VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG TƯ THỤC TRUNG TIỂU HỌC
THÁNH PHAO - LỒ PLEIKU
*********
PK: Lê Hoàng Thụy Vũ

I. SƠ LƯỢC VỀ CÁC DÒNG NỮ TU TẠI PLEIKU:
(Do chưa có danh xưng thống nhất nên ở đây xin được viết: các Sơ hoặc là
Sœur, thay vì viết Ma sœur, Dì Phước, các Chị, Mẹ Bề trên.v.v.)
Trên địa bàn tỉnh Pleiku trước năm 1975 (và hiện nay) chủ yếu có 3 hội dòng
nữ tu chính: Cộng đoàn Mến Thánh giá Quy Nhơn và Cộng đoàn con Đức Mẹ Vô
nhiễm Phú Xuân - Huế, Cộng đoàn Thánh Phao - lô thành Chartres Pleiku S.P.C.,
(tất nhiên gần đây còn có các hội dòng khác như: Dòng Nữ Tỳ Thánh thể Servantes du très Saint Sacrement, Dòng Maria Nữ Vương Hòa Bình v.v.)
1. Cộng đoàn Mến Thánh giá Quy Nhơn tại Pleiku (Congregation of the Holy
Cross Lovers hay Congrégation d’Amantes de la Croix )
- Hội dòng Mến Thánh Giá Việt Nam được thành lập do Đức cha Pierre
Lambert de la Motte sáng lập tại châu Á, vào thế kỷ XVII: Bắt đầu từ Đàng Trong
năm 1670 và Đàng Ngoài năm 1671. Đây là dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á
Đông. Sáng kiến này của vị Sáng lập đã được Cộng đồng Đông Dương xác nhận
năm 1934. Theo tinh thần Cộng đồng này và do hoàn cảnh xã hội và Giáo hội Việt
Nam cũng như nhu cầu phục vụ, các Giám mục giáo phận đã lần lượt cho thành lập
nhiều Hội dòng trên khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Trải qua bao thăng trầm của
lịch sử, nhiều Hội dòng MTG đã bị mai một, nhưng lại nảy sinh nhiều Hội dòng
mới. Hiện nay, tại Việt Nam còn 23 Hội dòng MTG trải dài từ Bắc chí Nam, với số
nữ tu trên 5.000 và hơn 2.000 tu sinh.
- Cộng đoàn Mến Thánh giá lên Tây Nguyên từ năm 1913 nhưng mãi đến
năm1958 hội dòng mới được chính thức thành lập ở Pleiku, đầu tiên tại Giáo xứ
Hiếu Đạo đường Phan Đình Phùng và kế tiếp là Cộng đoàn thứ 2 ở 44 Hùng
Vương (đường Hoàng Diệu cũ) thành lập ngày 01-3-1963.

- Trước năm 1975 các sœurs dòng Mến Thánh Giá chú trọng phát triển về nhân
sự, tu đức, văn hoá và tông đồ xã hội trong các việc làm truyền thống, đồng thời
mở thêm trường sở và tự điều khiển: Cô nhi viện, Ký nhi viện, Nhà trẻ, trường
Mẫu giáo, trường Trung Tiểu học. Sau 1975, các trường sở thuộc giáo xứ và hội
dòng để phục vụ công ích đều do Nhà nước quản lý. Một số nữ tu ở lại phục vụ
trong các cơ sở đó, một số khác được chuyển về vùng sâu, vùng xa để hoạt động
tông đồ như lúc mới thành lập; các sœurs dòng MTG đã dấn thân hoạt động tông
đồ sâu hơn trong các lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, luân lý và đức tin, qua các
trường Mẫu giáo, lớp học tình thương, lo cho trẻ nữ lang thang, khuyết tật.
Hiện nay cộng đoàn Mến Thánh Giá Quy Nhơn phục vụ tại Giáo phận Kontum
là 17 sœurs, trong các lãnh vực: Dạy giáo lý tại các giáo xứ, lo cho các em nội trú,
nuôi dạy tình thương, đào tạo ơn gọi, lo cho bệnh nhân, khi cần chuyển bệnh nhân
đi bệnh viện hoặc về lại làng. Và nét đặc biệt là Hội Dòng đã có 5 chị em người
Bahnar xuất thân từ Kontum.
- Tại Gia Lai hiện nay có 3 cộng đoàn MTG và 1 giáo điểm:
- Cộng đoàn MTG Niềm Tin - Pleiku có 6 sœurs, ở đường Hùng Vương
- Cộng đoàn MTG Bảo Nguyên-Plei Chúet có 5 sœurs, thành lập 01-10-2002.
- Cộng đoàn MTG Đồng Tâm-Pleiku có 3 sœurs, ở đường Tôn Thất Tùng,
thành lập 12-11-2005
- Giáo điểm Ia Pia Huyện Chư Prông có 2 sœurs, thành lập năm 2000.
Bổn mạng: Lễ Thánh Giu-Se, 19-3.
2. Cộng đoàn con Đức Mẹ vô nhiễm Phú Xuân - Huế tại Pleiku (Congrégation
des Filles de Marie Immaculée de Phu Xuân, F.M.I hay Congregation of
Daughters of Mary of the Immaculate Conception.)
- Trước năm 1920, Đức Cha Allys có ý định lập một trường Sư phạm gọi là
trường Sư phạm nữ tu bản xứ (École Normale des Religieuses Indigènes), đào tạo
nữ giáo viên dạy giáo lý và chữ nghĩa, rồi sau đó sẽ biến thành một Hội Dòng.
Năm 1920, Ngài đã khởi đầu Hội Dòng bằng cách tách một nhóm nữ tu Mến
Thánh Giá Dương Sơn làm như nhóm men đầu tiên của Hội Dòng mới để thực
hiện hoài bão nói trên. Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân (Couvent des
Filles de Marie Immaculée de Phu Xuân) đã khai sinh từ đó. Các thiếu nữ gia nhập
Dòng đều được đào tạo qua các lớp sơ học, tiểu học trong trường của Dòng mà

