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  Lúc 18 giờ 30 ngày 07.05.2019 tại nhà thờ Thái Hà diễn ra thánh lễ mừng kỉ niệm 90 năm 
thành lập tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Thánh lễ do Cha Giuse Ngô Văn Kha, phó bề trên tu 
viện chủ tế cùng đồng tế với Ngài có quý Cha trong Tu viện. Cùng ngày, lúc 10 giờ 00, cha Giuse 
Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện cùng quý cha cũng đã dâng thánh lễ tạ ơn mừng 90 năm trong 
ngày thành lập Tu viện.Vì ngôi nhà Trung tâm mục vụ tại đây đang được xây dựng, nên trong tâm 
tình tạ ơn, quý cha, quý thầy và bà con giáo dân không tổ chức hoạt động gì ngoài thánh lễ tạ ơn 
trong nội bộ giáo xứ để dâng lên Thiên Chúa, cám ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp, thánh Tổ phụ Anphongsô, 
các thánh trong Dòng và các bậc tiền nhân. Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội hiện tại có 10 linh 
mục và một thày trợ sĩ.  
 

Dù hiện diện tại đây 90 năm nhưng vào ngày thứ Hai, 17.06 vừa qua, Phường Quang Trung, 
Quận Đống Đa, Hà Nội đã cho người đập ‘Trụ Sở Ban Bảo Vệ’ trước cổng Nhà Thờ Thái Hà và đưa 
máy xúc, máy ủi tới để thi công vì có dự án xây nhà cao tầng thay thế cho “Trụ Sở Ban Bảo Vệ” 
trước cổng nhà thờ Thái Hà. Nhà Dòng và bà con giáo dân Thái Hà phản đối và yêu cầu Phường 
Quang Trung dừng việc thi công công trình và yêu cầu trả lại đất của Nhà Dòng và Giáo xứ, không 
được thay đổi, chuyển đổi mục đích sử dụng. Không chấp nhận việc xây một ngôi nhà cao tầng xử 
dụng vào việc khác trên mảnh đất của Nhà Thờ khi ngôi nhà này đối diện và ngay sát Nhà Thờ. Xin 
mọi người tiếp tục cầu nguyện cho nhà Dòng. 

 

 


