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VIỆC THÀNH LẬP GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM 

I. SƠ LƯỢC GIÁO PHẬN ĐÀNG NGOÀI 

Công cuộc truyền giáo tại Đàng Ngoài lúc ban đầu, chúng tôi đã trình bày ở trên, phần lớn là do 

sự nghiệp của Linh mục Alexandre de Rhodes và các anh em Dòng Tên của ngài từ năm 1627. 

Nguyên một mình cha Đắc Lộ, trong nửa đầu thế kỷ 17, đã từ Macao đổ bộ lên đất Việt nhiều lần 

(12-1624, 19-3-1627, 2-1640, 12-1640, 01-1642, 1-1644), chứng minh rằng ngài đã hết sức tận 

tuỵ. Nhưng vì những khó khăn lúc ban đầu, những hiểu lầm, những bách hại, thành ra việc phát 

huy đạo Công giáo đã bị ngưng trệ rất nhiều. Năm 1649, về tới Kinh thành La Mã, Linh mục 

Alexandre de Rhodes đã cố vận động Đức Giáo hoàng Innocent X (1644-1655) để xin thêm số 

linh mục truyền giáo, xin cả giám mục nữa. Kết quả là Hội Các Linh Mục Thừa Sai Balê (Missions 

Etrangères de Paris) ra đời. Năm 1659, Toà Thánh thiết lập hàng giáo phẩm cho Việt Nam. Với tư 

cách là giám mục thứ nhất của Đàng Trong, Giám mục Lambert de la Motte tới Đàng Ngoài trước 

ngày 30-08-1669, cùng hai linh mục cộng sự De Bourges và Bouchard. Thế rồi, ngày 14-02-1670, 

Đức cha nhóm công đồng thứ nhất ở nước ta tại Phố Hiến (Hưng Yên ngày nay), cùng với ba linh 

mục Pháp và 9 linh mục Việt Nam ở Đàng Ngoài (1) để xác định quy chế “Nhà Đức Chúa Trời”, 

nghiên cứu các điều kiện truyền bá Phúc Âm, phân chia Đàng Ngoài ra làm 9 giáo xứ và uỷ thác 

cho 9 linh mục bản xứ; sau cùng, thành lập Dòng Chị Em Mến Thánh Giá. Tất cả những văn kiện 

của công đồng này về sau đã được Đức Clêmente X (1670-1676) duyệt y trong Sắc chỉ “Nhiệm 

Vụ Tông đồ, Apostolatus Officium”, ban hành ngày 23-12-1673. 

Cũng trong năm 1670, Giám mục Lambert de la Motte vào thăm giáo tỉnh Đàng Trong (1). Trông 

thấy số linh mục quá ít ỏi trước những nhu cầu khẩn thiết của giáo dân, năm 1673, Đức Cha uỷ 

nhiệm một tân linh mục Việt Nam và Linh mục Bouchard sang Manila, Thủ đô Phi Luật Tân (nơi 

mà, năm 1674, Giám mục François Pallu, trên đường đi Đàng Ngoài, đã bị bão đánh tạt vào đây) 

để cầu cứu sự tiếp tay của các Dòng Đaminh và Phanxicô. Thế là một số linh mục Dòng Đaminh 

Tây Ban Nha, ngày 07-7-1676, đặt chân lên thương cảng Phố Hiến (Đàng Ngoài) và ngày 20-02-

1677, theo lệnh của Linh mục Tổng quản Deydier, họ định xuống Sơn Nam (Nam Định ngày nay) 

nhận nhiệm sở mới, nhưng vì cuộc bách hại thứ tám đang diễn tiến gắt gao (2), họ đến ẩn náu tại 

cửa biển Trung Linh (Bùi Chu). 

Giáo hội Việt Nam hồi đó, cũng như ngày nay, là một cánh đồng phì nhiêu, lúc nào cũng hứa hẹn 

một màu xanh tươi, lúc nào cũng một cảnh dập dìu theo luồng gió Phúc Âm, cần là cần những thợ 

gặt mà Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng, cần là cần những nhà truyền giáo có nhiều tâm huyết, 

để thu lượm hoa trái về cho Giáo hội. Năm 1647, tức chỉ 20 năm sau ngày khởi sự rao giảng Tin 

Mừng, Linh mục Alexandre de Rhodes, trong bảng phúc trình về Đức Giáo hoàng Innocent X, có 

kể rằng số giáo dân Đàng Ngoài đã vọt lên quá 200.000 người. (3) 

