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  Cuộc xuống đường của các giáo xứ giáo phận 

Vinh vì hiểm họa môi trường Việt Nam 

 

Posted by adminbasam on 08/08/2016 

TMCNN 

7-8-2016 

Sáng nay, ngày 07.08.2016 khoảng 5000 người dân từ nhiều giáo xứ ở giáo phận Vinh đã 

tập trung tuần hành bằng xe và tham dự thánh lễ cầu nguyện nhân ngày môi trường của 

giáo phận và phản đối formosa tại giáo xứ Mành Sơn. 

Cuộc tuần hành bằng xe kéo dài đến cả cây số với đầy đủ băng rôn, biểu ngữ với ước 

nguyện công lý cho người dân. 

Ước tính có khoảng hơn 5000 người đã tham dự cuộc biểu tình lớn này, và đa phần đến 

từ giáo xứ Song Ngọc, Phú Yên và Mành Sơn, cũng như có đoàn từ xứ Ngọc Long và 

một số nơi khác. 
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Ngay từ sáng sớm lúc 5:30’ linh mục GB Nguyễn Đình Thục đã dẫn đầu đoàn xe diễu 

hành từ nhà thờ giáo xứ Song Ngọc sang giáo xứ Phú Yên. 

Trên đoạn đường hơn 7km, hàng ngàn người đã cầm cờ Hội Thánh tiến tới nhập đoàn với 

giáo xứ Phú Yên vào lúc 6:15 giờ sáng. 

Từ nhà thờ giáo xứ Phú Yên cả hai giáo xứ cùng xuất phát tiến sang giáo xứ Mành Sơn. 

Già trẻ trai gái rất háo hức vì lần đầu tiên được tham dự một sự kiện lớn thế này. 

Người dân giáo xứ Phú Yên cho biết, số lượng an ninh bố ráp cũng lớn nhưng họ không 

có hành động gì. 

Ông Nguyễn Văn Thung, Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Phú Yên chia sẻ: ai cũng nhiệt tình 

tham gia với tinh thần trách nhiệm. Ở đây chúng tôi đã biểu tình nhiều lần rồi, nhưng lần 

này có quy mô và số lượng lớn nhất. 

Một giáo dân cho biết, chúng tôi xuống đường để thể hiện quan sự quan tâm của mình về 

những vấn đề của đất nước đặc biệt là vụ thảm họa biển hiện nay. 

Cộng tác viên GNsP cho biết, có nhiều người dân cũng đã ra hai bên đường đi của đoàn 

tuần hành để cổ vũ. 

Cô Anna Nguyễn Thí Lý, giáo dân giáo xứ Ngọc Long, người tham gia tuần hành cho 

biết: đã đi một quãng đường dài 80 cây số để đến Phú Yên tham gia tuần hành vì bức xúc 

trước thảm cảnh của đất nước mà phía nhà cầm quyền thì giống như đang tiếp tay tạo ra 

một mộ chung cho cả đất nước. Cô cũng nói rằng, cô thấy cuộc biểu tình hôm này rất hào 

hứng và tinh thần của mọi người rất cao. 

Bà con giáo dân Phú Yên cho biết, nhà cầm quyền đã phá sóng xung quanh khu vực Giáo 

xứ Phú Yên để bà con giáo dân khó liên lạc với bên ngoài cũng như cung cấp các thông 

tin về cuộc biểu tình lớn sáng nay tại Giáo xứ Phú Yên. 
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Hơn 

4000  giáo dân xứ Cửa Sót Xuống Đường tối thứ 7 và sáng Chúa Nhật 
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Tại giáo xứ Yên Hòa 

Sau thánh lễ Chúa Nhật, vào lúc 6 giờ sáng, hơn 1500 bà con giáo dân giáo xứ Yên Hòa 

xuống đường “Yêu cầu VTV xin lỗi Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp”, “Yêu cầu chính 

phủ đóng cửa Formosa”, “Hủy hoại môi trường là tội ác”, “Hành động vì con em của 

chúng ta”… 

Bà con tuần hành một cách ôn hòa, vui vẻ dưới sự hướng dẫn của Lm. Phanxicô Xaviê 

Đinh Văn Minh, Quản xứ giáo xứ Yên Hòa. 

