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Nhà Cầm Quyền Hà Nội Cướp Đoạt Tài Sản cuả Giáo Hội 
Công Giáo tại Thái Hà - Hà Nội ! 

Nam Phong tổng hợp 

Mục Lục 

Lời giới thiệu 
Bản Đồ Thái Hà 

Chính quyền Hà Nôị ngang ngược…xây dựng trung tâm nước thải… 
Giáo Dân Thái Hà Đò Lại Dòng Chuá Cứu Thế 

Cập nhật hình ảnh thi công cuả nhà cầm quyền tại Thái Hà 
Hình ảnh anh chi em đến Hiệp Thông với Thái Hà 

Thư cuả cha bề trên Dòng Chuá Cứu Thế 
Chuyện Thái Hà và Quyền Tư Hữu. 

Kiến Nghị Cuả Dòng Chuá Cứu Thế - Chấm Dứt Gây Hấn Cuả Nhà Càm Quyền. 

 

LGT: Gần đây nhà cầm quyền Hà Nội lại tiếp tục cướp đoạt tài sản cuả giáo hôị Công Giáo Việt Nam và  
cuả quốc dân Việt Nam. Điểm nóng trong tuần và tháng 11 là tại giáo xứ Thái Hà , toạ lạc trên đường 
Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thủ đô Hà Nội. Bất cứ lý do nào và bất cứ 
công trình nào cũng không thể biện minh cho hành động cướp bốc cuả đảng Cộng Sản Việt Nam noí 
riêng và cuả nhà cầm quyền Việt Nam noí chung. Nhìn vào hành động thì thấy bản chất ! Ăn cướp giữa 
ban ngày trên thủ đô Việt Nam !. 

Những ngày trước năm 1975 chánh quyền Việt Nam Cộng Hoà gọi là “Cộng Phỉ” và ngày nay ngươì Việt 
tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại goị là “Tặc Cộng” quả là chân lý !  Càng làm cho chân ngôn cuả tổng thống 
Việt Nam Cộng Hoà - Nguyễn Văn Thiệu :“ Đừng tin những gì Cộng Sản Việt Nam nói, mà hãy nhìn kỹ 
những gì họ làm.”  Sáng ngời lên trong niềm tin cuả những nghiã sỹ đã và đang dấn thân vì nhân quyền, 
dân quyền và quốc quyền cho một ngày mai Việt Nam Tự Do và Dân Chủ. 

Những chứng từ và hình ảnh dươí đây đã và đang phơi bày lên một sự thật không thể chối cải được 
trước công luận trong và ngoài nước là đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn còn mang một dã tâm là cướp cuả 
và giết  ngươì (không giết được thì hành hung)  giữa ban ngày trong thế kỷ 21 nầy !  Có khác nào một 
bọn thảo khấu thời man khai ?!... 

Hãy cùng nhau dâng lời cầu nguyện để hiệp thông với giáo dân Thái Hà và hãy cùng nhau thắp sáng niềm 
tin cuả Tâm Lực để sớm giải trừ được moị quốc nạn, hầu cứu nguy Việt tộc thoát khỏi đaị họa của Cộng 
phỉ và Hán phỉ . 
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Tu viện Dòng Chuá Cứu Thế - Giáo Xứ Thái Hà toạ lạc tai đường Nguyễn Lương Bằng, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa – Thành Phố Hà Nội 
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Chính quyền Hà Nội ngang ngược mời DCCT Thái Hà ra để 

thông báo việc xây dựng Trung tâm xử lý nước thải 

07/10/2011  

VRNs (06.10.2011) – Chiều nay, ngày 6/10/2011 UBND phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội đã 

gửi giấy mời cho Linh mục Chính xứ Thái Hà, Giuse Nguyễn Văn Phượng, vào lúc 15g00 ngày 7/10/2011 

đến trụ sở UBND phường Quang Trung để nghe “Công bố dự án Trạm xử l{ nước thải Bệnh viện Đa khoa 

Đống Đa”, nguyên là Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Hà Nội – Giáo xứ Thái Hà bị chính quyền chiếm 

dụng.  

Cho đến thời điểm này, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa vẫn là sở hữu hợp pháp của Tu viện DCCT Hà Nội, 

giáo xứ Thái Hà. Chính quyền Hà Nội đã chiếm dụng trái pháp luật cơ sở này nhiều năm nay. Tu viện 

DCCT Hà Nội và giáo xứ Thái Hà đã nhiều lần gửi văn thư đề nghị trả lại cơ sở tôn giáo này để sử dụng 

đúng chức năng của nó, nhưng chính quyền không trả lời theo quy định pháp luật. 

