chính là thiếu nước sạch.  

Chầm chậm anh ơi chờ em đi với.  

Ước mơ của con là có chiếc xe đạp để đi học.  

Nhà thờ Họ Đạo Cái Rắn  

Chị Thanh có chồng đang nằm viện.  Bà cụ mắt mở nhưng chẳng thấy.   Bà góa sống một mình.  



(continues— tiếp theo trang trước) 
  
 Mang cái khổ của bà con nói chuyện với cha sở, cha sở nói những gì bà 
con kể là sự thật, thiếu gì cũng chấp nhận được nhưng thiếu nước thì bà con khổ 
lắm. Chúng tôi hỏi nguyên nhân, cha sở nói trên đường đi thăm bà con mọi người 
sẽ biết được nguyên nhân. 
 7 giờ 30 chúng tôi bắt đầu xuất phát trên 3 con ngựa sắt, trong đoàn gồm 
có cha phó họ đạo Nguyễn Hữu Toan (Dòng Vinh Sơn), cha Nguyễn Văn Long 
(Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời), thầy xứ và 2 vị trong hội đồng mục vụ. Trên 
đường đi, điều đầu tiên chúng tôi thấy bất ngờ vì vùng này là vùng sông nước, 
nhưng không thấy đồng ruộng lúa ngô, không thấy vườn tược…thay vào đó là 
những mảnh đất khô cằn nứt nẻ? Vậy mà hằng ngày chúng tôi nghe báo đài họ 
nói ra rả: Cà Mau phát triển thế này, phát triển thế kia….nhưng những gì chúng 
tôi nghe, khác hoàn toàn với những gì hiện ra ở đây. Trước mắt chúng tôi là cảnh 
“đồng không mông quạnh”. Đồng ruộng thì khô nứt nẻ, vườn tược thì hoang 
vắng…  
 Hình ảnh thứ hai đó là những căn nhà lá rách nát, trống trước hụt sau, 
những căn nhà chơ vơ giữa các kênh rạch…những căn nhà chỉ cần cơn gió hơi 
mạnh một chút thì có thể cuốn đi tất cả. Chúng tôi vô thăm các gia đình, hầu hết 
toàn người già bệnh tật và các trẻ em quần áo lôi thôi, lếch thếch… Gặp chúng 
tôi họ đều than: “Khổ quá ông cố ơi (người ở đây gọi linh mục là ông cố), đau 
quá ông cố ơi….Ông cố cho xin cái giếng nước vì không có nước để dùng với lại 
chân đau không đi xin được nước.” Chúng tôi thấy rất lạ và thắc mắc tại sao ở 
đây biển có, sông rạch có…nhưng người dân lại thiếu nước? Những thắc mắc 
của chúng tôi cũng đã được người dân nơi đây, đặc biệt các vị lớn tuổi và hơn 
nữa chúng tôi được một thầy giáo gìa, người có uy tín của vùng này cho biết như 
sau: Trước năm 2000, khu vực này là vùng đất ngọt hóa, người dân ở nơi đây 
sống nghề ruộng lúa, trồng trọt hoa màu…và chăn nuôi, hằng năm có nhiều 
nguồn thu nhập tạo cho họ cuộc sống vững bền: bà con có thể trồng súng lấy 
bông bán, bán rau muống, trồng chuối… Thời gian nguồn nước chưa bị ô nhiễm 
bà con vẫn có thể giăng câu, thả lưới bắt được cá rô, cá xặc…. Nhưng từ năm 
2000 trở về nay, theo chủ chương của nhà nước, vùng này chuyển đổi cơ cấu 
nuôi trồng thủy sản, đưa nước mặn lan tràn khắp nơi sông rạch và đồng ruộng để 
nuôi tôm dẫn đến nước bị nhiễm mặn. Hậu quả là không còn trồng trọt được gì, 
ruộng lúa thì để khô cằn. Thời gian đầu nuôi tôm, cũng chỉ được 1, 2 mùa đầu, 
dần dần nước bị ô nhiễm, phải dùng thuốc dẫn đến nguồn nước càng ô nhiễm 
nặng, việc nuôi tôm cũng thất bại. Đa số dân nghèo phải vay tiền ngân hàng để 
nuôi tôm, khi thất bại, họ cũng phá sản, nhà cửa đất đai phải bán hết để trả nợ. 
Nhà cửa không còn, nguồn nước và đất bị nhiễm mặn không còn trồng trọt được 
nữa, đã đẩy người dân phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất” dẫn đến việc bà 
con phải bỏ xứ đi “tha phương cầu thực nơi xứ người”. Một số gia đình vì hoàn 
cảnh nào đó cũng cố gắng ở lại quê hương, họ cũng làm mọi cách để tạo dựng lại 
cuộc sống. Nhưng “đời không như ước mơ”, dù họ có cố gắng đi chăng nữa thì: 
trồng dừa, trồng chuối đều không có trái, nếu có thì quả leo teo, lẹt đẹt.  