Nhưng một điều mà ai cũng công nhận là hồi đó, tất cả Đàng Ngoài chỉ kết thành một giáo phận 

duy nhất. Mãi cho tới năm 1679, nghĩa là 3 năm sau khi có các vị truyền giáo từ Phi Luật Tân đến 



tăng cường. Vì những điều kiện bất thường, vì những khó khăn gặp phải trong những năm bị bách 

hại và để phân công công tác, Thánh Bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc nhận thấy nhu cầu thời đại 

mới, nên đã duyệt y chương trình phân chia Đàng Ngoài ra làm hai giáo phận, lấy Sông Nhị làm 

ranh giới: Phía Tây sông là Tây Đàng Ngoài (Tonkin Occidental) được trao cho Hội Thừa Sai Balê 

và phía Đông sông Nhị là Đông Đàng Ngoài (Tonkin Oriental) được trao cho Dòng Đa Minh Phi 

Luật Tân. Từ đó, hai giáo phận mẹ đã sinh ra nhiều giáo phận con khác. Theo thứ tự thời gian như 

sau: 

Giáo Phận Đàng Ngoài 

Tây Đàng Ngoài:  

Tonkin Occidental (1679, nay là Hà Nội) 

Đông Đàng Ngoài:  

Tonkin Oriental (1679, nay là Hải Phòng) 

Nam Đàng Ngoài:  

Tonkin   Méridional (1846, nay là Vinh) 

Trung Đàng Ngoài:  

Tonkin Central (1848, gồm Bùi Chu và Thái 

Bình ngày nay) 

Thượng Đàng Ngoài: Haut Tonkin (1895, nay 

là Hưng Hoá) 

Bắc Đàng Ngoài:  Tokin Septentrional (1883, 

nay là Bắc Ninh) 

Duyên Hải Đàng Ngoài:  

Tonkin Maritime (1901, gồm Phát Diệm và 

Thanh Hoá ngày nay)  

Phủ Doãn Tông Toà Lạng Sơn (1913) 

Thanh Hoá (1932) Bùi Chu chia hai thành Bùi Chu và Thái 

Bình (1936) 

 

II. VIỆC THÀNH LẬP GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM 

Cứ như trên, sánh với Hà Nội, Phát Diệm là giáo phận con thứ ba, nhưng sánh chung với Đàng 

Ngoài, là giáo phận con thứ năm được phân chia. Mỗi lần phân chia như thế là mỗi bước tiến, mỗi 

thành công, bởi điều kiện để có thể tồn tại của Giáo hội là phải phát triển, phải lớn lên, phải xây 

dựng ở khắp hoàn cầu: “Chúng con hãy đi cùng thế giới rao giảng Tin Mừng cho muôn dân” 

(Mc 16,15). Các giám mục truyền giáo hồi xưa mang nặng mối ưu tư đó. Trong tập văn thư mật 

của Giám mục Gendreau Đông, tiên nhiệm Giáo phận Hà Nội, chúng tôi tìm thấy hai bức thư sau 

đây gửi Giám mục Alexandre Marcou Thành, hồi ấy đang là phó với quyền kế vị (Coadjuteur) Hà 

Nội. 

Bức thứ nhất đề ngày 13-5-1900, từ Ba Lê. Năm ấy, Giám mục Gendreau Đông về La Mã dự lễ 

Đức Lêô XIII tôn phong Chân phúc cho các Anh hùng Tử đạo Việt Nam. Dưới đây là nội dung: 

“Tôi đã bắt đầu nêu lên dự án phân chia địa phận theo ý nghĩa mà tôi đã có lần trình bày với Đức 

Cha. Xem ra ở đâu cũng hoan nghênh” (4). 

Năm sau, về tới Việt Nam, Giám mục Gendreau Đông từ Kẻ Sở, 05-10-1901, nhắc lại vấn đề một 

cách khẩn khoản, rõ rệt hơn: “Hôm 15 tháng 9 dương lịch, tôi đã nhận được thư của Hội Đồng 

Balê chuyển giao lời phúc đáp của Hồng y Tổng trưởng Thánh Bộ Truyền giáo, cho lệnh phải kết 

thúc vấn đề phân chia. Balê cũng cho hay là đã viết cho Đức Cha như thế. Ngay hôm sau, tôi cũng 

viết cho Đức Cha, đại khái nói rằng: phần riêng tôi rất sẵn sàng tuân theo chỉ thị của Thánh Bộ, 

và tôi xin Đức Cha vui lòng cho tôi biết những điều kiện và nguyện vọng cần thiết để kết thúc vấn 



đề này. Tôi có thêm rằng: vì Balê và La Mã cho lệnh giải quyết việc này một cách gấp rút nên 

chúng ta có thể gặp nhau ở Kẻ Sở, tôi sẽ tới đó ngày 10 tháng 10” (5). 

