
 
Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Vũ Khởi Phụng. 

Chiều ngày 28 tháng 4 năm 2016, ngày thứ hai tuần Bát Nhật Phục Sinh, Hội Ân Nhân DCCT tỉnh Dòng Việt Nam đã 
tổ chức một Thánh Lễ cầu nguyện cho Linh mục Matthew Vũ Khởi Phụng, nguyên là Bề trên chánh xứ tu viện Thái 
Hà, Hà Nội. Ngài đã được Chúa gọi về ngày 2 tháng 3 năm 2016 tại Hà Nội, hưởng thọ 76 tuổi. 
 
Thánh Lễ đã được cử hành trọng thể tại Trung Tâm Công Giáo, Giáo Phận Orange, California, với sự chủ tế đặc biệt 
của Đức Cha Dominico Mai Thanh Lương cùng các Linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Tỉnh Dòng Việt Nam: Cha 
Phanxicô Xavie TrầnVăn Hân, Cha Giuse Tiến Lộc, Cha Gioan Baotixita Trần Quang Hào, Cha Gioankim Nguyễn 
Quang Minh, cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, và Cha Giáo Giuse Nguyễn Đức Minh, một người quen biết gia đình cha 
Phụng từ lâu. 

 
Ngoài sự hiện diện của người thân trong gia đình cha Vũ Khởi Phụng, còn có các anh chị trong ban điều hành Hội Ân 
Nhân DCCT - VN, các anh cựu đệ tử, và các tín hữu yêu mến cha Phụng. 
 
Trong tâm tình yêu thương và cảm phục, Cha Tiến Lộc và Nguyễn Văn Khải đã chia  xẻ và nhắc nhớ về những kỷ niệm 
với cha Phụng, nhất là trong những ngày tháng “dầu sôi lửa bỏng”  ở Thái Hà ! 
 
Trong Thánh Lễ, các anh chị trong Hội đã dâng lên Thiên Chúa những lời ca tiếng hát ca tụng tôn vinh Thiên Chúa và 
đồng thời cũng cầu nguyện cho vị tu sĩ suốt đời dấn thân phục vụ Giáo Hội và người nghèo. 
 
Sau Thánh Lễ, đại diện gia đình linh mục Vũ Khởi Phụng, cô Vũ Triều Nghi, đã ngỏ lời cám ơn Đức Cha cùng các linh 
mục đã hiệp thôngThánh Lễ cầu nguyện cho Cha Phụng ở hải ngoại này.   
 
Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Cha Mai Thanh Lương đã bày tỏ lòng yêu mến đối với Dòng Chúa Cứu Thế nói 
chung và linh mục Vũ Khởi Phụng nói riêng. Đức Cha cũng không quên cám ơn mọi người đã đến tham dự Thánh Lễ. 
Trong bầu khí thân tình của gia đình Dòng Chúa Cứu Thế, Thánh Lễ được kết thúc với bài hát “Mẹ là niềm hy vọng”, 
nhạc của Thánh An Phong do chính cha Vũ Khởi Phụng đặt lời Việt. Các anh chị trong Hội đã dâng tặng bài hát này 
cho Cha để tưởng nhớ đặc biệt đến vị mục tử chân chính có ảnh hưởng lớn lao trong vườn nho DCCT. 
 
Cảm tạ Chúa đã cho chúng còn một vị chủ chiên hy sinh cuộc đời và kiến thức của mình với tất cả tấm lòng cho đến 
phút cuối. 
 
Vân Trang 


