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PHẦN MỘT: 

NGUỒN GỐC CỦA HỌ ĐẠO BÃI XAN 

 

I. NHỮNG CỘT MỐC LỊCH SỬ 

Họ bãi xan chúng ta thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh. Hồi xưa, Trà Vinh cũng như nhiều 

tỉnh khác ở nam kỳ là vùng đất của nước CHÂN LẬP, tức là của Miên hay Campuchia. 

Theo lịch sử thì 1757, vua Miên tên Nặc Nhuận mới chính thức dân cho Chúa Nguyễn 

Khoát hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.  

Tuy nhiên cũng nên hiểu thêm là vào thời đó, ranh giới giữa các quốc gia chưa được 

xác định rõ. Đất đai còn rừng rú mênh mông. Ai muốn  ở đâu thì  ở. Không có thủ tục di 

trú nào. Chính trong điều kiện này mà dân Việt Nam tự động tiến dần về phía Nam, gọi là 

Nam tiến, để tìm nơi lập cư và sinh sống. Như vậy trước khi tỉnh Trà Vinh chính thức là 

của Việt Nam thì người Việt Nam đã đến định cư đông đảo trên vùng đất này rồi. 

Những người dân đầu tiên đến Bãi Xan là những người có đạo, gốc ở Miền Trung. 

Vì lý do nào họ đã đi vào trong nam? Có thể có 3 lý do đan xen vào nhau như sau đây: 

Lý do thứ nhứt: là vì ở miền Trung, thời Tây Sơn cai trị, họ đã bắt bớ hay làm khó dễ. 

Họ sợ nên đã chạy vào Nam để được yên ổn hơn để mà giữ họ đạo. Bà con họ đạo Bãi Xan 

từ trước tới giờ vẫn xác quyết là  ông bà tổ tiên của họ là những người trốn chạy vào Nam 

để trốn tránh các cơn bắt đạo. 

Lý  do thứ hai: có thể do chủ trương Nam tiến của nhà Nguyễn, người dân Bãi Xan 

đi vào niềm Nam khai khẩn đất đai và lập nghiệp, Miền Trung đất hẹp cằn cõi, và nghèo 

nàn. Họ vào Nam chỉ dễ làm ăn sinh sống cũng như những người khác kể cả những người 

lương. Hơn nữa, nhà Tây Sơn cầm quyền ngắn ngủi từ năm 1771 đến năm 1802 và phải 

đánh giặc liên miên, có thể họ không có giờ để lo đến chuyện bất bớ tôn giáo (đây là ý kiến 

của bài báo Nam Kỳ Địa phận năm 1927, trang 118) 

 Lý do thứ ba: là nhóm người thành lập nên họ đạo Bãi Xan nhiều người từ Cái Bông 

mà đến. Họ cũng là người miền Trung, nhưng là lính của Nguyễn Ánh. Năm 1785, sau trận 

đánh giữa Nguyễn Ánh và Tây Sơn tại Rạch Gầm, Xoài Mút, Nguyễn Ánh bị thua trận, rút 

quân về hướng Bến Tre, để chạy thoát ra biển, qua Kinh Sơn Đốc, ra cửa Hàm Luông, chạy 
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ra Côn Đảo hay Phú Quốc gì đó. Trên đường trốn chạy, có thể là tại Gảnh Mù U, có 3 

người lính của Nguyễn Ánh đào ngũ và ở  lại Bến Tre để lập nghiệp . 

Họ là người có đạo, có tên là Võ Dách Trưng, Trương Chức và Trương Thoại. Chính 

3 người này đã sáng lập Họ đạo Cái Bông vào khoảng năm 1783 … (trích tài liệu của cha 

phaolo Trương Tấn Lực, linh mục gốc Cái Bông). 

Trong tập Kỷ Yếu này, có nói đến một số từ Cái Bông đã đến Giồng Tượng sinh sống 

và đã thành lập họ Bãi Xan của chúng ta, ví dụ ông ĐẨU, ông BỐN, ông BƯỜNG, ông 

KHẢ… đều là những người đến từ cái Bông (hay GẢNH). 

Việc thành lập nên Họ đạo BÃI XAN không biết chính xác năm nào. Có tài liệu cho 

biết là vào khoảng giữa triều đại cả Vua Gia Long, tức là giữa năm 1802 đến 1819. Theo 

báo Nam Kỳ Địa Phận thì năm 1815, có Cố Phan đến giúp Bãi Xan. Ngài ở cái Nhum mà 

đến, dường như chỉ đến làm lễ rồi về. Bổn đạo Bãi Xan lúc này có đến 600 người (theo tin 

của báo Nam Kỳ Địa Phận năm 1927). 

Chúng ta cũng được biết thêm về cha sở đầu tiên của họ đạo Bãi Xan là cha ĐIỀN. 

Trước khi đến Bãi Xan, cha làm việc ở Đất Đỏ. Mộ hôm cha lên viếng Đức Cha Taberd tại 

Lái Thiêu và cha được Đức Cha chính thức bổ nhiệm là cha sở đầu tiên của Bãi Xan. Cha 

đã đến và mở mang Họ Đạo vào năm 1825 đến khi qua đời năm 1840. Như vây có thể sau 

nhiều năm thành lập họ đạo, đến năm 1825 Bãi Xan mới có cha sở chính thức đến giúp, lo 

mục vụ và xây cất nhà thờ. 

Căn cứ vào một số dữ liệu trên đây, chúng ta thấy việc chọn năm 2013 để mừng Kỷ 

Niệm 200 năm thành lập Họ đạo, đó là điều nếu không chính xác lắm, thì cũng không sai 

lệch bao nhiêu. 
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II. NHỮNG CƯ DÂN ĐẦU TIÊN CỦA HỌ ĐẠO BÃI XAN  

1.  GIA ĐÌNH ÔNG CẢ MẬU 

Người có công gầy dựng nên đất Bãi Xan là ông CẢ MẬU. Ông là người gốc ở Khánh 

Hòa (Nha Trang). Gia đình ông theo đạo công giáo, lại giàu có, nên hay bị những người 

ngoại đạo thù oán. 

Một hôm được tin ông Cai Tổng tên là Gồng, định bắt hết cha con ông để nộp cho 

quan, ông vội vàng giữa đêm khuya, mang ít đồ đạc xuống ghe cùng vợ con đi trốn. 

Trên ghe có tất cả 26 người, gồm 2 vợ chồng ông, 4 con trai, 4 con dâu, 1 con gái, 1 

con rể, cùng 14 đứa cháu. Trên đường lánh nạn vào Nam, ông chỉ nguyện xin tìm được 

một khu rừng nào đó để ông và gia đình có thể định cư và được yên ổn làm ăn. 

Lúc vào song Hàm Luông, ông đậu ghe tại Vàm Nước Trong (Mỏ Cày, Bến Tre). Lúc 

đó có một ghe nhỏ khác cũng vào đâu gần ghe của ông Mậu để tránh sóng. Trên ghe có 

một bà lớn tuổi và một đôi vợ chồng trẻ. Khi ghe đậu lại xong, bà lớn tuổi trên ghe thở 

phào nói: “hồi qua sông, tưởng ghe chìm luôn rồi. Thật nhờ Chúa ban ơn …”. 

Biết ghe kia là người đồng đạo với mình, ông CẢ MẬU liền làm quen và mời qua 

ghe mình uống nước trà. Ông hỏi thăm ở đâu có đất rừng khai hoang được để gia đình ông 

đến định cư và sinh sống. Ông cũng cho biết gia đình con cháu đều có đạo hết. Bà kia mới 

chỉ cho ông biết gần nhà của bà ở xã Đức Mỹ, có một nơi rừng chưa ai khai phá gọi là 

GIỒNG TƯỢNG, ở đó có voi, cọp, nhưng lại là nơi rất yên ổn. 

Hôm sau, ông Cả Mậu chèo ghe theo bà này về neo tại rạch GIỒNG TƯỢNG. Ông 

và con trai con trai con rể lên bờ, mang theo dao mát để phòng khi gặp thú dữ. Sau khi 

quan sát địa thế, ông  thấy được, nên bắt đầu ruồng Rạch Giồng để đem ghe vào đó. 

Ông đuổi voi và các thú dữ đi xa và từ từ khai khẩn đất. Đất trồng thứ gì cũng tốt. 

Lại thêm ở đây cũng có đủ thứ thịt rừng, như kỳ đà, chồn, heo rừng, nai, khỉ, hươu, cá chim 

nhiều vô kể. Ruông rẩy xong, ông bắt đàu cấy lúa và rất trúng mùa nên cuộc sống gia đình 

ông mỗi ngày thêm ồn định và sung túc. 

Qua năm sau, bà già ở Đức Mỹ lúc trước đã dẫn ông về đây, với một số gia đình Công 

Giao khác ở Đức Mỹ cũng dộn về lập nghiệp tại Giồng Tượng, nâng tổng số lên được 7 

gia đình. 
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Ít năm sau, vợ chồng ông Mậu và một người con trai chết, còn lại 3 người con trai và 

1 người con gái với gia đình của họ. 

Có thể nói được gia đình của ông Mậu là những cư dân đầu tiên tại đất Bãi Xan ngày 

nay. 

2. GIA ĐÌNH ÔNG BỐN  

Vào năm 1780, lúc Tây Sơn gây loạn, đã có một số bổn đạo từ Miền Trung như Phan 

Thiết, Bình Định, chạy lánh nạn vào Nam, Nhiều gia đình đã qui tụ lại tại gần Cái Bông, 

nơi gọi là Gãnh MÙ U thuộc tỉnh Bến Tre. Trong số này có gia đình ông Bốn. Sau khi ở 

Cái Bông một thời gian, ông Bốn dọn gia đình về Bãi Xan Giồng Tượng. 

Già đình ông Bốn đã khai khẩn cánh đồng ấp Hạ ngày nay, do đó cánh đồng này cũng 

có tên là đồng ông Bốn. 

Ông Bốn và gia đình chỉ ở Giồng Tượng một thời gian ngắn, không rõ bao nhiêu năm. 

sau đó vì sự xích mích với người chị, nên ông dọn về lập nghiệp ở Sóc Rùm, nay gọi là 

Giổng Rùm hay Phước Hảo. 

3. GIA ĐÌNH ÔNG ĐẨU  

Một thời gian sau nữa, có một số bà con của ông Bốn đang ở Cái Bông cũng kéo nhau 

về Giồng Tượng Bãi Xan. Trong số đó, có ông Đẩu và ông Ký.  

Riêng ông Đẩu có người cha là ông Nguyễn Thanh Siêu được nhiều người mến 

chuộng, vì ông làm nghề thầy thuốc, lại rất thông chữ Hán nên những con của ông người 

nào cũng giỏi chữ nghĩa, Có lúc  ông cũng có giúp việc cho quan Thượng Bộ tại Ba Giông, 

Mỹ Tho. 

Theo báo Nam Kỳ Địa Phận, ông Đẩu con ông Siêu có một người em làm linh mục 

có tên là cha Phaolồ là một thầy cả tài năng đã có coogn giúp Đức Cha Bá Đa Lộc rất nhiều 

chuyện lớn. 

Ông Đẩu cũng là anh vợ của quan Huyện Vũng Liêm, là người co uy tín và thế giá, 

ông đã phối hợp với đám con của ông cả Mậu và một số gia đình khác từ Cái Bông mới 

qua sau, để chính thức thành lập nên Họ đạo Bãi Xan còn tới ngày nay. 

Đây là thời điểm khoảng năm 1810-1813, vào giữa triều đại của vua Gia Long. 
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4.  NHỮNG CHI HỌ KHÁC Ở BÃI XAN LÚC ĐẦU 

Chi họ Lại: do ông LẠI VĂN BƯỜNG cũng là người đến từ Cái Bông có tất cả là 8 

anh em. Ông Đẩu phân chia cho chi này phần đất gần sông Cái, cạnh Vàm Giồng, khu này 

không được yên ổn vì gần sông hay bị cướp phá. Tuy nhiên, gia đình ông Bường nhờ đông 

người cũng khai phá đất và sống được yên ổn. 

Chi họ Lê: ông LÊ NGỌC LÀNH là cựu quan ở Huế, bị giặc Tây Sơn quấy phá nên 

vào lánh nạn ở Cù Lao Tây. Đến khi Gia Long thắng trận và lên ngôi, ông đem gia đình về 

Bãi Xan sinh sống. Họ Lê đông người nhứt ở Bãi Xan và khai khẩn đất phía Rẩy trên tức 

là ấp Thượng ngày nay. 

Chi họ Trần: do ông TRẦN VĂN KHẢ chiếm vùng đất phía trong Giồng Nhánh 

ngày nay. Ở Bãi Xan người ta cũng hay nói: “Xóm Giồng Nhánh là Gánh Họ Trần” ông 

Khả cũng là người từ miền Trung vào, và định cư tại Cái Bông trong thời kỳ bắt đạo, ông 

và gia đình đến Bãi Xan khai phá vùng đất Giồng Nhánh đang còn hoang vu và cánh đồng 

Đất Giây (ấp Thượng bây giờ). 

Chi họ Nguyễn: là dòng họ ông cả Đẩu (như đã nói ở trên) sống ở vùng ấp Hạ ngày 

nay. 

Chi họ Ngô: không rõ nguồn gốc, chiếm giữ ấp Trung. Có nhiều gia đình giàu có nỗi 

tiếng, như Ngô Công Triệu, Ngô Công Thiều, bà Ngô Thị Tranh (vợ ông câu Thuần, thân 

sinh của Cha Bình, Cha Trị). 
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PHỤ CHÚ 

GIẢI THÍCH MỘT SỐ TỪ NGỮ 

BÃI XAN NGHĨA LÀ GÌ? 

