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Thánh lễ ngày đại hội Thức Hóa năm 2007 tại giáo xứ St Thomas Aquinas, Phila.
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Cha Đinh Văn Nghị, cha Đinh Công Huỳnh và cha Đinh Quang Lục, đồng tế ngày đại hội Thức Hóa 2007

54

55

Ngày đại hội Thức Hóa 2009
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Hành hương núi Đức Mẹ Maryland 2008
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Cha Trần Minh Đức, cha Đinh Công Huỳnh và cha Đinh Trung Hòa đồng tế trong ngày đại hội Thức Hóa 2009
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Đời sống dân sinh được cải thiện nhanh, trong đó có
một số người trở nên giàu có, mua trâu, tâu ruộng đồng
xa…. Thức hoá trở thành điểm đến của các nơi trong
vùng, các cuộc lễ lớn trong năm được tổ chức rước
trọng thể….

THỨC HÓA Giai Đoạn 1950- 1975
Tháng 9- 1949, quân viễn chinh Pháp đổ bộ vào
đồng bằng Bắc bộ nói chung- Nam định nói riêng.
Theo lịch sử cận đại, thì cuộc chiến đã nổ ra từ
ngày 20-12-1946, nhưng đối với đồng bằng nói
chung và Nam định nói riêng vẫn ổn định.

Năm 1950, một vinh dự lớn đối với Thức Hoá là được
toà Giám mục Bùi chu (đức cha Phạm Ngọc Chi)
phong là xứ đầu hạt. Hạt Thức hoá có 6 xứ là: Thức
Hoá, Du hiếu, Quất lâm, Sa châu, Ngưỡng nhân và
Hoành nhị. Do cha Lương Tri Thức, chánh xứ Thức
Hoá làm Quản hạt. Luôn có 3 cha, 1 thầy xứ và 2 đế 3
thầy giảng, 2 đến 3 lao công.

Thức Hoá ngày ấy là một xã có chính quyền, đoàn
thể, có lực lượng vũ trang được thường xuyên tập
luyện. Có thời kỳ có cả chuyên gia Nhật bản
hướng dẫn tập luyện. Tuy nhiên, người Thức Hoá
vì theo đạo Công giáo nên có tư tưởng bài cộng,
cho nên các đoàn thể, dân quân du kích bị Việt
minh nắm đầu cũng chống lại Việt minh.

Tháng 5 năm 1953, quân đội viễn chinh Pháp và quân
đội chính quyền quốc gia mở cuộc tấn công lớn, rồi
đóng chốt lên đất Thức hoá. Thức hoá trở thành một
điểm nóng của cuộc chiến.

Ngay giữa năm 1948, ông xã đội trưởng và hàng
chục người dưới quyền đã bỏ đơn vị vào Phát diệm
tham gia vào quân đội Quốc gia, để rồi tháng 9
năm 1949 cùng với quân đội Pháp đổ bộ về Bùi
chu- Thức hoá. Khi ấy chính quyền cấp xã Thức
hoá được chuyển sang chính quyền “Ban quân
chính xã Thức hoá” của chính phủ quốc gia.

Với lợi thế, Thức Hoá là khu dân cư riêng biệt, có đồng
ruộng và dân cư bao bọc, nên đồ Thức hoá được mở
rộng, đắp lũy đất vây quanh làng, châ dày 2m, mặt lũy
60cm, cao 2m. Cứ 10m lại có 1 ổ tác chiến. Đường
làng, khoảng 50m lại có một chiến lũy đắp đất ngang
đường là một ổ tác chiến.

Lực lượng dân quân du kích được chuyển sang
lính quốc gia. Duy chỉ còn có hai người theo Viết
minh là ông Côn và ông Cự chủ nhiệm Việt minh,
nhưng sau đó 5,6 tháng- khi đồng bằng Bắc bộ
thuộc về chính phủ quốc gia, thì 2 ông cũng phải
quy thuận.

Nhà xứ là sở chỉ huy, nhà dòng nữ tu, thánh đường,
nguyện xóm như một pháo đài đề chống giữ. Hai mái
nhà thờ, mỗi bên đều kẻ 3 hàng chữ lớn khắp mái “Đồn
Thức Hoá”.
Bên ngoài là đội quân du kích Việt minh của các làng
xã, có khi là bộ đội chủ lực huyện, chủ lực tỉnh phối
hợp bao vây Thức Hoá, nhưng không dám tấn công qua
hàng luỹ kiên cố, chỉ nằm ngoài và bắn vu vơ vào
chẳng có mục tiêu.

