CÁO PHÓ CỦA TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM:
Vào lúc 11h45, ngày 04 tháng 06 năm 2017, thầy Matthêu Nguyễn Hữu Cầu đã được
Chúa gọi về sau 93 năm làm con Chúa trên dương thế, 70 năm sống lời khấn Dòng với tư
cách tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế.

Suốt những năm tháng hiến thân phục vụ Nhà Dòng và Giáo Hội trong tư thế của một tu sĩ thừa
sai, thầy luôn tỏ ra là một tu sĩ tốt lành, gương mẫu, dám đương đầu với mọi nghịch cảnh, luôn
sẵn sàng vâng phục Bề Trên khi được sai đi bất cứ nơi đâu. Tên Dòng của thầy là Lêô.
Thầy đã nhiều lần chia sẻ: “Tôi cảm tạ Chúa vì đã gọi tôi và đã cho tôi được làm tu sĩ Dòng
Chúa Cứu Thế để theo sát Đức Kitô Cứu Thế, dấn thân phục vụ các linh hồn, nhất là những linh
hồn cô thân tất bạt, nghèo khổ, qua đó giúp tôi thăng tiến đời sống tu trì của tôi bằng lời cầu
nguyện và làm việc.Đối với những công việc tầm thường ở mỗi cộng đoàn mà tôi đã được sai
đến, đó là công việc của gia đình tôi. Vì vậy tôi làm
hết mình theo khả năng với tinh thần trách nhiệm, vì
ơn gọi của tôi vào Dòng là để làm việc và cầu
nguyện, là một đời sống ẩn dật, tầm thường. Tôi vui
thích trong công việc làm hằng ngày. Đó là ơn gọi
Chúa chỉ định cho tôi.
Mặc dù tôi không rao giảng, không cử hành
các bí tích nhưng tôi nghĩ khi tôi làm các việc lặt vặt
trong nhà, phục vụ người khác, hay trong lúc nghỉ
ngơi, bồi dưỡng sức khỏe, trong những việc làm tầm
thường nhất cũng là việc tông đồ phù hợp với Tin
Mừng.”
Hôm nay, thầy được Chúa gọi về sau khi đã
hoàn tất hành trình trần thế trong niềm tin vào Đức
Kitô Phục và sau khi trải qua cuộc đời hiến dâng làm
tu sĩ trong Dòng Chúa Cứu Thế.
Chúng ta cùng với thầy hiệp lòng tạ ơn Thiên
Chúa và cầu nguyện cho thầy được mau hưởng nhan
thánh Chúa. Xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của
Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, của Thánh
Giêrađô và các Thánh trong Dòng, ban thưởng vinh
quang Nước Trời cho thầy.

