
 
Cùng với nỗi ngậm ngùi đầy cay hận 
trào ngấn lệ của Tháng Tư Đen. CĐ 
Mẹ La Vang Las Vegas vừa nguôi 
ngoai sau nỗi bàng hoàng xúc động 
qua sự ra đi liên tục từ ngày 
16/4/2016 đến 25/42016 của những 
khuôn mặt trẻ trung năng động trong 
Cộng Đoàn, tất cả họ ra đi trong độ 
tuổi còn son trẻ: Anh Giuse Lê Hồng 
Thái 57 tuổi, anh Phêrô Nguyễn Văn 
Bình 63 tuổi, và chị Maria Thy Thy 
Nguyễn 39 cái xuân xanh đầy nhựa 

sống, thì cuối Tháng 7 và đầu Tháng 8, CĐ Mẹ La Vang lại 
hụt hẫng với những thành viên non trẻ, năng động, tích cực 
tiếp tục ra đi khiến mọi người lại trào dâng tiếc thương ngút 
ngàn: Chị Maria Nguyễn Thị Túy Phượng: 48 tuổi, mất 26-7, 
anh Giuse Nguyễn Văn Hòa: 52 tuổi, ra đi ngày 2-8 ở tuổi 
căng tròn nhựa sống, anh làm việc chuẩn bị cho ngày Đại 
Hội không biết mệt mỏi, ông Trần Đắc Thuận: 81 tuổi, mất 
ngày 7-8-2016, tại VN.  

 
Trong bài này xin chỉ chia sẻ tiêu biểu một đám tang của chị 
Maria Túy Phượng: Thánh đường hôm nay chật ních giáo 
dân tham dự để cầu nguyện cho chị Phượng, cũng để đến tiễn 
đưa một tâm hồn tuyệt vời luôn đem niềm vui đến mọi người 
qua nụ cười ánh mắt. Khi chị xuôi tay nhắm mắt, các hội 
đoàn ngày nào cũng đến đọc kinh cho chị để cầu nguyện cho 
chị và xin chị cầu nguyện cho mọi người. Số người đến đọc 
kinh tại nhà chị đông đảo có ngày lên tới lên tới trên 70 
người, ngồi chật ních phòng khách, lý do đơn giản, chị tham 
gia vào 4 hội đoàn: Ca đoàn Mẹ La Vang, Hội Các Bà Mẹ 
Công Giáo, Hội Hồn Nhỏ, Chương Trình Thăng Tiến Hôn 
Nhân Gia Đình. Cha Sáng Lập nói đùa: “ Hội Thánh Giuse 
nếu chị có đủ tiêu chuẩn, chị cũng đã xin vô!”, và tuyệt vời ở 
chỗ: Hội Đoàn nào chị cũng tham gia tích cực về mọi mặt! 
 
Thật là mủi lòng khiến nhiều người khó cầm được nước mắt 
khi nhìn thấy cảnh mẹ chị, bà cụ già gần 80 tuổi đi sau quan 
tài có hai người cháu đỡ nâng, mếu máo, nước mắt đã cạn 
khô vì không còn lệ để tuôn, bà mếu máo trong sự quá 
thương tiếc, nghẹn ngào trong thều thào: “Con ơi! Sao con 
bỏ mẹ con đi con ơi!” kèm theo ba đứa con của chị vẫn chưa 
thành nhân, vẫn còn đang đi học: Lê Thị Mỹ An, Lê Linh 
Renee và Lê Michael 
 
Trong Thánh lễ đồng tế an táng hôm nay co Cha Giám Đốc 
Giuse Đồng Minh Quang, Cha Sáng Lập Đền Thánh Giuse 
Nguyễn Đức Trọng, Cha Phero Nguyễn Văn Nhàn. Vào đầu 
thánh lễ, cha Giám Đốc nói vài lời: “Hôm nay Cộng Đoàn 
chúng ta cùng đến tham dự thánh lễ với gđ anh Chiến và tang 
quyến để cầu nguyện và tiễn đưa một người chị em chúng ta, 
một tông đồ giáo dân nhiệt thành, nòng cốt, gương mẫu về 
bên kia thế giới. Chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người 
chúng ta biết noi gương tông đồ như chị Maria Túy Phượng. 

Chị ra đi rất bình an trong nụ cười thanh thản, chính lúc chị 
ra đi, anh Chiến, người chồng chị không hề hay biết, bàn tay 
anh vẫn nắm chặt tay chị trong yêu thương đùm bọc, chở che!” 
  
