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NƠI TẬN CÙNG ĐẤT NƯỚC: 

                        GIÁO HỌ SƠN HẢI (HÒN HEO ĐẢO) 

 

Hai lần ra thăm Hòn Heo Đảo 

 

Năm trước, nhân dịp Giáo xứ  Kiên Lương (hạt Hà Tiên, Gp Long Xuyên) mừng 

kỷ niệm 60 năm thành lập, hơn 20 anh em thuộc lớp chủng sinh 1961 đầu tiên Long 

Xuyên, về chúc mừng, rồi kéo nhau ra thăm Hòn Heo Đảo, một giáo họ do cha Vinh 

Sơn Nguyễn Minh Chu phụ trách. Cha Chu đang làm chánh xứ Kiên Lương, kiêm Hạt 

Trưởng Hà Tiên. Hòn Heo Đảo lúc này đang như một công trường ngổn ngang đất đá 

bạt đồi; nhà nguyện tạm lợp tôn tuềnh toàng. 

 

 

 
 

 
 

 

Năm 2019, dăm người đồng liêu Pio với cha Vinh Sơn Minh Chu trở lại Hòn Heo 

mừng thọ lên hàng 7 bó, và hân hạnh chúc mừng công trình khởi sự tốt đẹp của cha 

Phụ Trách Giáo họ. 



2 
 

 

 
Nhà xứ vừa hoàn thành, bên cạnh tháp chuông từ từ mọc cao, án ngữ vị trí đắc địa 

Hòn Heo Đảo. (ảnh chụp 17/11/19) 

 

 
 

Song, hình ảnh gây ấn tượng đẹp cho nhóm khách phương xa , chính là  các cháu 

thiếu nhi chỉnh tề, ca múa nhịp nhàng, hồn nhiên với ánh mắt trong sáng, rực niềm tin 

tưởng. 
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Trong căn phòng khang trang trên lầu nhà xứ, còn thơm mùi sơn nước, nơi vừa 

làm nhà nguyện tạm, phòng khách, phòng sinh hoạt chính …Cha Vinh Sơn Minh Chu 

tâm sự về quá trình gần 30 năm gầy dựng giáo họ này … 

 

 

 
 

 

Hành trình từ 1993 

Giáo họ Sơn Hải thuộc Giáo xứ Hòn Chông, nằm trên đảo Hòn Heo, trong quần đảo Bà 

Lụa. Quần đảo Bà Lụa gồm 42 đảo lớn nhỏ trên một diện tích biển khoảng 

70 km², được cấu tạo từ đá trầm tích Paleozoi hạ-trung.   Các đảo nơi đây có độ cao 

không quá 100 m. Dân cư tập trung trên các đảo như hòn Heo, hòn Ngang và hòn 

Nhum.  Xung quanh quần đảo Bà Lụa là vùng biển nước nông; có nơi, lúc nước ròng 

người ta có thể thong dong lội từ đảo này sang đảo khác..  

Hòn Heo là đảo lớn nhất trong quần đảo Bà Lụa, có chu vi khoảng 7 km và diện 

tích vào khoảng 1,5 km². Cách Ba Hòn 10km, cách Hòn Chông 7km. Tên  gọi hòn 

Heo bắt nguồn từ việc người Pháp ra đảo lập trại nuôi heo thử nghiệm vào năm 1918. 

Dân cư hiện nay vào khoảng 1500 người đa số sống nghề chài lưới, nuôi trồng hải sản. 

Thiên nhiên ưu đãi Hòn Heo có được nguồn 

nước ngọt phong phú. Chỉ cần khoan xuống 30 

met là gặp mạch nước ngầm ngọt, lành, tràn 

trề. Có nước ngọt nên có sự sống nuôi con 

người hằng ngày. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_C%E1%BB%95_sinh
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Trước năm 1975, có nhiều thanh niên trốn quân dịch ra ẩn náu ở đây, mỗi khi có  cảnh 

sát đi bắt lính họ trốn lên núi, vào cây rừng rậm rạp. Đến khi quan quyền xuống tầu về 

đất liền họ lại nhởn nhơ xuống núi câu cá bắt tôm ghẹ sống qua ngày. Hòa bình lập lại, 

vì quen với cuộc sống ngoài hải đảo họ không muốn trở về đất liền và chọn nơi này làm 

quê hương, đem vợ con ra đây xây dựng cuộc sống, vì xung quanh đảo có rất nhiều tôm 

cá. Dân cư càng ngày càng đông nên vào năm 1983 Nhà Nước thành lập một xã đảo lấy 

tên là Sơn Hải, trụ sở hành chánh đặt tại Hòn Heo. 

