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Những người thương nhau đếm từng tháng, rồi từng ngày trước lễ cưới, trong sự háo hức lẫn lộn với 
hồi hộp.  Sau lễ cưới, đôi uyên ương lại tiếp tục đếm xem đã được bao nhiêu ngày, rồi bao nhiêu tháng 
thành hôn, nhắc nhau kỷ niệm ngày cưới, coi lại những tấm hình và phim ghi lại lễ thành hôn.  Theo năm 
tháng và trong những phức tạp tăng dần của cuộc sống, họ dần dần không còn tiếp tục đếm nữa, và 
những tập hình ảnh hoặc video cũng đóng bụi theo thời gian. 
 
Người đi tu dòng hay theo hành trình làm linh mục cũng vậy, đếm ngày tháng trước khi khấn hứa hoặc 
được truyền chức, sau đó lại đếm thời gian sau lễ khấn, lễ phong chức.  Những tập hình ảnh và video 
được mở ra, coi lại, rồi cất vào một góc, không đụng đến trong nhiều năm – cho đến lúc chuẩn bị ngày 
ngân khánh.   
 
Cha Vincent Bùi Bằng Đoàn, từ trần tối ngày 9 tháng 6 năm 2020 tại San Jose, là một người không quên 
đếm thời gian – kể cả đếm giùm cho người khác, dù họ có thể đã quên, hay không muốn nhớ đến ngày 
quan trọng của đời mình. 
 



Cha thuộc Hội linh mục Xuân Bích (Priestly Society of St Sulpice), chuyên về đào tạo chủng sinh và linh 
mục.  Trong hai năm cuối đời, cha thuộc ban giảng huấn tại Chủng viện Assumption, San Anonio, Texas.  
Trước đó cha gắn bó trong nhiều năm với Chủng viện St. Patrick, Menlo Park, California, từ năm 2001-
2017 với vài năm gián đoạn khi đi du học thêm tại Ottawa, Canada. 
 
Tuy là một cha giáo ở chủng viện, Cha Đoàn rất gần với những cộng đồng tín hữu trong vùng, dâng lễ 
Chúa nhật, cử hành các bí tích với họ và cho họ, giúp các nhóm tĩnh tâm.  Cha đặc biệt quan tâm đến 
những người sống trong bậc hôn nhân gia đình.  Những ai đến với cha không chỉ được hướng dẫn làm 
giấy tờ theo thủ tục, gặp vài lần, được cha dâng lễ và chứng hôn, rồi chia tay. Ngài còn dành cả ngày giúp 
họ tĩnh tâm trước lễ cưới (một điều kiện), sau đó lại tiếp tục đồng hành với họ trong ơn gọi hôn nhân. 
Rồi hằng năm, đến dịp kỷ niệm thành hôn của họ, cha gởi lời chúc mừng và khích lệ.   
 
Có những đôi đã tính bỏ nhau vì rạn nứt trong đời sống gia đình, nhưng nhờ sự hỏi thăm và khích lệ của 
cha, đã làm hoà và tiếp tục ơn gọi hôn nhân.  Họ tìm thấy nơi cha một người đồng hành trung thành, 
đầy cảm thông, và như một cố vấn đáng tín nhiệm để chia sẻ những vui buồn trong đời sống.  Chính liên 
hệ sau lễ cưới như vậy đã khiến cha như trở thành một thành phần của gia đình họ, giúp họ rất nhiều 
trong cuộc lữ hành bên nhau.  Cha vừa lo đào tạo các chủng sinh thành linh mục, lại vừa đào tạo và đồng 
hành với những ai theo ơn gọi hôn nhân. 
 
Một điều trớ trêu là chính Cha Đoàn, một người chuyên ghi nhớ ngày thành hôn của các cặp vợ chồng, 
đã không có cơ hội để mừng ngân khánh linh mục của chính mình. Cha đã qua đời vào tối ngày 9 tháng 
6, năm 2020, ngay trước ngày 10 tháng 6, là ngày cha chịu chức linh mục 25 năm về trước cho Giáo phận 
Lansing, Michigan.   
 
Tuy nhiên, mọi sự coi vậy mà không phải vậy.  Tại Thánh lễ tiễn đưa Cha Đoàn ờ Nguyện đường Xứ St. 
Francis of Asssisi, San Jose, ngày 13 tháng 10, mọi người đã hết sức kinh ngạc và xúc động khi nghe câu 
chuyện về Cha Đoàn trong bài giảng của vị chủ tế, Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, giám đốc Chủng viện 
Assumption. 
 
Sáng ngày 10 tháng 6 tại San Antonio, Cha Hy báo tin buồn cho vị tổng giám mục địa phương, Đức Cha 
Gustavo Garcia-Siller, là Cha Đoàn đã từ trần lúc 9g03 tối hôm trước tại San Jose.  Cha Hy tỏ vẻ tiếc nuối, 
nói rằng phải chi Cha Đoàn qua đời trễ vài giờ thì đã qua ngày ngân khánh linh mục của ngài rồi.   
 
