
 

 

 

 

 

 

 

Người công giáo chúng ta hay bắt chước nhau mà thiếu suy 

nghĩ những lời mình viết ra đã đi ngược lại với giáo huấn 

của Giáo Hội Công Giáo mà chính họ cũng chẳng biết đến.  

 

Bản thân tôi rất đồng ý với tác giả Joseph Vĩnh Viễn qua bài 

chia sẻ tháng 11 dưới đây, xin mời các bạn độc giả của Hội 

Thánh Tâm lướt qua đọc để suy gẫm rồi mai sau nếu trong 

gia đình nào có tin buồn thì cũng nên viết Cáo Phó hay lời 

Phân Ưu làm sao cho phù hợp với Giáo Huấn của Giáo Hội 

Công Giáo chúng ta. 

Ất 

Chia sẻ tháng 11 

 

Người Công Giáo đăng báo: CÁO PHÓ và PHÂN ƯU 

 

Tháng 11 là tháng dành riêng để cầu nguyện cho các linh 

hồn những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Xin 

Thiên Chúa là Cha Nhân Từ tha thứ những thiếu xót và lỗi 

lầm của người quá cố lúc còn sống nơi trần thế, để họ mau 

được về bên Chúa, hưởng vĩnh phúc trên Thiên Quốc. 

 

Thế nhưng hàng ngày chúng ta đọc trên các báo chí, thấy 

đầy rẫy những trang Cáo Phó và Phân Ưu với nội dung thật 

là mâu thuẫn như sau: 

 

CÁO PHÓ 

 

Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin buồn đến thân 

bằng quyến thuộc, Ông, Bố, Anh của chúng tôi là: 

Giuse Nguyễn Văn Mỗ 

Vừa được Chúa gọi về 

Lúc...giờ, ngày ...tháng ....năm 2005 

Hay là: 

Gia đình chúng tôi (1) vô cùng thương tiếc báo tin buồn đến 

bà con và bạn hữu xa gần: Bà, Mẹ, Vợ, Chị của chúng tôi 

là: 

Maria Nguyễn Thị Y 

Vừa được Chúa gọi về 

Lúc...giờ, ngày..tháng.....năm.... 

Hưởng thọ ... .tuổi 

Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành lúc . . . ngày. . .năm . . 

Sau Thánh Lễ linh cửu sẽ được di chuyển đến nghĩa trang 

Vườn Hồng nơi an nghỉ cuối cùng. 

Xin quí vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm 

được về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Quê Trời (2), vv..và 

vv. . 

Hoặc các trang phân ưu như sau, với những lời tiếc thương 

ai oán: 

 

PHÂN ƯU 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi vô cùng xúc động, nhận được tin ông: 

Giuse Nguyễn Văn M... 

Vừa được Chúa gọi về lúc....giờ, ngày.....tháng....năm . . . 

Xin chia buồn cùng bà qủa phụ M... và tang quyến. 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ (2) sớm đón nhận 

linh hồn Giuse về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Quê Trời. 

 

Những câu văn trên, khi đọc lên ta thấy có vẻ không ổn và 

hơi kỳ kỳ. 

Câu văn (1) mở đầu: Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin 

buồn Ông Mỗ hay Bà Y... Vừa được Chúa gọi về. 

Câu văn (2) ở dưới: Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho 

linh hồn Ô. Mỗ, bà Y…mau về hưởng Thánh Nhan Chúa. 

Đọc câu (1) Chúa gọi về thì buồn rầu, đau đớn, thương tiếc. 

Nhưng câu (2) thì khẩn khoản, xin mọi người cầu nguyện 

cho mau về hưởng Nhan Thánh Chúa? Như vậy có nghĩa là 

thế nào? 

 

Đã đau buồn khi Chúa gọi về, mà lại xin cầu nguyện cho 

được mau đến chỗ đau buồn là nơi Chúa. Có phải chúng ta 

đã vô tình viết lên những ý tưởng phản nghịch với nhau? 