Bước vào năm 1950, sự chống đỡ của Việt minh
không còn, vì đã rút vào hoạt động bí mật. Chính
quyền quốc gia đã kiểm soát hầu hết các tỉnh đồng
bằng Bắc bộ. Điạ phận Bùi chu có 6 huyện: Xuân
trường, Giao thuỷ, Nam trực, Trực ninh, Hải hậu
và Nghĩa hưng- được tách ra một tỉnh riêng gọi là
tỉnh Bùi chu Tự trị. Giao thủy là một quận, trung
tâm quận là Sa châu. Do cha Đinh Cao San người
Thức Hoá làm chánh xứ.

Để bảo vệ đồn, Thức hoá đã phá bỏ các cầu qua song.
trừ một cầu cuối nhà thờ. Giải pháp này nhằm mục đích
“nội bất xuất, ngoại bất nhập”.
Những gánh nặng thêm cho việc bảo vệ đồn là: người
trong làng đổ vào đồn Thức hoá rất đông. Nào lính, nào
người tham gia chính quyền các cấp trong vùng, nào
người cấu an lánh nạn, nào người quy thuận, v.v…

Thức Hoá là một xã, một điểm có thế mạnh ở vùng
Nam tỉnh Bùi chu. Có thể gọi là trung tâm chiến
lược, vì là giao điểm của 3 huyện: Đông hải hậu,
Đông nam Xuân trường và Tây nam Giao Thủy
lien kết bằng con lố Nam định- Quất lâm. Có con
đê ven song Sò và con song Sò là đường thủy từ
đầu tỉnh Bùi chu ra biển Đông qua cửa Lạn môn.

Sau khi quân đội Pháp thất thủ Điện Biên Phủ (7-51954), quân lính đồn Thức hoá tỏ ra hoang mang rã rời.
Chính người chỉ huy ngày ấy biết hiện tượng cũng phải
thốt lên: Thức hoá mất vào tay Việt minh lúc nào thì
mất, không thể chống đỡ nổi.

Tình hình đã trở nên yên tĩnh, người dân đã sống
trong cảnh hoà bình như không có chiến tranh, vì
là Công giáo tự trị, nên Thức Hoá có cuộc sống sôi
động và hào hứng hơn. Uy quyên trong tổng, trong
miền trở lại với Thức hoá.

Rồi đêm ngày 3-5-1954, sau ít giờ giao chiến, quân đội
Việt minh đã làm chủ tình hình, quân chính quyền quốc
gia thất thủ. Người bị chết, người bị bắt, người trốn
chạy. Theo tài liệu thông báo thời chiến thì số chết và
bị thương là 40 người, nhưng người Thức hoá đau lòng
hơn cả là Cha Tuyên uý Phạm Minh Ký bị tử trận.

Thánh đường được tu bổ: Đóng lại các cửa, thay
các cửa bằng gỗ tốt. Thay hai tòa cạnh bằng gỗ sơn
son dát vàng. Đóng bàn qùy, ghế ngồi trong nhà
thờ. Xây lăng đài lưu kính hài cốt các anh hùng
Thức Hoá tử đạo.

