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MỘT NGÀY CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VN  
TẠI ĐAN VIỆN St Ottilien  

Đan viện St. Ottilien chào đời hơn một thế kỷ, do Cha Dòng Biển 
Đức Schweizer Andreas Amrhein (1884-1895) thành lập năm 1884 
tại Reichenbach. Năm 1887 nhà Dòng được dời về làng Emming, 
nay là làng St. Ottilien. Thuộc tiểu bang Bavaria cách Munich 40 
km. Diện tích rộng hơn 200 mẫu Anh, trên đồi cao yên tĩnh, tháp 
nhà thờ cao 75 m, bao quanh là đồng cỏ xanh mược, ruộng lúa mì 
trĩu hạt vàng bên cánh rừng nhỏ.  Nhà Mẹ của Dòng hơn 110 Đan 
sĩ, sống chiêm niệm, cầu nguyện, truyền giáo, lao động với đủ mọi 
ngành nghề. Đan Viện biệt lập như một ngôi làng (Klosterdorf/làng 

tu) Đan sĩ phải tự túc  canh tác, các khu vườn như nông trại trồng rau, trái cây, nuôi gia súc: bò, heo, gà…. 
Đời sống tu viện không phụ thuộc nhiều vào trợ giúp bên ngoài, còn có những nhà xuất bản EOS và nhà 
in, thư viện, bảo tàn viện, nhà tĩnh tâm, nhà khách (60 phòng, 90 giường) và khu vườn bia… khu nội trú 
cho 250 học sinh và bán nội trú  cho 140 HS. Trường trung học Rhabanus Maurus Gymnasium có 780 HS 
và 60 thầy giáo…Tu Viện lớn nỗi tiếng tại tiểu bang Bavaria, dòng tu nầy có hơn 1100 Đan sĩ hoạt động 
truyền giáo 19 Quốc gia trên thế giới. Người Việt Nam duy nhất và 
đầu tiên đến tu ở Đan viện là Lm. Phạm Sơn Hà. Đời sống trong tu 
viện bận rộn nhưng ngài luôn quan tâm đến Quê hương Việt Nam 
và Giáo Hội, luôn hổ trợ các phong trào đòi dân chủ tự do, công lý 
và hoà bình cho Việt Nam  

Vì yêu chuộng Công Lý - Hoà bình nên ngài đã tổ chức „Một ngày 
cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam". Thơ kêu gọi phổ biến 
rộng rãi trên các trang báo điện tử Online được nhiều người truy 
cập như: Thongtinberlin.com, lyhuong.net, Nguoivietboston.com, và 
các diễn đàn… Lm. Phạm Sơn Hà đã nhận được nhiều e.mail khắp nơi trên thế giới gởi đến ngưỡng mộ, 
khích lệ và hợp ý cầu nguyện.  Cụ Lê Quang Liêm trên 80 tuổi, Đại diện GHPG Hòa Hảo tại Việt Nam viết: 
“Đọc Lời kêu gọi của Lm. Phạm Sơn Hà, lòng tôi cảm thấy vô cùng xúc động trước tấm lòng yêu mến quê 
hương của Lm.Sơn Hà và đồng hương Việt Nam ở hải ngoại là những người đã rời khỏi đất nước VN, đã 
thoát khỏi kiếp sống đọa đày dưới chế độ độc tài toàn trị của đảng CSVN, một kiếp sống làm người mà 
không có quyền con người… „ 

Ngày 02.7 vừa qua Cộng Đồng Việt Nam từ các nơi xa từ: 
Mönchenglachbach Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart ,…… và 
München đã về Đan Viện tham dự ngày cầu nguyện.  

15g00- 16g 00: Thánh lễ đồng tế do Lm. Augustinô Phạm Sơn Hà 
OSB chủ sự, đồng tế với các Linh mục Đan viện St. Ottilien: 
Lm.Viện phó Claudius Bals, Lm. Johannes Neudeck. Lm. 
Varghese Binoy (người Ấn Độ), Lm. Ðinh xuân Minh, Lm. Nguyễn 
văn Khải dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, và cha cố Giuse Nguyễn 
văn Tịnh. 

