
  

 

NỐI KẾT  4/2014 

Nối		lại vòng tay 

 Kết chặt tâm tình 

Tháng Tư về. Đất trờì vào Hạ. Có những đám mây vần vũ trên bầu trời, lang thang vô định. Có 
những con nắng oi nồng, tỏa hơi nóng hầm hập khắp không gian. Trời chợt mưa, chợt nắng. 

Cảnh buồn nên lòng người bâng khuâng. Đối với mỗi người chúng ta, cuộc đời là những khoảnh 
khắc được đan xen lại. Chúng gắn bó và nhiều khi chi phối đời mình. Và cho đến hôm nay, 

chúng ta tất cả đều đã ngoài 60 tuổi. Thế hệ U60. Ở vào tuổi “tri thiên mệnh”, chúng ta biết 
được những gì sẽ đến và sẽ đi. Chúng ta cảm nhận được cái gì đã mất và những gì còn lại. 

Người ta bảo: người già thường sống vì kỉ niệm. Vui vì những thành công và buồn khi nhận ra 
những thất bại trong cuộc đời. 



Thế đấy, bây giờ thì các bố đạo đã được mọi người gọi là Cha Cố. Các bố đời đã trở thành ông 
ngoại, ông nội. Chúng ta đang bước đi trong chặng cuối cuộc đời. Thời gian chẳng chờ đợi ai. 

Vậy tại sao chúng ta không nối lại những vòng tay, cho dù lúc này đôi tay nhiều khi đã rệu rã, rời 
rạc. Tại sao chúng ta không kết chặt lại những tâm tình, cho dù bây giờ tâm tư của mỗi người 

chỉ là những tiếc nuối, hoài vọng. Chúng ta cần lắm những chia sẻ, những đỡ nâng 

115 “chú” ngày xưa vào chủng viện là 115 ước mơ. Những ước mơ cao cả, thánh thiện. Những 
ước mơ trọn đời dâng hiến. Nhưng bây giờ mấy ai trọn vẹn: Kẻ đạt được ước nguyện, có sống 

chết với lời thề? Người đánh mất ước mơ có bao giờ thôi luyến tiếc? 

Vẫn biết rằng: tất cả rồi sẽ qua đi, nhưng sao vẫn thấy não lòng khi cuộc đời cô quạnh không 
được ai nâng đỡ ủi an. Thế thì, người bạn già ơi, nhớ đến tôi nhé. 

 những ngày đáng nhớ trong tháng 5: 
- 1. Thụ phong Linh Mục:  

- 04/5  Ngân Khánh Linh mục: Giuse Bùi Đình Chư 
                   Giuse Đặng Văn Rao .  

- 26/5: Giuse Bùi Văn Đang 
Phêrô Phan Đình Sơn 

Hiêronimô Vũ Văn Tác. 
- 31/5: Phêrô Lê Trọng Hải 

Phêrô Mai Đức Vượng. 
- 2. Kỷ niệm Hôn Phối: 
- 3.     Mừng Snh Nhật: 
- 4.                     Lễ giỗ: 

17/5: Cha giáo Giuse Nguyễn Toàn Thư. 

 

  những gì đáng nhớ trong tháng qua: 
 

1. Nhân ngày Ngân khánh Linh Mục của hai Cụ Jos.Rao và Jos.Chư, xin 
ghi lại: 

 
Tâm tình chia sẻ nhân dịp mừng Ngân Khánh Linh Mục  

của Cha Pet.Nguyễn Tấn Khoa. 

Trọng kính Đức Cha, 
Kính thưa Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt,  Quý Cha và 

Quý Tu sĩ, 
Quý Ong Bà và Anh Chị Em thân mến, 



Thật là một niềm vui rất lớn lao và là một vinh dự rất đặc biệt cho giáo xứ Châu Đốc 
cách chung, và cho con cách riêng, khi được đón tiếp Đức Cha, Quý Cha, và Quý vị, trong bầu 
khí ấm cúng, thân mật, nhưng rất trang trọng, sốt sắng, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày lãnh nhận 
Thừa Tác Vụ Linh Mục của con. Sự hiện diện đông đủ và đầy ắp tình nghĩa cao quý này là dấu 
chỉ rõ nét của tình yêu mến thắm thiết mà tất cả mọi người dành cho chúng con, khi mà công 
việc của mỗi người thì rất bề bộn, đường xá lại xa xôi, cách trở. Chúng con xin hết lòng cám ơn. 

