
                                                                                                                                                  

 

 

Tin cụ bà Têrêsa 

Nguyễn Thị Nga tự 

Huyền Nga mất làm 

tôi bàng hoàng, niềm 

thương cảm tràn dâng 

khi nghĩ đến bà, một 

con người nhiều tình 

cảm, luôn lo lắng cho 

nhiều người, nhiều 

khi ngoài cả tầm tay của mình. Sở dĩ tôi nói vậy vì khi tôi 

nằm bệnh viện Spring Valley, bà cũng đang đau phải ngồi 

xe lăn, di chuyển cần phải có người đẩy đi, tuy nhiên bà nhất 

định đòi bác Ngọc, chồng bà đưa bà đi thăm tôi. Thật xúc 

động khi nghĩ đến tâm tình cùng Cộng Đoàn, cùng hoạt 

động tông đồ trong Hội Hồn Nhỏ. Tôi nói: “Chúa ơi, người 

đau mà còn đòi đi thăm người bệnh!”. 

 

Tôi còn nhớ khoảng cuối tháng Tư trong Mùa Phục Sinh, 

cha Giám Đốc Đền Thánh Giuse Đồng Minh Quang muốn 

nhân dịp này đi thăm, xức dầu, cầu nguyện chữa lành cho 

một số gia đình có người đau bệnh trong Cộng Đoàn, cha 

nhờ tôi mời gọi một số anh chị em cùng đi để hiệp ý cầu 

nguyện và lập danh sách khoảng 5 gia đình để tiện tuyến 

đường đi thăm cho kịp trong một ngày. Tôi làm lịch trình 

tuyến đi cho tiện, đầu tiên chúng tôi ghé nhà bà Loan, thăm 

bà Loan xong, chúng tôi trên đường đến nhà bà Lê Lang (bà 

nay cũng đã ra đi), vừa thăm xong bà Lang, cha Quang và 

chúng tôi nhận được điện thoại của ông Ngọc và anh Phát rể 

của ông Ngọc, xin cha lại bệnh viện Saint Rose gấp để xức 

dầu cho bà Ngọc (Huyền Nga), bác sĩ nói bà không qua khỏi 

trong vòng một vài giờ nữa, bà bị nghẹt thở, khó thở. Cha 

Quang và chúng tôi đổi hướng đi quay ngay lại tìm đường 

đến bệnh viện Saint Rose. 

 

Khi đến nơi, theo lệnh của bác sĩ, không cho người nhà vào 

thăm đông vì bà Ngọc cần yên tĩnh và cần dưỡng khí để thở, 

chỉ cho độ hai hay ba người vô. Tôi và cha Quang, chị Nho 

cùng vào. Khi đến bên giường bà Ngọc, bà nằm thiêm thiếp, 

dây cộ nối chằng chịt, đang được thở bằng dưỡng khí, mắt 

nhắm nghiền, ông Ngọc thấy cha đến khóc nói rất thương 

tâm: “Tôi và bà chung sống với nhau đã 64 năm, tôi hy 

sinh không quản khó nhọc săn sóc bà, sao bà nỡ bỏ tôi ra 

đi…”, ông cầm tay bà lắc nhè nhẹ. Cha Quang chuẩn bị lấy 

dầu thánh “Oil of sick” để xức cho bà, ngài cầu nguyện: 

“Xin Chúa là cha nhân từ qua Mẹ La Vang chuyển cầu, 

nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa chữa lành cho bà Ngọc 

hoặc xin cho bà được vâng theo thánh ý Chúa…”. Chúng 

tôi hiệp ý với cha Quang cầu nguyện và kỳ diệu thay, cha 

Quang vừa xức dầu xong, ngài và chúng tôi đang cầu 

nguyện thì bà mở mắt ra và hiểu hết ý cha Quang nói: Ngài 

nói: “Hôm nay có tôi, ông Sỹ, bà Nho, bà Yến, chị Dung, 

chị Willer và mọi người vô thăm và cầu nguyện cho bà 

đây, ông Ngọc thương bà lắm, bà nỡ lòng nào bỏ ông mà 

đi cho đành!” 

 

 

 

Ngày hôm sau, tôi gọi điện thoại hỏi thăm bác Ngọc trai, 

ông nói kỳ diệu thay, sau khi cha xức dầu và cầu nguyện, bà 

khỏe trở lại và ăn uống bình thường rồi bà xin xuất viện về 

nhà. Ôi kỳ diệu thay, Chúa thấy tấm lòng thương vợ chân 

thành của ông Ngọc, nên qua bàn tay xức dầu thánh của cha 

Quang, Ngài đã làm phép lạ cho bà Ngọc sống trở lại với 

ông Ngọc thêm gần một năm. 

 

Lần này, hôm Thứ Hai ngày 17-2-2014 sau gần 10 tháng kể 

từ ngày xuất viện, bà lại trở bệnh nặng, ông Ngọc lại mếu 

máo gọi gấp cha Quang đến xức dầu cho bà. Cha Quang 

đang bận công việc không đến được ngay, mãi đến 3:00 

p.m., ngài mới đến được, và lần này sau khi xức dầu, đến 

9:30 p.m. cùng ngày, bà đã thanh thản ra đi trong an bình, 

êm đềm không một chút đau đớn hay dằn vặt. 