Nay chính quyền Hà Nội lại đơn phương và ngang ngược mời Giáo xứ Thái Hà ra để nghe công bố dự án, 

mà chưa hề trao đổi với chủ sở hữu là Tu viện DCCT Hà Nội, giáo xứ Thái Hà. 
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Cách nay gần 4 tháng, ngày 17/6/2011, một nhóm người lạ mặt đã lên sân thượng Tu viện DCCT Hà Nội 

(nay bị chiếm dụng làm bệnh viện Đống Đa) quan sát, ghi ghi chép chép và đã bị Tu viện ghi hình… Có 

lẽ đây là nhóm đã đẻ ra cái gọi là “dự án Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Đống Đa” đây. 

 

 

 

Tòa nhà Tu viện DCCT Hà Nội bị cưỡng chiếm 
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Trong thánh lễ tối nay 6.10.2011 tại nhà thờ Thái Hà, cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã thông báo 

cho giáo dân biết tin này và mời gọi tất cả giáo dân giáo xứ thường lui tới nhà thờ Thái Hà chiều mai 

cùng nhau ra phản đối kiểu làm việc ngang ngược của chính quyền và quyết tâm đòi lại cơ sở tôn giáo 

này. Xin mời quí độc giả download để nghe toàn bộ nội dung.  

Nguồn: http://chuacuuthemedia.wordpress.com/2011/10/07/chinh-quy%E1%BB%81n-ha-
n%E1%BB%99i-ngang-ng%C6%B0%E1%BB%A3c-m%E1%BB%9Di-dcct-thai-ha-ra-d%E1%BB%83-thong-
bao-vi%E1%BB%87c-xay-d%E1%BB%B1ng-trung-tam-x%E1%BB%AD-ly-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-
th%E1%BA%A3i/ 

 

Giáo dân Thái Hà đòi lại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế  

Thanh Quang, phóng viên RFA 

2011-10-28 

Chiều thứ Năm ngày 27 tháng 10 này, đông đảo giáo dân cùng một số Linh mục, tu sĩ Giáo xứ Thái Hà đã 

đến UBND quận Đống Đa, Hà Nội nộp đơn yêu cầu trả lại cho Dòng Chúa Cứu Thế Tu viện. 

 
Photo courtesy of nuvuongcongly 

http://www.fileden.com/files/2007/5/29/1123155/071011phong.mp3
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Khu đất của Tu viện Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà được mua từ năm 1928. Tu viện được xây dựng từ năm 

1931. 

Biến tu viện thành bệnh viện 

Tu viện này vốn được thành lập từ năm 1928 nhưng bị chính quyền quận Đống Đa tự tiện cưỡng chiếm 

hồi năm 1959 để sau đó biến thành Bệnh xá Đống Đa như hiện giờ.  

Hiện diện cùng tu sĩ, giáo dân trong vụ này, giáo dân JB Nguyễn Hữu Vinh cho biết: 

"Chiều nay một số Linh mục, tu sĩ và nhiều giáo dân của Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Thái Hà đã lên 

UBND phường Đống Đa để nộp đơn yêu cầu trả lại Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế đã bị nhà nước “mượn” 

từ mấy chục năm nay. Và bây giờ Tu Viện xuống cấp cũng như việc sử dụng nơi này làm bệnh viện 

không phù hợp. Đồng thời nhu cầu của giáo dân và yêu cầu của Nhà Thờ là rất cấp thiết. Cho nên người 

ta đã nộp đơn yêu cầu giới cầm quyền trả lời Tu Viện cho Nhà Thờ để phục vụ người nghèo, người thiệt 

thòi trong xã hội và phục vụ nhu cầu tôn giáo của họ." 

Được giáo dân cử làm đại diện để tiếp xúc với giới lãnh đạo ở quận Đống Đa, kể cả 2 phó chủ tịch và an 

ninh, JB Nguyễn Hữu Vinh lưu ý phía cầm quyền: 

"Tôi nói rất rõ rằng việc biến Nhà Nguyện thành chỗ nhảy đầm, chỗ nhảy nhót ăn chơi trụy lạc là hành 

động xúc phạm nghiêm trọng đến Linh Thánh của tôn giáo chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy ở đó là Phòng 

Thánh, Nhà Nguyện đã bị biến thành nơi để nhảy đầm, để nam nữ ôm ấp nhau - diễn ra ngay trong Nhà 

Nguyện. Và trên Cung Thánh thì bị căng ngang một khẩu hiệu “đảng CSVN quang vinh muôn năm”.  

Ở đó trước đây có Tượng Thánh, Bàn Thờ thì giờ bị che đi bằng một cái phong gì đó. Nhưng hiện tượng 

biến chỗ Linh Thánh đó thành nơi ăn chơi trụy lạc là điều giáo dân hết sức bức xúc hiện nay. Điều thứ hai 

là đưa một bệnh viện với những bệnh truyền nhiễm vào một khu vực mà hàng ngày, hàng tuần có hàng 

chục ngàn người Công Giáo tập trung về đó, là việc hoàn toàn không phù hợp." 