Có nhiều tranh cãi về ý nghĩa của chữ Bãi Xan: Bãi  là gì ? Xan là  gì? Bãi Xan là gì? 

Người ta kể lại thời cha Bellocq có mấy người có ăn học đến xin Cha đổi lại tên Bãi 

Xan, và viết lại là Bãi Xang. Cha Bellocq trả lời: Tiếng Bãi Xan không thay đổi được vì là 

do Tổ tiên các ông đặt ra, chứ không phải tôi. Tên gọi Bãi Xan do ai đặt ra? Có từ bao giờ 

thì không ai biết. Thôi thì đơn giản nhứt: cứ dùng chữ Bãi Xan như xưa nay. 

TẠI SAO GỌI BÃI XAN LÀ VÀM TƯỢNG HAY GIỒNG TƯỢNG ? 

Vàm có nghĩa là một con rạch ăn thông ra sông Cái. Ngày xưa ở đây còn hoang vu, 

Voi đi lên đi xuống chỗ này để uống nước, làm cho chổ này thành con rạch, con rạch này 

gọi là Vàm Tượng. Tượng là Voi. 

Giồng Tượng là những con giồng cát nằm bên trong khu vực này, tức là giồng lớn, 

Giồng nhánh, Giồng nổi. Những con Giồng này hồi xưa cách đây 200 năm có rất nhiều voi 

sinh sống. Do đó  gọi chung mấy con Giồng này là Giồng Tượng . 

MẢ VOI  HAY MẢ ÔNG QUI LÀ GÌ? 

Hiện nay người ta còn thấy giữa khoảng đường từ nhà thờ ra ngoài Vàm, phía tay trái, 

ngay nhà ông Sáu Chức, có một cái mả xưa, quét vôi trắng, người ta không biết mả của ai 

nên thường gọi là “mả vôi”. 

Người ta cũng gọi mả này là mả “ông Qui”, vì hình dạng cái mả này giống hệt một 

con RÙA, nên gọi là ông Qui, Qui gọi là Rùa. 

Thực sự đây là mả của ông  NGUYỄN THANH SIÊU là cha ruột của ông Đẩu, người 

có công đầu trong việc thành lập Họ Đạo Bãi Xan, như vừa được nói tới ở trên. Ông Siêu 

khi về già, ông theo con gái về sống ở làng Nước Trong, tỉnh Bến Tre và chết chôn tại đó. 

Về sau, cha Nghi cải táng, lấy cốt ông Siêu đem về chôn bên cạnh nhà thờ lúc đó 

cũng đang nằm ở tại đây. Nhà thờ này do Cha Martino Hiển cất vào khoảng năm 1865. 

GÃNH MÙ U LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU? 

Gãnh mù u theo hành chánh, bây giờ là xã An Hóa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, 

là vùng đất nằm gần cửa sông Hàm Luông ăn thông ra biển Ba Tri. 



 

7 
 

Về mặt tôn giáo, Gãnh là một họ đạo nhỏ được thành lập do một số đồng bào công 

giáo Miền Trung chạy vào tá túc ở đây để tránh cơn bắt đạo thời Tây Sơn khoản năm 1780. 

Gãnh hồi trước thuộc họ đạo chánh Cái Bông, nhưng bây giờ thì thuộc họ chánh Ba 

Tri. Tuy họ đạo đã có lâu đời, nhưng không phát triển nhiều, do hoàn cảnh chiến tranh dai 

dẳng. 
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PHẦN HAI 

NHỮNG CHA SỞ ĐÃ GIÚP BÃI XAN 

1. CHA ĐIỀN (1825 đến 1840) 

Có thể trước đó nhiều năm, khi họ đạo mới được thành lập, cũng có các cha đi tới đi 

lui thăm viếng, làm lễ hay ban các bí tích. Nhưng đến năm 1825, thì cha Điền mới tới cất 

nhà và ở luôn với bổn đạo. Vậy có thể nói đây là cha sở đầu tiên của họ đạo Bãi Xan. 

Không biết cha quốc tịch gì? Có người nói cha thuộc dòng Phanxico. Trước đây cha 

ở Đất Đỏ và có lẽ Đức Cha Taberd đã chính thức sai cha về Bãi Xan. 

Chính cha Điền là người đã cất cho họ đạo Bãi Xan cái nhà thờ đầu tiên, vào năm 

1830, tại địa điểm đầu trong của Rạch Vàm Tượng, tức là tại khu nhà thờ hiện có bây giờ. 

Chính cha đã tổ chức bổn đạo đào thêm con kinh Vàm Giồng vào đến cống Bầu Thuận 

hiện nay, để lấy nước xài và để ghe cộ có thể vô tới nhà thờ được. 

Nhà thờ đầu tiên này lợp lá, cất theo kiểu “nhà cao cẳng” của người Miên. 

Vừa làm xong nhà thờ thì có chiếu chỉ cấm đạo của vua Minh Mạng để ngày 

06/01/1833. Sau đó, lính huyện Vũng Liêm được sai tới triệt phá nhà thờ. Nhưng khi lính 

phá xong đi mất thì bổn đạo lật đật đem cây nhà thờ đi ngâm, chờ có cơ hội để cất nhà thờ 

lại. Nhưng một thời gian sau cây cối điều bị hư đi hết. 

Cha Điền ở Bãi Xan được 15 năm, cha ẩn trốn trong nhà bổn đạo, lúc làm lễ tại nhà 

tư nhân, phải có người gác bên ngoài. Nếu có người lạ đến thì lật đật gom đồ lễ vào rương 

rồi đem chôn liên. 

Cha Điền qua đời năm 1840, xác được chôn nơi Đất Thánh của của họ đạo. Đến năm 

1887, cha sở Báu ( Leprince) muốn lấy cốt cha đem vào nhà thờ, nhưng khi đào lên không 

còn gì, chỉ còn chút di vật, đem chôn chung với hài cốt của Cha Bề trên Borelle tại nhà thờ 

ở ngoài sông Cái. Sau cải tang một lần nữa đem về Đất Thánh Bãi Xan hiện nay, cũng chôn 

chung mộ với cha bề trên Borelle, tổng đại diện địa phận Tây Đàng Trong. Trong mộ này 

cũng có cha Hiển. 

2. CHA GIOAN THIỀNG (1840-1846) 

Trước khi đến Bãi Xan thì cha giúp họ cái Nhum. Khi đến Bãi Xan, không còn nhà 

thờ nhà thánh gì, nên cha ở đậu trong nhà ông trùm Tường là con của ông cả Đẩu, người 
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sáng lập họ đạo. Khi có ai đến rước cha giúp kẻ liệt, cha mặc áo như dân thường, vai thì 

vác cần câu, thỉnh thoảng ngừng lại câu một chút để không ai để ý. Khi rảnh rỗi cha hay 

làm việc lặt vặt ngoài vườn. Mỗi tuần cha chỉ làm lễ ngày Chúa Nhựt. 

Khi quân Pháp chiếm Nam Kỳ, cha bị các quan Việt Nam bắt và lên án tử hình tại 

Mỹ Tho. Nhưng sau đó được đổi thành án chung thân và bị đầy ra Bà Rịa. Người chết năm 

1861 sau nhiều năm mang gong cùm gian khổ. 

3. CHA LOORRENSO LÂN (1846-1850): 

Cha Lân đến Bãi Xan từ Mặc Bắc lúc đầu thời của vua Thiên Trị. Lúc đó việc bắt đạo  

có vẽ lơ là, nên cha rất hăng say lo cho người lương trở lại đạo. Tuy nhiên chẳng bao lâu, 

lệnh bắt đạo lại được ban hành dữ dằn hơn trước. Ngài không làm gì được nhiều. Ngài qua 

đời năm 1850. 

4. CHA PHILIPPHE MINH (1850-1852) 

Trong thời kỳ cấm đạo của vua Thiệu Trị, Đức cha Đôminicô Lefevre là tổng đại diện 

phụ trách các họ đạo phía nam. Cha Borelle ở Cái Nhum, lo dạy các em để gửi về trường 

La Tinh bên Lào. Cha Philipphe Minh thì được giao nhiệm vụ đi ban phép thêm sức ở các 

nơi.  

Năm 1950 cha Lân chết, cha P.Minh đến Bãi Xan, và ở lại luôn trong nhà ông cậu Tỵ 

hoặc nhà thầy thanh ở trên Rẩy (ấp thượng). Lúc này họ đạo không còn nhà thờ và nhà xứ, 

nên cha Minh có cất một nhà thờ nhỏ bằng lá, gần nhà bà Xuyến. Bà Xuyến nuôi tằm để 

che mắt người lạ, nhưng bên trong đó là nơi cha Minh làm lễ. Giúp lễ cho cha Minh có chú 

Bình, sau lớn lên cũng đi tu và làm linh mục .  

Năm 1852, cha Minh được bề trên đổi đi Mặc Bắc thay cha Lựu. Ngài bị bắt khi đang 

ở nhà  ông Trùm Lựu. Ngài bị án tử hình và bị trảm huyết tại Cái Sơn Bé cũng gọi là Đình 

Khao, Vĩnh Long ngày 03 tháng 07 năm 1853 và được phong thánh năm 1988. 

5. CHA TUYẾT (1854-1860) 

Năm 1854 cha Tuyết đến thay cha Minh sau khi cha Minh bị chém đầu ở Đình Khao. 

Lúc này ai cũng lo sợ cho chính mình khi giấu các cha trong nhà. Nên các cha phải đổi nhà 

luôn để tránh gây họa cho người khác 
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Vào tháng 7 năm 1860, chính là lúc bắt đạo đáng sợ nhứt, thì cha Borelle (cha Tổng 

đại diện) từ Cái Nhum đến Bãi Xan tổ chức cấm phòng cho các cha (có cha Tuyết, cha 

Hiển, cha Nhơn ….) tại nhà cỉa ông Mùi bà kẹo ở ấp thượng,. (có người hiện giờ còn biết 

bà Kẹo, bà sống rất thọ, nhà bà ở cạnh nhà ông 9 Tần trên ấp thượng ngày nay). Thình lình 

lúc đó cha Borelle lâm trọng bệnh. Sau ít ngày cha trút hơi thở cuối cùng tại nhà bà này. 

để tránh người ngoài biết, người ta tẩn liệm cha ban đêm và đem chôn cha trong vườn của 

ông bà. Sau đó, ông bà đã trồng rau rát trên mộ của cha để không ai biết… năm 1887, cha 

sở Báu (Le Prince) mới đem hài cốt cha Borelle vào nhà thờ ngoài sông cái. 

6. CHA HƯƠNG (1860-1962) 

7. CHA HIỂN(1862-1865) 

Cha Hiển là người gốc Cái Nhum. Trước khi đến Bãi Xan, cha có giúp họ Bà Rịa một 

thời gian. Cha Hiển có công la việc xây cất nhà thờ Mả Vôi. Người cũng có cất thêm một 

nhà nguyện nhỏ chỗ cống Bầu Thuận bây giờ để dâng kính Đức Mẹ. Chỗ này cũng là chỗ 

cha Điền trước đây đã cất nhà thờ đầu tiên cho họ đạo cũng là chỗ cùng của con rạch Giồng 

Tượng. 

Nơi nhà nguyện Đức Mẹ này, hằng ngày cha Hiển lo dạy sách phần cho trẻ nhỏ rước 

lễ vỡ lòng hay Bao Đồng, cũng là nơi ngài dạy giáo lý chầu nhưng cho những người ngoại 

mới trở lại đạo. 

Cha Hiển cũng có cho một số đồng nhi nữ đi tu nhà phước cái Mơn. Cha Hiển cũng 

rất giỏi về âm nhạc va ca hát. Đặc biệt thời cha, Bãi Xan có một nữ tu làm bà mẹ nhà kín 

Sài Gòn tên là Cái Thị Ngợi. Bà Ngợi nhờ ơn chúa soi sáng có thể biết trước về những 

chuyện tương lai sẽ tới. 

Cha Hiển đã coi sóc họ Bãi Xan nhiều năm. Lúc sau người bị yếu sức vì bệnh lao. 

Một lần đi Cái Nhum thăm bà con về, ngài đã qua đời, ngài được chôn cất tại nhà thờ mả 

vôi. Thời cha Báu Leprince cha Hiển được lấy cốt đem ra chôn tại nhà thờ ngoài sông Cái, 

chung với hài cốt của Cha Điền và cha tổng đại diện Henry Borelle. 

Cuối cùng, (không rõ năm nào) hài cốt của 3 cha lại được lấy cốt và đem và đem về 

chôn tại đất thánh Bãi Xan ngày nay chung trong mả của cha Borelle. (trên mộ hiện nay 

ghi năm1860,  là năm qua đời của cha Borelle). 
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8. CHA PEGUET(1865-1871) 

Sau khi cha Hiển mất, thì cha Peguet đến Bãi Xan thay thế. Trước khi về Bãi Xan, 

cha đã coi sóc họ ba giồng Mỹ Tho được 3 năm . 

Lúc này nhà thờ vẫn đang ở Mả Vôi. Cha ở trong phòng mặc đồ lễ cũng là chỗ ở của 

cha Hiển ở  trước đây. 

Nhà có cha Vọng là cha phó giúp nên ngài cũng coi sóc luôn các họ Mai Phốp, Bưng 

Trường, Vũng Liêm, Rạch Dầu và Cam Son. (không biết tài này có đúng không) 

Cha Peguet cũng có gởi nhiều trò đi học trường La Tinh, nhưng chỉ có 3 người được 

làm linh mục đó là cha Thích, cha Đường và cha Quờn. 

