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LỄ GIỖ LẦN THỨ XIII 

TÔI TỚ CHÚA ĐỨC HY PX NGUYỄN VĂN THUẬN 

16/9/2002 - 2015 

TẠI ROMA 

Lúc 09 giờ sáng thứ Tư, 16-9-
2015, ĐHY Peter Turkson, Chủ tịch 
Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và 
Hoà Bình, đã chủ sự thánh lễ giỗ lần 
thứ 13 vị tôi tớ Chúa ĐHY Phanxicô 
Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại nhà 
thờ Santa Maria della Scala ở Roma. 

Cùng đồng tế thánh lễ có một 
số linh mục Việt Nam, và ca đoàn 

Liên Tu Sĩ Roma đã đảm trách phần thánh ca. Tham dự thánh lễ có các 
nhân viên của Hội Đồng và nhiều bạn bè của ĐHY Thuận, cũng như một 
vài anh chị em Việt Nam đến từ Hoa Kỳ. Giảng trong thánh lễ ĐHY Peter 
Turkson đã nêu bật gương sống tin yêu phó thác, thương yêu và quảng 
đại thứ tha của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, cựu Chủ tịch Hội Đồng 
Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình. 

Nhà thờ Santa Maria della Scala cũng là nhà thờ hiệu tòa của Đức Cố 
Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận và cũng là nơi an nghỉ của vị 
tôi tớ Chúa. 

 

Nguồn: Linh Tiến Khải (vietvatican.net) 

Bản tin do Gia đình Cựu Chủng 
sinh Huế phát hành. 

Với sự cộng tác của:  

- Đức Ông Nguyễn Ngọc Hàm (Illinois, 
USA); - Đức Ông Nguyễn Quang 

(Colorado, USA); - Lm Nguyễn Lợi 

(Canada); - Lm Trần Đình Trọng (Úc); - 
Lm Đỗ Văn Viên (Illinois, USA); - Lm 

Hồ Khanh (Texas, USA); - Hoàng Xuân 
Tịnh (Kansas, USA); - Bà Nguyễn Thị 

Thu Hồng (Canada) 

- Liên hệ: Nguyễn Cả (Denver, 

Colorado). ĐT: 303-359-1701. Email: 
nguyenca@msn.com 

- Trình bày: Lê Văn Hùng 
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TẠI TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ 

- Giờ kinh cầu nguyện tại Nhà Lưu niệm Đức HY PX Nguyễn Văn Thuận 

Lúc 19g30 ngày thứ Ba 15.9.2015, Hội đồng giáo xứ chính tòa Phủ Cam đã tổ chức giờ kinh cầu nguyện cho 
Đức Cố Hồng Y với chuỗi kinh Mân Côi, suy niệm Năm sự Mừng. 

Khởi đầu giờ kinh nguyện, quý chức, quý nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Huế, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, quý 
thân nhân họ hàng của Đức Cố Hồng Y hiện ở Phủ Cam, đã thành kính dâng những nén hương tưởng nhớ lên Đức 
cố Hồng Y, thắp nén hương tri ân Ông Bà Cố thân sinh và hiền muội của Đức Hồng Y trên bàn thờ, trong tiếng 
Chuông Nam đầy cảm xúc vang vọng. Cha Đaminh Nguyễn Hữu Khôi, phó xứ Chính tòa đã tuyên đọc tiểu sử của 
Đức Cố Hồng Y, nhằm giúp cho mọi người hiện diện ôn lại những khoảnh khắc đáng ghi nhận trong cuộc đời của vị 
Tôi Tớ Chúa. 

Sau đó, cha quản xứ Chính tòa cử hành giờ Phụng vụ Lời Chúa, cao điểm của đêm “canh thức” cầu nguyện cho 
Đức Hồng Y tại Nhà Lưu niệm giữa lòng Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam. Tham dự buổi cử hành này, còn có sự hiện 
diện của cha Phaolô Nguyễn Trọng (nguyên Quản xứ Chính tòa (1996 - 2005), cùng quý cha phó, với cộng đoàn 
hiện diện. 

