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Tháng 9, năm 2006
Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô quí mến,
Hằng năm, mỗi độ thu về lại nhắc nhở cho gia đình chúng tôi hồi tưởng lại những giây phút thân
thương bên người anh chúng tôi, Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, trong những ngày cuối đời
của ngài. Như mới ngày hôm qua, tôi vẫn còn nhớ những Thánh Lễ mà chúng tôi đã cùng hiệp dâng
với ngài tại bệnh viện Agostino Gemelli, thành phố Roma. Phần đông chúng tôi đến từ nhiều nơi
trên thế giới, giờ giấc khác nhau, và tạm trú tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố, thế mà
ngài vẫn luôn mau chóng dàn xếp để mọi người được cùng nhau hiệp dâng Thánh Lễ, mặc dầu lúc
đó trời đã khuya, lúc mà cơ thể Ngài cảm thấy mệt mỏi hơn cả.
Tôi cũng không thể nào quên được buổi chiều tháng Sáu hôm ấy, khi chúng tôi tụ họp chung quanh
giường của ngài trong căn phòng bé nhỏ tại bệnh viện Agostino Gemelli. Chị Hàm Tiếu quá cố của
tôi e ngại rằng căn phòng ẩm thấp, nóng bức, và chật ních người sẽ làm Ngài khó thở hơn, nên chị
đề nghị mọi người đứng ngoài phòng của Ngài, trong hành lang và trên bao lơn, khi tham dự Thánh
Lễ. Nở nụ cười trên môi, ngài tha thiết nhấn mạnh ngài muốn mọi người quy tụ trong phòng, chung
quanh giường. Ngài khuyên nhủ chúng tôi về TÍNH HIỆP NHẤT và TÌNH THƯƠNG YÊU được
thể hiện qua bí tích Thánh Thể. Ngài nhắc nhở chúng tôi: “Chúa Giêsu, Bánh Trường Sinh, thúc
giục chúng ta sinh hoa kết để làm nên Bánh Công Chính, Bánh Huynh Đệ, Bánh Tự Do, Bánh Hiệp
Nhất” (xin xem “Chứng Nhân Hy Vọng”). Từ buổi chiều hôm ấy, lời nhắn nhủ của ngài vẫn luôn
vang vọng trong tâm trí và mang lại nhiều ơn lành ủi an cho tâm hồn mỗi người chúng tôi. Ngài đã
rao truyền niềm tin yêu và lòng mộ đạo đến những ai ngài gặp trong cuộc sống, và như một phép lạ,
đến cả những anh lính gác cộng sản có nhiệm vụ canh giữ ngài trong thời gian bị tù tại Giang Xá,
Việt Nam.
Nhân kỷ niệm Lễ Giỗ lần thứ 4 của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, chúng ta hãy cùng nhau
tiếp tục cam kết hoàn thành sứ điệp của ngài trong cuộc sống thường ngày của mỗi người: “HÃY
YÊU THƯƠNG NHAU.”
Dưới đây là chương trình các nghi lễ Phụng Vụ trên toàn thế giới nhân dịp Lễ Giỗ lần thứ 4 của Đức
Cố Hồng Y, tính đến ngày lá thơ này được viết ra. Xin Quý Vị vui lòng ghé thăm gia trang
http://www.card-fxthuan.org để biết thêm chi tiết các chương trình được cập nhật:
* Ngày 20 tháng 8, Trại hè Lửa Việt và nhóm trẻ 117, Santa Cruz Mountain, CA, Hoa Kỳ
* Ngày 27 tháng 8, Trại hè Lửa Việt và nhóm trẻ 117, Delaware – Pond Eddy, NY, Hoa Kỳ
* Ngày 10 tháng 9, 4 giờ chiều nhà thờ Holy Family Catholic, Pearisburg, Virginia, Hoa Kỳ
* Ngày 15 tháng 9, 7 giờ tối nhà thờ Thánh Giuse, Vancouver, BC, Gia nã đại
* Ngày 15 tháng 9, cầu nguyện kinh Mân Côi, tư gia của Cô Thu Hồng, Windsor, ONT, Gia nã đại
* Ngày 16 tháng 9, 5 giờ chiều nhà thờ thánh Vinh Sơn Liêm , Edmonton, AB, Gia nã đại
* Ngày 16 tháng 9, Nghĩa trang Campo Verano (Mộ của Đức Hồng Y), Roma Ý Đại Lợi
* Ngày 16 tháng 9, Văn phòng Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý & Hoà Bình, Roma Ý Đại Lợi

* Ngày 16 tháng 9, nhà thờ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Edmonton, AB, Gia nã đại
* Ngày 16 tháng 9, Trung tâm Mary Help of Christian, Tampa, FL, Hoa Kỳ
* Ngày 16 tháng 9, 5 giờ chiều nhà thờ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Toronto, ONT, Gia nã đại
* Ngày 16 tháng 9, 5 giờ chiều nhà thờ Việt Nam, Montréal, ONT, Gia nã đại
* Ngày 17 tháng 9, 11giờ 30 sáng nhà thờ Holy Family Catholic, Pearisburg, Virginia, Hoa Kỳ
* Ngày 17 tháng 9, 5 giờ chiều nhà thờ Thánh Matheo, Cộng Đoàn Đức Mẹ LaVang, Surrey, Gia nã đại
* Ngày 17 tháng 9, 3 giờ chiều nhà thờ Thánh James, Cộng Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm, Woodbridge, NJ, Hoa Kỳ
* Ngày 17 tháng 9, Nhà Focolare (tư gia Cô Hàm Tiếu) Sydney, Úc đại lợi
* Ngày 17 tháng 9, Đại Chủng Viện Good Shepherd, Sydney, Úc đại lợi
* Ngày 17 tháng 9, Nhà Từ Đường của ông bà Nguyễn Văn Ấm, Huế, Việt Nam
* Ngày 17 tháng 9, Trung Tâm Missions Etrangeres, Paris, Pháp
* Ngày 24 tháng 9, Nhà Thờ Thánh Dennis, Detroit, MI, Hoa Kỳ
* Ngày 08 tháng 10, Nhà Thờ Holy Name of Mary, Windsor, ONT Gia nã đại
Gia đình chúng tôi kính mời quí vị hiệp lòng, hiệp ý trong lời cầu nguyện. Xin quí vị nhận nơi đây
lòng cám ơn rất chân thành của chúng tôi.
Nguyện xin Cha Nhân Từ giầu lòng xót thương và Đức Mẹ LaVang ban phúc lành và hướng dẫn
chúng ta hoàn thành sứ điệp trong nỗ lực ngay lành.
Kính mến,
Với lòng thành kính tri ân sâu thẳm nhất
Elizabeth Nguyễn thị Thu-Hồng
Windsor, Ontario, Canada
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