 

Mọi người trong Cộng Đoàn rất mến mộ và thương tiếc bà, 

Cộng Đoàn tham dự thanh lễ an táng rất đông, cùng hiệp với 

các cha: Giuse Đồng Minh Quang, Giám Đốc Đền Thánh, 

cha Giuse Nguyễn Đức Trọng, Sáng Lập Đền Thánh và cha 

Giuse Nguyễn Văn Thiệu, đưa bà Cố ghé thăm Đền Thánh. 

Trong bài giảng thánh lễ an táng, cha Trọng đã nói nhiều 

đến những điểm son của bà: “Bà Ngọc là người đàn bà đạo 

đời trọn vẹn, là Hội Trưởng Hội các Bà Mẹ Công Giáo từ 

khi Đền Thánh Mẹ hình thành, thường qui tụ chị em nấu ăn 

giúp những ngày mọi người đến quét dọn khi Đền Thánh 

vừa hoàn tất, bà nuôi dạy thành tài bày con gồm 9 đứa, 3 

trai, 6 gái. Qui tụ 20 cháu nội ngoại và một chắt. Bà mất đi ở 

tuổi 84 như Lời Chúa trong Thánh Vịnh: 

 

“Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,   

  Mạnh giỏi chăng là được tám mươi, 

  Mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,   

  Cuộc đời thắm thoát, chúng con đã khuất rồi!” 

 

Nay bà ra đi được 84 tuổi cũng tròn tuổi trong Thánh Vịnh, 

tuy nhiên bà đã biết lấy sự đau bệnh của mình làm việc hy 

sinh đền tội và vui sống, cha Trọng nói: “Bà lợi dụng những 

đêm hôm cơn suyễn hành, bà thức lần hạt cầu nguyện cho 

các linh mục, cầu nguyện cho việc xây dựng Đền Thánh, 

cầu nguyện cho tội nhân hối cải, cầu nguyện cho Giáo Hội. 

Khi đau nằm trên giường bệnh, xâu chuỗi luôn là niềm an ủi 

của bà. Về đời, bà là một nhạc sĩ có tiếng tăm với biệt danh 

“Huyền Nga”. Trong số báo 035 ngày Thứ Sáu 28-2-2014, 

báo Người Việt Las Vegas có bài: “Vĩnh Biệt Huyền Nga” 

một danh tài nhạc sĩ Guitar Hạ-Uy-Di, bà là người sáng lập 

ra hai ban nhạc nữ: Blue Stars và Black Caps. Trích qua bài 

của ông Trần Quốc Bảo. 

 

Trong bài giảng thật cảm động của cha Giuse Nguyễn Đức 

Trọng, Sáng Lập Đền Thánh, ngài chia sẻ: “Chết là một 

cuộc chia ly phũ phàng nhất trong các cuộc chia ly, dù ta sợ 

sệt tránh né nó, cái chết vẫn đến, đến với mọi lứa tuổi không 
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phân biệt già, trẻ, lớn bé. Tâm trạng của tôi bây giờ là buồn 

vui lẫn lộn. 

 

(1)- Buồn vì thương cảm: Thương ông Ngọc đã cùng bà 

đầu gối tay ắp 64 năm chung sống rất ân tình, đã súyt một 

lần chia lìa, ông đã khóc thương, hiệp với cha Quang cầu 

nguyện để bà được ở lại với ông thêm gần một năm kể từ 

lần xức dầu kỳ trước vào tháng 4/2013 khi bà hấp hối tại 

bệnh viện Saint Rose. Buồn vì sự mất mát của bao người 

thân trong gia đình và tang quyến. Các con thương mẹ, các 

cháu thương bà, vì bà luôn hy sinh cho các con các cháu. 

Đọc trên facebook, tôi càng cảm thương thấy cháu Jenny 

viết: “I miss my grandmother so much, please pray for my 

grandmother, I love her so much!”. Trước khi về nhà Cha, 

bà vẫn ao ước được một lần cuối đến tham dự thánh lễ tại 

Đền Thánh. Khi xức dầu lần cuối cùng, cha Quang nói để bà 

vui: “Kỳ này bà khỏe lại, nói ông Ngọc nhờ các con cháu 

khênh cả cái giường đến Đền Thánh mà dự lễ nghe!”. 

Nay bà không còn đến đây để tham dự thánh lễ, nhưng tôi 

tin bà vẫn hiện diện đêm ngày với Mẹ La Vang.  