Trên đường đi, bà con vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu như: “Yêu cầu VTV xin lỗi Đức 

cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp”, “Yêu cầu chính phủ đóng cửa Formosa”, “Hủy hoại môi 

trường là tội ác”, “Hành động vì con em của chúng ta”… 
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Cựu Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai, người con của giáo xứ Yên Hòa, cho hay: “Có 

rất đông công an, an ninh thường phục đi theo đoàn tuần hành nhưng họ không gây khó 

khăn gì. Có 4 xe cơ động cách đoàn tuần hành khoảng 500m.” 

Đoàn tuần hành xuất phát từ nhà xứ đi vòng qua các xóm rồi trở về nhà xứ khoảng 3km. 

Kết thúc cuộc xuống đường vào lúc 7 giờ 30. Sau đó, Linh mục Quản xứ và bà con giáo 

dân cùng nhau dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực giáo xứ, làng xóm, ao hồ, ống 

cống… 

Công việc “Ngày môi trường” của giáo xứ Yên Hòa hưởng ứng lời mời gọi của Đức 

Giám mục Giáo phận kết thúc hơn 11 giờ trưa cùng ngày.     

 

 

https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/08/h1128.jpg
https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/08/h1128.jpg
https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/08/h1129.jpg
https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/08/h1129.jpg


7 

 

 

 

 

https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/08/h1130.jpg
https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/08/h1130.jpg
https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/08/h1131.jpg
https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/08/h1131.jpg
https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/08/h1132.jpg
https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/08/h1132.jpg


8 

 

 

Tại Giáo xứ Đông Yên mới 

Dưới sự hướng dẫn của Linh mục Phêrô Trần Đình Lai hơn 2000 giáo dân giáo xứ Đông 

Yên cùng quý Sơ hưởng ứng ngày “Vì Môi Trường” của Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh 

và Thư Chung của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình, vào sáng ngày Chúa Nhật 07.08.2016. 

Sau thánh lễ Chúa Nhật, hơn 2000 giáo dân xuống đường biểu tình dọc theo đường quốc 

lộ, đi dọc các bờ biển và xung quanh giáo xứ với mục đích yêu cầu nhà cầm quyền minh 

bạch trong vụ việc đã cho phép Formosa tồn tại và hoạt động tại Hà Tĩnh. 

Thời tiết ở Hà Tĩnh khá nóng và gay gắt nhưng người dân đã xuống đường một cách ôn 

hòa và trật tự trong vòng gần 2 tiếng đồng hồ. 

Lực lượng công an, cảnh sát cơ động theo dõi sát sao cuộc biểu tình. 

Trước đó, vào tối hôm qua, bà con giáo xứ Đông Yên đã tổ chức buổi cầu nguyện cho 

môi trường Việt Nam đang bị ô nhiễm trầm trọng. 
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Tại giáo xứ Cửa Sót 

Hơn 4000 giáo dân giáo xứ Cửa Sót rước kiệu, tuần hành hưởng ứng lời kêu gọi của Đức 

cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp vì môi trường sạch. 
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Bà con giáo dân xuất phát tuần hành từ lúc 5 giờ 30 ngày Chúa nhật 07.08.2016 từ nhà 

thờ dưới sự điều phối của Linh mục Phêrô Trần Phúc Chính, Quản hạt giáo hạt Văn Hạnh, 

Giáo phận Vinh, rước kiệu Đức Mẹ, đi xung quanh giáo xứ và ra các bến cảng cầu 

nguyện. 

Nhiều thiếu nhi, thanh niên, người lớn tuổi trong giáo xứ tham dự một cách ôn hòa và 

tuần hành một cách trật tự, cùng đồng hành sát cánh với Đức cha. 

Cuộc tuần hành diễn ra gần 3 tiếng đồng hồ vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày kết thúc. 

Được biết, tối qua, bà con giáo xứ đã thắp nến cầu nguyện và rước kiệu Đức Mẹ tuần 

hành xung quanh khu vực giáo xứ cầu nguyện cho môi trường Việt Nam. 