Cha Peguet cũng có cất một trường nam và giao cho thầy Thái dạy học. Sau đó, thầy 

cũng cất tiếp trường nữ, có 2 dì phước cựu là chị Ngọc và chị Kế dạy. 

Năm 1867, tình hình đã hoàn toàn yên ổn, cha Peguet mới tính tới việc xây cất một 

nhà thờ lớn hơn, vì số bổn đạo lúc này lên đến 1200 người. Cha đã chọn chỗ gần bờ sông 

cái ngay đầu vàm Rạch Giồng Tượng. Gỗ thì mua từ Thủ Dầu Một, vôi gạch thì mua tại 

Mỹ Tho. Sau 2 năm xây cất mới xong nhà thờ, với kinh phí là 3.000 đồng thời đó. 

Tháng 7 năm 1871 cha đã bị bệnh nặng nên được đổi về Thủ Thiêm, cha Thịnh đang 

ở Thủ Thiêm xuống Bãi Xan thay cho cha. 

9. CHA THỊNH(THINSELIN) (1871-1877) 

Cha Thịnh mới chịu chức được 2 năm thì đổi về Bãi Xan. 

Ngay năm đầu thì cha đã gặp nhiều điều không may, số là ngày 06  tháng 12 năm 

1871 một cơn trốt rất mạnh cuốn sập nhà thờ mà cha Peguet mới cất tại mé sông cái Vàm 

Giồng. Qua năm sau 1872 ngày 24 tháng 10 một cơn bão khác làm sập nhà cha sở. Cha 

Thịnh lại phải lo cất nhà thờ và nhà xứ lại. 

10. CHA BÁU( LEPRINCE) 1877-1891 

Lúc này nhà thờ Bãi Xan vẫn còn ở ngoài mé sông cái. 

Cha là người thích đọc sách, nên ngài cất thêm một căn gác nhỏ trên lầu để lên đó 

yên tịnh mà đọc sách. Bổn đạo lúc này thì có vẻ lôi thôi, ít kinh sách và xưng tội xưng tội 

rước lễ. Cũng hay xãy ra những chuyện kiện tụng nhau về đất đai, lại thêm phe đảng đủ 

điều, nen ngài cũng nản và muốn được đổi đi. 
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11. CHA LÂN 2 (BOURGOIS) 1891-1901 

Đức cha Colombert Mỹ sai cha Lân đến Bãi Xan thay cha Báu (lưu ý: trước đây, năm 

1840 cũng có một cha tên Lorenso Lân ở Bãi Xan). Ở thang lầu nhà xứ Bãi Xan ngày nay 

có để một con lân bằng gỗ lớn khoản 2, 3 tất, những người lớn tuổi ngày nay còn nhắc: con 

lân đó là của cha Lân ngày xưa để lại. 

Cha lân là người để lại cho họ đạo cái nhà thờ rất quí giá, dù sau này nhà thờ đó có 

sửa chữa lại, nhưng phần cơ bản của nó vẫn còn tồn tại cho tới ngày hôm nay. 

Nhà thờ Bãi Xan lúc này là nhà thờ cha Peguet cất năm 1867 ở ngoài mé sông cái, 

nay đã trở nên quá bé nhỏ, lại sắp hư ở gần mé sông cái trước sau gì cũng bị sạt lở. Nhà 

cha sở cũng hư hao nhiều chỗ không thể ở được nữa, nên cha Lân chuẩn bị cho dời nhà thờ 

vào trong giồng, chỗ đất ông cả Tường (con ông cả Đẩu) đã dâng. Đây cũng là chỗ mà 

trước cơn bắt đạo năm 1830 cha Điền đã cất nhà thờ đầu tiên cho họ đạo Bãi Xan. 

Cha đã đốn dừa làm cột, cất trước một nhà thờ tạm tại núi calavario ngày nay. Nhà 

này có 8 căn 1 cháy, mặt hướng sang núi Đức Mẹ, cha cũng lên Vĩnh Long để xin cái thành 

cũ của Vua Miên tại Mai Phốp để cạy lấy gạch. 

Chuẩn bị xong cha cho khởi công xây nhà thờ mới vào cuối năm 1893. Cha là người 

khéo tính toán, nên không đầy 3 năm đến năm 1896 thì xong nhà thờ, chi phí là 10.000 

đồng thời đó. Cha đã xin phép Đức cha bán một số đất nhà chung để bỏ vào quỹ xây cất 

nhà thờ. Nhà thờ được xây cất toàn bằng cây thau lau, mối mọt không ăn được nên mãi đến 

ngày nay vẫn còn nguyên. 

Trong lễ khánh thành nhà thờ có Đức cha Để (Depierre) về làm phép và chọn Thánh 

Gia Thất làm bổn mạng nhà thờ.thợ vẽ ba chữ hán THÁNH THẤT HỘI trên tháp nhà thờ 

chính là cha vợ của vua Bảo Đại. 

Đến năm 1899 cha mua thêm ba cái chuông từ Marseille bên pháp đem về treo trên 

tháp làm cho họ đạo thêm rỡ ràng. 

Khi cất xong nhà thờ cha mót lấy số gỗ củ để cất nhà cha sở, dưới xây bằng gạch trên 

lầu làm bằng cây, đời cha sở Thiên năm 1939 nhà cha sở đã được xây dựng lại cơ bản trên 

nền củ của nhà này. Cha cũng lấy cây từ vựa lúa cũ mà cất nhà cho các dì phước Cái Mơn 

đến ở mà dạy học trò . 
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Cha cũng lo mở mang đường sá trong họ đạo, nhứt là con đường từ sóc ruộng qua ba 

trường qua trà gật lên rạch dừa rồi về đến cửa nhà thờ Bãi Xan. Công trình này phải nói là 

công trình thật lớn lao đối với thời gian đó. 

Đang hăng say lo cho họ đạo như vậy thì một ngày kia vào năm 1901 chừng lối 10 

giờ tối, trời mưa lớn cha đang ngồi đọc kinh gần tủ sắt và cây cột nhà nên cha bị sét đánh 

bất tỉnh. Sau đó cha được đưa về Pháp để chữa bệnh và không còn trở lại. 

12.  CHA HENRI BAR (1901- 1911) 

Cha Bar có tính nóng nảy. Cha có hai con ngựa để đi tới đi lui và đi kẻ liệt. Có lần 

cha Bar nói với bổn đạo: ai trong anh em đọc hết kinh lại cha, mà không lo ra thì cha sẽ 

cho một con ngựa: cha nói thiệt không? Cha đáp: tôi nói thiệt đó, anh đọc đi anh ta bắt đầu 

đọc: lạy cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện … anh ta đọc tới đó thì ngưng lại, cha 

hỏi : cha cho con ngựa mà cha có cho dây cương không? Cha Bar nói: tôi không cho anh 

dây cương mà cũng không cho anh con ngựa vì anh đã lo ra… 

Bổn đạo thời ấy cũng ham mê cờ bạc. Ban đêm cha hay đi giả dạng để đi bắt cờ bạc, 

ai bị bất sẽ bị cha thưởng cho 40 roi. Thời cha ruộng đất năm nào cũng trúng mùa, nên 

trong họ đạo ít có ai phải nghèo đói. 

Thời cha Bar cha Thông làm phó có qua Nhị Long mở mang khi rừng Vong đấp nền 

nhà thờ, đấp đập, mở mang thêm họ đạo Nhị Long. 

13. CHA LỘ ( BELLOCQ) 1911-1027 

Cha hay đi các họ nhỏ để Bãi Xan lại cho các cha phó trông coi. Cha rất hiền lành. 

Gặp người nghèo khó  thì hay an ủi, giúp đỡ  tiền bạc. Những người lương cũng rất mến 

cha. 

Cha mua đất và cất nhà thờ Cái Hô bằng ngói. 

Cha cất vựa lúa ở Đức Hòa, mua đất ở Rạch Rô, sửa bờ đập và mua thêm đất cho bổn 

đạo làm. 

Cha lập họ đạo Càng Long (ấp An Trường ngày nay) cất trường rồi rước dì phước 

Cái Mơn về dạy, có dì 7 Vui là  dì phước đầu tiên dạy ở đây. 
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Tại Bãi Xan cha cũng cất nhà mồ côi và nuôi được 16 trẻ nam. Cha sắm đồ cho các 

em mồ côi học nghề mộc và cũng sắm nông cụ tập cho chúng làm ruộng. Đứa nào lớn thì 

cha lập gia đình cho nó và giúp đỡ cho ra riêng làm ăn. 

Năm 1921 nhà thờ Bãi Xan bị hỏa hoạn cháy hết phòng thánh lên tới nóc. 

Năm 1925 cha Linh làm Phó sau cha lên coi họ Đức Hòa (như phó biệt cư). Cha Linh 

lúc này cũng coi luôn các họ Cá Hô, Đức Nhuận, Nhị Long và Càng Long. Chính cha Linh 

đã xây cất cơ bản nhà thờ Càng Long ở An Trường ngày nay, nhờ số tiền dưng cúng của 

ông Phán Tri ở Trà Vinh (nhà thờ này nay đã bị chánh quyền đập phá để lấy đất cất trường 

học) 

14.  CHA THÔNG (1928) 

Cha cất trường học cho Nhị Long lợp bằng ngói. Tánh cha hay lo lắng nên bệnh hoạn 

hoài, cha mới xin về nghỉ hưu ở Rạch Lọp. 

15.  CHA THƠM (THOUMARET) 1928-1929 

Khi về làm cha sở ở Bãi Xan , cha sửa đổi mọi sự cha lo đắp bờ từ Ba Trường về Long 

Hòa về Trà Luận rồi về thẳng Bãi Xan (khác với con đường cha Luân đắp trước đây, từ Ba 

Trường đi Trà Gật đi Rạch Dừa qua bờ Ngả Tư rồi về Bãi Xan). Bờ này nay vẫn còn nhưng 

không sử dụng được gọi là đường Bào Năng. 

16. CHA GIOANKIM THIÊN (1929-1939) 

Năm 1929, cha Gioankim Thiên đến nhận họ Bãi Xan, cha lo dự trữ tiền vài năm để 

xây cất lại nhà cha sở. Nhà lầu đúc, tầng trên beton ciment đá sạn, theo nền nhà cũ mà cha 

Lân đã xây trước đây. Khánh thành năm 1938 nhà lầu này bị bom sập một gốc phía sau 

vào tết Mậu Thân  và đã được cha Khả sửa lại. Cha Thiên cũng cất lại nhà bếp, nhà này có 

3 căn, 2 căn có lầu ván (nhà này bị ném bom sập bình địa lúc tết năm Mậu Thân 1968). 

Năm 1939 bổn đạo tổ chức mừng lễ bạc cha Thiên rất lớn, còn cha phó Giacobe 

Nguyễn Ngọc Quang thì được đi du học bên Pháp. Sau ngài làm cha sở chánh tòa Vĩnh 

Long và làm Giám Mục Cần Thơ. 

Cha Thiên mất năm 1939 tại Cái Nhum và thi hài cha được đưa trở về an tang trọng 

thể tại Đất Thánh Bãi Xan. 
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Năm 1938 là năm THÀNH LẬP GIÁO PHẬN VĨNH LONG, tách ra khỏi giáo 

phận Sài Gòn, giao cho Đức Cha Phero Ngô Đình Thục cai quản. 

17. CHA TỨ ( 1939- ?)  

Cha Tứ về nhậm sở Bãi Xan năm 1939. Cha ở Bãi Xan khoản 1 năm. Cha về ít tháng 

thì đến lễ các đẳng. Cha phó đi họ nhỏ. Một mình cha ở nhà phải ngồi tòa đến 12 giờ khuya, 

cha sẵn yếu trong người nên phát bệnh luôn, cha về dưỡng bệnh tại nhà ở Cầu Ngang và 

chết chôn ở đó. 

Giáo dân trong họ còn nhớ công ơn cha đã lo đấp cho giáo dân ở khu vực Bờ Đáy 

một con đường đất, rộng 2m và dài hơn một cây số. Con đường đó nay vẫn còn gọi là bờ 

cha Tứ. 

18. CHA PHAOLO DUÔNG (1940-1948) 

Năm 1940 cha Duông về nhận họ Bãi Xan. Cha già cả mắt yếu nên giao hết việc tiền 

bạc sổ sách lại cho cha phó là cha Etienne Hồng. Cha Hồng có mua đất ở Hưng Nhượng 

(Bình Phú) để cất nhà thờ và rước thầy Dòng Cái Nhum đến dạy. 

Nhưng vài ba năm sau chiến tranh nổi lên, nhà thờ bị trúng bom ở Láng Thé bắn ra 

hư tan tành. 

19. CHA GIÀ NHẠN (1949) 

20. CHA VINCENTE THANH (1949-1956) 

21. CHA GIUSE THIỆN (1956-1958) 

Cha Giuse Thiện du học ở Pháp về, làm giám đốc chủng viện Vĩnh Long sau đó được 

bổ nhiệm về làm cha sở Bãi Xan. 

Ngoài công việc bình thường lo cho họ đạo cha đã táo bạo khởi công đại  tu lại nhà 

thờ Bãi Xan cho mới mẻ hơn. Đó là vào năm 1957. Nghe kể lại một buổi sáng kia, khi các 

chú chủng sinh đi lễ ra thì được cha sở Giuse mời xuống ăn sáng qua loa, xong cha phát 

cho mỗi chú một cái búa, rồi dặn các chú lên phía sau phòng thánh nhà thờ ra lệnh cho các 

chú đập phá phòng thánh phụ với toán thợ (có thợ Gấm, thợ Tư, thợ Mười, thợ Mai, thợ 

Thanh, toàn là những thợ giỏi trong họ đạo) công việc sửa chữa nhà thờ bắt đầu từ đó. Nhà 

thờ cũ do cha Lân cất năm 1893 đến nay 1957 cũng đã được 64 năm, nay cha cho sửa lại 

cung thánh đập vách nong ra bề ngang mỗi bên 2m50 cho lớn hơn, dở bỏ hai hàng cột cây 
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câm xe ở vòng giữa và đào móng đúc lại cột beetong lục giác để thay thế, trước đây nhà 

thờ không có plafong, bây giờ có plafong đúc . 

