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THƯ NGỎ
Kính thưa Quí Ông Bà Anh Chị Em,
Tôi là linh mục Phêrô–Khanh Trần Như Hảo, Viện phụ & Fr. Vincent Trần Văn Hòa,
Viện phó đan viện Xi-tô Thánh Mẫu Phước Vĩnh, ấp Thôn Rôn, xã Vinh Kim, huyện Cầu
Ngang, tỉnh Trà Vinh thuộc giáo phận Vĩnh Long, xin được ngỏ lời với tất cả Quý Vị về hoàn
cảnh của đan viện chúng tôi.
Trước năm 1975, chúng tôi là các đan sĩ chiêm niệm thuộc đan viện Xi-tô Thánh Mẫu
Phước Sơn tại Thủ Đức. Sau năm 1975, dòng Phước Sơn tại Thủ Đức phải chia thành các
nhóm nhỏ để dễ dàng sinh sống và hy vọng được phát triển. Có nhóm đi về Miền Đông; có
nhóm ở lại Saigon và nhóm chúng tôi gồm 13 người đi xuôi về vùng sông nước Trà Vinh, nơi
đồng chua nước mặn với những người Khmer sinh sống.
Kể từ năm 2005, khi tình hình dễ dàng hơn, số ơn gọi bắt đầu gia tăng – hiện nay Cộng
đoàn chúng tôi được 60 thành viên, trong đó có 24 đan sĩ và 35 anh em trẻ - nên việc kiến
thiết đan viện là nhu cầu cấp bách đặt ra cho chúng tôi. Khó khăn chồng chất. Nhà nguyện và
nhà ở tiền chế đã xuống cấp trầm trọng. Đến nay, nhờ ơn Chúa, nhờ ơn Đức Mẹ và Cha
Thánh Giuse qua tấm lòng quảng đại của các Ân Nhân xa gần, các cơ sở vật chất đã xây dựng
được một nửa, trong đó Ngôi Nhà Nguyện của đan viện vừa mới khởi công.
Kính thưa Quí Vị, Đức Nguyên Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã từng nói:
“Các đan viện chiêm niệm khác nào lá phổi của con người; phổi tốt thì sức khỏe tốt. Các đan
viện chiêm niệm là lá phổi của Giáo hội”. Hiện nay, chúng tôi có lẽ là cộng đoàn chiêm niệm
duy nhất của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, Miền Tây Nam bộ.
Vì thế, chúng tôi tha thiết kêu mời Quí Vị Ân Nhân rộng tay giúp đỡ trong việc xây
dựng này, để chúng tôi có phương tiện thi hành sứ vụ đan tu Giáo hội trao phó.
Cộng Đoàn đan viện Phước Vĩnh chân thành tri ân và hiệp thông với Quí Vị trong kinh
nguyện và trong đời sống hằng ngày. Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót chúc lành
và trả công vô cùng cho tất cả Quí Vị Ân Nhân xa gần đã quảng đại rộng tay giúp chúng tôi.
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