
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTS: Nhân lễ giỗ 100 ngày của cụ bà Hồn Nhỏ Têrêsa 

Nguyễn Thị Nga, được cha Giuse Nguyễn Đức Trọng dâng 

thánh lễ với sự tham dự đông đảo của quí anh chị Hội viên 

Hội Hồn Nhỏ, Cộng Đoàn và gia đình thân nhân của cụ bà 

Têrêsa Nguyễn Thị Nga lúc 6:00 p.m. ngày Thứ Năm 29-5-

2014. Trong phần bài giảng, cha Trọng nhắc đến những đức 

tính tốt lành khi còn sống của cụ bà Nguyễn Thị Nga và việc 

tông đồ nhiệt thành của bà. Cha nói đến hai câu trong lời 

nguyện mà thánh lễ an táng nào cũng nhắc đến: “Lạy Chúa 

người thân yêu của chúng con đã ra đi, chúng con không thể 

quên, lẽ nào Chúa không nhớ đến”. Ngài cũng nhắc đến 

đọan Phúc Âm Chúa hứa ban Nước Trời cho những ai theo 

Chúa: “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến 

và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở 

đó” (Ga 14-3). Qua cảm xúc với bài giảng của cha Trọng và 

niềm thương nhớ ngút ngàn người tín hữu cùng trong Hội 

Hồn Nhỏ, anh Stephen Trần đã có bài viết về cụ bà Têrêsa 

Nguyễn Thị Nga, chúng tôi xin giới thiệu với độc giả và 

thân hữu bài: TƯỞNG NHỚ ĐẾN CHỊ HUYỀN NGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƯỞNG NHỚ ĐẾN CHỊ HUYỀN NGA 

 

(Xin toàn thể giáo hữu Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas 

cùng hiệp ý cầu nguyện). 

 

 

 

 

 

Chị Nguyễn Thị Nga (85 tuổi), bút hiệu Huyền Nga là một 

văn sĩ, nhạc sĩ có tiếng, quen biết nhiều trong giới văn nghệ 

sĩ miền Nam trước năm 1975. Một tín hữu ngoan đạo, sốt 

sắng tham dự mọi thánh lễ, một giáo dân tận tâm phục vụ 

việc tông đồ giáo xứ và tha nhân, chị có một đức tin mãnh 

liệt, ra đi ngày 17-2-2014 tại Las Vegas, để lại nhiều thương 

tiếc cho mọi người. 

 

Để tưởng nhớ một người chị thân thương, hôm nay tôi mạo 

muội ghi lại vài dòng bút ký đơn sơ của riêng mình. Xin quý 

độc giả đồng cảm cho những quan điểm nếu có khác biệt.  

 

Những đức tính đặc trưng của Chị Huyền Nga: 

 

1. MỘT ĐỨC TIN VỮNG CHẮC: 

 

Lòng tin tưởng và sống đạo hạnh bắt nguồn gieo cơ duyên 

cho chị từ thuở nhỏ, ngày càng phát huy, củng cố và rèn 

luyện đức tin cùng với chồng chị là anh Ngọc luôn hướng về 

Thiên Chúa, thờ phụng và tôn kính Chúa liên lỉ.  

 

Một con chiên sốt sắng phụng vụ, một giáo dân rất đổi 

khiêm nhường và sùng đạo, một tín hữu đã gây được nhiều 

lòng mến mộ từ vị linh mục Chánh Xứ đến mọi người trong 

Hội Đạo Binh Hồn Nhỏ và mọi người trong Cộng Đoàn Đền 

Thánh Mẹ La Vang, Las Vegas.  

 

Chẳng may chị lâm trọng bệnh, chẳng đến được Nhà thờ để 

cùng hiệp dâng thánh lễ hầu được rước lễ đón nhận Mình 

Máu Thánh Chúa, nên chị vô cùng băn khoăn, lo lắng. Ước 

nguyện của chị, sau thời gian lâu dài nằm trên giường bệnh, 

lọc máu liên tục, là được một lần thôi, đến được Thánh 

đường để hưởng bầu khí thánh thiện, chiêm bái Thiên Chuá, 

Đức Mẹ, phó thác hồn xác trong tay Chuá, dù phải đang 

nằm trên giường bệnh (có thể khiêng giường vào Nhà thờ 

luôn). 