Mừng Ngân Khánh Linh Mục là một dịp rất tốt, để một lần nữa, con cảm nhận một 
cách sâu sắc tình yêu bao la của Thiên Chúa luôn tràn ngập trong cuộc đời của con, cũng như 
những tình cảm thân thương, quý mến của từng người dành cho con trên con đường bước theo 
Ơn Gọi. 

Con luôn luôn dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn sâu thẩm về biết bao ơn lành 
ngài đã trao ban, trong từng giây phút sống, cách riêng là đã hướng dẫn, dìu dắt con đáp lại lời 
mời gọi làm tông đồ của Đức Kitô, trong thánh chức linh mục, cho đến ngày hôm nay. Và còn 
mãi, suốt đời con. Mặc dù biết rõ con rất bất xứng. Con vẫn thường xác tín: giữa biết bao khó 
khăn, thử thách, hiểu lầm, vu khống, kể cả thất bại, tưởng chừng như bế tắc, sở dĩ mà con còn 
đứng vững, chỉ là nhờ vào tình yêu bao la của Thiên Chúa và sự trợ lực rất hiệu lực của ngài mà 
thôi. Và con cũng nghiệm ra rằng, Chúa dùng những những thử thách, khó khăn để đào tạo, giúp 
con trưởng thành hơn. 

Chúng con rất cám ơn Đức Cha Giuse đã đến với chúng con và chủ sự thánh lễ Tạ 
Ơn hôm nay. Điều đó đã nói lên rõ ràng sự ưu ái mà Đức Cha đã dành cho chúng con. Ơ nơi 
Đức Cha, con đã học được rất nhiều mẫu gương sáng của người tông đồ-mục tử, cách đặc biệt 
là sự kiên nhẫn, tính hiền hòa, lạc quan, vui tươi, đạo đức, phục vụ và trí thức. Có lẽ nhờ đó mà 
Đức Cha chưa bao giờ mất ngủ. Chắc chắn tất cả đã giúp cho việc mục vụ của Đức Cha và của 
chúng con đạt được nhiều kết quả mong muốn. 

Con rất nhớ ơn Đức Cha Micae đã khơi mào Ơn Gọi của con, lúc con còn thơ dại. 
Còn nhớ, vào năm 1962, khi đến nhà thờ Chợ Mới để trao ban bí tích Thêm Sức, sau thánh lễ, 
giữa đám đông đang vui mừng chào đón, Đức Cha đã bất ngờ quay sang con và hỏi: con có 
muốn đi tu không ?- Con liền trả lời: Dạ, có. Mặc dù chưa biết đi tu là gì. Và ngay sau đó, Đức 
Cha đã nhờ Cha sở giúp con thi vào Tiểu Chủng Viện Á Thánh Phụng Châu Đốc, vào năm sau. 
Khi con là linh mục, Đức Cha cũng vẫn thường xuyên thăm hỏi, nhắc nhở. Ngay cả khi Đức Cha 
đã nghỉ hưu, mỗi lần gặp gỡ, Đức Cha vẫn động viên, và thỉnh thỏang vẫn khuyến khích con 
bằng những ý lễ đặc biệt. 

Con sẽ luôn ghi nhớ mãi công ơn Đức Cha Gioan, đã tận tình hướng dẫn con trong 
vai trò linh hướng từ Tiểu Chủng Viện, thường xuyên nâng đỡ con trong những thời điểm khó 
khăn, đồng hành với con trong những cơn thử thách. Chính Đức Cha đã thương yêu trao ban 
cho con thánh chức linh mục, tại nhà thờ chánh tòa Long Xuyên, cách nay 25 năm. Sau đó, đã 
gởi con sang Cộng Hòa Pháp, trong bốn năm, để bồi dưỡng kiến thức trong ngành Khoa Học 
Chính Trị-Kinh Tế-Xã Hội. Nhờ những gì học hỏi được trong thời gian này, mà con đã hiểu biết 
nhiều hơn về chế độ mới. Và nhờ noi theo đường hướng “ Điều Răn Mới” của Đức Cha, mà con 
nghĩ rằng, công việc mục vụ của con có nhiều thuận lợi và hiệu quả hơn, trong một xã hội còn rất 
mới và xa lạ, sau năm 1975. Con thực sự cảm nghiệm rằng, từ cái nhìn nghi kỵ của những con 
người quá khích, xem người môn đệ của Đức Kitô như là kẻ thù, tôn giáo là thuốc phiện, cần 
phải xóa bỏ, đi đến chỗ chấp nhận, có thiện cảm, cùng làm việc chung với nhau, thậm chí là thân 



tình… thì đó đã là một bước tiến rất lớn trong sứ mạng truyền giáo của người tông đồ. Con vẫn 
tâm niệm: đó luôn luôn là hướng đi đúng đắn, nhất là trong hòan cảnh hiện nay. 

