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GIÁO XỨ THỊNH LẠC - GÓC NHÌN TỪ MỘT DỊP ĐẠI LỄ 
 

“Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thế 
làm cho Chúa chứ không phải làm cho người 
đời, vì biết rằng anh em sẽ được phần thưởng 
Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người. 
Đức Ki tô là Chủ, anh em hãy phục vụ 
Người” (Cl 3,23- 24) 

Trong những ngày qua, giáo xứ Thịnh Lạc 
đang nổi lên như một “hiện tượng” về niềm tin Ki 
tô giáo, về đời sống Đức tin và tinh thần sống đạo 
nơi miền sơn cước huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh. Hiện tượng đó được thể hiện bằng một sức thu hút đến kỳ lạ, nhất là trong dịp giáo xứ 
Thịnh Lạc tổ chức lễ Khánh thành ngôi Thánh đường được mang tên Đến thánh Mẹ Thiên 
Chúa. Một ngôi Nhà thờ được được đánh giá là to và đẹp nhất vùng bán địa Giáo phận Vinh 
(bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình).  

Nằm bên bờ dòng sông Ngàn Sâu, cách Thị trấn huyện Hương Khê hơn 1,5 Km về 
phía Đông Bắc. Giáo xứ Thịnh Lạc, một mảnh đất xem ra thật yên bình và hữu tình non 
nước, nhưng thực tế miền quê này lại luôn phải gánh chịu rất nhiều hậu qua do lũ lụt, thiên 
tai gây ra. Đây là một vùng quê có tỷ lệ người Công giáo rất đông, đặc biệt là từ giáo họ Lạc 
Hạ đến giáo họ Vĩnh Phúc gần như 100% là người Công giáo. Nghề nghiệp chính của người 
dân nơi đây là làm Nông nghiệp, nhưng được cái là họ luôn cần cù, sáng tạo gắn bó với 
ruộng đồng, biết áp dụng khoa học kỹ thuật và liên kết xây dựng mô hình kinh tế. Mặc dù 
vậy, nhưng đời sống người dân Thịnh Lạc vẫn còn nhiều bộn bề lo toan với cuộc sống mưu 

sinh. Thế nhưng, không vì thế mà niềm tin Ki tô giáo, niềm cậy trông và lòng tín thác vào 
Thiên Chúa nơi họ bị lung lay, mai một mà lại càng mạnh mẽ và sâu sắc hơn. Có lễ vì thế mà 
bao đời nay, con người và vùng quê Thịnh Lạc đạo hạnh và hiếu khách ấy luôn nổi trội hơn 

hẳn những miền quê khác. Thực tế cho thấy, hiện nay đang có hàng chục con cái Thịnh Lạc 
xuất phát từ cái nghèo cái khó đã vươn tầm làm ăn và đã trở thành những ông chủ tài giỏi cả 
trong và ngoài nước, rồi từ đó họ lại trở về giúp đỡ và xây dựng quê hương xứ sở. 

Được chính thức thành lập vào ngày 15/7/2007 do Đức Cha Phaolo Maria Cao Đình 

Thuyên ký quyết định tách từ giáo xứ mẹ Làng Truông 5 giáo họ miền trên gồm Lạc Hạ, Lạc 
Trung, Lạc Thượng, Vĩnh Phúc và Trại Nãi, thuộc địa bàn 2 xã là Gia Phố và Lộc Yên, với 
số giáo dân gần 3.000.000 người do Cha Giu se Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm phụ trách. 
Khi trở thành một giáo xứ, người dân Thịnh Lạc như được tiếp thêm sức mạnh cùng nhau 
tích cực bắt tay vào công việc xây dựng cơ sở vật chất như giải tỏa mặt bằng, xây Nhà xứ và 
các công trình thiết yếu khác. 

Ngày 21/8/2008, Đức Cha Phaolo Maria Cao Đình Thuyên đã bổ nhiệm Cha Giu se 
Phan Đình Trung, một Linh mục trẻ, đạo đức, tài năng, nhiệt huyết và có tầm nhìn sâu rộng 
như đã chắp thêm cho giáo xứ Thịnh Lạc một đôi cách để bay cao, bay xa mà không biết mệt 
mỏi. Kể từ đây Cha con giáo xứ Thịnh Lạc mở ra một trang sử mới và phó dâng giáo xứ 
trong tay Mẹ Thiên Chúa để cậy nhờ Mẹ dẫn dắt trên hành trình Đức tin cũng như xây dựng 
cơ sở vật chất của giáo xứ.  

Trước nhu cầu cần thiết và để đáp ứng nguyện vọng của giáo dân, Ngày 29/5/2012, 
Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp, Giám mục giáo phận Vinh đã về đây dâng Thánh lễ đặt 
viên đá đầu tiên để xây dựng ngôi Thánh đường mới thay thế cho ngôi Nhà thờ cũ nhỏ hẹp 
và xuống cấp. Đây được coi là một móc son đánh dấu sự phát triển của xứ đạo còn non trẻ 



này. Kể từ đây giáo xứ Thịnh Lạc dưới sự dẫn dắt 
chỉ đạo của Cha Giu se Phan Đình Trung đã nắm 
tay nhau đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng 
ngội thánh đường và khuôn viên trung tâm giáo xứ. 
Bên cạnh đó là những sự thay đổi vượt bậc về đời 
sống Đức tin và đạo hạnh của  giáo dân. 

