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SAINT PAUL THÀNH CHARTRES  

– DÒNG NGOẠI QUỐC ĐẦU TIÊN Ở SÀI GÒN 

 

Trương Phúc Hải* 

 

1. Quá trình thành lập tu viện Saint Paul ở Sài Gòn 

Cuối năm 1859, Đức cha Dominique Lefèbvre, vị Giám mục tiên khởi của Sài Gòn 

gửi thư cho Mẹ Révérend Benjamin, bề trên dòng Saint Paul de Chartres (Thánh Paul thành 

Chartres) tại Hồng Kông, xin gửi 6 nữ tu đến Sài Gòn giúp các giáo sĩ trong việc mục vụ 

truyền giáo tại lục tỉnh Nam kỳ. Ngày 7/05/1860, Mẹ Benjamin gửi hai chị Marie de la 

Nativité và Saint Lizier đến Sài Gòn trên một con tàu buôn. Con tàu cập bến Sài Gòn vào 

ngày 29/5/1860. Đây chính là những nữ tu ngoại quốc đầu tiên có mặt ở Sài Gòn.  

Tháng 6/1861, Mẹ Reverend Benjamin được bổ nhiệm đến Sài Gòn lãnh trách vụ 

Bề trên miền Viễn Dương đặt trụ sở tại Sài Gòn. Đi cùng với Mẹ Benjamin là 5 nữ tu dòng 

Saint Paul. Chỉ sau đó vài tháng, ngày 9/10/1861, Mẹ Benjamin đón nhận thêm 12 nữ tu 

người Pháp đến bổ sung vào gia đình nhỏ các nữ tu tại Sài Gòn. Mẹ Benjamin và các nữ tu 

sống chung với các trẻ em mồ côi trong một ngôi nhà bên cạnh bệnh viện. Lúc này, rất cần 

một nơi ở mới ổn định và lớn hơn thay cho nơi ở tạm này. 

Dịp may đã đến, năm 1862, chính quyền thực dân bắt đầu thực hiện dự án quy hoạch 

thành phố Sài Gòn theo đồ án quy hoạch Coffyn. Ngôi nhà tạm của các nữ tu và các trẻ em 

mồ côi nằm trong trục của một đường lớn. Chính quyền đề nghị Mẹ Benjamin nhượng lại 

phần đất đó và hứa cấp cho một phần đất rộng lớn hơn. Vào ngày 15/8/1862, Thống đốc 

Bonnard đã ký một văn bản cấp cho nhà dòng một phần đất rộng hơn gấp bốn lần. Theo 

ghi chép của cha Wibaux, vị giám đốc đầu tiên của chủng viện Giuse Sài Gòn, Thống đốc 

Adolphe Bonard đã cấp hơn 7 mẫu đất được chia làm hai phần, một trong hai phần đó được 
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được dành cho các nữ tu của dòng Saint Paul thành Charles còn phần còn lại dành cho công 

cuộc truyền giáo trong tương lai (sau được dùng để xây chủng viện Joseph Sài Gòn)1.  

Ngay sau đó, tháng 9/1862, Mẹ bề trên Benjamin khởi công xây cất nhà giám tỉnh 

tại khu đất Đường Thành (Rue de la Citadelle – nay là đường Tôn Đức Thắng). Sau hai 

năm thi công, ngày 18/07/1864, công trình tu viện được hoàn thành. Đến ngày 10/8/1864, 

Đức cha Lefèbvre cùng với khoảng 20 giáo sĩ đã cử hành thánh lễ khánh thành ngôi nhà 

nguyện khang trang với sự hiện diện của Thống đốc Grandière và đông đảo cư dân Sài 

Gòn. Tên gọi ban đầu của tu viện là La Sainte Enfance (Thánh Hài Đồng). Lịch sử Công 

giáo Việt Nam ghi nhận, ở Tây Đàng Trong trong vùng Pháp chiếm đóng ngay tại Sài Gòn, 

tu viện dòng Saint Paul là cơ sở Công giáo đầu tiên được xây dựng cách quy mô và to lớn. 

