
  Kính gửi Quí đồng hương Tam Kỳ, 
 

ALLÔ – ALLÔ, XIN MỜI CHIA SẺ NIỀM VUI VỚI TAM KỲ 
 
  Quí Anh Chị Em đồng hương thân mến, 
 

Hội Thánh Công Giáo cũng như toàn thế giới vừa qua những ngày mừng đón Sinh 
Nhật Chúa Cứu Thế, chào mừng Năm Mới 2011. Giáo xứ Tam Kỳ cũng vui mừng chuẩn 
bị và tổ chức chu đáo cho Đại Lễ Giáng Sinh.  

Thành quả đã được như lòng mong ước :  
 Đó là một đêm lễ rất tốt đẹp về thời tiết, không mưa, không gió. Đây là 

điều kiện vượt ngoài khả năng nhân loại và là ơn Chúa thương ban. Chẳng trách được 
rằng người Việt có cách nói Trời Mưa, Trời Nắng, để diễn tả ý trời hơn là ý mình. Ngay 
từ đầu Mùa Vọng, cộng đoàn chúng tôi đã luôn gọi nhau cầu nguyện, xin cho trời đừng 
đổ mưa ít là trong giờ tổ chức, bởi vì đối với Miền Trung và Tam Kỳ, mùa này là mùa 
mưa. Chuyện mưa gió lạnh là chuyện đương nhiên không tránh khỏi. Có chút hài hước 
chăng, khi lời ca Nhập lễ Mùa Vọng từ lời ngôn sứ Isaia cứ luôn luôn là Trời cao hãy đổ   
sương xuống, và ngàn mây, hãy mưa 
Đấng Cứu Đời, thì linh mục chủ tế lại 
mở đầu thánh lễ bằng lời kêu gọi 
ngược lại, cầu xin Chúa ban thời tiết 
thuận lợi, nghĩa là đừng mưa nữa. 

Vâng, đúng là đã xin và đã được 
như vậy. Tuy nhiên, để phòng có 
mưa, khu vực lễ đài được làm mái che 
màu đỏ, để an toàn cho chương trình 
và Thánh Lễ. Còn phần cộng đoàn, 
mọi người chấp nhận sẽ đứng dưới 
mưa dự lễ. Tạ ơn Chúa điều thứ nhất. 

 tiếp đến là sự hiệp nhất 
của cộng đoàn dân Chúa, góp phần để 
giúp lo tổ chức, thiết kế trang trí 
sân và tiền đường nhà thờ sao 
cho huy hoàng, đúng với đêm 
Giáng Sinh. Trong cả tháng 12, 
mặc dù kinh tế khó khăn, nghe 
lời kêu gọi, bà con giáo dân đã 
nhiệt thành đóng góp, kẻ ít 
người nhiều, không ai phiền 
trách ai, để Ban Mục Vụ giáo xứ 
có ngân qũy thực hiện. Nhiệm 
mầu là khi tổng kết chi phí thì 
huề giữa thu và chi.  

 Anh em Ban Trang 
trí cũng rất nhiệt tình. Từ một 
tháng trước lễ, các anh đã bỏ 
việc nhà đi làm cho nhà thờ mỗi 
ngày một buổi chiều, và tuần 
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trước lễ thì cả ngày, để tạo một không khí huy hoàng tráng lệ cho đêm lễ Giáng Sinh. 
Ngoài những phần việc phải trang trí cho mặt tiền nhà thờ, năm nay các anh nghĩ đến 
chuyện thực hiện một ông già Noel robot đứng bên cổng nhà thờ. Môtơ điện bên trong 
làm cho ông tự xoay vòng, và khi quay ra ngoài đường, thì tay ông đưa lên chào, và túi 
quà trên vai ông phát ra những bong bóng xà phòng bay tứ tán trong gió nhẹ. Hình 
ảnh này lạ mắt mọi người, khiến ai qua đường cũng đứng lại xem một chút cho vui. 
Tuy nhiên, có chuyện không may xảy ra nhưng lại trở thành rất may mắn. Đó là trong 
giờ lễ, do việc quay vòng vòng đã nhiều, ông có vẻ mỏi chân, hoặc là say xỉn, ông già 
Noel robot đã ngã lăn kềnh xuống đất, phía ngoài đường. Rất may, không có ai đừng 
dưới chân ông cả, nên không có người bị nạn. 