Sở dĩ bức thư trên đây có vẻ thúc bách là vì tự La Mã, Toà Thánh đã duyệt y bản dự thảo của Giám 

mục Gendreau Đông và của Hội Thừa Sai Balê về việc phân tách Phát Diệm ra khỏi Giáo phận Hà 

Nội, và ngày 02-4-1901, Thánh Bộ Truyền giáo, thừa lệnh Đức Lêô XIII, đã phê chuẩn bản dự 

thảo đó một cách công khai. Dưới đây là nguyên văn Sắc chỉ Toà Thánh (6). 

Văn thư Prot. No. 4-3093 (Tập Hồ sơ Thư viện R. 129) 

“Giám Mục Phêrô Gendreau, trước sự kiện địa phận Tây Đàng Ngoài mình đang quản nhiệm quá 

rộng lớn, đã khẩn khoản yêu cầu để chia làm hai giáo phận riêng biệt, và thành lập một giáo phận 

mới, lấy tên là giáo phận Đàng Ngoài Duyên Hải, sẽ bao gồm hai tỉnh Thanh Hoá, Ninh Bình, cả 

miền núi Châu Lào, và cả lãnh thổ người Mường tại Lạc Thổ. Do đó, các vị hồng y liên hệ trong 

trách nhiệm ở Thánh Bộ Truyền giáo, trong buổi công hội ngày 11 tháng 3 vừa qua, đã nghiên 

cứu toàn thể vấn đề và đã đồng thanh nghị quyết nhu cầu phân chia giáo phận Tây Đàng Ngoài, 

và thành lập một tân giáo phận lâý tên giáo phận Đàng Ngoài Duyên Hải. Ranh giới giáo phận 

này như sau: Bắc giáp tỉnh Hà Nam và miền Lạc Thổ, Đông giáp sông Đáy và vịnh Bắc Việt, Tây 

giáo giáo phận Lào và Nam giáp tỉnh Nghệ An, tức giáo phận Nam Đàng Ngoài. 

Ngoài ra, cũng trong buổi công hội ngày 11 tháng 3, các vị hồng y đã quyết định bổ nhiệm Giám 

Mục Alexandre Marcou Thành, trong mấy năm gần đây đã là vị giám mục phó đắc lực của Giám 

Mục Phêrô Gendreau, sẽ về cai quản tân giáo phận. Nghị quyết của các vị hồng y trên đây đã 

được Đức Aloisiô Veccia, thư ký Thánh Bộ Truyền giáo, đệ trình Đức Thánh Cha Leô XIII, trong 

buổi triều yết ngày 28 tháng 3 vừa qua. Đức Thánh Cha đã xác nhận và duyệt y tất cả những sự 

kiện đó và lệnh cho bản quyết nghị này, cũng như bức Tông Thư đây, được gửi đi dưới hình thức 

một Sắc Chỉ”. 

Làm tại La Mã, ngày 2 tháng 4 năm 1901 

Ký tên: Hồng y M. Ledochowski, Tổng trưởng Giám mục L. Veccia, Thư ký 

 

Đang khi Toà Thánh xúc tiến và duyệt y chương trình truyền giáo tương lai cho Bắc Việt một cách 

mau chóng và tốt đẹp như thế, thì lịch sử còn chứng minh rằng, tại Việt Nam, công cuộc chuẩn bị 

để chấp hành nghiêm chỉnh sắc chỉ của Toà Thánh cũng không kém phần gấp rút. 

Trên đây, chúng tôi chỉ trình bày những diễn tiến đặc biệt liên quan đến Giáo phận Phát Diệm. 

Nhưng thực sự trong đầu óc Giám mục Gendreau thời đó, có hai dự án phân chia thành hai giáo 

phận mới: Hưng Hoá và Phát Diệm. Bằng chứng là vị giám mục lão thành khôn ngoan đó, từ lâu, 

đã đề cử và được Toà Thánh chấp thuận danh sách hai vị tân giám mục: Đức cha Raymond Lộc 

cho Hưng Hoá và Đức cha Alexandre Marcou Thành cho Phát Diệm. 

