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LỜI GIỚI THIỆU  
của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng 

 

Giáo phận Phát Diệm chuẩn bị cử hành những biến cố lớn: mừng 125 năm thành lập giáo phận 

(1901-2026) và 400 năm cha Đắc Lộ gieo những hạt giống Tin Mừng đầu tiên (1627-2027). Trước 

khi mừng lễ, giáo phận đang thực hiện “Dự án mục vụ 10 năm”, từ 2017 đến 2027, để tri ân quá 

khứ, chấn hưng hiện tại và xây dựng tương lai. Không thể nhiệt thành dấn thân thực thi sứ vụ Phúc 

Âm hóa trong tương lai, nếu không trở về với cội nguồn quá khứ để học sự khôn ngoan và không 

chấn chỉnh những lệch lạc thiếu sót nơi đời sống Dân Chúa hôm nay, nhằm canh tân theo tinh thần 

Tin Mừng. 

Trong bối cảnh Dự án mục vụ ấy, giáo phận Phát Diệm tái bản cuốn LỊCH SỬ GIÁO PHẬN PHÁT 

DIỆM của Đức Ông Vinhsơn Trần Ngọc Thụ, một người con ưu tú của Phát Diệm đã từng là thư 

ký riêng của Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II. Dù thời gian phục vụ tại Phát Diệm không lâu, 

nhưng với tấm lòng yêu quê hương tha thiết, Đức Ông đã miệt mài thu thập tài liệu, gặp gỡ hỏi 

han các bậc vị vọng Phát Diệm để hoàn thành và xuất bản vào năm 2001, kỷ niệm 100 năm thành 

lập giáo phận. Dù tác phẩm còn mang những hạn chế khách quan, nhưng qua tác phẩm lịch sử này, 

hậu thế có thể học được lòng nhiệt thành xây dựng giáo phận của các bậc tiền bối khởi từ những 

bước khởi đầu nhỏ bé và khó khăn; và từ những hạt cải nhỏ bé, Chúa đã làm cho giáo phận dần 

dần phát triển thành cây to lớn.  

Giáo phận ghi nhớ công ơn của Đức Ông Vinhsơn và chân thành cám ơn hai người em con dì của 

ngài là Bs. Trần Hoành và ông Trần Vinh, đã cùng Ban Truyền thông Phát Diệm, bổ sung và nhuận 

sắc tác phẩm, đồng thời, xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã hỗ trợ chi phí in ấn. Xin Thiên Chúa ban 

phước lành cho quý vị. 

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, xin trân trọng giới thiệu tác phẩm quí báu này. Nhờ lời chuyển 

cầu của hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô là bổn mạng giáo phận, xin Chúa cho giáo phận ngày 

càng phát triển không chỉ ở mặt nổi mà nhất là về chiều sâu, nhờ việc lắng nghe và thực thi Lời 

Chúa, củng cố tình hiệp thông và hun đúc lòng nhiệt thành tông đồ. 

Ngày 22/10/2021 

Lễ kính thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II, vị thánh mà Đức Ông Vinhsơn Trần Ngọc Thụ, tác 

giả cuốn sách này, đã được vinh dự phục vụ. 

 

+ Giuse Nguyễn Năng 

Tổng Giám mục Sài Gòn 

Giám quản Tông tòa Phát Diệm 



LỜI GIỚI THIỆU 

của Ban Truyền thông Phát Diệm 

 
Trong chương trình 10 năm chuẩn bị mừng đại lễ kỉ niệm 125 Năm thành lập giáo phận Phát Diệm 

(1901-2026) và 400 năm  

Tin Mừng đến Phát Diệm (1627-2027), Ban Truyền thông Giáo phận hân hạnh tái bản cuốn sách 

Lịch Sử Giáo Phận Phát Diệm của Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ (sách dày 467 trang, xuất 

bản lần đầu tại Paris, năm 2001). 