Trước đây lót gạch tàu, bây giờ lót gạch bong. Công việc nặng nề nhứt là mặt tiền, 

lầu hát và tháp chuông. 

Phá tháp chuông cũ và mặt tiền, đào móng đóng cừ rất chắc chắn (cạy đá xanh nền 

nhà ông Hội đồng Hòa bên Rạch Dừa đem về làm móng tháp chuông). 

Vừa mới khởi công nhà thờ Bãi Xan được ít tháng thì có lệnh bề trên đổi cha Giuse 

về làm giám đốc trường đại học công giáo ở Đà Lạt . 

Thời gian cha ở Bãi Xan tuy rất ngắn ngủi, nhưng cha đã lập lại trật tự và nề nếp trong 

họ đạo, đời sống tinh thần và đạo đức của giáo dân phát triển mạnh. 

Năm 1961 cha Giuse được tòa thành bộ nhiệm làm giáo mục tiên khởi giáo phận Mỹ 

Tho. 

22. CHA RAPHAE DIỆP (1958-1961) 

Cha Raphae đi du học ở trường truyền giáo Rooma về. Ngài đang làm cha phó ở Bãi 

Xan, khi cha sở Giuse đi Đà Lạt thì cha Raphae Diệp lên thay thế làm cha sở ở Bãi Xan. 

Công việc đầu tiên và quang trọng nhất của cha là tiếp tục công việc sửa chữa nhà 

thờ Bãi Xan mà cha sở cựu đã để lại, một công việc thật sự là quá nặng nề. 

Việc làm nhà thờ nhờ có thợ giỏi họ cứ theo đồ án của cha sở cựu mà làm tới. vấn đề 

khó quá khó là làm sao có tiền để nuôi thợ và nuôi vật tư cho một cái nhà lớn hơn 1000m2 

như vậy? lâu lâu cha Raphae đi sài gòn một chuyến. Cha tìm mấy ông lớn để có thể hi vọng 

xin được ít nhiều gì như tiền, xi măng hay gỗ chẳng hạn. Cha luôn đem sách nguyện theo, 

khi phải chờ đợi lâu giờ tại công sở thì cha mở sách nguyện ra đọc kinh đợi bao lâu thì cứ 

chờ đợi. 

Phần nặng nề nhất và nguy hiểm nhất của công trình sửa chữa nhà thờ là công lao của 

cha Raphae Diệp . tháp chuông cha đã nhờ một cha dòng nào ở Sài Gòn vẽ dùm đồ án. Cha 

chỉ huy hạ giàn chuông nhà thờ xuống phá bỏ tháp nhà thờ cũ, đào cống, đống cừ betong 

sâu 8m. Cha cũng nhờ ông câu Tươi dắt dân sang Rạch Dừa, cạy đá nền nhà của ông hội 

đồng Hòa đem về làm tháp chuông mới. 
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Cha Raphae rất khiêm tốn và đạo đức, đơn sơ và khắc khổ, thường lần hột hay quỳ 

gối giang tay. Cha dặn bà Hầu là người phụ trách bếp, ngày nào cũng ăn tép kho khô với 

một chút canh. Trừ khi có khách thì ăn khá hơn. 

Ngày nào cha Raphae cũng thức dạy sớm trước chuông nhựt một. Sau chuông nhựt 

một cha lên nhà thờ giải tội, không ai xưng tội thì cha nguyện gẫm, ngày nào cũng như 

ngày nấy. 

Cha cũng rất quan tâm đến vấn đề giáo lý cho học trò, cha dạy giáo lý rất hay, rất dễ 

hiểu, ai cũng thích nghe kể cả mấy chú thanh niên cũng thích nghe. 

Cha cũng rất quan tâm đến vấn đề truyền giáo trong khu vực, cũng cố các họ đạo cũ 

(như Đức Hòa, Nhị Long, Cái Hô, Đức Nhuận ,…) thành lập thêm nhiều giáo điểm mới 

(như Ba Trường, Phú Phong 3, Rạch Đừ,…..). 

Đặc biệt nhất là cha có lòng yêu mến Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và do đo cha 

cũng rất yêu mến Đức Mẹ Lộ Đức đã hiện ra và tự xưng: ta là đấng Vô Nhiễm Nguyên 

Tội. Hôm đó cũng nhằm ngày 11 tháng 02 năm 1958 là lễ Đức Mẹ Lộ Đức. 

Con sông Đập Hàn khá rộng và sâu. Có cây cầu khỉ bắt ngang để đi vào nhà thờ Nhị 

Long. Cha đi qua được hơn nửa cây cầu thì cha té ùm xuống sông, có một đứa bé nhìn thấy 

tri hô lên. Cũng may là cha nó đang ở gần đó, chạy nhanh đến nhảy xuống sông và vớt cha 

lên, dù cha cận thị và đang mặc áo dòng, nhưng cũng không bị hề hớn gì, chỉ có đều là cha 

mất cái kính cận phải mua đó tận Thụy Sĩ. 

Cha mới nhờ anh hai Minh (người đã vớt cha) nhảy xuống sông một lần nữa để tìm 

cái kính, cha đọc cho anh mấy kinh khấn với Đức Mẹ, và bảo anh nhảy xuống sông. Lạ 

thay khi anh Minh nhoi đầu lên khỏi mặt nước là trên tay anh đã có cái kính của cha. 

Về Bãi Xan cha cho làm một tấm bia tạ ơn Đức Mẹ để tại núi Đức Mẹ Lộ Đức ở Bãi 

Xan. 

Năm 1961 cha Raphae rời  Bãi Xan để về Vĩnh Long nhận lãnh trách nhiệm tại trung 

tâm truyền giáo của giáo phận và lo huấn luyện quới chức. 

Ngày được tấn phong Giám Mục Phó phận Vĩnh Long ngày 15 tháng 1975. Ngày qua 

đời ngày 20 tháng 12 năm 2007 và được chôn cất cạnh nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long. 

23. CHA TEEPHANO HỒNG (1961-1963) 
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Cha Raphae đi rồi, cha Teephano Hồng tới giúp làm sở Bãi Xan . Bổn đạo không xa 

lạ gì với cha , vì trước đây thời cha sở Phaolo Duông cha đã làm cha phó ở đây.  

Công việc chính của cha Hồng bây giờ, cũng là tiếp tục công trình làm nhà thờ còn 

đang dang dở. Lầu hát, tháp nhà thờ và nhiều chuyện lặt vặt khác liên quan đến việc tu 

sửa nhà thờ vẫn chưa xong. 

Ngài cũng mướn Ty Điền Địa Trà Vinh vẽ lại bản đồ tất cả đất đai nhà chung của 

họ đạo và của chủng viện. 

Năm 1963 ngài được đổi về làm cha sở Trà Vinh. Cha Simon Hòa và cha Tooma Vẻ 

đến thay thế. 

Công trình sửa nhà thờ Bãi Xan kết thúc thời cha sở Simon Hòa, công trình kéo dài 

7 năm, qua 4 đời cha Sở. 

24. CHA SIMON HÒA VÀ CHA TOOMA VẺ (1963-1966) 

25. CHA EUSUBIO THỚI (1966-1967) 

26. CHA BEENADO KHẢ (1967-1970) 

Cha Benado Khả đến Bãi Xan năm 1967, người ta nói chơi mà dường như có thiệt: 

cha Khả đi tới đâu thì nhà thờ nhà thánh bị tan hoang tới đó, hết Rạch Lọp rồi đến Cái Đôi, 

nay lại tới Bãi Xan. Tết Mậu Thân, nhà xứ, nhà bếp, nhà dì phước, trường học Bãi Xan bị 

sập tan tành, có mấy người chết, rất may nhà thờ không bị trúng quả bom nào. 

Tuy nhiên sau đó nhờ cha khéo chạy chọt, nên cũng đã xây cất sửa chữa lại xong 

những đổ vỡ do chiến tranh gây nên. 

Cha rời Bãi Xan năm 1970 và giao việc cho cha Micae Nghi. 

27. CHA MICAE NGHI (1970-1975) 

28. CHA PHAOLO THÃNH (1975-2013) 

Kỷ niệm vào đời 80 năm và linh mục 55 năm. 

Nhập tịch Bãi Xan 2 lần, (58-63) và (75-13) tổng cộng 43 năm. 
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PHẦN BA  

NHÀ THỜ VÀ ĐẤT THÁNH  

BÃI XAN 

Nhà thờ là trái tim của họ đạo, thường nhà thờ ở đâu thì đất thánh cũng ở đó. Tuy 

nhiên tại họ đạo Bãi Xan chúng ta, vị trí nhà thờ bị thay đổi theo dòng lịch sử đến 4 lần. 

Do đó đất thánh cũng không ổn định ở một vị trí nào, vấn đề bốc cốt, dời mồ mả là chuyện 

thường xảy ra .Ví dụ bốc cốt mộ cha Borelee, cha Điền, cha Hiển tại nhà thờ Mả Vôi được 

dời ra ngoài vàm. Sau đó lại bốc cốt cả 3 cha đem vào đất thánh ngày nay, do tình trạng 

này mà có thể nhiều mồ mả của tổ tiên thời xa xưa không khỏi bị thất lạc. 

Rất tiếc là các nhà thờ trước đây của Bãi Xan chẳng còn hình ảnh nào lưu lại, ở đây 

chỉ nói vắn tắt về sự hình thành và thay đổi của nhà thờ Bãi Xan từ khi thành lập họ đạo 

cho đến ngày nay, đển mọi người có thể biết và truyền đạt lại cho con cháu sau này chuyện 

nhà thờ và chuyện đất thánh của Bãi Xan mình ngày xưa ra thể nào. Có thể nói: nhà thờ và 

đất thánh Bãi Xan là tài nguyên quý báu nhất mà ông bà tổ tiên ngày xưa đã rối để lại cho 

con cháu ngày nay. 

1. VỊ TRÍ KHÁC NHAU CỦA NHÀ THỜ 

 NHÀ THỜ BÃI XAN THỨ (hay nhà thờ đầu tiên: do cha Điền cất năm 1830 tại 

ngay mảnh đất nhà thờ hiện giờ, cất theo kiểu nhà sàn, lợp lá. Nhà thờ này mới cất chưa 

đầy 3 năm thì có chiếu chỉ cấm đạo của vua Minh Mạng, lính Vũng Liêm tới triệt phá. Đến 

năm 1850 cha philipphe Minh đến giúp Bãi Xan vẫn không có nhà thờ, cha có cất một nhà 

lá nhỏ tại rẩy trên để tạm làm lễ và cử hành các bí  tích (tại nhà bà Xuyến?) 

Nhà thờ đâu tiên này của họ đạo Bãi Xan tính đến nay được 182 năm (1830-2012). 

 NHÀ THỜ BÃI XAN THỨ 2: là nhà thờ cha Hiển cất tại Mả Vôi năm 1861, tại 

chỗ nhà sáu Chứa bây giờ, đây có thể cũng là nhà thờ nhỏ, thô sơ và tạm thời thôi vì lúc 

này cơn bắt đạo thời vua Tự Đức vẫn còn, nhà thờ này đến nay nếu còn cũng được 151 

năm. 

 NHÀ THỜ BÃI XAN THỨ 3: Được cha Peguet cất năm 1867 tại Vòm Giồng 

ngoài mé sông cái.Nhà thờ này tương đối lớn vì bổn đạo lúc này đã lên đến 1200 người. 



 

20 
 

Nhưng mới cất xong khoảng một năm, nhà thờ này lại bị gió bão cuốn sập và cha Thịnh 

đến thay thế cha Peguet phải làm lại. Nhà thờ này hiện nay không còn di tích nào vì đã 

hoàn toàn tuôn đổ xuống sông cái. Nhà thờ này nay nếu còn cũng được 145 năm. 

 NHÀ THỜ BÃI XAN THỨ 4: do cha Lân bắt đầu cất năm 1983 và xong năm 1986 

tại địa điểm như thở ban đầu, tức là điểm nhà thờ hiện giờ, nhà thờ xây cuốn nền, tường 

xây gạch, cột cây căm xe, lợp ngói móc, rộng 22m, dài 45m có hành lang 2 bên, tháp cao 

27m. Bổn mạng nhà thờ là THÁNH GIA THẤT hay THÁNH THẤT HỘI. 

Nhà thờ này cha Giuse Thiện đã khởi công sửa chữa lại năm 1957, cha Raphae Diệp 

và cha Tephano Hồng tiếp tục đến đời cha Simon Hòa năm 1964 mới hoàn thành. Nhà thờ 

này tính đến nay được 120 năm. 

2. ĐẤT THÁNH BÃI XAN 

Theo truyền thống ở đâu có nhà thờ ở đó có đất thánh. 

Theo tài liệu đất xây cất nhà thờ cũng như đất thánh Bãi Xan hôm nay đều do con 

cháu của ông cả Đẩu dâng cúng. Người đó có tên là Lài con ông Lượng cháu nội của ông 

cả Đẩu. 

Bà Lài sống độc thân đến khi qua đời các anh em mới dâng phần đất của bà cho họ 

đạo để xây nhà thờ và làm đất thánh bây giờ. 

