
Vị Ân Sư khả kính: 

Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ 
 

ĐỨC CHA MICAE VỚI VIỆC ĐÀO TẠO NHÂN SỰ  

Thời gian là khoảng cách cần thiết để ta nhìn rõ một con người. Thời gian càng lùi xa, cái nhìn càng 
chính xác. Đức Cha Micae làm giám mục đã gần 50 năm. Dường như thời gian càng dài, hình ảnh người 
mục tử có tầm nhìn xa trông rộng nơi Ngài càng rõ nét. Chỉ xin gói gọn vào việc Ngài quan tâm gây 
dựng, thu hút và đào tạo nhân sự. 

Về nhận một địa phận mới lập. Chưa có nhà thờ chính tòa. Chưa có tòa giám mục. Nhưng việc đầu 
tiên mà Đức cha quan tâm là vấn đề nhân sự. Để có nhân sự trước hết Ngài xây dựng những cơ sở đào 
tạo. 

Xây dựng Chủng Viện 

Chưa xây dựng được tức khắc, ngài đã mua lại cơ sở Cô nhi viện của các sơ ở Châu đốc để làm tiểu 
chủng viện Á thánh Phụng. Một cơ sở khang trang, ngoài những căn nhà cần thiết còn có một sân vườn 
rộng rãi vừa đủ chỗ làm sân bóng đá, vừa làm vườn trồng rau, tập cho chủng sinh biết lao động chân 
tay, và tăng thêm rau xanh cho bữa ăn của chủng viện. Nhưng mỗi sáng thứ năm và chúa nhật, khi 
chúng tôi xếp hàng đi dạo trong thành phố, mọi người đều trầm trồ : “Con bà phước đó, nghiêm trang và 
đẹp quá!” 

Tiếp đến, ngài cho xây dựng khu nhà bốn tầng rộng lớn giữa trung tâm thành phố Long xuyên. Năm 
1964, nhà xây tạm được một phần, Ngài đã cho lớp Khai Phá về học. 

Vừa học vừa tiếp tục xây. Xây rồi mới cho xáng thổi lấp ao. Nên chúng tôi được dịp chơi đùa với cát 
sình khi đi khai thông các hầm cầu bị tắc nghẽn. 

Ngài tiếp tục xây dựng cơ sở chủng viện tại Tác ráng, Rạch giá với đầy đủ sân bóng đá, bóng rổ. 
Nhà ở ngay bên cơ sở làm nước mắm, mỗi lần nhà bên mở nắp đảo cá, cả chủng viện lại được hưởng 
mùi đặc trưng của cá đang ủ chưa phân hủy trọn vẹn. 

Song song với việc đào tạo tại chỗ, Đức Cha đi chiêu mộ nhân tài khắp nơi. 

 

Chiêu Hiền Ðãi Sĩ 

Làm giám mục vào thời điểm Tòa Thánh quyết định bãi bỏ các chủng viện di cư, Đức Cha không bỏ 
lỡ cơ hội chiêu hiền đãi sĩ. Với tài thuyết phục, ngài đã mời gọi được nhiều linh mục về giúp địa phận như 
cha Đaminh Đặng công Hiến, Cha Đaminh Nguyễn quang Thản, Cha Giuse Nguyễn toàn Thư, Cha 
Phanxicô Xaviê Hoàng khải Tiệp, cha Antôn Nguyễn đình Hân ... 

 
Dịp đi họp Công đồng Vaticanô II, ngài qui tụ được nhiều linh mục đang du học như cha Gioan Baotixita 
Bùi Tuần, Cha Giuse Đỗ xuân An, Cha Giuse Nguyễn quốc Vận, Cha Phêrô Phan văn Khả, Cha Antôn 
Nguyễn tiến Dũng, Cha Phaolô Vũ Sửu, Cha Phêrô Nguyễn trọng Quý, Cha Augustinô Vũ hồng Đức, Cha 



Tôma Đỗ thanh Hà, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn sơn Miên… Tất cả làm thành một lực lượng trí thức đáng 
kể, sẵn sàng mở đại chủng viện trong tương lai.  
Không chỉ lo đào tạo giáo sĩ, ngài còn quan tâm đến đào tạo giáo dân qua việc mở viện Giáo lý và các 
trường trung học. 

 

 
Viện Giáo Lý 

Chương trình mở các giáo điểm đã được triển khai, nhưng còn thiếu nhân sự. Nhận thấy nhiều thanh 
niên muốn phục vụ Giáo hội một thời gian, Đức cha không ngần ngại mở viện Giáo lý tại Tân hiệp vào 
năm 1971, đào tạo các giáo lý viên chuyên nghiệp để làm việc cho giáo phận. Thấy kết quả khả quan, 
Ngài muốn mở thêm viện Giáo lý nữ. Nhưng chương trình chưa kịp triển khai thì năm 1975 đến. 

 
Từ Bên Trái: C. Diễm, Sơ Hợi, ĐC. Kiệt, ĐC Micae  

Các Trường Trung Học 

Nhận thấy trường công lập không thể đáp ứng nhu cầu học tập của thanh thiếu niên. Hơn nữa việc 
đào tạo giáo dân qua môi trường giáo dục là cần thiết và hiệu quả. Nên Đức cha tích cực mở các trường 
trung học như Phụng sự, Hòa bình, Vạn xuân, Bình minh, Sao mai, Thái hòa, Thanh bình, Thánh Phêrô. 
Tại một số giáo xứ đã bắt đầu thành lập các trường trung học đệ nhất cấp. Trường tiểu học thì xứ nào 
cũng có. Các trường trung học có một ảnh hưởng lớn. Sau này, nhiều người thành đạt trong xã hội vẫn 
tự hào được là học trò của các cha các thày trong các trường công giáo.  
Tha thiết với việc đào tạo nhân sự vì ngài nghĩ rằng nhân sự là yếu tố then chốt cho việc phát triển giáo 
phận. Còn hơn cả phạm vi một giáo phận, ngài vẫn canh cánh bên lòng số phận của các giáo phận miền 



Bắc, vì thế ngài mở cửa các chủng viện thu nhận nhiều chủng sinh, tin tưởng có ngày góp phần tái thiết 
Giáo hội tại miền Bắc. 

Tha thiết với nhân sự nên ngài rất mực yêu quí con người và trân trọng ơn gọi. Tình thương tha thiết 
đó khiến những anh em đã ra đi không bao giờ quên giáo phận, thôi thúc anh em vẫn tiếp tục tích cực 
phục vụ trong vai trò giáo dân.  
Ngày nay, được hưởng nhiều thành quả từ các chương trình, đặc biệt kế hoạch đào tạo nhân sự của 
ngài, chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa đã ban cho giáo phận một người cha tài đức, một vị mục tử có tầm 
nhìn xa trông rộng. 

 

 
Từ trái sang:  

• Hàng 1: sơ Minh, chị Nguyện  

• Hàng 2: C. Mễn, C. Cương, C. Lãng, ĐC Micae, C. Bùi Tuần, C. Hàm (Xóm 
Mới) và gia đình Têrêxa Lạng Sơn Linh Tông  

 

 



CÁC KHOÁ BỔ TÚC MỤC VỤ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÈ CHO CÁC ĐẠI CHỦNG SINH CỦA ĐỨC 
CHA MICAE 

Chủng sinh học trong đại chủng viện là điều cần thiết, nhưng hoạt động mục vụ trong các họ đạo 
cũng rất quan trọng. Nhờ những hoạt động mục vụ, các chủng sinh hiểu và thâm nhập đời sống thực tế 
tại các họ đạo, cũng như nắm bắt được nhu cầu của giáo dân tốt hơn, sâu hơn. Sau này, họ sẽ trở thành 
những linh mục thích ứng với mục vụ một cách dễ dàng và đem lại hiệu quả hơn. 

Vì thế, mỗi kỳ hè, Đức cha Micae qui tụ các thầy đại chủng viện một tuần lễ để học hỏi cho biết hoàn 
cảnh giáo phận, đường hướng mục vụ và mỗi lần nhấn mạnh đến một mục tiêu, một chiến dịch để thi 
hành trong tháng hè. Lúc đầu, chỉ có các thầy Long Xuyên, sau có các thầy Cần Thơ tham gia, rồi nhiều 
giáo phận khác cũng tới tham dự lớp tu nghiệp và công tác hè. Giáo phận chịu hết mọi chi phí đi về và 
ăn uống, ngủ nghỉ trong khoá học cũng như khi đi công tác mục vụ hè. 

Năm 1961, vì là năm đầu tiên, chưa kịp chuẩn bị nên các thầy được nghỉ tự do suốt mùa hè. Nhưng 
từ năm 1962, trong thư chung (24/2/1962) Đức cha Micae nêu rõ: “Kỳ hè là dịp tốt để chủng sinh thực 
hiện những điều mình đã học hỏi tại trường, cũng là lúc thu lượm kinh nghiệm truyền giáo và mục vụ cho 
nghệ thuật tông đồ mai sau. Cho nên, mỗi hè, các thầy nghỉ tự do chừng 1 tháng, rồi về giáo phận tụ tập 
một tuần học hỏi về chiến dịch mục vụ, sau đó đi hoạt động trong các họ đạo, dưới sự hướng dẫn của 
cha sở, vì các cha sở cũng được thông báo về chiến dịch đó…”  

 

 

 

Năm 1962, Chiến dịch mục vụ nhằm tập cho giáo dân hiểu và biết tham dự thánh lễ cộng đồng, theo 
tinh thần của Phụng vụ mới. Khoá tu nghiệp kéo dài 1-8/6/1962 và đi hoạt động trong các họ đạo từ 9/6 
đến 15/7/1962. Long Xuyên có 40 thầy tham dự.  
Lần đầu tiên hoạt động mục vụ như vậy, các thầy còn bỡ ngỡ và ngại ngùng. Nhưng kết quả rất khả 
quan. Hầu hết giáo dân các họ đạo biết tham dự thánh lễ cộng đồng, đối đáp với linh mục bằng tiếng la-
tinh, các bài đọc bằng tiếng việt.  
Năm 1963, chiến dịch mục vụ tiếp tục vơí giáo lý về thánh lễ cộng đồng, theo đúng tinh thần của Hiến 
chế Phụng vụ mới của Công Đồng Vaticanô II, với bài hát và thưa kinh bằng tiếng Việt. 
Khoá tu nghiệp kéo dài từ 16-21/5/1963. Hoạt động mục vụ trong các họ đạo từ 22/5 đến 31/6/1963. 



Khoá này qui tụ 70 thầy gồm: Long Xuyên 34 thầy và Cần Thơ 26. Các thầy hoạt động quen thuộc và 
bạo dạn hơn. Giáo dân cũng dự lễ thích thú và linh động hơn. 

Năm 1964, chiến dịch mục vụ là học hỏi và phổ biến Thánh Kinh theo tinh thần trở về nguồn của 
Vaticanô II. Lần này học và phổ biến chung về Thánh Kinh, nhất là về 4 cuốn Phúc Âm. Khoá này có 78 
thầy tham dự gồm Long Xuyên 46 thầy và Cần Thơ 32. 

Năm 1965, chiến dịch mục vụ tiếp tục học hỏi và phổ biến Thánh Kinh, nhấn mạnh đến một số thắc 
mắc về Phúc Âm và học riêng Phúc Âm thánh Luca, đồng thời kiện toàn việc tham dự thánh lễ cộng 
đồng. Khoá này có 57 thầy tham dự gồm Long Xuyên 51 thầy, Cần thơ 5 và một thầy dòng Banam. 

Năm 1966, chiến dịch mục vụ tiếp tục học hỏi và phổ biến Thánh Kinh, nhất là Phúc Âm thánh Mát-
Thêu. Có 112 thầy tham dự gồm Long Xuyên 76, Cần Thơ 24, Đà Nẵng 2, Sàigòn 4, Đà Lạt 3, Nha Trang 
3. Năm này có cả một ban điện ảnh đi chiếu phim đạo cho giáo dân. Các thầy làm việc rất mệt mỏi, 
nhưng giáo dân thì hâm mộ, phấn khởi được tham dự các lớp học hỏi và sống Thánh Kinh như vậy.  
Năm 1967, chiến dịch mục vụ tiếp tục học hỏi và phổ biến Thánh Kinh, đặc biệt Phúc Âm thánh Marcô và 
Phụng vụ. Có 108 thầy tham dự, Long Xuyên 76, Cần Thơ 29, Xuân Lộc 3. 

Năm 1968, không có chương trình mục vụ hè vì tình hình chiến sự. Các thầy được nghỉ tự do. Thầy 
nào tình nguyện đi giúp họ đạo thì tham gia vào phong trào thi đua học hỏi giáo lý công giáo phần I. 

 

 

 

Năm 1969, chiến dịch thi đua học hỏi giáo lý phần II. Có 81 thầy tham dự gồm Long Xuyên 72, các 
giáo phận khác 7, dòng Chúa Cứu Thế 2. Các thanh thiếu niên hào hứng thi đua học giáo lý và tranh giải 
rất hăng say, quyết liệt.  



Năm 1970, chiến dịch học hỏi giáo lý phần III. Có cha Nho giúp huấn luyện và được 76 thầy tham dự 
gồm Long Xuyên 71, các giáo phận khác 5.  
Năm 1971, tiếp tục chiến dịch học hỏi giáo lý, nhưng nhấn mạnh đến sư phạm giáo lý và sắc lệnh Tông 
đồ giáo dân. Có 85 thầy tham dự, trong đó có 6 thầy Thánh gia.  
Năm 1972, các thầy Giáo Hoàng Học Viện Đà lạt không nghỉ sớm như những năm trước, nên chỉ có các 
thầy học Sàigòn hoặc đang giúp trong giáo phận tham dự. Chương trình đa dạng: truyền bá Phúc Âm, 
giáo dục, đời sống giáo sĩ trong giáo phận, hội thiếu nhi Thánh Thể, Con Đức Mẹ, Hướng đạo công giáo. 
Công việc mục vụ trong họ đạo là dạy giáo lý Rước Lễ lần đầu, thêm sức, tập hát, dạy học, phụ trách hội 
đoàn, truyền giáo. Có 91 thầy tham dự. Các thầy học tại Đà Lạt nghỉ hè trễ hơn thì đi giúp các địa điểm 
truyền giáo. 