Mục đích việc xuất bản cuốn sách là để cộng đoàn tín hữu hiểu biết thêm về lịch sử giáo phận. Từ 

đó, chúng ta đội ơn Thiên Chúa là Cha nhân lành, đã sai các nhà truyền giáo đem Tin Mừng Chúa 

Giêsu Kitô đến vùng đất này cho chúng ta; đồng thời, chúng ta cảm tạ Đức Mẹ Rất Thánh Mân 

Côi, quan thầy của Nhà thờ chính tòa, hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, quan thầy giáo phận, 

và 11 Thánh Tử Đạo của giáo phận, hàng thế kỉ qua đi, đã phù hộ và che chở đoàn con cái giáo 

phận vượt qua mọi gian nan thử thách, kiên gan giữ vững và phát huy đức tin của mình cho tới 

ngày nay. 

Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ 

Trước khi điểm qua cuốn sách, chúng tôi xin giới thiệu với quý độc giả về tác giả là Đức ông Vinh 

Sơn Trần Ngọc Thụ.  

Đức ông Thụ sinh tại họ Đông Hải, giáo xứ Văn Hải năm 1918, học tại Tiểu chủng viện Ba Làng 

và Phúc Nhạc (1929-1937). Năm 1937, được Đức cha Nguyễn Bá Tòng gửi đi học tại Roma; tại 

đây, ngài thụ phong linh mục năm 24 tuổi (1942), đậu Tiến sĩ Triết học (1945) và Tiến sĩ Thần 

học (1946). Sau đó, học ngành Quốc tế Công pháp tại Đại học Louvain, Bỉ (1946-1949).  

Đức ông Thụ, người con hiếu thảo của Giáo phận Phát Diệm 

Năm 1949, du học về, Đức ông Thụ được bổ nhiệm làm giáo sư Đại Chủng viện Thượng Kiệm, 

rồi bí thư Đức cha Tađêô Lê Hữu Từ (1951-1955). Năm 1954, khi mới di cư vào Nam, ngài cộng 

tác đắc lực với Đức cha Lê Hữu Từ để lo nơi ăn chốn ở cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ và đồng 

bào di cư gốc Phát Diệm. Sau đó, ngài được mời làm bí thư Tổ chức Viện trợ Công giáo Hoa Kì 

(Catholic Relief Services, 1956-1957). Cũng trong thời gian này, Đức cha Simon Hoà Nguyễn 

Văn Hiền, Giám mục Sài Gòn, giao cho ngài phụ trách các giáo phận di cư thuộc Giáo phận Sài 

Gòn trong vòng 9 tháng. Kể từ đó, Đức ông Thụ lần lượt được tín nhiệm phục vụ Giáo hội Việt 

Nam cũng như Giáo hội toàn cầu trong những nhiệm vụ rất đặc biệt và hết sức quan trọng như sẽ 

thấy ở phần sau. Và cho đến tận cuối đời, Đức ông Thụ vẫn còn miệt mài sưu tầm tài liệu để viết 

sách, đặc biệt là cuốn Lịch Sử Giáo Phận Phát Diệm mà chúng ta đang đề cập.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Đức ông Thụ, người con tận tụy của Giáo hội Công giáo Việt Nam 

Ở đây, chỉ xin đặc biệt nhắc lại công tác làm cáo thỉnh viên phong thánh cho 117 vị Chân Phúc Tử 

Đạo Việt Nam của Đức ông Thụ mà thôi. (Cáo thỉnh viên là đại diện hàng giám mục Việt Nam 

làm lại tất cả các hồ sơ 117 vị Chân Phúc Tử Đạo để đệ trình lên Đức Giáo Hoàng – qua Bộ Phong 

thánh – xin ngài tuyên thánh cho các vị Chân Phúc). Đây là công tác đặc biệt quan trọng và có tính 

cách lịch sử đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam. 