Lễ tấn phong giám mục cho hai vị được cử hành long trọng ngày 15 tháng 10 năm 1895, tại Nhà 

thờ chính toà Hà Nội. Người ta còn ghi chép một câu chuyện hi hữu liên quan đến cuộc lễ tấn 

phong này. Sáng hôm đại lễ, các vị giám mục đã an toạ, nhưng vì là một biến cố tôn giáo chưa 

từng có ở Bắc Việt, nên số người từ thập phương tuôn về hết sức đông đảo và do đó, cũng hết sức 

huyên náo ồn ào. Giám mục Gendreau Đông nhận thấy cha Trần Lục hiện diện trong buổi lễ, liền 



cho người đến xin cha tìm phương pháp đối phó kịp thời. Trong giây phút, cha Trần Lục đã nghĩ 

ra một cách: cha đứng dậy ra về. Nhưng khi trở lại, cha Trần Lục oai phong đi giữa hai hàng cận 

vệ, trên mình đeo nhất hạng Kim khánh và Bắc đẩu Bội tinh. (Hồi đó, với tư thế Lễ Bộ Tham tri, 

sung Khâm sai Tuyên Phủ sứ của vua Đồng Khánh, cha Trần Lục được đeo Nhất hạng Kim khánh 

và Bắc đẩu Bội tinh). Một viên đội hầu đi trước báo lệnh, hai bên là bốn lính đội nón dấu, áo đỏ, 

nẹp xanh (theo tước hàm các quan đại thần), hai tên cầm nghi trượng, hai tên cầm gươm tuốt trần, 

đằng sau là các Thông, Kinh, Bá, Cửu tuỳ hầu. Hằng ngàn con mắt đổ dồn về đây. Cha Trần Lục 

tiến lên toà giảng, quay về phía bàn thờ bái chào các vị giám mục và quay chào cử toạ, rồi dõng 

dạc tuyên bố: “Yêu cầu đâu đấy trong nhà thờ phải tĩnh lặng để cuộc lễ tấn phong được cử hành”. 

Trật tự đã vãn hồi tức khắc và đại lễ đã khởi sự trang nghiêm (7). 

Ngày 22 tháng 10 năm 1895, Giám mục Gendreau Đông, chiếu theo sắc chỉ Toà Thánh, đã trao 

quyền cai quản Giáo phận Hưng Hoá (bao gồm các tỉnh Lào Kay, Yên Báy, Hưng Hoá, Sơn Tây) 

cho vị tân Giám mục Raymond Lộc. Còn Đức cha Alexandre Marcou Thành ở lại làm Giám mục 

phó Hà Nội; nhưng thực sự từ đầu năm 1896, ngài bắt đầu những tuần kinh lý trong các tỉnh phía 

Nam, hầu như ngài đã ở trong lãnh thổ tân Giáo phận Phát Diệm. Suốt trong một năm trời, ngài 

xuôi ngược mãi tận các vùng hẻo lánh: Lạc Thổ, La Hán, Phong Ý, Cửa Hàn, Bái Thượng trong 

địa hạt Thanh Hoá. Rồi sau cùng, trong thời gian dừng chân tại chính tỉnh lỵ, nơi đây ngài có ý 

định xây đắp để biến thành toà giám mục tương lai. Nhưng rồi, vì thấy trong dân số tỉnh lỵ Thanh 

Hoá ít người Công giáo, mà lại ở cách xa nhau, ngài đổi chương trình, định tâm rời ra Điền Hộ, 

cách xa Phát Diệm chừng 7 cây số. Nơi đây, vị tiền nhiệm Giáo phận Hà Nội đã tậu được 400 mẫu 

ruộng tại Mông Ân, 100 mẫu ở Tam Thành (Tam Tổng), và chỗ khác mấy nông trại như Hữu Lễ, 

Thiên Tôn (Thanh Hoá), Hoàng Đồng, Tam Châu (Ninh Bình) để làm vốn cho giáo phận tương 

lai. Nhưng dự án chọn Điền Hộ làm toà giám mục đã không thành tựu. 

Cuối năm 1896, Đức Giám mục A. Marcou Thành tới Phát Diệm, thấy phong cảnh thánh đường 

nguy nga, dân chúng đông đúc và sùng đạo, ngài liền ngỏ ý với cha Trần Lục về dự án đang đi tìm 

một cơ sở để làm toà giám mục và làm trung tâm mục vụ tôn giáo sau này. Cha Trần Lục nghe thế 

thì nhận ra đó là một hồng phúc lớn lao cho tương lai xứ sở, không những đã ưng thuận mà còn 

hứa tận lực cộng tác. Mặc dầu chỉ còn sống thêm 3 năm nữa (cha tạ thế ngày 6-7-1899) nhưng cha 

đã cố gắng hoàn tất chương trình xây đắp mọi cơ sở thiết yếu, như chúng ta đã thấy trên đây. 