Đưa một bệnh viện với những bệnh truyền nhiễm vào một khu vực mà hàng ngày, hàng tuần có hàng 

chục ngàn người Công Giáo tập trung về đó, là việc hoàn toàn không phù hợp. 

JB Nguyễn Hữu Vinh 

Theo LM Nguyễn Ngọc Nam Phong thuộc Dòng Chúa Cứu Thế thì hành động của nhà nước cưỡng chiếm 

Tu viện không những trái luật pháp mà còn biến nơi tôn nghiêm ấy thành chốn ăn chơi, ngược lại lương 

tâm và lương tri con người. LM Nguyễn Ngọc Nam Phong nói thêm: 

"Họ sử dụng toàn bộ Tu Viện của chúng tôi làm bệnh viện Đống Đa. Nhưng trong bệnh viện Đống Đa có 

Nhà Nguyện, mà Nhà Nguyện linh thiêng ấy thì nhà nước cũng để trống không trong nhiều năm. Sau này 

họ dùng chỗ đó làm chốn ăn chơi. Chính tôi đã nhiều lần mục kích những việc làm không đúng, thiếu sự 

tôn trọng tín ngưỡng, xúc phạm chốn thiêng liêng, nơi thờ phượng. Chúng tôi cũng đã nhiều lần yêu cầu 

họ phải tôn trọng sự thánh thiêng ở nơi đó. Tuy nhiên họ vẫn cứ sử dụng nơi đó thành chỗ dạ tiệc, hội 

nghị, giao lưu thể thao, và cả nhảy đầm trong ấy nữa." 

Mượn mà không trả! 
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Những hình ảnh Tu Viện Dòng CCT Thái Hà đã bị nhà nước "mượn". Photo courtesy of nuvuongcongly  

Lá đơn do LM Nguyễn Văn Phượng, Chánh xứ Giáo xứ Thái Hà thay mặt Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội-Thái 

Hà yêu cầu trả lại Tu viện Dòng Chúa Cứu thế như vừa nói lưu { giới hữu trách rằng ngoài chuyện sử 

dụng Tu viện không đúng mục tiêu, việc cơ quan mượn rồi biến cơ sở Tu viện thành bệnh viện Đống Đa 

hoàn toàn trái với Hiến pháp, trái với mọi quy định của luật pháp VN qua các thời kz khác nhau, là một 

hình thức “chà đạp pháp luật, nhục mạ tín ngưỡng” khiến gây bức xúc lớn cho giáo dân, là “hình ảnh xấu 

trước con mắt nhân dân trong nước và quốc tế”. Giáo dân JB Nguyễn Hữu Vinh trình bày về vấn đề này: 

"Điều quan trọng nhất là giới cầm quyền “mượn” Tu viện, sử dụng Tu viện của Dòng Chúa Cứu Thế này 

là điều mà ai, kể cả cán bộ, cũng thừa nhận, đó là một cơ sở của một tôn giáo được nhà nước thừa nhận 

ngay từ đầu. Và trong Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và 1992 đều ghi rằng tất cả cơ sở tín ngưỡng đều được 

luật pháp nhà nước bảo hộ. Thì tôi hỏi rằng đó là một cơ sở tôn giáo – một Tu viện – được luật pháp bảo 

hộ thì bảo hộ chỗ nào ? Tại sao họ biến Tu viện của Dòng Chúa Cứu Thế Giáo xứ Thái Hà thành nơi chứa 

chấp vấn đề vi trùng, bệnh tật vào một trung tâm tôn giáo, và còn biến nơi linh thiêng đó thành chỗ ăn 

chơi trụy lạc khiến dân chúng hết sức bức xúc hiện nay." 

Lá đơn vừa rồi cũng đề cập tới một lý do nữa để bệnh viện Đống Đa cần phải di chuyển đi nơi khác, như 

JB Nguyễn Hữu Vinh giải thích: 

"Thời gian qua UBNDTP  Hà Nội có chủ trương đưa những bệnh viện ảnh hưởng tới môi trường ra khỏi 

TP, thì không có lý do gì mà họ không đưa bệnh viện Đống Đa đi. Đồng thời cơ sở này có lối thiết kế, 

kiến trúc không phải dành cho một bệnh viện. Lối kiến trúc dành cho một Tu viện hoàn toàn khác với một 

bệnh viện. Và chính chỗ ngược lại như vậy mà họ cố tình lấy của người Công Giáo, biến Tu viện thành 

bệnh viện là điều không thể chấp nhận được." 

Việc Giáo Xứ Thái Hà từng lâm nạn, rồi tình trạng Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội bị phạm thánh 

hẳn khiến giáo dân phẫn nộ, như một giáo dân Thái Hà cho biết: 

"Từ muôn thuở, người ta đã nói rằng những chuyện đàm tiếu tại nơi thờ phượng là không được phép. Đó 

là nguyên tắc. Bất cứ tại quốc gia nào, không bao giờ được phép lấy nơi thờ tự làm việc đó. Không chấp 

nhận được. Giáo dân không bao giờ chấp nhận một chuyện ô nhục như thế - từ nhảy đầm tới bệnh viện, 

trạm xử lý thảy nước. Giáo dân đến đây thờ tự, dự lễ. Đạo nào cũng thế cả. Đầu tiên là phải tôn trọng tín 

ngưỡng. 