  
 

Năm 1973 là năm đặc biệt, trong thư ngày 10/3/1973, Đức cha Micae nói: “Sau khi nghiên cứu đề 
nghị của các thầy Sàigòn và thu lượm nguyện vọng của một số cha cần các thầy giúp hè, tôi quyết định 
như sau: Năm nay các thầy không có tuần hội thảo chung và cũng không phải đi giúp gì hết cả, mà chỉ 
các thầy thần học II, III và một vài thầy được đích danh yêu cầu, đi giúp một tháng hè từ 25/6 đến 25/7 
theo danh sách sau đây…”  

Nghĩa là chỉ có 21 thầy. Ngoài ra kỳ hè này, cũng có khoá tu nghiệp sư phạm và quản trị học đường 
do viện Đại học Đà Lạt mở tại Tiểu chủng viện Cái Răng, Cần Thơ, Long Xuyên có 22 thầy tham dự.  
Như vậy kỳ hè của chủng sinh rất hữu ích. Sau một tháng công tác mục vụ, các chủng sinh trở lại Long 
Xuyên để kiểm điểm công tác, rút ưu khuyết điểm và giải đáp các thắc mắc với sự hiện diện của Đức 
cha, Cha chính, các cha hạt trưởng.  
Lúc đầu có nhiều thầy thuộc các giáo phận khác tham dự, nhưng về sau, hầu hết các giáo phận đều tổ 
chức công tác mục vụ hè, nên ngày càng ít các thầy thuộc các giáo phận khác đến. Hơn nữa, sau này, số 
chủng sinh giáo phận đông hơn, nên Đức cha cũng không mời gọi thêm.  
Ngoài ra, từ năm 1969, Đức cha Micae còn tổ chức tĩnh tâm tháng cho các thầy giúp xứ từ chiều thứ Bảy 
đầu tháng đến cơm trưa Chúa Nhật, với thánh lễ do Đức cha cử hành và giảng. Ngài còn huấn đức một 
giờ sau bữa điểm tâm, hội thảo, thuyết trình do một chuyên viên, v.v.  
Tóm lại, Đức cha Micae là người tận tuỵ với công việc mục vụ của giáo phận. Ngài rất quan tâm đến việc 
đào tạo linh mục. Các khoá học hỏi và chương trình mục vụ hè liên tục mỗi năm cho các thầy đã nói lên 
điều đó. Có lẽ, ngài cũng là một trong những giám mục đầu tiên tổ chức chương trình hè như vậy.  



(Trích từ “Giáo phận Long Xuyên mười hai tuổi”, in ngày 1/8/1973, nhân dịp làm phép nhà thờ chánh toà 
Long Xuyên 15/8/1973)  

 

ÐC Micae với “Nhóm Mân Côi sống”  

 

 
 

 

ĐC Micae với “Ban Dâng Hoa”, Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên  

 

 

ĐC Micae với các Cha gốc Lạng Sơn: Từ Trái Qua:C. Mân, C. Trọng, C. Tường, ĐC. Micae, C. Khấn, 
C. Chính (hình bên dưới) 



 

 

 



ĐỨC CHA MICAE VỊ CHỦ CHĂN NHÂN HẬU 

 

 
Giáo Lý Viên VGL Tân Hiệp, 1973  

Viện Giáo Lý Thánh Phaolô được ĐC Micae Nguyễn Khắc Ngữ sáng lập năm 1971 có trụ sở tại Đài 
Đức Mẹ Tân Hiệp, Kiên Giang.  
Viện Trưởng tiên khởi là Cha Phaolô Nguyễn Trọng Tri. Sau 1 năm trao lại cho Cha Augustinô Vũ Hồng 
Đức, có Cha Đaminh Vũ Hồng Nho làm Giám Đốc và Thầy Giám Luật Giuse Phạm Hồng Nhật.  
Mỗi năm tuyển sinh 1 lần. Khoá Vi?n Giáo Lý là 3 năm ra trường đi giúp xứ làm thày kẻ giảng. Lúc này 
mỗi người tự định hướng ơn gọi của mình. Có thể đi tu làm LM hay đi tu dòng hoặc trở về làm tông đồ 
giáo dân.  
Cho tới biến cố 30-04-1975 Vi?n Giáo Lý chiêu sinh được 4 khoá. K.1 ra trường giúp xứ được 1 năm. K.2 
vừa học xong 3 năm. K.3 và K.4 còn dang dở…  
Nhớ lại những kỷ niệm với ĐC Micae là lòng biết ơn người cha nhân hậu luôn khôi hài dí dỏm, hết lòng 
thương yêu các tu sinh chủng sinh. Những lời nói ví von của Ngài gây ấn tượng khó quên: 

 

 
HÌnh Giáo Lý Viên VGL Tân Hiệp, 1975 

 

Hồi đó chúng tôi là những thiếu niên ở các xứ đạo miền Cái Sắn mới gia nhập Viện Giáo Lý là những 
chú tu sinh còn ngây ngô “hai lúa” lắm. Ðức Cha đến thăm và gặp gỡ, Ngài nói:  
- “Coi chúng mày ngơ ngáo như bố vợ phải đấm”.  



- “Chúng mày được lấy vài anh làm Linh Mục là tao mừng rồi.”  
Cha Giám Đốc thưa với Ðức Cha.  
- “Con thấy các chú nó đạo đức sốt sắng lắm. Chắc mai này nó làm LM hết quá!”.  
Ðức Cha bảo:  
- “Chúng mày đạo đức khô như ngói mà đòi làm LM”.  
Thế rồi theo thời gian thăng trầm theo hoàn cảnh đất nước, sau biến cố 75, VGL đã phải đóng cửa... Các 
tu sinh mạnh ai nấy sống cho tương lai của mình. Và cho tới ngày mong ước của ĐC Micae là được tới “7 
viên ngói đã phủ rêu” làm LM. Và hơn 100 cựu GLV trên khắp nẻo đường truyền giáo là những tông đồ 
giáo dân tốt, đã và đang sống những gì mà họ đã được hấp thụ tại mái trường VGL với phương châm : 
KHOẺ – SÁNG – THÁNH. 

 
Khóa 2 Viện Giáo Lý, Tân Hiệp Đắp đất làm sân Bóng Rổ, VGL Tân Hiệp  

 

Viện Giáo Lý T. PHAOLÔ HÀNH KHÚC 

Này anh em trong tinh thần Phaolô ta gắng sức lên, 

Hiến dâng cuộc đời vì lý tưởng là Chúa Kitô, 

Quyết đem Phúc âm loan truyền cho khắp muôn dân. 

Đời ta sáng lên như muôn tia nắng huy hoàng. 

Nào anh em vui lên đường chông gai ta quyết dấn thân, 

Nước Chúa đang chờ những tâm hồn chẳng tiếc hy sinh, 

Quyết đem thế gian trở về với Đấng Cứu Tinh, 

Đoàn ta sướng vui vang lên ca khúc khải hoàn. 

Anh em ơi! Cờ Giáo Lý phất phới tung bay giữa bầu trời trong sáng. 

Anh em ơi! Cùng hăng hái ta quyết thi đua sống cho tròn ba chữ : KHOẺ – SÁNG – THÁNH. 

Lưu niệm chuyến đi du ngoạn Hòn Sơn Rái ngày 14-04-1975.  



 

Xây Dựng Cơ Sở cho Giáo Phận  

CHỦNG VIỆN Á THÁNH PHỤNG CHÂU ĐỐC  
Đôi dòng lịch sử 

Chủng viện Á Thánh Phụng được thành lập vào tháng 7/1961.  

Đức cha Micae lấy tên Á Thánh Emmanuel Lê văn Phụng một vị câu biện được phúc tử vì 
đạo của họ đạo Cù lao Giêng trong giáo phận để đặt tên cho TCV đầu tiên của giáo phận.  

Năm học 1961-1962, Đức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ đã mượn cơ sở nội trú trường Dũng 
Lạc của giáo phận Lạng Sơn di cư tại Xóm Mới, xã An Nhơn, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định cho 
lớp Đệ Thất đầu tiên và cũng là lớp duy nhất tu học.  

 
Sang năm học 1962-1963, Đức cha Micae mua lại cơ sở cô nhi viện của các sơ dòng Chúa Quan Phòng - 
Providence, tại quận Châu Phú, tỉnh Châu Đốc. Khu nhà gồm ba toà nhà lớn hai tầng, hình chữ U và một 
vài căn nhà nhỏ, toạ lạc trên một khu đất rộng chừng 2 mẫu tây; phía trước là sông Hậu giang rộng lớn, 
phía sau là cánh đồng bao la. Cha Vũ Hồng Đức đã vâng lời Đức cha trùng tu lại khu nhà này, xây thêm 
nhà nguyện, dãy nhà tắm và khu vệ sinh. 

Năm học 1962-1963, chủng viện đã có 5 lớp: một lớp Đệ Thất B là lớp mới tuyển; một lớp Đệ Thất A 
của lớp Đệ Thất B năm trước; một số chủng sinh xuất sắc của lớp này lên lớp Đệ Lục; một lớp Đệ Ngũ và 
một lớp Đệ Tứ gồm chủng sinh ở chủng viện giáo phận Cần Thơ về và một số chủng sinh của các giáo 
phận Hải Phòng và Lạng Sơn gởi học. Con số chủng sinh của năm học này đã lên tới 245. 



 
Năm học 1963-1964, chủng viện có thêm 115 chủng sinh mới chia làm 2 lớp: Đệ Thất B1 và B2. Lúc 

này, các chủng sinh có thêm một dãy nhà học mới, hai tầng, sáu gian, xây trên một khu đất yên tĩnh, 
mát mẻ, gần cánh đồng và sân banh. Vì chủng viện không đủ chỗ cho tất cả các chủng sinh, nên trong 
năm học này, các chủng sinh lớp Đệ Tứ lên Đệ Tam được tạm gởi học tại chủng viện Sàigòn.  



 
Ban Giám Đốc TCV Á Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng - 1965  

 
• Ban Giám Đốc thời kỳ này gồm:  

Cha Giám đốc Ða-minh Đặng Công Hiến. 



Hai cha linh hướng: Giuse Đỗ Xuân An và G.B. Bùi Tuần  
Cha giám luật Đa-minh Nguyễn Quang Thản.  
Cha Quản lý Micae Bùi Đức Ngoạn  
Cha Giám học Giuse Nguyễn Toàn Thư.  
Các cha giáo sư: Giuse Nguyễn Quốc Vận, Tôma Đỗ Thanh Hà và thày văn phòng 
Nguyễn Đức Lợi cũng như một số thày khác dạy học: Nguyễn Đức Thịnh, Phạm Đức 
Huynh, Trương Tiến Định, Bùi Trung Châu. 
Như vậy, việc đầu tiên Đức cha Micae lo cho giáo phận mới khi mới nhậm chức là mở 
chủng viện. Đó là ưu tiên hàng đầu của ngài.  
Con số linh mục đông đảo của giáo phận Long Xuyên ngày nay là kết quả của những 
nỗ lực ươm trồng ơn gọi từ thời kỳ đầu giáo phận của Đức cha Micae. Cũng phải nói 
đến số cựu chủng sinh Long Xuyên hiện nay sống rải rác trong nước cũng như ngoài 
nước.  
Đây là con số không nhỏ, vừa rất yêu mến, nhớ ơn giáo phận và Đức cha Micae, vừa là 
những tông đồ giáo dân nhiệt thành. Đó cũng là hoa trái từ vườn ươm trồng ơn gọi mà 
Đức cha Micae đã để hết tâm huyết chăm nom. 
.  



 

 



NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ LONG XUYÊN 

 
Đôi dòng lịch sử  

Năm 1958, khi Long Xuyên còn thuộc giáo phận Cần Thơ, cha sở Piô Nguyễn Hữu Mỹ đã khởi công 
xây cất nhà thờ này thay cho nhà thờ cũ quá nhỏ bé. Tuy nhiên, vì tài chánh eo hẹp, ngài chỉ làm xong 
phần nền nhà thờ.  
Ngày mùng 4 tháng 4 năm 1961, Đức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, giám mục tiên khởi giáo phận Long 
Xuyên, được Đức Khâm Mạng Toà Thánh, Mario Brini cùng nhiều giám mục tháp tùng từ Sàigòn về Long 
Xuyên. Giáo dân và các linh mục giáo phận đã tổ chức đón tiếp Đức Tân Giám Mục trên nền nhà thờ 
mới; còn nghi lễ nhậm chức được cử hành đơn sơ trong nhà thờ nhỏ của Họ Đạo Long Xuyên, nay là nhà 
nguyện Tôma 

 

 



 
Nhà Thờ Chánh Tòa GP Long Xuyên  

Năm 1962, Đức cha Micae và cha sở Mỹ bắt đầu quyên góp để tiếp tục xây dựng nhà thờ chánh toà. 
Số tiền quyên góp được 3 triệu. Toà Thánh giúp 3,5 triệu. Trong những năm đi dự Công đồng Vaticanô II 
(19621965), Đức cha Micae có dịp tiếp xúc nhiều nơi, nhiều người, nên đã xin được đủ tiền xây nhà thờ 
với kinh phí khoảng 30 triệu.  
Năm 1972, sau bao nhiêu năm tháng cầu nguyện, hi sinh và công lao vất vả, nhà thờ chính toà được 
hoàn thành. Điều đáng mừng là trong 10 năm xây dựng đã không xảy ra một tai nạn nào. Nhà thờ dài 
60m, rộng 18 m, tay thánh giá 26m, với ngọn tháp cao 55m do kiến trúc sư Nguyễn Mỹ Lộc thực hiện.  
Mặt tiền nhà thờ đặt tượng Đức Mẹ hiện ra ở Pontmain năm 1871 đã ban hoà bình cho nước Pháp vì Đức 
cha Micae chọn Đức Maria Nữ Vương Hoà Bình làm Bổn mạng. Lễ này được mừng vào ngày 22/8 hàng 
năm. Tượng Đức Mẹ cao 8m, đặt ở tháp chuông, ngay trên cửa chính vào nhà thờ chính toà. 

