
CÁO PHÓ 

Trong sự tin yêu, phó thác và cậy trông vào lòng nhân từ của Thiên Chúa với niềm xúc động vô 

bờ, gia đình chúng con thành kính báo tin cùng quí Cha, quí tu sĩ nam nữ, quý thân bằng quyến 

thuộc, quí bạn hữu xa gần, và  quý cộng đoàn dân Chúa: 

Chồng, Cha, Anh, Em, Ông, Ông Cố của chúng con là: 

Ông Cố Phêrô Nguyễn Văn Tuệ  

Sinh ngày 6 tháng 3 năm 1930 

Tại Trung Lai, Việt Yên , Bắc Giang, Việt Nam 

đã được Chúa gọi về lúc 5:57 sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020 sau một cơn tai biến mạch máu 

não, tại Los Angeles, California, USA. Hưởng thọ 90 tuổi.  

    

CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG 

* Ngày 8 tháng 7 năm 2020, tại nhà thờ Saint Christopher:  629 S Glendora Ave., West Covina, 

CA 91790 

- Từ 9:30 – 10:30 sáng: Thăm viếng 

- 10:30: Thánh lễ an táng, được cử hành trực tuyến  trên kênh youtube của cộng đoàn thánh 

Giuse, West Covina: https://www.youtube.com/ channel/UCQh4_4FVO7R1I_ ZjcXlP86Q 

* Vì qui định chung để bảo vệ an toàn sức khỏe trong mùa dịch COVID-19 nên việc thăm viếng 

và tang lễ chỉ được cử  hành trong phạm vi gia đình. Kính xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ,  quý thân 

bằng quyến thuộc, và quý vị thông cảm. Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phêrô trong thánh 

lễ an táng trực tuyến và tiếp tục cầu nguyện để linh hồn Phêrô sớm về nơi vĩnh phúc. 

 

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG 

XIN MIỄN PHÚNG ĐIỀU VÀ VÒNG HOA 

 

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO 

Vợ: Bà Quả phụ Nguyễn Văn Tuệ, nhũ danh: Maria Nguyễn Thị Tiếp (Hoa Kỳ) 

Các Con:  

Trưởng Nữ: Nguyễn Thị Thứ (qua đời), chồng Lương Chí Dzũng và các con, cháu, (Việt Nam) 

Thứ Nữ: Nữ tu  Maria Nguyễn Thị Huyền Thanh, Hội Dòng MTG Thủ Đức (Việt Nam) 

Trưởng Nam: Nguyễn Ngọc Thuyên, vợ Đỗ Thị Kim Chung và các con (Việt Nam) 

Thứ Nữ: Nguyễn Thị Kim Thoa, chồng Nguyễn Văn Hưởng và các con, cháu (Việt Nam) 

Út Nữ : Nguyễn Thị Kim Thúy, chồng Phan Văn Châu và các con (Hoa Kỳ) 

Út Nam:  Nguyễn Bảo Thiện, vợ Trần Thị Thu Thảo và các con (Hoa Kỳ) 

 

Chị: Nguyễn Thị Đơn và các con, cháu (Hoa Kỳ) 

Anh: Nguyễn Văn Duệ và các con, cháu (Việt Nam) 

Em: Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Nhuận (qua đời) 

Em: Nguyễn Thị Thức (qua đời) 

https://m.facebook.com/nam.quang.1829405?refid=52&__tn__=%2As-R
https://www.youtube.com/%20channel/UCQh4_4FVO7R1I_%20ZjcXlP86Q


ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TUỆ 

(6-3-1930 – 19-6-2020) 

 

Ông Phêrô Nguyễn Văn Tuệ, sinh ngày 06-03-1930 tại làng Trung Lai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang, giáo phận Bắc Ninh, là người con thứ ba trong một gia đình có sáu người con: hai gái và 

bốn trai. Ông có một chị gái, một em gái, và trong bốn anh em trai thì người em út là linh mục 

Phêrô Nguyễn Văn Nhuận cũng vừa qua đời tại Việt Nam. 

 

Ông bà thân sinh của ông là Phêrô Nguyễn Văn Khiết và Anna Nguyễn Thị Sớm là những người 

đạo đức, tốt lành. Kể từ khi thành gia thất, ông bà hằng lo mọi việc trong gia đình được tốt đẹp, 

luôn sống tình làng nghĩa xóm, chan hòa với mọi người, và luôn hướng dẫn con cái sống đúng 

tinh thần của người Kitô hữu: kính Chúa, yêu người. 

 

Năm 1966, ông Phêrô Nguyễn Văn Tuệ kết hôn cùng bà Maria Nguyễn Thị Tiếp. Tình yêu của 

ông bà được Thiên Chúa chúc phúc và  ban cho sáu người con: bốn gái, hai trai. Suốt cuộc đời 

của mình, ông bà luôn hướng dẫn con cái sống đức hạnh và biết kính tôn Thiên Chúa. Ngoài 

người con gái cả đã về với Chúa, người con gái thứ hai là nữ tu Maria Nguyễn Thị Huyền Thanh 

(hiện đang sống và phục vụ trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, Việt Nam), bốn người 

con  còn lại đã lập gia đình đều là những tông đồ nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội. 

 

Ông cố Tuệ là một người cha hiền lành, vui vẻ, luôn là mẫu gương đạo đức, thánh thiện cho con 

cháu noi theo. Có thể nói, cả cuộc đời ông là một hành trình theo Chúa không mệt mỏi. Ngay cả 

lúc tuổi già, không tránh khỏi đau yếu, bệnh tật, nhưng ông vẫn luôn một niềm tin tưởng và phó 

thác vào tình yêu của Chúa và Mẹ Maria. Ông hằng mong đợi ngày được về với Chúa và Mẹ 

Maria trên Thiên Đàng. 

 

Thiên Chúa đã đáp lại sự mong đợi của ông. Vào lúc 5 giờ 57 phút sáng thứ Sáu, 19 tháng 6 năm 

2020  (nhằm ngày 28 tháng Tư Âm lịch), sau khi đã lãnh nhận các phép Bí Tích sau hết, Thiên 

Chúa nhân từ đã đón ông về với Ngài, cùng ngày Giáo hội mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, 

quan thầy của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm mà ông là một thành viên. 

 

90 năm sống nơi dương thế, ông luôn vâng phục thánh ý Chúa, yêu mến và sống chan hòa với 

mọi người. Giờ đây, giã từ cõi tạm về chốn vĩnh hằng, chắc chắn ông sẽ luôn nhớ đến  gia đình, 

bạn bè, thân hữu, và quý cộng đoàn mà ông đã từng sống, từng gặp gỡ. 

 

Xin nhớ cầu nguyện cho linh hồn Phêrô là người thân yêu của chúng ta. 

 

 