Thức Hoá sau ngày ấy là một sự đau đớn khó tả. Những
gia đình đau thương vì có người chết trong cuộc chiến
–
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có gia đình nặng lòng vì có người thân bị bắt,
lo lắng về sự trả thù bằng tra tấn đánh đập….
Một sự rối loạn trong đầu óc ấy ví như “gà
phải cáo” không phải ngày một, ngày hai mà
là kéo dài hàng tháng, hàng năm và lâu dài.
Một nhà thờ nào đấy có câu:
Chiến tranh như một cơn bão lớn
Thổi xới tung mọi số phận con người
Ngày 20/7/1954 là ngày chia đôi đất nước theo
hiệp định Giơnevơ ở Thụy sĩ. Việt nam chia
làm 2 miền: Bắc và Nam. Lấy vĩ tuyến 17 làm
biên giới tạm thời. Sau hai năm sẽ tổng tuyển
cử cả nước, thống nhất tổ quốc.
Ký là vậy nhưng thựchiện không vậy. Tuy
nhiên với Thức hoá, hiệp định đình chiến có
những sự kiện được coi là giải toả một phần lo
lắng.
Trong thời gian đầu tất cả các tù nhân được
trao trả tự do hoặc trao đổi tù binh. Mọi người
được quyền chọn chế độ mình đã theo hoặc
mình thích. Từ những quy định ấy, người
Thức hoá chọn chế độ mình đã theo nên lần
lượt di cư vào Nam.
Rồi cả cha xứ Thức hoá, người chủ chăn cũng
bỏ cả đàn chiên mà đi. Một cuộc ra đi, gọi
đúng hơn là cuộc “đại di dân” dồn dập và
quyết liệt. Trong vòng mấy tháng cuối năm
1954 đầu năm 1955 mà đã có hơn 260 gia
đình, 1260 nhân khẩu bỏ ra đi vào Nam, chiếm
tỉ lệ 65% dân số Thức hoá.
Cuộc đại di dân cũng cọ hậu quả không lường,
là: Thức hoá thưa dân, ruộng nhiều, người ở
lại phân tâm buồn nản, ruộng đất cấy cày
không hết, các làng xã bên đến lấy và nhất là
các làng ven song Sò, đồng Cồn Lung, khu
vực miếu Bà và đập Tầu, đồng cụ chánh Toàn
từ đập Tầu đến đường 21, Rồi đồng cụ Cựu
Hậu từ đường 21 trở xuống đến Trùng quang,
đến Hà lạn. bốn cánh đồng hơn 200 mẫu
không chủ, không cấy, dân làng bên chiếm
lấy.

Năm 1956, cải cách ruộng đất.
Theo đường lối chính sách nhà nước: “Đánh đổ giai cấp
địa chủ, thực hiện khẩu hiệu: người cày có ruộng” ! Với ý
nghĩa chính trị rất to lớn, một cuộc đấu tranh long trời lở
đất; một mặt trận Điện Biên phủ lấn thứ hai, làm cho biết
bao nhiêu người phải chết oan ức tức tưởi.
Địa chủ, 2-phú nông, 3-trung nông, 4- bần cố nông, 5- cố
nông.
Thức hoá có tới 30 địa chủ, nhưng may mắn là phần lớn
số địa chủ đã di cư vào Nam năm 1954. Số còn lại có một
Chánh Tổng bị bắn là ông Chánh Đinh Viết Tiến (bị ghép
cường hào).
Từ phong trào tố khổ này, ngày nào cũng họp và thường
xuyên có các phiên toà xét xử địa chủ. Toà ánh nhân dân
do bà chủ tịch làm chánh án phiên toà tuyên án. Không
căn cứ pháp luật, mà căn cứ vào tội do dân tố để luận án
(trong lúc các cán bộ cứ xách động nhân dân tố cáo lẫn
nhau). Tất cả những tài sản, ruộng đất của địa chủ bị tịch
thu chia cho nông dân.
Thời thế đảo lộn lăng nhăng
Ông hoá ra thằng rồi thằng hoá ông
Đến năm 1957, nhà nước tiến hành sửa sai cải cách ruộng
đất đến những năm đầu thập kỉ 70, 15 năm ấy sự việc
diễn biến khá phức tạp.
Do bối cảnh lịch sử trong chiến tranh để lại, những người
Thức Hoá ngày ấy đa số đông nam giới, người chủ gia
đình hoặc trực tiếp, hoặc có liên quan đến chế độ cũ mà
nhà nước gọi là tề (người tham gia chính quyền quốc gia)
là ngụy, người đi lính và hầu hết có quan hệ là an hem
với người di cư vào Nam. Với những chuyện thường
ngày xảy ra trong nhà ngoài xóm như rải tờ rơi, xoá xé
khẩu hiệu nhà nước, vẽ lên tường chửi, nói xấu chế độ,
v.v….
Thời kỳ sửa sai cải cách ruộng đất 1957 - rồi 1958 nói
một cách khách quan là một cuộc đấu tranh quyết liệt
giữa một bên là người Công giáo thực hiện thư chung số
15, 16 và số 17, Toà Giám mục Bùi chu cũng là sửa sai –
ai đấu tố sai phải xin lỗi công khai ở nhà thờ, ai nhận của
“cải cách ruộng đất” chia cho, phải trả lại người mất.

Đất chuyển chủ, thì giáo họ cũng chuyển xứ.
Giáo họ Thanh khê- xưa cụ chánh Toàn nâng
đỡ xây dựng nay thuộc xứ Trung thành. Giáo
họ xưa cụ Cựu Hậu nâng đỡ xây dựng cũng
chuyển về xứ Trung thành.