Điều quan trọng nhất là giới cầm quyền “mượn” Tu viện, sử dụng Tu viện của Dòng Chúa Cứu Thế này 

là điều mà ai, kể cả cán bộ, cũng thừa nhận, đó là một cơ sở của một tôn giáo được nhà nước thừa nhận 

ngay từ đầu.  
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JB Nguyễn Hữu Vinh 

Và một vị khác bày tỏ quyết tâm của giáo dân ở đó như sau: 

"Giáo dân quyết định phản đối và yêu cầu trả lại tu viện đó cho Dòng Chúa Cứu Thế và trả lại cả Hồ Ba 

Gian để phục vụ công ích. Giáo dân quyết tâm bảo vệ tài sản của Giáo Hội, đòi công lý phải được thực 

thi, tài sản của ai về với người đó - cũng để phục vụ công ích thôi." 

Trong khi đó, nguồn tin riêng của cơ sở thông tin Dòng Chúa Cứu Thế cũng báo động rằng “trong một 

ngày gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ tiến hành thi công „trạm xử lý nước thải‟ tại chính Tu viện Dòng 

Chúa Cứu Thế Hà Nội” này khiến toàn thể Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và giáo dân Giáo xứ Thái Hà cực 

lực phản đối và “quyết tâm bảo vệ Tu viện bằng mọi giá”. 

Vẫn theo tin vừa nói, thay vì cứu xét để giải quyết yêu cầu chính đáng của giáo dân, Giáo Hội để trả lại 

Tu viện và khắc phục sai lầm trong quá khứ, nhà cầm quyền Hà Nội lại “xua quân” đến hầu triệt hạ tinh 

thần bất khuất, kiên cường đi tìm công lý của Tu sĩ và giáo dân Thái Hà. 

Nguồn: www.rfa.org 

 

 

Cập nhật hình ảnh chính quyền thi côn  t i  u viện Dòng 

Chuá Cứu Thế -   c  h   n  y             

   hứ năm - 17/11/2011 02:02 

 

Ban Truyền thông Cộng đoàn Vinh đang liên tục cập nhật 

thông tin mới nhất về tình hình tại Tu viện Dòng Chúa 

Cứu Thế - Bệnh viện Đống Đa đến quý độc giả. Sau đây 

là những hình ảnh mới nhất lúc 2h sáng ngày 17.11.2011  

Ban Truyền thông Cộng đoàn Vinh đang liên tục cập nhật thông tin mới nhất về tình 

hình tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế - Bệnh viện Đống Đa đến quý độc giả. Sau đây 

là những hình ảnh mới nhất về việc thi công , lúc 2h sáng ngày 17.11.2011 

Cập nhật hình ảnh nh  c m quyền thi côn    c  h   
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(Thông tin cập nhật liên tục) 

 ác  iả b i viết: CTV Cộng đoàn Vinh  

N uồn tin: Cộng đoàn Vinh  
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ANH CHỊ EM GIÁO DÂN  Ừ KHẮP NƠI ĐẾN HIỆP 

 HÔNG  ẠI DCC   HÁI HÀ ĐÊM  6/  /      

ANH CHỊ EM GIÁO DÂN  Ừ KHẮP NƠI 

ĐẾN HIỆP  HÔNG  ẠI DCC   HÁI HÀ ĐÊM 

16/11/2011 

Nhận được tin báo khẩn cấp đêm 16/11/2011 nhà cầm 

quyền với lực lượng cảnh sát hùng hậu, chó nghiệp vụ, xe 

cần cẩu bắt đầu chiến dịch xóa xổ Tu viện DCCT Thái Hà mà nhà cầm quyền đang 

mượn làm bệnh viện Đống Đa, rất đông anh chị em giáo dân từ khắp nơi đã đến hiệp 

thông cầu nguyện. 

Anh chị em giáo dân, linh mục, tu sĩ cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện xin cho nhà cầm 

quyền dừng lại những hành động ngang ngược cướp phá Tu viện. 

 

ử 

Thắp sang ngọn lửa phá tan đêm tối.  
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Thắp sáng lên ngọn lửa phá tan sự dữ. 

 
 

Lạy Chúa, chúng con là những người nghèo hèn bé mọn một lòng trông cậy nơi Chúa, 

chỉ có Chúa mới phá tan âm mưu, chước độc của ác thần. 

 
 

Ngược lại với hình ảnh anh chị em giáo dân cầu nguyện ôn hòa. Hình ảnh khuất tất và 

ám muội ban đêm của nhà cầm quyền trong việc cướp phá Tu viện. 