Trong quá khứ, công tác cáo thỉnh viên này đã 4 lần cậy nhờ 3 vị linh mục và một đức ông là người 



ngoại quốc, nhưng vì các vị bị thuyên chuyển, cho nên công việc còn bỏ dở. Ngày 25-11-1985, 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, uỷ thác cho 

Đức ông Trần Ngọc Thụ tiếp nối nhiệm vụ làm cáo thỉnh viên phong thánh cho 117 vị Chân Phúc 

Tử Đạo Việt Nam.  

Thế là trong suốt gần 2 năm, Đức ông Thụ, ban ngày làm việc trong Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, 

ban đêm chong đèn đọc tài liệu và đúc kết các hồ sơ. 

Vào thời điểm đó, tình hình giữa nhà nước Việt Nam và Vatican còn khá phức tạp, cho nên khi 

giao công tác, Đức Hồng y Căn đã nói với Đức ông Thụ: “Cha chịu khó tự tháo vát lấy”. Nghe 

lời dặn dò của Đức Hồng y, Đức ông Thụ đã quyền biến mời được 320 giám mục của 3 nước liên 

quan là Tây Ban Nha, Phi Luật Tân và Pháp để các vị kí thêm 3 thỉnh nguyện thư đệ trình Toà 

Thánh xin phong thánh cho Các Vị Chân Phúc Tử Đạo Việt Nam. Đức ông còn khôn ngoan xin 

Bộ Phong thánh chấp thuận cho Dòng Đa Minh và Hội Thừa Sai Ba Lê được cùng đứng tên làm 

cáo thỉnh viên phong thánh. Vì thế mà có tới 3 cáo thỉnh viên: Đức ông Trần Ngọc Thụ (Việt 

Nam), Lm. Innocenzo Venchi (Dòng Đa Minh) và Lm. Jean Baptiste Itcaina (Hội Thừa Sai Ba 

Lê).   

Nhờ sự sáng suốt và tinh thần đoàn kết của Đức ông Thụ, các Giáo hội Tây Ban Nha, Pháp và Phi 

Luật Tân đã cung cấp cho vị cáo thỉnh viên Việt Nam thêm nhiều tài liệu hiếm quý. 

Cuối cùng, Đức ông Thụ đã hoàn thành 2 tập sách: 

Vụ Án Phong Thánh (1125 trang, xuất bản tại Hoa Kì, Nhà In St Michael, 1987). Cuốn này để 

cống hiến độc giả Việt Nam, 

và Compendium vitae et Martyrii Beatorum A.  Dũng lạc, Thomas Thiện, Emanuelis Phụng… et 

114 Sociorum Martyrum…: Tóm lược tiểu sử và diễn tiến cuộc tử nạn của Lm. Dũng Lạc, chủng 

sinh Thomas Thiện, ông Emanuel Phụng và 114 bạn tử đạo tại Việt Nam (nhan đề bằng La ngữ, 

nhưng nội dung bằng tiếng Ý). Cuốn này để đệ trình Bộ Giám mục và Bộ Phong thánh. 

Ngày 30-6-1987, Cơ Mật Viện gồm 28 hồng y, 70 tổng giám mục và giám mục, tất cả đã bỏ phiếu 

“thuận” cho án phong thánh. 

Trưa ngày 30-6-1987, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II long trọng tuyên bố “chấp nhận” 

và ban lệnh chọn ngày 19-6-1988 (một năm sau) làm ngày tuyên thánh cho 117 vị Chân Phúc Tử 

Đạo Việt Nam. 