 

 

Ngày 15/8/1973, mừng Đức Mẹ hồn xác lên trời, lễ khánh thành đã được tổ chức đơn giản với sự 
hiện diện của 5 vị giám mục thuộc giáo tỉnh Sàigòn, cùng các linh mục và rất đông giáo dân từ khắp các 
giáo xứ trong giáo phận nô nức tuốn về Long Xuyên mừng lễ và cũng là dịp để lãnh ơn toàn xá trong 
năm thánh..  



 

 
Phố Chợ Thị Xã Long Xuyên nhìn từ sông Hậu  

 

 

CHỦNG VIỆN TÊRÊXA LONG XUYÊN 

Đôi dòng lịch sử 
Con số chủng sinh ngày một gia tăng. Đức cha Micae không chỉ tuyển chọn chủng sinh trong giáo phận 
mà cả ngoài giáo phận nữa. Như chúng ta biết, năm học 1963-1964, Đức cha cho tuyển 115 chủng sinh 



mới cộng thêm khoảng số chủng sinh những năm trước, chắc chắn con số phải trên 250. Với con số đó, 
chủng viện Á Thánh Phụng Châu Đốc không thể tuyển thêm lớp mới cho năm học 1964-1965. Do đó, 
điều cấp bách cần làm lúc này là xây thêm chủng viện để có thể nhận thêm chủng sinh.  
Nhà thờ chánh toà vẫn để nền móng trơ gan cùng tuế nguyệt. Toà giám mục của giáo phận cũng ở nhờ 
bên nhà xứ của nhà thờ chánh toà, lúc ấy chỉ là ngôi nhà nhỏ của họ đạo Long Xuyên. Ưu tiên số một 
của Đức cha Micae vẫn là chủng viện. Thế là một toà nhà nguy nga dài gần 80m, ba tầng lầu, một tầng 
trệt được xây dựng cấp tốc trên một khoảnh đất đầy nước với những ao tù và phần mộ để kịp thời tuyển 
chủng sinh cho năm học 19641965. Toà nhà có tên là CHỦNG VIỆN TÊRÊXA.  
Ngày 21 tháng 8 năm 1964, lớp mới tuyển nhập học. Vì chỉ có một lớp cho ngôi nhà chủng viện đang xây 
nhưng rất rộng lớn, nên năm học đó, Đức cha Micae cho tuyển con số lên đến 160 em. Đó là con số 
đông nhất từ trước tới lúc bấy giờ, và kể cả sau này nữa.  
Ngoài con số 160 chủng sinh mới, phải kể đến 15 em còn lại của lớp trước (lớp Don Bosco 1863) do đau 
ốm, hoặc những lý do khác ở lại học với lớp 64. Như vậy, lớp 1964 đạt con số kỷ lục của chủng viện với 
175 chủng sinh.  
Ngay thời điểm nhập học, toà nhà xây tạm xong, nhưng chưa hoàn chỉnh. Cửa sổ, cửa ra vào nhiều chỗ 
chưa lắp cánh cửa. Sân chơi chưa có. Dãy nhà tắm, khu vực giặt đồ cũng chưa xong. 175 thân xác được 
rửa sạch bằng 4 vòi robinets phía sau toà nhà với những đụn cát đang được “xáng” thổi lên. 

 
Năm đó, lớp 64 học ít, nghịch cát đá thì nhiều. Hầu như suốt ngày lo chuyển cát, san cát cho bằng 

trước cũng như sau nhà. Các chú chơi, tập thể dục trên khu đất với những nấm mộ chưa bốc đi.  
Năm sau, các lớp lớn từ Châu Đốc lên. Kể từ đó, chủng viện Á Thánh Phụng Châu Đốc chỉ còn các lớp từ 
Đệ Thất B đến hết Đệ Ngũ. Còn chủng viện Têrêxa gồm các lớp từ Đệ Tứ đến Đệ Nhất.  
Thời kỳ đầu cha giám đốc là cha Giuse Đỗ Xuân An, sau đó đến thời cha G.B. Bùi Tuần, rồi cha Phêrô Lê 
Văn Quan.  
Đến năm học 1974-1975, chủng viện Têrêxa được dời về Tác Ráng, Rạch Gía. Còn toà nhà chủng viện cũ 
tại Long Xuyên được đổi thành Đại Chủng Viện Tôma. 



 
Tiểu Chủng Viện Têrêxa - Rạch Gía  

 

 
Năm học 1971-1972 sắp kết thúc. Lớp 64 (Khai Phá) sắp bước lên Đại chủng viện. Với con số quá 

đông, gần 40 chủng sinh, Đức cha Micae không thể gởi lên Đại chủng viện Sàigòn được. Trong chương 
trình của ngài, một Đại chủng viện liên địa phận Long Xuyên – Cần Thơ đã được Toà Thánh chấp thuận.  



Ngài cấp tốc cho xây tiểu chủng viện Têrêxa ở Tác Ráng, Rạch Giá(1972). Còn tiểu chủng viện Têrêxa cũ 
ở Long Xuyên sẽ được sửa lại thành đại chủng viện Tôma với hai khu nhà: thần học và triết học. 
] 

 

 

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH TÔMA LONG XUYÊN  

Đôi dòng lịch sử 

Đại chủng viện Tôma khai giảng năm học đầu tiên với 36 thầy lớp 64 và 5 thầy từ giáo phận Cần 
Thơ gởi qua. Đại chủng viện phải mượn tạm cơ sở mới xây của tiểu chủng viện Têrêxa tại Tác Ráng, 
Rạch Giá để tiếp nhận các thầy. Khi nhập học, toà nhà mới xây dựng được một nửa, nhưng cũng đủ chỗ 
cho 41 thầy ăn ngủ, học hành, thể dục thể thao, v.v.  
Cha giám đốc đầu tiên của đại chủng viện Tôma là cha Phêrô Nguyễn Trọng Quí cùng với quí cha sau 
đây:  
Cha Phêrô Phan Văn Khả, Phó giám đốc.  
Cha Micae Bùi Đức Ngoạn, Quản lý.  
Cha Đa-minh Nguyễn Văn Lãng, phụ trách mục vụ.  
Cha G.B. Bùi Tuần, Linh hướng.  
Và các cha giáo Giuse Đỗ Xuân An, Phêrô Vêrôna Chu Quang Tào, cha Nhã ngoài giáo phận đến dạy, v.v.  
Năm học 1973-1974, đại chủng viện Tôma, lúc ấy vẫn ở tạm tại Tác Ráng, đón nhận thêm một lớp mới, 
đó là lớp 65. Đến năm học 1974-1975, đại chủng viện chính thức về lại Long Xuyên, trả lại nhà cho các 
chủng sinh tiểu chủng viện Têrêxa. Năm học này gồm 3 lớp: lớp 64, 65 và 66.  
Sau 1980, đại chủng viện Tôma coi như tạm đóng cửa. Có lẽ đây là đại chủng viện có thời gian sống 
ngắn hạn nhất trong các đại chủng viện trên thế giới, chỉ được 8 năm.  



 

 

Sau ngày 30/4/1975, đại chủng viện còn mở những khoá ngắn ngày khoảng 3 tháng, hoặc 6 tháng.  
Năm 1978-1979: các thầy lớp 64 về học cấp tốc cho hết chương trình thần học trong 12 tháng liền.  
Năm 1979-1980: lớp 65 và năm 19801981: lớp 66 cũng đều theo học khoá cấp tốc 12 tháng để kết thúc 
chương trình đại chủng viện thu gọn. 

 
Nhà Nguyện ĐCV Tôma (bên trái), Tòa Giám Mục cũ (bên phải) - Long Xuyên 

 



Tâm Tình Của Những Người Con Giáo Phận Long Xuyên 

 
 

 

 

 

 



BÀI GIẢNG LỄ SINH NHẬT ĐỨC CHA MICAE 

Tại nhà nguyện TÔMA 01.02.2008 

Mc.4,26-34  

 

 

Anh chị em thân mến,  

Chúng ta đều biết khi nói về Nước Thiên Chúa, Đức Chúa Giêsu đã không bao giờ đưa ra một định 
nghĩa nào, mà chỉ đưa ra những hình ảnh bằng các dụ ngôn, vì Nước Thiên Chúa là một thực tại quá lớn 
lao, quá phong phú đến nỗi không thể chỉ được tóm bằng một định nghĩa ngắn gọn. Bài Tin Mừng chúng 
ta vừa nghe có hai dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã đưa ra để diễn tả phần nào thực tại khởi đầu và phát triển 
của Nước Thiên Chúa.  

Trước hết Nước Thiên Chúa được sánh ví với người gieo hạt giống. Hành động của người gieo giống 
được đề cao. Khi đến mùa gieo sạ, ông ra đồng gieo hạt xuống đất. Ông gieo một cách hào phóng. Ông 
cứ gieo, cứ vãi với tất cả lòng nhiệt thành và rộng rãi. Ông gieo với lòng tin tưởng rằng hạt giống sẽ nảy 
mầm, sẽ sinh hoa trái. Ông phó thác cho thời tiết, không biết có mưa thuận gió hoà, không biết trời sẽ 
nắng hạn hay mưa dầm, không biết có sâu rầy hay chuột bọ. Ông tin tưởng vào sức mạnh của hạt giống, 
phó thác cho sự phì nhiêu của đất đai, phó thác cho đất trời. Phần ông, ông cứ gieo cứ vãi vì ông biết 

 



rằng: “Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng 
thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."(Mc 4,28-29). 
“Người gieo giống ởđây” chính là hình ảnh diễn tả Chúa Giêsu. Ngài đã đến trần gian gieo rắc tin mừng 
trên cánh đồng thế giới. Ngài gieo một cách quảng đại, một cách hào phóng. Ngài gieo một cách nhiệt 
thành hăng say, bất chấp cả nắng mưa bão tố, bất chấp cả những toan tính phá hoại của ma quỷ cũng 
muốn gieo cỏ lồng vực vào đồng lúa Nước Trời. Ngài tin tưởng rồi hạt giống sẽ vươn lên và sẽ có mùa 
gặt bội thu. 

Trong dụ ngôn thứ hai, Chúa Giêsu lại sánh ví Nước Thiên Chúa giống như hạt cải nhỏ bé, được gieo 
xuống đất, “Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim 
trời có thể làm tổ dưới bóng."(Mc 4,32). Ởđây Chúa muốn nói đến sức mạnh nội tại của hạt giống. Dù chỉ 
là một hạt giống nhỏ bé tí ti, bề ngoài chẳng là gì, quá mỏng manh, yếu ớt, nhưng sức mạnh tiềm tàng 
lại hết sức lớn lao. Nó sẽ mọc lên và trở thành cây lớn chim trời đến làm tổ. Dụ ngôn này đã được thực 
hiện một cách khít khao nơi Chúa Giêsu và Hội Thánh của Ngài. Chúa Giêsu và 12 Tông đồ chỉ là con số 
quá bé nhỏ, quá mỏng manh, một nhúm người vô danh tiểu tốt, không quyền lực, không giàu mạnh, 
nhưng đã phát triển và lớn lên lan tràn trên khắp trái đất và các dân tộc đã tìm đến cư ngụ. 

 
Thưa anh chị em,  

Những hình ảnh trên đây phần nào cũng được áp dụng nơi giáo phận Long Xuyên và nơi Đức Cha 
già Micae khả kính của chúng ta.  

Quả vậy, cách đây 48 năm, vào năm 1960, với Sắc lệnh “Mandata Christi” của ĐGH Gioan XXIII, giáo 
phận Long Xuyên đã được thành lập và được tách ra khỏi giáo phận Cần Thơ. Trước cuộc di cư năm 
1954, giáo phận lúc đó chỉ có hơn 10 giáo xứ với khoảng 30.000 giáo dân. Sau năm 1954, với những giáo 
dân di cư từ miền Bắc ồ ạt đến định cư, thì con số tăng lên rất nhanh. Chính lúc đó tức vào năm 1960, 
Toà Thánh đã bổ nhiệm ĐC Micae làm giám mục tiên khởi của giáo phận Long Xuyên, và giáo phận bắt 
đầu phát triển. Theo Niên Giám 1964, tức sau 4 năm cai quản của ĐC Micae, Long Xuyên đã có ngót 
100.000 giáo dân, với 104 linh mục triều, 3 linh mục dòng, 185 nữ tu, 59 đại chủng sinh, 8 trường trung 
học, 78 trường tiểu học, 8 cơ sở bác ái từ thiện. Con số này đến năm 1975, tức là năm ĐC Micae không 
làm việc nữa, đã tăng lên rất nhiều.  



Những kết qủa đáng khích lệ này chắc chắn là do ơn Chúa. Chúa đã dùng mọi biến cố và hoàn cảnh 
lịch sử, với những con người của lịch sử trần thế để xây dựng Nước Trời. Tuy nhiên chúng ta cũng phải 
nhận rằng kết quảđó cũng có sựđóng góp to lớn của Đức Cha Micae. Ngài đã được Chúa kêu gọi làm 
người tiên phong đến gieo vãi hạt giống Nước Thiên Chúa trên cánh đồng Long Xuyên này. 

Ngài quả là một bác nông phu cần cù nhẫn nại hăng say trong việc gieo hạt giống Tin Mừng. Khi 
được chọn làm giám mục một giáo phận mới, cơ sở vật chất còn quá thiếu thốn, địa bàn thì rộng mênh 
mông mà nhân sự lại ít ỏi. Nhưng Ngài đã không nản lòng. Với tinh thần lạc quan của bác nông phu 
trong bài dụ ngôn, Ngài đã lạc quan tin tưởng vào ơn Chúa, chính Chúa sẽ làm cho hạt giống nảy mầm 
và vươn lên. Ngài chỉ biết gieo với lòng tin tưởng vào sức mạnh của Chúa. Với lòng nhiệt thành hăng hái, 
Ngài đã bắt tay vào việc đi mời gọi các nhân tài trong nước và đang du học ngoại quốc. Nhiều người đã 
đáp lại lời mời gọi của Ngài và đến cộng tác với Ngài. Trong số đó có ĐC Gioan Baotixia Bùi Tuần của 
chúng ta đây, bấy giờ đi du học Thuỵ Sĩ về. 