 
 

http://giaoxuthaiha.org/images/stories/image_932ceea8eabbba45e6b3d739e054982f.png
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 hƣ của Cha Bề trên  ổn  Quyền Dòn  Ch a Cứu  hế  

 

 hƣ của cha Bề trên  ổn  quyền Dòn  Ch a Cứu  hế 

Ngày 16/11/2011 

Kính  ửi: Cha Vinh Sơn Ph m  run  

Thành, C.Ss.R. 

Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt 

Nam 

Cha Vinh Sơn thân mến, 

Xin chào thăm cha nhân danh Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta! 

Như cha đã biết, tất cả các Bề trên Giám Tỉnh nói tiếng Anh đang họp nhau 

tại Rôma, Italia từ ngày 11 đến 19/11/2011. Hôm nay, chúng tôi có mặt ở 

Đền Thánh Giêrađô tại Materdomini. Tất cả chúng tôi sẽ nhớ đến cha và 

Tỉnh Dòng Việt Nam trong lời cầu nguyện. 

Ch n  tôi rất  ấy   m tiếc khi cha khôn  thể có mặt với ch n  tôi dịp 

n y, do bởi nh  c m quyền sở t i đã n ăn cản cha rời khỏi Việt Nam  
Thật là đáng tiếc. Rất nhiều Bề trên Giám tỉnh muốn nói chuyện trực tiếp 

với cha. 

Tôi muốn đoan chắc với cha rằng chúng tôi sẽ luôn cầu nguyện cho cha, và hy vọng nhà cầm 

quyền sớm trả quyền tự do đi lại để cha có thể tham gia các cuộc hội họp bên ngoài Việt Nam. 

http://giaoxuthaiha.org/images/stories/image_6d3d19d594689ca24ff81bc9acdc9dcc.png
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Đây là điều quan trọng đối với tất cả các tu sĩ DCCT, vì chúng ta là một Dòng Quốc tế. Những 

cuộc hội họp ấy sẽ thắt chặt mối dây huynh đệ giữa chúng ta với nhau, và mang lại một phương 

thế quan trọng để trao đổi ý kiến với nhau. Tuy nhiên, tôi đoan kết với cha rằng sự vắn  mặt 

của cha thực sự c n    m nhữn  mối dây huynh đệ của ch n  ta thêm sâu sắc, đặc biệt 

tron   ời c u n uyện  

Ch n  tôi rất khâm phục sự dấn thân của  ỉnh Dòn  Việt Nam, cách riên  sự dấn thân 

của chính Cha Giám tỉnh, để cổ vũ cho nhữn  nỗ  ực kiến t o côn   ý v  hòa bình cho 

nhữn  anh chị em t i Việt Nam,    nhữn  n ƣời đan  chịu đau khổ vì b o  ực, vì bất côn , 

v  vì nhữn  nỗ  ực của chế độ cộn  sản, một thể chế  uôn vi ph m hay xem thƣờn  các 

quyền con n ƣời  Chúng tôi đã theo dõi những thông tin về những tấn công mới đây của nhà 

cầm quyền đối với Tu viện DCCT Hà Nội. Chúng tôi cầu nguyện để công lý đích thực sẽ thắng 

thế và các quyền của tất cả anh em chúng ta cũng như của anh chị em giáo dân được hoàn toàn 

tôn trọng. 

Nguyện xin Đức Giêsu Cứu Thế, nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và gương sáng 

Thánh An Phong mang lại cho anh em sức mạnh và niềm hy vọng, hôm nay và mãi mãi. 

Trong Chúa Cứu Thế, 

V. Rev. Michael Brehl, C.Ss.R. 

Bề trên  ổn  Quyền 

V. Rev. Vincent Pham Trung Thành, C.Ss.R.  

Provincial Superior,  

Redemptorist Province of Vietnam  
Dear Fr. Vincent,  

Greetings in the name of the Lord Jesus Christ our Redeemer! As you know, we are presently 

meeting with all the English-speaking Redemptorist Provincials Superiors in Rome, Italy 

(November 11-19). Today, we are at our house in Materdomini, at the Shrine of St. Gerard. All 

of us will remember you and the Province of Vietnam in our prayers today.  

We are very sorry that you are not able to be present with us because the Vietnamese 

government has prevented you from leaving the country. This is most unfortunate. Many of the 

Provincial Superiors would have liked to speak with you directly.  

I want to assure you that we keep you in our prayers, and hope that the government will soon 

permit you to participate again in meetings outside Vietnam. This is important for all 

Redemptorists because we are an international Congregation. These meetings strengthen the 

bonds of brotherhood among us, and provide an important means of communication. However, 

let me assure you that your absence actually deepens our fraternal bonds, especially in prayer.  