Con không bao giờ quên công ơn cao dày của Quý Cha giáo, những vi An 
sư, trải dài qua các Tiểu Chủng viện Á thánh Phụng, thánh Têrêxa, Giáo Hòang Học Viện Piô X 
Đà Lạt, Hội Truyền Giáo Paris…Vì lòng kính Chúa và yêu mến Giáo Hội, cũng như vì những tâm 
huyết đối với công cuộc truyền giáo, các ngài đã nhiệt tình, hy sinh dâng hiến tất cả công lao sức 
lực, để đào tạo những mục tử như lòng Chúa mong ước, trong đó con là một thành viên. Giờ 
đây, có vị đã an nghỉ trong Chúa; có vị đang nghỉ hưu sau khi đã hòan thành sứ mạng; có vị 
đang ở cách xa ngàn dặm.. Con tự hứa sẽ luôn cố gắng, để không phụ lòng các ngài. 

Con rất cám ơn Cha Antôn Phạm Trung Kiên, nguyên Cha sở nhà thờ Ong 
Chưởng-Chợ Mới,đã giúp đỡ con rất nhiều trong những năm tháng đầu tiên của đời tu. Cha đã 
giới thiệu cho con nhập vào Tiểu Chủng Viện Á thánh Phụng Châu Đốc, hướng dẫn con từng 
bước, khi con còn quá non nớt. Con còn nhớ, một lần Cha đã phải bật cười, khi con chưa phân 
biệt thế nào là Người Việt Nam và người Nam, với người Bắc, mặc dù đã vào Nhà Chúa được 
hơn một năm. Xin Chúa luôn ban nhiều ơn lành cho Cha. 

Con vẫn luôn nhớ ơn và cầu nguyện nhiều cho Cha Phêrô Phan Văn Khả, Cố Cha 
sở nhà thờ Năng Gù. Sống và làm việc bên cạnh Cha gần 13 năm, với tư cách là thầy giúp xứ, 
vào một thời buổi thật khó khăn, con đã được Cha giúp đỡ rất nhiều, về mọi mặt. Vào ngày 09-
01-1989, trên đường đến Đại Chủng viện Cần Thơ dạy học, do một tai nạn giao thông nghiêm 
trọng, Cha đã về với Chúa, để lại nơi tất cả những người giáo dân, biết bao thương tiếc. Trong 
hòan cảnh rất khó khăn lúc bấy giờ, để khỏi phải điều một linh mục từ nơi khác đến với biết bao 
vấn đề phải cảnh giác, đề phòng, Chính Quyền đã chấp nhận cho Tòa Giám Mục phong chức 
linh mục cho con là người tại chỗ, mặc dù trong một thời gian khá dài trước đó, Đức Cha Gioan 
đã đề nghị nhiều lần, nhưng không được đáp ứng. Từ đó, con mới nghiệm ra rằng, sự ra đi của 
Cha là tiếng nói mạnh nhất để cho con được tiến lên. Và cũng từ đó mà con luôn tự hứa với lòng 
mình, sẽ luôn luôn nhớ ơn Cha và cầu nguyện cho Cha, sẽ luôn luôn nỗ lực để tiếp nối công việc 
tốt đẹp của Cha. 

Với Anh Em lớp Don Bosco 63 thân thương. Hơn 50 năm qua, cùng được đào tạo, 
huấn luyện và làm việc cho Chúa và cho Giáo Hội, tại giáo phận và khắp nơi trên thế giới, chắc 
chắn mỗi người chúng ta đều cảm nghiệm một cách sâu sắc, thế nào tình huynh đệ thân thiết, 
thế nào là sự nâng đỡ tinh thần cao quý, và thế nào sự hỗ trợ đắc lực mà chúng ta cùng chia sẻ 
cho nhau, để giúp nhau chu tòan sứ mạng Tông đồ của Chúa. Dù là linh mục, hay đang sống đời 
đôi bạn, tôi vẫn xác tín rằng, tình nghĩa anh em là điểm tựa rất vững chắc, để nâng đỡ nhau, 
trong mọi hòan cảnh của cuộc đời. Xin hết lòng cám ơn Anh Em. Và xin hãy tiếp tục xây dựng và 
phát triển tinh thần này của thánh Don Bosco, để tất cả luôn xứng đáng là chứng nhân của Thầy 
Chí Thánh. 

