
 
            Ai  đã từng đi qua quốc lộ IA hướng Dầu Giây về Sài Gòn sẽ thấy bên 
trái có cổng giáo xứ Hưng Lộc. Đây là một giáo xứ nhỏ, chỉ khoảng 1500 giáo 
dân nằm gọn trong một ấp có tên là Hưng Hiệp thuộc xã Hưng Lộc cũng là tên 
xã, tên làng, tên giáo xứ. Nơi đây có một hiện tượng lạ là đa số ở đó sinh con 
cặp đôi rất nhiều. đến nỗi báo chí về khai thác tìm hiểu hiện tượng này. Thậm 
chí có rất nhiều người ở phương xa về đây xin nước uống kỳ vọng sự may mắn 
nào đó. Đặc biệt những cặp vợ chồng hiếm muộn cũng tìm về tá túc hàng tháng 
để được uống nước trong lành hòng kiếm đứa con nối dõi tông đường. nhưng 
cũng có người được, kẻ không. Thế mới thấy trong đó có một chút gì hấp dẫn 
thiên hạ rối. 
          Bên cạnh đó, có một chuyện rất hiếm có chỉ có Thiên phú mới làm được. 
Có hai anh cùng họ cùng chữ lót là Phan Đình. Một người gốc ở Bình Định, một 
người gốc ở Phú Vang Huế. Sau ngày giải phóng gia đình hai anh về sinh sống ở 
giáo xứ Hưng Lộc. Cả hai  là tôn giáo bạn lấy vợ rồi theo đạo vợ. Thế rồi, vợ 
của họ được Chúa gọi về khi tuổi còn thanh xuân chưa được 40. 
          Trường hợp thứ nhất, anh tên là Phan Đình Kháng, hồi chị còn sống, kinh 
tế gia đình anh rất vất vả, con lại đông, cuộc sống mưu sinh của gia đình anh là 
buôn bán cá từ Bà Rịa Vũng Tàu về. Lúc đó chuyên chở chỉ có bằng xe đạp. Sau 
này sắm được xe cà tàng để làm phương tiện đi lại. Nhưng Chúa không phụ lòng 
anh và các con. Tuy vợ mất sớm nhưng anh vẫn cho con ăn học tới nơi tới chốn. 
Có đứa chưa học hết cấp 3 nhưng anh cho học nghề và bây giờ đã có gia thất 
riêng. Cách đây khoảng 3 năm cha anh đã qua đời ở quê. Anh đã về thọ tang. 
Gia đình anh tổ chức theo nghi thức Phật giáo vì cha mẹ, anh chị em của anh 
đều là tôn giáo bạn. Anh tâm tình và làm chứng trong buổi họp Lòng Chúa 
thương xót như sau :  Tôi mặc dù là con trai cả trong gia đình thì phải vái lạy 
trước linh cửu và vái trả những người đến phúng điếu. Còn bàn Phật tôi không 
vái lạy vì tôi đã theo Chúa rồi. Những lúc vắng người tôi  tìm một góc khuất lấy 
tràng hạt Mân Côi ra lần chuỗi cầu cho cha tôi. Sau khi chôn cất  ông cụ xong, 
tôi vào lại miền Nam. Trước tiên tôi vào gặp cha chánh xứ xin lễ cầu cho ông 
cụ. Ông không có tên thánh nên xin lễ cầu cho tiên nhân. Thế mới đáng quý là 
bao. Vợ anh chết đã lâu nhưng anh không tục huyền chỉ lo cho con ăn học. Anh 
sống vui cùng kinh nguyện và thánh lễ Misa hằng ngày. Anh còn tham gia vào 
hội đồng giáo xứ rất nhiều khóa cho đến nay. 
            Trường hợp thứ hai, anh tên Phan Đình Phụng, gia dình là cách mạng 
gốc ở Bình Định. Anh lấy vợ và theo đạo vợ như anh Kháng vậy. Họ hàng của 
anh đa phần làm lớn trong chính quyền cách mạng. nhưng anh bỏ hết theo vợ 
vào miền Nam lập nghiệp. Kinh tế gia đình anh khá hơn anh Kháng, con cũng 
đông nhưng chị vợ lại qua đời sớm khi anh đang vào tuổi  



“ băm” đầy sức sống. Nhưng anh cũng ở vậy nuôi con. Bây giờ con anh thành 
đạt và đã lập gia đình. Có mấy đứa ở  Sài Gòn cuối tuần đánh xe con về thăm 
bố.Vậy là anh thật hạnh phúc trên con đường vác Thánh Giá theo Chúa 
             Khi giáo xứ có hướng mở rộng nghĩa trang, anh đã hiến hơn 2000m2 đất 
để  chỉnh trang lại nghĩa địa công giáo. Cũng như anh Kháng, anh Phụng không 
bước đi bước nữa. Hằng ngày sáng kinh chiều lễ, anh từng làm  chánh trương 
giáo xứ nhiều khóa liền.  
             Đến nay, cả hai anh đều ở độ tuổi 65. Họ sống vui sống tốt với phương 
châm “Tốt đạo đẹp đời”. Hai gương điển hình xứng đáng cho chúng ta là những 
người mang mác CCS phải  suy ngẫm và cầu nguyện nhiều hơn nữa.  
           Vậy cặp đôi người viết có hai ý tưởng khác nhau. Một là trong cùng giáo 
xứ  người ta sinh rất nhiều cặp đôi. Hai là cặp đôi tân tòng theo Chúa một cách 
tuyệt vời. Hai sự kiện này có thật 100%. Khi nào có dịp qua giáo xứ này, xin 
mời các bạn ghé thăm. 
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