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Năm 2019 có thể là gọi là năm có nhiều lễ kỷ niệm của các bậc linh mục lão thành trong nước cũng 
như hải ngoại. Một số linh mục từng bôn ba vượt biển tìm bến bờ tự do sau biến cố 1975 để đồng 
hành với những người cùng khổ qua những chặng đường cam go giờ đây đã ở tuổi thất tuần, bát tuần 
và đang nghỉ hưu sau những năm tháng chiến đấu không mệt mỏi. Một trong những linh mục lão 
thành ấy mà chúng tôi được biết từ ngày đặt chân đến Hòa Lan là Đức Ông Phệrô Trần Văn Hòa.   
Hòa Lan là một quốc gia khá nhỏ bé nhưng có nhiều điều đặc biệt. Một trong những điều đặc biệt ấy 
là Hòa Lan có một giáo xứ Việt Nam tòng nhân duy nhất ở Âu châu với đầy đủ tư cách pháp nhân và 
hoạt động cách nhịp nhàng từ ngày thành lập, mà người có công lớn nhất là linh mục Phêrô Trần Văn 
Hòa. 
Cha Phêrô Hòa chịu chức linh mục năm 1969 thuộc giáo phận Mỹ Tho. Ngài là cha giáo ở tiểu chủng 

viện gần 10 năm và sau đó di tản qua Pháp, 
nhưng cơ duyên lại đưa đẩy ngài đến Hòa Lan 
để làm việc với anh chị em tỵ nạn Việt Nam 
vừa chân ước, chân ráo đến đinh cư tại Hòa 
Lan, để rồi từ đó cùng với những anh chị em 
đầu tầu qua sự giúp đỡ của ban ngoại kiều 
thành lập giáo xứ Việt Nam cho đến nay là 40 
năm. Những gì vị linh mục này đã sống, đã 
làm, đã hiện diện với với những giáo dân thuở 
hàn vi ai cũng hiểu. Nhiều người tâm sự rằng 
dù là nửa đêm, có người gọi xức dầu là ngài đi 
ngay dù trời mưa gió, lạnh lẽo và đường xá 
xôi vì là xứ tòng nhân trải dài khắp nước Hòa 
Lan. Có những đôi vợ chồng lúc vui và trúng 
mánh thì ít khi nào phone cha ngài, nhưng khi 
chuẩn bị ly dị, đỗ vỡ thì gọi ngài đến để phân 
giải… đời sống linh mục của ngài như là của lễ 

hiến tế để mọi người có thể ăn ngài. 
Trong thánh lễ mừng Kim Khánh linh mục của ngài tại Hòa Lan, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, 
giám mục giáo phận Mỹ Tho đến từ Việt Nam đã chủ tế và giảng lễ cho Đức ông Phêrô Hòa. Đức cha 

Phêrô cảm thấy rất vui và hãnh diện vì giáo phận Mỹ 
Tho đã đóng góp cho Hòa Lan nói chung và giáo xứ Việt 
Nam tại Hòa Lan nói riêng một vị chủ chăn hiền lành, 
gương mẫu và dễ thương như Đức Ông Hòa trong 40 
năm qua. Còn gì vui hơn khi một người con trong giáo 
phận đã làm rạng danh quê hương, xứ sở.   
Người ta ví linh mục như những chiếc máy bay Boeing 
777. Hàng ngày có biết bao chuyến bay Boeing 777 
chuyên chở hành khách rất an toàn từ nước này qua 
nước khác nhưng ít thấy báo chí nói đến những chuyến 
bay an toàn. Tuy nhiên, khi có một chiếc máy bay bị sự 
cố, tai nạn thì người đem ra phân tích đủ điều và trở 
thành trung tâm điểm của tin tức mà ai cũng biết. Các 
linh mục cũng vậy. Biết bao linh mục làm nhiều điều tốt 
lành nhưng ít khi được nhắc đến. Tuy nhiên, nếu có một 
số linh mục nào đó gây ra vấn đế thì người ta đem ra 
bàn cãi, tranh luận đủ điều. Có lần Đức ông Hòa tâm sự 
với tôi là nhiều khi mình cũng phải tập điếc, tập câm để 
khi phải nghe những điều chê trách, chỉ trích thiếu căn 

cứ nhưng phải luôn tập đức tính khiêm nhường, hiền lành, hi sinh thì người ta sẽ suy nghĩ lại những 