Ngày 2-4-1901, Đức Lêô XIII ra sắc chỉ phân chia Giáo phận Hà Nội một lần nữa để thành lập 

thêm một giáo phận mới, đặt tên là Giáo phận Đàng Ngoài Duyên Hải (Tonkin Maritime, quen gọi 

là Địa phận Thanh và năm 1924 đổi là Phát Diệm). Ngày 30-7-1901, Giám mục Gendreau Đông 

triệu tập Hội đồng Giáo phận tại Nhà chung Kẻ Sở, gồm hết mọi thành phần: linh mục thừa sai, 

Việt Nam, sinh viên đại chủng viện, các thầy giảng, Tu viện Mến Thánh Giá và giáo dân. Đức 

Giám mục công bố Sắc chỉ Toà Thánh về việc thiết lập địa phận mới và đặt những điều kiện phân 

chia nhân sự, tài sản và thành lập “lời giao hảo” trong 10 năm về việc dâng lễ, cầu nguyện giữa 

hai địa phận, mỗi khi có linh mục hay thành phần Nhà Đức Chúa Trời, Tu viện Mến Thánh Giá 

qua đời. 

Ngày 8-2-1902 là ngày lịch sử vì hai Địa phận Hà Nội và Phát Diệm thoả thuận để công bố những 

điều kiện phân chia bắt đầu có hiệu lực. Từ Hà Nội, Giám mục Gendreau Đông, trong bức thư luân 

lưu đề ngày 08-02-1902, với tư cách giám mục giáo phận “mẹ”, tuyên bố sự kiện phân chia (8). 



Cùng một ngày, từ Phát Diệm, Giám Mục A. Marcou Thành, trong bức thư luân lưu cũng đề ngày 

8-2-1902, với tư cách giám mục giáo phận “con”, tuyên bố lễ nhận giáo phận. (9)    

Tình hình hai Giáo phận Hà Nội – Phát Diệm lúc đó gồm: 133 linh mục Việt Nam, 214.970 giáo 

dân rải rác trong 65 xứ đạo (10). Khi phân chia, Phát Diệm được nhận (11): 24 linh mục thừa sai 

Pháp, 48 linh mục Việt Nam, 18 sinh viên đại chủng viện, 112 thầy giảng, 145 học sinh tiểu chủng 

viện, 3 nhà dòng thuộc Tu viện Mến Thánh Giá (12) và 27 xứ đạo (15 trong tỉnh Ninh Bình, 7 

trong tỉnh Thanh Hoá và 5 thuộc Châu Lào) với số 85.000 giáo dân. (13) 

Tại Phát Diệm, nghi lễ nhận giáo phận được tổ chức long trọng ngày 8-2-1902 tại Tiểu Chủng viện 

Phúc Nhạc. Tất cả cộng đoàn linh mục Việt-Pháp, chủng sinh, thầy giảng, nữ tu và các thân hào 

nhân sĩ, chức dịch các xứ đạo thuộc hai tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá đều tề tựu về đây, để làm lễ 

thành lập tân giáo phận, chào mừng Đức cha Alexandre Marcou Thành (hiệu toà Lysiadê) là giám 

mục tiên khởi sáng lập Giáo phận Phát Diệm, nhận nhau là huynh đệ, là thành phần trong địa phận 

mới và nghe tuyên bố danh sách một số linh mục được bổ nhiệm trong các chức vụ then chốt. Một 

điều nên chú ý là ngay từ đầu, trong mấy họ đạo lớn nhất của địa phận, Giám mục A. Marcou 

Thành chủ tâm bổ nhiệm các linh mục Việt Nam: Linh mục Hưởng, chính xứ Phát Diệm, Linh 

mục Chấn, chính xứ Phúc Nhạc, Linh mục Luân, chính xứ tỉnh lỵ Ninh Bình. Giữa cộng đoàn linh 

mục Việt - Pháp với nhau, Giám mục A. Marcou Thành là giám mục đầu tiên quyết tâm cổ vũ và 

bảo toàn tinh thần bình đẳng tối đa. Do đó, người ta mới hiểu những bước tiến mau chóng trong 

một giáo phận mới thành lập, giữa một lãnh thổ tân bồi còn nghèo túng và còn nhiều khó khăn đủ 

mọi phương diện. Cũng trong danh sách bổ nhiệm, chúng tôi còn tìm ra tên “cố Pilon Long”, thuộc 

Hội Thừa Sai Ba Lê, được bổ nhiệm làm quản lý địa phận. Chính cố Long đã đốc công xây cất nhà 

thờ Ninh Bình, đại chủng viện, Bệnh viện Phu Vinh và Toà giám mục Phát Diệm. 