Một bên là chính quyền, đội cán bộ sửa sai bảo vệ thành
quả cải cách ruộng đất, kẻ mang đi người kéo lại, có
nhiều người không nhận nhà đất…. và cũng có người
nhận xin lỗi… xin lỗi… tại buổi lễ Chúa nhật ở Thánh
đường.

Trong cuộc thanh trừng này, nhà nước phân
định thành phần giai cấp ở nông thôn, được
chia làm 5 thành phần:

Con người ấy, sự việc ấy trong suốt thời gian ấy (1957 –
1971) Thức hoá bị liệt vào nơi sung yếu.

(Xem tiếp trang 73)
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Phần thưởng xổ số ngày đại hội
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Anh chị Đinh Viết Đoan, Lan và Thanh-Lý
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Ông Cựu HT. Đinh Viết Sung

Ông Bà Nguyễn Viết Bích và bác sĩ Nguyễn thị Hiền

Cha Đinh Trung Hòa, ÔB. Đinh Kim Sơn và con trưởng, Đinh Thanh Hà
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Các cụ bà trong ngày đại hội Thức Hóa 2009

Gia đình Ông Bà Hội Trưởng Đinh Ngọc Huỳnh
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Cha Đinh Công Huỳnh, cha Đinh Trung Hòa, ông thủ quỹ Trần Văn Hân và cháu trai…

Cha Đinh Trung Hòa, Ông Cố Vấn và Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Thức Hóa MĐHK
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Ông Hội trưởng Đinh Ngọc Huỳnh, Ông Cựu HT. Đinh Viết Sung, Cha Đinh Công Hòa,
Cha Đinh Công Huỳnh và Ông Đinh Kim Sơn, Ngày đại hội 2009

Cha Đinh Trung Hòa và ÔB. Đinh Quang Thoại (NY)
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Cha Đinh Trung Hòa và đồng hương Thức Hóa, ngày đại hội 2009
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Từ trái sang: Ô Đinh Thanh Hà, Ô. Đinh Kim Sơn, Cha Đinh Thanh Bình, Cha Đinh Công Huỳnh, Đức cha
Bùi Văn Đọc, cha Trần Minh Đức, ông hội trưởng đinh NGọc Huỳnh, ông cựu Hội trưởng Đinh Viết Sung

Đức ông Đinh Đức Đạo và AC. Đinh V. Đoan
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Hội ngộ đồng hương