 

    

    

Kết thúc buổi cử hành, cha chủ sự mời gọi mọi người cầu nguyện với Tôi Tớ Chúa Hồng Y Phanxicô Xaviê 
kính mến (qua lời Kinh Xin ơn), và ban phép lành, nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn phúc xuống trên mọi thành 
phần dân Chúa trong giáo xứ Phủ Cam, cách riêng cho tất cả mọi người đang hiện diện, hay cùng hiệp thông trong 
ngày giỗ của ngài ở khắp nơi trên thế giới. 
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- Thánh lễ giỗ tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam 

Vào lúc 05g00 thứ Tư, ngày 16.9.2015 giáo xứ Chính tòa Phủ Cam đã tổ chức Thánh lễ Giỗ của vị Tôi Tớ Chúa 
Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, người con ưu 
tú của giáo xứ chính tòa Phủ Cam. 

Cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng Thư ký Hội đồng Linh mục Tổng Giáo phận Huế chủ tế và có 14 cha đồng 
tế. 

Tham dự thánh lễ, ngoài đại diện các thành phần dân Chúa trong giáo xứ, còn có quý Sư huynh Lasan, các nữ 
tu Dòng Mến Thánh Giá Huế, Dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm, Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, Dòng Thánh Phaolô thành 
Chartres, đã sốt sắng dâng Thánh lễ giỗ lần thứ 13 vị Tôi Tớ Chúa, trong tiếng hát sâu lắng của Ca đoàn Cecilia nhà 
thờ chính tòa. 
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Trước thánh lễ, cộng đoàn đã ôn lại những thời điểm, cùng những sự kiện gắn liền với cuộc đời của Vị Tôi Tớ 

Chúa Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận qua bản tiểu sử tóm lược. 

Sau bài ca nhập lễ, cha chủ tế cùng với cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến, quản xứ Chính tòa, cha Anrê Nguyễn 
Văn Phúc, đại diện quý cha đồng hương Phủ Cam, đã thay mặt cộng đoàn, dâng nén hương tưởng niệm và tri ân 
trước di ảnh Đức cố Hồng Y được thiết dọn khang trang trên cung thánh. 

    

Sau đó, cộng đoàn lắng nghe bài tường trình về tiến trình án phong Chân phước cho Đức Hồng Y, do Cha 
Giuse Maria Hồ Sĩ Hiếu Trung, phó xứ, trình bày. 

Cha chủ tế đã khởi đầu thánh lễ với những tâm tình kêu mời cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức cố Hồng Y, 
cho tiến trình phong Chân phước sớm được hoàn tất cách đẹp lòng Chúa. 

    

Cha quản xứ Chính tòa chia sẻ Lời Chúa. Ngài nhấn mạnh nhân đức khiêm nhường trong đời sống thánh thiện 
Kitô giáo và đó cũng là một nhân đức trổi vượt trong cuộc đời của vị Tôi Tớ Chúa: Khiêm nhường, một con đường 
nên thánh cho tất cả mọi người. 

Sau khi hiệp lễ, cộng đoàn sốt sắng đọc Kinh Xin Ơn với Đức Hồng Y. 

Thánh lễ kết thúc, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn đi đến Nhà Lưu Niệm Đức Hồng Y để dâng hương 
trước ngay chính trong ngôi nhà của ngài đã sinh ra và lớn lên. 

 
Hình chụp trước Nhà Lưu niệm Đức HY PX Nguyễn Văn Thuận tại Phủ Cam 
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Nguồn: Lm. Giuse Maria Hồ Sĩ Hiếu Trung 
http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=15242:dhy-

thuan&catid=3:tin-tuc-tong-giao-phan-hue&Itemid=4 

 

- Giáo xứ Tân Mỹ, TGP Huế, tổ chức Lễ Giỗ lần thứ 13 TTC ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn 

Thuận 

Cha quản xứ Nguyễn Trọng và giáo xứ Tân Mỹ, TGP Huế, long trọng tổ chức Lễ Giỗ lần thứ 13 TTC ĐHY 
Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận ngày 16/9/2015. 

    

Tin và ảnh: Hồ Bảo Chế, giáo xứ Tân Mỹ. 

http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=15242:dhy-thuan&catid=3:tin-tuc-tong-giao-phan-hue&Itemid=4
http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=15242:dhy-thuan&catid=3:tin-tuc-tong-giao-phan-hue&Itemid=4
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TẠI GIÁO PHẬN NHA TRANG 

- Thánh lễ giỗ lần thứ 13 Đức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại nhà 

thờ Chánh Tòa Nha Trang. 