Chúng tôi vừa nói đến những bước tiến mau chóng là vì Phát Diệm được thành lập năm 1901, 

nhưng 16 năm sau, tức tháng 8 năm 1917, Toà Thánh đã thấy nhu cầu cần phải bổ nhiệm thêm cha 

Louis de Cooman (Đức cha Hành) làm giám mục phó, trợ giúp Giám mục Alexandre Marcou 

Thành trong việc khuyếch trương địa phận. Và 31 năm sau, tức năm 1932, đến lượt Giáo phận 

Phát Diệm chia đôi để thành lập Giáo phận Thanh Hoá (14). Sau đó, năm 1933, Phát Diệm được 

vinh dự là giáo phận đầu tiên được trao lại quyền quản nhiệm cho Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn 

Bá Tòng, vị giám mục Việt Nam tiên khởi. Ngày 7-12-1939, Giám mục A. Marcou Thành tạ thế, 

nhưng ngài đã trông thấy những thành quả tốt đẹp, thấy những mồ hôi, nước mắt của ngài, khác 

nào dòng nước trong sáng mát mẻ, đã thấm nhuần xuống sâu trong lòng đất Phát Diệm, để từ đó 

mọc lên cả một sự nghiệp xán lạn ngày nay. Cũng do đó, người ta mới hiểu là tuy Giám mục A. 

Marcou Thành mệnh một tại Thanh Hoá, nhưng khi nghe tin ngài khuất đi, toàn thể Giáo phận 

Phát Diệm, linh mục cũng như giáo dân, đã ngậm ngùi thương khóc và đã xin được di hài của vị 

cố giám mục kính mến, đem về an táng trong chính giữa ngôi thánh đường Đức Mẹ Mân Côi, tức 

là giữa Nhà thờ chính toà của họ. 

III.  PHÁT DIỆM LÚC BAN ĐẦU 

Thư viện Hội Truyền giáo Ba lê, năm 1931, còn giữ một bản báo cáo của Đức cha A. Marcou 

Thành gửi về Bộ Truyền Giáo hồi đó liên hệ đến một vài vấn đề Phát Diệm mới thành lập: 



1. Thành lập 

Ban đầu, Giáo phận Phát Diệm có tên là Đàng Ngoài Duyên Hải (Tonkin Maritime) đã được tách 

rời ra khỏi Giáo phận Hà Nội (Tây Đàng Ngoài: Tonkin Occidental) do Sắc chỉ của Toà Thánh kí 

ngày 02-4-1901. Sắc chỉ này đã được thi hành chính thức kể từ ngày 08-02-1902.  

2. Diện tích 

Theo hai bản tường trình của Toà giám mục Phát Diệm năm 1925 và 1930, diện tích của Phát 

Diệm được ước đoán là 30.000 cây số vuông. Về sau theo tài liệu chính thức Sở Địa dư Bắc Việt, 

diện tích giáo phận đã rút xuống còn 22.000 cây số vuông, gồm 3 miền riêng biệt: 

Toàn tỉnh Ninh Bình tức 1.616 cây số vuông và một phần nhỏ thuộc tỉnh Hoà Bình (tức 7 xã): tất 

cả là 1.700 cây số vuông. 

Toàn tỉnh Thanh Hoá, thuộc Trung phần, là một tỉnh lớn, ước lượng 10.000 cây số vuông 

Một phần của miền Bắc Ai Lao (tỉnh Hua Phanh) mà tỉnh lỵ là Sâm Nứa, cũng chừng 10.000 cây 

số vuông.                               

3. Tiến triển 

Cũng trong bản tường trình, Đức cha A. Marcou Thành còn làm một bản thống kê về những tiến 

triển của Phát Diệm, trong thời gian 30 năm từ khi thành lập giáo phận năm 1902 tới 1931 như 

sau: 

Giáo phận Phát Diệm 1902 1931 

Số giáo dân 80.000 140.000 

Giám mục 1 2 

Linh mục Thừa Sai 7 35 

Linh mục Việt Nam 53 137 

Các thầy giảng 138 227 

Nữ tu ngoại quốc 8 23 

Nữ tu Việt Nam 78 184 

Chủng viện 1 3 

Học sinh chủng viện 211 343 

Trường thầy giảng 0 2 

Học sinh thầy giảng 0 84 

Nhà thờ và họ đạo 325 420 

Quản giáo (giáo lý viên) 339 756 

Số dân được dạy giáo lý 6.626 24.670 

Trường sơ đẳng 0 80 

Số học sinh 0 4.993 

Xưng tội 137.000 548.086 

Chịu lễ 221.000 2.321.455 

Rửa tội trẻ em bên lương  253.315 

Số người lớn theo đạo  22.555 

 



4. Nhận xét 

Bản tường trình trên đây (số 3) nói lên sự phát triển số giáo dân trong giáo phận trong vòng 30 

năm (1902-1931), cũng giống như sự phát triển giáo dân cũng trong vòng 30-40 năm gần đây. 