Công trình này càng đặc biệt hơn khi người thiết kế và chỉ huy thi công là một tri thức 

người Việt – Nguyễn Trường Tộ. Nguyễn Trường Tộ là người được miêu tả rất thông minh 

và nhân lành đã không nhận bất kỳ khoản thù lao nào khi thực hiện công việc xây dựng tu 

viện2. Trên tập san Missions Catholiques năm 1876, trong bức thư của vị thừa sai Le Mée, 

Nguyễn Trường Tộ được nhắc đến với tên gọi là Lân, người được Đức Giám mục Gauthier 

và linh mục Croc đưa vào Sài Gòn. Vị nho sĩ Bắc Kỳ này đã phác họa sơ đồ và là người 

trực tiếp trông nom việc việc xây dựng công trình tu viện3. 

Tu viện La Sainte Enfance kéo dài từ đường Tây Ninh (về sau là Armand Rousseau 

rồi Dr Angier và cuối cùng Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày nay) đến đại lộ Citadelle râm mát và 

cũ kỹ. Tòa nhà chính với phong cách kết hợp nửa Á – Âu, được trang trí mang đậm nét 

thẩm mỹ của người An Nam. Nhà nguyện nằm ở trung tâm tu viện theo phong cách Gothic 

với ngọn tháp thanh mảnh duyên dáng. Tu viện được thiết kết với 3 khối kiến trúc: cô nhi 

viện, nhà các nữ tu và nguyện đường. Toàn bộ tu viện được bao quanh bởi một ngôi vườn 

lớn trồng bông, café và cây vanila.  

 

 
1 MEP, 1930, Annales des Missions étrangères de Paris, N. 5, Séminaire des Missions étrangères de Paris, tr. 108  
2 Bureaux des missions catholiques, 1883, Les Missions catholiques : bulletin hebdomadaire de l'Oeuvre de la 

propagation de la foi, Paris, tr. 368  
3 Bureaux des missions catholiques, 1876, Les Missions catholiques : bulletin hebdomadaire de l'Oeuvre de la 

propagation de la foi, Paris, tr. 53 
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Điểm nhấn của tổng thể công trình tu viện là ngọn tháp cao nhất Sài Gòn vào thời 

bấy giờ. Theo tài liệu ghi chép của Hội Thừa Sai Paris, công trình tu viện là một kiệt tác 

kiến trúc được nói đến trên nhiều trang lịch sử thuộc địa. Tu viện trông như một mũi tên 

trắng sáng cao vút dễ dàng nhận ra khi tàu thuyền cập sông Sài Gòn, đó là tất cả của Sài 

Gòn. Những ai mới đặt chân đến Sài Gòn đều muốn đi thăm tu viện và bày tỏ sự ngưỡng 

mộ đối với kiến trúc của tu viện4. Cha Wibaux nhận xét mặc dù được xây dựng bởi một 

kiến trúc sư An Nam nhưng đây là biểu tượng đẹp nhất của Sài Gòn trước khi có Dinh 

Thống đốc (Palais du Gouvernement). Và ngay cả khi Dinh Thống đốc thành hình thì tu 

viện vẫn rất đẹp, ngọn tháp chuông của nó có thể được nhận ra từ xa bên cạnh khúc quanh 

của sông Sài Gòn5. Trung úy hải quân Richard khi miêu tả về Sài Gòn và vùng lận cận đầu 

năm 1866 đã miêu tả tu viện dòng Saint Paul có một ngôi nhà nguyện nhỏ nhưng tuyệt diệu 

với ngọn tháp cao duyên dáng nổi bật giữa tất cả trong vùng này. Tu viện giống lối kiến 

trúc của Ý pha lẫn những nét trang trí của người Việt6. Phần thiết kế ngọn tháp tu viện 

Sainte Enfance khá giống với ngọn tháp của nhà thờ Đức Bà Paris được kiến trúc sư 

Viollet-le-Duc thêm vào trong đợt trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris trước đó không lâu (1859 

– 1860).  Có thể Nguyễn Trường Tộ đã tiếp thu thiết kế tháp mũi tên của kiến trúc sư thiên 

tài Viollet-le-Duc khi ông học tập ở Pháp (1858 – 1861). 