Tại Giáo Hòang Học Viện Piô X Đà Lạt. Con chỉ có diễm phúc được hưởng bầu khí 
thân tình, thương mến… trong 6 năm. Thế nhưng, thời gian tương đối ngắn ngủi này đã để lại 
nơi bản thân con những dấu ấn tâm hồn rất sâu đậm, gắn bó. Cách sống và sinh họat, cách làm 
việc và giao tiếp, cách học hỏi và nghiên cứu, cách ứng xử và trao đổi, giữa các thành viên trong 
học viện với nhau, giữa Quý Cha giáo và Quý Thầy… tất cả đã tạo nên nơi các học viên một 
phong cách sống rất đặc biệt. Và điều đó đã trở thành một truyền thống riêng biệt, rất là Piô. Cho 
dù là Giám mục, hay linh mục, cho dù là tu sĩ hay trong bất cứ bậc sống nào khác, tất cả vẫn 
luôn luôn là huynh đệ, anh em; tất cả vẫn luôn luôn là thân tình, thương mến. Và truyền thống đó 



vẫn còn được tiếp tục, càng ngày càng thắm thiết, sâu đậm hơn. Xin tạ ơn Chúa về hồng ân cao 
quý này. 

Trong hơn 60 năm qua, Chúa đã gởi đến con những linh mục, tu sĩ, là những người 
Cha, người Thầy, người anh, người chị trong giáo phận Long Xuyên, là những người bạn cùng 
trang lứa, hay quen biết qua những thời điểm và môi trường sống khác nhau, cùng làm việc 
chung với nhau, hoặc chỉ thỏang qua gặp gỡ trong cuộc sống đời thường… Con luôn tin rằng, đó 
là những sứ thần mà Chúa sai đến để động viên, nâng đỡ con trên đường bước theo Chúa. Xin 
Chúa luôn ban nhiều ơn lành cho tất cả. 

Anh Chị Em giáo dân thân mến, Anh Chị Em là một phần đời rất quan trọng của tôi 
trên hành trình Ơn Gọi cao quý. Tôi luôn luôn tạ ơn Chúa vì đã tạo điều kiện cho tôi được đồng 
hành, gặp gỡ những con người rất chơn chất, tốt lành, thân ái, những ân nhân trong những thời 
điểm đặc biệt của đời sống tông đồ của tôi, chẳng hạn như: Dominic Design, Nhóm Bác Ai Trinh 
Vương Hố Nai … và còn rất nhiều người khác, đã luôn luôn hỗ trợ những cộng đòan, mà tôi có 
trách nhiệm trong suốt nhiều năm qua… Xin cám ơn rất nhiều. 

Giáo xứ Chợ Mới là nơi mà tôi được sinh trưởng, lớn lên, và bắt đầu Ơn gọi. Gọi 
là giáo xứ, nhưng số giáo dân rất là ít oi, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, mọi người rất 
thương yêu, hòa hợp, tương thân tương ái. Những buổi kinh chiều hằng ngày tại nhà thờ, những 
thánh lễ hiếm hoi vì là họ lẻ, những ngày lễ trọng mà mọi người nô nức chuẩn bị, cử hành… rất 
sốt sắng và phấn khởi. Chính trong bầu khí thân tình này mà gia đình tôi đã được đón nhận 
thương mến, và ơn gọi của tôi đã được ươm mầm để phát triển. Xin cám ơn Chợ Mới rất nhiều. 