We admire the commitment of the Province of Vietnam, and your own personal commitment, to 

support all efforts for justice and peace, especially for those in Vietnam who suffer from 

violence, from injustice, and from the efforts of those in the communist regime who do abuse or 

ignore human rights. We have read the articles published about the recent attacks on the 

Redemptorist house in Hanoi. We pray that true justice will prevail and that the rights of all 

confreres and parishioners will be fully respected.  
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May Jesus our Most Holy Redeemer, the prayers of Our Mother of Perpetual Help, and the 

example of St. Alphonsus bring you strength and hope, today and always.  

Your brother in the Most Holy Redeemer,  

(V. Rev.) Michael Brehl, C.Ss.R.  

Superior General  

Nguồn: http://www.giaoxuthaiha.org/dong-chua-cuu-the/tin-dong-chua-cuu-the/1204-th-ca-cha-b-
tren-tng-quyn-dong-chua-cu-th.html 

 

Chuyện  hái H  v  quyền tƣ hữu  

 

Chuyện  hái H  v  quyền tƣ hữu 

Mấy n  y vừa qua, chuyện xảy ra t i  iáo xứ  hái H    i trở 

nên một tron  nhữn  chủ điểm tin tức nón  trên các tran  

thôn  tin tron  v  n o i nƣớc   

Vấn đề trở nên phức t p v  n hiêm trọn  khi nh  c m quyền 

thực hiện chiêu b i “qu n ch n  tự phát b y tỏ bức x c trƣớc việc nh  thờ phản đối dự án 

xây dựn  tr m xử  ý nƣớc thải t i bệnh viện Đốn  Đa ” Mục đích của việc xua nhóm n ƣời 

đƣợc  ọi    “qu n ch n  tự phát” đến nh  thờ  hái H   ây rối, m   ỵ các  inh mục, tu sĩ có 

 ẽ khôn   ì khác    để thị uy, trấn áp  iáo xứ  hái H   Chiêu b i n y nh  c m quyền H  

Nội cũn  đã thực hiện cách đây hơn   năm đối với  iáo xứ  hái H  v   òa Khâm Sứ H  

Nội  

Tưởng cũng cần nhắc lại chuyện Thái Hà cách đây 3 năm, thay vì đặt vấn đề về nguồn gốc đất 

đai, thay vì đề cập đến chuyện chiếm dụng đất đai trái phép, nhà cầm quyền lái vấn đề sang 

chuyện gây rối trật tự công cộng hoặc phá hoại của công. Lần này cũng vậy, khi nhà thờ Thái Hà 

đặt vấn đề đòi lại tu viện đã bị nhà nước chiếm dụng trái luật, nhà cầm quyền lái vấn đề sang 

chuyện nhà thờ phản đối một dự án mang tính lợi ích cộng đồng! Dựa vào cớ đó, họ đã huy động 

truyền thông và nhóm người được gọi là “quần chúng tự phát” vào cuộc để thực hiện chiến dịch 

công kích giáo dân và giáo sĩ thuộc giáo xứ Thái Hà. 

Thực ra, chuyện giáo xứ Thái Hà xét cho cùng là hệ lụy của vấn đề quyền tư hữu vốn là một 

trong những quyền căn bản của con người bị chính quyền cộng sản tước đoạt. Vì thế, bài viết 

ngắn này sẽ không phân tích chi tiết vụ việc đang diễn ra tại giáo xứ Thái Hà. Thay vào đó, bài 

viết sẽ nhắc đến quyền tư hữu của con người được đề cập trong Giáo huấn xã hội của Giáo hội 

để cho thấy rằng việc Thái Hà đòi lại tu viện đã bị chiếm dụng trái phép là việc làm cần thiết 

nhằm khẳng định công lý và tự do mà mỗi người sinh ra phải được hưởng, chứ không thể bị tước 

đoạt bởi bất cứ thể chế nào. 

http://www.giaoxuthaiha.org/dong-chua-cuu-the/tin-dong-chua-cuu-the/1204-th-ca-cha-b-tren-tng-quyn-dong-chua-cu-th.html
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Giáo huấn của Giáo hội về quyền tƣ hữu của con n ƣời 

Một trong những giáo huấn cơ bản của Giáo hội liên quan đến quyền tư hữu của con người được 

đề cập cách cụ thể trong Thông điệp Rerum Novarum (Tân sự) của Đức Giáo Hoàng Leo XIII. 

Với thông điệp này, Đức Giáo Hoàng chỉ ra rằng:  “Làm sao mà ta không ngạc nhiên cho được 

khi thấy người ta chủ trương những quan niệm hủ lậu mà phản đối lại rằng: cá nhân có quyền 

dùng đất ruộng và hưởng hoa màu nhưng đâu có quyền làm chủ đất ruộng họ đã tạo lập hay 

phần điền thổ họ đã cầy cấy. Sao họ không thấy lý luận như thế là cướp công mồ hôi nước mắt 

của nông dân… Toàn thể nhân loại từ cổ chí kim đã giải quyết vấn đề cho hợp lý. Luật thiên 

nhiên là căn bản ưu tiên, ta phải noi theo để phân công chia của và hoạch định quyền tư hữu. 