 

 
 

Rồi Ngài đã bắt tay vào việc xây dựng những cơ sở vật chất. 

Ưu tư đầu tiên của Ngài là đào tạo con người, nên Ngài đã bắt đầu xây dựng tiểu chủng viện rồi đại 
chủng viện và các trường trung học tại các họ đạo. Từ đây đã đào tạo được biết bao linh mục và những 
giáo dân ưu tú cho Giáo Hội. Song song với việc xây dựng các chủng viện và trường học, Ngài cũng thúc 
đẩy việc xây dựng các giáo xứ và các nhà thờ tại các giáo xứ mới được thành lập. Kết quả như thế nào 
thì chúng ta đã biết. Ngài đã xây dựng nền móng vững chắc, để rồi sau 15 năm cai quản giáo phận, Ngài 
đã rút lui đúng thời đúng lúc để đi vào cuộc sống âm thầm trong thinh lặng và cầu nguyện, nhường bước 
cho ĐC GB tiếp nối sự nghiệp của Ngài trong giai đoạn lịch sử mới. Lúc này đây, tuy không còn làm việc 
gì, nhưng Ngài vẫn âm thầm cầu nguyện, hãm mình hy sinh cho giáo phận, cho cuộc truyền giáo của 
giáo phận. Nguyện vọng của Ngài tóm gọn trong khẩu hiệu giám mục mà Ngài đã chọn lựa: “Christus in 
vobis” Chúa Kitô trong anh em” nghĩa là: Cuộc đời của Ngài kéo dài với tuổi thọ trăm năm chỉ là để loan 
báo Đức Kitô, đem Chúa Kitô đến cho mọi người, làm sao cho mọi người biết Chúa và yêu mến Chúa. 
Ngài đã là một người gieo giống không biết mệt mỏi, một người gieo giống luôn tin tưởng vào sức mạnh 
tiềm tàng của hạt giống Nước Trời. Giáo phận Long Xuyên bây giờ có thể sánh ví với cây cải trong Phúc 
âm, đã lớn sum xuê và quy tụ nhiều chim trời đến cư ngụ. 

Vì thế, hôm nay linh mục đoàn Long Xuyên chúng ta quy tụ về đây để cùng với Ngài dâng lễ tạ ơn 
Thiên Chúa về những hồng ân Chúa ban cho giáo phận qua Đức cha già Micae khả kính của chúng ta. 
Chúng ta cầu nguyện cho Ngài, vì mặc dù tuổi cao sức yếu, Ngài vẫn còn ở với chúng ta, cầu nguyện với 
chúng ta và làm gương cho chúng ta. Chúng ta noi gương bắt chước Ngài trong việc hăng say, nhiệt 
thành gieo rắc Tin Mừng trên mảnh đất Long Xuyên yêu quý này. Mỗi người trong lãnh vực của mình hãy 



luôn cố gắng trở thành người vãi gieo hạt giống Nước Trời, gieo với lòng hăng hái tin tưởng vào sức 
mạnh của Chúa, vì như Thánh Phaolô đã nói:  

“Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới 
chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể. Kẻ trồng người tưới đều như 
nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình. Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của 
Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên” (1 Cr 3,6-9) 

+ GM Giuse Trần Xuân Tiếu 

 

 

Mừng Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ thọ 100 tuổi: 

Con Người Tuyên Xưng 
 

Hôm nay, giáo phận Long Xuyên mừng Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ thọ 100 tuổi (02/02/1909-
02/02/2009). 

Để mừng Ngài, chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho Ngài vô vàn ơn thiêng. Ơn chung và ơn riêng. 

Trong những ơn riêng, tôi thấy có một ơn đặc biệt Đức Cha đã và đang đón nhận, đã và đang dùng, 
để phục vụ Hội Thánh nói chung và giáo phận Long Xuyên nói riêng. Ơn đặc biệt đó là Ngài dùng chính 
đời sống mình, để: 

"- Tuyên xưng việc Chúa tử nạn, 

- Tuyên xưng việc Chúa sống lại, 

- và Tuyên xưng việc Chúa đang đến". 

Ba tuyên xưng đó là giáo lý căn bản, gắn liền với trung tâm thánh lễ. Đức Cha Micae tuyên xưng 
không phải bằng lời nói mà bằng đời sống. 

1/ Đức Cha Micae tuyên xưng Chúa Giêsu chịu tử nạn 
Suốt đời Đức Cha là một chuỗi tuyên xưng về Chúa tử nạn. Nhưng trong mấy chục năm nay, càng 

ngày Ngài càng đi vào mầu nhiệm thánh giá. Nhờ đó Ngài càng tuyên xưng ơn Ngài được tham gia vào 
cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Tham gia đó không là một lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng là một vâng phục 
sáng suốt. Hơn nữa, đó là một ơn gọi đầy vinh dự. 

Thánh Phaolô viết: "Quả vậy, Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng 
Tin Mừng. Rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Thật 
thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với 
chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa... Hồi còn ở với anh em, tôi 
đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào 
thập giá" (1 Cr 1,17-18;2,2). 

Thánh Phaolô đã viết về bản thân Ngài như thế. Thiết tưởng Đức Cha Micae cũng đang theo thánh 
Phaolô viết cho chúng ta như vậy. Viết bằng chính đời sống thánh giá của Ngài. Một thánh giá có sức cứu 
độ, một thánh giá được chia sẻ từ thánh giá Đức Kitô  

2/ Đức Cha Micae tuyên xưng Chúa Giêsu phục sinh 

Ngài tuyên xưng Chúa Giêsu phục sinh bằng sự Ngài không ngừng trở nên con người mới, 
con người hoà giải. Thánh Phaolô viết: "Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã 



qua, và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà 
cho chúng ta được hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải.... Vì thế, chúng tôi 
là sứ giả hoà giải thay mặt Thiên Chúa" (2 Cr 5,17-20). 

Như vậy, cầu nguyện cho mọi người được hoà giải với Chúa và được hoà giải với nhau, đó là 
một hiện diện sống động của Chúa phục sinh giữa thế gian này. Đức Cha Micae đang tích cực 
tham gia vào sự hiện diện đó. Nhờ vậy, mà bao tâm hồn đã được phục sinh, để cùng nhau làm 
chứng cho một Nước Trời gồm những người góp phần xây dựng sự hoà giải và bình an trong 
Chúa. 

3/ Đức Cha Micae tuyên xưng việc Chúa đang đến 

Tác giả bức thư gửi Do Thái viết: " 

Vì chỉ còn ít lâu nữa, một ít thôi, Đấng phải đến sẽ đến. Người sẽ không trì hoãn..." (Dt 
10,37- 38). "Hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Kitô là Đấng khai 
mở và kiện toàn lòng tin" (Dt 12,1-2). 

Mấy lời trên đây của thư gửi Do Thái nhấn mạnh đến niềm hy vọng và lòng tin vào lời Chúa 
hứa, đặc biệt là lời Chúa hứa sẽ được Chúa đem về quê hương trên trời. Đức Cha Micae đang hy 
vọng và tin mạnh mẽ như thế. Hy vọng của Ngài, lòng tin của Ngài làm cho Ngài phấn khởi. Dù 
ở mãi một chỗ, nhưng Ngài vẫn như chạy đua đi đón Chúa đang đến với Ngài. 

Với vài suy nghĩ trên đây, chúng ta cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta Đức Cha Micae. 
Chúng ta cảm ơn Đức Cha Micae vì bao cống hiến phục vụ hữu ích. Chúng ta cầu nguyện cho 
Đức Cha Micae luôn được sống theo ý Chúa. Xin Ngài cũng cầu nguyện cho chúng ta vì chúng 
ta rất yếu đuối, rất mong manh, nhất là trong thời buổi khó khăn khác thường này. 

Long Xuyên, ngày 02/02/2009 

+ GM JB Bùi Tuần 

 

 

NGÀI ĐÃ BẮT CÓC TÔI 
- Ngài? - Đức Cha Cố Micae. 

- Tôi? - Linh mục Micae Bùi Đức Ngoạn. 

Nói như vậy không có nghĩa là hàm ý rằng: giữa Ngài và tôi có một sự ngăn cách xa lạ nào đó, ít ra là 
chưa có quen biết nhau. Nhưng thực ra thì tôi và Ngài vốn đã có mối thâm tình từ trước: vì cùng quê 
cùng làng cùng xóm. Dịp Ngài thụ phong Giám mục, tôi được Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng, lúc đó 
là Văn phòng của Đức Cha Cố, cử tôi vào Ban Tiếp tân khách nhà quê Đức Cha Cố. 

Ngài bắt cóc tôi. - Nói như vậy là nhắc đến một cách làm trái ngược hẳn với cách Đức Cha Cố thường 
áp dụng trong việc chiêu mộ nhân sự của Ngài: Ngài thường đến tận nơi ở của đương sự, gặp mặt và 
điều đình. Việc này chính Đức Cha Giuse của chúng ta cũng đã trải nghiệm. 

Vậy sự kiện "Bắc Cóc" xảy ra thế nào? 

Số là vào một buổi sáng mùa hè 1961, khi tôi từ Phan Rang đáp xe hoả đêm xuôi Sàigòn, về trụ sở 
Thái Bình ở đường Nguyễn Văn Lạc (Thị Nghè) - hồi đó tôi đang là Quản lý của chúng viện Thái Bình tại 
Phan Rang, về Sàigòn để xả hơi vớt vát nửa sau của kỳ nghỉ hè. 



Cha Chính Đaminh Cao Xuân Túc, lúc đó là Đại diện Thái Bình Miền Nam, gọi tôi và bảo: 

- Này Cha Quản lý, Đức Cha Long Xuyên đang ở Xóm Mới muốn gặp Cha gấp, có việc gì quan trọng 
đó. 

Ăn sáng rồi, tôi vội vàng xách cặp ra Xóm Mới gặp Đức Cha tại nhà xứ Lạng Sơn. 

- Thưa Đức Cha, Đức Cha muốn gặp con có chuyện gì? 

- Vậy Cha Chính chưa nói gì với Cha về ý định của tôi à? 

- Dạ chưa. 

- Vậy ý của tôi như đã nói với Cha Chính là xin Ngài cho Cha về Long Xuyên với tôi để có thể tổ chức 
Tiểu chủng viện ngay cuối mùa hè này. 

Nói rồi, Ngài nắm tay tôi dắt bộ một quãng đường chừng 200m sang cơ sở cũ của chúng viện Lạng 
Sơn, phía sau trường trung học Dũng Lạc. 

Đây là một cơ sở cũ đã bỏ không gồm hai dãy nhà còn xài tạm được, nhưng thiếu khu vực nhà bếp, 
tắm giặt và vệ sinh. Ngài nói với tôi: 

- Đây tôi giao cho Cha trong vòng một tháng phải sửa sang và bồi bổ cơ sở để đầu năm học này ta có 
thể mở cuộc thi lấy 120 chú cho năm học này.  

Thế là tôi phải trụ lại đó với số tiền Đức Cha giao cho là 50.000đ để tu sửa cơ sở đồng thời tiếp nhận 
hồ sơ thí sinh từ khắp nơi gởi tới. 

Một lớp chủng sinh của Giáo phận Long Xuyên 1961-1962 được hình thành và được Đức Cha đặt tên 
là CHỦNG VIỆN Á THÁNH PHỤNG. Chủng viện Á Thánh Phụng chỉ trụ lại Xóm Mới vọn vẹn có một năm. 
Đến năm sau chúng tôi lại dắt nhau về Châu Đốc khi mà Đức Cha đã điều đình sang được cơ sở Cô nhi 
viện của Dòng Chúa Quan Phòng. 

Đây chỉ là một trong muôn vàn cách mà Đức Cha Cố Micae đã áp dụng trong suốt 15 năm hoạt động 
tại chức để đào tạo nhân sự và phát huy nền giáo dục Đức Tin Kitô giáo cho Giáo phận Long Xuyên nói 
riêng và cho toàn Giáo Hội Việt Nam nói chúng. 

Thạnh An, ngày 10/9/2008 

LM. Micae Bùi Đức Ngoạn 

 

 

Mấy Chuyện Vui về Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ 
Nhân dịp mừng thượng thọ 100 tuổi Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, nguyên giám mục Long 

Xuyên, tôi xin cống hiến độc giả mấy mẩu chuyện vui liên hệ tới cuộc đời giám mục của Ngài. 

Ngài sinh ngày 2 tháng 2 năm 1009 tại Vạn Đồn, Thái Bình. Khi lớn lên ngài dâng mình vào Nhà 
Chúa, nhưng đường tu nghiệp của Ngài thật rất vòng vèo. Ngài sang Bùi Chu ở với Cha già Đốc, nhưng 
rồi lại theo một cha dòng Châu Sơn lên Bắc Ninh. 

Sau một thời gian giúp việc cho cha Maillet người Pháp ở Lạng Sơn, ngài được cho đi du học tại Luçon 
bên Pháp cùng với cha Toàn. Cả hai được thụ phong linh mục rồi hồi hương phục vụ giáo phận Lạng Sơn. 

Ít lâu sau ngài được đề cử làm thư ký cho Đức Cha Drapier, Khâm sứ Toà thánh tại Huế. Giữ chức vụ 
này khoảng 6 năm ngài được triệu tập về Lạng Sơn làm Cha Chính của giáo phận. 



Sau hiệp định Genève năm 1954, ngài cùng hàng triệu người di cư vào Miền Nam, làm việc giúp Tổng 
Uỷ Di Cư, làm cha xứ Lạng Sơn ở Xóm Mới, rồi làm phó giám đốc Đại Chủng Viện Lê Bảo Tịnh, Sàigòn. 

Năm 1960 ngài được đặt làm giám mục tiên khởi của giáo phận Long Xuyên. 