 

Chị như hồi sinh (phép lạ!) sau bao lần được Linh mục 

Quản nhiệm xức dầu thánh và ban phép Bí tích. 

 

Ngay khi đến giờ phút lâm chung, chị hãy còn tỉnh táo, lộ rõ 

nét vui mừng thọ lãnh dầu thánh và các phép bí tích khác. 

Chị đã ra đi lòng thanh thản, nét mặt thánh thiện vững vàng 

trong niềm tin và lòng thương xót tràn đầy ơn cuả Chuá. 

 

2. NGƯỜI CÓ LÝ TƯỞNG QUỐC GIA: 

 

Xa quê hương nhưng luôn hướng về Tổ quốc đang chịu sự 

cai trị độc tài cuả cộng sản, có lập trường chống cộng, biết 

duy trì và bảo vệ lý tưởng quốc gia. Tấm lòng yêu nước cuả 

chị đã thể hiện trong các bài viết đả phá sự bóc lột tham 

nhũng cuả chế độ đảng trị cộng sản, sự thối nát hủ lậu cuả 
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bọn quan lại tư bản đỏ mới ra đời, sự ăn chơi sa đọa cuả bọn 

quyền thế, sự xuống dốc thê thảm cuả đạo đức, sự suy vong 

cuả xã hội đương thời, sự vô cảm vô tâm cuả con người 

trước khổ đau cuả đồng loại, sự suy đồi cuả đạo đức luân lý, 

sự bạo hành cuả võ lực lên ngôi, sự bán rẻ lương tâm, Tổ 

quốc để vinh thân phì da, của bọn độc tài đảng trị cộng sản... 

Thật không sao kể xiết. 

 

3. TẤM LÒNG YÊU QUÊ HƯƠNG ĐẤT TỔ: 

              

Chim bay về tổ tối rồi, 

Chị em lo liệu quơ nồi nấu cơm. 

 

Nấu cơm để làm gì? Để san sẻ miếng no miếng đói cho 

đồng bào quê hương đang quằn quại khổ đau, đói rách vì sự 

tàn bạo dã man, độc ác và bóc lột lâu dài cuả chế độ đảng trị 

cộng sản. Các bài viết đã bộc lộ tấm lòng yêu nước thương 

dân, xót xa vì cảnh lầm than đói nghèo cuả dân tộc, sự tiêu 

điều rách nát cuả quê hương yêu dấu. Chị mong có ngày về. 

Nhưng chẳng về được: 

 

“Nhật mộ hương quan hà xứ thị 

Yên ba giang thượng xử nhân sầu” 

(Quê-hương khuất bóng hoàng hôn 

Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai ) 

"Quốc phá gia vong, sơn hà tại " 

(Tan nhà mất nước, núi sông còn ) 

 

Chị rất mong mỏi có ngày được trở lại quê hương ngàn 

trùng yêu dấu để một lần cuối thấy lại non sông gấm vóc 

tiên tổ dựng nên, bảo bọc tốt tươi, giữ gìn phát triển, để một 

lần được cúi xuống hôn mảnh đất chôn nhau cắt rún, để ôm 

siết trong vòng tay bé nhỏ cuả mình những mảnh đời bơ vơ 

đói rét, lạc lõng nơi quê nhà, đau khổ vì thất thổ ly gia, vì 

tìm đường vượt biển lạc vợ xa chồng, bệnh tật .vv... 

 

 Nhưng cánh chim hoàng hạc đã rời bỏ Hoàng Hạc Lâu: 

 

“Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản 

Bạch vân thiên tải không du du” 

(Cánh chim hoàng hạc một lần đi không trở lại 

Ngàn năm mây trắng vẫn còn bay ) 

 

Cánh chim hoàng hạc đã bay rồi. Như cánh chim thiên di rời 

xa tổ ấm, bay về hướng Đông ngạn, đêm ngày lặn lội kiếm 

ăn (cùng chồng) dải nắng dầm sương, cuối bải đầu ghềnh, 

nhưng hôm nay chẳng may phải chôn nắm xương tàn nơi 

chân trời góc bể xa xăm, bỏ lại chồng con, anh chị em bè 

bạn, ngôi giáo đường có hồi chuông vang vọng tới cỏi mây 

xanh. 