 Dân chúng Tam Kỳ đổ xô về nhà thờ công giáo Tam Kỳ, đông như lễ hội để 
xem người có đạo tổ chức đêm lễ Giáng Sinh. Khoảng đường lộ trước cổng nhà thờ chật 
ních người đứng xem, khiến xe qua lại gặp khó khăn. Ước tính cũng khoảng 3000 
người. Kẻ đứng xa người ở gần, trên sân nhà thờ và nhà xứ, chỗ nào cũng đầy người đi 
xem lễ hội Giáng Sinh.  

 Phần canh thức diễn nguyện năm nay, do cha phó Nguyễn minh Nhật đạo 
diễn, đã xử dụng projector để chiếu hình và diễn giải đề tài Sáng Thế - Nhập Thể - Cứu 
Chuộc, kết hợp với các bài nhạc múa do các em thiếu nhi và giới trẻ phụ trách. Không 
dùng kịch bản, không có MC, nhưng mọi người dễ dàng hiểu được những gì nhà diễn 
giải có ý chuyển tải. 

 Thánh lễ đêm 
diễn ra trong bầu khí trang 
trọng. Khởi đầu là đoàn rước  
Chúa Hài Đồng tiến vào 
Thánh Lễ. Sau lời tuyên bố 
Chúa Giáng Sinh của Cha chủ 
tế, mọi người vỗ tay chào 
mừng và pháo hoa rực sáng. 
Chúa Hài đồng được đưa về 
hang Bê-lem, là hang đá Lộ 
đức của giáo xứ được Ban 
Trang Trí thiết kế thành một 
hang đá Giáng Sinh rất lớn. 
Các bóng đèn mầu cất dấu 
toả sáng trong đá, nên nhìn 
xem dễ thấy như hang động 
Phong Nha, hoặc Hạ Long. 

 Trong bài giảng chia sẻ Lời Chúa, linh mục chủ tế đề cập đến văn hóa tặng 
quà, mà Chúa Hái Đồng chính là quà tặng Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại, để 
khuyến khích anh chị em tín hữu biết quan tâm tới nhau, giúp nhau khi cần, tặng quà 
cho nhau, như Thiên Chúa đã tặng quà cho chúng ta. 

 Là như thế đó, một đêm lễ Giáng Sinh 2010. Mọi sự tốt đẹp và diễn ra 
trong trật tự. Chính Quyền địa phương an tâm vì ý thức của người công giáo trong vấn 
đề sống đạo. Họ đã đến, làm phận sự, lặng lẽ theo dõi, nhưng không có gì phải bận 
tâm. Cộng đoàn giáo xứ đã hiệp nhau dâng lễ Tạ Ơn vào Chúa nhật Lễ Thánh Gia. Tạ 
ơn Chúa vì các ơn lành Ngài ban cho. 
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NĂM MỚI 2011 
Sáng thứ Bảy ngày đầu năm mới, cộng đoàn giáo xứ lại họp nhau trong thánh lễ 

đầu năm dương lịch, để cầu xin Thiên Chúa nhân lành chúc phúc và ban cho anh chị 
em Tam Kỳ và Quý Đồng Hương được một 
Năm Mới an khang, phát triển. 

Nhân dịp này, cha Quản Xứ đã chính 
thức đặt vấn đề, mở ra cho cộng đoàn giáo xứ 
biết chương trình ngắn gọn của năm mới, là 
thời điểm để sửa chữa nâng cấp tiền đường 
và tháp chuông Nhà Thờ.  

Nhìn vào hình ảnh mặt tiền Nhà Thờ 
hiện tại, Quý Vị đồng hương có thể cảm nhận 
những đường nét ngang thẳng góc cạnh với 
nhau một cách khô khan, nhận thấy một tháp 
chuông chẳng giống đâu cả. Nó như một hộp 
giấy đựng rượu tây bán ngoài các cửa hàng. 
Tháp chuông thẳng đứng lên mà không có 
điểm dừng, cứ như gãi vào trời xanh vậy.  