Ngày 30-6-1954, theo làn sóng di cư rầm rộ vào Nam hồi đó, giáo phận nhà đã có chừng 60.000 

giáo dân bỏ nhà ra đi. Nhưng rồi Chúa Quan Phòng đã bù đắp lại: số thống kê giáo phận đã ghi 

chép từ con số 60.000 giáo dân còn lại ngoài Bắc năm 1954, thì năm 2000, nghĩa là sau 46 năm, 

đã lên tới 134.000. Đó là một tiến bộ rất đáng kể. Nhớ lại hồi 1954, số linh mục Phát Diệm ngoài 

Bắc chỉ còn trên dưới 32 vị, một số đã cao niên và đau ốm. Cả một cộng đoàn 120 linh mục, thầy 

giảng, chủng sinh và hầu hết các nữ tu đã vào Nam. Nhưng Chúa Thánh Linh đã làm việc thay cho 

tất cả, bằng cách bảo toàn niềm tin sâu sắc của một số ít linh mục, một số ít nữ tu còn lại và thúc 

đẩy rất mạnh phong trào giáo dân tham gia truyền giáo. Số giáo dân truyền giáo (các giáo lý viên) 

trong Giáo phận đã lên tới 600-700 nhân viên, họ ý thức vai trò giáo dân nam nữ sau Công Đồng 

Vatican II và kiên trì tham gia một cách hăng say vượt mức vào công cuộc giữ vững đức tin và mở 

rộng biên cương Nước Chúa. Giáo sử của Giáo hội miền Bắc nói chung, và lịch sử Giáo phận Phát 

Diệm nói riêng, trong mấy chục năm trước đây, đã viết lên những trang sách hết sức hào hùng, với 

bao đau thương, gian khổ mà vẫn kiên vững. Thật không thể giải thích cách nào được, nếu không 

chấp nhận rằng đã có tay Chúa Quan Phòng, đã có Đức Mẹ Mân Côi, đã có các Thánh Tử Đạo 

Việt Nam nguyên quán tại đây hay đã sinh sống tại Phát Diệm, ra tay bảo vệ và nâng đỡ! 

 

Chú thích 

(1) Lúc đó đã có 11 linh mục Việt Nam đầu tiên người Việt, tất cả đều do Đức Giám mục Lambert 

de la Motte truyền chức: 4 vị chịu chức tại Juthia (Thái Lan) năm 1668 và 7 vị tại Việt Nam năm 

1669 (Xem Lm. Luca Huy, L’Annam martire, Roma, 1954, tr. 13-14). 

(2) Lt. Col. Bonifaci, Les débuts du Christianisme en Annam, tr. 92-93. Từ ngày Thiên Chúa Giáo 

được rao giảng tại Việt Nam cho đến nay (Đàng Ngoài từ 1627, Đàng Trong từ 1615), tất cả có 31 

cuộc bách hại: 

- Thế kỷ XVII: 9 lần, từ lần thứ nhất năm 1620 đến lần cuối cùng năm 1696. 

- Thế kỷ XVIII: 8 lần, từ lần thứ nhất năm 1719 đến lần cuối cùng năm 1798 

- Thế kỷ XIX: 14 lần, từ lần thứ nhất năm 1833 (Minh Mạng) đến lần cuối cùng năm 1862 (Tự 

Đức). 

(3) Alexandre de Rhodes, Tunquinensis Historiae, libri duo, tr. 2 

(4) “J’ai commencé à parler du projet de “phân địa phận” dans le sens que je vous ai indiqué. 

L’accueil a paru favorable”. 

(5) “Le 15 septembre, je recevais une lettre du Conseil de Paris me transmettant une réponse du 

Cardinal Préfet de la Propagande prescrivant la conclusion de l’affaire de la division. Paris ne me 

disait qu’une lettre dans le sens était aussi adressée à Votre Grandeur. Dès le lendemain je vous 

écrivais à peu près ceci: pour ce qui me concerne, je suis tout disposé à suivre les intentions de la 



S. Congrégation et je serais reconnaissant à Votre Grandeur de me faire connaitre quelles sont les 

conditions et desiderata pour la conclusion de cette affaire. Et j’ajoutais: comme les lettre de Paris-

Rome prescrivent de terminer cette affaire dans le plus bref délai, nous pourrions nous rencontrer 

à Kẻ Sở, où j’arriverai vers le 10 Octobre”. 