Năm 1997 ngài được Toà Thánh chấp nhận cho hưu trí, nhưng từ năm 1975, ngài đã trao quyền phục 
vụ giáo phận cho Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần. Hiện nay, ngài vẫn hưu tại toà giám mục Long 
Xuyên. 

Đức Cha Micae có một sức khoẻ rất giẻo dai trong suốt cả đời Ngài, và đây có lẽ là kết quả những 
năm tháng Ngài sinh hoạt trong phong trào Hướng Đạo với những cuộc chạy bộ và cắm trại trên rừng hồi 
còn trẻ. Ngài chỉ bị điếc và bệnh điếc cứ tăng dần qua năm tháng. Tinh thần Ngài còn khá minh mẫn, 
vẫn đọc sách và xem báo được, nhưng trí nhớ của Ngài đã sa sút, vì chỉ nhớ được mấy linh mục ở toà 
giám mục, còn những người ở xa về thì Ngài không nhận được ai. Cách đây hơn mười năm Ngài bị bệnh 
nặng đến nỗi mọi người tưởng Ngài sắp chết, nên đào một lỗ chôn cho Ngài trong nhà thờ chính toà 
Long Xuyên. Nhưng sau đó Ngài phục hồi và người ta lấp hố đó lại. 

Sau đây là mấy mẩu chuyện vui về đời Ngài: 

1. Mười Lăm Lửa 

Tôi nhớ hồi còn là chủng sinh đại Chủng viện thánh Giuse ở Saigon, tôi cùng với mấy anh em về Long 
Xuyên thăm Đức Cha Micae nhân dịp nghỉ hè. Chúng tôi lên lầu và vào phòng chào ngài. Phòng của ngài 
rất nhỏ nên tất cả chúng tôi phải đứng. Trong câu truyện ngài cho chúng tôi biết tình hình của giáo phận 
Long Xuyên, về các linh mục, các giáo xứ và những dự tính trong tương lai. Ngài cũng cho biết là mới có 
một linh mục cùng tên Ngữ với ngài, trước phục vụ trên Pleiku, nay về làm cha xứ tại Ngọc Thạch, Cái 
Sắn. Cha Võ Quốc Ngữ này nổi tiếng là thẳng thắn và nóng tính. Ở Pleiku, ngài dám kéo sập nhà người 
ta vì căn nhà này làm quá sát lề đường, không theo qui định của ngài. Đang khi ăn cơm, nếu có ai làm 
phật ý ngài, ngài liền hất cả mâm cơm xuống đất để tỏ nỗi bất bình của mình. Một người trong chúng tôi 
hỏi Đức Cha: 

- “Liệu cha Ngữ có nóng bằng ông Năm Lửa không?” 

Hồi đó ông Trần Văn Soái là một tướng và lãnh chúa của đạo Hoà Hảo. Ông rất năng nổ và nóng 
tính, nên người ta gọi ông là Năm Lửa. Đức Cha trả lỡi ngay: 

- “Ông cha này không phải là Năm Lửa, mà là Mười Lăm Lửa”. 

Anh đó lại hỏi tiếp thêm: 

- “Vậy cũng tên Ngữ với cha đó, Đức Cha có mấy lửa ?” 

Ngài nhã nhặn trả lời: 

- “Cha đâu có nóng như vậy, chỉ lâu lâu sốt sáng một chút thôi.” 

Thực ra Đức Cha khả kính của chúng ta cũng rất nóng tính, nhưng ngài biết tự chủ và cầm được tính 
nóng của ngài rất nhiều, chỉ lâu lâu nó mới phát hiện ra một tí thôi. 

2. Sách Lễ Chữ Đỏ không thấy có mục này 

Chúng ta biết trong sách lễ Rôma có in nhiều hàng chữ đỏ để chỉ dẫn linh mục chủ tế phải làm những 
động tác nào khi cử hành thánh lễ. Chẳng hạn như lúc nào phải mở hoặc chắp hai bàn tay, khi nào phải 
đặt tay trên của lễ, lúc nào phải bái quì, hôn bàn thờ v.v... Những hàng chữ đỏ này rất quan trọng, nhất 
là trong phụng vụ trước Công Đồng Vatican II, vì chúng giúp cho việc phụng vụ được đồng nhất trong 
Giáo Hội. 

Tôi còn nhớ một lần kia Đức Cha Micae đi về Cái Sắn làm lễ Thêm Sức. Ngài rời toà giám mục thật 
sớm cùng với cha thư ký Nguyễn Văn Lãng (hồi đó Cha Lãng chưa làm giám mục Xuân Lộc). Tới đầu 
Kênh ngài xuống ngồi trong một chiếc đò có máy đuôi tôm và đi nhiều cây số mới tới giáo xứ. Khi lên bờ 



người ta thấy một quang cảnh náo nhiệt với cờ quạt, trống phách và hàng ngàn giáo dân nô nức. Cha 
phòng bộ Nguyễn Văn Lãng ghé vào tai cha xứ và nói nhỏ rằng “phải cho Đức Cha đi toi-lét trước khi cử 
hành thánh lễ, vì đường thì xa và thánh lễ Thêm Sức kéo dài rất lâu”. Nhưng cha xứ, một con người có 
tính hài hước, nói ra một câu bất hủ: 

- “Thưa Cha, sách lễ chữ đỏ không thấy có mục này.” 

Nói vậy cho vui, chứ sau đó cha xứ đã mời Đức Cha Micae vào nhà xứ rửa mặt và đi toi-lét. Thánh lễ 
hôm đó diễn ra tốt đẹp và không có gì trục trặc xảy ra. 

Lm. Đỗ Thanh Hà, California 

 

 

 

TỈNH THỨC 

+ GB. Bùi Tuần 

"Tỉnh thức", đó là lời khuyên quan trọng Chúa Giêsu đã nhắn gởi các môn đệ của Người (x. Mc 
14,38). 

"Tỉnh thức", đó cũng là đức tính mục tử, mà tôi luôn học hỏi nơi Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ. 

Ở đây, tôi chỉ xin được nói lên một chi tiết nổi bật về tinh thần tỉnh thức của Ngài. Chi tiết nổi bật đó 
là Ngài chọn những ưu tiên thích hợp trong nhiều tình hình phức tạp của Đất Nước và của Giáo Hội. 

1/  Ưu tiên cho việc đào tạo và chọn lựa nhân sự 

Trước hết là đào tạo các linh mục. Con đường đào tạo khá dài. 07 năm ở Tiểu chủng viện, 07 năm ở 
Đại chủng viện, 02 năm đi giúp xứ. Đạo đức, trí thức, tổ chức, đó là những mặt đào tạo. Đào tạo lâu, 
chọn lựa kỹ. 

Số người được gọi lên chức linh mục thường rất ít. Số người còn lại sẽ sống ơn gọi giáo dân giữa đời 
với ý thức trách nhiệm cao. 

Cùng với việc đào tạo linh mục, Đức Cha Micae đã có kế hoạch đào tạo các thầy giảng chuyên việc 
dạy giáo lý. 

Một chi tiết coi như nhỏ, nhưng lại rất lớn, đó là đào tạo và chọn những người để gánh trọng trách. 
Năm 1973, Đức Cha hỏi ý kiến các linh mục trong địa phận về những ai mà lương tâm các ngài xét là có 
thể làm giám mục. Bỏ phiếu kín, nhưng công khai tuyên bố kết quả. 

Sau cùng, hai vị đứng đầu danh sách được Toà Thánh trao trọng trách, một ở Xuân Lộc, một ở Long 
Xuyên. 

2/  Ưu tiên cho việc phát triển giáo dục 

Đức Cha Micae luôn cố gắng tham gia vào việc phát triển con người và đời sống con người. 

Đặc biệt, Ngài đặt ưu tiên cho việc phát triển giáo dục. 

Tại các giáo xứ, Ngài thường khuyên: Xây nhà trường trước, xây nhà thờ sau. Cuối cùng mới xây nhà 
xứ. 

Các trường học công giáo đã đem lại vô số lợi ích cho đồng bào, không phân biệt lương hay giáo. 

3/  Ưu tiên cho việc nêu gương sáng 



Xưa, Chúa Giêsu phán: "Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy" (Lc 
9,23). 

Lời Chúa phán trên đây được đáp ứng một cách sống động nơi Đức Cha Micae. Nếp sống khắc khổ, 
khắc kỷ của Đức Cha Nguyễn Khắc Ngữ là một gương sáng không cần bàn cãi. 

Người ta cũng sẽ thấy lời Chúa dạy trên đây được rõ nét, nơi nếp sống tự đào tạo mình của Đức Cha 
Micae với tinh thần kỷ luật thường xuyên. 

Người ta cũng sẽ thấy lời Chúa dạy trên đây được thực hiện quyết liệt, khi Đức Cha Micae khước từ 
mọi hình thức phô trương, lãng phí. 

Với nếp sống khó nghèo, khiêm hạ, từ bỏ mình, Đức Cha Micae luôn là một chứng nhân cho những 
giá trị vô hình của Đức Kitô. 

4/  Ưu tiên cho việc vâng phục thánh ý Chúa 

Thánh ý Chúa được tỏ hiện nơi Phúc Âm, nơi bổn phận mỗi người, nơi những dấu chỉ thời đại trong 
lịch sử. 

Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã là một dấu chỉ được cắt nghĩa khác nhau. Đối với Đức Cha Micae, đó 
là một dấu chỉ của thánh ý Chúa. Nhìn nhận như vậy, Ngài đã thay đổi chương trình của Ngài. Ngài tự 
nguyện rút vào bóng tối, vẫn giữ nguyên vị, nhưng không giữ toàn quyền. 

Ngài trao hầu hết quyền cho một người, mà Ngài biết là yếu đuối về mọi mặt. Còn Ngài thì sống âm 
thầm, nâng đỡ âm thầm, cố vấn âm thầm. 

"Sao cho đúng nhưng đừng đụng" Đức Cha Micae khuyên tôi như vậy. Lời khuyên đó chứng tỏ tinh 
thần ôn hoà, tìm ổn định và phát triển Nước Trời với những sáng kiến của tinh thần yêu thương. 

Khi tôi viết bài chia sẻ này, giáo phận Long Xuyên đã mừng kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của Đức Cha 
Micae. 

Với tuổi 100, Đức Cha Micae vẫn minh mẫn, vẫn khoẻ mạnh. Đôi mắt sáng, nét mặt thanh thản, nụ 
cười hồn nhiên, tay ít khi rời chuỗi tràng hạt Mân Côi. 

Ngài vẫn là người cha canh thức cho đoàn chiên. 

Xin hết lòng tạ ơn Chúa giàu lòng thương xót. 

Xin tận tình biết ơn Đức Cha rất đáng kính yêu của chúng con. 

Long Xuyên, ngày 22 tháng 02 năm 2009 

+ GM Bùi Tuần 

 

VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI CHA 
Chuyện phiếm của Gã Siêu 

Bên Thổ Nhĩ kỳ, Azit Nexin, tác giả cuốn “Những người thích đùa”, đã trình làng một tập truyện ngắn với 
tựa đề: “Con cái chúng ta giỏi thật”. Còn tại Việt Nam, nhạc sĩ Thập Nhất đã sáng tác một ca khúc qua 
đó gã thấy được rằng: “Bố là tất cả”. Thì ra bố hát con khen hay và ngược lại, con hát bố khen hay, âu 
cũng là lẽ thường tình của cuộc sống: mất gì của nhà mà không khen. 

Cùng một thể thức ấy, gã xin ăn theo cùng giáo phận Long Xuyên, viết về một người cha trên cả tuyệt 
vời, đó là Đức Giám Mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ. 



Vào những năm đầu thập niên sáu mươi, khi ấy gã còn bé tẻo bé teo, cứ mỗi độ hoa phượng nở và mùa 
hè sắp sửa trở về, thì lại thấy có hai đấng “Vít Vồ”, tức là hai Đức Giám mục, thường lui tới các Tiểu 
chủng viện thuộc diện “Bắc kỳ di cư”: Đức Cha Phil. Nguyễn Kim Điền, giáo phận Cần Thơ và Đức Cha 
Micae Nguyễn Khắc Ngữ, giáo phận Long Xuyên. 

Đức Cha Điền thường đến và chiếu những hình ảnh về dòng Tiểu Đệ. Các chú rất lấy làm tâm phục khẩu 
phục khi thấy ngài đạp xe xích lô và sống giữa những anh em lao động. Giọng nói của ngài còn ngọt hơn 
cả đường cát và mát hơn cả đường phèn. Riêng nụ cười của ngài thật là dễ thương và dễ mến. 

Còn Đức Cha Ngữ thì nhập đề một cách trực tiếp, giới thiệu giáo phận Long Xuyên, một giáo phận mới 
toanh vùng đồng bằng sông Cửu Long với những nhu cầu thật cấp bách về xây dựng cơ sở vật nhất cũng 
như tinh thần… nên rất cần những người cộng tác. 

Các ngài thường kết thúc chuyến viếng thăm của mình bằng cách cho các chú nghỉ học một ngày, đồng 
thời trao cho cha quản lý một số tiền, để đãi chủng viện một bữa cơm thịnh soạn, vốn được gọi là “caena 
magna”!!! 

Tới đây thì “ý đồ đen tối”, hay nói cách khác, sự “bí mật” của các ngài mới được bật mí, đó là kêu gọi các 
chú đã học hết lớp đệ nhất, mau mắn ghi tên gia nhập giáo phận của các ngài. 

Theo ngôn ngữ hiện nay, những chuyến viếng thăm như thế chắc chắn sẽ được gọi bằng danh từ “mục 
vụ tuyển lính”, hay “mục vụ mộ lính”. 

Đức Cha Ngữ rất “có duyên” trong lãnh vực này. Không hiểu do “tuyên truyền”, hay rỉ tai cách nào đó, 
mà trong những kỳ hè một số các thầy thuộc các giáo phận, cũng như các dòng tu, đã kéo nhau về Long 
Xuyên để giúp tháng. Và thời bấy giờ, bàn dân thiên hạ đã gọi lực lượng này là “lính đánh thuê”. 