Ngài gọi là trường Sư phạm Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. (École Normale des Filles de
Marie Immaculée) với mục đích sau này họ là nữ tu và giáo viên.
Năm 1923, Cụ Nguyễn Hữu Bài đã xin Đức Thánh Cha, lãnh ý của Bộ Tu sĩ
và sau đó bàn bạc với Đức Cha Allys để nhóm nữ tu Cổ Vưu ở Viện Dục Anh
Phước Môn do Cụ thiết lập có thể gia nhập Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngày
24-8-1924 tại Nhà Nguyện Dòng Kín Carmel (vì Nhà Nguyện của Dòng quá nhỏ)
11 nữ tu tiên khởi của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được khấn Dòng lần đầu tiên.
- Ngày 24 tháng 8 năm 1969, đáp lời mời gọi của Đức Cha Paul Seitz (Phao-lô
Kim), Giáo phận Kontum, nhóm đầu tiên gồm 4 chị em tình nguyện lên miền
truyền giáo Pleiku để phục vụ anh chị em Jrai: “Đây là lời mời gọi chính thức
truyền giáo cho muôn dân mà vì thế rất đòi hỏi, mà tôi, hay nói đúng hơn, chính
Chúa gửi đến Dòng của Mẹ” (Trích thư Đức Cha Paul Seitz gửi cho sœur Bề trên
Dòng).
- Đức cha đồng sáng lập hội dòng là: Cha Alexandre Paul Marie Chabanon,
xuất thân từ địa phận Mende, sinh tại Antrennes ngày 7-7-1873. Năm 1920 được
Đức Cha Allys giao nhiệm vụ đào tạo các nữ tu đầu tiên Dòng Con Đức Mẹ Vô
Nhiễm.
- Năm 1936, Hai Đấng Sáng Lập từ giã trần gian đi về Quê Trời!
Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8-12
Ngày khai sinh ra hội dòng: Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, ngày 8 tháng 9 năm 1920.
Hiện nay các sœurs hội dòng con Đức Mẹ Vô nhiễm Phú Xuân Gia Lai (gồm
28 người phục vụ tại 8 cộng đoàn) tổ chức và quản lý trường Mầm Non 30-4
đường Hùng Vương, ngoài ra còn có 1 nhà nội trú với 42 em học sinh Cấp III (33
Kinh và 9 Jrai).
3. Cộng đoàn Thánh Phao - lô thành Chartres tại Pleiku (Sœurs de Saint Paul de
Chartres hay Sisters Saint Paul of Chartres hoặc Saint Paul Congregation S.P.C.)
- Hội dòng được thành lập năm 1696 do linh mục Louis Chauvet, Chánh xứ
Levesville-la-Chenard, một họ đạo nhỏ của vùng quê xứ Beauce cách Chartres
40Km và cách Paris, thủ đô nước Pháp, khoảng 60 km về hướng Tây - Nam. Mẹ
Marie Anne de Tilly, vị đồng sáng lập, đã huấn luyện các thiếu nữ trẻ vùng quê xứ
Beauce để chuẩn bị cho sứ mạng đầu tiên của họ là: “Nâng cao mức sống vật chất
và tinh thần của dân làng bằng cách giáo dục các thiếu nữ, thăm viếng, chăm sóc
người nghèo và kẻ đau yếu trong làng và các thôn xóm lân cận”.