Cha Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức Trọng trong lời nói khiến 
tôi cảm thấy như nghẹn ngào cùng với bài giảng ngập tràn 
thương tiếc một chiến sĩ Phúc Âm, một tông đồ nhiệt thành 
và ngài vẽ lên sự nghiệt ngã của người mẹ già nay đã mất 
đứa con quý thương cùng đàn con dại…khiến cà Cộng Đoàn 
càng bùi ngùi rơi lệ trong vừa thương tiếc vừa cảm kích một 
tâm hồn, một hoàn cảnh bày ra trước mắt. Ngài đi vào bài 
chia sẻ: “Hơn 47 năm trong chúc vụ linh mục, tôi đã từng 
chứng kiến biết bao nhiêu là lễ an táng, nhưng ít có đám tang 
nào khiến tôi rất xúc động như Lễ Phát Tang hôm qua và 
Thánh Lễ An Táng tiễn đưa chị Maria Nguyễn Thị Túy 
Phượng sáng nay.Thật vậy, nhìn cảnh Bà Loan, người Mẹ già 
bệnh lê thê mấy năm nay phải tiễn đưa người con gái yêu quý 
mới có 48 tuổi đời đã ra đi trước mẹ già chẳng khác nào như 
“Lá vàng đeo đẳng trên cây, Lá xanh rụng xuống trời hay 
hỡi trời!”. Còn cảnh nào não nuột cho bằng tiếng khóc của 
người mẹ già “Phượng ơi, sao con bỏ mẹ con đi, Phượng 
ơi?”. Nhìn thấy anh Chiến, người chồng đứt gánh giữa đường 
bơ phờ, xơ xác và nhìn thấy các con Myan, Renee, Michael 
trở thành mồ côi mẹ đang lúc tuổi còn non dại. Nghe những 
lời chia sẽ và giã từ của anh Chiến nói với vợ, cũng như các 
con nói với mẹ thật cảm động sáng hôm qua! Nhìn thấy các 
anh chị em Hải, Sơn, Hùng mất đi một người em, người chị 
cũng như toàn thể tang quyến mất đi một người thân thật xót 
xa trong nước mắt! Nhìn thấy các Hội Đoàn trong Giáo Xứ 
ĐTMLV mất đi một hội viên hăng say nhiệt thành! Và nhìn 
thấy Cộng Doàn Đền Thánh Mẹ La vang mất đi một thành 
viên trung thành và sốt sáng ngay từ thuở sơ khai mới thành 
lập ! Thật là một cảnh đau buồn khó diễn tả bằng lời! Thể 
nhưng chúng ta không buồn, không than khóc trong tuyệt 
vọng mà chúng ta khóc thương trong niềm hy vọng vào Chúa 
Kitô, Đấng đã khóc Lazaro người bạn thân của Chúa  vì 
Người cũng có quả tim bằng máu thịt, Chúa luôn yêu thương 
và gần gũi chúng ta. Đấng đã chiến thắng sự chết và đã phục 
sinh - Người sẽ ban phúc trường sinh cho những ai tin tưởng 
nơi Ngài, như Chúa đã phán: “Ai tin Ta thì sẽ được sống đời 
đời”  và nhất là Chúa còn hứa: “Thày ra đi trước để dọn chỗ 
cho các con ... và Thày sẽ trở lại đón  các con, để Thày ở 
đâu, thì các con cũng sẽ ở đó với Thày." (John 14,1-6)  
 