Trước khi được gửi tới các giáo xứ, các thầy thường tập trung tại Tiểu chủng viện Á Thánh Phụng ở Châu 
Đốc, để học hỏi một cách rất bài bổn về chủ đề sẽ rao giảng. Mỗi năm thường có một chủ đề chuyên 
biệt, chẳng hạn học hỏi về Phúc âm theo thánh Matthêu, thánh Luca… Ngoài ra, còn trau dồi thêm về 
khả năng sinh hoạt. Phần này thường do các huynh trưởng Hướng Đạo phụ trách. 

Cho tới ngày hôm nay, hầu như thầy nào thời bấy giờ cũng vẫn còn in đậm những dấu ấn kỷ niệm khó 
mà phai nhạt về một người cha rất mực công bằng, nhưng cũng rất mực yêu thương con cái mình. Có 
những lúc ngài đã mắng cho một trận te tua, nhưng rồi sau đó ngài lại ôn tồn ủi an và khuyến khích: 

- Tao nói là nói thế, còn mày không có thì thôi, việc gì mà phải buồn! 

Trước hết, ngài đã cư xử rất mực công bằng đối với các thầy. Sự công bằng này phần nào được tỏ lộ qua 
quyết định: tất cả các thầy của Long Xuyên đều phải đi giúp xứ hai năm, cho dù đang học ở Saigon, 
Đàlạt và ngay cả Rôma cũng vậy. Các cha giáo ở Đàlạt cũng như ở Rôma đã nhiều lần can thiệp để xin 
rút bớt hay chuyển đổi thời gian, chẳng hạn một năm giúp sau khi đã xong triết học và một năm giúp 
sau khi đã xong thần học, để tránh đi tình trạng “trật xích”. Thế nhưng, sự gì ngài đã quyết là đã quyết, 
chẳng hề đổi thay. Hơn thế nữa, thời bấy giờ những thầy được gửi đi học ở Đàlạt và Rôma, vốn được liệt 
vào hàng ưu đãi, nên bù lại trong thời gian đi giúp phần lớn những thầy này được gửi vào hai “lò thử 
lửa”, đó là Phú Quốc và Trường trung học Số Sáu, do cha Nguyễn Thượng Uyển phụ trách, để được 
“huấn nhục” hầu trở thành “thép đã tôi thế đấy”, cũng giống như việc đào luyện các lính mới tại Chi 
Lăng: “quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”!!! 

Tuy nhiên, ngài lại tỏ ra rất mực yêu thương đối với các thầy. 



Sau khi làm đơn xin gia nhập giáo phận Long Xuyên, mỗi chú đều phải gửi về cho ngài một tấm hình. 
Ngài để tất cả những tấm hình ấy trên bàn, ghi tên từng chú. Vì thế, khi đi nghỉ hè, tất cả những chú, đã 
chọn Long Xuyên làm quê hương của mình, cùng đi về với nhau để “trình diện” ngài. Mặc dù đây mới chỉ 
là lần gặp gỡ đầu tiên, thế mà ngài đã gọi tên từng chú trúng phong phóc, không sai trật một ai. Thật là 
tuyệt vời! 

Thời bấy giờ, các chú cũng như các thầy đều được hoãn dịch vì lý do tôn giáo. 

Mỗi năm có nhiều đợt đổi giấy hoãn dịch. Vì thế, khi giúp văn phòng Tiểu chủng viện Têrêxa, ngài đã bảo 
gã đã phải lên danh sách từng đợt cho suốt cả một năm và đưa sang cho ngài ký, rồi cất trong tủ, để cứ 
đúng hẹn lại lên. Ngài nhớ rất kỹ, nên mỗi khi tới đợt, ngài lại sang Chủng viện và nhắc: 

- Mày lên Nha Động Viên đổi giấy cho tao. 

Nói đoạn, thế nào ngài cũng dúi cho ít tiền vào tay và bắt phải đi máy bay, chứ không được đi xe đò. 
Thế là chỉ việc mua vé, ra “phi trường” Vàm Cống, lên máy bay dân sự hai chong chóng và sau hai mươi 
phút đã tới Tân Sơn Nhất. 

Cũng vì lá bùa hộ mệnh là tấm giấy hoãn dịch, nên một số thầy cũng như một số chú đã lợi dụng lòng 
nhân từ và rộng rãi của ngài. Mặc dù đã xuất và không còn tu nữa, nhưng vẫn gãi đầu gãi tai, xin ngài 
thương ban cho giấy hoãn dịch… để tiếp tục những năm tháng đại học, bằng không thì việc học sẽ bị cắt 
ngang và tắc nghẽn. Lúc ấy, nhiều anh đã cả gan dám hứa với ngài rằng trả khi xong cái nợ đèn sách, sẽ 
tính lại chuyện tu trì. Ngài chỉ mỉm cười trong thinh lặng, vì đã biết rõ tận tim đen, có anh nào học xong 
mà tu lại đâu. 

Thời bấy giờ, ngài qui định mỗi tháng cha sở phải cấp cho thày xứ ít là hai trăm đồng. Và khi về Toà 
Giám Mục tham dự cấm phòng tháng, ngài còn cấp thêm hai trăm đồng nữa, gọi là tiền xe pháo, đi lại và 
bồi dưỡng. Thỉnh thoảng có dịp lên thăm Đức Cha, bao giờ ngài cũng bắt đầu bằng câu: 

- Mày có cần tiền không đấy. 

- Dạ thưa Đức Cha, tiền ai mà không cần chứ. 

Thế rồi ngài cúi xuống, kéo ngăn bàn và đưa cho mấy chục đồng. 

Đối với các cha cũng vậy. Những cha nào thiếu lễ, thì cứ việc vô tư đến xin với ngài. Chính tay ngài gói 
tiền, đề tên và phân phát trong dịp cấm phòng tháng. 

Hiện giờ, mặc dù đã trăm tuổi, thế nhưng tất cả số tiền bàn dân thiên hạ biếu, ngài đều chuyển thành lễ, 
cho vào phong bì và mỗi lần có cha tới thăm, ngài đều sẵn sàng ban cho. Những lễ ấy thường là những 
lễ… béo! 

Gã còn nhớ, lần kia thể theo lời mời của ban giám đốc, ngài lên Đà lạt để truyền chức. Ngay tối hôm đầu 
tiên, anh em Long Xuyên kéo xuống phòng để chào. Vừa nhìn thấy, ngài bèn hỏi ngay: 

- Chúng mày muốn xin cái gì vậy? 

- Thưa Đức Cha, cái mà không ai chê cả. 

- Lại tiền phải không? Chúng mày làm như tao nhiều tiền lắm thì phải? 



- Dạ, hình như mọi tiền bạc trên thế gian này đều chui cả vào túi Giám mục? 

Ngài trợn mắt và hỏi: 

- Đứa nào ăn nói lếu láo thế? 

Nói thì nói, nhưng cuối cùng ngài vẫn cho anh em Long Xuyên một số tiền để làm quĩ chung. Riêng 
những anh em mới lên, lại còn được ngài tặng thêm cho mỗi người sáu trăm đồng để mua bộ sách luân 
lý của Noldin. 

Các cha giáo ở Đàlạt hầu hết đều xuất thân từ các nước phương tây, nên không thể phát âm một số từ 
tiếng Việt cho đúng được. Vì thế, ngài thường được gọi là “Monseigneur Ngu” (vì không đọc được chữ 
Ngữ). Nghe vậy, một tên Qui Nhơn bèn nói với gã: 

- Đức cha của mấy ông kỳ quá, ai lại tên là Ngu. 

Tức khí, gã bèn phản pháo bằng cách kê tủ đứng: 

- Còn Đức cha của mấy ông là gì biết không? Monseigneur Cac (Đức cha Huỳnh Đông Các). 

Thế là anh chàng Qui Nhơn kia bèn phải… tịt ngòi. 

Có lẽ cũng vì vậy mà thầy Hồ Bạc Xái, hiện là cha giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ, đã phải 
đổi tên mình thành Trịnh Anh Tài suốt thời gian tu học tại Giáo Hoàng Học Viện chăng? 

Thời bấy giờ, khi còn làm các chú hay các thầy mà ti toe viết lách, đương sự rất có thể sẽ bị mất “cụ” dễ 
như chơi, nghĩa là sẽ bị loại và không còn được tiếp tục con đường tu trì của mình nữa, bởi vì giáo luật 
đã qui định mọi sự viết lách đều phải được phép của bề trên và mọi thứ in ấn đều phải có “nihil obstat” 
và được “imprimatur” đàng hoàng tử tế. Vì trót đầu tư vào cái nghề bạc bẽo này, nên gã đã phải trình 
bày với cha De Diego, lúc bấy giờ đang làm viện trưởng. Ngài rất ủng hộ cho cái ước mơ còm cõi ấy. 

Thế nhưng, khi viết xong cuốn “Hình bóng cũ” và định cho ra mắt vào mùa Vu Lan năm 1971, mùa báo 
hiếu, để tưởng nhớ công ơn mẹ hiền, như Thượng Toạ Thích Nhất Hạnh đã làm trước đó với cuốn “Bông 
Hồng Cài Áo”, gã đã phải trình bản thảo lên cho ngài. Và chỉ một ngày sau, ngài đã đọc xong và bảo: 

- Mày viết cũng được đấy, nhưng sao không chia thành từng chương, từng mục hẳn hoi, ai mà cứ mỗi 
đoạn lại đề số 1, số 2, số 3… 

- Dạ thưa Đức Cha, cái mốt bây giờ nó thế. 

- Mốt với chả miếc… Này, đừng có mà mơ mộng đấy nhé. Mấy ông nghệ sĩ là hay mơ mộng lắm đấy. 

- Dạ con đâu có mơ mộng, vì nếu mơ mộng thì đâu có làm văn phòng được và nhất là đâu có đánh được 
danh sách hoãn dịch cho Đức Cha. 

Ngài chép miệng và bảo: 

- Mới nói có vậy mà đã gân cổ ra mà cãi!!! 



Thời bấy giờ, ngài phát động chương trình gây quĩ để xây dựng chủng viện bằng cách phát bằng ân 
nhân. Bằng đã được in và ký sẵn, rồi trao cho thầy Nguyễn Công Danh phụ trách, vì chữ thầy thật đẹp. 
Cứ lâu lâu, ngài lại đưa sang một danh sách và thầy Danh có nhiệm vụ phải viết tên các vị ân nhân vào 
bằng. 

Vì cùng giúp với nhau, nên một ngày kia gã bỗng nảy ra một “tối kiến” để nghịch ngợm. Gã nói với thầy 
Danh: 

- Ông hãy viết cho mỗi đứa một bằng ân nhân với số tiền ủng hộ là một triệu đồng. 

Một triệu đồng hồi ấy to lắm, vì để được một bằng ân nhân, thì chỉ mất có mười ngàn và tổng chi phí xây 
dựng ngôi nhà thờ Chính Toà hiện nay chỉ mất có ba mươi triệu mà thôi. 

Hai đứa trang trọng đặt bằng ân nhân của mình trên bàn, bên dưới tấm kính. Thế rồi một buổi sáng, ngài 
ghé vào văn phòng chủng viện, ngắm ngắm nghía nghía một hồi, rồi túm đầu hai đứa, cú cho mấy cái và 
nói: 

- Chúng mày có giúp tao được một đồng bạc nào không? 

- Dạ thưa Đức Cha, đây là để thưởng công cho người viết, mà Đức Cha cũng chẳng mất đồng bạc nào. 

- Chúng mày thật là quá lắm, quá lắm. 

Tương truyền rằng mỗi khi túng tiền, ngài liền đốt nến và khấn với chị thánh Têrêsa. Và rồi tiền bỗng 
dưng từ đâu mà đến cũng chẳng hay biết , cứ như là từ trên trời rơi xuống. Còn nếu khấn rồi mà không 
linh, thì hình như ngài hơi bị hờn dỗi, đặt tượng chị Thánh quay vào tường… 

Cho đến bây giờ gã vẫn còn nhớ lời khuyên của ngài về việc sử dụng tiền bạc: 

- Đối với những việc cần thiết, thì bạc triệu, bạc tỷ cũng sẵn sàng chi, nhưng đối với những việc dư thừa, 
thì một đồng, một cắc cũng không. 

Nguyên tắc này đã được ngài áp dụng vào chính cuộc sống của ngài. Đường đường là một vị Giám mục 
tiên khởi của một giáo phận, thế mà cuộc sống của ngài vẫn luôn đơn sơ và đạm bạc, nếu không muốn 
nói là khắc khổ. Một chiếc giường nhỏ, không nệm. Mấy bộ quần áo, không kiểu cọ. Giấy ngài dùng để 
viết là những tờ lịch, những phong thư hay những tờ giấy đã được dùng một mặt. 

Ngoài những bận rộn với công việc xây dựng giáo phận, ngài luôn dành lấy những giây phút thinh lặng 
để cầu nguyện, cũng như làm việc một cách riêng tư và trí thức, chẳng hạn như viết những bài huấn 
đức, dịch trọn bộ sách các bài đọc và những tác phẩm đồ sộ khác như cuốn “Tự thuật” của thánh 
Augustinô. Khi đọc lại bản dịch của ngài, gã mới thầm phục sự am hiểu rành rõi tiếng Pháp của ngài. 

Bằng tâm tình của những người con giáo phận qua những kỷ niệm được chắp nối, gã cảm thấy quả thực 
ngài là một người cha trên cả tuyệt vời. 

Gã Siêu (Lm. Hoàng Đình Mai) 

 

 



Vài Lời nói về Bố của tôi: 

Vị Đáng Kính 

Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ 

Giáo phận Long Xuyên cùng với đại diện của các giáo phận khác và nhiều đoàn thể trong nước hợp cùng 
với gia tộc, linh tông khắp nơi đang chuẩn bị mừng Đại Thượng Thọ 100 năm tuổi, 75 năm Linh Mục, 50 
năm Giám Mục của Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, và đồng thời cũng mừng Kim Khánh 50 năm thành 
lập Giáo Phận Long Xuyên trong tháng 5, năm 2009. 