 Trong chuyến viếng thăm ba ngày đến Sài Gòn từ 25 – 27/10/1863, bên cạnh việc 

hội đàm với chính quyền Pháp tại Sài Gòn, vua Phra Norodom của Campuchia cùng phái 

đoàn của mình cũng đã đến tham quan tu viện tuyệt đẹp của dòng Sainte Enfance7.  

Tuy nhiên, vì công trình đa phần được xây bằng gỗ nên sau 20 sử dụng, công trình 

xuống cấp phải xây dựng lại tất cả vào năm 1885. Công việc này được ủy thác cho thừa sai 

Charles Boutier, người thiết kế xây dựng nhà thờ Huyện Sĩ và Thủ Đức. Công trình được 

hoàn thành vào năm 1895. Mặc dù vẫn giữ nguyên những nét độc đáo của kiến trúc cũ 

nhưng ngọn tháp cao đã được thay thế bằng một chóp tháp thấp hơn, có lẽ cho đúng với 

tinh thần của một nguyện đường dòng tu. Đã có nhiều bài viết nhầm lẫn cho rằng ngọn 

 
4 MEP, 1911, Annales des Missions étrangères de Paris, Séminaire des Missions étrangères de Paris, tr. 9 – 10  
5 MEP, 1930, sđd, tr. 110  
6 Cao Thế Dung, 2003, Việt Nam Công giáo sử tân biên, tập 3, Dân Chúa, tr. 2036. 
7 J.J. Dubochet, 1864, L'illustration journal universel, n° 1138, Paris, tr. 385 
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tháp cao vút của tu viện Saint Paul mãi đến năm 1945 mới bị phá sập bởi bom đạn của 

không quân Mỹ oanh tạc quân Nhật ở cảng Ba Son. Tuy nhiên, từ những bức không ảnh 

chụp đầu thế kỷ XX ở khu vực này cho thấy ngọn tháp mũi tên đã không còn.  

Năm 1924, dòng tu đổi tên Sainte Enfance thành Saint Paul de Chartres – Dòng 

Thánh Paul thành Chartres. Vì nhà dòng nằm gần cảng Hải quân nên thường xuyên phải 

gánh chịu những trận bom đạn trong chiến tranh nhưng công trình vẫn đứng vững cho đến 

ngày nay.  

Hiện tu viện Saint Paul thành Chartres nằm ở đường Tôn Đức Thắng. Trước năm 

2019, con đường này rợp bóng mát bởi bốn hàng cây xà cừ cổ thụ, che phủ phần nào cho 

tu viện giữa phố thị xô bồ. Tuy nhiên, đầu năm 2018, để phục vụ cho việc xây dựng cầu 

Thủ Thiêm 2, hàng cây trăm tuổi này đã bị đốn hạ, để lộ ra không gian tu viện trơ trọi trong 

cái nắng của Sài Gòn. 

1. Hoạt động của dòng Saint Paul thành Chartres trong thời kỳ đầu ở Nam kỳ 

Hai nữ tu ngoại quốc đầu tiên khi mới đến Sài Gòn, họ phục vụ trong ngôi nhà mồ 

côi do Đức cha Lefèbvre lập ra, chăm sóc một số trẻ em bị bỏ rơi, đây cũng chính là những 

hạt nhân đầu tiên của nhà dòng sau này. Hai chị em sống tạm bợ trong một căn nhà lá, gần 

Tòa Giám mục, trong khu vực chợ cũ Sài Gòn xưa8. Chỉ sau đó vài tháng, tháng 10/1860, 

theo yêu cầu từ phía chính quyền Pháp, Đức cha đã gửi hai chị em đến bệnh viện quân đội. 

Nguyên nhân là do vào thời gian này, ở vùng Sài Gòn xuất hiện dịch tả trong quân ngũ nên 

chỉ huy trưởng D'Ariès đã xin hai nữ tu đến chăm sóc chữa trị cho các bệnh nhân dịch tả 

vì hai nữ tu có kinh nghiệm trong việc chữa trị bệnh dịch. Hai chị em cư ngụ trong một căn 

phòng chật chội trong bệnh viện quân đội. Ngoài phòng dành cho hai nữ tu, bệnh viện quân 

đội thời kỳ này chỉ có 3 phòng nhỏ cho bệnh nhân và một phòng dành cho các nhân viên 

và bác sĩ. Đến tháng 3/1861, có thêm vài nữ tu của nhà dòng gửi đến từ Pháp. Sau đó là 

Mẹ Benjamin và nhiều nữ tu khác. Tất cả cùng ở trong một căn nhà bên cạnh bênh viện để 

thuận tiện hoạt động phục vụ trong bệnh viện quân đội và chăm sóc các cô nhi9.  