Giáo xứ Cửa Sót cách Tòa Giám mục Vinh khoảng 60 cây số về hướng Đông Nam. 
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Tại giáo xứ Nghi Lộc 

Sáng nay ngày 7/8/2016, hưởng ứng lời kêu gọi “Ngày Môi Trường” của Uỷ ban công lý-

hoà bình giáo phận Vinh. Khoảng 2500 người dân trong và ngoài giáo xứ Nghi Lộc tuần 

hành ôn hoà để tỏ bày quan điểm của mình. 

Đúng 7 giờ mọi người tập trung tại nhà thờ giáo xứ Nghi Lộc, tuần hanh lên uỷ ban xã 

Diễn Hạnh. 
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Người dân cầm theo băng rôn: yêu cầu VTV xin lỗi Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, 

Formosa tái phạm yêu cầu chính phủ thực thi lời hứa, yêu cầu chính quyền Việt Nam 

khởi tố Formosa, huỷ hoại môi trường, làm nhơ bẩn nguồn nước, đất đai… Vào thời điểm 

đất nước lâm nguy, biển đông bị ô nhiễm, ông, bà, cha, mẹ đã làm gì để cứu biển và cứu 

chúng con… 

Bạn Pháp chia sẻ với GNsP: “Vì hưởng ứng ngày vì môi trường mà tôi bị công an Nghi 

Lộc và công an tỉnh Nghệ An mạo danh côn đồ đánh tôi, khi tôi đi từ giáo xứ La Nham 

về. Nên hôm nay tôi và mọi người tuần hành ôn hoà yêu cầu chính quyền Việt Nam khởi 

tố Formosa và trục xuất ra khỏi Việt Nam.” 

Bạn Hạnh từ nơi khác đến cũng chia sẻ: “Theo em mọi người đi, đứng còn hơi lộn xộn, 

đoạn đường tuần hành hơi ngắn. Người dân đang còn muốn đi xa hơn nữa. Tuần hành 

môi trường là một việc nên làm để cho người dân bảo vệ môi trường là việc chúng ta phải 

làm. Hôm nay giáo xứ vui mừng khi xuống đường tuần hành, nhưng mình muốn mọi 

người nỗ lực hơn nữa để bảo vệ môi trường biển, bảo vệ nhân phẩm, nhân quyền.” 

Mọi người cùng nhau hẹn đến tuần sau để xuống đường vì một thể chế và môi trường 

sạch. 
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Tại giáo xứ Đông Yên cũ 

Rất đông lực lượng cảnh sát cơ động, an ninh mặc thường phục, xe cứu hỏa… chắn 

ngang ngay trước cổng Formosa Hà Tĩnh, khi ngư dân giáo xứ Đông Yên cũ thuộc Giáo 

phận Vinh biểu tình phản đối Formosa gây ra thảm họa môi trường và yêu cầu cút khỏi 

VN, vào sáng ngày 07.08.2016. 

Vào lúc 8 giờ cùng ngày, khoảng hơn 700 ngư dân và cũng là giáo dân giáo xứ Đông Yên 

cũ đáp lại lời kêu gọi của Đức Giám mục Giáo phận hưởng ứng “Ngày Môi Trường” 

bằng cách dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực giáo xứ, thu gom rác mang đến trước 

cổng Formosa Hà Tĩnh để đốt. Bà con ngư dân đã mặc đồng phục với nhiều băng rôn 

biểu ngữ. 

Tham gia cuộc biểu tình, bà con ngư dân đã mặc đồng phục “yêu cầu Formosa cút khỏi 

VN” và mang theo nhiều băng rôn biểu ngữ “Yêu cầu đóng cửa vĩnh viễn Formosa, đảm 

bảo môi trường sống cho người dân; Tôi và bạn – hãy chung tay vì cuộc sống của chúng 

ta… 

Trên đường đi, các cán bộ UBND xã đã phát loa yêu cầu bà con trở về lại giáo xứ, không 

được gây mất an ninh trật tự. Một viên công an nói với ngư dân tên Hòa – giáo dân Giáo 

xứ Đông Yên cũ rằng: “Anh nói bà con về lại giáo xứ. Tôi nói, tôi không có quyền gì cả, 

anh muốn mời họ về thì anh mời họ. Họ yêu cầu chúng tôi đi trong địa bàn của xã thôi. 