- Tại Việt Nam, trang sử được khai mở từ năm 1860, lúc đó, Đức cha
Dominique Lefebre, đại diện Tông tòa Đông Phương mời gọi và Mẹ Benjamin đã
gởi 2 Nữ tu Phao - lô đầu tiên từ Hồng Kông đến Sài Gòn để chăm sóc các trẻ mồ
côi, các người bị thương vì chiến tranh và các nạn nhân của cuộc cấm đạo.
Các sœurs dòng Thánh Phao - lô là những người nữ tu bác ái, chuyên lo giáo dục y
tế, chú ý quan tâm tới những người nghèo khổ, thiếu thốn về điều kiện tinh thần,
vật chất cũng như điều kiện sức khỏe. Đây là dòng nữ tu hoạt động tông đồ sớm
nhất tại Việt Nam. Hiện nay Dòng có khoảng hơn 4000 chị em trên thế giới. Bốn
Tỉnh Dòng Phao - lô tại Việt Nam chiếm khoảng hơn 1000.
Trong đó toàn miền Nam có 3 tỉnh dòng:
Tỉnh dòng Sài Gòn thành lập năm 1860
Tỉnh dòng Đà Nẵng thành lập năm 1960
Tỉnh dòng Mỹ Tho thành lập năm 1964
- Các Sœurs dòng thánh Phao - lô Pleiku thuộc tỉnh dòng Đà Nẵng, trụ sở: 25
Yên Bái - Ðà Nẵng. Tỉnh dòng Ðà Nẵng hiện có các nữ tu phục vụ trong các giáo
phận: Tổng giáo phận Hà Nội, giáo phận Thanh Hoá, giáo phận Huế, giáo phận Ðà
Nẵng, giáo phận Kontum, giáo phận Ban Mê Thuột, giáo phận Quy Nhơn, giáo
phận Nha Trang, giáo phận Phan Thiết.
Cộng đoàn Thánh Phao - lô Pleiku thành lập tháng 4-1962: Cộng đoàn SPC
đầu tiên trú tại số 44 Lê Thánh Tôn Pleiku nơi đây các sœurs có tổ chức nhà trẻ
Bình Minh với 295 trẻ và phòng khám từ thiện, một cở sở nữa do các sœurs SPC
Pleiku tổ chức là Cô nhi viện Khuyết tật Sao Mai với 31 em tại 66 đường Wừu, Ký
túc xá với 302 em. Ngoài ra, các sœurs còn có tu viện Thánh Phao - lô Thiên Ân ở
làng Chuét 2 xã Chư Á.
- Bổn mạng: Lễ Thánh Phao - lô 25-1 và ngày 29-6
(Ghi chú: Cần phân biệt dòng S.P.C. này với dòng Phao - lô Thiện bản:
Œuvres de Saint Paul).
Châm ngôn của các Hội Dòng: Chừng mực (régularité), simplicité (đơn sơ)
và lao động (travail).
Dòng nữ tu nào cũng có một mục đích là sống trọn vẹn và cao độ Tin Mừng
của Ðức Kitô, chủ yếu với ba quyết tâm (ba lời khấn): khiết tịnh (không lập gia
đình, không tìm thú vui thể xác), nghèo khó (không giữ tài sản riêng) và vâng phục
(luôn làm theo lệnh của bề trên).