Tôi rất cám ơn bà con Năng Gù và Lộ Đức ( Kinh Ong Quýt ). Hơn 17 năm, trong 
một hòan cảnh rất khó khăn, nhiều thử thách, gian khổ trong chế độ mới. Đời sống kinh tế thật là 
thảm hại. Nhiều gia đình thiếu đói, túng cực. Việc giữ đạo đã rất khó, huống hồ là sống đạo bình 
thường. Những cấm cách, làm khó làm dễ, hù dọa, rình rập, vu khống, chụp mũ. Nhiều khi có vẻ 
như khủng bố tinh thần… Tất cả dường như có mục đích làm cho tôi nản chí, bỏ cuộc, làm cho 
bà con chối bỏ Đức Tin. Thế nhưng, nhờ tình yêu thương và sự đùm bọc của Anh Chị Em mà tôi 
còn bám trụ, ở lại, trước nhiều lời mời mọc ra đi. Nhờ tình yêu thương hiệp nhất trung tín, mà 
chúng ta đã vượt qua tất cả thử thách, nhất là khi Cha sở đã vắng bóng. Cũng nhờ đó, mà chúng 
ta đã hòan thành được nhiều công việc tốt đẹp, chẳng hạn như đẩy lùi được nhiều tệ nạn xã hội, 
đấu tranh giữ lại được ruộng đất Nhà Chung, sửa sang và mở rộng Đất Thánh.. cách đặc biệt là 
cùng với Đức Cha Gioan, giúp cho Cha Phêrô Lê Văn Quan được phục hồi tác vụ linh mục, sau 
một thời gian khá dài ngài sống tại gia đình. 

Riêng với bà con ở Kinh Ong Quýt. Tôi sẽ không bao giờ quên những hy sinh dâng 
hiến rất đáng trân trọng trong công trình xây dựng nhà thờ của chúng ta. Vì thiếu tài chánh, 
phương tiện, vật tư, tất cả mọi người, từ những người lớn tuổi, đến thanh niên, nam cũng như 
nữ, và cả các em bé, đã phải vất vả, cực khổ, khiêng từng thúng cát, chuyển từng viên gạch, từ 
những chiếc ghe ở bờ sông, hoặc lượm lặt từng viên đá cuội trong lòng sông để đổ bêtông… 
Biết bao nhiêu mồ hôi công sức đã đổ ra, để xây dựng được ngôi nhà thờ đầu tiên được chính 
quyền tỉnh An Giang cho phép, trong thời kỳ bắt đầu đổi mới của Đất Nước… 

Anh Chị Em Cần Xây đã để lại cho tôi nhiều niềm vui và kỷ niệm khó quên. Trong 
10 năm ở Cần Xây, tôi biết rất rõ, Anh Chị Em rất nghèo, mặc dù là công dân của một thành phố. 
Tuy nhiên, tôi phải nhìn nhận rằng, tinh thần của Anh Chị Em rất cao, sự hy sinh của Anh Chị Em 
rất lớn, sự chịu đựng gian khó của Anh Chị Em rất bền. Tôi còn nhớ như in: những giọt mồ hôi 
chảy dài trên mặt, trên lưng của từng người dưới trời nắng gắt, và cái lạnh rét run khi trời dông 



bão. Bất chấp mọi khó khăn của thời tiết khắc nghiệt, mọi người đều rất kiên trì làm việc. Nhờ đó 
mà Anh Chị Em đã thực hiện nhiều công trình rất có giá trị, chẳng hạn như: ngôi nhà thờ, tháp 
chuông, Tàng Cốt Đường, và khu Đất Thánh mới, rộng lớn, kể cả những toilettes composites 
cho nhiều trăm gia đình… Tất cả đều xinh xắn, đẹp đẽ, khang trang, vững chắc. Xin hãy luôn tạ 
ơn Chúa và nhớ cầu nguyện cho nhau. 