Nhà 10 miệng ăn nhưng ngồi  không... 
“ngáp ruồi.”  
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Mờ sáng làm bờ ngăn nước mặn.  

Trưa bán mặt cho đất...  

Chiều tối lại cặm cụi giăng câu Mẹ đông con chia cho được xó bếp Góc này nấu ăn, góc kia con ngủ 
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 Vì bị nhiễm mặn nên nhà cửa của bà con (chủ yếu là nhà bằng lá 
dừa nước) đều bị mối mọt phá hoại. Không còn nguồn thu nên bà con đã 
đói ăn, đã thiếu thốn…giờ lại phải sống thiếu nước ngọt và nước sạch. Có 
thể nhịn ăn vài bữa thì không sao, nhưng nếu không có nước ngọt để uống 
thì không thể nhịn được, vì thế mới có cảnh bà con nghèo phải đi xin nước 
hoặc mua nước ngọt về sử dụng. Việc đi xin nước rất khó khăn và vất vả vì 
họ nghèo không có phương tiện để di lại, phải đi bộ rất xa. Những người 
còn trẻ, còn có sức có thể đi bộ mấy cây số để xin hoặc mua nước ngọt về 
dùng, nhưng những người già thì sao? Thầy giáo già cho biết rất nhiều cụ 
già sách thùng đi xin nước, chân tay thì đau yếu, đường thì khó đi…nhiều 
lúc té ngã đành phải quay trở về múc nước từ trong ao, trong đìa bị phèn, 
bị mặn để ăn uống. Cũng vì thiếu nước ngọt và phải dùng nguồn nước ô 
nhiễm  nên từ đó người dân ở đây càng ngày sức khỏe càng yếu, bệnh tật 
càng ngày càng nhiều…đau ốm nhưng không có tiền khám chữa bệnh, nên 
nhiều cái chết rất thương tâm.  
 Nghèo đói, bệnh tật…thiếu thốn, người dân ở đây hầu như không 
thấy hy vọng gì nữa, tương lai của họ chỉ còn là một màu đen xám, cuộc 
sống của họ ngày càng đi vào bế tắc. Giờ đây họ chỉ còn chông chờ vào 
những cơn mưa để có ít nước mà dùng và trông chờ vào phép lạ của ai đó 
giúp cho họ có cái giếng để có nguồn nước ngọt mà sử dụng. Nói là phép 
lạ vì muốn có 1 cái giếng họ phải khoan sâu xuống hơn 100 mét, vì nếu 
không khoan sâu như thế, nước vẫn bị nhiễn mặn và phèn.  Do đó, muốn 
có 1 cái giếng nước ngọt chi phí rẻ lắm cũng phải hết 5 triệu đồng. Với 
cuộc sống thiếu trước hụt sau, bữa đói bữa no thì làm sao họ có số tiền trên 
để khoan giếng? 
 Ngồi trao đổi với mọi người và cuối cùng ai cũng thấy rằng, chỉ có 
cách giúp bà con vượt qua cái ngặt lúc này chính là làm sao có giếng để bà 
con có nước ngọt mà sử dụng. Nếu có nước ngọt chắc chắn họ sẽ bớt được 
bệnh tật vì không phải dùng nước trong ao, trong đìa. Nếu có nước ngọt 
chắc chắn họ sẽ trồng được vài luống rau, nuôi được vài con gà…cũng có 
thể tạm sống qua ngày, bớt được cảnh bữa đói bữa no. Nếu có những giếng 
nước ngọt chắc chắn người già sẽ không phải chịu cảnh té ngã mỗi lần vác 
thùng đi xin nước. Nhưng để thực hiện được điều đó, như cha sở chia sẻ 
Ngài cũng đã cố gắng lắm, chạy vạy mọi nơi, xin đủ chỗ nhưng hiện tại 
cũng chỉ làm được vài cái giếng vì đa phần cả khu vực này là dân nghèo họ 
muốn giúp đỡ cũng không có khả năng.  
 Trước thực trạng bế tắc của bà con nơi đây, cha sở nhờ chúng tôi 
chuyển lời của ngài, của bà con nghèo đến quý ân nhân xa gần với mong 
ước quý vị cảm thông nỗi đói khổ của người nghèo, chia sẻ với họ…giúp 
cho những người khốn khổ có những cái giếng nước ngọt để nhờ đó cuộc 
sống của bà con được tốt hơn.  
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Khởi công khoan giếng.  

Niềm vui của trẻ có nước sạch 

Giếng nước Tình Thương  Xin cám ơn Quý Ân Nhân giúp chúng con  

Kính chúc Quý Ân Nhân  
một Mùa Giáng Sinh An Bình – 

Hạnh Phúc.  