Ký tên dâng đất là ông trùm Tường con cả Đẩu, số đất dâng một miếng là 72 tầm, 

một miếng nữa là 40 tầm. Không biết mỗi tầm là bao nhiêu thước vuông. Cũng không biết 

miếng nào cất nhà thờ và miếng nào là đất thánh. 

Từ 200 năm nay, tổ tiên ông bà cha mẹ con cái họ đạo Bãi Xan đều an nghỉ tại đây 

để chờ ngày sống lại. Có những mồ mả thật xưa bằng đá xanh hoặc bằng đá ong. Có một 

mả đá có ghi số năm lâu nhất là 1840 nghĩa là đã được 172 năm, tức là vào thời vua Minh 

Mạng. 

Đặc biệt tại đất thánh Bãi Xan, phia bên phải lễ đài có ngôi mộ có khung sắt bao xung 

quang. Trên mộ có tấm bia cẩm thạch và mấy dòng chữ bằng tiếng La Tinh có nghĩa là: 

 Đây là nơi an nghỉ 

 Chờ ngày sống lại hiển vinh 

 Của cha Henry BORELLE 
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 Cha chính địa phận Tây Đàng Trong 

 Ngày 15.07.1860 

Năm 1860 là lúc cha Tự Đức bắt đạo ác liệt nhất, cha Borelle về trú ẩn tại Cái Nhum, 

ở đó cũng để lo dạy dỗ các em tu sinh gởi sang học tại chủng viện bên Lào. Cha đến Bãi 

Xan lén lút để giúp các cha cấm phòng, lúc đó cha sở Bãi Xan là cha Tuyết với và cha 

khác. 

Đột nhiên cha Borelle bị ngã bệnh nguy tử, và sau khi chịu các bí tích cha đã qua đời 

và được chôn âm thầm tại vườn nhà ông Mùa bà Kẹo ở ấp Thượng. Sau mới được lấy cốt 

đem về nhà thờ ngoài Vàm và cuối cùng mới được cải tang đem về đất thánh Bãi Xan bây 

giờ. 

Ở trong mộ cha Borelle bây giờ chẳng có hài cốt của cha Borelle mà có hài cốt của 

hai cha khác ,thứ nhất là hài cốt của cha Điền là cha sở đầu tiên của họ đạo Bãi Xan. Cha 

Điền ở Bãi Xan từ 1825 chết năm 1840. Kế đến là hài cốt của cha Hiển, đầu tiên cha đươc 

chôn tại nhà thờ ở Mả Vôi. Sau cha Thịnh đem hài cốt cha về nhà thờ ngoài sông cái. Và 

cuối cùng hài cốt cha được đưa vào đất thánh Bãi Xan chôn chung mộ với cha Borelle.  

Trong đất thánh Bãi Xan hiện nay,còn có mộ phần của một số cha : 

 Mộ cha Gioakim Thiên , cha sở Bãi Xan (1939) 

 Mộ cha phero Phạm Văn Binh (1945) 

 Hài cốt cha Matthia Nguyễn Thành Thi (1929-1995) 

 Hài cốt cha Micae Nguyễn Văn Học (1907-1984) 

 Mộ cha phero Phạm Tuấn Tri (1918-2010) 

Thời chiến tranh, đất thánh Bãi Xan có rác hoang vu. Nhưng từ sau khi yên giặc , đất 

thánh đã được tu bổ và chỉnh trang lại toàn diện, bơm cát hàng ngàn mét khối lấp những 

chỗ trũng, xây tường trào bao xung quanh, xây dựng lễ đài với cây thánh giá lớn và tượng 

Đức Mẹ ôm xác chúa Giesu, có hệ thống đèn, mở những con đường lưu thông khắp nơi 

trong đất thánh và tráng xi măng sạch sẽ. 

Trong đất thánh cũng có cất 2 nhà hài cốt với 1000 hộc để xương, để ai muốn dùng 

thì có sẵn, xem ra trong họ đạo thích xây mồ mả cho người chết hơn là đêm hài cốt vào  

trong nhà. 
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Trong đất thánh cũng có khu chôn theo quy hoạch, trong khu có xây kim tỉnh để sẵn, 

có hàng có lối. Mồ mả trong khu quy hoạch xây một kiểu như nhau làm cho đất thánh  thêm 

vẻ mỹ quan. 

Người ta hay kể lại: hồi trước ban đêm đi qua đất thánh thì rất sợ ma, bây giờ đất 

thánh trở thành nơi du lịch hứng gió. Người sống và người chết xem ra rất gần gũi với 

nhau, chiều tối nào cũng có mấy người âm thầm vào viếng đất Thánh hoặc đi Đàng Thánh 

Giá. 

Vinh dự nhất cho họ đạo Bãi Xan là năm nào, vào ngày lễ Các Đẳng mùng 2 tháng 

11, cũng như vào ngày mùng 2 tết, họ đạo có dịp đón rước Đức cha Toma về làm lễ  tại đất 

thánh để cầu nguyện cho mọi người Bãi Xan đã qua đời và đang an nghỉ tập trung tại đất 

thánh này, chờ ngày sống lại vinh hiển. Trong những lần làm lễ tại đất thánh như vậy Đức 

cha hay nhắc đến những  ông bà tổ tiên là cội nguồn của họ đạo, của thế hệ con cháu ngày 

nay. Mỗi lần được Đức cha nhắc đến như vậy dù thời gian có trôi qua 200 năm chúng ta 

vẫn thấy mình không xa lạ với ông bà Tổ Tiên và chúng ta cũng không thấy xa lạ với nhau, 

vì tất cả chúng ta đều có cùng một nguồn gốc và cùng một tổ  tiên với nhau. 

  

PHẦN BỐN 

HỌ ĐẠO BÃI XAN THỜI  

HẬU CHIẾN 

 

I. CÁC CHA GIÚP HỌ ĐẠO  

Cha sở Phaolo Nguyễn Văn Thãnh về giúp Bãi Xan từ ngày 15 tháng 5 năm 1975 đến 

nay năm 2013. 

Các cha phó đã lần lượt giúp họ đạo Bãi Xan như sau: 

 Cha Gion Trần Đức Hoàn (1974-1988) 

 Cha Phero Nguyễn Văn Thứ ( 1989- 1995) 

 Cha Phanxico Nguyễn Văn Việt (1993-1994) 

 Cha Phero Nguyễn Văn Đổ(1994-1995) 
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 Cha Philliphe Nguyễn Như Thường (1995-1999) 

 Cha Phero Nguyễn Thái Dương(1998-2009) 

 Cha Phero Hồ Hoàng Vũ (2003-2004) 

 Cha Phero Trần Duy Hải (2004-2005) 

 Cha Dominico Lê Hoàng Sơn (2005-2007) 

 Cha Toma Nguyễn Quốc Tuấn (2007-) 

 Cha Phero Nguyễn Thanh Phong (2009-) 

II. HIỆN TÌNH CỦA HỌ ĐẠO BÃI XAN  

Khi phân tách họ đạo Bãi Xan ra làm ba, số bổn đạo trong địa sở hiện giờ như sau: 

 Bãi Xan: 3500 giáo dân  

 Đức Mỹ : 1300 giáo dân  

 Nhị Long : 1250 giáo dân. 

 Tổng cộng: khoản hơn 6000 

Họ đạo không tăng nhanh về nhân số, vì lí do: 

 Lúc sau này người lương xin trở lại đạo ít. 

 Sanh đẻ bây giờ có thể giảm hơn 50% (các lớp giáo lý vỡ lòng hay thêm sức 

hàng năm chỉ còn 30 hay 40 em . trước đây thường là 80 hoặc 100). 

  Khoản 15% người trong họ đạo đi làm ăn xa và sinh sống xa họ đạo, còn tên 

trong họ đạo mà không có người. 

III. NHỮNG MỤC TIÊU LỚN CỦA HỌ ĐẠO THỜI HẬU CHIẾN 

Ngoài công việc mục vụ chắm sóc giáo dân về phần hồn, họ đạo quan tâm đến hai 

vấn đề trọng yếu sau đây: 

1. THỨ NHÂT LÀ  VẤN ĐỀ HỌC VẤN 

Phải lo sao cho tất cả giới trẻ trong họ đạo lớn lên đều có trình độ tối thiểu là trung 

học. 

Sau trung học các học sinh giỏi, gia đình khá, sẽ được đầu tư thêm để học xong đại 

học. 

Sau đây là những giai đoạn thực hiện: 
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 Bắt đầu năm 1995, thời dì tư Tri, lo xây cất trường mẫu giáo tại khu đất nhà 

bà Hảng và giao cho các Soeurs Mỹ Tho điều khiển. Học trò năm nào cũng gần 200 

em, cả giáo lẫn lương. Trường mẫu giáo này cũng là trung tâm dạy giáo lý cho các 

em 3 lớp nhỏ.  

Về sau, năm 2012 đã xây cất thêm một ngôi trường mới rất khang trang. Đây là 

“quà tặng của lòng chúa thương xót”. 

 Trường tiểu học là trường nhà nước trước đây nằm trong đất nhà thờ. Bây 

giờ là trường cấp quốc gia, được xây dựng cơ bản có lầu. Trẻ em trong họ học nhà 

thờ cũng có lợi, đi lễ rồi đi học, đi học rồi ghé qua viếng Chúa cũng tiện. Đặc biệt, 

trường tiểu học có thầy hiệu trưởng và một số thầy cô là người có đạo. 

 Trường trung học cơ sở hiện nay cũng nhờ sự vận động góp ý của họ đạo mà 

được cất lại tại Bãi Xan, thay vì dời đi ấp khác xa hơn. Học đạo cũng có đóng góp 

đầu tư một phần vốn cho chi phí mua đất để cất trường này, ở trường này cũng có 

nhiều thầy cô công giáo dạy học . 

 Trường trung học cấp 3 tại ấp Thượng, xây cất năm 1996 cũng là trường do 

họ đạo Bãi Xan hoàn toàn bỏ vốn ra mua đất và xây cất để giúp cho con em 2 xã Đại 

Phước và Đức Mỹ có nơi học, khỏi phải xuống Trà Vinh. Họ đạo xây cất xong rồi, 

mới làm giấy hiến lại cho nhà nước để xúc tiến việc giảng dạy. Lúc đầu chỉ có nhà 

trệt. Sau vài năm nay nhà nước xây thêm một dãy nhà lầu khang trang đẹp đẽ. Có thể 

sau này không ai còn biết ngôi trường này là do họ đạo Bãi Xan xây cất và hiến lại 

cho nhà nước để mở mang việc học vấn cho khu vực . 

 Lưu xá học sinh Bãi Xan tại TP. Trà Vinh, từ trước ở khu vực Bãi Xan chỉ 

có trường trung học cơ sở tức là hết lớp 9, muốn học tiếp cho hết trung học tức là hết 

lớp 10 đến lớp 12 phải đi về thị xã Trà Vinh . Đường sá lúc đó còn thật khó khăn. lúc 

đầu phải mướn nhà trọ cho các em ở để đi học.  

 Và cuối cùng thì họ đạo cũng mua được 320 m2 đất ở trước Đình Thanh Lệ 

và cất cho học sinh nam một nhà 7m x 12m, cũng có gác cây, nhà có thể ở được 20 

nam, 40 nữ. Về sau khi có trường trung học cấp 3 tại Bãi Xan rồi, học sinh lương giáo 
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khu vực này học tại chỗ, không cần phải xuống Trà Vinh nữa . Từ đó lưu xá học sinh 

tại Trà Vinh được dành cho các học sinh trong họ đạo xuống ở để học tiếp Đại Học. 

Chương trình nâng cấp học vấn đã làm cho giới trí thức trong họ đạo mỗi ngày 

một tăng và có thể nói được là đã có nhiều hiệu quả và thành công  

2. VẤN ĐỀ NÂNG CAO MỨC SỐNG 

Những năm đầu sau khi hòa bình vừa vãn hồi, những hậu quả của chiến tranh còn 

ngổn ngang, nghèo đói đang lan tràn, tương lai còn đang mờ mịt, bấp bênh. Trong hoàn 

cảnh đầy khó khăn và nhiều bất trắc đó. Họ đạo cũng phải nhập cuộc với đồng bào tìm lối 

thoát cho cuộc sống của chính mình. 

Hơn nữa, vấn đề phát triển xã hội, lo cho cuộc sống được ấm no, đó cũng là con 

đường rao giảng Phúc Âm trong bối cảnh của xã hội hôm nay. Hồi trước có lúc rao giảng 

phúc âm bằng cách mua ruộng cấp cho người nghèo. Bây giờ thì cũng phải thay đổi phương 

cách khác. 

Để thực hiện hướng đi này, mọi người  trong họ đạo đoàn kệt với nhau, tham gia 

những công trình chung như xây cất chợ, đắp đường sá, đắp đập, đào kinh, để phục vụ cho 

đồng ruộng. Các cha, nhất là cha Phero Thứ đi tìm lúa giống có năng suất cao hoặc các loại 

phân vi sinh và những kỹ thuật làm ruộng đem về phổ biến cho bổn đạo. Cực khổ với nhau 

nhiều, nhưng cũng rất vui. 

Lúc sau này, gần hết ruộng đất trong khu vực của họ đạo không còn làm lúa, mà được 

chuyển đổi sang trồng cói lát, có thu nhập cao hơn. Có nhiều gia đình hôm nay giàu lên, 

cất nhà cất sửa sang trọng, cũng là nhờ lát. 

Nhiều người không còn trồng ruộng hoặc không có ruộng, họ phải chạy đi khắp nơi 

để làm mướn kiếm sống. Sài Gòn và Bình Dương là 2 nơi có nhiều trăm người trong họ 

đạo đang làm việc ở đó. Đa số họ giữ đạo lôi thôi, nhiều người nhất là giới trẻ ranh ư hỏng 

khi phải sống xa họ đạo. 