Tòa Thánh chủ sự nghi thức phong thánh, còn Giáo hội Việt Nam phải lo tổ chức các sinh hoạt 

cho trên 8000 tín hữu Việt Nam từ các lục địa sẽ kéo về Roma dự buổi lễ long trọng này. Kiếm 

đâu ra tiền để trang trải cho việc tổ chức cuộc đại lễ tầm cỡ như thế? Trên thực tế, lúc ấy, Giáo hội 

Việt Nam còn rất nghèo nên không thể đóng góp gì; đàng khác, không một vị giám mục Việt Nam 

đương nhiệm nào được phép bay sang Roma dự lễ, vì chính quyền Việt Nam không ủng hộ việc 

phong thánh. Đang khi đó, mọi tín hữu hải ngoại hết sức vui mừng, nhưng các địa phương chưa 

kịp tổ chức và quyên góp. Vì thế, Đức ông Thụ đã phải “đánh liều” kí tên vay ngân hàng Tòa 

Thánh 50 triệu tiền Ý (khoảng 30 ngàn Mĩ kim), để có phương tiện chi phí lúc ban đầu. Kí xong, 



Đức ông Thụ chưa ra khỏi cửa ngân hàng thì Đức ông De Bonis (viên chức ngân hàng, người Ý, 

sau làm giám mục) bước tới vặn hỏi: “Cha làm gì? Cha đừng dại lấy tiền ra vội, vì lấy ngày nào 

cha phải trả tiền lãi ngày đó. Mượn 50 triệu vào ngày 01 đầu tháng, thì ngày 30 cuối tháng, cha 

phải trả 53 triệu”. May sao, khi Đức ông Thụ trình bày lí do vay tiền là để lo việc tổ chức lễ phong 

thánh, Đức ông De Bonis nói ngay: “Trước, tôi tưởng cha lo việc cá nhân, giờ biết cha lo việc 

phong thánh. Vậy cha cứ làm, tốn phí bao nhiệu, tôi sẽ chịu cho”. Đúng vậy, Đức ông De Bonis 

đã giúp cho việc tổ chức một số tiền khá lớn. 

Ban tổ chức còn nhận được một may mắn khác nữa, đó là vì Đức ông Thụ đã xin cho Dòng Đa 

Minh và Hội Thừa Sai Ba Lê cùng đứng tên làm cáo thỉnh viên, cho nên Dòng Đa Minh và Hội 

thừa Sai Ba Lê coi mình là thành viên và cả hai đã cùng chia sẻ tài chánh với ban tổ chức: mỗi đơn 

vị góp 1/3, tức 10 triệu tiền Ý, Việt Nam chịu 12 triệu vì số các Thánh Tử Đạo đông hơn (VN: 96 

vị, Pháp: 10 vị, TBN: 11 vị).  

Nhìn lại, chúng ta thấy, vụ án phong thánh cho Các Chân Phúc Tử Đạo của Giáo hội Công giáo 

Việt Nam được tiến hành thuận lợi và cuối cùng thành công tốt đẹp, là nhờ có sự chỉ đạo kiên 

quyết và sáng suốt của Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, cộng với lòng can đảm và sự 

khôn ngoan quyền biến của Đức ông Trần Ngọc Thụ. 

Đó là kì tích vĩ đại, có một không hai mà Đức ông Thụ đã cống hiến cho Giáo hội Công giáo Việt 

Nam.                                                                                                   

Đức ông Thụ, người con trung tín của Giáo hội Công giáo hoàn vũ 

Năm 1957, do khả năng và tư cách, Đức ông Thụ đã được gọi vào làm bí thư Toà Khâm sứ tại Sài 

Gòn, tức là bắt đầu được tham dự trực tiếp vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Giáo hội Công giáo 

toàn cầu. Đức ông giữ chức vụ này liên tục 19 năm, suốt từ 1957 tới 1976, qua 5 đời Khâm sứ Tòa 

Thánh. Trong công tác, Đức ông chứng tỏ có đầy đủ khả năng chuyên môn và đức tính cẩn mật. 

