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THƯ XIN GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ GIÁO XỨ VĨNH HỘI 
 

Kính gửi: Quý vị ân nhân trong và ngoài giáo phận! 
 

Con là linh mục Phêrô Nguyễn Huy Lưu, quản xứ Vĩnh Hội, giáo phận Vinh, Việt Nam, do 

Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp cai quản, kêu gọi tấm lòng quảng đại của quý vị ân 

nhân xa gần, trong và ngoài nước. 

Giáo xứ Vĩnh Hội, thuộc giáo hạt Ngàn Sâu, giáo phận Vinh, là một giáo xứ miền núi vùng 

biên giới Việt Lào, thuộc huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. Giáo xứ được thành lập vào 

năm 1919, số giáo dân hiện nay là hơn 1000, nằm rải rác khắp vùng núi ở trên năm 5 giáo họ cách 

nhau 25 km đến 35 km. Giáo dân Vĩnh Hội ban đầu là một nhóm nhỏ, được quy tụ bởi những 

người dân sông nước đi làm kinh tế mới bám theo ven sông Ngàn Trươi và triền núi để chài lưới, 

hái lượm và săn bắn. Tuy nhiên, nguồn lợi từ thiên nhiên sông núi đến nay đã cạn kiệt, người dân 

trở nên nghèo khổ và đói khát. Từ việc sinh sống dưới thuyền, người dân đã chuyển lên bờ làm 

nhà để ở và canh tác ruộng vườn. Tuy nhiên, đất đai của vùng ven sông và triền núi quá chật hẹp, 

lại thêm khí hậu nắng nóng vào mùa Hè và lạnh giá, lũ lụt vào mùa Đông. Đời sống kinh tế của bà 

con vì thế mà khó khăn hơn. Mỗi năm chỉ làm được một mùa lúa vì năm nào cũng có lũ lụt, mọi 

chi tiêu gia đình đều trông chờ vào vụ mùa này. Do vậy, hàng năm bà con vẫn phải sống nhờ vào 

sự trợ giúp của các nhà tài trợ và các tổ chức nhân đạo. Mặc dầu nghèo đói, nhưng bà con giáo 

dân Vĩnh Hội vẫn hăng say làm việc và tích cực sống đạo. Một điều trăn trở lo lắng của bà con là 

ngôi Nhà thờ giáo xứ đã quá chật hẹp và xuống cấp trầm trọng, nên cần được xây dựng lại. Bốn 

giáo họ khác: nơi thì chưa có nhà nguyện, nơi thì nhà nguyện đã hư hỏng nặng. 

Giáo xứ Vĩnh Hội được vinh hạnh là nơi vị tử đạo nước Lào an nghỉ, đó là Cha Gioan 

Baotixita Malô sinh tại Pháp ngày 2 tháng 6 năm 1899. Ngài được sai đi truyền giáo ở Quý Châu 

thuộc Trung Hoa. Năm 1951 ngài bị bắt, bị cầm tù, bị kết án và trục xuất khỏi Trung Hoa. Năm 

1952, ngài sang Tha-Khék nước Lào là cánh đồng truyền giáo mới của ngài. Năm 1953, ngài bị 
quân du kích bắt cùng với Đức Cha Arnaud, một nữ tu và hai linh mục khác. Tất cả được áp giải 
đi bộ vượt núi non đến một trại tù. Ngài đã bị chết vì đạo vào 28.3.1954 trên sông Ngàn Trươi. 

Giáo hội chuẩn bị phong thánh cho ngài cùng với 16 vị tử đạo khác vào cuối năm 2015. Giáo xứ 

chúng con rất lo lắng để có thể xây dựng được một nhà thờ xứng đáng là đền thánh của Cha Malô 

sau này.  

Đất nhà thờ được cấp là một đồi cao nên chúng con phải san lấp mặt bằng mất 2 năm. Đến 

nay, việc san lấp mặt bằng đã xong, nhưng để xây được nhà thờ lên đó thì quả là “lực bất tòng 

tâm” đối với khả năng của bà con. Vì vậy, con xin thay lời cho bà con giáo xứ Vĩnh Hội cầu xin 

tấm lòng quảng đại của mọi người xa gần giúp đỡ để ngôi nhà Chúa và là Đền Thánh của vị tử 

đạo sớm được xây dựng hầu đem lại nhiều ơn ích cho các linh hồn. Giáo xứ Vĩnh Hội xin mãi 

khắc cốt ghi ơn những tấm lòng vàng của mọi người. Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội 

hậu cho quý vị. 
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