Năm 1993, sau khi nhận xứ Hòn Chông, lần đầu tiên tôi đặt chân lên đảo, gặp 

được mươi giáo dân, họ bơ vơ tất tưởi như những con chiên lạc lõng không có người 

chăn, không họ đạo, không có nơi đọc kinh cầu nguyện, con cái lớn lên không được học 

giáo lý. Họ ao ước sớm có bóng thánh giá  mọc lên trên vùng biển trời biển xa xôi này. 

Ước mơ thành lập môt giáo họ, xây dựng một ngôi thánh đường nho nhỏ để thờ phượng 

Chúa đã nhen nhúm lên trong đầu óc chúng tôi từ đó. 

 Việc đầu tiên là tìm mua một mảnh đất cho tương lai. Sau nhiều đắn đo chúng tôi 

đã kiếm được miếng đất rừng có diện tích khoảng 6.000m2 trên một ngọn đồi nhỏ sát bờ 

biển ở Mũi Cọc, quay về hướng đông, từ đây nhìn rõ đất liền với những núi đồi lô nhô 

xanh mướt, tạo thành đường chân trời tuyệt đẹp. Tạ ơn Chúa, đó là ý Chúa muốn. 

Từng bước làm thủ tục, chúng tôi lập danh 

sách giáo dân được 70 hộ với 255 khẩu, lấy chữ ký 

của từng gia đình, rồi nộp đơn xin thành lập giáo 

họ lấy tên Sơn Hải là tên của địa phương, nhưng 

bị từ chối lý do vì không đủ túc số giáo dân. 

Không nản lòng, chúng tôi lại tiếp tục nộp đơn và 

nộp đơn nhiều lần sau đó nhưng vẫn tiếp tục bị từ 

chối. Cuối cùng sau 20 năm đeo đuổi, chúng tôi 

được chính quyền Tỉnh Kiên Giang đành chấp 

thuận cho thành lập giáo họ Sơn Hải . Đây là bước 

khó khăn nhất và quan trọng nhất đã vượt qua. 

- Ngày 06 tháng 9 năm 2012 UBND Tỉnh Kiên Giang ra quyết định thành lập Giáo 

Họ Sơn Hải trực thuộc Giáo xứ Hòn Chông. 

- Ngày 18 tháng 12 NĂM 2012, Đức Cha Giuse Trần xuân Tiếu Giám Mục Chính 

tòa GP Long Xuyên ký sắc lệnh thành lập Giáo họ Sơn Hải thuộc Giáo xứ Hòn Chông  

nhận Đức Mẹ Mân Côi làm Bổn Mạng .  

Bước kế tiếp là chủ quyền đất đai. Dù là đất của mình bỏ tiền ra mua nhưng theo 

quy trình lại phải hiến lại cho Nhà Nước, để rồi Nhà Nước cấp lại “quyền sử dụng đất 

tôn giáo”. Trường hợp này Giáo Họ chúng tôi có 6000m2  hiến cho Nhà Nước, sau nhiều 

năm ngâm cứu, UBND Tỉnh Kiên Giang vào ngày 3/6/2015  cấp giấy Quyền sử dụng 

đất Tôn Giáo cho Giáo họ Sơn Hải nhưng chỉ cho diện tích 3000m2. Họ nêu lý do: giáo 

dân ít thì làm nhỏ thôi, vả lại đất ngoài hải đảo rất khác với trong đất liền, vì là đất 

“rừng phòng hộ”, đất “quốc phòng” … Dù sao cũng xin tạ ơn Chúa ! 

Có được đất đai chúng tôi tiến hành công việc bạt đồi và lấn ven bờ biển để ngăn 

sạt lở,  đồng thời làm một công viên công cộng có diện tích 1000 m2  ngay mặt tiền nhà 
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thờ, và tiến hành xin giấy phép xây dựng nhà thờ cùng các công trình phụ trợ như nhà 

xứ, tháp chuông. 