Trên đây là sơ lược về 3 Cộng đoàn nữ tu hiện diện tại Pleiku qua các công
việc từ thiện xã hội như chăm sóc trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, bệnh nhân nghèo hoàn
cảnh khó khan, bệnh nhân phong cùi các làng dân tộc thiểu số, giáo dục mầm non,
giảng dạy giáo lý.v.v. như một cách để tôn vinh cuộc sống thầm lặng, tận hiến cho
cộng đồng của quý sœurs.
II. VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG TRUNG TIỂU HỌC THÁNH PHAO LỒ PLEIKU:
(Đôi khi trên Net người ta nhắc đến trường này với tên Trường Saint Paul Pleiku.
Cũng có thắc mắc tên gọi của trường là Thánh Phao - lô hay Thánh Phao - Lồ? Trên giấy tờ chính thức, trường tên là Tư Thục Trung Tiểu học Thánh Phao - Lồ )
- Như đã nói ở trên, các Sœurs dòng Thánh Phao - lô Pleiku thuộc tỉnh dòng Đà
Nẵng, Cộng đoàn Thánh Phao - lô Pleiku thành lập tháng 4-1962.
Khi mới đặt chân trên đất Pleiku thuộc giáo phận KonTum ngoài các việc từ
thiện xã hội, giảng dạy giáo lý, các sœurs dòng SPC Pleiku đã tham gia quản lý và
giảng dạy tại trường Văn Đức từ niên khóa
1963-1964, lúc đó các sœurs trú ngụ tại
mấy căn nhà dọc theo đường Tăng Bạt Hổ
(hiện nay mang các số nhà: 17 A,B,C,D,
nghe nói lúc đó chủ nhà là ông Trần Ngọc
Đức, tục gọi là ông Đức cọp do ông này
hay thu mua cọp để thuộc da và nấu cao!)
đồng thời thuê 1 căn nhà phía đối diện ở
khoảng số 4 TBH hiện nay, nhà này sau đó
ông thiếu tá Hiền đã mua lại, cách Am Cậu
(nay là trụ sở Công an phường Yên Đổ) độ
hai chục mét, để làm Văn phòng của nhà
trường do một bà Nhất (Sœur Supérieure,
người Pháp) điều hành. Trường học mang
tên Văn Đức (hiện nay là vị trí trường tiểu
học Chu Văn An), lúc đó nằm ngay cạnh
nhà thờ xứ Hiếu Đạo (vào thời điểm ban
đầu còn là ngôi giáo đường bằng gỗ. Do
cha quản xứ tham gia làm Tuyên úy công
giáo cho Quân Đoàn II nên nhà thờ xứ Hiếu Đạo sau khi được xây dựng mới
thường được gọi là nhà thờ quân đội!). Trường do cha Phao - lô Võ Quốc Ngữ
thành lập và tồn tại đến năm 1965 (nghĩa là đến thời điểm các sœurs chuyển sang
quản lý và giảng dạy tại trường mới mang tên Tư Thục Trung Tiểu học Thánh

Phao - Lồ). Theo tài liệu về Pleiku (Pleiku - Xuân Giáp Thìn) in khoảng tháng 21964 thì trường Trung Học Văn Đức, lúc đó, với các lớp từ đệ Thất đến đệ Ngũ
gồm có tổng cộng 40 học sinh
(24 nam sinh và 16 nữ sinh,
trong đó: 20 học sinh đệ Thất,
14 học sinh đệ Lục và 6 học
sinh đệ Ngũ - Trường chỉ dạy
các lớp theo sinh ngữ chính
Pháp Văn…)
Các sœurs bề trên của hội
dòng SPC Pleiku (Tu viện
Thánh Phao - lô Pleiku) lần
lượt là:
1.
2.
3.
4.
5.

Sœur Estelle,
Sœur Léonie,
Sœur Sainte Thérèse Thanh Liên (1975),
Sœur François Nhận,
Sœur Thérésita Lê Thị Liên (hiện nay ).

Trong quá trình dạy học tạm ở trường Văn Đức, các sœurs đã xin đất để xây
dựng Tu viện Thánh Phao - lô trên đường
Vạn Kiếp (nay là khu vực từ Sở Tư pháp,
Nhà trẻ Bình Minh… trở ra ngã ba đường
Hoàng Diệu - Lý Thái Tổ) đồng thời xây
trường Trung tiểu học Thánh Phao - Lồ
ngay cạnh đó nhìn ra đường Hoàng Diệu,
đối diện với đơn vị 37 Pháo Binh. Phía trên
trường hướng theo đi lên đồi là trụ phát
tuyến của đài phát thanh Cao Châu và Chẩn
Y viện Ia Drăng. Lúc trường mới thành lập
thì chỉ có hàng rào kẽm gai và con đường
đất đỏ ngăn cách giữa trường Trung Học PK
và trường Thánh Phao - lô, sau đến năm
1969-1970 gì đó đoạn đường này mới được
trải nhựa đường (Bản đồ Pleiku năm 1969 đoạn đường từ ngã ba Lý Thái Tổ Hoàng Diệu chạy sâu về hướng Nam vẫn còn mang tên là đường Vạn Kiếp chưa
được trải nhựa!). Hiện nay đoạn đường này mang tên đường Lê Thánh Tôn.

