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God Saw Him Getting Tired 
 

God saw he was getting tired, 
and a cure was not to be, 

So He put His arms around him, 
And whispered, “Come with Me.” 

With tearful eyes we watched him suffer, 
And saw him fade away. 

Although we loved him dearly, 
We could not make him stay. 

A golden heart stopped beating, 
Hard working hands to rest, 

God broke our hearts to prove to us, 
He only takes the best. 

 
- Unknown	‐	

 
Chúa Thấy Anh Quá Mệt Mỏi 

 
Chúa thấy anh mệt mỏi 

Căn bệnh không thuốc chữa. 
Ngài đặt tay vai anh 

Thầm nhủ “Hãy theo Ta”. 
Lệ khóc cho anh đau đớn 
Nhìn anh khuất dần ra đi. 
Dù thương anh nhiều lắm 

Nhưng không giữ anh được. 
Một trái tim vàng ngừng đập 

Đôi bàn tay nay yên nghỉ. 
Chúa muốn chúng ta khóc thương 

để minh chứng Ngài chỉ chọn người tốt nhất.  
 

- Vô	danh,	lời	Việt:		Phạm	Anh	Dzũng	‐		
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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 Văn Huệ sinh 
ngày 1/1/1961 tại Việt Nam, đã được Chúa gọi về ngày 1/11/2020 tại 
thành phố Beaumont, Texas.  Hưởng dương 59 tuổi. 
 
Vợ:   Nguyễn Thị Trang 
Trưởng Nữ:   Kristie Johnson, chồng và con 
Thứ Nữ: Nguyễn Hồng Hope, chồng và con 
Thứ Nữ: Nguyễn Uyên Jacinda và con 
Út Nam: Nguyễn Huy Pathan 
 
Tang gia đồng kính báo. 
 
 

In	Remembrance	
	
Nguyễn	Văn	Huệ,	59	years	old,	of	Beaumont,	Texas	was	born	on	January	
1st,	1961	 in	Việt	Nam.	 	He	 left	 this	world	 to	be	with	 the	Lord	Sunday,	
Novermber	1st,	2020.	
	
He	is	preceded	in	death	by	his	father,	Xé	and	his	younger	brother	Cư.	
	
He	is	survived	by	his	mother,	Nhánh;	wife,	Trang;	daughters,	Kristie,	Hope	
and	Jacinda;	son,	Pathan;	sisters,	Oanh,	Kim	and	Jennifer;	brothers,	John,	
Henry,	 Larry	 and	 wife;	 grandchildren,	 Amaya,	 Christopher,	 Jaelyn,	
Oaklyn,	Trey,	 Jayden,	and	Ethan,	and	numerous	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	Huệ’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	Huệ’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 (Hc 2:1-9) 
Lời Chúa trong sách Huấn Ca. 
Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn 
bị tâm hồn để đón chịu thử thách.  Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ 
kiên trì, đường bấn loạn khi con gặp khốn khổ.  Hãy bám lấy Người chứ 
đừng lìa bỏ, để cuối đời, con được cất nhắc lên.  Mọi chuyện xảy đến cho 
con, con hãy chấp nhận, và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên 
nhẫn.  Vì vàng phải được tô luyện trong lửa, còn những người sáng giá 
thì phải được thử trong lò ô nhục.  Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng 
đỡ con.  Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người.  
Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy trông đợi lòng lân tuất của Người, đừng 
lìa xa Người kẻo ngã.  Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào Người, và 
các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu.  Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy 
đợi trong ơn lành, niềm vui không cùng và lòng thương xót. 
Đó là lời Chúa. 
 
  
READING	I	(Sir	2:1‐9)	

A	reading	from	the	book	of	Sirach.	