 
8 Trương Bá Cần, 2009, Lịch sử phát triển Công giáo ở Việt Nam, Tập 2, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr. 336 
9 Bureaux des missions catholiques, 1876, sđd, tr. 502 
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Năm 1865, Mẹ Benjamin có dẫn một cậu bé gốc Hoa ở Hồng Kong sang Sài Gòn 

nuôi dưỡng trong tu viện. Cậu bé đó là Francois Pierre d’Assou sau này lớn lên chính là 

cha Tam, người xây ngôi nhà thờ Chợ Lớn (nhà thờ cha Tam) dành cho người Hoa ở vùng 

Chợ Lớn. Ngày 30/11/1882, cha Tam cử hành thánh lễ đầu tay sau khi thụ phong linh mục 

tại ngôi nhà nguyện dòng Saint Paul trước sự chứng kiến của Mẹ Benjamin10. Như vậy, 

một trong những mầm non trong tu viện Saint Paul đã có công đóng góp cho lịch sử phát 

triển Công giáo ở Sài Gòn. Sau khi Mẹ Benjamin xây xong tu viện, 150 trẻ em mồ côi đã 

đi cùng các nữ tu về ngôi nhà mới. Những đứa trẻ này chính là một phần công việc, niềm 

vui trong công tác mục vụ của các nữ tu dòng Saint Paul. 

Cô nhi viện đầu tiên nằm trong khuôn tu viện Saint Paul được gọi là trường Nhà 

Trắng, trung bình thu nhận từ 600 – 700 trẻ em mồ côi và con lai bị bỏ rơi. Đến năm 1869, 

Mẹ Benjamin mở một trường nội trú dành cho các em nhỏ, trong đó, chia làm hai khu vực 

riêng biệt: một để nuôi dưỡng dạy dỗ các trẻ em con cái công chức châu Âu theo mô hình 

các trường học ở Pháp; phần còn lại dành cho các trẻ em bản địa cũng được nhận một nền 

giáo dục kiểu Pháp để các em có một vị trí thích hợp trong xã hội sau này. Như vậy, khối 

kiến trúc cô nhi viện trong tu viện Saint Paul lúc này bao gồm một nhà trẻ mồ côi dành cho 

các cậu bé bản địa dưới 7 tuổi, được nuôi dạy sau đó sẽ được gửi đến trường Adran gần 

đó11; một nhà trẻ mồ côi dành cho các bé gái được chăm sóc cho đến khi họ kết hôn hoặc 

cho đến khi họ có một vị trí công việc trong xã hội; một ngôi nhà đặc biệt dành cho các cô 

gái châu Âu, các cô gái công chức hoặc nhân viên, con gái của các thương nhân ở Sài Gòn 

hoặc ở các khu vực lân cận12.  

Khối lượng công việc ngày càng nhiều đòi hỏi phải có thêm nhân sự phục vụ. Không 

thể chỉ dựa vào số lượng nữ tu ngoại quốc được Tổng Hội dòng cử đến, muốn phát triển 

nhà dòng cần phải có nguồn lực nội tại. Đứng trước yêu cầu cấp thiết này, năm 1866, Mẹ 

 
10 MEP, 1933, Bulletin de la Société des missions étrangères de Paris, N. 133, tr. 136 
11 Đây là ngôi trường xưa nhất ở Sài Gòn, được xây dựng năm 1861 đặt theo tên của Giám mục Bá Đa Lộc (tên thật 

là Pigneau de Behaine, Giám mục hiệu tòa Adran) do các linh mục Hội Thừa sai quản lý. Trường nằm trên đường Tây 