Các vị thân cận thường “kháo” nhau: không ai cạy răng “quan ngài” được tin tức gì (đó là kỉ luật 

ngoại giao của bất cứ nhân viên tòa đại sứ nào). Năm 1976, Đức ông Rôma và tòng sự tại Bộ Ngoại 

giao Tòa Thánh. Đến năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Đức ông Thụ 

làm bí thư cho Đức Thánh Cha. Mỗi ngày, ngài làm việc 13, 14 giờ bên cạnh Đức Thánh Cha, 

trong suốt 8 năm cho tới khi nghỉ hưu vào năm 1996. Đức Thánh Cha ban đặc ân cho Đức ông 

được nghỉ hưu ngay tại lãnh địa Vatican. Đức ông Thụ về với Chúa ngày 15-7-2002 tại bệnh viện 

Gemelli, Roma, thọ 84 tuổi. Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Bộ trưởng Bộ Giám mục, đã chủ 

sự thánh lễ an táng cho Đức ông tại bàn thờ trước Ngai Toà Thánh Phêrô (Cathedra Petri) trong 

Đại Hoàng Đường kính Ngài ở Vatican, cùng với 40 linh mục đồng tế. 

Nội dung sách Lịch Sử Giáo Phận Phát Diệm   

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu tương đối đầy đủ về Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, tác giả 

cuốn Lịch Sử Giáo Phận Phát Diệm. Tuy là người con kiệt xuất của Giáo phận Phát Diệm, nhưng 

từ khi du học về vào năm 1949, Đức ông phục vụ ở Phát Diệm không lâu, thời gian làm việc chủ 

yếu tại Sài Gòn và Rôma. Vì thế, lớp hậu sinh ngày nay không mấy ai biết ngài. Còn về nội dung 

cuốn sách, thiết tưởng, chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu khái quát. Lí do đơn giản là quý độc giả đang 

cầm chính cuốn sách ấy trong tay. 



Cuốn sách Lịch Sử Giáo Phận Phát Diệm gồm có 7 chương. Chương nhất: Giới thiệu thiên nhiên 

kì thú và các danh nhân anh hùng đất Ninh Bình; công cuộc khai nguyên của tiền nhân; các vị thừa 

sai tiên khởi, đặc biệt là Linh mục Alexandre de Rhodes (cha Đắc Lộ), đã in gót trên đất Bắc và 

đã lưu dấu ấn tại miền đất quê hương Phát Diệm yêu quý của chúng ta. Chương hai: Tường thuật 

lịch sử việc thành lập Giáo phận Phát Diệm và các sinh hoạt lúc ban đầu. Chương ba: Giới thiệu 

vị khai sáng Phát Diệm là Cụ Sáu Trần Lục và sự nghiệp xây dựng quần thể Nhà thờ lớn Phát 

Diệm cực kì hoành tráng của ngài vào cuối thế kỉ 19; đồng thời, giới thiệu các cơ sở quan trọng 

trực thuộc giáo phận trong và ngoài nước. Chương bốn: Giới thiệu các vị chủ chăn của giáo phận. 

Chương năm: Giới thiệu hàng linh mục và tu sĩ của giáo phận. Chương sáu: Tường thuật sơ lược 

về lịch sử các giáo xứ và Chương bảy: Dành riêng cho 11 vị Thánh Tử Đạo của giáo phận. 

Qua 7 chương sách, chúng ta thấy Đức ông Thụ đã đặc biệt chú ý tới các biến cố, các nhân vật và 

các cơ sở khi viết lịch sử giáo phận. Đó là phương cách viết lịch sử khá phổ biến. Câu hỏi đặt ra 

là vậy cộng đoàn dân Chúa ở đâu? Trong sách, tác giả không đề cập trực tiếp tới hàng giáo dân, 

ngoại trừ một số bảng thống kê hoặc bản tường trình về sinh hoạt các tín hữu và một chương 

(Chương 6) dành cho các giáo xứ và giáo họ. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ một chút, độc giả vẫn thấy 

một cộng đoàn đức tin đang hiện diện sống động trong cả cuốn sách. Bởi vì, nếu đã thấy những 

cột mốc, những tấm bảng chỉ đường là biết có con đường dài; nếu đã thấy những con sóng nhấp 

nhô là biết có tầng nước chảy ngầm bên dưới. Lịch sử giáo phận là lịch sử một cộng đoàn đức tin: 