Không phải vì những dư luận trái ngược của một nhóm người quá khích mà ta phải vi phạm đến 

lý đương nhiên…. Ai cũng thừa nhận tình trạng nhân loại đòi quyền tư hữu thì rất phù hợp nhân 

tính của con người, và là điều kiện cần thiết cho đời sống xã hội luôn luôn ôn hoà và thịnh 

đạt.”[1] 

Cảnh tỉnh những nguy cơ chối bỏ quyền tư hữu của con người, Đức Pio XI trong Thông điệp 

Quadragesimo Anno (Tứ Thập Niên) nhắc lại lập trường của Đức Leo XIII, đồng thời nhấn mạnh 

thêm: “Mục đích Đức Tiên Giáo hoàng ý thức mục vụ đã theo đuổi, là phục hưng lại giới vô sản 

trong xã hội. Đó là một phận sự thượng khẩn, ta phải thúc đẩy anh em tận tình lo thi hành. Về 

phận sự ấy ta phải tha thiết nhấn mạnh, vì ta nhận thật những huấn lệnh của Đức Tiên Giáo 

hoàng đã bị khinh bỏ, hoặc bị người ta cố tình im lặng không nói đến, hoặc vì người ta ý thức 

phận sự, nhưng tưởng là quá nặng nề không ai thực hành được mà lại không ai có quyền trốn 

tránh không chịu nhận được.”[2] 

Cũng theo đường hướng của các vị tiền nhiệm, với nỗ lực bảo vệ quyền lợi của những người lao 

động nghèo trước các nhà nước độc tài, Đức Piô XII khẳng định rằng một xã hội yên ổn, tốt đẹp 

phải là một xã hội trong đó quyền tư hữu của con người được bảo vệ và duy trì tuyệt đối.[3] 

Đặc biệt, các Nghị phụ của Công Đồng Vaticanô II trong Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng xác 

quyết rằng: “Quyền tư hữu cũng như quyền làm chủ của cải bảo đảm cho mỗi người một lãnh 

vực cần thiết để cá nhân và gia đình được tự trị. Các quyền này cũng phải được coi như nằm 

trong phạm vi quyền tự do của con người. Sau cùng, những quyền này còn là một điều kiện tạo 

nên tự do của người công dân, vì khuyến khích họ đảm trách và thi hành phận vụ của mình.”[4] 

Hơn thế nữa, nhằm gìn giữ kho tàng giáo huấn của Giáo hội về vấn đề quyền tư hữu, Đức Giáo 

Hoàng Gioan Phaolô II trong thông điệp Laborem Exercens (Lao Động Của Con Người) đã gợi 

nhắc lại rằng: “Trong toàn bộ tiến trình lịch sử… ngay từ lúc đầu, đã thấy xuất hiện vấn đề sở 

hữu. Thông điệp Rerum novarum trình bày về đề tài xã hội, cũng nhấn mạnh đến vấn đề trên 

bằng cách nhắc lại và xác nhận giáo lý của Giáo hội về sở hữu, về quyền tư hữu ngay cả trong 

lãnh vực các phương tiện sản xuất. Thông điệp Mater et Magistra cũng giữ một lập trường như 

vậy. Nguyên tắc trên đây, Giáo Hội đã nhắc lại lúc bấy giờ và bây giờ cũng vẫn luôn luôn dạy 

bảo, tự căn khác biệt với chương trình tập sản hóa do chủ nghĩa mác xít đề xướng và được đem 

thực hiện trong một số quốc gia trong những thập niên sau thông điệp của Đức Lêô XIII.”[5] Tắt 

một lời, Giáo huấn xã hội của Giáo Hội luôn khẳng định rằng quyền tư hữu là một trong những 

quyền căn bản của con người và là nền tảng cần thiết đảm bảo cho tự do và công bằng xã hội. 
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Lập trƣờn  của Giáo hội trƣớc chủ thuyết cộn  sản vốn chối bỏ quyền tƣ hữu 

Chủ thuyết cộng sản chối bỏ hoàn toàn quyền tư hữu. Điều này đi ngược lại với lợi ích căn bản 

gắn liền với tự do của con người. Vì vậy, dựa trên luật tự nhiên, Đức Leo XIII mạnh mẽ khẳng 

định: “Ai cũng thừa nhận tình trạng nhân loại đòi quyền tư hữu thì rất phù hợp nhân tính của 

con người, và là điều kiện cần thiết cho đời sống xã hội luôn luôn ôn hoà và thịnh đạt. Pháp luật 

chính phủ hoạch định, thì phải hợp công lý thì mới có giá trị. Vậy nó hợp lý hay chăng là nhờ nó 

tự ở luật thiên nhiên phát ra. Ðã hợp lý thì tất nhiên pháp luật nhân tạo kia phải xác định nhân 

quyền tư hữu và nếu có lẽ cần thì bảo vệ quyền ấy bằng cả quyền lực nữa.”[6] 