Để làm một món quà đặc biệt cho người cha tinh thần, giáo phận đã quyết định thực hiện tập kỷ yếu 
‘Viết Về Cha’. Trong tập kỷ yếu này, các Đức Cha, các cha, và rất nhiều cựu chủng sinh, đặc biệt các cha 
và anh chị em thuộc gia đình lớp Khai Phá đã viết rất nhiều công đức về Ngài. Vì thế, tôi chỉ nêu lên vài 
nét chấm phá mà tôi được biết về Ngài, suốt chiều dài 68 năm qua, từ lúc Ngài nhận tôi làm đệ tử. 

Ngày 19 tháng 3 năm 1941, vừa đúng 10 tuổi đầu, tôi được nhập Tiểu chủng Viện Têrêsa Mỹ Sơn, Địa 
Phận Lạng Sơn. Tôi được cha Bề Trên Vinh trao cho Thầy Khánh trông coi, giúp đỡ, và chỉ dẫn những 
bước đầu trong cuộc sống tu trì: giờ nào việc ấy và việc nào chỗ ấy. Chiều hôm đó tôi đến trình diện với 
cha Ngữ và đó cũng là lúc tôi chọn Ngài làm cha quan thày và Ngài đồng ý nhận tôi làm đệ tử! Hay nói 
một cách ci-ne-ma và thân mật hơn là Bố-Con tôi kết nghĩa từ hôm ấy. ‘Vâng từ đó Chúa đã gọi con. 
Vâng từ đó con đã chọn Ngài’. Cha Ngữ cũng vừa được Đức Cha Hedge (Minh) trao cho công việc điều 
hành giáo phận, làm giáo sư chủng viện, và nhiều nhiệm vụ khác nữa. Chủng viện Têrêxa Lạng Sơn lúc 
ấy bao gồm các thầy đại chủng viện và các chú tiểu chủng viện. 

Tôi được thày Khánh cắt nghĩa cho biết cha chính Ngữ đã chọn cho chủng viện đi theo linh đạo của 
Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu và vì là giáo phận Truyền Giáo nên mọi giáo sĩ từ cha bề trên đến các 
chú chủng sinh nhỏ nhất như tôi cũng được huấn luyện theo Phong Trào Hướng Đạo. Hằng tuần các tu 
sinh trong chủng viện phải tập đi bộ, leo núi, hoặc bơi lội ... ít nhất là 3 cây số vì cha Ngữ thấy rằng sự 
huấn luyện thể lý này không chỉ giúp cho sức khỏe hiện tại mà còn ích lợi rất nhiều cho việc truyền giáo 
trong vùng thượng du sau này. 

Cha Ngữ cũng đã dậy cho các tu sinh sống hòa đồng ngay từ lúc còn ở trong nhà trường. Thấy rằng 
muốn giảng đạo thì cần phải hoà đồng với dân, nên Ngài cho các thày và các chú sinh hoạt chung với 
Hướng Đạo Sinh của Tỉnh. Một số thầy đã trở thành những cầu thủ đá bóng xuất sắc của đội bóng Tỉnh 
Lạng Sơn bấy giờ. Mỗi lần có trận thi đấu lớn thì cả chủng viện được đi xem miễn phí. Các tu sinh cũng 
có mặt trong các dịp thi đua thể thao của các tỉnh miền Bắc: từ thủ đô Hà Nội đến các tỉnh Bắc Ninh, Bắc 
Giang…. Các thày lớn lại có dịp đóng góp sức lực, phát triển, và thi thố tài năng. Lần đầu tôi được thấy 
ba thầy trong chủng viện đã đi dự thi và xuất sắc đem về những huy chương vàng trong các bộ môn: 
quay pa-ra-fic, nhẩy xa, và nhẩy sào. 

Một năm nọ, trước khi đi nghỉ hè, Hướng Đạo Sinh Tỉnh Lạng Sơn có tổ chức cuộc thao diễn lớn 
(grand jeu) và trong đó có Đại Trường Ca về Ste Jeanne D’Arc với hơn 300 ca viên trình diễn trước Hang 
Đá khổng lồ, ở Bãi Trận mênh mông. Rất đông khán thính giả tham dự. Trong số các ca viên có nhiều tu 
sinh. Tôi không bao giờ tôi quên được khi chú Hiển, chú Kế, và tôi được chọn hát solo một đoạn trong 
bản Đại Trường Ca ấy: “Jeanne Le Roi…”. Thánh Nữ Joan of Arc 

Cứ khoảng 3 tháng một lần các cha giáo và toàn thể các chủng sinh, balô trên vai với đầy đủ đồ đạc 
cá nhân, tất cả vào cắm trại trong rừng sâu, luyện tập hướng đạo, theo cấp bậc. Có ba chiếc xe bò chở 
nồi niêu, xong chảo theo. Tôi vào đội Sói Con (louveteau). Tối đến đốt lửa trại và sinh hoạt chung, đọc 
kinh tối, rồi về lều ngủ giữa rừng sâu. Đôi khi còn nghe chó sói rú đâu đây! Trong khi đó các giáo phận 



miền xuôi vẫn đang huấn luyện các tu sinh một cách rất đóng kín và nghiêm ngặt theo giai cấp, nhất là 
những nơi thuộc quyền các cha Tây Ban Nha từ Manila, Phi Luật Tân sang. 

Bầu khí mới ấy là nhờ cha chính Ngữ, người đã đi du học chủng viện Luçon và chịu chức linh mục bên 
Pháp về. Sau khi du học về, Ngài đã xuất bản cuốn “ Thanh Niên Sức Sống” để hướng dẫn giới trẻ biết 
sống đạo đức và khỏe mạnh. Trong sách ấy cũng có phần gíáo dục về sinh lý nam-nữ trước khi lập gia 
đình … Cuốn sách mau lẹ len lỏi vào nhiều gia đình khắp nơi! Ngài có căn bản về Hán học, chữ Nho, và 
chữ Nôm. Cho đến hôm nay ngài vẫn còn tính bản cửu chương bằng chữ Hán. 

Ngài còn giỏi tiếng Latinh, thông thạo tiếng Pháp, tham gia nhiều Hội Nhà Văn … Ngài được trao phó 
nhiều chức vụ khác nhau: Thư Ký Sứ Thần Toà Thánh ở Huế. Ngài có công góp phần chứng minh với 
Tòa Thánh là linh mục tu sĩ địa phương có khả năng như các cha truyền giáo, nếu được học hành đầy đủ 
sẽ có nhiều điểm hơn các cha ngoại quốc. Ngài cho các cha ngọai quốc thấy nhiều điểm khác nhau về 
phong tục và văn hóa, đôi khi còn ngược nhau. Chẳng hạn: để tang Âu Châu mầu đen, Á Đông mầu 
trắng … Nhờ đó Toà Thánh có cái nhìn đặc biệt về hàng Giáo Phẩm Việt Nam và phong chức Giám Mục 
bản xứ liên tục tới nay… 

Chủng viện đang trên đà tiến và đầy hứa hẹn tương lai – Tiếc thay, cuối năm 1941, thế chiến II ập 
vào Cao Bắc Lạng, các nguồn tiếp tế không tới nữa, Đức Cha Minh buộc lòng đóng cửa Chủng Viện - Cha 
Ngữ nhìn xa trông rộng nên chọn lại mấy thầy: Lãng, Tường, Nhường, Khánh lên học riêng tại xứ Lộc 
Bình, và Bản Lìm – sau này cả 4 vị đều làm linh mục và Cha Lãng còn lên Giám Mục Xuân Lộc – cả 4 đều 
du học Roma và Pháp, đều có bằng cấp, hồi hương để giúp giáo hội và xã hội… Đồng thời cũng chọn 3 
đứa bé nhất là Marcel Văn, Joseph Hiển và Joseph Khấn, gửi lên Quảng Uyên, Cao Bằng giúp xứ và giúp 
2 cha Maillet Bính, và Brébillon Úy… Cả 3 chúng tôi cũng đều trung thành với ơn gọi Linh Mục. Hiển ở 
gần 1 năm, về quê , nhập chủng Đạo Ngạn, Bắc Ninh – Văn ở 2 năm, về quê, sau nhập Dòng Chúa Cứu 
Thế Thái Hà, Hànội, lấy cái chết làm chứng Đức Tin trong trại giam. Còn tôi, giúp 2 cha tới tháng 6/1945 
mới được về thăm gia đình. Về được ít ngày, Quân Nhật chiếm nhà xứ bắt tôi làm tù binh, hầu hạ mấy 
quan lớn cho tới khi Nhật đầu hàng Đồng Minh. 

Tháng 8/1946 tôi thi nhập TCV Đạo Ngạn Bắc Ninh, học dược 3 năm - sau trốn ra Hà Nội, tạm trú Cô 
Nhi Viện Têrêsa, Lacordaire, được cha (ĐC) Seitz giúp đỡ, và cha (ĐHY) Phạm đình Tụng làm linh hướng. 
Tháng 8/1950 cha Ngữ gọi thầy Đoàn văn Hàm và tôi lên Lạng Sơn. Tôi giúp cha (ĐC) Dụ huấn luyện 
chủng sinh vê Hướng Đạo và Thiếu Nhi Thánh Thể… 

Thật ngậm ngùi, 10 giờ sáng ngày 1-10-1950 tại phi trường Lạng Sơn, ĐC Jacq Mỹ và cha chính Ngữ 
tiễn cha Phú và 5 chủng sinh (giống má) về Hànội theo Quân Pháp rút khỏi Cao Bắc Lạng, sau những 
trận đại bại ở Đông Khê, Thất Khê… Cảm động biết bao, khi Bố Ngữ giúi vào tay tôi một gói giấy báo 
trong có cái quần bà ba đen, một cái ô (dù), và bọc nhỏ trong có 10 đồng Đông Dưong, cùng tấm ảnh tit 
(căn cước 3x4 của ngài mà tôi vẫn giữ tới nay). Trong những trang Nhật Ký từ năm 1950 đến năm 1954 
của tôi gồm 2 cuốn với 400 trang, tôi luôn đề cao ngài, độc thoại với ngài trên trang giấy!!!! 

Cuộc đời lưu lạc từ đây: lúc thì tôi học ở Ninh Cường, Trung Linh , Bùi Chu; khi thì chuyển lên Hà Nội, 
học TCV Piô XII, Quần Ngựa. Rồi vào Nam, tiếp học TCV Piô XII, Chợ Lớn đến năm 1957 – Lên ĐCV Xuân 
Bích Thị Nghè ( 57-61)- ĐCV Thánh Giuse, Sàigòn (61-63). Được thụ phong Linh mục 23/4/1963 (nay 
đúng 46 năm) tại Vương Cung Thánh Đường Saigon, rồi Phó xứ An Lạc, Chí hòa, Saigon. Đến 1-10-1966 
thì được đi du Học Fribourg, Thụy Sĩ – cũng vữa để trị bệnh. 

Đi đâu, ở đâu, làm gì, tính toán gì, tôi vẫn luôn hãnh diện và sống những điều đã được huấn luyện 
những năm ở chủng viện dưới sự dìu dắt của cha chính Ngữ. Khi đi du học, tôi chấp nhận tự túc theo yêu 
cầu của Đức TGM Bình. Cùng đi trong dịp đó với 6 linh mục người miền Nam, gốc Saigon, hoàn toàn 
được lo mọi thứ giấy tờ và học bổng – riêng tôi, hoàn toàn tự túc – và sống tinh thần linh mục thợ (priest 
worker). Năm 1969 tôi đã sang gặp Nhóm Linh Mục Thợ ở St Laurence, Pháp, phía Geneve… được các 
ngài mời gia nhập… tôi tìm hiểu, và muốn gia nhập… nhưng nhớ lời ĐTGM Phaolô Bình khuyên: “Cha nhớ 
đi học về giúp giáo hội VN, nếu không chúng tôi không có can đảm gửi các cha khác đi nữa!”… Nhớ lời 
ngài tôi đã hồi hương giúp Việt Nam. 



Khi cha Lãng nhận chức Giám Mục giáo phận Xuân Lộc thì Đức Cha Ngữ xin với ĐTGM Phaolô Bình 
cho tôi xuống thay thế chỗ ĐC Lãng với nhiều trách nhiệm khác nhau.... 

Tại tòa giám mục Long Xuyên, một lần nữa, tôi lại có những ấn tượng mạnh khi thấy gương mẫu 
khiêm nhượng của Đức Cha Micae. Ngài xin tôi giải tội cho Ngài mỗi thứ Tư hàng tuần. Trừ khi có cha 
nào mới chịu chức, ngài liền xin cha mới giải tội – Ngài bắt tôi ngồi ghế và ngài qùy gối, khiêm tốn xưng 
tội… Lúc đầu tôi xin ngài ngồi, nhất định ngài không chịu!... Vì bệnh trạng, té xỉu trên 20 lần, và được 
giấy chứng bệnh do 15 Bác Sĩ khám nghiệm tại BV Chợ Rẫy, tôi xin đi trị bệnh tại Hoa Kỳ và bị kẹt lại tới 
bây giờ trong kiếp lưu vong, xa quê hương, xa giáo phận Long Xuyên mến yêu, và xa ‘Đức Cha Bố’, 
người luôn đặt nhiều hy vọng nơi tôi …!!! 

Xem quả biết cây, cổ nhân đã dạy như thế. Ngoài 4 cha: Lãng, Tường, Nhường, Khánh, rồi Văn, Hiển 
và tôi. ĐC còn huấn luyện, cải tổ các nữ tu Nhà Phước Lạng Sơn thành Nữ tu Đaminh Lạng Sơn, Nhà Mẹ 
ở xứ Lạng Sơn, Xóm Mới Gò Vấp. Tôi được Ngài sai tới giúp nhà Dòng mỗi kỳ hè từ năm 1954 đến năm 
1963 về văn học, giáo lý, đàn, hát… Tuy chỉ là những môn phụ nhưng lại rất cần khi các sơ đi giúp xứ….. 