Các vị thừa sai đến rao giảng Tin Mừng là rao giảng cho người dân ở miền đất này, chứ không rao 

giảng trong rừng Bạch Bát hay trong rừng Cúc Phương. Cũng vậy, có các vị chủ chăn và hàng giáo 

sĩ là để phục vụ cộng đoàn dân Chúa, chứ không để phục vụ chính mình. Cơ cấu tổ chức giáo phận 

và các cơ sở cần thiết cũng là do công sức của cộng đoàn và để phục vụ cộng đoàn. Hàng giáo sĩ 

và tu sĩ càng dồi dào, các cơ sở, các giáo xứ càng phát triển là dấu chỉ sự vững mạnh của cộng 

đoàn dân Chúa tại địa phương. Và các Thánh Tử Đạo của giáo phận là chứng minh hùng hồn đức 

tin kiên vững của cộng đoàn tín hữu trong giáo phận, nơi sản sinh ra các đấng Thánh ấy.  

Xét về giá trị cuốn sách, chúng tôi khẳng định ngay rằng: Cuốn sách Lịch Sử Giáo Phận Phát 

Diệm của Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ là cuốn sách khai thác chủ đề lịch sử Giáo phận Phát 

Diệm đầy đủ nhất và giá trị nhất từ trước tới nay. Có thể nói như vậy vì chúng tôi đã so sánh cuốn 

sách của Đức ông Thụ với một số tác phẩm liên quan tới Phát Diệm mà chúng tôi có trong tay. 

Những tác phẩm này, hoặc chỉ khai thác một số khía cạnh, một số nhân vật, một vài biến cố quan 

trọng hoặc chỉ trong một thời điểm đáng chú ý nào đó. Chẳng hạn như những cuốn: "Giám Mục 

Lê Hữu Từ & Phát Diệm 1945-1954" của Lm. Đoàn Độc Thư và Xuân Huy, tức Vũ Huy Bá (Sử 

Liệu Hiện Đại, 1973), “Kỷ yếu Phát Diệm 1891-1991” do Lm. Trần Phúc Long làm chủ biên 

(Nguyệt san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Long Beach, CA. phát hành năm 1992), "Việt Nam Mất, 

Lỗi Tại Ai?" của Nguyễn Đức Chiểu, thường gọi là ông Tú Chiểu (Quế Phương xuất bản năm 

1993. Ông Tú Chiểu là tỉnh trưởng Tỉnh Ninh Bình, 1953-1954), “Trần Lục” (Nhiều tác giả, Làng 

Văn xuất bản, Canada, 1996), "Giám Mục Lê Hữu Từ" (Nhiều tác giả, Hoa Lư xuất bản, 2001), 

"Giám Mục Nguyễn Bá Tòng" của Thầy sáu Phạm Bá Nha (cựu chủng sinh Phúc Nhạc và Phú 

Nhuận, xuất bản tại Paris, năm 2003), hồi kí “Cụ Sáu Việt Minh” của Đức ông Nguyễn Quang 

Thiều (514 trang, 2007), tạp bút "Đường Xưa Lối Cũ" của cụ Sơn Diệm Vũ Ngọc Ánh (Millennium 

Publishing, Los Angeles, 2009. Cụ Vũ Ngọc Ánh tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, vào Nam 

1954 và đi dạy, rồi nghị sĩ VNCH, cuối cùng, làm cựu Hội trưởng Hội Truyền Thống Phát Diệm 

Nam California). Đấy là chưa kể đến các bài báo trên các mạng lưới xã hội toàn cầu. 



Sách Lịch Sử Giáo Phận Phát Diệm của Đức ông Thụ còn một ưu điểm nữa là tác giả viết lịch sử 

theo lối “kể sử”, chứ không dùng lối viết hàn lâm, uyên bác; do đó, sách thích hợp với đa số độc 

giả vì dễ đọc hơn và hấp dẫn hơn.  