- Ngày 24/8/2018 Sở Xây Dựng Kiên Giang cấp Giấy Phép Xây Dựng nhà thờ 

Sơn Hải. Ngày 7/9/2018 UBND Huyện Kiên Lương cấp giấy phép xây dựng Nhà xứ và 

Tháp chuông cho Giáo Họ Sơn Hải 

 Sau khi hội đủ các thủ tục hành chánh, giấy phép xây dựng giáo họ, ngày lễ Đức 

Mẹ Mân côi năm 07/10/ 2018, chúng tôi xuống móng xây nhà xứ, công trình ưu tiên 

chọn trước, để có chỗ tạm thời sinh hoạt tôn giáo cho giáo dân, chỗ trú mưa nắng cho 

thợ thầy và chỗ học tập cho các thiếu nhi của Giáo họ. Bắt đầu khởi động cho giai đoạn 

xây dựng  đòi hỏi rất nhiều tiền bạc và công sức. 

Vấn đề quan trọng đáng quan tâm nhất vẫn là con người, việc giáo dục thiếu nhi  

lại quan trọng hơn cả việc xây cất bởi đó là việc trăm năm. Những người giáo dân ngoài 

hải đảo Hòn Heo này rất đáng thương, họ bơ vơ lạc lõng từ hơn nửa thế kỷ qua, cách ly 

đất liền về không gian địa lý, họ cũng cách ly về mặt tâm lý, xã hội, văn hóa và cả về 

tôn giáo tín ngưỡng. Những thế hệ cha ông trước, có một đức tin tương đối vững mạnh 

ra đây lập nghiệp từ ban đầu đã lần lượt ra người thiên cổ; những thế hệ kế tiếp tuy 

mang danh là có đạo nhưng đức tin rất mờ nhạt, nguội lạnh. Mỗi năm chỉ có được mấy 

thánh lễ vào những dịp lễ lớn  với đủ mọi thứ giấy phép phức tạp nhưng không đủ sức 

hâm nóng tâm hồn băng giá của người giáo dân. Vậy nên chúng tôi bắt đầu nhắm vào 

giới thiếu nhi . 

Thiếu nhi ở đây chúng tôi quy tụ được 

khoảng 50 em mọi lứa tuổi, mọi thành phần 

gia đình với hoàn cảnh khác nhau. Vào mùa hè 

chúng tôi gửi các thầy Đại chủng sinh ra sinh 

hoạt giáo lý với các em, dậy đàn hát, dạy  nhảy 

múa, dậy văn hóa để thu hút các em lui tới với 

Chúa, các em làm quen rất nhanh và hào hứng. 

Hết tháng hè, mỗi ngày Chúa nhật lại có các 

huynh trưởng theo đò chợ ra sinh hoạt với các 

em vài giờ đồng hồ để hâm nóng tinh thần các 

em. 

Điều hấp dẫn các em nhất vẫn là vật chất, vì gia đình các em rất nghèo, từ thiếu 

đến đủ ăn nên đối với các em thì một cục kẹo vẫn là quý. Vào đầu năm học chúng tôi 

phát cho mỗi em một bộ quần áo, một bộ sách giáo khoa, vài chục cuốn vở và một số 

em còn được cặp sách, giầy dép và học bổng nữa. 

Về sinh hoạt tôn giáo: Từ hơn 3 năm nay sau khi san được một khoảng  mặt bằng, 

chúng tôi đã tạm dựng một căn nhà tiền chế làm nơi cho giáo dân đọc kinh dâng lễ, 

hằng tuần tôi đi đò chợ từ Ba Hòn ra dâng lễ Chúa nhật với giáo họ. Vì có một thầy giúp 

xứ thường trú ngoài đó nên số người đến dự lễ 

đặc biệt là các thiếu nhi cũng khá đông vui và 

sốt sắng. 



6 
 

Vào dịp 25/12 năm 2016, Đức cha  Giuse Trần văn Toản đến dâng lễ Mừng Chúa 

Giáng Sinh với Giáo họ nhỏ bé xa xôi này. Giáo dân hết sức vui mừng và cảm động vì 

là lần đầu tiên được mừng lễ Giáng sinh với Đức Giám mục giáo phận trên phần đất 

mới khai phá. Hy vọng sự viếng thăm của vị mục tử Giáo phận là sự viếng thăm của 

chính Chúa đem đến muôn phúc lành và sự nâng đỡ khích lệ ủi an.   