 

Nguyện cầu Thiên Chuá ban cho chị được hưởng phúc trên 

thiên đàng với Ngài và niềm an bình cho người chồng ốm 

yếu, cô đơn đã mất đi người vợ thân thương. 

Phaolô Stephen Trần 

(Tưởng niệm ngày Chị Huyền Nga mất 17-2-2014 tại Las 

Vegas) 

RƯỚC CHÚA LẦN ĐẦU 
Sau một thời gian học hỏi về giáo lý và qua sự khảo hạch 

của sơ Ngọc dòng MTG Gò Vấp Las Vegas và cô Thuý phụ 

trách lớp Giáo lý rước lễ xưng tội lần đầu, 19 con cháu của 

Giáo xứ Đền Thánh Mẹ La Vang, Las Vegas đã được sự 

chấp thuận của cha chánh xứ, bước vào một bước ngoặc 

quan trọng của đời sống Kitô hữu, đó là chuẩn bị tâm hồn để 

ĐÓN RƯỚC CHÚA VÀO NGỰ TRONG TÂM HỒN. 

Bước chuẩn bị đầu tiên của các em là được cha Giuse chánh 

xứ và Cha Thiệu ban ơn hoà giải trong toà giải tội vào chiều 

Chúa Nhật 18/ 5/ 2014, các em đã được sự hướng dẫn và chỉ 

dẫn thật dễ hiểu của quí sơ và các cô, cộng thêm là những 

bài hát, những lời kinh nguyện của các bậc phụ huynh, của 

cộng đoàn tham dự. 

Nhìn vào nét mặt hồn nhiên của các em, sự bỡ ngỡ khi đón 

nhận lời tha tội và phép lành của Đấng thay mặt Chúa, 

chúng ta mới thấy được “nét đẹp Thiên Thần” nơi các tâm 

hồn trẻ thơ, đúng như lời Chúa nói: “Hãy để trẻ nhỏ đến 

cùng ta, vì nước Trời là của những ai có được tâm hồn như 

chúng”. 

Vào chiều ngày Chúa nhật 25/ 5/ 2014, toàn Giáo xứ như 

bừng sáng lên khi các em được cha mẹ chở đến Đền Thánh 

trong bộ y phục tươm tất màu TRẮNG, tung tăng tươi cười 

chụp hình với gia đình, với bạn bè, với quí sơ và các cô 

giáo; các em được ôn tập các nghi thức, đọc sách, lời 

nguyện giáo dân . . . các em cũng hân hoan xếp hàng ngay 

ngắn để đón cha chánh xứ và cùng với cộng đoàn Dân Chúa 

bước vào Thánh lễ tạ ơn. 

Trong bài giảng cha cũng đã vui vẻ hỏi các em về Phúc âm 

của ngày lễ, về những điều cần thiết khi đón rước Chúa vào 

tâm hồn và ngài thay mặt cho cha mẹ, cho cộng đoàn chúc 

mừng các em. Những bài đọc, những lời nguyện các em 

dâng lên Ngai toà Thiên Chúa, Mẹ MARIA với giọng đọc 

thật đơn sơ, hồn nhiên đã làm nhiều giọt nước mắt của cha 

mẹ, của cộng đoàn rơi rơi. 

Giờ phút long trọng của các em và cũng là lúc các em “lo 

lắng” nhất khi được xếp hàng lên để đón nhận MÌNH 

THÁNH CHÚA, có nhiều em đã quên không thưa “Amen” 

khi há miệng để nhận, có em còn quên luôn cả chuyện “le 

lưỡi” ra, đúng thật là: “Ngày đầu tiên Chúa đến viếng thăm 

hồn con, ơi phút giây tuyệt vời được đón Chúa trong cuộc 

đời . . .” Thật là nét đẹp THIÊN THẦN nơi các em. 

Chúng ta cùng nguyện xin cho các em luôn luôn giữ mãi 

hình ảnh thánh thiện này trong cuộc sống, cùng chúc mừng 

cho các gia đình trong Giáo xứ được luôn hiệp nhất yêu 

thương, giữ được mãi hình ảnh THIÊN THẦN trong vòng 

tay huynh đệ anh em cùng một Cha trên trời. 

Yakeu NXK  
(Viết nhanh trong dịp RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU tháng 5/ 2014) 
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