Tôi nói, làng xóm chúng tôi đã dọn sạch sẽ cả rồi, tôi chỉ tay vào Formosa và nói cái 

đống rác rưởi Formosa thì ai sẽ dọn đây? Viên công an ấp a ấp úng không thể trả lời câu 

hỏi của tôi được.” 
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Giới chức đã gây khó khăn, ngăn cản bà con ngư dân không được đến gần Khu công 

nghiệp Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, nhưng bà con ngư dân đã rẽ xuống 

đường ruộng để đi đến được khu công nghiệp này. 

Ông Hoa cũng cho biết thêm, tại đây, rất đông lực lượng CSCĐ chắn ngang ngay trước 

cổng Formosa, đông an ninh mặc thường phục… để bảo vệ cho Formosa. Chúng tôi đã 

lấy rác mà thu gom tại làng xóm, đốt ngay trước cổng Formosa đem đốt. Công an đã huy 

động ba xe cứu hỏa dập tắt ngay ngọn lửa này. 
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“Cám ơn Giáo phận Vinh đã đi đầu trong đấu tranh vì môi trường”. Đó là lời cảm ơn của 

các Facebooker trước sự kiện sáng nay 07.08, hàng ngàn giáo dân của Giáo phận Vinh đã 

xuống đường biểu tình vì môi trường. 

Facbook Chu Quang Tiến viết trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo: “Cám ơn Giáo 

phận Vinh đã đi đầu trong việc đấu tranh vì môi trường và công lý cho Việt Nam! Xin 

Chúa đồng hành cùng quý cha và anh chị em.” 
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Trước đó, Đức Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã thông qua một 

văn thư kêu gọi toàn giáo phận thực hiện một “Ngày vì môi trường” vào Chúa nhật 07.08. 

Văn thư đề nghị tất cả các giáo xứ dâng Thánh lễ, chầu Thánh Thể, làm giờ cầu nguyện 

cho việc bảo vệ môi trường, và những hoạt động hữu ích khác. 

Văn thư cũng nhận định tuy Formosa đã nhận trách nhiệm xả thải ra biển, “nhưng người 

dân vẫn lao đao trong thảm họa. Sự chậm trễ và thiếu minh bạch của nhà cầm quyền càng 

làm cho thảm họa nên tồi tệ hơn.” 

Vào Chúa nhật 07.08, khắp nơi trên giáo phận Vinh đã tổ chức nhiều hoạt động để đáp 

lời kêu gọi như dâng thánh lễ, làm giờ cầu nguyện, dọn dẹp vệ sinh môi trường sống. 

Nhiều giáo xứ cũng tổ chức biểu tình. Đây là hành động bày tỏ ý kiến công khai và là 

quyền được hiến pháp Việt Nam ghi nhận. 

Facebook Dung Truong nói: “Hoan hô Giáo phận Vinh”. Facebook Xuan Truong Ho tiếp 

lời: “Quá tuyệt vời, Giáo phận Vinh.” 

Facebook Nguyen Thang Nguyen Thang thì nhận xét: “Dân Chúa làm một công việc rất 

ý nghĩa. Chúa đồng hành cùng công việc của quý vị.” Facebook Huong Nguyen Van 

cũng nói: “Xin Chúa chúc lành và che chở giáo dân và các cha!” 

Trong khi đó, Facebook Bạch Tuyết bày tỏ: “Cảm ơn giáo phận Vinh. Cảm ơn Đức Giám 

Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, cảm ơn cộng đoàn dân Chúa trong tình hiệp nhất yêu 

thương, cảm ơn mọi người đã cất lên tiếng nói của Công Lý – Hòa Bình.” 

Pv.GNsP tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Sài Gòn 

------------____---------------- 

 Nguồn: https://anhbasam04.wordpress.com/ 
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