- Thưa Quí vị, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có người 

Cha chung (là Chúa Cha). Người Cha nhân từ là mái nhà 

che chở cho chúng ta, Ngài sẵn sàng chờ đón chúng ta trở về 

với Ngài: “Con có cha như nhà có nóc”. Thế mà khi Cha 

(Chúa) của chúng ta gọi về chung sống và hưởng niềm vui 

bất tận trên Thiên Quốc bên Ngài, thì nhiều người trong bà 

con họ hàng lại cho là một nỗi buồn, một sự đớn đau, mất 

mát và ai oán. 

 

Với đức tin của người công giáo. Khi đã chịu phép thánh 

tẩy, đương nhiên chúng ta đã chính thức trở thành con của 

Thiên Chúa. Chúa là Người Cha nhân hậu và giầu lòng 

thương xót. 

 

Chúng ta đã nhiều lần tuyên hứa với Chúa là: “Sẵn sàng từ 

bỏ hết của cải, mọi danh vọng trên trần thế, ngay cả mạng 

sống mình để theo Chúa”, như các vị Tử Đạo. Các Thánh 

Tử Đạo đã anh dũng tiến ra pháp trường, sẵn sàng chấp nhận 

đầu rơi máu chảy để được về bên Chúa Cha, mà không hề 

oán trách hay than vãn. 

 

Hàng ngày chúng ta vẫn thầm thĩ đọc kinh cầu nguyện: “Lạy 

Chúa con, Chúa con muốn cho con phải chết cách nào, mà 

chịu sự áy náy, buồn phiền, đau đớn, khốn nạn thế nào trong 

giờ chết, thì con sẵn lòng chịu bởi tay Chúa con tự bây giờ”. 

Nhưng tại sao khi Chúa gọi về với Ngài, thì lại khổ sở, đau 

buồn, tiếc nuối không muốn rời xa trần thế. Như vậy đời 

sống đạo và tín lý của người Kitô hữu đã trở nên mâu thuẫn 

một cách rõ ràng. 
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Chúng ta thường hát đáp ca: 

 

Khi Chúa thương gọi tôi về 

Hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ 

Miệng tôi nức vui tiếng cười 

Lưỡi tôi vang lời ca hát 

Toàn dân tung hô tôi thật vĩnh phúc 

 

Sống dưới trần thế chỉ là tạm bợ. Về nhà Cha trên trời mới 

thực sự được hưởng mọi sự vui và hạnh phúc. 

 

Khi người thân yêu của chúng ta từ trần, ai mà chẳng lưu 

luyến tiếc thương. Là người Công Giáo khi đăng Cáo Phó 

hay Phân Ưu, chúng ta nên suy nghĩ và lựa chọn các câu văn 

sao cho hợp cả đạo lẫn đời, không phản lại thần học, tín lý 

của đạo. 

 

Khi đăng báo, Cáo Phó và Phân Ưu theo tập quán Việt Nam 

với sự “đau buồn, tiếc thương người thân yêu quá cố”, thì 

chúng ta không nên viết câu “Chúa đã gọi về”. 

 

Chúa gọi về sống bên Ngài hưởng hạnh phúc vinh quang 

trên Thiên Đàng mà nhiều người buồn rầu đau xót, thương 

tiếc. Như vậy thì theo Chúa làm gì? Lỡ bất ngờ Chúa gọi 

chúng ta về với Ngài, thì cái đau xót ấy còn thê lương hơn 

biết chừng nào. 

 

Nhìn những đám táng của người Công Giáo Tây Phương, 

theo quan niệm của họ: “Chết là chấm dứt cuộc hành trình 

đức tin nơi trần thế, để về Nhà Cha trên trời”. Cho nên một 

số người, khi chồng hay vợ con họ chết, thân nhân ăn mặc 

đẹp đẽ gọn gàng đi tiễn đưa người quá cố ra nghĩa trang. 

Chẳng khác nào, chúng ta ăn mặc lịch sự để tiễn đưa bà con 

thân thuộc xuất ngoại đi đoàn tụ. 

 

Tôi đã được nghe bài thánh ca, do một ca đoàn hát cho đám 

tang, nhưng tôi không nhớ tên nhạc sĩ sáng tác bản thánh ca 

đó. 