Tại nhà thờ chánh tòa vào lúc 15g00 ngày 16.9.2015, cha Tổng Đại diện Giáo phận đã thay mặt Đức Cha 
Giuse, Giám mục Giáo phận, ngài bận họp Hội Đồng Giám Giám Mục Việt Nam tại Xuân Lộc, chủ sự thánh lễ giỗ Đức 
Hồng Y Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Cùng đồng tế có đông đảo quí cha trong giáo hạt Nha 
Trang, đông đảo quí tu sĩ các Hội Dòng và giáo dân từ các giáo xứ lân cận. 

    

    

    

Nguồn: giaophannhatrang.org 

 

http://giaophannhatrang.org/index.php?nv=news&op=Giao-Phan-Nha-Trang/Thanh-le-gio-lan-thu-13-Duc-Hong-Y-Toi-To-Chua-Phanxico-Xavie-Nguyen-Van-Thuan-tai-nha-tho-Chanh-Toa-Nha-Trang-9902


 

TẠI TỔNG GIÁO PHẬN SÀIGÒN 

- Lễ giỗ thứ 13 Đức Hồng y PX. Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ chính tòa Sàigòn 

Lúc 17giờ, ngày 16-9-2015, tại nhà thờ chánh tòa Tổng giáo phận Sàigòn, cộng đoàn phụng vụ cùng với cha 
chủ tế G.B. Huỳnh Công Minh, quản nhiệm vương cung thánh đường, và cha Giuse Vương Sĩ Tuấn, phó xứ, hiệp 
dâng thánh lễ tạ ơn nhân kỷ niệm 13 năm ngày về quê trời của Vị Tôi tớ Chúa, Đức hồng y Phanxicộ Xavie Nguyễn 
Văn Thuận, nguyên Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sàigòn. 

Khởi đầu, trong bầu khí thánh thiêng của thánh lễ và tâm tình sốt sắng của cộng đoàn, hai cha chủ tế và đồng 
tế đến niệm hương trước di ảnh Đức hồng y được đặt trang trọng một bên cung thánh. Bước vào thánh lễ, cha chủ 
tế ngỏ lời với cộng đoàn rằng hôm nay chúng ta không phải cầu nguyện cho ngài sớm hương nhan thánh Chúa, vì 
ngài đã vào trong lòng Ba ngôi Thiên Chúa, là Đấng Đáng Kính, chúng ta xin ngài cầu nguyện cho chúng ta, cho Tổng 
giáo phận, cho đất nước được công lý và bình an. Chúng ta cám ơn ngài vì linh đạo ngài để lại giúp chúng ta sống 
đạo sống động trong thời đại hôm nay. 

Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Vương Sĩ Tuấn đã triển khai một nét trong linh đạo của Đức Hồng y là sống 
niềm hy vọng, ngài đã sống chứng nhân hy vọng một cách trọn hảo qua 13 năm ngục tù, dù trong những lúc tăm tối 
nhất. Niềm hy vọng ngài đã gìn giữ bằng sự cầu nguyện, kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể và với Mẹ Maria. Xem 
ra ngài đã tiên tri về cuộc đời mình khi chọn khẩu hiệu giám mục "Vui mừng và Hy vọng". Ngài trở nên bất tử 
không phải vì những công trình vĩ đại nhưng bởi cách ngài đã sống, đường lối ngài đã thực hành. Ngài đã trả lời cho 
mọi người về niềm hy vọng của ngài. Một bài giảng dài nhưng rất cuốn hút làm người nghe cảm thấy hết ý, tuyệt 
vời như chưa từng nghe. 

Sau thánh lễ cộng đoàn xếp hàng cung kính đến niệm hương trước di ảnh Đức Hồng y, như đang tươi cười 
chào đón đoàn người mến mộ và trao tặng họ niềm vui, bình an và hy vọng. 

"Con không có tiền ? 
Con không có quà để tặng ? 
Con không có gì cả. 
Con đừng quên tặng họ niềm vui, tặng họ sự bình an mà thế gian không thể cho được; kho tàng vui tươi của con 

phải vô tận" (ĐHV 540). 

Nghi thức niệm hương tôn vinh và tưởng nhớ Người Cha đáng kính của giáo phận, Người Tôi Tớ trung tín của 
Thiên Chúa kết thúc lúc 18g30. 