Sau khi xây dựng xong trường ốc mới vào đầu niên khóa 1965-1966 (khánh
thành sau trường THPK ở địa điểm mới 1 niên khóa), trường thâu nhận học sinh
các lớp Tiểu học và đệ Thất đến đệ Tứ bậc Trung học đệ nhất cấp, riêng bậc Trung
học chuyên thu
nhận các nữ sinh,
cũng có một số ít
Nam sinh do nhà ở
lân cận đó nên xin
học cho tiện, nhưng
sĩ số Nam sinh
không đáng kể.
(Theo
một
giáo sư cũ của
trường viết: ngày
25/1/1972
trường
tiến hành lễ thánh bổn mạng đồng thời kỷ niệm 10 năm thành lập, thì có lẽ nhầm
với kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Dòng SPC tại Pleiku hoặc tính cả thời gian các
sœurs quản lý và dạy học tại trường Văn Đức thuộc xứ Hiếu Đạo. Nếu chỉ tính kể
từ khi trường mang tên Tư Thục Trung Tiểu học Thánh Phao Lồ thì đến năm 1975
mới tròn 10 năm).
Các nữ sinh mặc đồng phục áo dài màu xanh da trời, phân biệt với nữ sinh TH
Pleime mặc áo dài trắng và nữ sinh TH Minh Đức áo dài trắng với nơ xanh…
Hiệu trưởng của trường là sœur Marie Thérèse (Thế danh của sœur là Nguyễn
Thị Mát, tức Hằng), sœur đã mất trong cuộc di tản năm 1975 theo đường 7 tại Phú
Bổn! (Anh Y Duong cựu học sinh của trường còn giữ được bảng điểm có chữ ký
kiểm nhận của sœur hiệu trưởng Marie Thérèse )
Một số sœurs và Thầy Cô dạy học tại trường: Sơ Nhân, Sơ Hạnh, Sơ Thanh
Liên, Sơ Lê Thị Liên (dạy Toán), cô Vũ Thị Bích, cô Lê Mỹ Dung ( dạy Văn ), cô
Madeleine Vũ Thùy Nhân, thầy Nguyễn Văn Vinh (dạy Nhạc ), thầy Hàn (dạy Lý Hóa)… (do đặc điểm trường chuyên nhận nữ sinh nên tham gia giảng dạy chủ yếu
là các nữ tu và mời thêm một số nữ giáo sư từ trường Trung học Pleiku lân cận,
gần như có rất ít nam giáo sư giảng dạy ở trường này!).
Về sinh hoạt học đường: Vì là ngôi trường do các nữ tu quản lý điều hành và
học sinh nữ chiếm đa số nên các sinh hoạt giao lưu với các trường khác khá hạn
chế, nhưng không phải không có. Các cô giáo và cựu học sinh vẫn còn nhớ những

cuộc thi có trường tham dự như: Các học sinh lớp 9 thi “Đố vui để học” với trường
Thiếu Sinh quân Quân đoàn II và học sinh của trường đã thắng trong cuộc thi này;
Các cô giáo và học trò của trường cũng đã cùng nhau thực hiện, in ấn, phát hành
tập san Hoa Soan hè 1972 để biếu, tặng cho Thầy Cô, phụ huynh của lớp 9 trước
khi bãi trường…
Cũng như các trường khác tại Pleiku, do biến cố 1975, trường đóng cửa từ
tháng 3-1975!...
Sau năm 1975, do nhà nước quản lý tất cả các cơ sở giáo dục nên trường đã
đổi tên thành trường Diên Hồng 2 chuyên dạy cấp 1, cùng Ban Giám hiệu với
trường Diên Hồng 1 dạy cấp 2 (tức
trường Trung học Pleiku trước 75), sau
đó Trường đổi tên thành trường Lê
Quý Đôn như hiện nay.
Với biến cố năm 1975 và sau đó tu
viện cũng đã từng bị hỏa hoạn nên
những gì lưu giữ được không nhiều, rất
mong sự quan tâm đóng góp tư liệu và
hình ảnh liên quan đến trường từ các
cựu giáo sư và các cựu học sinh của
trường…
(Tên gọi chính xác của trường được
in trên Thông tín bạ của cựu học sinh
Y Dương)
(Trên đây chỉ là những thông tin cơ
bản, rất mong nhận được các góp ý của
quý vị cựu giáo sư và cựu học sinh của
trường Tư Thục Trung Tiểu học Thánh
Phao - Lồ để hoàn chỉnh bài viết. Mọi
thư từ xin gửi về địa chỉ email: Cửu
Dũng website Liên Trường PK lientruongpleiku@gmail.com. Xin chân thành cảm
ơn! )
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