Picnic mùa hè 2006
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Thức Hoá Giai Đoạn Tìm Về Cội Nguồn 1975- 2005 (Tiếp theo trang 63)
Đầu năm 1973, tại hội nghị Pari, chính phủ Mỹ ký kết với chính phủ Hà Nội “ngừng ném bom bắn phá
Miền Bắc, rút hết quân đội Mỹ ở Miền Nam về nước”. Miền bắc Viết Nam thật sự có hoà bình.
Cùng với thời kỳ ấy, Thức Hoá đón Linh mục Vinh sơn Trần Ngọc Bút về xứ. Thức Hoá từ đấy chuyển
sang giai đoạn mới. Với quá trình 30 năm. Thức Hoá chuyển biến đi lên cả về kinh tế, xã hội và tôn giáo
bởi những yếu tố: “Sự phát huy nội lực vươn lên của con người quê hương cùng với sự hỗ trợ của người
Thức Hoá nơi xa, chung lòng, chung sức xây dựng quê hương nên gọi là: Giai đoạn tìm về cội nguồn.
Tuy nhiên cơ chế vĩ mô xã hội có ảnh hưởng tới yếu tố xây dựng quê hương, nên 30 năm ấy được chia
làm hai thời kỳ:
Từ 1975 đến 1990. mười lăm năm này, khi miền Nam, miền Bắc Việt nam thu về một mối, không còn
chiến tranh, nhưng ở miền Bắc cơ chế bao cấp càng nặng nề hơn. Xã Giao thịnh đã hợp nhất các hợp tác
xã nhỏ thành HTX toàn xã với tên gọi Đại Thắng. Thức Hoá còn lại là 3 đội sản xuất của HTX lớn. HTX
từ ăn chia theo công điểm chuyển sang ăn chia theo định lượng- “lao động cho tập thể, ngày nào được tính
định lượng mức ăn ngày ấy”.
Đất nước đã về một mối nhưng con người chưa được tự do thông thương. Nếu người bắc muốn vào Nam
hay ngược lại, phải có giấy phép cơ quan cấp tình cấp. Vì vậy có một số người Thức Hoá vào Nam thăm
thân nhân, dư cư năm 54. Lúc đó chưa có ai ra thăm quê hương ngoài Bắc.
Về tôn giáo và xã hội đều phải tuân theo “quy ước nếp sống mới” nên: Các lễ lớn, có rước cũng chỉ được
rước trong Thánh đường. Một ngày chỉ có 3 lượt chuông hiệu: sang, trưa và tối.
Tang hiếu, cưới xin không được làm cỗ lấy tiền. và giới hạn là từ 3 đến 5 mâm (mâm 4 người). Không làm
rạp, không cổ động.
(Nguồn : Trang Web Giáo xứ Giao Thuỷ)
Lễ công bố Sắc phong Đền Thánh Thức Hóa
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DANH NGÔN VỀ CUỘC SỐNG
Suy nghĩ thực tế, cảm nhận những điều đẹp đẽ, mong muốn cái tốt lành; đó chính là mục
đích của cuộc sống hướng thiện .
Plato
Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta
sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá.
Mirko Gomex
Nếu bạn muốn đi qua cuộc đời không phiền toái thì chẳng nên bỏ đá vào túi mà đeo
V. Shemtchisnikov.
Thiên đường ở chính trong ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có .
Chúa Jésus
Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý
A.Einstein
Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần
Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết
Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở
Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già
Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến
Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại
Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
Cantauzene
Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu của cuộc sống được làm
bằng thời gian.
Franklin
Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động chứ không phải bằng thời gian
Emerson
Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép ta hy vọng quá xa
Ngạn ngữ Latin
Đừng sống theo điều ta mong muốn . Hãy sống theo điều theo điều ta có thể
Người muốn đi thì số phận dẫn đi. Người không muốn đi thì số phận kéo lê
Ngạn ngữ Latin
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Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ và là một bi kịch đối với những người đa cảm
G. Suip
Mục đích tối trọng của đời người không phải là sự hiểu biết mà là hành động
A. Haoxlay
Cuộc sống như một cuốn sách. Kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan vừa đọc
vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần
Giăng Pôn
Một người nào đó đã chết điều đó chưa chắc chắn đã phải người ấy đã từng sống
X.Letx
Khi con người ta sống chỉ vì mình thì trở thành thừa đối với những người còn lại
I.Rađep
Thảm họa của tuổi già không phải là ở chỗ người ta đã già mà là ở chỗ: người ta
không còn cảm thấy trẻ trung nữa
O.Uaind
Thời gian không đo lường bằng năm tháng mà bằng những gì chúng ta làm được
H.Cason
Cuộc sống là nghĩa vụ ngay cả trong trường hợp nó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc
W. Gus
Khi không còn ai ghen tị với bạn thì hãy xem lại liệu mình đã sống đúng chưa
M.Ghenin
Người nào có thể làm mỗi giây phút đều tràn ngập một nội dung sâu sắc thì
người đó sẽ kéo dài vô tận cuộc đời mình
I.Cuôcxơ
Khiêm tốn thật sự không có nghĩa là không biết đến những giá trị của mình mà chính là nhận ra
những chân giá trị ấy (J. C. Hare )
Không bao giờ làm phiền người khác về những việc mình có thể làm được.
T. Jeffecson
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H ình 1:
H ình 2:
H ình 3:

Hai mẹ con bà Đinh Thị Miến –Tú
Gia đình anh chị Đinh Quang Trưởng
Gia đình anh Lâm Tân
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Đại gia đình ông Đinh Viết Mã 2009

Đại gia đình con, cháu ông bà Trần Văn Hân
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Ngày đại hội Thức Hóa 2010

Ông cựu hội trưởng Đinh Viết Sung

Đại gia đình con cháu ÔB. Đinh Kim Sơn
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Thức Hóa Bùi Chu rước kiệu ngày đại lễ
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Hình ảnh ngày đại hội Thức Hóa MĐ HK hơn 20 năm về trước (1987- 88)

ÔB. Đinh Thanh Hà -2009
81

Gia đình anh Đinh Viết Thuần

Gia đình anh chị Đinh Công Thiện và Thanh–Lý 2010
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Cha Đinh Ngọc Thảo và anh chị em …sum họp – Upper Darby - hè 2010

Đại hội TH. 2006 - BCH
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NGÀY PICNIC MÙA HÈ CỦA HỘI THỨC HÓA MĐ. HK. (2007)
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Thức Hóa Kênh 5 - Mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Kênh xứ 1956 - 2006
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Lá Thư Thức Hóa quê nhà …
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