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Tukwila. Ngày đầu tuần, những người thân quen với linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Phi nơi cao 

nguyên tình xanh đều bàng hoàng khi hay tin linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Phi đã đi về nhà 

Cha. Sáng thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2017 lúc 3 giờ sáng, linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Phi 

đã trút hơi thời cuối cùng sau những ngày lâm bệnh và được gia đình người em gái duy nhất ở tại 

Auburn thuộc Tiểu bang Washington chăm sóc. 

Xem Hình ảnh:  
https://www.flickr.com/photos/144738545@N08/

Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Phi là linh mục thuộc phụ tỉnh Dòng Đa MinhViệt Nam Hải 

ngoại tại Canada, năm nay 67 tuổi người làng Tráng Liệt Bình tỉnh Hải Dương. Sau khi hoàn tất 

chương trình Tú Tài, ngài xin vào Tâp viện Dòng Đa Minh tại Vũng Tàu. Năm 1973 thân mẫu 

của ngài qua đời, ngài vẫn tiếp tục ơn gọi và tu tập theo luật Dòng. Năm 1977, ngài đưọc Dòng 

sắp xếp đến tu học tại New Orlean tiểu bang Lousiana, sau khi hoàn tất 4 năm thần học và được 

thụ phong linh mục vào cuối năm 1981. Sau khi chịu chức linh mục, ngài được đi tu học 2 năm 

tại Roma và sau đó ngài được nhà Dòng bổ nhiệm làm việc giúp xứ tại nhiều nơi như: 8 năm  

Quản nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Vancouver Canada- 2 năm chánh xứ  tại giáo 

xứ Vinh Sơn Liêm Calgary Alberta- 3 năm làm phó xứ tại giáo xứ St Mary Aberdin. Trong suốt 

cuộc đời làm linh mục của ngài, dù bận rộn với trách nhiệm quản nhiệm , chánh xứ, phó xứ cũng 

như công việc của nhà Dòng, nhưng ngài luôn tập trung vào việc nghiên cứu thánh kinh, triết lý 

thần học, Thánh ca nên ngài đã để lại 11 tác phẩm hữu ích cho đời sống của người Kitô Hữu như 

"Tinh Thần Dòng Đa Minh- Như ngọn đuốc hồng- Vòng vàng vòng gai -Hương nguyện 

Babylon- Thánh Ca Việt Nam - Tự điển Thánh Kinh- Giáo lý Thánh Kinh- Giáo lý Thánh Kinh 

Đối chiếu- Những câu chuyện kỳ bí trong Thánh Kinh- Những trận đánh lừng danh trong Thánh 

Kinh - Chiến tranh Do Thái." 

Năm 2013, ngài đang phục vụ tại nhà Dòng thì bị cơn tai biến mạch máu nảo và từ đó mất dần 

khả năng hoạt động cũng như nhận thức. Trước hoàn cảnh khó khăn này, người em gái duy nhất 

của ngài là chị Nguyễn Thị Mai Hoa ở tại Auburn thuộc TB Washington đã xin phép nhà Đòng 

đem ngài về để chăm sóc tại tư gia. Ngày 29 tháng 01 năm 2017 tình trạng bệnh của ngài trở nên 

nguy kịch nên người em gái đã đưa ngài đến điều trị tại Multi Care Auburn. Sau một thời gian 

điều trị dù các bác sĩ đã tận tình chữa trị nhưng đến sáng ngày thứ hai 27 tháng 3 thì ngài đã trút 

 

https://www.flickr.com/photos/144738545@N08/


hơi thở cuối cùng. Trong thời gian hấp hối, cha Đào Xuân Thành chánh xứ giáo xứ Các Thánh 

Tử Đạo Việt Nam tại Seattle đã đến xức dầu và cầu nguyện lần cuối. Theo nguyện vọng gia đình 

người em gái của ngài là chị Nguyễn Thị Mai Hoa nên tang lễ của ngài được cử hành tại nhà thờ 

giáo xứ Các ThánhTử Đạo Việt Nam .  

 

Linh mục đoàn trong thánh lễ cầu nguyện và phát tangchiều thứ năm 

Chiều thứ năm ngày 30 tháng 3 năm 2017. Thánh lễ cầu nguyện và nghi thức phát tang được 

long trọng cử hành lúc 6 giờ chiều.Thánh lễ do linh mục chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế cùng 

với quý cha trong giáo xứ và một số linh mục thuộc Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Hải ngoại đồng tế. 