Phúc lành của Chúa cho hòn đảo này thì nhiều lắm mà chúng tôi có thể đúc kết 

bằng những chữ: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Đây là một vùng biển rất bình yên 

không mấy khi xẩy ra bão tố ngay cả trong cơn bão số 5 lịch sử hồi năm 1997. Ngay sau 

chuyến viếng thăm của Đức Giám mục thì ngày 23 tết Đinh Dậu, Hòn Heo đóng điện 

lưới quốc gia. Có điện, có nước nên cuộc sống của người dân ở hải đảo này phát triển 

khấm khá lên từng ngày. 

Khởi đầu khi thành lập giáo họ Sơn Hải, 

chúng tôi đã chọn Đức Mẹ Mân Côi làm Bổn 

Mạng. Giáo hạt Hà Tiên có nhiều nhà thờ mang 

danh hiệu Đức Mẹ, đặc biệt có hai trung tâm 

hành hương kính Đức Mẹ là Hòn Chông và Núi 

Trầu. Đã bao năm rồi Đức Mẹ hiện diện ở đây 

rất âm thầm nhưng mầu nhiệm và dạt dào tình 

mẹ như nước đại dương.  

Trong vùng biển giữa Hòn Chông và Hòn 

Heo có Hòn Đá lửa. Gọi là Đá Lửa vì khi ánh 

nắng mặt trời chiếu vào nó trở nên đỏ rực như lửa cháy. Hòn Đá Lửa không phải là một 

hòn duy nhất nhưng có tới năm sáu hòn lớn nhỏ đứng rải rác mà người dân địa phương 

tin rằng chúng di động: có lúc chúng chụm lại gần nhau lại có lúc rời xa nhau ra. Đây là 

những hòn núi đá vôi đẹp nhất của quần đảo Bà Lụa mà khi ngắm nhìn người ta dễ có 

thể liên tưởng tới Vịnh Hạ Long ngoài Bắc, tuy chỉ là tiểu cảnh nên Thi sĩ Đông Hồ đã 

đặt tên là : “Tiểu Hạ Long Của Phương Nam”. Điều đặc biệt là trong những hòn này 

có một mỏm đá  hoàn toàn do thiên nhiên đẽo gọt giống như hình Đức Mẹ mặt hướng 

về đảo Hòn Heo từ không biết bao nhiêu ngàn năm rồi đang ngồi chờ con con cái Mẹ 

quy tụ về để xây cho Mẹ một ngôi thánh đường tôn vinh Mẹ trong vùng trời biển hoa 

gấm này của tổ quốc Việt 

Nam. Chúng ta hãy ngắm nhìn 

hình tượng này nhá. 

Hiện nay – 11/2019 - 

chúng tôi đã hoàn thành ngôi 

nhà xứ để cho giáo dân có chỗ 

đọc kinh cầu nguyện, cho 

thiếu nhi học giáo lý, cho thợ 

thầy trú ẩn mưa nắng. Chúng 

tôi cũng đang xây dựng tháp 

chuông có hình dáng của ngọn 

hải đăng trên đỉnh, đêm đêm tỏa sáng khắp vùng biển mênh mông hướng dẫn tầu thuyền 

về bến. Dù chưa hoàn thành nhưng đã treo chuông. Mới đây vào ngày 6/10/2019 chúng 
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tôi đã xuống móng xây nhà thờ vào ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi là Bổn Mạng của Họ Đạo 

trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và bà con giáo dân của 2 xứ đạo  Kiên 

Lương và Hòn chông. Ngày đó chúng tôi giật hồi chuông đầu tiên vang vọng trên vùng 

biển hoa gấm này, âm thanh mà từ tạo thiên lập địa ở đây chưa bao giờ được nghe. 

Tiếng chuông vang vọng mỗi ngày để đánh thức núi rừng hòa với tiếng sóng biển dâng 

lời ca tụng Chúa. 

Công trình nhà thờ Sơn Hải một khi được hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn nổi 

bật của đảo Hòn Heo: trước khi tầu đò cập bến và cả khi rời bến đều phải đi ngang qua 

nhà thờ, điều đó nhắc nhở cho mọi người về sự hiện diện của Chúa nơi biển trời xinh 

đẹp  đất Hà Tiên, vùng cực Tây Nam tổ quốc. 

Lạy Chúa, việc tay Chúa làm thật kỳ diệu biết bao! (Tv. 111, 2) 

                           Lm. Vinh sơn Nguyễn minh Chu (k11, Pio) 

                                  Chánh xứ Kiên Lương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