My	child,	if	you	come	to	serve	the	Lord,	prepare	yourself	for	testing.	Set	
your	 heart	 straight,	 be	 steadfast,	 and	 don't	 act	 hastily	 in	 a	 time	 of	
distress.	Hold	fast	to	God	and	don't	keep	your	distance	from	him,	so	that	
you	may	find	strength	at	your	end.	Accept	whatever	happens	to	you,	and	
be	patient	when	you	suffer	humiliation,	because	gold	is	tested	with	fire,	
and	acceptable	people	are	tested	in	the	furnace	of	humiliation.	Trust	him,	
and	he	will	help	you;	make	your	ways	straight,	and	hope	in	him.	You	who	
fear	the	Lord,	wait	for	his	mercy,	and	don't	turn	aside	or	else	you	might	
fall.	You	 who	 fear	 the	 Lord,	 trust	 him,	 and	 you	 won't	 lose	 your	
reward.	You	who	 fear	the	Lord,	hope	 for	good	things,	 for	unending	 joy	
and	mercy.	

The	Word	of	the	Lord.	

	
	
	 	



6

ĐÁP CA – RESPONSORIAL	PSALM 
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BÀI ĐỌC II (Rm 6:3-9) 
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Rôma.  
Anh em không biết rằng:  Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, 
để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết 
của Người sao?  Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã 
cùng được mai táng với Người.  Bởi thế, cũng như Người đã được sống 
lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng 
được sống một đời sống mới.  Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức 
Ki-tô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một 
với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại.  Chúng ta biết rằng:  
Con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Ki-tô, 
như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không 
còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.  Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền 
của tội lỗi.  Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ 
cùng sống với Người:  Đó là niềm tin của chúng ta.  Thật vậy, chúng ta 
biết rằng:  Một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ 
Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. 
Đó là lời Chúa. 
	
	 	
READING	II	

A	reading	from	the	second	letter	of	Paul	to	the	Romans.	

Are	 you	 unaware	 that	we	who	were	 baptized	 into	 Christ	 Jesus	were	
baptized	 into	 his	 death?	 	We	 were	 indeed	 buried	 with	 him	 through	
baptism	into	death,			so	that,	just	as	Christ	was	raised	from	the	dead	by	
the	glory	of	the	Father,	 		we	too	might	live	in	newness	of	life.	 	For	if	we	
have	grown	into	union	with	him			through	a	death	like	his,			we	shall	also	
be	united	with	him	 in	the	resurrection.	 	We	know	that	our	old	self	was	
crucified	with	him,			so	that	our	sinful	body	might	be	done	away	with,	that	
we	might	no	 longer	be	 in	 slavery	 to	 sin.	 	For	a	dead	person	has	been	
absolved	from	sin.		If,	then,	we	have	died	with	Christ,			we	believe	that	we	
shall	also	live	with	him.		We	know	that	Christ,	raised	from	the	dead,	dies	
no	more;	death	no	longer	has	power	over	him.	

The	Word	of	the	Lord.	
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PHÚC ÂM (Gioan 14:1-6) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
Anh em 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 anh em rồi, 
vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.  Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì 
Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở 
đó.  Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.  Ông Tô-ma nói với Đức 
Giê-su:  “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng 
con biết được đường?”  Đức Giê-su đáp:  “Chính Thầy là con đường, là 
sự thật và là sự sống.  Không ai đến được với Chúa Cha và không qua 
Thầy.” 
Đó là lời Chúa. 
 
	
GOSPEL	(Jn	14:1‐6)	
 
A	reading	from	the	holy	Gospel	according	to	John	
	
“Do	not	let	your	hearts	be	troubled.	You	believe	in	God;	believe	also	in	me.	
My	Father’s	house	has	many	rooms;	if	that	were	not	so,	would	I	have	told	
you	 that	 I	am	going	 there	 to	prepare	a	place	 for	you?	And	 if	 I	go	and	
prepare	a	place	for	you,	I	will	come	back	and	take	you	to	be	with	me	that	
you	also	may	be	where	I	am.	You	know	the	way	to	the	place	where	I	am	
going.”	Thomas	said	to	him,	“Lord,	we	don’t	know	where	you	are	going,	
so	how	can	we	know	the	way?”	 Jesus	answered,	“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 – PRAYERS	OF	THE	FAITHFUL	
	
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, tu sĩ để các ngài dẫn 
dắt Hội Thánh Chúa trong cuộc lữ thứ trần gian.  	
Chúng	con	cầu	xin	Chúa.	
 