Đông đảo giáo dân trong giáo xứ đã tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho người linh mục đã một 

đời phục vụ dân Chúa. Sau Thánh lễ là chương trình chia sẻ phân ưu của các thân hữu, cũng như 

nhiều Hội Đoàn và Huynh Đoàn Đa Minh trong giáo xứ đã bày tỏ lòng ưu ái đối với linh mục 

Giuse Nguyện Ngọc Phi và chương trình canh thức cầu nguyện đến 9 giờ tối. 

Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2017, linh cửu của ngài được quàn tại nhà quàn Price Helton 

thuộc thành phố Auburn, Washington. Chương trình thăm viếng và cầu nguyện từ 10 giờ sáng 

đến 9 giờ tối. Nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ trong Tổng Giáo Phận Seattle cùng với giáo dân từ 

các cộng đoàn địa phương đã đến cầu nguyện khá đông đảo. 

     
Phút cầu nguyện theo truyền thống                                        Linh mục đoàn đồng tế lễ an táng 

  Dòng Đa Minh trước thánh lễ an táng 

 



Thứ Bảy ngày 01 tháng 4 năm 2017, ngày tiển biệt linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Phi. Thánh lễ 

an táng được cử hành tại nhà thờ giáo xứ CTTĐVN Seattle. Đúng 12 giờ trưa, nghi thức cầu 

nguyện tiển biệt người quá cố theo qui định của Dòng Đa Minh đã được tiến hành một cách sốt 

sắng do linh mục Phêrô Phạm Văn Hương chủ sự. Đông đảo anh chị em thuộc Huynh Đoàn Đa 

Minh giáo xứ CTTĐVN đã hiện diện trong buổi cầu nguyện này. Sau dó là nghị thức tiếp nhận 

quan tài và thánh lễ bắt đầu. Thánh lễ được cử hành đồng tế do linh mục Phêrô Phạm Văn 

Hương chủ tế, linh mục đoàn đồng tế gồm cha chánh xứ Đào Xuân Thành, cha Nguyễn Sơn 

Miên, và cha Trần Hữu Lân trong giáo xứ, quý cha thuộc phụ tỉnh Dòng Đa Minh cùng với thầy 

phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ.  

Nghi thức tiếp nhận quan tài vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng nghinh Thánh 

Giá và đưa linh cửu linh mục Giuse  Nguyễn Ngọc Phi tiến vào nơi vị trí cử hành thánh lễ. 

Mở đầu thánh lễ, cha Phêrô Phạm Văn Hương đại diện phụ tỉnh Dòng Đa Minh ngỏ lời chào 

mừng quý cha, qúy tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa và quý thân hữu hiện diện 

trong thánh lễ. Đặc biệt ngài trịnh trọng nói: Cám ơn cha chánh xứ Đào Xuân Thành , quý cha 

trong giáo xứ đã tạo mọi điều kiện và nâng đỡ chúng con trong những ngày tang lễ của người 

anh em chúng con là linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Phi đang hiện diện nơi ngôi thánh đường 

thân yêu này. Cám ơn quý Hội Đồng, Hội Đoàn, Giáo Đoàn cùng toàn thể quý ông bà anh chị em 

trong giáo xứ cùng các nơi khác đã hiện diện trong những ngày tang lễ cũng như hôm nay để 

cùng cầu nguyện cho linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Phi.Thay mặt phụ tỉnh Dòng Đa Minh xin 

cám ơn tất cả.  

Hiện diện trong thánh lễ ngoài giáo dân trong và ngoài giáo xứ CTTĐVN còn có nhiều giáo hữu 

đến từ Vancouver, từ Portland, và nhiều nơi khác đến tham dự. 