Làm sao tạo được công ăn việc làm tại họ đạo để bà con vừa sống được vừa giữ đạo 

được mà không phải rời xa gia đình đó là biện pháp tốt nhất. 
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Họ đạo có cất những cơ sở thủ công tại khuôn viên nhà thờ Bãi Xan, một nhà may 

trang bị gần 30 máy may công nghiệp, một cơ sở dệt chiếu, nhưng qua nhiều năm rồi vẫn 

chưa giải quyết được vấn đề theo ý muốn. 

Nói tóm lại, mục tiêu họ đạo là mong muốn giải quyết được cuộc sống cho mọi người 

trong họ đạo, nhưng lực bất tòng tâm, dù không thành công lắm nhưng ít nhiều gì, thì đó 

cũng là những cố gắng vì cuộc sống của mỗi người. 

Bây giờ như đã nói nghề trồng lát đang thu hút nhân công rất nhiều, còn làm việc 

được là không còn sợ thất nghiệp và khỏi phải xa rời gia đình. 

Trong khu vực hiện giờ cũng có một khu công nghiệp của một người Hàn Quốc có 

đạo. Cơ sở chưa hoàn thành nhưng đã triển khai công việc, cơ sở thêm cho người đang 

thiếu việc làm. 

Hy vọng cuộc sống của dân Bãi Xan mỗi ngày được phát triển hơn. 
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PHẦN V  

LINH MỤC VÀ TU SĨ GỐC BÃI XAN 

 

I. BÃI XAN QUÊ HƯƠNG CỦA CÁC ĐỨC CHA 

Đức giám mục duy nhất xuất thân từ họ đạo Bãi Xan từ xưa tới nay là Đức cha Toma 

Nguyễn Văn Tân, “người là vinh dự và là triều thiên của dân tộc Bãi Xan của chúng tôi”. 

Đức cha sinh năm 1940 làm linh mục năm 1969 (qua đời 17/8/2013 tại Chủng viện Vĩnh 

Long), năm 2000 ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vĩnh Long, 

gia đình Đức Cha trước đây ở ngay đầu Giồng Nhánh sát cạnh bên sau nhà thờ, ông bà thân 

sinh đều đã qua đời, Đức Cha là người đồng hương Bãi Xan với chúng ta. 

Cũng có người cho biết: Đức Cha Phaolo Nguyễn Văn Bình, tổng giám mục Sài Gòn 

trước đây, cũng là Đức Cha Philiphe Nguyễn Kim Điền, tổng giám mục Huế, 2 Đức Tổng 

kể trên cũng có bà con dòng họ Bãi Xan. Nếu đúng là thế thì thật vinh dự thêm cho Bãi 

Xan biết bao. 

Thêm một vinh dự khác cho họ đạo Bãi Xan nữa là đã có ít nhất 3 giám mục trước 

đây là cha phó, cha sở Bãi Xan và sau đó được làm Giám Mục. 

Trước tiên là Đức Cha Giacobe Nguyễn Ngọc Quang làm phó Bãi Xan thời cha 

Gioakim Thiên. Sau làm Giám Mục giáo phận Cần Thơ (từ năm 1965 đến 1990) 

Thứ hai là Đức Cha Giuse Trần Văn Thiện cha sở Bãi Xan 1956-1958. Sau làm Giám 

Mục giáo phận Mỹ Tho ( từ 1961 đến 1989). 

Thứ ba là Đức Cha Raphae Nguyễn Văn Diệp là cha sở Bãi Xan ngài làm Giám Mục 

phó Vĩnh Long (1975  đến 2007). 

Đúng như câu người ta nói: địa linh thì có nhân kiệt hay đất lành thì có chim đậu. 

Cuối cùng xin kể lại một chuyện vui: cách đây khoảng 12 năm (theo lời cha sở kể lại 

) Đức cha Raphae Diệp có gọi điện thoại cho cha sở và hỏi: 

- Cha có nghe tin gì chưa ? 

- Dạ thưa chưa . cha sở trả lời . 

 Đức cha Raphae nói tiếp: 



 

28 
 

 Tôi báo tin cho cha hay: cha Toma Tân – Bãi Xan đã được bổ nhiệm làm Giám Mục 

giáo phận Vĩnh Long, cha mừng đi.  

 Con mừng lắm . Xin cám ơn  Đức cha . và ngài lại nói tiếp. 

 Chưa hết. Tôi xin nói thêm với cha điều này nữa là Đức Cha kế tiếp Đức Cha Toma 

sau này cũng sẽ là Người Bãi Xan. 

 Cha sở:….? 

 Nay kể lại chuyện này cho vui , và để ai muốn hiểu sao thì hiểu. 

II. CÁC LINH MỤC GỐC BÃI XAN  

1. DANH SÁCH CÁC CHA ĐÃ QUA ĐỜI 

Theo tài liệu để lại linh mục đầu tiên gốc Bãi Xan là cha Nguyễn Ca Các. Cha Các là 

con ông trùm Thân, ông Trùm Thân là con bà Sử, bà Sử là con ông Lượng, ông Lượng là 

một trong 5 người con trai của ông Đẩu, là người thành lập họ đạo, cha Các là gánh của 

ông Mười Kiểu hay ông Út Nhỏ trước đây ở gần ngoài Vàm Giồng. 

Tiếp theo đây là danh sách các Linh Mục gốc Bãi Xan đã qua đời : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT QUÝ DANH 
NĂM 

SINH 

NĂM 

KHẤN 

QUA 

ĐỜI 

1 Nguyễn Ca Các  ? ? ? 

2 Phero Phạm Văn Bường (Binh) 1916 1942 1945 

3 Lorenso Huỳnh Văn Thượng  1917 1942 1966 

4 Anton Lưu Quang Án  1909 1937 1969 

5 Micae Nguyễn Văn Lực 1905 1953 1972 

6 Micae Nguyễn Văn Học  1907 1984 ? 

7 Micae Lê Văn Sinh  1915 1941 1992 

8 Matthiu Nguyễn Thành Thi  1929 1956 1995 

9 Micae Nguyễn Văn Thượng  1921 1949 2001 

10 Anre Nguyễn Bá Hớn  1929 1955 2002 
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Là người Bãi Xan, xin luôn nhớ và cầu nguyện cho các cha đồng hương đã một thời 

làm vẻ vang giáo phận và họ đạo. Ví dụ: 

Cha Lorenso Huỳnh Văn Thượng, gốc Rạch Dừa là giám đốc đầu tiên của Tiểu Chủng 

Viện Vĩnh Long năm 1944. 

Cha Micae Lực là bề trên nhà dòng Thầy Giảng Cái Nhum rất đạo đức thánh thiện.  

Hai anh em cha Binh và cha Tri là người đã lập nên hội phạt tạ và cổ vũ sự sùng kính 

thánh tâm Chúa trong rất nhiều giáo phận ở Việt Nam  hai cha cũng là hai “vị thánh”. 

Cha Quyển là bề trên lâu năm của 2 nhà phước Cái Nhum và Cái Mơn, công trình 

của ngài tại đường Khưu Văn Ba cũ để hợp nhất hai nhà phước lại, đủ nói lên sự nhiệt tình 

và công ơn của ngài lo cho giáo phận. 

 

2. DANH SÁCH CÁC CHA GỐC BÃI XAN ĐANG CÒN SỐNG 

 

TT QUÝ DANH  
NĂM 

SINH  
LINH MỤC 

1 

Đức cha Toma Nguyễn Văn Tân giám mục 

Vĩnh Long (Đức cha Toma là niên trưởng 

của linh mục đoàn Bãi Xan: 2013) 

1940 
1969 

(mất 2013) 

2 
Phero Nguyễn Văn Thứ cha sở họ Phước 

Định – Vĩnh Long 
1945 1970 

3 
Nguyễn Tấn Lập (USA) giáo sư đại học ở 

New york 
? 1974 

4 
Phanxico Nguyễn Văn Việt thư ký tòa giám 

mục Vĩnh Long 
1958 1993 

11 Giacobe Trần Văn Quyển  1915 1940 2003 

12 Phaolo Nguyễn Văn Mừng 1919 1947 2005 

13 Phero Nguyễn Phước Lợi  1940 1966 2009 

14 Phero Nguyễn Cang Thường 1925 1951 2009 

15 Phero Phạm Tuấn Tri 1918 1944 2010 
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5 Giacobe Nguyễn Thanh Bình 1973 2002 

6 
Phaolo Lê Thanh Tú cha sở họ Phú Quới – 

Vĩnh Long 
1974 2003 

7 
Phero Hồ Hoàng Vũ giám đốc chủng viện 

Vĩnh Long 
1975 2003 

 

Số linh mục gốc Bãi Xan còn sống tương đối ít. Hiện nay tại đại chủng viện Cần Thơ 

còn 4 thầy trong số có một thầy đã chịu chức sáu và sẽ làm linh mục năm nay, dự tu ở Vĩnh 

Long cũng còn 3 thầy. 

3. CÁC TU SĨ NAM NỮ GỐC BÃI XAN  

DANH SÁCH CÁC TU SĨ DÒNG KITO VUA GỐC BÃI XAN 

TT QUÝ DANH 
NĂM 

SINH 

NĂM 

KHẤN 

QUA 

ĐỜI 

1 

Michael Nguyễn Văn Lực  

Cha bề trên (1949-1969) 

Linh mục : 1953 

1905 1953 1972 

2 Alexis Nguyễn Văn Ngươn  1913 1958 1998 

3 Barthelemi Nguyễn Văn Mến  1927 1968 1998 

4 Thomas Nguyễn Văn Gẫm  1929 1968 2006 

5 Ligouri Nguyễn Văn Tiến  1930 1968 1973 

6 Pheerro Lương Văn Lạc 1986 2011(tạm)   

 

DANH SÁCH NỮ TU GỐC BÃI XAN  

THUỘC HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN  

 

TT QUÝ DANH  
NĂM 

SINH  

NĂM 

KHẤN 

QUA 

ĐỜI 

1 Ana Lê Thị Riêng 1838 1858 1919 

2 Maria Đặng Thị Thiện 1840 1866 1936 
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3 Ane Lê Thị Phân  1854 1876 1925 

4 Lucia Lê Thị Thiên  1852 1879 1933 

5 Anna Nguyễn Thị Chánh  1855 1879 1926 

6 Anne Nguyễn Thị Của  1855 1879 1916 

7 Maria Nguyễn Thị Lực 1856 1879 1892 

8 Maria Nguyễn Thị Thơ  1861 1884 1896 

9 Matta Nguyễn Thị Linh  1863 1886 1895 

10 Ysave Nguyễn Thị Lư 1863 1887 1889 

11 M. Mad . Nguyễn Thị Hưởng  1868 1896 1916 

12 Catarina Nguyễn Thị Lời  1873 1897 1902 

13 Matta Trần Thị Báu  1874 1899 1934 

14 Anna Hồ Thị Tịnh 1890 1911 1965 

15 Lucia Nguyễn Thị Khâm  1902 1924 1927 

16 Matta Nguyễn Thị Hườn  1900 1924 1929 

17 Matta Nguyễn Thị Số  1902 1927 1985 

18 Anna Phạm Thị Huê  1909 1930 1967 

19 Maria Hồ Thị Thìn  1909 1931 1947 

20 Ane Nguyễn Thị Kiều  1913 1934 1995 

21 Matta Lê Thị Thơm 1914 1935 2006 

22 Anna Trần Thị Việc 1915 1936 2003 

23 Matta Nguyễn Thị Sạch 1917 1940 1980 

24 M.Mad. Nguyễn Thị Truyền  1921 1942 2011 

25 Maria  Phạm Thị Nhung 1921 1943 1996 

26 Anne Phạm Thị Toan 1922 1943 1946 

27 Ysave Nguyễn Thị Ngươn  1922 1944 1999 
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28 Lucia Nguyễn Thị Tế 1924 1948 2005 

29 Maria Văn Thị Chiểu 1924 1950 2007 

30 Anne Phạm Thị Nhậm  1926 1950 1951 

31 Maria Trần Thị Phần 1925 1950 2004 

32 Maria Nguyễn Thị Phước 1926 1950 1995 

33 Maria Nguyễn Thị Tròn 1925 1952 2009 

34 Maria Nguyễn Thị Rằm 1927 1952 1993 

35 Maria Mad .Nguyễn Thị Hoa 1957 1997 2008 

36 Maria Nguyễn Thị Đâu 1923 1944   

37 Anne Trần Thị Yên  1930 1953   

38 Teresa Nguyễn Thị Lành  1934 1956   

39 Teresa Nguyễn Thị Lộc 1939 1961   

40 Ysave Nguyễn Thị Ngoan 1940 1965   

41 Maria Nguyễn Thị Mừng 1948 1970   

42 Ysave Phạm Thị Kỷ 1950 1972   

43 Maria Nguyễn Thị Khiến  1952 1975   

44 Anna Nguyễn Thị Rảnh 1956 1980   

45 Anna Nguyễn Thị Hết 1957 1981   

46 Maria Nguyễn Thị Kiều Trang 1978 1999   

47 Ysave Lê Thị Mộng Kiều 1976 2000   

48 Matta Lê Thị Mộng Thúy  1972 2004   

49 Maria Nguyễn Thảo Vi 1982 2008   

50 Maria Nguyễn Tương Vi 1984 2009   

51 Phanxica Võ Thị Kim Thoa 1985 2009   

52 Anna Võ Thị Thùy Liên 1986 2009   
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53 Maria Nguyễn Thị Ngọc Bích  1986 2010   