 

Nguồn: Cựu Chủng sinh Huế 
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TẠI TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI 

- Thánh lễ giỗ ĐHY Nguyễn Văn Thuận tại Thái Hà, Hà Nội 

Nhân dịp kỷ niệm 13 năm sinh nhật trên trời của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận 
(16/9/2002 – 16/9/2015), Câu Lạc bộ Fx. Nguyễn Văn Thuận đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho tiến trình phong 
Chân phước Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, vào lúc 18h30 ngày 16/9/2015, tại nguyện đường 
Giêrađô, giáo xứ Thái Hà. 

Tham dự thánh lễ, ngoài các bạn thuộc Câu lạc bộ Fx. Nguyễn Văn Thuận, các bạn thuộc Câu lạc bộ Cựu Sinh 
viên Công Giáo - Gioan Phaolô II, còn có đông đảo anh chị em giáo hữu những người yêu mến Đức cố Hồng Y và một 
số nhân chứng đã một thời gắn bó với Đức cố Hồng Y trong những năm ngài phải sống trong chốn lao tù. 

Chia sẻ trong thánh lễ, cha Giuse Ngỗ Văn Kha – phó Bề trên tu viện Thái Hà, đã nhấn mạnh tới đức tính 
khiêm nhường và gương sống hy vọng của Đức cố Hồng Y. Khởi đi từ trích đoạn trong thư 2 Pr 5, 5-11, vị giảng 
thuyết đã cho thấy một Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận sống khiêm hạ “dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa” 
để “được cất nhắc lên khi đến thời Thiên Chúa đã định”. Gương khiêm nhường của Đức cố Hồng Y được thể hiện rõ 
nét nhất trong giai đoạn ngài bị cầm tù, trước bản án bất công, trước những hành xử vô luân của những cai tù, chưa 
bao giờ có ai nghe thấy nơi ngài một lời oán trách, trái lại, ngài luôn tha thứ và cầu nguyện cho những người ngược 
đãi mình. Theo vị giảng thuyết, hai sự kiện liên quan tới biến cố tù đầy của Đức cố Hồng Y vào hai ngày lễ về Đức 
Mẹ - ngài bị bắt vào ngày lễ Mẹ Lên Trời (15/8/1975) và ngày được trả tự do vào lễ Đức Mẹ Dâng Mình 
(21/11/1988), có lẽ không phải là sự ngẫu nhiên, nhưng là một sự kiện mang nhiều ý nghĩa. Ngày Hội thánh vui 
mừng về quyền năng cao cả Thiên Chúa nơi một con người, thì cũng là ngày Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận bị 
tước đoạt cho đến cùng, để rồi khi ra tù, cùng với Mẹ Maria, ngài lại tiếp tục được mời gọi hiến mình cho Thiên 
Chúa trong một giai đoạn mới của lịch sử đời ngài. 

    

    

Sau thánh lễ, nhiều nhân chứng đã chia sẻ những cảm kích của họ về gương sống chứng tá của Đức cố Hồng Y 
khi ở trong tù cũng như khi ngài được trả tự do. Ngài là một con người “chưa từng có” trong Giáo Hội Việt Nam thời 
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hiện đại. “Chúng tôi đã may mắn gặp được một vị thánh của niềm Hy vọng”, đó là tâm sự chung của tất cả những ai 
đã từng gặp, tiếp xúc với Đức cố Hồng Y: 

“Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là một con người của Hy vọng. Ngài sống bằng Hy vọng. Ngài phổ biến Hy vọng 
cho tất cả những ai ngài gặp. Chính nhờ năng lực thiêng liêng này mà ngài đã chống lại được tất cả những khó khăn 
thể lý và luân lý. Hy vọng đã nâng đỡ ngài khi là Giám mục bị cô lập trong vòng 13 năm trời, xa cách khỏi cộng đoàn 
giáo phận của ngài; Hy vọng giúp đỡ ngài biết nhìn ra qua cái vô lý của các biến cố xẩy đến cho ngài - không bao giờ 
được xét xử trong những năm tù ngục - một kế đồ về sự quan phòng của Thiên Chúa” (Bài diễn văn của Ðức Thánh 
Cha Bênêđictô XVI về Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, dịp lễ giỗ lần thứ 5, ngày 17/9/2007). 

Theo Vietcatholic  

***** 

TẠI NAM CALIFORNIA 

- Gia Đình Phủ Cam Nam California tổ chức lễ giỗ cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận 

Vào sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 9, 2015 Gia Đình Phủ Cam Nam California đã tổ chức lễ giỗ năm thứ 13 cho 
ngài tại hội trường giáo xứ Thánh Linh, 17270 Ward St, Fountain Valley, CA 92708. 

Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ Thánh Linh chủ tế thánh lễ. Cùng đồng tế có Linh mục Thomas Nguyễn 
Đăng Đệ (Phó xứ) cũng là con đỡ đầu của Đức cố Hồng Y, Linh mục nhạc sĩ Ân Đức, các LM Đặng Văn Chín, Nguyễn 
Hoài Chương, Lê Quang Quý, Lê Sĩ Hiền, Nguyễn Huy Bảo và hai Phó tế Ngô Đình Đông và Mai Văn Mạnh. Tham dự 
thánh lễ có toàn thể Gia Đình Phủ Cam Nam Cali, trong đó có bà Nguyễn Thu Hồng em ruột Đức cố Hồng Y cùng 
đông đảo giáo dân từ khắp các cộng đoàn Việt Nam trong giáo phận Orange. 

 

Trước khi cử hành thánh lễ, Đức Ông chủ tế nói mấy lời ngắn gọn: “Hôm nay nhân lễ giỗ thứ 13 Đức Cố Hồng Y 
Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, chúng ta tụ họp nơi đây để hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện cho ngài, cầu nguyện 
cho công lý và hòa bình được triển nở trên quê hương Việt Nam và cũng cầu nguyện cho Giáo Hội luôn được an bình 
thịnh trị.” 
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Cuối thánh lễ, Chị Nguyễn Thị Cẩm, đại diện Gia Đình Phủ Cam Nam Cali dâng lời cảm tạ Đức Ông, quý Cha, 
quý Phó Tế, Ca Đoàn và cộng đồng dân Chúa đã đến hiệp dâng thánh lễ giỗ cho Đức cố Hồng Y. Nhân dịp này, Gia 
Đình Phủ Cam cũng ấn hành Đặc San kỷ niệm lễ giỗ năm thứ 13 Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận. Linh 
mục nhạc sĩ Ân Đức đã phổ nhạc bài thơ “Mẹ và Con” của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, và cha Ân Đức đã hát bản 
nhạc này để tưởng niệm Đức Cố Hồng Y. 

Nguồn: Theo Thanh Phong (viendongdaily.com) 

TẠI COLORADO 

- Lễ Giỗ ĐHY Thuận tại nhà thờ All Saints 

Chiều chủ nhật 20/9/2015 tại nhà thờ All Saints, Denver, Colorado, Đức Ông Nguyễn Quang, cha Lê Sĩ Hiền 
và cha Lê Quang Quý dâng thánh lễ đồng tế Giỗ lần thứ 13 TTC ĐHY FX. Nguyễn văn Thuận. Tham dự thánh lễ có 
đông đảo giáo dân giáo xứ, một số anh chị em Cựu Chủng sinh Huế, và đặc biệt có thầy John Nguyễn Vạn Huy, 
người đã được ơn lạ của Đức Cố Hồng Y. 

    

    
   Lm Lê Sĩ Hiền, thầy Nguyễn Vạn Huy, Lm Lê Quang Quý                Anh chị em CCS Huế tại Denver, Colorado. 

TẠI LOS ANGELES 

- Lễ Giỗ ĐHY Thuận tại nhà thờ Thánh Gioan Bosco 

Chiều ngày 15.09.2015, tại nhà thờ Thánh Gioan Bosco, Los Angeles, cộng đoàn công giáo trong vùng đã tổ 
chức lễ giỗ thứ 13 của ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận, do cha Bảo, người đã viết luận văn Master về ĐHY chủ tế cùng 
với 8 linh mục Việt Nam khác đồng tế; đặc biệt có sự hiện diện của cô Thu Hồng, em ruột của ĐHY, đến từ Canada, 
và đông đảo giáo dân tham dự, mặc dù hôm nay là ngày trong tuần làm việc. Cha Vũ Thế Toàn chia sẻ sau bài Tin 
mừng. Cuối thánh lễ cha Chương, thuộc dòng Don Bosco, thay mặt ban tổ chức đã cám ơn mọi người và mời cha An 
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Đức, thuộc Dòng Xitô, người đã sáng tác bài hát về ĐHY và trình diễn cho cộng đoàn thưởng thức. Tiếp đến cha 
Chương cũng mời cha Nguyễn Văn Dụ chia sẻ đôi điều về những ngày tháng cuối đời của ĐHY, đặc biệt lúc ngài 
chịu cuộc giải phẫu lần thứ 2 tại Milan và thánh lễ cuối cùng với ngài trong bệnh viện tại Roma trước khi ngài qua 
đời.  