Đức Tổng giám mục Garcia-Siller suy nghĩ trong giây lát rồi nói rằng Cha Đoàn đã từ trần vào đúng ngày 
10 tháng 6, vào lúc 12g03 sáng, nếu tính theo giờ của Lansing, Michigan, là nơi Cha Đoàn chịu chức linh 
mục.   
 
Cha Hy lặng người và như nổi da gà khi nghe thế.  Cha nhớ lại một lời nhắn qua điện thoại mà Cha Đoàn 
dành cho một chủng sinh (nay đã là linh mục) khi cha rời San Antonio vào tháng 3 để về San Jose trong 
thời gian cao điểm của dịch bệnh Covid-19.  Cha Đoàn viết: “Gần đây tôi nghĩ đến ngày cuối đời của cá 
nhân tôi. Khi đối diện với ung thư năm 2002, tôi xin Chúa cho tôi 25 năm phục vụ Giáo hội.  Chúa dường 
như nghe tôi; chỉ còn 10 tuần nữa là 25 năm phục vụ của tôi được trọn vẹn.  Vậy đây có phải là thời 
điểm không?” 
 
Vào năm 2002, chính Cha Đoàn đã chia sẻ cho cộng đồng giáo sĩ, tu sĩ Việt Nam miền Tây Hoa Kỳ trong 
dịp tụ họp sau ngày lễ Thanksgiving là ngài bị ung thư, và không còn nhiều thời gian.  Sau đó, ngài đã sắp 
xếp lo liệu các thứ như nơi an táng, tang lễ.  Thế rồi chúng tôi vẫn thấy cha sống và làm việc bình 
thường, riết rồi cũng quên rằng ngài từng bị ung thư. 



 
Khi tôi nói chuyện và chia buồn với người thím của Cha Đoàn ngay tối hôm ngài qua đời, được nghe bà 
xúc động kể lại một trao đổi với cha vào dịp lễ Tạ ơn của Hoa Kỳ vào cuối tháng 11 năm ngoái.  Khi biết 
người cháu gần đến ngày kỷ niệm ngân khánh linh mục, bà bảo Cha Đoàn là cứ cho biết có bao nhiêu 
khách tham dự lễ, và đừng lo lắng gì. Nghe vậy, cha nửa đùa nửa thật nói với bà thím: “Biết đâu ngày đó 
lại trở thành ngày giỗ cháu?” 
 
Người thím của cha đã trách là sao lại nói gở như vậy.  Giờ này bà kể lại cho tôi điều ấy mấy lần trong 
vòng mười mấy phút nói chuyện, mà như vẫn chưa tin.   
 
Một bài Sách thánh tại Lễ tiễn đưa đã do chính Cha Đoàn chọn từ năm 2015, trích từ Phúc âm Lu-ca 
12:35-40, qua đó Chúa Giê-su dậy các môn đệ phải luôn tỉnh thức chờ Chúa, như các đầy tớ chờ người 
chủ có thể trở về bất cứ lúc nào. 
 
Cha Đoàn không chỉ tỉnh thức hướng về ngày ấy, mà còn coi mỗi ngày sống là một ân huệ được Chúa 
ban tặng để phục vụ Giáo hội, phục vụ con người.  Khi sống mỗi ngày như một ân huệ, ngài đã chuẩn bị 
cho ngày Chúa đến với mình.  Qua “giao ước” ngầm với Chúa, cha không những tiếp tục sống thêm 18 
năm từ năm 2002, mà còn sống với nhiều bận rộn, chăm lo cho nhiều người, nhiều gia đình.   
 
Một điều nữa tôi còn nhớ, là có mấy lần Cha Đoàn bảo tôi rằng ngài không xin Chúa điều này điều kia, 
mà hằng ngày chỉ xin Chúa ban cho mình điều gì cần thiết.  Chính cha, trong sứ vụ linh mục của mình, đã 
không dùng những lời nói hùng hồn, ồn ào để gây ấn tượng nơi cử toạ hoặc người đối thoại, mà chỉ trình 
bày những gì họ cần nghe.   
 
Trong bản văn ngày 1 tháng 6 năm 2015 ghi lại những ước muốn về tang lễ của minh, Cha Đoàn ghi ngay 
ở đầu trang như sau: 
 
Xin vui lòng cho vào trang bìa tập sách dùng tại tang lễ và trên tấm ảnh tưởng niệm một lời nói của 
Thánh Vincent de Paul: “We must worry more about enlarging the kingdom of God than adding to our 
own possessions” (Chúng ta hãy quan tâm về việc mở rộng nước Chúa hơn là lo gia tăng tài sản của 
mình).   
 
Còn bài Sách thánh thứ nhất mà cha chọn (Gióp 19:1, 23-27) thì diễn tả khao khát của ngài: 
 
“Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người,  
Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ. 
Lòng tôi những tha thiết mong chờ.” 
 
Tôi viết bài này như một người anh em linh mục và cũng là người đồng hương với Cha Vincent Đoàn, 
PSS, một người đã cho tôi bài học về việc đếm thời gian và đếm ân huệ từng ngày (count your blessings 
every day), kể cả ân huệ trong những gian truân cuộc đời. 