54 Anna Nguyễn Thị Bích Trâm  1987 2012   

DANH SÁCH NỮ TU GỐC BÃI XAN  

THUỘC HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CHỢ QUÁN 

TT QUÝ DANH  NĂM SINH  
NĂM 

KHẤN 

QUA 

ĐỜI 

1 Maria Nguyễn Thị Quyền 1915 1937 1975 

2 Anna Nguyễn Thị Tiết 1915 1940 1988 

3 Maria Nguyễn Thị Hiền 1919 1942 1989 

4 Anna Nguyễn Thị Hưởng  1921 1943 2010 

5 Maria Trần Thị Nguyên  1922 1946 1977 

6 Maria Hồ Thị Chính 1937 1959 2011 

7 Maria Nguyễn Thị Tươi 1932 1959   

8 Ysave Nguyễn Thị Ngoan 1940 1961   

9 Phanxico Trần Thị Trà 1942 1965   

10 Maria Lưu Kim Xuân  1955 1977   

11 Anna Nguyễn Thị Kim Ngân 1973 1999   

12 Maria Nguyễn Thị Thu Thảo  1979 2002   

13 Anna Ngô Ngọc Duyên 1982 2006   

14 Teresa Nguyễn Thị Kim Thoa 1985 2011   

 

DANH SÁCH NỮ TU GỐC BÃI XAN  

 THUỘC HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ THIÊM 

TT QUÝ DANH  
NĂM 

SINH 

NĂM 

KHẤN 

QUA 

ĐỜI 
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1 Nguyễn Thị Đông 1914 1935 2000 

2 Nguyễn Thị Chín  1918 1939 2003 

3 Nguyễn Thị Trong 1920 1942 2011 

4 Nguyễn Thị Thăm 1922 1946 1975 

5 Nguyễn Thị Bảy  1938 1962 2007 

6 Ngô Thị Phê 1942 1963 1997 

7 Bùi Thị Liên 1943 1965 2008 

8 Nguyễn Thị Miều  1947 1970 2012 

9 Maria Huỳnh Thị Nhiên 1931 1955   

10 Elisabeth Nguyễn Thị Dư 1935 1956   

11 Maria Nguyễn Thị Tuyết 1940 1964   

12 Elisabeth Nguyễn Thị My 1941 1967   

 

DANH SÁCH NỮ TU GỐC BÃI XAN  

THUỘC DÒNG THÁNH PHAOLO ( TỈNH MỸ THO). 

TT QUÝ DANH  
NAM 

SINH 

NĂM 

KHẤN 

QUA 

ĐỜI 

1 
Bernard Vincent Nguyễn Thị 

Kỉnh 
1893 1921 1987 

2 
Maria Agatha Nguyễn Thị 

Phép 
1902 1927 1984 

3 Lucia Phạm Thị Ca  1910 1934 2002 

4 
Cecilia de Jesus Nguyễn Thị 

Nhan 
1917 1944 1992 

5 
Henri De Saint Paul Ngô Thị 

Sáu  
1922 1948   

6 
Marguerite de Marie Phạm 

Thị Rỉ 
1944 1969   
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7 Anne Nguyễn Thị Thu Ba 1950 1973   

8 Agnes Nguyễn Thị Thu Hà  1966 1996   

9 Marie Nguyễn Thị Hồng Tươi  1979 2004   

10 Marie Nguyễn Thị Kiều  1982 2010   

11 Marie Nguyễn Thị Dung 1982 2006   

12 Anne Ngô Thị Trúc Phương 1987 2011   

13 Marie Võ Thị Nga 1984 2011   

14 Anne Nguyễn Thị Kim Chung 1986 2012   

15 Francoise Huỳnh Thị Thu Lẹ 1987 2012   

16 Marie Huỳnh Thị Tuyết Anh  1987 2012   

 

PHẦN VI:  

NHỮNG GIÁO DÂN NỔI TIẾNG  

CỦA HỌ ĐẠO BÃI XAN 

1. NHỮNG QUỚI CHỨC ĐÁNG ĐƯỢC CA TỤNG  

Từ xưa tới nay, quới chức là bộ phận đầu não của họ đạo, là cánh tay của các cha sở, 

là tinh hoa của họ đạo. Ngay từ đầu khi họ đạo Bãi Xan được thành lập, thì qưới chức của 

họ đạo cũng được thành lập. Cũng giống như bên Họ Mặc Bắc thời đó, có ông trùm Lựu, 

nuôi chứa các cha lúc cấm đạo bị quan bắt bở tù và bị tra tấn dữ dội, nên đã chết rũ tù. Ông 

đã được phong thánh và trở thành gương mẫu cho qưới chức giáo phận Vĩnh Long. 

Ở họ đạo Bãi Xan chung ta, người đáng được nêu gương đầu tiên là ông trùm 

TƯỜNG. 

Ông trùm Tường là con ông cả Đẩu, có thể ông là trùm đầu tiên của họ đạo Bãi Xan. 

Ông rất năng nổ, đã giúp đỡ các cha và họ đạo lúc đầu khi họ đạo mới được thành lập, nhất 

là qua những năm đầu của cơn bắt đạo thời Minh Mạng. Ông phục vụ qua 4 đời cha sở từ 

cha Điền 1825 đến thời cha Tuyết. Ông qua đời năm 1854, sau khi đã dâng cúng cho nhà 
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thờ rất nhiều đất điền. Có thể là khu vực đang cất nhà thờ còn lại đến hôm nay là đất của 

ông trùm Tường đã dâng. 

Thời cha Lân có ông Trùm nổi tiếng khác là ông trùm Phạm Cử Nảo (là ông nội của 

ông 5 Tông). Ông làm việc đắc lực giúp cha Lân xây cất nhà thờ Bãi Xan hiên nay và mở 

con đường đi từ Ba Trường. Trà Gật, Rạch Dừa về đến Bãi Xan. Ông đã giúp cha Lân thực 

hiện được cho họ đạo những công trình thật sự lớn lao, ông thực sự là người tài giỏi. 

Ông  trùm Nhờ là trùm nhứt và ông trùm Lượng là trùm nhì, là những người giúp họ 

đạo từ thời cha Bellock về sau. Nhiều người ở đây còn biết 2 ông. Riêng ông trùm Nhờ 

cũng là ông cả trong làng , là người rất có thế giá cả đạo lẫn đời. 

Ông trùm Bích là ông nội của cha Phero Lợi cũng là ông trùm rất có uy tín và thế giá. 

Cũng phải nhớ đến thầy hai Y là anh hai của cha Giacobe Quyển, nhiều năm làm câu 

của ban quới chức. Ông làm lương y, xem mạch hốt thuốc Bắc rất có tiếng. Ông đã đích 

thân xây núi Đức Mẹ Lộ Đức còn lại đến ngày nay. Ông có thể gọi là người đa năng, đấp 

tượng ảnh, sửa máy móc cũng giỏi. 

Cuối cùng, họ đạo nhớ đến ông năm Quyền là trùm nhứt đầu tiên của họ đạo Đức Mỹ  

là thân sinh của cha Phanxico Việt. Ông đã làm quới chức từ năm cha Việt mới sinh ra cho 

đến khi ông chết là cha Việt được 50 tuổi. Chưa thấy ai làm quới chức liên tục lâu như vậy. 

Phải nhắc lại công lao của ông trùm Năm Quyền rất nhiều vì những công lao của ông 

trong việc thành lập và phát triển 2 họ đạo Nhị Long cũng như Đức Mỹ tới ngày nay.  

2. NHỮNG DANH NHÂN TIÊU BIỂU 

Họ đạo Bãi Xan cũng là nơi sản sinh ra nhiều danh nhân nhiều người tài giỏi. 

Trước đây có ông Huỳnh Công Hầu là em của cha Laurent Thượng, làm Bộ Trưởng 

Bộ Quốc Gia Giáo Dục. 

Cũng có ông Huỳnh Văn Lang làm viện trưởng viện hối đoá, thuộc bộ tài chánh. 

Ông Ngô Công Đức giám đốc công ty SAIGA, cũng là chánh trị gia nỗi tiếng, cũng 

là người thành đạt trong kinh doanh làm ăn. 

Anh Hùng và anh Dũng (con của bà 5 Oai) là những kỹ sư rất nặng ký đang làm 

việc tại nước ngoài. 
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Có người Bãi Xan khác bây giờ đang làm việc tại cơ quan quản trị hàng không ở 

nước ngoài (như anh Hải ở Đức Mỹ). 

Có người đang là kỹ sư sáng chế linh kiện phụ tùng cho máy bay như anh 4 Chánh 

ở Đức Mỹ. 

Trong tương lai hi vọng lớp trẻ Bãi Xan cũng sẽ có thêm nhiều người  tài giỏi theo 

truyền thống của các bậc đàn anh như vậy. 

Chắn chắn trong họ đạo từ xưa đến nay cũng còn vô số những tấm gương tốt lành 

mà chúng ta không thể kể ra hết ở đây được. 

3. NHỮNG GIÁO DÂN MẪU MỰC 

Lời kể của người đã sống ở đây hồi 50 năm về trước: cứ mỗi sáng sau tiếng chuông 

nhựt  một và báo lễ, có những ông những bà lộp cộp chống gậy vào quỳ trong nhà thờ rất 

sớm chờ đến giờ lễ. Ngày nào cũng thế, không ai trong gia đình có thể ngăn cản họ đến 

nhà thờ, dù họ bệnh hoạn hay trời mưa gió , đời sống đạo của họ thật là mẫu mực và đáng 

khen ngợi, như có một sự mê say nào đó trong việc giữ đạo, đối với ông Các-Mác, ghiền 

đạo, mê say đạo, ông cho là xấu. Nhưng đối với chúng ta, mê say đạo ghiền đạo là đều 

không có gì tốt bằng. 

Điều làm cho họ đạo Bãi Xan vinh dự nhứt, không phải là họ đạo có nhiều người 

giàu có, cũng không phải là họ đạo có nhiều nhân tài, nhưng đáng hãnh diện nhất là thời 

nào họ đạo Bãi Xan cũng có nhiều người đạo đức mẫu mực. Đó là tài nguyên quí báu nhứt 

của họ đạo. 

Dịp kỷ niệm 200 năm thành lập họ đạo, chúng ta đặc biệt tôn vinh những người già 

trong họ đạo, đã ngoài 80 năm tuổi. 
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PHẦN VII 

CÁC HỌ ĐẠO ĐƯỢC SINH RA  

TỪ HỌ MẸ BÃI XAN 

 

1.  HỌ ĐẠO NHỊ LONG (vẫn trực thuộc họ Bãi Xan) 

Hiện nay họ đạo Nhị Long là một trong hai họ đạo lẻ trực thuộc họ đạo lớn Bãi Xan, 

nằm trên quốc lộ 60, trên tuyến đường cầu Bắc Cổ Chiên ra Bình Phú, dân số công giáo 

hiện nay xấp xỉ 1.300 người và là địa bàn truyền giáo đang có chiều hướng thuận lợi. 

Họ đạo Nhị Long có thể đã được 100 tuổi. Trước đây nhà thờ nằm trong ấp dừa đỏ 

3, cách xa quốc lộ hiện giờ khoản 2 cây số. Nói theo cách nói bây giờ là thuộc vùng sâu 

vùng xa. Theo được biết: trước đây cha Gioakim Thông, hồi còn làm phó cha Henri Bar ở 

Bãi Xan, đã thường tới lui làm việc ở họ đạo Nhị Long này, Ngài thích nuôi dê và theo 

người ta kể lại, mấy con dê đực của Ngài “quậy” quá nên ngài cho đóng xe để bắt mấy con 

dê đực, kéo đất đấp nền nhà, để cho dê bớt quậy. 

Như vậy từ thời cha Gioakim Thông, nghĩa là vào khoảng năm 1910 đến 1930 thì 

đã có họ đạo Nhị Long. Cũng nên biết thêm là khu vực này vào thời đó cũng đã có những 

thời điểm truyền giáo mà những người lớn tuổi còn nhắc lại, như Đức Nhuận, Rạch Rô, 

Hưng Nhượng …. 

Có sự say lầm lớn mà ai cũng lấy làm lạ, là tại so từ năm 1875 cho đến năm 1950, 

trong các sổ sách của họ đạo Bãi Xan (ví dụ sổ rửa tội hay hôn phối) không hề có thấy nói 

gì đến họ đạo Nhị Long, mà chỉ nói đến họ Đức Mỹ và Đức Hòa? Tìm hiểu mới biết như 

sau: trước năm 1950 chưa có xã Nhị Long. Chỉ có xã Đức Mỹ rộng từ sông Cổ Chiên ra 

tới Bình Phú, cho nên lúc đó, khi nói nhà thờ Đức Mỹ thì phải hiểu là nhà thờ Nhị Long. 

Vì Đức Mỹ lúc đó chưa có nhà thờ. Khoảng năm 1954 (thời ấp chiến lược) xã Đức Mỹ mới 

được chia ra 2 và mới có xã Nhị Long. Nhà thờ Đức Mỹ trước đây lại nằm lọt qua phần 

đất của xã Nhị Long, nên mới gọi nhà thờ Đức Mỹ trước kia là nhà thờ Nhị Long hôm nay. 