Sau 4 năm cật lực xây dựng, đến nay ngôi 
Thánh đường với tước hiệu Đền thánh Mẹ Thiên 
Chúa đã hoàn thành 100%, với chiều dài 70m, chiều 
rộng phần cung thánh là 30m, phần thân rộng 24m 
và 2 ngọn tháp cao 59,8m. Ngôi Thánh Đường 
được cấu trúc theo lối kiến trúc Gothic kết hợp với 
lối kiến trúc hiện đại, bề thế với những nét đẹp độc đáo, biến hóa, kỳ ảo tạo nên những điểm 
nhấn linh thiêng riêng biệt rất nguy nga tráng lệ. 

Ngày 14 và 15 /7/2016, trong niềm vui nhân ba, Giáo xứ đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ 
niệm 10 năm thành lập giáo xứ, khai mạc Tuần đền tạ chầu Thánh Thể của giáo xứ và đặc 
biệt là Khánh thành Ngôi Nhà thờ mới. Một dịp lễ nói được là “Có một không hai” trên miền 
sơn cước huyện Hương Khê. Có lẽ trong niềm vui tuột đỉnh của bà con giáo dân và của Cha 
quản xứ Giu se Phan Đình Trung, Giáo xứ đã có một sự chuẩn bị hết sức chu đáo, quy mô, 

hoành tráng, có tầm vóc thế kỷ, với sự cộng tác tích cực của Dòng mến Thánh giá Xã Đoài 

và nhất là sự tham gia một cách tích cực của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ. Một 
tinh thần hăng say không biết mệt mỏi sau 4 năm xây dựng Thánh đường và cả ngôi nhà 
vượt lũ hơn 4 tỷ đồng, nhà ở các xơ và nhiều công trình khác. Ngày làm việc ở công trường, 
đồng ruộng, tối tập văn nghệ, tập hát đã trở nên như một thói quen hàng ngày, hàng tháng 
đối với họ để rồi giáo xứ này, mảnh đất này đã viết nên một trang sử vẻ vang cho muôn thế 
hệ. 

Trong đêm Diễn nguyện tối ngày 14/7/2016, một chương trình Diễn nguyện vô cùng 
mãn nhãn, quy mô, hoành tráng và đầy cảm xúc với 3 phần; 

Phần thứ nhất, với tựa đề; Hương lòng Tri ân đã đưa người xem hồi tưởng và biết ơn 

sâu sắc đến các bậc tiền bối, đến mạch sống Đức tin và tình yêu thương của Thiên Chúa đối 
với loài người. 

Phần thứ hai với tựa đề; Hùng thiêng đất Mẹ với ba trường đoạn là Hạt giống gieo 
vãi, Hạt giống bị bóp nghẹt và Hạt giống trổ sinh đã đưa khán giả và những người xem sống 
lại những năm tháng đầy bi ai và hào hùng của người Ki tô hữu Việt Nam nói chung, của 
vùng đất Hương Khê và của giáo xứ Làng Truông - Thịnh Lạc nói riêng. Để rồi những giọt 
nước mắt, những sự căm phẫn và niềm lạc quan của đời sống Tin mừng càng được nung nấu 
và thôi thúc trong lòng mỗi Ki tô hữu nơi đây. Đây được coi là một màn sử thi nghệ thuật ấn 
tượng nhất và để lại nhiều dấu ấn sâu sắc nhất trong lòng người xem từ trước đến nay. 

Phần thứ ba với tựa đề; Tỏa lan ân phúc, với những ca khúc Tạ ơn vì hồng ân Tin 
mừng tỏa lan và vọng ngân trên miền sơn cước.  

Đặc biệt trong đêm Diễn nguyện này còn có sự góp mặt của Linh mục - Nhạc sĩ Xuân 

Đường, Linh mục - Nhạc sĩ Mai Tích, sự góp mặt của Các Suo Dòng Mến Thánh Giá xã 
đoài với tiết mục “Lòng Chúa Xót thương”, màn kịch Thánh tử đạo Phê rô Hoàng Khanh của 
giáo xứ mẹ Làng Truông, màn hoạt cảnh “Hồn Quê” của các giáo họ trong giáo xứ và tiết 
mục “Vui sống hiệp thông” được thể hiện bài bản, kết hợp hài hòa giữa Dân gian và hiện đại 
hết sức ấn tượng và sâu sắc.  

Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên (29/5/2012) 



Ngoài ra còn có sự góp mặt của Ca sĩ 

hát nhạc Thánh Ca hay nhất Việt Nam hiện 
nay đó là Ca sĩ Nguyễn Hồng Ân, Ca sĩ được 
mệnh danh là Chim Họa Mi giữa núi rừng 
Tây Nguyên đó là ca sĩ Siu Black đã đem đên 

những sắc thái sôi động, gần gủi và thân 
thương. Đây là một đêm Diễn nguyện được 
coi là quy mô, hoành tráng và sâu sắc nhất từ 
xưa đến nay và có lẽ sẽ rất khó có được trên 
miền quê sơn cước huyện Hương Khê, tỉnh 
Hà Tĩnh. Điều đáng nói là đêm Diễn nguyện 

được Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp, Cha Tổng Đại diện Giáo phận Đà Lạt và 
đông đảo quý Cha trong và ngoài giáo phận tham dự và đánh giá rất cao. 

Sáng ngày 15/7/2016, Đại lễ cắt băng Khánh Thành Đền Thánh Mẹ Thiên Chúa của 
Giáo xứ Thịnh Lạc được long trọng tổ chức, do Đức Cha Phao lo Nguyễn Thái Hợp, Giám 
mục Giáo phận Vinh chủ tế cùng với hơn 70 Linh mục trong và ngoài giáo phận cùng đồng 
tế hiệp dâng. Về tham dự Thánh lễ còn có đông đảo Quý Tu sĩ Nam, Nữ đến từ các Đại 
chúng viện và Dòng tu trong nước, Các vị đại diện chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương 

Khê, xã Gia Phố, các vị ân nhân, thân nhân và Hội đồng hương Thịnh Lạc - Hương Khê, là 

những người đã đóng góp rất nhiều cho công trình xây dựng Ngôi Nhà thờ này.  
Trong lời khai mạc Thánh Lễ, Đức Cha Phao lô đã bày tỏ niềm vui, sự cảm kích và  

sự khích lệ khen ngợi đối với bà con giáo dân Thịnh Lạc cũng như với những người con 
Thịnh Lạc xa quê. Ngài tỏ ra rất hài lòng vì Giáo phận Vinh có được một giáo xứ non trẻ mà 
mạnh mẽ như giáo xứ Thịnh Lạc. Tuy nhiên, Ngài luôn nhắc nhớ bà con giáo dân Thịnh Lạc 
cần phải nâng cao hơn nữa và hãy đưa tinh thần này vào việc xây dựng Đền thờ Chúa Thánh 
Thần, về đời sống Đức tin và làm ngọn nến sáng cho công cuộc rao giảng Tin Mừng cho 
những người chưa biết Chúa. Chia sẻ tại Thành Lễ, Đức Cha Phao lô đã gợi lại những ấn 
tượng trong đêm Diễn nguyện, Ngài nói “Tôi thật sự xúc động và có lòng khen ngợi chương 

trình đêm Diễn nguyện tối hôm qua, với những tiết mục đặ sắc, có nhiều dấu ẩn, đặc biệt 
như phần diễn “Hồn Quê” đã gợi lại cho tôi nhiều điều và hôm nay tôi sẽ coi đây là chủ đề 
của bài giảng…”. Hồn quê của Thịnh Lạc cũng là hồn quê của người dân Việt Nam, nó 
chình là nguồn cội của nhân cách, của tư tưởng và của cả một hướng đi cho tương lai.  

Sau Thánh lễ là những lời phát biểu đầy cảm xúc của ông G.B Trần Văn Tám, Chủ 
tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ, ông Nguyễn Hải Nam, chủ Hội Đồng hương Thịnh Lạc tại 
Thị trấn Hương Khê, đó là những cảm xúc bày tỏ niềm vui, niềm cảm mến và tri ân Đức Cha 
giáo phận, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam, nữ, quý khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa với 
những lời tri ân thiết tha nhất. 

Đúng như nhận định của Đức Cha Phao lô; Thịnh Lạc ở đây không phải là lạc lỏng 
hay lạc hướng mà đây chính là “Thịnh vượng và an bần lạc đạo”. Giáo xứ Thịnh Lạc, một 
giáo xứ còn rất non trẻ trên vùng đất nghèo với “trăm cái thiếu” nhưng cái sức trẻ đó, cái 

tinh thần đó là cả một tầm vóc lớn, là tấm gương về sức mạnh đoàn kết và tinh thần sống 
đạo. Chắc chắn rằng, từ đây người dân Thịnh Lạc lại vươn lên một tầm nhìn mới vượt bậc 
hơn, nhất là trong từ công cuộc rao giảng Tin mừng và mở mang nước Chúa.  

Đại lễ Khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Thịnh Lạc khép lại nhưng dư âm đó chắc chắn 
sẽ còn vang mãi, niềm vui đó, tinh thần đó sẽ còn đọng lại trong lòng mỗi người, nhất là của 
những người con của quê hương xứ sở. 

Xin chào Thịnh Lạc, xin lấy sự tự hào này, niềm vui này và tinh thần này để làm động 
lực đồng hành với hành trình Đức tin và mạch sống  

Đa minh Tiến Khởi 
 



MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ THỊNH LẠC 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