Anh Chị Em giáo xứ Châu Đốc thân mến. Phải thú thực là tôi rất may mắn được 
sống và làm việc với Anh Chị Em. Không cần phải nói, ai ai cũng biết là Anh Chị Em rất tốt. Chỉ 
cần nhìn thấy những công việc tốt đẹp mà Anh Chị Em đã và đang làm, cũng đủ thấy tấm lòng 
và sự gắn bó của Anh Chị Em với Chúa và với Giáo Hội như thế nào. Chỉ cần nhìn thấy sự cộng 
tác nhiệt tình, sự hăng hái tham gia vào công việc chung, sự hy sinh cống hiến những gì mình 
có, và siêng năng lãnh nhận các bí tích.. thì cũng đủ cảm nhận được lòng đạo đức của Anh Chị 
Em. Những gì mà Anh Chị Em đã thực hiện thật rất có giá trị. Chẳng hạn như việc chỉnh trang 
khuôn viên nhà thờ, sửa sang nhà xứ, tu sửa văn phòng giáo xứ, làm mới lại Tàng Cốt Đường, 
cải tạo Đất Thánh v.v. cách đặc biệt là công trình xây dựng Nhà Sinh Họat Giáo Xứ, cũng là Nhà 
Đón Tiếp Khách Hành Hương sắp hòan thành. Trong hơn hai năm qua, ngòai những đóng góp 
tài chánh, vật tư, phương tiện, tuy không nhiều, nhưng rất đáng kể, Anh Chị Em còn tự nguyện 
đến làm “ công quả” hằng ngày tại công trình. Các Chị Em Hiền Mẫu đã tự xoay sở trong khu 
xóm để chăm lo lương thực đầy chất bổ dưỡng cho anh em lao động đủ sức làm việc nặng 
nhọc.. như thế đã gần 3 năm. Nhờ tinh thần cao quý đó, Anh Chị Em sắp hòan thành một sứ 
mạng bất khả thi. Tôi rất thán phục và cám ơn Anh Chị Em. Chắc chắn nhờ lời cầu bàu của 
Đức Maria và hai thánh tử đạo Phêrô-Emmanuel, Chúa sẽ ban nhiều ơn lành cho Anh Chị Em. 

Tôi trân trọng cám ơn Chính Quyền các cấp, ở những nơi mà tôi đã phục vụ, cách đặc 
biệt là tại thành phố Châu Đốc thân yêu này. Chính trong bầu khí thân ái tình người, hiểu biết, 
tôn trọng, chân thành và thông cảm của người Dân Việt, mà chúng ta đã thực hiện nhiều thành 
quả tốt đẹp trong việc xây dựng và phát triển Đất Nước, tại địa phương, giúp cho đời sống của 
bà con được an bình hơn, thỏai mái hơn... Xin cám ơn và kính chúc nhiều sức khỏe. 

Trước hết và trên hết, chính là Ba Má yêu quý của chúng con. Chúng con biết rất 
rõ, Ba Má rất thương anh em chúng con, cách đặc biệt là riêng cá nhân con. Và Ba Má cũng biết 
rõ, chúng con rất thương mến và biết ơn Ba Má. Chúng con luôn luôn nhớ đến Ba Má trong 
những kinh nguyện và thánh lễ hằng ngày. Theo gương của Ba Má, chúng con nguyện sẽ sống 
xứng đáng là con của Ba Má. Chúng con xin phó dâng Ba Má trong tình yêu bao la của Thiên 
Chúa.. Xin cầu nguyện và che chở chúng con.. 

Trọng kính Đức Cha, kính thưa Quý Cha, Quý tu sĩ và Anh Chị Em thân mến. Con 
biết những lời con bọc bạch trên đây khá dài. Thế nhưng, con xin được phép, ít là một lần trong 
đời, nhân ngày mừng lễ Ngân Khánh Linh Mục hôm nay, với tất cả tấm lòng thành và yêu mến, 
con xin nói lên tâm tình tạ ơn, tri ân của con đối với Thiên Chúa và với tất cả mọi người có liên 
hệ với con trong hơn 60 năm qua. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả. 

Sau cùng, cũng ít là một lần trong đời, con xin Đức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ và 
Anh Chị Em thương thông cảm, bỏ qua và tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót trong bổn 
phận, những vụng về trong cách cư xử và phục vụ, những đụng chạm và xúc phạm trong cách 
ứng xử, những phiền hà, khó dễ trong công việc, hoặc là vì quá nhiệt thành với trách nhiệm, có 
khi là vì vô tình, nhưng cũng có lúc là do cố ý. Con biết con còn nhiều giới hạn, yếu đuối, khiếm 
khuyết..Xin lượng tình tha thứ, và xin tiếp tục cầu nguyện nhiều cho con. 

Xin hết lòng cám ơn.   



  

2. Trong Mùa Chay, nhân tìm một bài thánh ca, Dao Kim nhà ta bỗng lên 
tiếng, gửi cho anh em tâm tình mùa chay năm 1988  mà Ngài đặt là ‘NHẰM GÌ” như sau: 

Giết con chết giữa đau thương 
Lòng con nhất quyết vẫn thương yêu Ngài 

Giết con chết giữa bi ai 
Lòng con cũng vẫn không ai oán gì 

Giết con chết rất não nề 
Tình con cũng vẫn không hề đổi thay 

Giết con chết giữa đắng cay 
Tình con cũng vẫn tràn đầy chứa chan 

Vì con biết rất rõ ràng 
Giết con thì giết, Ngài hằng yêu con 

Bao phen con đã bội vong 
Bây giờ Ngài giết cũng không... nhằm gì! 