Cùng một quan điểm với Đức Leo XIII, Đức Piô còn nhấn mạnh hơn nữa: “Những tà thuyết 

bành trướng mãi, thì rất có thể ngăn đường đưa đến công bằng và hòa bình vĩnh viễn… Tạo hóa 

đặt quyền tư hữu làm phương tiện phân công chia của. Bỏ những nguyên tắc căn bản này là liều 

mình lạc xa đường chính.”[7] 

Dĩ nhiên, thẩm quyền Giáo hội cũng không vì vạch ra và bác bỏ những sai lầm nghiêm trọng của 

chủ thuyết cộng sản mà qua đó ủng hộ chủ thuyết tư bản vốn tuyệt đối hóa quyền tư hữu của con 

người. Trái lại, Giáo hội thường chỉ tương đối hóa quyền này và thường cân nhắc quyền này 

trong lợi ích toàn thể, hay nói khác đi là công ích. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong thông 

điệp Laborem Exercens đã làm sáng tỏ điều đó: “Truyền thống Kitô giáo không bao giờ chủ 

trương đó là quyền tuyệt đối, không gì chạm đến được. Trái lại, quyền này được hiểu trong bình 

diện rộng lớn hơn thuộc quyền lợi chung của mọi người được sử dụng các lợi ích của cải của 

toàn thể tạo vật: quyền tư hữu phụ thuộc vào quyền công ích, vào việc sử dụng chung các lợi ích 

của cải.” Trong Hiến chế Gaudium et Spes (Vui mừng và Hy vọng), các Nghị phụ của Công 

Đồng Vaticanô II cũng trình bày rõ ràng mối tương quan giữa công ích và quyền tư hữu: “Quyền 

tư hữu không cản trở những hình thức khác nhau của quyền sở hữu công cộng. Dĩ nhiên chỉ có 

thẩm quyền hợp pháp mới có thể buộc chuyển nhượng của cải tư nhân vào sở hữu công cộng tuỳ 

theo những đòi hỏi và trong giới hạn công ích, nhưng phải bồi thường tương xứng.”[8] 

 hay  ời kết Chuyện Thái Hà xảy ra lần này xét bề nổi của vấn đề thì có thể vẫn là chuyện đi đòi 

đất. Nhưng qua chuyện đòi lại mảnh đất đã bị chiếm dụng một cách bất hợp pháp và không hề có 

chuyện “bồi thường tương xứng”, các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà đang đòi lại một trong 

những quyền căn bản “tạo nên tự do của con người” mà đã bị người ta đánh cắp: QUYỀN  Ƣ 

HỮU. 

Lm  Anthony N uyễn Văn Dũn , DCC  

Nguồn: http://www.giaoxuthaiha.org/dong-chua-cuu-the/tin-dong-chua-cuu-the/1194-chuyn-

thai-ha-va-quyn-t-hu.html 
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KIẾN NGHỊ DỪNG NGAY CÁC HOẠ  ĐỘNG GÂY HẤN 

ĐỐI VỚI GIÁO XỨ  HÁI HÀ-DÒNG CHÚA CỨU  HẾ 

HÀ NỘI 

KIẾN NGHỊ DỪNG NGAY CÁC HOẠT ĐỘNG GÂY HẤN ĐỐI 

VỚI GIÁO XỨ THÁI HÀ-DÒNG CHÚA CỨU THẾ HÀ NỘI 

Thái Hà- Như đã thông tin, chiều hôm qua vào lúc 14h30 ngày 

3/11/2011, một toán khoảng 100 người  được huy động đi cùng nhân 

viên an ninh, các phóng viên truyền hình, quay phim…ập vào Nhà thờ 

Dòng Chúa Cứu Thế- Giáo xứ Thái Hà chửi bới, lăng mạ các linh mục, 

giáo dân, tu sĩ và đã gây náo loạn khu vực Nhà thờ. Toán người trên 

còn được trang bị loa tay, búa sắt, đập phá cửa Tu viện và phá khóa 

cửa Nhà thờ…gây hư hỏng tài sản của Nhà thờ Giáo xứ Thái Hà và uy 

hiếp tinh thần Giáo dân. 

 

 

Trước tình hình đó, ngày hôm nay, linh mục Giuse Nguyễn Văn Phượng đại diện cho anh chị em giáo 

dân, tu sĩ, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế- Giáo xứ Thái Hà đã gửi đơn “Kiến Nghị dừng ngay các hoạt 

động gây hấn đối với Giáo xứ Thái Hà-Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội” cho chủ tịch UBND phường Quang 

Trung, chủ tịch UBND quận Đống Đa, chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.  
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Dưới đây xin đăng nguyên văn đơn Kiến Nghị
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