Trong thời gian nầy các Giáo xứ như München đi HÀNH HƯƠNG TÔN VINH ĐỨC MẸ TẠI MARIENFRIED 
NĂM 2011 tại Neu Ulm có Thánh Lễ cầu nguyện cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam tại Đài Đức Mẹ 
Fatima. Nhưng tại Đan Viện tham dự thánh lễ hơn 200 Kitô hữu và nhiều người thuộc các tôn giáo khác, 
cũng như Đại Diện Các Đoàn Thể, Đại Diện Tinh Thần các Tôn Giáo và một số giáo dân người Đức. Trong 
nghi thức Thánh lễ có phần song ngữ Đức Việt. Cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam được sống trong tự do, 
hòa bình và mọi nguời cùng góp sức để xây dựng quê hương. Kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn 
trọng công lý và nhân phẩm con người. Tâm nguyện qua lời nguyện tín hữu:  lạy Chúa, Quê hương VN 
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đang bị bạo quyền phương Bắc đe doạ xâm chiếm. Nhân quyền của người dân luôn bị tước đoạt. Nhân 
phẩm bị chà đạp, con người sống gian dối, thiếu chân thật và thiếu tình người. Xin Chúa cho chúng con 
nhận ra được tình yêu chân thật của Chúa để chúng con biết thương yêu tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, và 
cùng nhau đoàn kết tạo nên sức mạnh mà gìn giữ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước thân yêu.  

Lạy  Chúa, trên quê hương VN thân yêu của chúng con còn biết bao nhiêu người dân không cơm ăn áo 
mặc, không cửa không nhà, Trẻ thơ phải lang thang đi ăn xin trên hè phố, không có cơ hội cắp sách đến 
trường, thiếu nữ phải bán thân đi làm nô lệ tình dục, người thấp cổ bé miệng bị đàn áp bóc lột, bị cướp đất 

đai tài sản. Xin Chúa đoái thương an ủi giúp họ trong cơn khốn khó. 
Xin giúp chúng con biết can đảm lên tiếng bênh vực người bị áp 
bức, bóc lột. Chúng con cầu xin Chúa…………. 

Lm. Viện trưởng Jeremias Schröder ngài đã cố gắng đến với Cộng 
Đoàn Việt Nam trong phần cuối thánh lễ, ngài chào mừng và góp lời 
cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam có tự do tôn giáo và nhân quyền 
phải được tôn trọng. Đại diện Cộng Đoàn ông Nguyễn Văn Rị trao 
qùa lưu niệm chiếc khăn quàng có cờ vàng ba sọc đỏ, là biểu 
tượng cho tự do của Người Việt tỵ nạn CS khắp nơi trên thế giới, 
đã rời bỏ quê hương khi cộng sản chiếm miền Nam ngày 

30.4.1975.  

Thánh lễ xong mọi cùng người  đến phòng hội thảo, qua sân rộng 
một số anh chị em cùng phất cao ngọn cờ vàng đồng ca nhạc phẩm 
“Đáp lời sông Núi” và hô to Hoàng Sa & Trường sa là của Việt Nam 

16g30 -18g00: Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải dòng Chúa Cứu Thế, 
thuộc Giáo Xứ Thái Hà, Hà Nội, hiện đang ở Roma. Tại Hà Nội ngài 
đã đấu tranh bất bạo động, chống lại áp bức từ mọi phiá cùng giáo 
dân bảo vệ Giáo Xứ Thái Hà tồn tại. Ngài là diễn giả sinh động nói 
về “tự do tôn giáo tại VN”, hoàn cảnh đời sống tu hành dưới nhà 
cầm quyền CSVN trước và sau 1954 tại miền Bắc. Cộng sản chủ 
trương tiêu diệt tôn giáo, hay biến tôn giào trở thành công cụ cho đảng. Tìm cách gây chia rẽ hoặc xen vào 
nội bộ của các tôn giáo như đi tu phải xin phép, “tốt đời đẹp đạo” mọi công việc của Giáo Hội bị kiểm soát 

thật chặt chẽ, khuyến khích các linh mục thân nhà nước chấp 
nhận thỏa hiệp, cộng tác với nhà cầm quyền để hưởng lộc, cúi 
đầu im lặng trước những điều ác hay bất công…Biến các tôn 
giáo thành những “tôn giáo lễ hội”. CSVN đàn áp thẳng tay các 
tôn giáo hay những chức sắc tôn giáo nào dám nói sự thật về 
chế độ, dám lên tiếng chống điều ác, chống bất công, đòi công 
lý.  