gì họ đã xúc phạm mình. Khiêm nhường chứ không nhu nhược. Đức ông Phêrô đã sống và thực hành 
những gì ngài đã nói trong suốt 50 năm trong sứ vụ linh mục và vẫn vui tươi, hạnh phúc bên những 
người đồng hương xa xứ, và đó chính là bằng chứng sống động nhất hơn 100 ngàn bài giảng của 
ngài.  
Ơn gọi làm người là một ơn gọi cao quý mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Trong ơn gọi 
làm người ấy Thiên Chúa lại tuyển chọn một số người để trở nên bạn hữu của Người trong việc phục 
vụ Dân Thánh qua bí tích truyền chức. Chúng ta vui mừng cùng với Đức Ông Phêrô Trần Văn Hòa tạ 
ơn Thiên Chúa trong dịp kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục.  
Kim Khánh là đỉnh cao hồng phúc và hạnh phúc của đời Linh mục. Có người khéo dùng hình ảnh: mới 

chịu chức, linh mục ở dưới chân đồi; Ngân khánh, 
linh mục đứng trên đỉnh đồi; rồi Kim Khánh hay 
Ngọc Khánh là bước xuống chân đồi. Ngày mừng 
Kim Khánh là ngày niềm vui trên đỉnh cao hồng 
ân. Đỉnh cao hồng ân của Thiên Chúa qua bàn tay 
từ mẫu của Đức Trinh nữ Maria.  
Được làm người, được trở nên con Chúa đã là một 
hồng ân lớn lao. Được trở thành linh mục của 
Chúa lại là một hồng ân nhiệm mầu vô cùng. 
Thánh chức linh mục là sáng kiến và do tình yêu 
nhưng không của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đoái 
thương nhìn đến phận hèn và ban tặng thiên chức 
linh mục cho Đức Ông Phêrô Hòa. Trở nên linh 
mục một ngày là mơ ước của biết bao người. Năm 
mươi năm linh mục là con số không phải bất kỳ 

linh mục nào cũng dám mơ tới. Người ông, người cha, người thầy, người bạn, người anh em của 
chúng ta- Đức Ông Phêrô Trần Văn Hòa đã đi trọn con đường dâng hiến 50 năm qua. Đời linh mục 
trong 50 năm qua với biết bao thăng trầm, gập ghềnh, khúc khủy với biết bao vui buồn sướng khổ 
nhưng cũng là lộ trình đong đầy hồng ân Chúa. 
Chúng ta mừng kim khánh linh mục của ngài, mỗi người chúng ta tiếp tục cầu nguyện và đồng hành 
với ngài suốt quảng đời còn lại vì người Việt chúng ta luôn khắc ghi lời dạy của cha ông: Ẩm thủy tư 

nguyên - uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ 
kẻ trồng cây. Giáo xứ Việt Nam tại Hòa Lan 
hôm nay vẫn duy trì được là do công ơn của 
những thế hệ cha anh, trong đó phải kể đến 
vai trò tuyên úy và quản nhiệm của Đức Ông 
Phêrô Trần Văn Hòa, người Ông, người Cha, 
người Thầy thân yêu của chúng ta mà dịp này 
chúng ta mừng lễ ngài. Xin Chúa và thánh 
bổn mạng Phêrô của ngài luôn ban nhiều ơn 
lành hồn xác cho ngài để ngài được hồn an, 
xác mạnh lúc tuổi già và luôn là động lực, là 
gương lành để chúng ta noi theo.  
Cùng tạ ơn với Đức Ông Phêrô, chúng ta cũng 
muốn nói lên tâm tình yêu mến và biết ơn của 

những người con xa xứ với người cha tinh thần đã đồng hành với chúng ta suốt 40 năm qua từ ngày 
chúng ta đặt chân nới xứ lạ quê người. Vì thế, chúng ta cầu nguyện cách riêng cho Đức Ông Phêrô 
được muôn ơn lành của Chúa trong hành trình Ơn gọi hiến dâng. Xin Chúa tiếp tục đồng hành che 
chở và nâng đỡ Đức Ông Phêrô trong những ngày tháng sắp tới, nhất là bằng ơn Chúa trợ giúp. Và 
hơn nữa chúng ta tạ ơn Chúa vì qua Đức Ông Phêrô, Thiên Chúa ban cho chúng ta những hồng ân. 
Vì chức linh mục Thiên Chúa ban cho con người không phải để cho riêng người linh mục,nhưng vì 
phần rỗi mọi người. Xin chúc mừng Đức Ông Phêrô.  

                                                       Hòa Lan, 27/05/2019 
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD 



 