2. Lạy Chúa là đấng cứu độ khoan dung, trong bao năm dài khát khao 
ngắm nhìn thánh nhan Chúa, giờ đây người thân yêu chúng con là 
linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Huệ 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.	
 

3. 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.	

 
4. For Peter who during his life received in faith the Body of Christ at 

the banquet of the altar. May he be raised up on the last day. 
We	pray	to	the	Lord.	
 

5. Peter has finally reached the shore of eternity; now that all his 
earthly tasks are completed, may he enjoy rest from all his labours.	
We	pray	to	the	Lord.	
 

6. For Peter’s family, that in these difficult and dark days they may be 
sustained by their faith, and by the knowledge that they will be 
reunited with Peter one day in God’s heavenly Kingdom.  
We	pray	to	the	Lord.	
 

7. For all here present: That our remembrance of Peter may be a source 
of comfort and strength to us. 
We	pray	to	the	Lord.	
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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,	Huệ,	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 Văn Huệ 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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Michael Hue Nguyen was born in Vietnam and came to the United 
States at the tender age of 10 years old with his mother and siblings. He 
didn’t speak any English but that did not stop him from overcoming any 
obstacles. Hue was a hard worker and worked even harder to take care of 
his family. He worked for years in the Gulf of Mexico as a fisherman and 
during off seasons, enjoyed spending time with his loved ones. 

Hue was always the life of the party, ready to have a good time… and 
DON’T even think about touching his hair, it was his pride and joy! 
He had the same high poof hairstyle since the 80s and was known as 
“Michael Hair.” He loved to dance, sing, play cards, watch sports, and 
play volleyball with the Vietnamese Catholic community. Hue was a 
family man. He was the oldest of 8 kids that included 4 brothers and 3 
sisters and took his big brother role seriously. He always made sure to 
keep his siblings in line by helping them with their homework, making 
sure their chores were done, and would do anything for them. No matter 
how busy or what was going on in his life, he always set time aside 
to hang out with his nieces and nephews, and always said he loved his 
nieces the most. They even had their own inside joke with the favorite 
phrase, “that’s what’s up!” aka “Vay do!” 
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Hue always spoke highly of his daughters: Kristie, Hope, and Jacinda. He 
had dreams of moving closer to his daughters and grandchildren. Dreams 
of opening a business and starting a life being nearer to them. His youngest, 
Pathan, was the son he always wanted and spoiled him rotten with his 
love. He made sure to be the best father he could be and did everything 
in his power to make sure that he was a great dad. The highlight of his 
life was being a grandfather. He loved all of his grandchildren with all 
of his heart and was extremely smitten with his youngest granddaughter, 
Oaklyn. She was the apple of his eye and brought a lot of joy to his life. 

In July 2018, Hue was diagnosed with gastric cancer and fought 
courageously for 2 years, but God called him home and he gained his 
angel wings on Sunday, November 1, 2020 surrounded by his loved ones. 
He was 55 years of age.

Preceding Hue in death is his father, Xe; and younger brother, Cu. Hue is 
survived by his mother, Nhanh, his sisters, Oanh, Kim, and Jennifer; his 
brothers, John, Henry, and Larry and his wife, Trang; his children: Kristie, 
Hope, Jacinda and Pathan; his grandchildren: Amaya, Christopher, Jaelyn, 
Oaklyn, Trey, Jayden, and Ethan.
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Please sign Mr. Nguyen’s guest book and share your memories at 
www.broussards1889.com

Entombment
Magnolia Cemetery

Beaumont, Texas

Memorial Contributions
American Cancer Society

P.O. Box 42040
Oklahoma City, Oklahoma 73123