Cha Khải tường thuật từ 1954 nhiều Xứ đạo đã di cư vào 
Nam, chỉ còn lại một thiểu số giáo dân ở lại quê nhà, không 
được phép đi lễ, nhà thờ bỏ trống, nhà cầm quyền cho người 
ngoại đạo chiếm nhà, biến nhà thờ trang nghiêm thành nơi 

buôn bán.. nơi để làm thịt bò heo để bán…Giáo dân còn ở lại phải âm thần giữ đạo đi nhà thờ cũng đi chui, 
con cháu học hỏi giáo lý cũng chui, muốn đi tu vào tiểu viện, rồi đến đại chủng viện cũng chui, được thụ 
phong linh mục cũng chui, ở dòng Chúa cứu thế Thái Hà thì không có “hộ khẩu” gọi là ở chui. Không có sự 
bình đẳng với những người có niềm tin tôn giáo, họ thường bị đẩy ra ngoài xã hội và thường bị công an 
theo dõi từng lời nói ,từng hoạt động .Những nơi có đông người theo đạo thì họ không làm gì được nên 
cho phép hoạt động tôn giáo, nhưng gây những khó dễ như đi ruớc kiệu, cầu nguyện phải xin phép. v.v 
ngược lại những nơi vùng xa ít giáo dân thì họ ngăn cấm. Nhà nước không cho phép sửa chữa nhà thờ, 
sửa chữa những nơi thờ phượng. Mặc khác họ luôn tuyên truyền là ở Việt Nam có tự do tôn giáo. Cuộc 
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sống tại các vùng quê cũng còn rất khổ vì nhiều nơi không đủ ăn. Tình trạng bọn cầm quyền địa phương 
thực hiện những đòn phép biến hóa đất đai, cơ sở trong diện họ quản lý nhằm trục lợi cá nhân là một trong 
những nguyên nhân chính dẫn đến khiếu kiện dai dẳng của người dân lâu nay. Từ khi chính phủ Mỹ rút 
Việt Nam khỏi danh sách CPC “các nước đàn áp tôn giáo” tháng 11/2006". Nhà cần quyền đã có những 
hành động đàn áp và khủng bố. Đập phá tượng Đức Mẹ Sầu Bi, đàn áp xứ Đồng Chiêm, Tam Tòa, Thái 
Hà, Cồn Dầu, Cầu Rầm, Tòa Khâm Sứ…Buổi hội thảo thật súc tích, những chuyện có thật trong đời, 
CSVN càng cấm đạo, đạo càng phát triển và cắm rễ đức tin càng sâu…. Từ đầu Thánh và buổi hội thảo 
nhóm Diễn đàn Paltalk của anh Ngô Gia đã trực tiếp truyền đi sinh hoạt khắp nơi trên thế giới nghe buổi 
cầu nguyện..  

18g00 - 19g45  Thời tiết đẹp không mưa, buổi ăn tối nướng thịt 
ngoài vườn vui vẽ trong bầu không khí thật ấm cúng và thân mật. 
Cha Khải tiếp xúc với mọi người và trả lời những câu hỏi về đời 
sống thật tại Việt Nam. 

 20g00 - 21g15: Sau bữa ăn tối là buổi  là rước nến kiệu Đức Mẹ, 
trên đường đến nhà nguyện vang tiếng hát “Ave Maria con dâng lời 
chào Mẹ. Khi tàn màu nắng chiều, và khi sương đêm nặng gieo, con 
say sưa lời ca chào…Ave Maria dịu dàng xin nghe con cầu khẩn 

cho nhân dân Việt Nam được thoát ách quỷ thần……”, 

Thánh lễ có kinh Dâng Nước Việt Nam cho trái Tim Mẹ và dâng nến cầu 
nguyện xếp trên bản đồ Việt Nam. Cầu xin Chúa và Mẹ ban phước lành  
cho mọi gia đình Giáo hội, quê hương Việt Nam. Hy vọng quê hương Việt 
Nam thật sự có tự do và dân chủ. Dư âm ngày cầu nguyện cho quê 
hương Việt Nam vẫn vang vọng với Đan viện St. Ottilien và trong lòng mọi 
người. 
 
“Hy vọng đã vươn lên trong mộ sâu quên ưu sầu 
Hy vọng đã vươn lên dưới mặt trời thêm phơi phới 
Hy vọng đã vươn lên trong cuộc tình toàn thế giới 
Hy vọng đã vươn dậy trong ngày qua sang ngày nay cho ngày mai“…… 
 
Nguyễn Quý Đại 
Tham khảo Đan Viện                                                                  
http://www.erzabtei.de 


