Hung Tien Nguyen
“Peter”

January 1, 1961 - August 31, 2018

Cáo Phó

Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh và Mẹ Maria, tang quyến chúng
tôi xin kính báo đến quý Cha, gia tộc nội, ngoại, cùng thân bằng quyến
thuộc và bạn hữu xa gần:

Người thân thương của chúng con là anh Phêrô Nguyễn Tiến Hùng sinh
ngày 1/1/1961 tại Long Hương, Bình Thuận, đã được Chúa gọi về vào
lúc 5:30 chiều ngày 31/8/2018 tại thành phố Beaumont, Texas. Hưởng
dương 57 tuổi.
Mẹ:
Vợ:
Thứ Nam:
Trưởng Nữ:
Thứ Nam:
Út Nữ:
Chị:
Chị:
Em:
Em:
Em:
Em:
Em:
Em:
Em:
Em:
Em:

Bà quả phụ Nguyễn Thị Lê
Châu Thị Thu
Nguyễn Minh Cảnh, vợ và các con
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Phi Long
Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Nguyễn Thị Tuyết Mai, chồng, các con và các cháu
Nguyễn Thị Mai Anh, chồng, các con và các cháu
Nguyễn Thị Tuấn, chồng, các con và các cháu
Nguyễn Tiến Sĩ và các con
Nguyễn Thị Thu Hà, chồng và các con
Nguyễn Tiến Minh, bạn và con
Nguyễn Tiến Phước, vợ và con
Nguyễn Thị Huyền, chồng và các con
Nguyễn Tiến Truyền, vợ và các con
Nguyễn Di Mỹ, chồng và con
Nguyễn Tiến Phúc, vợ và con

Tang gia đồng kính báo.

 Cha là Nguyễn Lãnh và trưởng nam là Nguyễn Minh Cường đã quá
cố.
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In Rememberance
Hung Tien Nguyen, 57 years old, of Beaumont, Texas was born on January
1st, 1961 in Long Huong, Binh Thuan, Viet Nam. He left this world to be
with the Lord Friday, August 31st, 2018 at 5:30 PM.
He is preceded in death by his father, Lanh Nguyen and his son Minh
Cuong Nguyen.
He is survived by his mother, Le Thi Nguyen; wife, Thu Thi Chau; son, Minh
Canh Nguyen; daughter, My Linh Thi Nguyen; son, Phi Long Nguyen;
daughter, My Tien Thi Nguyen; sister Mai and husband Xem; sister Anh
and husband Cung; sister Tuan and husband Thinh; brother Si; sister Ha
and husband Tung; brother Minh and spouse Rex; brother Phuoc and
wife Thuy; sister Huyen and husband Hien; brother Truyen and wife Hoa;
sister Di My (Anna) and husband Alfred; brother Phuc and wife Kitty; two
grandchildren and a host of nieces, nephews, other relatives and friends.
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THÁNH LỄ AN TÁNG

Tiếp đón quan tài ở cuối thánh đường

LM: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta và
của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em.
CĐ: Và ở cùng Cha.

LM: Xin Thiên Chúa làm phép thi thể của Phêrô với nước Thánh, nhắc
nhở Bí Tích Rửa Tội như Thánh Phaolô viết: “Tất cả chúng ta đã chịu
Phép Rửa Tội trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu mai táng với Người,
để như Đức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào,
thì cả chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu
chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái
chết của Người, thì chúng ta cũng được hiệp nhất với Người trong sự
sống lại giống như vậy.”
Trong ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, tôi tớ Chúa là Phêrô đã mặc lấy
Đức Kitô, vậy xin cho cũng được mặc áo vinh quang trong ngày Đức
Kitô đến.

Gathering Rite

The mass begins, as at Baptism, when Hung’s body is led by the priest into
the midst of the community of faith. As he is covered by a white Pall and
is blessed with holy water, and as he rests beneath the light of the Easter
candle, we recall Hung’s first birth with Christ at Baptism. We pray that
his soul may find rest and peace in Christ, and that on the Last Day he will
rise to be with Christ, the Risen Lord. (Please stand and face the rear of
the Church)
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CA NHẬP LỄ ‐ ENTRANCE HYM
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PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – LITURGY OF THE WORD
BÀI ĐỌC I

Trích sách Khôn Ngoan.

