
 

 

 

 
Theo lời mời gọi của cha 
Giuse Đồng Minh Quang, 
Giám Đốc Đền Thánh, rất 
đông gia đình trong Cộng 
Đoàn đến tham dự thánh lễ 
9:30 a.m. ngày Chủ Nhật 
21-7-2013 để trước là lắng 
nghe Lời Chúa, sau là nghe 
chia sẻ của cha Lay Paul 
Hoàng, Chánh Xứ giáo xứ 

Thánh Gia Hố Lương, tỉnh Preveng, Campuchia. Cha nói 
đến sự khó khăn và nghèo đói của người Việt Nam sống tại 
đây cùng một số dân Campuchia theo đạo trong giáo xứ, 
ngài diễn tả sự nghèo khó “Cái khó nó bó cái khôn”, nghèo 
đến độ không có tiền để làm tờ giấy khai sinh hầu có dịp cắp 
sách đến trường để được  đi học. Phí tổn  làm giấy khai sinh 
là $45 cho mỗi em. Muốn được đi học phải có giấy khai 
sinh, còn không nhà trường không nhận các em. Cha Hoàng 
cũng nói đến sự mất vệ sinh trong giáo xứ vì nghèo đến độ 
không làm nổi một cái cầu tiêu đơn sơ, nên đi cầu bừa bãi 
ngoài đồng, trên đường đi, cha nói giáo dân chỉ ao ước có 
được $55 cho việc đào hố làm cầu và $95 cho cái mái che 
bằng thiếc, còn che chung quanh, bao phủ họ tự lo, nghĩa là 
lấy báo hay lá che khi ngồi cầu để tránh trống thiên trống 
địa, hay nói nôm na chỉ cần chỗ cho phân đi ra và phần trên 
che mưa che nắng, còn bao quanh phó mặc cho gió núi mây 
ngàn che phủ. 
 
Cha Hoàng cho biết giáo xứ có 330 gia đình với 1580 đầu 
người, cả Giáo Phận Campuchia có khoảng 3000 giáo dân 
trong tổng số dân là 50 triệu người, có 7 tỉnh, hiện cha là 
linh mục người Việt Nam duy nhất ở đây. Ngài kể xưa kia 
ngài gốc gác theo đạo Phật, vượt biên qua Pháp một thời 
gian, cơ duyên gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô và ngài theo đạo rồi 
đi tu luôn sau trở về phục vụ tại Campuchia. Cha hiện có 
một Thầy Sáu, tháng 11 này sẽ chịu chức linh mục là thầy 
Paham Borey, ngài nói hy vọng thầy sẽ giữ lập trường và tu 
cho đến cùng, vì bên Campuchia, nhiều người học gần đến 
chức linh mục lại bỏ về nhà vì thấy đời sống linh mục “no 
fun”. Cha Hoàng cũng nói đến những khó khăn của giáo dân 
ở Campuchia, cuộc sống đói no chỉ cần ấm bụng, ngày một 
hay hai bữa độ nhật qua ngày. Quần áo, chỗ ở chui ra chui 
vào là hàng sa xỉ phẩm. Đa số các em không được đến 
trường học, cha chỉ xin cho họ có tiền để làm giấy khai sinh 
hầu giúp các em có phương tiện đi học khỏi bị mù chữ. Vấn 
đề thứ hai ngài muốn nói đến là vì vấn đề vệ sinh, ở đây 
giáo dân không có nhà cầu, họ đi cầu bừa bãi gây xú uế 
khiến dễ gây bệnh truyền nhiễm khắp nơi. Còn các nhu cầu 
khác sẽ cố gắng từ từ mỗi ngày đắp đổi tùy lòng hảo tâm của 
giáo dân khắp nơi và qua lòng thương xót của Chúa. Chỉ xin 
hai việc tối cần trước mắt. 
 