Mặt tiền nhà thờ Tam Kỳ có vẻ như giới 
thiệu một đạo lý khô khan, lý sự, một là một, 
hai là hai, theo cách của phương tây. Trong 
khi đó, người Việt lại theo phong cách Á 
Đông, tình cảm, dịu dàng, khoan dung, nhân 
nhượng sống chung. Hai là hai, nhưng trong 
hai vẫn có một. Vì thế, cần phải cải tạo mặt tiền và tháp chuông theo phong cách Việt 
Nam, để giới thiệu một đạo lý yêu thương, dịu dàng, chứ không hẳn là nghiêm khắc với 

một giải pháp nào thuận lợi nhất, ít tốn kém 
nhất. 

Giải pháp đã được chọn lựa. Nhân chuyến 
về thăm quê nhà của kiến trúc sư Trần Linh, 
người ở chung nhà với anh chị Hiền-Lệ Santa 
Anna, tôi đã xin anh đến thăm Tam Kỳ, để trước 
là nhìn xem và sau là thiết kế cho Tam Kỳ một 
đài Đức Mẹ Lữ Hành bên kia đường, đối diện Nhà 
Thờ. Đây thật là việc phải làm, và là một công 
việc có tính nghệ thuật tôn giáo, có kinh phí đồ 
sộ, cần phải chuẩn bị kỹ cho có nội dung và hình 
thức tốt đẹp.  

Tôi cũng xin anh giúp tạo hình cho mặt 
tiền nhà thờ, sao cho có dáng dấp Việt Nam hơn, 
và đã được anh Linh cùng với người cháu cũng là 
kiến trúc sư Nguyễn phú Thịnh nghiên cứu tạo 
dáng với một mô hình 3D, có vẻ rất dễ thực 
hiện, mà tốn kém không nhiều lắm, trở thành 
việc cần làm ngay, trước khi bắt tay thực hiện 
đài Đức Mẹ.  

Mặt tiền sẽ giới thiệu bộ mái tam cấp, theo 
kiểu Việt Nam, và cửa Tam Quan đã hình thành, 
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nhưng vì hai bên có đường hành lang, nên phải thêm hai cửa nữa. Nếu chỉ có cửa Tam 
Quan thì sẽ có điểm nhấn rõ hơn. Đó là loại cửa quan, cửa thành trì, đền đài miếu 
mạo. Các quan chức vị vọng vào cửa giữa, nhân viên tùy tòng thì qua cửa bên. Thế 
nhưng, đã phải thiết kế tới 5 cửa (ngũ quan). 

Mặt tiền vẫn tôn trọng những gì đã có, chỉ làm thêm vách tường với 5 cửa để có 
thể chế tạo mái tam cấp. Vì thế việc xây dựng, có thể không mất nhiều thời gian lắm. 

Tất cả đã được trình bày trên bảng thông báo của giáo xứ để mọi người xem và 
cho nhận xét ý kiến. 

Thời điểm khởi công là sau Tết Nguyên Đán, và sẽ chấm dứt kịp lễ Phục Sinh. 
Nguồn tài chánh thì cha con giáo xứ cùng nhau lo. Cố gắng trong hiệp nhất, mọi nỗ lực 
sẽ dẫn tới kết qủa. Điều cần nhất là chúng tôi mong được Thiên Chúa ban ơn, tạo điều 
kiện tốt đẹp để hoàn thành dứt điểm.  

Cuối cùng, xin Quý Đồng Hương thương cầu nguyện và chia vui với anh chị em 
địa phương chúng tôi về các ơn lành Chúa ban. Xin Chúa luôn ở với chúng tôi, cũng 
như ở với Quý Đồng Hương, để tất cả chúng ta đều biết làm mọi việc cho SÁNG DANH 
CHÚA.  

Cầu Chúa chúc lành một NĂM MỚI tốt đẹp cho Quý Đồng Hương và gia đình. 
 

Tam kỳ, ngày bế mạc Năm Thánh Việt Nam 06-01-2011 
 Linh mục Giuse Nguyễn trí Dũng, 

Quản xứ 
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