Trong tờ Cáo Phó của tang quyến, trong thông báo của anh 
Đại Diện Trần Xuân Huân cho cộng đoàn, của ông Phan văn 
Sỹ cho Đạo Binh Hồn Nhỏ, hay của Anh Trần Xuân Ziao cho 
CT/TTHNGĐ về Loan Bao Tin về chị Maria Phuong ... đều 
dùng chữ "Được Chúa gọi về". Thật là ý nghĩa ! Nhưng Về 
đâu nếu không phải là về nhà Cha của chúng ta trên trời ? 
Thưa quý OBACE, Có một điều mà chúng ta ít khi để ý tới.  
Đó là người tín hữu chúng ta có tới 4 ngôi nhà trong cuộc  
sống, không ai có thể ở ngoài những ngôi nhà ấy:   
_ Ngôi nhà thứ nhất Căn nhà nơi cha mẹ ta sinh ra ta: Đây là 
nơi chôn nhau cắt rốn của con người, nơi ta được sinh ra, 
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được cha mẹ nuôi dưỡng, giáo dục để chúng ta khôn lớn 
thành một con người trưởng thành hầu giúp ích cho xã hội và 
Giáo hội.  Nơi đây mọi người sống đoàn kết cùng nhau xây 
dựng một gia đình êm ấm trong yêu thương thuận hòa, đùm 
bọc lẫn nhau.  
_ Ngôi nhà thứ hai Nhà thờ giáo xứ: Nơi đây cha mẹ đem 
chúng ta đến lãnh bí tích rửa tội để trở thành một thành viên 
trong Hội thánh và làm con Chúa.  Nơi đây ta đến gặp gỡ 
Chúa cùng với anh chị em, được lãnh các bí tích Thêm sức, 
giải tội, bí tích hôn nhân v.v. Và khi ta đã nhắm mắt lìa đời 
thân xác chúng ta lại được đưa đến nhà thờ lần cuối để giã 
biệt mọi người.  
_ Ngôi nhà thứ ba Nhà mồ: Là chiếc quan tài chứa đựng thân 
xác của ta và bị chôn vùi dưới lòng đất.  Mồ mả cũng là cái 
nhà cuối cùng chứa đựng thân xác ta. Như vậy, chết là đi từ 
nhà chúng ta sinh ra, qua nhà thờ rồi đến nhà mồ.  Nhưng cả 
ba nhà này chỉ có tính cách tạm bợ. Tất cả chỉ được coi như 
cái quán trọ ven đường. Đã là quán trọ thì người ta chỉ dùng 
qua đêm, hay một thời gian ngắn chứ không được coi như 
nơi thường trú.  
_ Và cuối cùng Ngôi nhà vĩnh cửu: 
Chúng ta có thể gọi ngôi nhà thứ tư này 
là  “Nhà Cha trên trời”. Trong thư gửi 
cho tín hữu Corintô đoạn 5 câu 1,  
thánh Phaolô đã đoan chắc với họ rằng: 
“Nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất 
bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở 
do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà 
vĩnh cửu trên trời ...” (2Cr 5,1).  Vâng, 
ngôi nhà đó là nhà Cha chúng ta trên 
quê hương vĩnh cửu, nơi không còn 
khóc lóc than van, nơi không còn đau 
khổ, không còn chiến tranh. Ở đó, chỉ có tình yêu, niềm vui, 
chỉ có bình an thuận hòa,  chỉ có hạnh phúc trường sinh. 
 
Thưa quý OBACE và tang quyến, cả bốn ngôi nhà đó Chúa 
đã mở ra cho mỗi người chúng ta, nhưng để đến được ngôi 
nhà thứ tư này là “Nhà Cha” thì mỗi người chúng ta phải 
chuẩn bị sẵn sàng. Những sẵn sàng như thế nào thưa quý 
OBACE? Nhìn vào cuộc đời của chị Maria Nguyễn T. Tuý 
Phượng, mà tôi đã quen biết hơn 16 năm trời, tôi đã thấy và 
tôi có thể nói: Chị là con người của niềm tin và sống với Đức 
Tin của minh để chuẩn bị bước vào ngôi nhà thứ tứ, tức là 
nhà Cha của chúng ta hết thảy. Thật vậy, chị Phượng luôn 
sống trong tin tưởng phó thác vào Chúa và Mẹ Maria. Với 
niềm tin, chị đã chu toàn bổn trong gia đình đôi với mẹ, với 
chồng và các con một cách mỹ mãn: Tôi còn   nhớ lúc Bà 
Loan, mẹ chị bị bệnh tai biến rất nặng cách đây khoảng hơn 6 
năm, chị chẳng những xin mọi người cầu nguyện, mà chính 
chị đã từng ôm chân tượng Mẹ LV trên linh đài cầu xin Mẹ 
trong nước mắt. Xin Mẹ cứu chữa người mẹ thân yêu của 
chị. Và Chúa đã nhậm lời qua Mẹ Lavang . Và từ đó chị càng 
chăm sóc người mẹ tận tình hơn, chu đáo hơn vì chị đã cảm 
nhận được rằng: “Ngàn năm hồ dễ ai thương mẹ Như mẹ 
thương con giữa cuộc đời”.  Còn đối với người chồng, chắc 
anh Chiến là người biết rõ nhất, trong tình nghĩa vợ chồng 
mấy chục năm, chắc anh thương nhớ chị nhiều lắm phải 
không anh Chiến.? Riêng đối với các con, tôi có thể nói: 
không kể việc chị đã sinh ra, nuôi nấng cho nên người, chị 
còn cùng với chồng giáo dục các con rất chu đáo về đời sống 