Người nhạc sĩ đã viết lên những dòng nhạc rất hay và có ý 

nghĩa: 

 

“Khi tôi ra đi, là tôi sẽ trở về, sự sống này chẳng có đổi 

thay” 

 

Hội thánh công giáo của chúng ta có 2 giáo hội: 

1 - Giáo hội lữ hành dưới Trần Thế 

2 - Giáo hội vĩnh hằng trên Thiên Quốc 

 

Đối với đức tin Công Giáo. Chết là từ giã giáo hội lữ hành 

dưới trần thế, để gia nhập vào giáo hội vĩnh hằng trên Thiên 

Quốc, do đó chúng ta có sự sống mới: 

“Hạt luá giống không mục nát, nó sẽ không trở thành 

những bông lúa mới”. 

 

Với những lý do nêu trên, xin thử đề nghị khi người Công 

Giáo đăng Cáo Phó hay Phân Ưu trên báo chí. Chúng ta 

đăng những câu văn như sau: 

CÁO PHÓ 

 

Trong niềm cậy trông vào lòng nhân từ của Chúa. Gia 

đình chúng tôi xin được kính báo đến thân bằng quyến 

thuộc và bạn hữu xa gần, Chồng, Cha, Ông của chúng tôi 

là:  

Cụ Giuse Nguyễn Văn Mỗ 

Sau 80 năm, vừa hoàn tất cuộc hành trình đức tin Công 

Giáo nơi dương thế, nay đã về nhà Cha trên trời, 

lúc….giờ, ngày....tháng....năm..... 

Kính xin quí vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse 

sớm được về hưởng Vĩnh Phúc trên Thiên Đàng (hay 

hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Quốc) 

 

PHÂN ƯU 

 

Chúng tôi vừa nhận được tin thân phụ của anh Nguyễn 

Văn Mão là: 

Cụ Giuse Nguyễn Văn Mỗ 

Vừa được Chúa gọi về lúc…giờ....ngày.....tháng......năm.... 

Xin được chia sẻ nỗi niềm bùi ngùi, thương nhớ, trước giờ 

chia tay của gia đình anh Mão với cụ Mỗ. Nguyện xin 

Thiên Chúa là Cha Nhân Từ sớm đón nhận linh hồn 

Giuse về hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê Trời, v.v. 

 

Như vậy chúng ta thấy những câu văn trên, có vẻ hợp với 

thần học và tín lý hơn. Vì Chúa gọi về, thoát khỏi một cuộc 

lữ hành gian nan nơi trần thế, để được về hưởng niềm vui 

bất tận trên Thiên Đàng. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện 

cho người thân yêu của chúng ta. Xin Chúa tha thứ những 

lỗi lầm thiếu sót và mau chóng đón nhận họ về Thiên Quốc. 

Ở bên Chúa, họ sẽ cầu nguyện cho chúng ta một cách dễ 

dàng và thiết thực hơn. 

 

Tâm lý chung, ai có thân nhân từ giã để đi định cư nơi vùng 

đất văn minh, giầu sang. Thì những người bà con còn ở lại, 

chắc chắn sẽ nhớ nhung, buồn vui lẫn lộn trong lúc chia tay, 

nhưng tâm tư họ rất hãnh diện và vui lây vì có người thân 

quen được xuất ngoại. 

 

Một thí dụ cụ thể: Người Việt Nam chúng ta được xuất 

ngoại đi Mỹ, Úc, Canada hay Âu Châu đoàn tụ gia đình, 

chắc chắn những thân nhân còn ở lại Việt Nam sẽ có những 

xúc động, bùi ngùi và lưu luyến. Nhưng trong tâm tự họ rất 

mừng, vì trong gia đình đã có những người bà con thân thiết 

đươc xuất ngoại, thoát khỏi cái cảnh vất vả, bon chen kiếm 

sống và nghèo đói bên Việt Nam. Những người ra đi đoàn tụ 

thì chắc chắn phải vui mừng khôn xiết. 

 

Tháng 11 là tháng dành riêng để cầu nguyện cho các linh 

hồn những người quá cố, xin Chúa Nhân Từ tha thứ những 

lỗi lầm thiếu xót lúc còn ở dương thế, để họ mau chóng về 

hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê trời. Đồng thời chúng ta 

cũng chúc mừng các Thánh đang ở trên Thiên Quốc, cận kề 

bên Chúa. Xin các Thánh cầu bầu cho chúng ta. 

Joseph Vĩnh Viễn 

Ất sưu tầm và cậy đăng 
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