(dk - Thứ Sáu Tuần Thánh 1988) 
                      Sau khi suy ngẫm Hoàng phu xin sửa lại: 

Dù con chết giữa đau thương 
Lòng con nhất quyết vẫn thương yêu Ngài 

Dù con chết giữa bi ai 
Lòng con cũng vẫn không ai oán gì 

Dù con chết rất não nề 
Tình con cũng vẫn không hề đổi thay 

Dù con chết giữa đắng cay 
Tình con cũng vẫn tràn đầy chứa chan 

Vì con biết rất rõ ràng 
Dẫu để con chết, Ngài hằng yêu con 

Bao phen con đã bội vong 
Bây giờ phải chết cũng không nhằm gì. 

 Và  rồi Pet.Đông họa lại: 

Lòng Ta chẳng giống lòng con 
Thương con chẳng hết, giết con làm gì, 

Đời con lúc thịnh, lúc suy, 
Buồn,vui, sướng, khổ chung qui lẽ thường. 

Gửi con một tí đau thương 
Để con nếm trải trên đường chông gai. 

Gửi con một chút bi ai 
Để con chia sớt với ai vụng về. 

Gửi con đôi chút não nề 



Cho đời thêm đẹp khi về với Ta 
Gửi con bao nỗi đắng cay 

Cho con cảm nhận những ngày hồng ân 
Vì con biết rất rõ ràng: 

Từ khi tạo dựng, Ta hằng yêu con 
Dù con tráo trở bội vong, 

Lòng Ta vẫn vậy, chờ mong con về. 
 

 

 3. Sống   
   

Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. 
Khi chim chết, kiến ăn nó. 

 Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, 
  Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này. 

Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay, 
 Nhưng đừng quên rằng, 

 Thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn. 
   Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, 

Nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây. 
 Hãy là người tốt và làm những điều tốt.  

Thử nghĩ mà xem, 
 Thượng Đế cấu tạo cơ thể con người một cách rất hợp lý, 

 Nhưng sao chúng ta lại không xử dụng nó theo đúng ý của Ngài: 
  

1-Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước, vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới phía 
trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía sau.  

2-Ngài đặt hai tai chúng ta ở hai bên là để chúng ta nghe từ hai phía, cả lời khen lẫn 
tiếng chê, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe từ một phía hoặc chỉ để nghe những lời 

tâng bốc êm tai. 
3-Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại, vì Ngài muốn 

chúng ta nói ít nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ không phải để chúng 
ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người khác. 

 4-Ngài đặt bộ não chúng ta trong một hộp sọ vững chãi, vì Ngài muốn chúng ta nên 
tích lũy tri thức, những thứ chẳng ai có thể lấy đi, chứ không phải chỉ chăm lo tích lũy 

những của cải bên ngoài, những thứ dễ dàng bị mất mát. 
 5-Ngài đặt trái tim chúng ta nằm trong lồng ngực, vì Ngài muốn những tình cảm yêu 
thương giữa những con người phải được xuất phát và lưu giữ tận nơi sâu thẳm trong 

cõi lòng, chứ không phải ở một nơi hời hợt bên ngoài. 
 nguyenducthang (suutam) 



 
4.  LỄ MỪNG KỶ NIỆM  

39 NĂM ĐỨC CHA GB. BÙI TUẦN THỤ PHONG GIÁM MỤC.          
Lúc 5g00 rạng sáng ngày 30.04.2014, tại nhà nguyện Tôma Tòa Giám mục Long Xuyên đã diễn 
ra thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cách riêng cho Đức cha GB. Bùi Tuần và cho giáo phận nhân dịp 

kỷ niệm 39 năm Đức cha được thụ phong Giám mục. Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí đơn sơ 
và sốt sắng, do Đức cha Chính tòa Giuse Trần Xuân Tiếu chủ tế, có sự hiện diện dự lễ của Đức 

cha GB khả kính, có sự đồng tế của Đức cha Phụ tá Giuse, cha Tổng Đại diện, quý cha Tòa Giám 
mục, quý cha nhà thờ Chánh Tòa, quý sơ, các dự tu Nhà Têrêxa, dự tu sinh viên ngoại trú, và 