đức tin từ Myan, Renee, Michael, trong việc thờ phượng 
Chúa, chị thường đưa các con đi lễ sớm để giúp lễ ngay cả 
những ngày thường và Michael vẫn còn phục vụ bàn thánh 
cho tới ngày nay. Đó là một điểm son thật lớn, một gương tốt 
lành tuyệt vời, một gia tài vĩ đại mà chị đã để lại cho các con. 
Thật đáng quý.!  Với niềm tin, chị đã  gia nhập các hội đoàn 
và sinh hoạt một cách hăng say: nào là Đạo Binh Hồn Nhỏ, 
Hội Cac Bà Mẹ Công Giáo, CT/TTHNGĐ. Riêng đối với Ca 
Đoàn, chị chẳng những thích hát lễ trong nhà thờ, mà chị say 
mê văn nghệ. Các màn vũ cho văn nghệ Đại Hội ít khi vắng 
chị. Mỗi khi coi lại  cuốn DVD Về Đại Hội 2008, trong hoạt 
cảnh Mẹ Hiện Ra ở Lavang, tôi thấy chị diễn xuất rất là tuyệt 
vời, với tiếng kêu cầu lên Mẹ của chi thật tha thiết . Chị ra đi 
vẫn còn để lại biết bao nhiêu hình ảnh thân thương cho các 
ace trong ca đoàn, đến nỗi mà mấy ngày sau khi chị qua đời  
Ace trong ca đoàn còn tới nhà chị đọc kinh và tập hát với đi 
ảnh của chị giữa bàn tập hát. Hình ảnh thật cảm động được 
đăng trên FB! –  
 

Với niềm tin, chị Phượng là một thành 
viên sốt sáng và trung thành góp công 
góp của xây dựng Đền Thánh Mẹ ngay 
từ thuở đầu đầy vất vả và hy sinh mọi 
bề, và tiếp tục phục vụ Đền Thánh. Tôi 
còn nhớ:  Một tuần anh Chiến có 2 
ngày nghỉ mà chị chẳng những đồng ý 
mà còn khuyến khích anh hy sinh cho 
Đền Thánh  Mẹ 1 ngày. Thật là đáng 
quý! - Và với niềm tin, chị  đã coi mọi 
người trong cộng đoàn như ace con 
cùng một cha, bằng nụ Cuời tươi luôn 
nở trên môi. Có người tự hỏi làm sao 

chị có thể làm được như vậy, phải chăng chị đã luôn có Chúa 
và Mẹ ở trong tâm hồn chị? - Và với niềm tin, trong thời gian 
chịu bệnh tật đau đớn tại nhà thương cũng như ở nhà, chị 
luôn tin tưởng phó thác với tâm hồn bình thản. – Với niềm 
tin, khi cha Quang và 2 cha khách đến thăm và ban Bí Tich 
Xức Dầu Thánh cho chị lần cuối, mặc dù chỉ còn chút ít hơi 
thở, chi vẫn giơ đôi tay yếu ớt hợp ý hát theo bài Hồng ân TC 
bao la ... Để rồi, với niềm tin, trong giây phút cuối cùng – với 
những lời kinh phó thác vào lòng Chúa Thương Xót  do gia 
đình một số người thân như bà Yến, bà Thanh, chị Mai, chị 
Thủy ... Chi cầu nguyện, chị  Maria Phượng đã ra đi rất bình an. 
 
Thưa quý OBACE, Với niềm tin tưởng phó thác và cậy trông 
vào lòng thương xót của Chúa , chúng ta cùng sốt sáng dâng 
Thánh Lễ chẳng những cầu nguyện cho linh hồn Maria 
Phượng, mà còn cầu cho mỗi người chúng ta biết noi gương 
chị Maria, chuẩn bị chờ ngày Chúa gọi chúng ta về sẽ được 
vào ngôi nhà thứ tư, nhà Cha trên trời  để được hưởng hạnh 
phúc muôn đời với Chúa. Amen.” 
 
“Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi về cõi thiên thu,…Xin 
gửi lại nụ cười, khi bên nhau buổi sớm đêm khuya mình tôi 
lẻ loi hành trình…Xin yêu thương gửi lại nơi đây lời từ ly 
thân ái trong Chúa Kitô…”. (“Lời Từ Ly” của nhạc sĩ Hải 
Nguyễn) 

 Vĩnh biệt chị Hồn Nhỏ Maria Túy Phượng 4/8/2016 
 

Phan Văn Sỹ                                                                                                         
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