Tôi chứng kiến suốt từ đó, các vị Bề Trên Dòng đều là con cái ĐC Ngữ như: Bà Tâm, Bà An. Và nay là 
Bà Đỗ Thị Minh…. Các bà đều là những vị có bản lĩnh, đầy đủ đức hạnh, thông minh, có bằng cấp. Các 
bà còn mời nhiều linh mục đức hạnh tới giảng dạy, đặc biệt là các linh mục dòng Đaminh. Nhà Mẹ ở Xóm 
Mới có trên dưới hai trăm nữ tu, đa số là giới trẻ - nhiều nữ tu có bằng Đại Học, và một số đã du học ở 
Roma, Pháp,Thụy Sĩ, Manila, và Hoa Kỳ… Có những nữ tu đã đoạt bằng tiến sĩ… Tóm lại, đang đà tiến 
mạnh…trực tiếp và gián tiếp dưới ảnh hưởng hướng dẫn khôn ngoan, tế nhị của ĐC Ngữ… 

Ngoài ra, nhóm giáo dân linh tông được ngài hướng dẫn, chẳng những về giáo lý, sống đạo trưởng 
thành mà còn sống đạo thực tiễn ngay trong gia đình. Gốc gác những nhóm này có từ thời ông nội bà 
ngoại thập niên 40-50 ở Lạng Sơn, Thất Khê… và còn nối tiếp đến ba bốn đời: con cái, cháu chắt nữa. 
Nhân ngày Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót ở Santa Ana, California, đã có gần ba mươi anh chị, 
con cháu của Đức Cha từ các tiểu bang khác về tham dự. Họ đã ghé thăm tôi và nhắn gửi lời chúc mừng, 
ý lễ, và ít quà cho ‘Bố Già’ để Ngài chia sẻ cho các linh mục vùng sâu, vùng xa trong giáo phận Long 
Xuyên, như Ngài thường làm cả hơn nửa thế kỷ nay… Thật nghĩa tình như trong một gia đình. 

Ngài có kinh nghiệm trông coi các giáo xứ ngoài Bắc: Lộc Bình, Mỹ Sơn. Di Cư vào Nam, Ngài giữ 
nhiều chức vụ khác nhau: Phó Giám Đốc Di Dân, Giám Đốc Phong Trào Nghĩa Binh Thánh Thể, cha chính 
và đại diện giáo phận Lạng Sơn, sáng lập Khu Xóm Đạo Xóm Mới. Ngài thành lập xứ Lạng Sơn, Xóm Mới, 
mở trường Trung Tiểu Học Dũng Lạc, và bên trong trường học này, Ngài lập Tiểu Chủng Viện Têrêxa 
Lạng Sơn để mong sau này về Bắc nối tiếp việc truyền giáo. Nhưng hoàn cảnh xã hội thay đổi, những hạt 
giống này không được tung ra miền Bắc, nhưng đã là những “ngôi sao” phát triển Công Giáo tại Giáo 
Phận Long Xuyên kể từ năm 1961, khi Ngài được Tòa Thánh chọn làm Giám Mục tiên khởi của GP Long 
Xuyên non trẻ, mới được thành lập. 

Trong các mùa nghỉ hè, ngài khuyên các chú nhỏ về thăm gia đình chừng một tuần, rồi thời gian còn 
lại thì vào nhà xứ giúp các cha. Các thày lớn, lớp ĐC Lãng, cha Tường… thì chính Ngài hướng dẫn lên núi 
Ba Vì, Tam Đảo để được huấn luyện Hướng Đạo và lên cấp lên đai…. Đi tới đâu, Ngài cũng luôn đặt vấn 
đề giáo dục lên hàng đầu. 

Năm 1961, khi giáo phận Long Xuyên được thành lập thì con số dân công giáo chỉ có 5% mà thôi nên 
Ngài chú trọng ngay tới việc huấn luyện nhân sự. Ngài đã xây dựng chủng viện sơ cấp Á Thánh Phụng ở 
Châu Đốc, tiểu chủng viện trung cấp Têrêxa ở Long Xuyên, sau dời về Rạch Giá, và đại chủng viện Tôma, 
Long Xuyên với cả hai phân khoa Triết, Thần cho cả các thầy thuộc giáo phận Long Xuyên và Cần Thơ 
mà những hoa trái hàng Giám Mục đã có: 

-ĐC Lãng (giáo sư) 
-ĐC JB Bùi Tuần (giáo sư) 
-ĐC Tiếu, ĐC Kiệt, ĐC Thống, ĐC Khảm. 



Ngài còn mở thêm Viện Giáo Lý để huấn luyện những thày dậy giáo lý tại Tân Hiệp, trên trục lộ Long 
Xuyên-Rạch Giá. Đặc biệt, khu định cư Cái Sắn trước đây mênh mông cói lác, hoang dã bây giờ đã thành 
vùng trù mật lúa gạo - chẳng những đủ ăn, mà còn xuất khẩu cả triệu tấn mỗi năm. Trong khu định cư 
này đã có hơn một trăm ngàn giáo dân, và số giáo dân trong toàn giáo phận Long Xuyên nay đã lên tới 
gần 3 trăm ngàn. Về số Linh Mục thì từ bốn năm chục lúc đầu, nay đã vượt trên hai trăm, đa số là linh 
mục trẻ, học vấn cao, và nhiều vị được đi du học. 

Đức Cha Ngữ luôn chú trọng vào việc duy trì và phát triển đời tu của các chủng sinh: lúc đầu chỉ là 
các thày Long Xuyên và Cần Thơ, sau này Ngài mở rộng cửa đón nhận bất cứ chủng sinh địa phận nào 
muốn nhập cuộc. Mỗi mùa hè, các thầy tụ về chủng viện Tôma học tập 1 tuần, rồi tung ra khắp các xứ 
“truyền giáo” để thực tập và sinh hoạt hội đoàn một tháng.Tất cả chi phí ăn uống, đi lại được Giáo Phận 
bảo trợ một trăm phần trăm. 

Từ Hoa Kỳ, hướng về giáo phận Long Xuyên, cha Tôma Đỗ Thanh Hà đã tổ chức Lễ Tạ Ơn để cầu 
nguyện cho Đức Cha Micae và giáo phận Long Xuyên nhân ngày sinh nhật của Ngài – mồng 2 tháng 2, 
năm 2009 tại Nguyện Đường Trung Tâm Công Giáo – và vào Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót lại 
tổ chức một lần nữa – lớn hơn và cũng tại Trung Tâm Công Giáo. Trong số các linh mục đống tế có cha 
Lê Sơn Hà, cha Bùi Ngọc Tỷ, cha Nguyễn Văn Thái, cha Nguyễn Bình An (nghĩa tử cha Giuse Nguyễn Văn 
Toàn), cha Đỗ Thanh Hà chủ tế và chỉ định tôi chia sẻ Lời Chúa. 

Tôi đã vâng lời và trong dịp này tôi đã lợi dụng để giới thiệu với giáo dân đôi nét về… Bố Tôi. 
Và sau đây là lời tâm sự riêng tư của tôi: 

Kính thưa Bố Micae rất khả ái, 

Từ năm 1941 đến năm 2009 là trọn 68 năm. Sáu mươi tám năm dưới bóng che chở và ảnh hưởng của 
Bố, con đã lớn và đã trưởng thành, đã ‘làm 

cha’ và ‘làm thầy’ nhiều thế hệ, nhưng nhìn lại cũng thấy đã nhiều lúc con làm phiền lòng Bố. Con chân 
thành xin bố tha thứ. Tưởng mãi được sống bên Bố, nào ngờ, nhưng tin rằng: nếu một sợi tóc trên đầu 
Chúa cũng đã đếm thì biến cố lưu vong này con đang phải chịu, hẳn cũng là ý Chúa. Và đã là ý Chúa thì 
đều tốt. Tưởng chỉ đi vài năm lại trở về giúp Giáo Phận, bên cạnh Bố, thế mà đã 15 năm trôi qua. 

Tạ ơn Chúa 15 năm qua con đã trải qua: 10 tháng trị bệnh tại Holy Spirit Hospital do các Nữ Tu Bác Ái 
làm chủ ở Camp Hills, Philadelphia, được trọ ở Nhà Xứ St Catherine Labouré 10 tháng – rồi làm quản 
nhiệm Cộng Đoàn Mẹ Mông Triệu, Davenport, Iowa, rồi được trọ Toà Giám Mục 5 năm, hơn 4 năm sau, 
làm phó xứ Chính Toà Thánh Tâm (Parochial Vicar, Sacred Heart Cathedral, Davenport) – rồi đã 5 năm 
thuê 1 phòng tại Nhà Hưu Linh Mục Bùi Chu, Garden Grove, California, Hoa Kỳ đây để sống qua ngày. 

Nếu sức khoẻ cho phép, con sẽ đại diện các con cái Bố ở hải ngoại về Việt Nam hợp với toàn thể Giáo 
Phận Long Xuyên, các đấng bậc toàn quốc: Tạ Ơn Chúa và cầu nguyện cho Bố sống mãi sống hoài, sống 
trong sự nghiệp Bố đã để lại cho Giáo Phận Long Xuyên và nơi lòng người mến yêu Bố. 

Một lần nữa xin Bố nhận nơi con lòng biết ơn và kính mến. 

Người con hèn mọn,  

LM. Joseph Nguyễn Khấn. 

 

 



Người Mục Tử Nhân Lành 

Lm Trần Thanh Thỏa 

Thập niên 60 các chủng viện còn thuộc các địa phận di cư . Đức Cha cố Micae đi từng chủng viện để 
chiêu mộ các chủng sinh . Năm 69-70 tôi đang học thần học 3 và 4 tại đại chủng viện Thánh Giuse 
Sàigòn. Mỗi dịp Đức Cha Micae lên Sàigòn, Ngài đều ghé Đại chủng viện thăm, rồi dục tôi làm đơn chịu 
chức 5 và 6, nhưng tôi xin khất để học xong Đại chủng viện. Học xong tôi xin Đức Cha cho tôi chuyển đổi 
địa phận. Đức cha liền cho tôi giấy giới thiệu để nhập địa phận nào cũng được. Tôi cầm giấy giới thiệu 
lên Đức Cha Ấn xin cho tôi nhập Xuân Lộc.  

Nhưng Đức Cha Ấn nói: 

- Đức Cha Micae quí các thày lắm, nhận thày lại mang tiếng là rủ rê các thày, nên tôi không dám nhận. 

Tôi lại cầm giấy giới thiệu trở về Long Xuyên và nói với Đức Cha Micae. 

- Thưa Đức Cha con chỉ muốn nhập Xuân Lộc , nhưng Đức Cha Xuân Lộc nói sợ mang tiếng là rủ rê các 
thày . Vậy con lại xin trở lại Long Xuyên.  

Tôi nghĩ rằng đã đi thì không có trở lại. Nhưng Đức Cha đã mau mắn vui vẻ nói: 

- Cũng được, nhưng anh em lớp đã chịu chức rồi, vậy cứ đi ra xứ rồi lúc nào Tao gọi chịu chức sau. 

Ra xứ được một năm, đầu năm sau Ngài ra tận Phú Quốc để truyền chức 5 và 6 cho tôi. 

Tháng 4 năm 73, Ngài lại lên tận Phú Giáo, Sông Bé nơi Cha Cố tôi đang ở để truyền chức Linh mục cho 
tôi. Ngài chẳng ngại đi khắp đó đây, dù xa xôi . 

Ngài có một tinh thần hy sinh hãm mình, đêm nằm ở Phú Quốc, sát bãi biển, gió lạnh muốn run lên, Cha 
sở đã dọn sẵn giường nệm cho Ngài, nhưng ngay chập tối Ngài đã tự cuộn lại nhét vào gầm giường Ngài 
chỉ nằm chiếu không thôi.  

Giữa năm 1974 trong cuộc tĩnh tâm năm, sau khi ăn tối xong, tôi và một Cha bạn cùng đi bách bộ với 
Đức Cha, sau một hồi nói chuyện, hỏi thăm, Ngài lấy một cái tăm đang cầm tay bẻ đôi ra và nói: 

- Hai Cha rút thăm trúng xứ nào thì nhận xứ đó. 

Tôi để cho Cha bạn rút trước, Cha đó lại rút trúng xứ ngài đang ở. Cha bạn nói: 

- Thưa Đức Cha con đang muốn xin đổi mà lại trúng thăm ở lại, vậy thì làm sao? 

Tôi nói: 

-Vậy cha cứ đổi đi, con về xứ cũ của cha cho. 

Đức Cha liền đấm lưng tôi thùm thụp và nói: 

- Sao không nói trước, lại còn bắt rút thăm nữa. 



Vấn đề đổi xứ rất đơn giản như vậy, nhưng rất tình nghĩa sâu xa. 

Một lần cấm phòng khác, trong giờ giải lao, Đức cha đi xăm xăm đến chỗ đông các cha trẻ đứng, các cha 
hỏi: 

- Đức Cha tìm cha nào ạ? 

Đức Cha không nói gì, Ngài nhìn vào từng cha một, rồi Ngài đi thẳng đến chỗ một cha trẻ đứng. Ngài 
nói: 

- Nó đây! 

Ngài liền xoắn tai cha đó, rồi đấm vào lưng mấy cái và nói: 

- Nhớ nhé, tao bảo không được uống rượu nữa nghe chưa! 

Thật là tình nghĩa. Một cha trẻ kia được bài sai đi xứ, nhưng cha đó chấn chừ không muốn đi. Một hôm 
Đức Cha đi xe về đầu kinh, rồi kêu đò vào trong kinh, không báo trước, Ngài bước lên bờ, giữa buổi trưa, 
cha sở đó đang ngủ, Ngài gõ cửa và nói: 

- Dậy đi, cha sở ơi, nhớ chuẩn bị đổi xứ nhá! 

Rồi sau đó Ngài lại xuống đò ra đầu kinh trở về địa phận. Những cử chỉ ưu ái thân thương, gần gũi và 
đầy ấn tượng như vậy đã để lại trong lòng các con cái sự trìu mến kính trọng và mến thương. Ngài thật 
là một Mục Tử Nhân Lành. 

Kênh 5b, ngày 29 tháng 12 năm 2009 

Lm Trần Thanh Thỏa  

 

 

 

 

 

 