Ninh (nay là Nguyễn Bỉnh Khiêm), gần nhà dòng Saint Paul và thảo cầm viên. Trường chỉ hoạt động trong 20 rồi 

đóng cửa (http://thaolqd.blogspot.com/2016/06/ve-ngoi-truong-xua-nhat-sai-gon-noi-ve.html)  
12 Jules Boissiere, 1910, L'Indo-Chine avec les français, Louis Michaud, Paris, tr. 169 - 170  

  Raoul Postel, 1883, La Cochinchine française, Paris, tr. 153  



6 
 

Benjamin đã lập một Tập Viện đầu tiên theo đúng Giáo luật ở Sài Gòn, kêu gọi các thiếu 

nữ bản xứ gia nhập vào gia đình tu viện. Trải qua thời gian giáo dục, đào tạo, tôi luyện, các 

nữ sinh trẻ sẽ trở thành những nữ tu Saint Paul trong tương lai. Rất nhiều thiếu nữ bản địa 

đã gia nhập vào tu viện. Nhờ đó mà nhà dòng ngày càng có nhiều người hy sinh dấn thân 

phục vụ, tiếp bước các công việc ban đầu của nhà dòng.  

Không dừng lại ở việc nuôi dưỡng chăm sóc các trẻ em, Mẹ Benjamin bắt đầu nghĩ 

đến các phụ nữ khốn khổ bị bỏ rơi, những phụ nữ lầm đường lỡ bước. Họ cần có một nơi 

nương tựa để phục hồi cả tinh thần và thể xác trước khi trở lại xã hội. Năm 1875, Mẹ 

Benjamin đã cho mở một nhà nội trú cho những cô gái bất hạnh này. Việc làm của Mẹ 

Bejamin đã bị nhiều người gièm pha, kích động cho rằng các cô gái này bị giam cầm và 

đối xử tệ bạc. Sự việc nghiêm trọng đến mức Mẹ Benjamin phải ra hầu tòa và có thể bị 

phạt nặng. Chính những cô gái này đã đứng ra làm chứng rằng họ không bị ai giam giữ và 

họ có quyền tự do trở về khi họ muốn. Khi ấy, sự việc mới lắng xuống, 90 phụ nữ lầm lỡ 

mới có được nơi lưu trú an bình, nhờ đó, công việc thiện lành của các nữ tu Saint Paul mới 

dần được nhìn nhận. Cô nhi viên, trường nội trú và một mái ấm cho các phụ nữ. Giờ đây, 

số lượng người lưu trú trong tu viện Saint Paul đã lên đến 615 người13.  

Sau vài năm hoạt động, tu viện Saint Paul rộng lớn cũng không đủ sức chứa dành 

cho tất cả những trẻ khốn khó, cần nhân rộng công việc thiện lành này ở những nơi khác. 

Sau khi thành lập cô nhi viện thứ hai ở Mỹ Tho vào năm 1864, đến năm 1870, cô nhi viện 

thứ ba được thành lập với tên gọi cô nhi viện Việt – Hoa, nhận chăm sóc các trẻ em người 

Hoa ở khu vực Chợ Lớn. Tính trung bình mỗi năm cô nhi viện nhận đến 450 trẻ em bị bỏ 

rơi nơi đây. Năm 1871, một mái ấm thứ tư đã được mở ra ở Vĩnh Long, số trẻ em được 

nuôi dưỡng và giáo dục vào thời điểm đó là 60 cô nhi. Vào tháng 4/1876, cô nhi viện thứ 

năm được khánh thành ở Biên Hòa. Năm 1877, cha Donatien Éveillard, người xây dựng 

ngôi nhà thờ Tân Định đầu tiên, đã mời các nữ tu Saint Paul đến thành lập một cô nhi viện 

và một trường nội trú bên cạnh nhà thờ gọi là trường Sainte Enfance Tân Định. Sức chứa 

ở cơ sở Tân Định khoảng 315 em do 4 nữ tu người Pháp và 10 nữ tu bản xứ coi sóc14. Các 

 
13 Bureaux des missions catholiques, sđd, tr. 368 – 371   
14 Exposition coloniale internationale, 1931, Indochine Française. La Cochinchine, Paris, tr. 121-122 
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nữ tu Saint Paul nhận chăm sóc cho các trẻ sơ sinh, trẻ ốm đau, các trẻ bị bỏ rơi, mồ côi. 