    

    

Tường thuật và hình ảnh: Lm Augustino Nguyễn Văn Dụ 

TẠI COLOGNE, ĐỨC. 

Ngày 26-9-2015, vào lúc 18g, Thánh lễ giỗ lần thứ 13 của TTC Đức HY PX Nguyễn Văn Thuận được cử hành 
tại Tu viện Cellitinnen, Cologne, Đức quốc. 

    

p.11
0



 

    

Nguồn hình ảnh: Phó tế Wolfgang Allhorn. 

***** 

GIA ĐÌNH CỰU CHỦNG SINH HUẾ 

- Thánh lễ mừng kính thánh Tôma Thiện và lễ giỗ Đức HY PX Nguyễn Văn Thuận tại Denver. 

Chiều thứ bảy 19/9, anh em CCS Huế tại Denver, Colorado đã tổ chức mừng bổn mạng Tôma Thiện và Lễ Giỗ 

TTC ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận tại tư gia anh chị Nguyễn Cả PX61. 

Lm Lê Quang Quý PX60 chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế có Đức Ông Nguyễn Quang HT72. 
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- Thánh lễ mừng kính thánh Tôma Thiện và lễ giỗ Đức HY PX Nguyễn Văn Thuận tại Huế 

Sáng 19/9/2015, tại tu viện Dòng Thánh tâm Huế, Gia đình CCS Huế vùng Huế-Quảng Trị đã cùng nhau họp 
mặt mừng kính lễ thánh bổn mạng Tôma Thiện, đồng thời tưởng nhớ đến vị bề trên kính yêu Tôi tớ Chúa Đức cố 
Hồng Y Phanxicô Xaviê trong lần giỗ thứ 13 của Ngài. 

    

- Cựu Chủng sinh Huế Phía Nam họp mặt mừng kính thánh Tôma Thiện và lễ giỗ Đức HY PX 

Nguyễn Văn Thuận 

Sáng ngày 21-9-2015, tại giáo xứ Bến Gỗ, giáo phận Xuân Lộc, do cha PX Phan Chiếm HT69 làm quản xứ, hơn 

100 anh chị em Gia đình CCS Huế Phía Nam, trong đó có 11 linh mục, đã dâng thánh lễ mừng kính Thánh Tôma 
Trần Văn Thiện, đồng thời tưởng niệm 13 năm Tôi Tớ Chúa Đức HY PX Nguyễn Văn Thuận được Chúa gọi về với 
Ngài. Thánh lễ do cha Giuse Trần Văn Lộc chủ tế. 
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- Mừng kính thánh Tôma Thiện và lễ giỗ Đức HY PX Nguyễn Văn Thuận tại Ninh Thuận. 

Sáng ngày 21-9-2015, tại giáo xứ Quảng Thuận, Ninh Thuận, Gia đình CCS Huế vùng Ninh Thuận-Nha Trang 
tổ chức mừng kính thánh Tôma Trần Văn Thiện và lễ giỗ lần thứ 13 TTC Đức HY PX Nguyễn Văn Thuận. Thánh lễ 
do cha Giuse Võ Quý chủ tế, cùng 6 linh mục vùng Nha Trang và Ninh Thuận đồng tế. 

    

    

- Làm phép Tủ Di Vật TTC ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại Denver, Colorado 

Chiều 19/9, Đức Ông Nguyễn Quang làm phép Tủ Di Vật ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận, đặt tại tư gia anh 
Nguyễn Cả PX61, để những ai chiêm ngưỡng và suy niệm cuộc đời ĐHY, noi gương cuộc sống và linh đạo Vui Mừng 
& Hy Vọng của ngài, được hưởng nhiều ơn ích thiêng liêng. Các di vật trong tủ này đã đươc Đức cố HY biếu hoặc 
sau này được trao lại cho linh mục John Anthony Prinelli, một nghĩa tử của ĐHY, thuộc GP West Virginia. Trước khi 
qua đời vào ngày 15/9/2012, cha John Prinelli đã viết di chúc biếu lại thầy John Nguyễn Vạn Huy, người được ơn 
chữa lành nhờ lời chuyển cầu của ĐHY. Thầy John Nguyễn Vạn Huy, ở Denver, Colorado, đã biếu những di vật này 
cho Gia đình Cựu Chủng sinh Huế. 
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