những người thân quen tham dự. 
Tại nhà nguyện Tôma nhỏ bé của chủng viện Tôma trước kia, vào đúng ngày 30.4.1975, ngày 

mà lịch sử đất nước đang xoay chiều, thì Đức cha cố GB được thụ phong Giám mục. Nhờ ơn 
Chúa, chúng ta thấy ngài đã là bậc cao niên nhưng vẫn còn mạnh khỏe, minh mẫn và thường 
xuyên gửi đến chúng ta những bài viết đậm chất suy tư và sâu lắng. Dù Đức cha GB đã nghỉ 

hưu, không còn trực tiếp chăn dắt giáo phận nữa, nhưng qua những lời cầu nguyện và các bài 
viết trong âm thầm của ngài, Giáo phận Long Xuyên vẫn đang ngày càng tiến bước mạnh mẽ 

trên hành trình đức tin. 
Giảng trong thánh lễ, Đức cha Giuse đã kể lại về thánh lễ truyền chức giám mục của Đức cha 

GB. như sau: “Thánh lễ phong chức do Đức cha Micae chủ phong, Đức cha André Jacques phụ 
phong, cha Antôn Thành và tôi là hai linh mục giúp lễ. Số người tham dự chỉ có chừng 100 

người, phần đông là các cha, các thầy, một số nữ tu và giáo dân. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu 
khí trầm lắng, không kèn không trống, không đàn hát, không rước kiệu, không quay phim, không 

tiệc tùng, không diễn văn chúc mừng. Có lẽ ít có một lễ tấn phong giám mục nào lại đơn giản 
đến vậy”. Tuy thánh lễ được tổ chức đơn giản trong bối cảnh hoang mang lúc bấy giờ, nhưng lại 
đầy ắp sự sốt sắng, như Đức cha nói: “có lẽ là sốt sắng hơn bao giờ hết, vì đã không chú ý đến 

vẻ bề ngoài”. Qua sự kiện đó, Đức cha nhớ đến hình ảnh của hai môn đệ trên đường đi Emmaus. 
Các môn đệ lúc đầu cảm thấy hoang mang, hụt hẫng, thất vọng, vì Chúa đã chết. Chúa đã hiện 
ra với họ, giải thích cho họ về Kinh Thánh, “đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc 

tụng, và bẻ ra trao cho họ” (Lc 24,30). Lúc ấy lòng hai môn đệ bừng cháy lên, quay trở lại 
Giêrusalem và “thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi 

Người bẻ bánh” (Lc 24, 35). Rồi là hình ảnh các môn đệ tập họp với nhau trong hoang mang và 
lo sợ, “các cửa đều đóng kín”, thế nhưng Chúa Phục Sinh hiện ra giữa họ và ban bình an. Giáo 

phận Long Xuyên cũng giữa lúc chồng chất sự hoang mang, Chúa đã gửi đến cho giáo phận một 
vị giám mục như là sự ban bình an của Chúa. Về Đức cha GB, Đức cha nói lên bốn con đường 

nổi bật trong cuộc đời của ngài. Đó là con đường sống điều răn mới, hòa nhập xã hội mới và 
coi tất cả là anh em; đó là tập trung vào Chúa Kitô trong những người anh em hèn mọn, 
hòa nhập với xã hội mới, với đồng bào, quan tâm và giúp đỡ những người nghèo khổ, yếu hèn, 

vì “Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh 
em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta” (Mt 25, 45); đó là con 
đường thập giá, để đến vinh quang Phục Sinh, Chúa Kitô đã vác thập giá, đã chịu khổ nạn và 
chịu chết, và Đức cha GB đã vâng theo ý Chúa đón nhận Giáo phận Long Xuyên như đón nhận 
cây thập giá của Chúa Kitô; sau cùng đó là làm chứng cho Chúa, coi nhiệm vụ truyền giáo là 
cấp bách nhất, và kết quả không phải là con số người theo đạo hay những ngôi nhà thờ được 

xây dựng, mà là bằng tình cảm đối với những người vô thần. Kết thúc bài giảng, Đức cha mời gọi 



mọi người tiếp tục tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho Đức cha GB được hồn an xác mạnh, và cầu 
nguyện cho giáo phận luôn đi đúng với những con đường mà ngài đã đề ra.  

 
__._,_.___nguy 
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5. Lời kết 
 