Tất cả các em sẽ được chăm sóc và nhận một nền giáo dục cơ bản cho đến khi chúng có 

thể tự mưu sinh.   

Ngoài ra, còn nhiều cô nhi viện khác do các nữ tu dòng Saint Paul thành lập khắp 

lục tỉnh Nam kỳ. Ở Bà Rịa, các trẻ em mồ côi cả nam và nữ được nhận nuôi dạy cho đến 

khi 18 tuổi. Các em được dạy dỗ và học tập lao động nông nghiệp. Ở Bến Tre, một nhà trẻ 

mồ côi dưới sự điều hành của các nữ tu bản xứ được sáp nhập vào nhà tế bần ở Cái Mơn. 

Nơi đây có 24 trẻ em. Bệnh viện bản địa cũng bao gồm một cô nhi viện và nhà trẻ dành 

cho trẻ em bị bỏ rơi cũng như một nhà hộ sinh. Năm 1905, tại Châu Đốc, một cô nhi viện 

do các nữ tu điều hành được thiết lập chăm sóc khoảng 200 trẻ em.  

 

Ở Cần Thơ, Long Xuyên và Thủ Dầu Một, ngoài cô nhi viện, nhà dòng còn mở nhà 

hộ sinh, các nữ tu trở thành những “bà mụ” để giúp đỡ phụ nữ khi sinh con việc này góp 

phần làm giảm tỷ lệ tử vong của mẹ và con xuống rất nhiều. Riêng cô nhi viện ở Long 

Xuyên thu nhận đến 600 em cả nam và nữ. Cô nhi viện ở Sa Đéc chăm sóc 150 trẻ em. Các 

nữ tu thành lập một nhà tế bần dành các phòng đặc biệt cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh đau ốm 

hoặc bị bỏ rơi ở Sóc Trăng15. 

Bên cạnh đó, tiếp bước công việc của hai nữ tu ban đầu khi mới đến Sài Gòn, các 

nữ tu dòng Saint Paul vẫn tiếp tục phục vụ, làm công tác như một nữ y tá trong các bệnh 

viện quân đội. Khi Sài Gòn có một bệnh viện quân đội mới (nay là bệnh viện nhi đồng 2) 

là một tòa nhà rộng lớn với sức chứa trung bình ba trăm bệnh nhân. Mười tám nữ tu dòng 

Saint Paul được cử đến để phục vụ trong bệnh viện mời này. Ngoài bệnh viện trung tâm, 

các nữ tu còn phục vụ trong các bệnh việc khu vực khác do chính quyền thực dân mở ra. 

Vào tháng 10/1861, một cơ sở bệnh viện quân đội được thành lập ở Mỹ Tho, cũng trong 

năm này, vào tháng 12, bệnh viện Biên Hòa được thành lập. Tháng 01/1862, một bệnh viện 

khác được mở tại Bà Rịa và các nữ tu đã đến đấy làm việc. Các nữ tu dòng Saint Paul có 

 
15 Guyane, 1916, Journal officiel de la Guyane française, N 47, Paris, tr. 396 
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mặt ở bệnh viện Vĩnh Long vào năm 1877. Riêng tổng số bệnh nhân được phục vụ ở ba 

điểm chính: Sài Gòn, Mỹ Tho và Bà Rịa là 355 người.  

Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ trong các bệnh viện, các nữ tu dòng Saint Paul 

đã chủ động thành lập các bệnh viện bản địa. Một bệnh viện ở Thị Nghè đã được thành lập. 

Bệnh viện này luôn đầy ấp những bệnh nhân nối tiếp nhau. Các bệnh viện lần lượt được 

mở ở Biên Hòa, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Vĩnh Long. Mỗi năm, các nữ tu đã tiếp nhận trên 1000 

bệnh nhân nghèo đến khám chữa bệnh. Lòng tốt và sự cống hiến tận tụy của các nữ tu dòng 

Phaolo16. Năm 1872, Cha Lizé, linh mục của Mỹ Tho, đã ban cho Hội dòng Nữ tu Saint 

Paul de Chartres, ngôi nhà và cánh đồng lúa của ông để xây dựng một bệnh viện dân sự. 

