
Nhớ Về Một Người Cha 

(Viết về ngày lễ giỗ cha Đa minh Đặng xuân Đồng) 

 

Gc: Rước đoàn đồng tế lên cung thánh dự lễ giỗ 

 

9g sáng ngày 29/01/2021 giáo dân họ đạo Cái Trầu nô nức tập 

trung đến nhà thờ để tham dự lễ giỗ giáp ba năm của linh mục Đa 

minh Đặng xuân Đồng, nguyên cha sở của họ đạo từ ngày 

06/06/1975 đến ngày 30/07/2007. Hơn 32 năm phục vụ họ đạo, cha 

Đa minh đã để lại trong lòng người giáo dân rất nhiều dấu ấn. Xin 

ghi lại đây một vài dấu ấn còn đọng lại trong ký ức người giáo dân 

Cái Trầu về người cha chung đã ra đi về với Chúa, nhân ngày lễ giỗ 

của người Cha thân yêu: 



 
Gc: Các cha “hàng xóm” đến tham dự lễ giỗ 

 

1. Người đến từ vùng đất Chiêm: Họ đạo Cái Trầu khởi sự từ 

ngày thành lập đến khi cha Đa minh đến nhận họ trải qua một số 

thời chủ chăn: 

- Cha V.Gonet (1897-1908). 

- Cha P.Haloux (1910-1922). 

- Cha An tôn Núi và Giuse Nhâm (1922-1975) 

Sau ngày tiếp thu (1975) Cha Đa minh được Đức Cha Gia cô 

bê Nguyễn ngọc Quang gởi bài sai đưa về nhận nhiệm sở Cái Trầu. 

Cha Đa minh xuất thân từ vùng Phan Rang, Bình Thuận. Ý Chúa 

nhiệm mầu cho cha từ miền đất xa xôi về giúp đỡ một họ đạo vừa 

nghèo, vừa kém văn hóa. 

 



 
 

2. Người đặt viên đá xây dựng nhà thờ mới: Ngôi nhà thờ cũ 

được lợp bằng cột và đòn tay dầu, sao đen ( xin của nhà thờ Trà 

Lồng vào những năm 1970) bị cơn bão số 5 phá sập, cần phải tái 

thiết tất cả. Cha Đa minh đã quên đi tuổi già của mình để lên đường 

“khất tài, khất thực” về xây dựng  ngôi nhà thờ mới hiện nay. 

 
 



3. Người xây dựng tháp chuông: Ngọn tháp không cao lắm, 

nhưng rất vững chắc, đủ sức để mang quả chuông nặng từ trào Pháp 

thuộc để lại. Để làm tháp chuông, cha Đa minh đã phải bòn từng giạ 

lúa mang đi đổi xi măng, cát, sắt, đá… Không có tiền mướn thợ, cha 

con quây quần, chung tay từ ngày này sang ngày khác để làm nên 

một tháp chuông tuy không hùng vĩ, to cao nhưng cũng đánh dấu 

một thời kỳ khó khăn, gian khổ (1993). 

 
 

4. Người lo xây dựng cho tương lai: Ngôi nhà xứ ọp ẹp, chật 

chội, không đủ chổ cho những cuộc hội họp nội bộ cũng như mở 

rộng (Cấm phòng hạt). Cha Đa minh, sau khi hoàn thành ngôi nhà 

thờ khang trang đã bắt tay vào xây dựng lại ngôi nhà xứ cho họ 

đạo. Ngôi nhà tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ tiện nghi cho 

một cha sở vùng quê. Ngôi nhà xứ vừa mang tính hiện đại vừa có 

những đường nét của nghệ thuật Á đông. 



 
 

5. Tuổi cao, sức yếu, nhưng khi Đức Cha đề nghị cha đi họ 

khác nhỏ hơn, ít giáo dân hơn, cha Đa minh đã nhẹ nhàng mỉm 

cười: “ Nếu cho con đi ra thành phố, con sẵn sàng; còn nếu đổi đi 

đến một họ đạo vùng quê khác, xin cho con được phép ở lại… Cái 

Trầu”. Đức Cha cười xòa, chấp nhận. 

6. Nhưng rồi cũng đến ngày, cha Đa minh lên đường rời họ 

đạo. Cuộc lên đường gồm hai bước: 

- Bước thứ nhất: về làm cha sở họ đạo Tân Lập thay cho cha 

Giu se Nguyễn văn Huỳnh.( lên đường ngày 30/07/2007) 

- Bước thứ hai: về hưu tại nhà hưu dưỡng Cần Thơ. 

 

Gc: Số giáo  

dân dự lễ  

có hơi khiêm 

tốn, nhưng cũng 

 đủ nói lên tấm 

 lòng yêu mến,  

quý trọng người 

cha đã quá cố. 

 

 

  



7. Kết thúc: Mừng ngày giỗ của nguyên Cha sở, người giáo dân 

họ đạo Cái Trầu đi lễ mà lòng man mác những cảm xúc: 

- Tâm tình tri ân: một người cha đã dày công xây dựng họ đạo 

cả mặt vật chất lẫn tinh thần; xây dựng con người và phát triển họ 

đạo cả về ba mặt : trí, đức, thể dục. 

- Ghi nhớ công ơn và trân trọng những dấu tích cha Đa minh 

để lại: nhà thờ, ngọn tháp, nhà xứ.  Giáo dân nguyện quyết tâm gìn 

giữ và ra sức tài bồi cho di sản của cha Đa minh để lại mỗi ngày 

một vững chắc hơn, sáng đẹp hơn. 

- Tích cực cầu nguyện cho cha: được ơn tha thứ tội lỗi nếu còn 

vướng mắc, được giảm nhẹ hình phạt nếu còn tồn đọng và sớm 

chung hưởng vinh quang trên thiên quốccùng các thánh của Chúa. 

- Xin cha cũng cầu nguyện và phù giúp: cho đoàn con đang 

còn ở lại, được nối chí tiến lên của cha, được vững lòng tin vào 

Thiên Chúa là Cha và phát triển tình yêu thương, đoàn kết với nhau, 

hầu cha Đa minh có thể mỉm cười hằng ngày với chúng con./. 

 

-  