Người công chính, dù có chết sớm, cũng được yên vui. Vì chưng, tuổi
già đáng kính trọng không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao
niên, nhưng vì người đầu bạc thì khôn ngoan, và tuổi già là một cuộc đời
thanh sạch. Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu, và
nếu đang sống giữa những kẻ tội lỗi, cũng được Chúa dời đi nơi khác.
Và họ được đem đi như thế, kẻo sự gian tà biến đổi lòng họ, hoặc sự gian
dối lừa đảo linh hồn họ. Vì sự say mê giả dối làm cho sự lành ra tối tăm,
và tình dục làm điên đảo tâm hồn thanh sạch. Dù kẻ lành chết sớm,
nhưng họ có nhiều thời giờ làm việc: bởi linh hồn họ đẹp lòng Chúa,
nên Chúa sớm cất họ ra khỏi sự gian ác. Dân chúng nhìn thấy họ mà
không hiểu gì, không quan tâm đến sự kiện đó. Vì Thiên Chúa ban ân
sủng cho các thánh của Người, tỏ lòng từ bi đối với các ngài, và đoái nhìn
đến những kẻ Người tuyển chọn.
Đó là lời Chúa.
READING I

A reading from the book of Wisdom
The just man, though he die early shall be at rest. For the age that is
honorable comes not with the passing of time nor can it be measured in
terms of years. Rather, understanding is the hoary crown for men, and
an unsullied life, the attainment of old age. He who pleased God was
loved; he who lived among sinnners was transported. Snatched away, lest
wickedness pervert his mind or deceit beguile his soul; For the witchery
of paltry things obscures what is right and the whirl of desire transforms
the innocent mind. Having become perfect in a short while, he reached
the fullness of a long carrer; for his soul was pleasing to the Lord,
therefore he sped him out of the midst of wickedness. But the people saw
and did not understand, nor did they take this into account. Because
grace and mercy are with his holy ones, and his care is with his elect.
The Word of the Lord.
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ĐÁP CA – RESPONSORIAL PSALM
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BÀI ĐỌC II

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta cư ngụ ở
trần gian, là chiếc lều này, bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi định cư
vĩnh cửu trên trời do Thiên Chúa thiết lập, chứ không phải do tay người
phàm làm ra.

Bởi đó chúng ta hằng bạo dạn, vì biết rằng bao lâu sống trong thân xác
này, là chúng ta lưu lạc xa Chúa. Vì chưng nhờ đức tin, chứ không phải
vì đã thấy, mà chúng ta tiến bước. Chúng ta cũng bạo dạn và ao ước lìa
xa thân xác để ở cùng Chúa. Vì thế, dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng
ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả mọi người chúng ta đều
phải phơi bày trước tòa án của Đức Kitô, để mỗi người lãnh lấy thành
quả đời sống mình, tùy mình đã làm lành hay đã làm dữ.
Đó là lời Chúa.
READING II
A reading from the second letter of Paul to the Corinthians
We know that if our earthly dwelling, a tent, should be destroyed, we have
a building from God, a dwelling not made with sands, eternal in heaven.
So we are always courageous, although we know that while we are at
home in the body we are away from the Lord, for we walk by faith, not by
sight. Yet we are courageous, and we would aspire to please him, whether
we are at home or away. For we must all appear before the judgment
seat of Christ, so that each one may receive recompense, according to
what he did in the body, whether good or evil.
The Word of the Lord.
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PHÚC ÂM

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao
xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa, và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy
có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn
chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy
sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó.
Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng:
“Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết
đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.
Đó là lời Chúa.
GOSPEL

A reading from the holy Gospel according to John
Jesus said to his disciples: “Do not let your hearts be troubled. You have
faith in God; have faith also in me. In my Father’s house there are many
dwelling places. If there were not, would I have told you that I am going
to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will
come back again and take you to myself, so that where I am you also may
be. Where I am going you know the way”. Thomas said to him, “Master,
we do not know where you are going; how can we know the way?” Jesus
said to him, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the
Father except through me.”
The Gospel of the Lord.
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LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN – GENERAL INTERCESSIONS

1. Lạy Chúa là nguồn mạch khôn ngoan và sức mạnh, xin ban nhiều ơn

lành cho Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục và các tu sĩ để các
ngài dẫn dắt và hướng dẫn đoàn chiên Chúa trên đường lữ thứ trần
gian.
Chúng con cầu xin Chúa.

2. Lạy Chúa là đấng phù trợ đầy tình thương, xin tuôn đổ dồi dào hồng

ân trên quý cha và cộng đoàn dân Chúa để mọi người sống trong
hạnh phúc, bình an và hăng say làm việc tông đồ.
Chúng con cầu xin Chúa.

3. Lạy Chúa là đấng từ bi và giàu lòng thương xót, trong bao năm dài

khát khao ngắm nhìn thánh nhan Chúa, giờ đây người thân yêu chúng
con là linh hồn Phêrô Nguyễn Tiến Hùng đang ở ngưỡng cửa nhà
Chúa, xin Chúa đoái thương đón tiếp linh hồn Phêrô trong cánh tay
nhân từ của Chúa.
Chúng con cầu xin Chúa.

4. Lạy Chúa là đấng ủi an, chúng con không gặp lại người thân yêu của

chúng con ở trần gian. Xin Chúa thương xoa dịu, đỡ nâng tang gia
chúng con trong cơn ly biệt, mất mát lớn lao này.
Chúng con cầu xin Chúa.

5. Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu, trước bao nghĩa cử yêu thương cao

đẹp của ân nhân mà tang gia chúng con không biết lấy gì đền đáp, xin
Chúa gìn giữ và trả công bội hậu cho họ.
Chúng con cầu xin Chúa.
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CA DÂNG LỄ ‐ HYM OF PREPARATION
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CA HIỆP LỄ ‐ COMMUNION HYM
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CA NGUYỆN CẦU – MEDITATION HYM
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Tiễn Đưa Sau Thánh Lễ
LM: Anh chị em thân mến, người thân yêu của chúng ta đã về an nghỉ
trong bình an của Đức Kitô. Với niềm tin và hy vọng vào cuộc sống vĩnh
cửu, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện phó thác người thân yêu này vào
lòng từ ái của Chúa chúng ta. Người thân yêu này đã trở nên con cái
Chúa qua Bí Tích Rửa Tội và đã được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc con cái
Người trong Nước Trời cùng với các Thánh của Chúa, để được hưởng
gia nghiệp lời hứa cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta cùng cầu nguyện cùng
Chúa cho chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người
thân yêu mà chúng ta khóc thương bây giờ. Chớ gì tất cả chúng ta được
gặp Đức Giêsu Kitô ngày Ngài lại đến trong vinh quang, vì Ngài là sự
sống của chúng ta.
Đáp Ca
LM: Xin các Thánh của Chúa đến phù trợ tôi tá Chúa. Xin các Thiên
Thần đến đón tiếp tôi tớ Chúa.

CĐ: Xin đón nhận linh hồn Phêrô và dâng lên Thiên Chúa cao cả.
(Những câu sau tiếp tục đáp như trên)
LM: Xin cho tôi tớ mà Chúa Kitô đã gọi được đến với Người. Xin Thiên
Thần Chúa dẫn đưa tới bên tổ phụ Abraham.

LM: Lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh
sáng chiếu soi ngàn thu.
Kinh Cầu
LM: Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người.
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CĐ: Chúa chữa chúng con. (Những câu sau tiếp tục đáp như trên)

LM: Vì Chúa xuống thế.
LM: Vì Chúa sinh ra.

LM: Vì phép rửa cùng chay thánh Đức Chúa Giêsu.

LM: Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đanh trên cây Thánh Giá.
LM: Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.
LM: Vì Đức Chúa Giêsu sống lại.
LM: Vì Đức Chúa Giêsu lên trời.

LM: Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

LM: Vì Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang.
LM: Đến ngày phán xét

LM: Chúa ta hãy cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng linh hồn Phêrô cho Chúa. Linh hồn
này đã qua khỏi thế gian, xin cho được sống mãi hưởng tôn nhan Chúa.
Nhờ lòng từ bi và nhân ái Chúa, xin thứ tha mọi tội lỗi đã phạm vì yếu
đuối loài người. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
CĐ: Amen.

LM: Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn này vào Thiên Quốc. Xin
các Thánh Tử Đạo đón tiếp vào Thành Thánh, Thành Giêrusalem mới
và vĩnh cửu. Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ sống
muôn đời.
Rite of Commendation

(Repeat refrain after Cantor)
“Receive his soul and present him to God, to God the Most High.”
Incensing: The fragrant smoke of incense reminds us that our prayers,
like incense, rise to Heaven. With the sweet smelling incense, we honor
the body of our brother, Hung, which has become at Baptism, a Temple of
the Holy Spirit.
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CA KẾT LỄ ‐ RECESSIONAL HYM
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Cảm Tạ

Tang gia chúng con xin chân thành cảm tạ:





Cha chánh xứ Bùi Sĩ Khuê và quý Cha đồng tế
Quý vị trong hội đồng mục vụ và ban chấp hành các khu
Ca đoàn Thánh Linh
Quý ông bà, anh chị em cùng bạn hữu xa gần

Đã đến thăm viếng, an ủi, đọc kinh, cầu nguyện, xin lễ, tham dự thánh
lễ, và tiễn đưa linh cửu của anh Phêrô Nguyễn Tiến Hùng đến nơi an
nghỉ cuối cùng.
Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu ban phúc lành đến cho
quý Cha, quý vị và gia đình.

Xin niệm tình tha thứ những thiếu xót không tránh khỏi trong khi tang
gia hữu sự.
Tang gia xin chân thành cảm tạ.
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May the peace of Christ be always with you and your family.
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Pallbearers
The Family of Mr. Nguyen
Mass of Christian Burial
Saturday, September 8, 2018 10:00 a.m.
St. Joseph’s Catholic Church
Beaumont, Texas
Reverend Khue Si Bui
Interment
Magnolia Cemetery
Beaumont, Texas

Please sign Mr. Nguyen’s guest book and share your memories at
www.broussards1889.com