Tuy nhiên cũng phải ghi nhận: Ở chương 1, sự khẳng định của Đức ông Thụ về địa danh Hiếu 

Thuận có phải là Che bo trong sách Lịch Sử Đàng Ngoài của cha Đắc Lộ và Hảo Nho có phải là 

nơi dựng nên ngôi nhà thờ thứ nhất ở Đàng Ngoài hay không, vẫn chưa được sự đồng thuận của 

một vài nhà khảo cứu lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam.                                                                               

Việc nhuận sắc  

Tuy nhiên, có một sự thực là, do tuổi cao sức yếu, lại bệnh tật liên miên vào những năm cuối đời, 

cho nên khi xuất bản cuốn sách này (xuất bản năm 2001), dường như Đức ông Thụ đã phải chạy 

đua với thời gian, vì cảm thấy quỹ thời gian không còn bao nhiêu (Đức ông mất năm 2002). Trong 

tình hình ấy, chắc chắn cuốn sách không tránh khỏi còn một số thiếu sót nhất định mà tác giả 

không kịp chấn chỉnh theo ý muốn. Những sai sót ấy tuy nhỏ, nhưng có thể làm suy giảm phần 

nào giá trị to lớn của cuốn sách. 

Vì thế, trong lần tái bản này, Ban Truyền thông giáo phận, cùng 2 người em đôi con dì của Đức 

ông Thụ, đã cộng tác với nhau để nhuận sắc cuốn sách. Trong khi làm công tác nhuận sắc, chúng 

tôi cố gắng tuân thủ nguyên tắc: giữ nguyên nội dung cuốn sách, tựa như làm công tác lau chùi 

quét dọn một căn phòng cho sạch đẹp hơn, nhưng căn phòng vẫn là căn phòng ấy. 

Do việc nhuận sắc, sẽ có 2 điểm rất dễ nhận ra: Một là, ngoài công việc nhuận sắc thông thường, 

ở Chương nhất, chúng tôi mạn phép tác giả để bổ túc thêm các vị anh hùng và danh nhân kiệt xuất, 

cũng như địa thế thiên nhiên kì thú của miền đất Ninh Bình. Hai là, để cuốn sách mỏng hơn, chúng 

tôi thu nhỏ khổ chữ và tăng thêm một hàng chữ nữa trong mỗi trang sách; việc này khiến cho số 

trang trong cuốn sách tái bản khác biệt với số trang trong cuốn sách nguyên bản. 

Sau cùng, vì lợi ích chung của cộng đoàn dân Chúa trong toàn Giáo phận, vì lòng kính trọng và 

biết ơn Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý độc giả kì tái 

bản cuốn Lịch Sử Giáo Phận Phát Diệm. Hi vọng quý độc giả đón nhận và đọc cuốn sách này, hầu 

hiểu biết thêm về lịch sử giáo phận nhà. Sách Luận Ngữ, thiên Vi Chính có câu: “Ôn cố nhi tri 

tân, khả dĩ vi sư hĩ” (xem lại cái cũ mà biết cái mới thì có thể làm thầy được). Thật vậy, đọc sách này, 

chúng ta “xem lại cái cũ”, tức là chúng ta biết lịch sử Tin Mừng được truyền đến đây bao giờ, cha 

ông chúng ta đã đón nhận, đã sống và làm chứng cho Tin Mừng ra sao, để rồi chúng ta “biết cái 

mới”, tức là chúng ta biết tiếp nối cha ông mà giữ vững và phát huy đức tin, đồng thời, làm chứng 

và rao giảng Tin Mừng cho anh chị em chung quanh chưa biết đạo thánh Chúa. Làm thế, không 

phải để chúng ta “làm thầy” ai cả, mà chỉ để làm sáng danh Thiên Chúa và để xứng đáng làm con 

cái Ngài mà thôi. 

 

Trong niềm hân hoan chào mừng đại lễ kỉ niệm 125 năm thành lập giáo phận (1901-2026) và 

400 năm Tin Mừng đến Phát Diệm (1627-2027) 
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