Nhà thờ Nhị Long ở xã Nhị Long, cũng thường gọi với cái tên là NHÀ THỜ LÁ, 

hoặc NHÀ THỜ RẨY, gọi là nhà thờ Lá vì lúc đầu nhà thờ lợp lá, nền đất rất thô sơ. Sau 
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đó thời cha Bellocq (1911-1927) nhà thờ được lợp lại bằng ngói móc, xung quanh đóng 

ván, lót gạch tàu. Đến năm 1958 thì nhà thờ đã xơ xác quá tệ. Còn gọi là nhà thờ Rẩy, vì 

thời pháp trị có ông Tây có đạo tên là Louis là kinh lý đo đạc của tỉnh Trà Vinh, ông có 

một thửa đất rộng hàng trăm mẫu  tại đây. Ông đấp bờ bao làm đường cho xe hơi ông chạy 

vào nhà riêng của ông trong đó. Ông qui hoạch làm rẩy trồng hoa mầu, ở đó đất phân rất 

tốt. Dân chúng tập trung lại khu vực này để làm mướn cho ông Louis và sinh sống, chính 

vì lí do này mà có nhà thờ Rẩy (có thể ông tây Louis cũng có giúp trong việc xây cất nhà 

thờ này. Ông rối có 2 vợ). 

Một lý do khác cũng là nguyên nhân cho sự hình thành của họ đạo Nhị Long hôm 

nay là khu vực này có hàng chục mẩu ruộng của hội giảng (Mission Etrangere de Paris) 

được chia cho giáo dân làm và cất nhà ở. Cho đến nay người ta vẫn còn gọi khu vực này là 

ấp hội giảng. 

Thời gian chiến tranh lộn xộn, năm 1964, cha Simon Hòa đã muốn dời nhà thờ ra 

chợ Dừa Đỏ để tránh bom đạn. Nhưng đã thất bại, nhà thờ sau đó đã bị một quả bom Mỹ 

đánh sập tan tành. Giáo dân tản cư đi khắp nơi. Sau chiến tranh họ mới trở về và từ từ xây 

dựng lại họ đạo. Lúc đầu họ phải giữ đạo chung tại nhà thờ ấp Đức Mỹ hiện nay, với bà 

con địa phương ở đây. 

Năm 1995 nhà thờ Nhị Long mới được chính thức khởi công xây cất lại, tại một địa 

điểm mới bên cạnh quốc lộ 60, kiến trúc cơ bản vững chắc, còn phòng cho cha ở  tạm, nhà 

dì, nhà dạy giáo lý, phòng họp, tạm thời cũng đã có đầy đủ. Đến năm 2011 mới làm thêm 

phần mặt tiền và tháp chuông cho khang trang đẹp đẽ hơn.  

Giáo dân Nhị Long hiện giờ là 1250 người, một cha phó Bãi Xan là cha Toma Tuấn 

qua lại lo mục vụ cho họ đạo. Cũng có 2 dì phước Cái Mơn ở giúp thường xuyên. 

Họ đạo Nhị Long hôm nay không còn là vùng sâu vùng xa như trước. Xe cộ chạy ì 

xèo tối ngày sáng đêm. Họ đạo đã có người con nổi tiếng là cha Phanxico Xavie Nguyễn 

Văn Việt hiện là thư ký tòa giám mục Vĩnh Long, cũng đã có thầy chủng sinh, đã có nhiều 

dì phước kỳ cựu và tu sinh tiếp nối, đã có nhiều sinh viên đại học đang học hoặc đã ra 

trường.  
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Như đã giới thiệu ở trên trong tương lai, họ đạo Nhị Long sẽ trở thành tiền đồn cho 

việc rao giảng tin mừng của khu vực. Đã có những tín hiệu tích cực cho phép hi vọng được 

như trên . 

2. HỌ ĐẠO ĐỨC MỸ (vẫn trực thuộc Bãi Xan) 

Họ đạo Đức Mỹ, ấp Đức Mỹ, huyện Càng Long, thành phố Trà Vinh, là một họ đạo 

thuộc giáo phận Vĩnh Long. 

Họ đạo Đức Mỹ gồm hai sở biện trước đây của Bãi Xan, nằm dọc theo bờ sông Cổ 

Chiên từ cua 11 đến cầu Bắc cũ ấp Mỹ Hiệp, giáp ranh với họ Cái Hô. Một phần khác sau 

khi chiến tranh chấm dứt một số cư dân đa số là người Bãi Xan vào ở trong ấp Long Sơn, 

lập nên một sở biện gọi là Bờ Đáy, khu dân cư này sau được nhập vào họ đạo Đức Mỹ. 

Khu vực Đức Mỹ hơi xa Bãi xan, thời trước đường sá đi đứng cũng rất khó khăn, 

nên các cha sở thường mỗi tháng lên làm lễ một lần tại nhà dựa của các thầy dòng Kitô 

Vua Cái Nhum tại đó, cho những người bệnh hoạn già cả. 

Năm 1974 thời cha sở M.Nghi, thầy bảy dòng Kito Vua  Cái Nhum đã vận động xây 

cất tại điểm hiện nay một nhà nguyện tương đối lớn, mục đích vừa là nơi làm lễ vừa làm 

nơi học giáo lý hay học chữ. Bắt đầu từ khi có nhà nguyện này, chẳng những người già cả 

bệnh hoạn, mà toàn thể giáo dân trên Đức Mỹ đều có điều kiện để lo việc kinh lễ tại đây. 

hiện nay lại có đông đảo giáo dân thuộc ấp Thượng Bãi Xan cũng đi kinh lễ ở Đức Mỹ vì 

họ ở gần đó hơn đi xuống Bãi Xan. 

Khi tình hình bớt khó khăn năm 1922 nhà thờ Đức Mỹ được xây dựng lại khang 

trang hơn như còn thấy ngày nay. Năm 2010 nhà thờ được nới rộng thêm một căn và sửa 

chữa trang trí thêm cung thánh sang trọng, để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu mỗi ngày một 

tăng.  

Hiện nay nhà thờ Đức Mỹ vẫn trực thuộc Bãi Xan, một cha phó Bãi Xan là cha 

Phero Phong lên xuống phụ trách họ đạo này. Cũng có 2 dì  phước ở thường xuyên lo cho 

họ đạo. 

Giáo dân hiện đang có khoản 1.300 người lớn nhỏ, đời sống đạo của giáo dân tương 

đối tốt, kinh tế phần khá hơn, nhờ việc chuyên canh trồng lát những năm sau này. 
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3. HỌ ĐẠO AN TRƯỜNG (CÀNG LONG) 

Do văn thư của tòa giám mục Vinh Long đề ngày 3 tháng 12 năm 2011, nhằm lễ 

thánh Phanxico xavie bổn mạng các xứ truyền giáo, Đức cha Toma đã giao cho Bãi Xan 

trách nhiệm khôi phục lại nhà thờ và họ đạo An Trường ở ấp 4 hiện nay. 

Thời cha Lân (khoảng năm 1890) đã mở đạo tại chỗ này rồi. Dân ở đây đông đảo 

nhưng rất khó làm cho họ theo đạo. Cha Lân mới mua 67 mẩu ruộng cho những ai theo 

đạo thì có đất làm. Từ đó họ đạo này mới bắt đầu phát triển. 

Thời cha sở Bellocq (cha Lộ) năm 1924 cha phó Bãi Xan là Cha Linh đã xây cất cơ 

bản nhà thờ Càng Long nhờ số tiền 10,000 đồng mà ông Phán Trí Trà Vinh dâng cúng. 

Nhà thờ này xây cất xong thời cha sở Thiên. Cha Thiên tổ chức Khánh thành nhà thờ thật 

lớn, ngài mướn ghe chở bổn đạo Bãi Xan qua tham dự linh đình. 

Xin được nói thêm một chút về nhà thờ này, ngày nay có tên là nhà thờ ấp 4, xã An 

Trường, huyện Càng Long. Thời gian chiến tranh, bổn đạo tản mác, nhà thờ bị bỏ hoang 

hư hỏng. Sau chiến tranh, nhà nước quản lý và sử dụng cả đất lẫn nhà (hơn 6 công). Năm 

rồi nhà nước định cất trường học cấp quốc gia tại chỗ này. Tòa giám mục Vĩnh Long đã 

lên tiếng và nhà nước có hứa sẽ cho cất lại nhà thờ An Trường tại một điểm khác gần đó. 

Hiện nay tòa giám mục đã mua xong 3 công đất mặt tiền  và chờ đợi hoàn thành những thủ 

tục cho việc xây cất nhà thờ mới. 

Họ An Trường ngày xưa từ Bãi Xan mà ra. Hôm nay chúng ta hoan hỉ đón tiếp An 

Trường trở về mới họ đạo Mẹ. 

Cũng nên biết thêm khu vực xã An Trường vào thời đình chiến sau năm 1954. Lúc 

đó người ta theo đạo rất đông đảo. Ngoài nhà thờ cũ ở ấp 3 nay là ấp 4 tại xã An Trường 

còn có  thêm nhà thờ ấp 8. Tại đây có nhà thờ thô sơ nhưng rộng rãi đã có 1200 người được 

rửa tội rồi, có trường học xây tường, có 3 dì phước Cái Mơn ở giúp. Có lúc cha Phero Trần 

Hữu Dư làm cha sở ở đó. 

Tại địa bàn xã  An Trường lúc đó, trong ấp 9 cũng có nhà dạy, có một số hàng trăm 

người đã được rữa tội, và cũng còn nhiều chầu nhưng đang học đạo. 
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Cuối cùng ở vào sâu cuối xã An Trường, còn một điểm truyền giáo khác trước gọi 

là An Định , cũng có nhà dạy, có người công giáo đã được rửa tội rồi, cũng có nhiều chầu 

nhưng. 

Hiện giờ, theo như cha sở họ đạo thị trấn Càng Long là cha Phero Đổ cho biết, có 

một số bà con trong An Trường còn vô ra kinh lễ tại nhà thờ Thị Trấn Càng Long mỗi ngày 

Chúa Nhựt, số này là khoảng 47 gia đình. 

Còn một số đông những người đã được rửa tội từ nhiều chục năm nay, vì hoàn cảnh 

họ đã bỏ đạo, mong rằng nay có cơ hội họ sẽ trở lại. Nhiều người chầu nhưng trước đây có 

học đạo sơ sơ, bây giờ nếu có dịp họ sẽ tiếp tục lại. Nhưng người chưa có dịp để hiểu biết 

đạo, bây giờ sẽ có cơ hội để được biết đạo. 

Như vậy song song với việc khôi phục lại nhà thờ An Trường, còn có vấn đề tái 

truyền giáo cho khu vực này. Đó cũng là vấn đề lớn và rất khẩn thiết cũng là trách nhiệm 

được giao cho họ đạo Mẹ Bãi Xan hôm nay. 

4. HỌ ĐỨC HÒA 

Đức Hòa nằm trong sâu vàm Cái Hóp, phía nam chợ Vũng Liêm. Có một người nỗi 

tiếng tại đó tên là Thiệt xin theo đạo để được cha Lân che chở. Kết quả là họ Đức Hòa  

được thành lập. Và sau này họ Đức Hòa là họ nhánh sung túc nhứt trong số các họ nhỏ 

thuộc Bãi Xan. Có nhiều cha Phó Bãi Xan trước đây đã tới lui giúp Đức Hòa, như cha Linh, 

cha Hiền thời cha sở Thiên. Sau cha Hiền lại có cha Dư, cha Diên, cha Hai. 

Đức Hòa hiện giờ được tách ra khỏi Bãi Xan và trở thành họ có cha sở, kể từ thời 

cha Marco Thạch khoảng năm 1956, nay là cha sở Nha đang coi sóc. 

5. HỌ CÁI HÔ 

Theo tài liệu còn ghi lại: chính cha sở Bãi Xan là cha Bellocq đã mua đất ở Cái Hô 

để xây cất nhà thờ bằng ngói hiện nay. Có thể nhà thờ này đã bị sập phá lúc chiến tranh. 

nhưng vẫn còn cột và giàn xương, cây căm xe rất tốt. 

Sau năm đình chiến 1954, cha sở Thãnh ở Bãi Xan có cho thợ xây gạch lại cho nhà 

thờ và lợp lại bằng tole. Có lần bị gió lớn thổi bây tole tứ tung, phải lợp lại. Chiến tranh về 

sau lại tiếp diễn, mái tole nhà thờ bị tàu chiến dưới sông bắn lên lủng nát như cái rổ. Sau 

giặc mới được tái thiết lại tư từ. 
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Họ Cái Hô năm 2007 được tach ra khỏi họ chánh Bãi Xan và trở thành họ chánh có 

cha Phero Dương. Thời gian sau này, Cái Hô được sữa chữa và đổi mới, bổn đạo trên 700 

người. 

6. HỌ ĐỨC NHUẬN 

Nằm bên bờ sông Rạch Rừng, giữa 2 ấp Đức Hiệp và Nhuận Thành. Do đó mà họ 

đạo mang tên Đức Nhuận. 

Trước năm 1945 có nhà thờ nền đúc, xây gạch, lợp ngói, nhưng sau đó bị phá bình 

địa. Hiện giờ Đức Nhuận cũng còn một số bổn đạo, họ đi kinh lễ ở Cái Hô. Cũng còn ít 

người chạy ra Trà Vinh ở luôn tại đó đến ngày nay. Ông biện Bông là người đứng đầu lo 

cho họ đạo thời trước nay cũng đã qua đời. 

Dì ba Phẩm một tay đờn nỗi tiếng của nhà phước Cái Mơn thời xưa cũng là người 

gốc Đức Nhuận. 

Nhà thờ Đức Nhuận coi như xóa sổ luôn. Giáo dân còn lại rải rác, nhập chung về 

Cái Hô cũng tiện. 

Một số họ đạo nhỏ khác thuộc Bãi Xan thời trước chiến tranh, như Hưng Nhượng 

(xã Bình Phú), Rạch Rô (xã Nhị Long), Ba Trường (Đại Phước) coi như đã bị xóa sổ vĩnh 

viễn. 

 

--- HẾT--- 

 

 