Những túp lều đã được cài đặt ở đó tiếp nhận 20 bệnh nhân. Đây là tổ chức Hỗ trợ Y tế 

Bản địa đầu tiên được mở rộng và cải thiện. Những túp lều rơm đã được thay thế bằng các 

công trình bằng gạch, và một trại phong nhỏ dành cho những người bị bệnh truyền nhiễm, 

một bệnh viện được điều hành bởi một bác sĩ của Quân đội thuộc địa, được hỗ trợ bởi các 

nữ tu của Saint Paul thành Chartres, một cơ sở khiêm tốn tập hợp các dịch vụ nhập viện, 

phòng hộ sinh và nhà trẻ. 

Sau khi xất cất xong nhà dòng và một số cơ sở cô nhi viện, Mẹ bề trên Benjamin 

còn lập một Viện dưỡng lão ở Thị Nghè và Tân Định. Ngày 10/06/1876, Thống đốc Nam 

kỳ Duperré cấp giấy phép xây dựng. Chỉ trong vòng vài tháng, đến cuối năm 1876, Viện 

dưỡng lão Phú Mỹ, Thị Nghè đã hoàn thành. Viện dưỡng lão Thị Nghè còn có tên gọi là 

viện dưỡng lão Phú Mỹ hay nhà thương Thị Nghè vì không chỉ phục vụ cho người già neo 

đơn, nơi đây còn đón nhận chăm sóc các bệnh nhân, đặc biệt là các thai phụ và trẻ sơ sinh. 

Trong khuôn viên viện dưỡng lão, có nhà nguyện phục vụ nhu cầu tâm linh chung cho các 

nữ tu, người già và trẻ mồ côi. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, ngôi nhà 

nguyện nay trở thành nhà thờ Thánh Martinô de Porres. Ngôi thánh đường hơn trăm tuổi 

đã được trùng tu nhưng vẫn giữ nguyên nét kiến trúc cũ17.  

Nuôi dưỡng phải gắn liền với giáo dục, các nữ tu dòng Saint Paul thành Chartres đã 

mở thêm các trường học ở Sài Gòn và các vùng lân cận. Đầu tiên, Mẹ Benjamin mở ra các 

 
16 Bureaux des missions catholiques, sđd, tr. 380 – 381  
17 http://www.giaoxugiaohovietnam.com/SaiGon/0-TinTuc/LuocSu-Nhatho-ThanhMartino-ThiNghe.htm  

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/SaiGon/0-TinTuc/LuocSu-Nhatho-ThanhMartino-ThiNghe.htm
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lớp học nằm bên cạnh các giáo xứ (thường gọi là trường xứ) dành cho những học sinh nữ 

để các em cũng được đón nhận một nền giáo dục cộng đồng: dạy đọc viết, tiếng Pháp, giáo 

lý và một công việc gì đó hữu ích cho việc chăm sóc gia đình sau này chẳng hạn may vá, 

thêu thùa. Ngoài Sài Gòn, còn có 5 điểm khác là Biên Hòa, Tân Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho 

và Vĩnh Long.   

Tổng kết riêng ở Nam kỳ, theo số liệu trong năm 1928, các nữ tu dòng Saint Paul 

đã hướng dẫn 2350 học sinh, nhận 3561 em bé sơ sinh, thu nhận 296 trẻ mồ côi, điều trị 

24978, 65609 bệnh nhân tại bệnh xá, 202 bệnh nhân phong cùi18. Trong bộ trang phục kín 

đáo với chiếc mũ trắng trùm đầu, màu trắng, màu của bác ái, các nữ tu Saint Paul thành 

Chartres không ngại khó khăn, bệnh tật đã trao ban tình yêu mênh mông, không biên giới 

ra khắp xứ Nam kỳ và cả nước. Ngày nay, tu viện dòng Saint Paul thành Chartres đã hiện 

diện khắp các giáo phận ở Việt Nam. Các nữ tu vẫn hoạt động âm thầm cách này hay cách 

khác trao ban tình yêu đến mọi người.   
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