 

(2)- Vui vì: Cha Trọng tiếp tục chia sẻ: “Tạ ơn Chúa, cám 

ơn Mẹ La Vang đã ban cho bà một niềm tin vững chắc để bà 

tin rằng chết không phải là hết mà chỉ là một cuộc ra đi, một 

cuộc vượt qua. Khi được xức dầu trước khi nhắm mắt, bà 

vui tươi, sẵn sàng chờ Chúa gọi để như Mẹ Maria “Xin 

Vâng”. Bà quả thật là một người can đảm trong đạo hạnh, 

mang rất nhiều chứng bệnh như bệnh suyễn, áp huyết cao, 

phải lọc thận tuần hai lần đau đớn, mệt mỏi mỗi lần đi lọc 

thận về, nhưng bà vẫn vui sống với chồng con, cháu chắt để 

kéo dài tuổi thọ đến 84. Đến lúc sức kiệt, lực tàn, bà thều 

thào với ông Ngọc: “Tôi mệt quá rồi, ông gọi xin cha cho 

tôi lãnh Bí Tích Xức Dầu lần cuối”, và ngày Thứ Hai 17-2-

2014, bà được nhận lãnh Bí Tích Xức Dầu lần chót để rồi ra 

đi trong thanh thản, bình an lúc 9:30 p.m. cùng ngày.  

 

Đến đây cha Trọng kết luận: Bà đã chuẩn bị sẵn sàng cho 

phút cuối để ra đi thật êm đềm và ra đi trong bình an, vậy 

chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hãy bắt chước như 

Alexandre Đại Đế, trước khi chết ông dặn các đệ tử: “Hãy 

làm cho thầy một cái quan tài và nhớ đục hai lỗ hai bên, khi 

tẩm liệm ta hãy để hai tay ta thòng ra ngoài cho mọi người 

biết: “Thầy ra đi không đem theo được cái gì ở thế gian 

này ngoại trừ những điều nhân ái, phúc đức tích trữ 

được”. Cha Trọng tiếp: “Tôi vẫn thích bài: “Những Gì Ta 

Cho Đi” của Lm. Nhạc sĩ Hải Đăng:”Cái còn lại sau đời 

này không phải những gì ta thu tích! Cái còn lại sau cuộc 

đời chính là những gì ta cho đi!”. Bà Têrêsa Nguyễn Thị 

Nga tự Huyền Nga đã cho đi cái ngọt ngào, cái tình thương 

nâng đỡ, ủi an đồng đội, bạn hữu trong Cộng Đoàn, chồng 

và con cháu trong gia đình…. Chúng ta tin rằng với sự 

chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng, chắc chắn bà đang được Thiên 

Thần Chúa đón đưa vào nơi vĩnh hằng. 

 

Sau thánh lễ, chị Dung, người con gái thứ bảy của bà qua 

làn nước mắt dàn dụa, lên cám ơn cha Quang Giám Đốc 

Đền Thánh, cha Trọng, Sáng Lập Đền Thánh, từ Cali nghỉ 

hưu, nhưng nghe tin bà mất vội đáp gấp chuyến xe đò lên 

Las Vegas tham dự lễ an táng và tiễn đưa bà, cha Nguyễn 

Văn Thiệu, ba cha đồng tế hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện 

cho linh hồn mẹ chị là bà Têrêsa Nguyễn Thị Nga tự Huyền 

Nga. Trong lời nói có những đoạn rất cảm động như: “Là 

người mẹ, người bà thân thương, hoàn hảo, suốt đời tận tụy 

chăm sóc nuôi dưỡng 10 đứa con và cháu trong gia đình với 

tràn đầy tình cảm dịu dàng từ lời nói, cử chỉ săn sóc chu 

đáo, trìu mến từ mới lọt lòng cho đến khôn lớn, trưởng 

thành như ngày hôm nay…Má, mẹ, mama, Mom…Chúng 

con vẫn còn nhớ mãi trong tâm khảm giờ phút chót hấp hối, 

đôi mắt mẹ tràn ngập ngấn lệ, rã rời tứ chi nhưng đôi môi 

vẫn cố mấp máy qua giọng nói đứt đoạn, phều phào để trăn 

trối những lời khuyên nhủ lần cuối từ đáy lòng cho con cái 

trước khi đi vào cơn mê vô tận”. 

 

“Mẹ lúc nào cũng hướng về Chúa, câu nói cuối cùng của mẹ 

chúng con là: “Mẹ ra đi đây, Đấng đầu tiên mẹ gặp chính là 

Cha Trên Trời. Chúa ơi! Mẹ con luôn mong chờ giờ phút 

này!”. “Chúng con tin rằng với sự thương mến hiệp thông 

cầu nguyện của toàn thể quí cha, quí sơ, quí vị cùng bằng 

hữu xa gần hiện diện trong thánh lễ hôm nay sẽ giúp cho 

linh hồn mẹ con là Têrêsa Huyền Nga sớm bay bổng về 

hưởng nhan thánh Chúa.” 

 

Thánh lễ kết thúc lúc 10:30 a.m., mọi người ngậm ngùi, 

thương cảm theo tiễn đưa linh cữu cụ bà Têrêsa Nguyễn Thị 

Nga tự Huyền Nga đến nơi an nghỉ cuối cùng trong tiếc 

thương hoài cảm./. 

                                                                                                    

Thương về một tâm hồn dũng cảm, đạo hạnh 

Las Vegas ngày 12-3-2014 

Phan Văn Sỹ 
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