Sau lời chia sẻ của cha Hoàng, cha Quang cũng cảm động vì 
tình nghĩa đồng bào ruột thịt sống lánh nạn xứ người, gặp 
bao cảnh khó khăn, nên ngài kêu gọi giáo dân mỗi gia đình 
tùy khả năng và lòng hảo tâm “góp bàn tay nhỏ” giúp đỡ để  

 
 
 
 
một phần nào giúp đồng hương những nhu cầu tối thiểu như 
giúp làm giấy khai sinh để các em có dịp cắp sách đến 
trường, tạo môi trường sống vệ sinh, tránh bệnh tật khi giúp 
họ đào hố cầu tiêu. Ngài nói chúng ta ở đây cuộc sống khá 
dư thừa đôi khi đến hoang phí hay lãng phí, hãy cố gắng 
chia xẻ góp bàn tay nhỏ giúp người đồng hương “Miếng khi 
đói bằng gói khi no”. Ngài tuyên bố đợt quyên tiền lần thứ 
hai hôm nay sẽ hoàn toàn giúp giáo xứ cha Hoàng đem về 
Campuchia thực hiện hố và mái che nhà vệ sinh cho giáo 
dân, còn vách thì phó mặc cho gió mây đảm nhận (mọi 
người cười) cũng như giúp các em làm giấy khai sinh hầu 
được đến trường đi học, tránh cảnh mù chữ. 
 
Kết quả nhờ vào lòng hảo tâm và quảng đại của mọi giáo 
dân trong Cộng Đoàn đã góp bàn tay nhỏ gửi về cho giáo 
xứ Thánh Gia Hố Lương, tỉnh Pre Veng, Campuchia qua 
cha Hoàng đại diện nhận là $6,829. Hy vọng đủ để làm hố 
cầu và giấy khai sinh cho các em được cắp sách đến trường. 
 
Tuy Cộng Đoàn Mẹ La Vang đang cố gắng ky cóp góp nhặt 
để cố gắng phát triển thêm Đền Thánh như mua thêm đất, 
xây dựng thánh đường lớn hơn để đáp ứng nhu cầu ngày 
một gia tăng của giáo dân, tuy nhiên, đôi khi lá rách cũng 
phải nghĩ đến đùm lá nát. Cộng Đoàn Mẹ La Vang thấy vui 
vui vì một chút gì nhỏ nhoi “Góp Bàn Tay Nhỏ” đóng góp 
phần nào đã sưởi ấm những mảnh đời khó khăn, thiếu thốn 
những tiện nghi tối thiểu của con người cần phải có ./.  

Las Vegas ngày 24-7-2013 
Phan Văn Sỹ hèn mọn  

 

Thư Tri Ân 
  nh Gởi   
Cộng Đoàn  ân Chúa Giáo xứ Đền Thánh Đức Mẹ La 
Vang, Las Vegas.  
   
  nh thưa qu   ng  à và  nh Chị  m rất thân mến,  
Nhờ sự kêu gọi của Cha Đồng Minh Quang, chánh xứ và 
Giám Đốc Đền Thánh,  nh Chị  m đã rộng lòng giúp đỡ 
chúng tôi trong công việc truyền giáo ở Campuchia, cách 
riêng là giúp người Campuchia gốc Việt.  
  
Như chúng tôi đã trình bày, nay 52 em sẽ có được giấy 
chứng minh  hmer để được ghi danh đi học.  
  
Chúng tôi sẽ cố gắng tiến trình giúp 1 cầu tiêu  và 1 mái nhà 
thiết cho những gia đình nghèo.  ắt đầu từ những gia đình 
nghèo nhất. 
Chúng tôi xin đại diện cho người Campuchia gốc Việt nói 
lên lời cám ơn đến qu   ng  à và  nh Chị  m.   
  
Cùng sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria, xin Chúa trả công bội 
hậu cho qu   ng  à và  nh Chị  m. Hiệp thông trong 
những giờ kinh nguyện.  

        Th n     nă       
 ha  h nh      Vi         Pa       n   

Giúp giáo xứ Thánh Gia Hố Lương, tỉnh Pre Veng, Campuchia 
GÓP BÀN TAY NHỎ 
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