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ lời Chúa. Cha Phêrô Phạm Văn Hương phụ trách 

giảng lễ. Bài giảng ngắn gọn cô đọng trong tâm tình chia sẻ, ngài đề cập đến vài nét về cuộc đời 

của linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Phi, ngài nói: Cha Phi mồ côi cha từ lúc còn nhỏ. Lớn lên nhờ 

sự nuôi dạy của thân mẫu ngài là bà cố Maria Phạm Thị Miễn, bà dẫn các con di cư vào Nam 

năm 1954, đến năm 1973 thì bà qua đời. Ngài học đậu tú tài xong, liền theo ơn gọi, ngài vào tập 

viện Dòng Đa Minh tại Vũng Tàu. Sau khi thân mẫu qua đời, ngài vẫn tiếp tục theo con đường tu 

tập, đến năm 1977  nhà Dòng sắp xếp và đưa ngài đến tu học tại Hoa Kỳ, và được thụ phong linh 

mục vào tháng 9  năm 1981, sau đó được đi tu học ở Roma 2 năm. Linh mục Giuse Nguyễn 

Ngọc Phi là một linh mục có đời sống năng động, ngài mê cuộc sống hướng đạo, ngài đã đạt 

được Bằng Rừng là bằng cao quý của ngành hướng đạo. Ngài lại đam mê viết sách và nghiên 

cứu về thánh kinh nên ngài đã để lại 11 tác phẩm khá nổi tiếng trong đó có quyển chiến tranh 

DoThái. Dù ngài là linh mục của Dòng, nhưng ngài luôn nghĩ đến đời sống mục vụ cho giáo 

dânViệt Nam vì thế ngài đã có sáng kiến gầy dựng tài chánh để xây dựng nơi thờ phượng khi 

ngài làm Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Vancouver B.C Canada. Có thể nói, 

ngài là vị sáng lập cũng như gầy dựng Cộng Đoàn Đức Tin nơi đây trong thời kỳ người Việt tỵ 

nạn mơí chân ướt chân ráo đến cư ngụ nơi xứ lạ quê người của vùng đất Canada ..." 



Sau lời nguyện kết lễ, cha chánh xứ Đào Xuân Thành đại diện Cộng Đoàn Dân Chúa và quý cha 

trong giáo xứ phân ưu, ngài nói: "Thay mặt quý cha và toàn thể giáo xứ, giáo xứ thành kính phân 

ưu đến gia đình tang quyến, chia buồn với  chị Nguyễn Thị Mai Hoa em gái của ngài và anh Hồ 

VănThuận chồng của chị Hoa cùng toàn thể quý bà con thân hữu, xin phân ưu đến quý cha phụ 

tỉnh Dòng Đa Minh Hải ngoại, chúng con sẽ tiếp tục dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh mục 

Giuse Nguyễn Ngọc Phi, nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn linh mục Giuse về nước Chúa. Xin 

thành kính phân ưu", cha Đào Xuân Thành dút lời, linh mục Phêrô Phạm Văn Hương nói: "Anh 

Em linh mục phụ tỉnh Dòng Đa Minh Hải Ngoại chân thành cám ơn sự ưu ái của cha chánh xứ 

cũng như quý cha đã tạo mọi điều kiện tốt đẹp cho việc tổ chức tang lễ người linh mục anh em 

của chúng tôi, cám ơn toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu  nguyện cho 

linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Phi, một lần nữa xin cám ơn tất cả." Đại diện tang gia anh Hồ Văn 

Thuận với lời cám ơn trân trọng, anh nói: "Chúng con vô cùng cảm động về sự ưu ái của cha 

chánh xứ Đào Xuân Thành, cha Nguyễn Sơn Miên, cha Trần Hữu Lân cùng toàn thể quý Hội 

Đồng, Hội Đoàn, Ca Đoàn quý bà con giáo dân trong giáo xứ, cám ơn quý ông bà từ Canada và 

các nơi khác đã đến cầu nguyện cho linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Phi người anh của chúng con, 

chúng con xin chân thành cảm tạ". Thánh lễ được tiếp nối với nghi thức tiễn biệt linh mục Giuse 

Nguyễn Ngọc Phi. Phút cảm động là khi ca đoàn cất lên tiếng hát : "Xin vĩnh biệt mọi người, tôi 

ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại, hẹn nhau nơi nước trời ...". Linh cửu linh mục Giuse 

Nguyễn Ngọc Phi được cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ tiển đưa đến mai táng tại 

nghĩa trang HolyRood thuộc thành phố Shoreline. 

 

  

Vài hình ảnh tiển biệt đầy cảm động 

Nguyễn An Quý 


