
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rất xúc động về việc ra đi bất ngờ của hài nhi Giuse 

Nguyễn Hữu Vinh Phước nên đúng 11:00 a.m. Thứ Bảy 

ngày 9-3-2013, rất đông anh chị em trong Cộng Đoàn Đức 

Mẹ La Vang gồm Hội Đồng Mục Vụ, các hội đoàn, ca đoàn 

Đức Mẹ La Vang khoảng trên 70 người đến tham dự Thánh 

Lễ cầu nguyện cho cháu hài nhi Giuse Nguyễn Hữu Vinh 

Phước. Ca đoàn La Vang hôm đó đi thật đông, hát thật hay 

và cảm động, gần hai mươi người để dâng lời ca bằng ba lời 

cầu cho cháu Giuse.   

 

Nhìn di ảnh của cháu, và cảnh ngậm ngùi chia cắt của cha 

mẹ, bà ngọai cháu, mọi người không sao cầm được nước 

mắt, những hàng mi đỏ hoe đầy ngấn lệ, nhất là lúc chia sẻ 

của anh Bằng, thân sinh của cháu chưa một lần ẵm bế mà 

cháu vội đã ra đi, để lại bao thương nhớ cho cha mẹ, người 

thân và bạn bè xa gần, anh nói trong nghẹn ngào: “Cha ao 

ước nhìn thấy con vui đùa chạy nhảy tung tăng đây đó và 

gọi cha gọi mẹ bằng tiếng bập bẹ yêu thương, nhưng con đã 

vội ra đi, gieo vào lòng cha mẹ bao thương nhớ ngút ngàn 

khó nguôi…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước vào Thánh Lễ, ca đoàn mở đầu bài: “Trở Về Cội 

Sống” thật ý nghĩa: “Phúc cho người được Chúa thương 

gọi về, khúc khải hoàn nhịp tưng bừng rộn rã, khắp Thiên 

Đình Thần Thánh cất lời ca !” của nhạc sĩ Vy Hạ, thật vậy, 

cháu còn tinh trắng, chưa hề vấn bụi hồng trần, lại được 

nhận lãnh Bí Tích rửa tội làm con cái Thiên Chúa, nên cháu 

như một thiên thần tung tăng về cõi vĩnh hằng. Phải khen ca  

 

 

 

 

 

 

 

đoàn đã lựa bài ca thật tuyệt vời, phù hợp với khung cảnh 

của cháu hài nhi Giuse hôm nay.   

 

Trong bài giảng, cha Quang lại giảng một bài giảng thật 

tuyệt vời nữa: “Một Cõi Đi Về”, ngài nhắc lại sự kiện khi 

đến xức dầu và làm Phép Rửa Tội cho cháu Giuse: “Anh chị 

Bằng & Vân đã nói, quyết định và suy nghĩ thật đúng: “Sự 

sống con người là vốn quí”. Chiều tối Thứ Năm, tôi nhận 

được điện thoại anh Bằng gọi xin làm phép rửa tội và xức 

dầu cho cháu hài nhi Giuse, tôi vội vã đi đến bệnh viện thăm 

anh chị và cháu Giuse, rồi cha chuyển sang đề tài “Một Cõi 

Đi Về”: Cái chết xem ra thật phi lý, người thân yêu của 

chúng ta thật sự đã ra đi. Đứng trước cái chết chỉ có đau 

thương, buồn sầu và tiếng khóc, chỉ có nghẹn ngào và nước 

mắt! Người thân yêu của chúng ta quả đã khởi đầu một hành 

trình mới: “Một Cõi Đi Về!”, tuy vậy chúng ta vẫn cảm thấy 

như đâu đây vang vảng hình bóng của người thân yêu của 

chúng ta vẫn còn hiện hữu, lung linh như ánh sáng những 

ngọn nến soi tỏa vào ký ức những ngày kỷ niệm nhập 

nhòa… mới hôm qua, hôm kia… thế mà! Ngài nói tiếp: 

“Quả thật, con người có sinh, có tử, đó là định luật của Đấng 

Tạo Hóa đã an bài, không một ai biết được mình sẽ ra đi vào 

ngày, giờ, năm tháng nào? Và ở đâu? vì con người không  tự 

chọn cho mình và càng không tự quyết định được ngày giờ 

ra đi! Người vài tháng, người một năm, 10 năm, 30 năm, 60 

năm… quả thế, con người vẫn chưa ai có kinh nghiệm bản 

thân về sự chết, dẫu đã nhiều lần chứng kiến sự ra đi của 

nhiều người, trong đó có người thân của chúng ta. Như vậy, 

sự chết là một huyền nhiệm, con người không thể hiểu và 

đem chia sẻ với ai khác được: Sự chết không hẹn ngày, 

không chỉ giờ cho ai cả, không ấn định năm, tháng, cũng 

chẳng đếm xỉa gì đến tuổi tác.  “Sự chết đến rất bất ngờ!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyển đề tài, đến đây, cha Quang dẫn chứng và đưa tấm 

gương sự chết của Chúa Giêsu để mọi người cảm nhận được 

cái chết là đi đến một thế giới tốt đẹp, vinh quang, là đi về 

nhà Cha trên Trời: Chúa Giêsu nói: “Đã đến giờ Con Người 

được tôn vinh” (Gioan, 12:23-28). Thật lạ lùng, Chúa Giêsu 
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coi giờ chết của Ngài (Một cái chết đau đớn, khổ hình, thê 

lương, ảm đạm) lại như là giờ chiến thắng, giờ Ngài bước 

vào cuộc sống Vinh Quang. Thật sự như vậy, Chúa phán: 

“Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không mục nát đi thì nó 

chỉ trơ trọi một mình”, hay: “Ai yêu sự sống mình thì sẽ 

mất, còn ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó 

cho cuộc sống đời đời”. Vậy xem ra trong cái chết có cái gì 

vinh quang, vĩnh cửu ngược lại với cái suy diễn đời thường 

của con người trần gian. Cha Quang dẫn chứng thêm Lời 

Chúa để rồi đi đến kết luận: “Tôi đến không phải để được 

phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá 

chuộc muôn dân” (MT 20, 28). Kết luận, ngài nói: “Vậy chỉ 

những ai biết sống và chết vì tình thương, sống và chết trong 

tinh thần dâng hiến và phục vụ, sống và chết để mang lại 

đong đầy ít nhiều hạnh phúc cho kẻ khác, ấy mới là cuộc 

sống sung mãn, thành đạt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để minh chứng cho lời kết, ngài kể một câu chuyện: “Cha tu 

viện trưởng Christian De Chergé và sáu đan sĩ anh em khác 

ở tu viện Tibhirine bên Algerie vào năm 1996 đã bị một 

nhóm Hồi Giáo khủng bố bắt đi sát hại bằng cách chặt đầu, 

sau này người ta tìm thấy xác và một bức thư, ngài đã để lại 

một bức thư tha thứ và nhận làm huynh đệ những người đã 

bắt và sát hại cha, cha mong gặp lại họ trên nước Thiên 

đàng, ngài viết: “… Ước gì chúng ta được dịp gặp lại nhau 

như “những kẻ trộm lành” trên Thiên Đàng, nếu điều đó 

đẹp lòng Thiên Chúa và là Cha của cả hai chúng ta!”. Cha 

Quang cũng cầu chúc cha mẹ và bà ngọai cháu hài nhi Giuse 

Nguyễn Hữu Vinh Phước sau này sẽ lại gặp nhau trên Thiên 

Quốc vì cháu đã lãnh nhận Bí Tích để thành con cái Chúa, 

cháu trong trắng như tờ giấy trắng. Cháu thật sự được các 

thánh đón mừng như lời ca nhập lễ của ca đoàn vừa hát.  

 

Sau phần kinh cầu cuối lễ: Xin Chúa đón nhận cháu Giuse 

vào nước Chúa. Xin có ngày gặp lại cháu Giuse trên nước 

trời … mọi người đến gặp anh chị Bằng & Vân để an ủi, 

chia sẻ sự mất mát. Thật vậy, trong những giây phút khó 

khăn của cuộc sống, tôi thấy tình cảm của mọi người trong 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thật tuyệt vời, thật thương yêu gắn 

bó. Xin Chúa qua Mẹ La Vang cho chúng con luôn gần gũi 

yêu thương và chia sẻ ngọt bùi với nhau trong đại gia đình 

La Vang Las Vegas như câu hát: “Xin cho mây về vui với 

gió, muôn đời ta vẫn gần nhau” ./.  

Las Vegas ngày 16-3-2013 

Niềm thương cảm gửi về A/c Bằng & Vân.  

Phan Văn Sỹ 

 

 

 

 Cảm Tạ & Tri Ân 
 

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân: 

 Cha Chánh Xứ Giuse Đồng Minh Quang 
 Cha Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức Trọng 
 Cha Phêrô Chu Quang Minh,  Quý Sơ 
 Quý Hội Đồng Mục Vụ và Cộng Đoàn 

Cùng toàn thể Quý Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần đã bỏ những thời giờ quý báu: 
Điện thoại, Gửi hoa Phúng điếu, Đọc kinh, Xin Lễ, Cầu nguyện và Hiệp dâng Thánh Lễ An Táng. 

Tiễn đưa: Em của chúng tôi là:  
 

Nicole Ngô Thu Quỳnh 
Hưởng thọ 65 tuổi 

Đến nơi an nghỉ cuối cùng 
 

Nguyện xin THIÊN CHÚA qua lời cầu bầu của Mẹ Maria - Lavang, Thánh cả Giuse,  
Thánh Phêrô và các Thánh ban muôn Hồng ân xuống cho Quý Cha và Quý vị. 

Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ xuất, kính xin Quý Cha và Quý vị niệm tình tha thứ.  
 

Ông Bà Rich & Trung Sellmann    
Tang Gia Đồng Kính Tri ân & Bái tạ  

 

 Quý Hội Các Bà Mẹ Công Giáo  
 Quý Đạo Binh Hồn Nhỏ Thánh Tâm NH  
 Quý A/C Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ  
 Quý A/C Ca Đoàn Đức Mẹ LA VANG  
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