(6) DECRETUM (Indicazione d’Archivio R. 129, Prot. No. 4-3093). 

(7) Lm. Mai Đức Thạc, Tiểu sử Đức Cha Thành, tr 9-10. 

(8) Xem “Thư chung địa phận Thanh”, Hong Kong, 1920, q. II, tr. 6. 

(9) Thư chung, tr. 7 và 9 

(10) Thư chung, tr. 6 

(11) Lm. Mai Đức Thạc, Tiểu sử Đức Cha Thành, tr 19-21 

(12) Các nhà: Bạch Bát, Phúc Nhạc và Thành Đức (Cách Tâm) 

(13) Trong tỉnh Ninh Bình: Phát Diệm, Cách Tâm, Hảo Nho, Đồng Chưa, Hướng Đạo, Hiếu Thuận, 

Bạch Bát, Khoan Dụ, Tôn Đạo, Phúc Nhạc, Thiện Dưỡng, Sào Lâm tức Làng Rào, Dưỡng Điềm, 

Yên Vân, Lãng Vân. 

   Trong tỉnh Thanh Hoá: Cửa Bạng (Ba Làng), Mỹ Điện (Đa Phan), Kẻ Bền (Biển Lĩnh), Kẻ Dừa 

(Đa Kiều), Nhân Lộ (Phố Ráng), Thanh Hoá, Điền Hộ (Tòng Chính). 

     Trong Châu Lào: Yên Khương, Hồi Xuân, Na Môn, Mường Khiết, Na Ràm. 

(14) Trong tập Compte Rendu của Hội Truyền Giáo Balê (1933, trang 195-196), Giám mục A. 

Marcou Thành đã viết như sau: “Toà Thánh vừa chia Phát Diệm thành hai để lập Giáo phận Thanh 

Hoá. Do đó Phát Diệm chỉ còn giữ 1/14 đất đai, nhưng trái lại còn bảo toàn 2/3 dân số Công giáo. 

Thực ra, diện tích chỉ còn riêng tỉnh Ninh Bình, nghĩa là 1.600 cây số vuông, nhưng còn chừng 

100.000 giáo dân (chính xác là 99.236 theo thống kê sau cùng) trên một dân số toàn tỉnh có 500.000 

nhân danh. 

Còn Giáo phận Thanh Hoá chạy dài trên một diện tích 20.000 cây số vuông, nguyên tỉnh Thanh 

Hoá đã 10.000 cây số vuông, phần dư lại là diện tích Sầm Nứa thuộc Lào quốc. Số đầu người trong 

địa phận mới là một triệu rưỡi, trong đó chỉ có 45.000 Thiên Chúa Giáo. 

Ở đây, nguyên trong huyện Kim Sơn chỉ rộng 110 cây số vuông, trong ấy gồm cả xứ Phát Diệm, 

mà đã có 53.000 giáo dân và 30.000 lương dân. Nghĩa là nói trong một lãnh thổ nhỏ bé như thế số 

người Công giáo còn đông hơn cả tổng số dân cư tỉnh Sầm Nứa. 

Giáo phận Phát Diệm, nay tách ra khỏi Thanh Hoá và Sầm Nứa vẫn còn 100.000 giáo dân phân 

chia trong 40 xứ đạo, mỗi xứ cách nhau nhiều nhất là 10 cây số. Riêng ở vùng Kim Sơn, 14 xứ 

liên tiếp nhau để phục vụ số 53.000 tín hữu và mỗi xứ cách nhau không đầy 3 cây số. Ngoài ra, 

tính trong tổng số nhân loại mới chỉ có 1/5 là Công giáo, tỷ lệ này đã đạt tới trong Giáo phận Phát 

Diệm. Và nếu người ta biết rằng đa số dân Công giáo ở đây là những người giữ đạo thực sự, trong 

đó, một số phải được kể là những giáo dân nhiệt thành, là một sự kiện không phải thông thường 

trong các giáo phận trên thế giới; thì lúc đó người ta mới hiểu lý do vì sao tất cả những vị thừa sai, 



có vị đã vất vả phục vụ ở đây hơn 40 năm trời đều coi việc Toà Thánh trao lại cho hàng Giám mục 

Việt Nam một giáo phận như thế là một việc hợp tình hợp lý, và mới hiểu sự kiện tất cả họ bằng 

lòng vâng lời Toà Thánh sang nhập địa phận mới là vì họ tin tưởng rằng sự vâng lời vui vẻ đó sẽ 

còn đem lại nhiều thắng lợi khác về tôn giáo cho cả hai Giáo phận Phát Diệm và Thanh Hoá”.  



 


