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Đức cố tổng giám mục giúp xây dựng giáo hội, đất nước

Trên 10.000 người gồm cả các vị chức sắc của Giáo hội Công giáo và chính quyền Việt
Nam dự tang lễ Đức cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc

Ngày 21 tháng 3 năm 2018

Hàng ngàn người đưa tiễn Đức cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Các lãnh đạo chính quyền và giáo hội đã ca ngợi đức cố tổng giám mục ở Sài Gòn đã
mang lại niềm vui, tình thương và sự quan tâm đến tha nhân.

Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của Tổng giáo phận Sài Gòn qua đời do đột quỵ
ngày 6-3 tại Rôma, trong lúc ngài cùng các giám mục khác đi thăm Vatican.

Linh cữu của ngài được đưa về Tòa Tổng giám mục Sài Gòn ngày 15-3 và được chuyển sang
nhà thờ Chính tòa Đức Bà ngày hôm sau để giáo dân kính viếng, trước khi thánh lễ an táng diễn
ra tại Trung tâm mục vụ ngày 17-3. Các đoàn người đến kính viếng ngài suốt ngày đêm. Có
khoảng trên 10.000 người tham dự lễ an táng.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã miêu tả Đức cố Tổng giám mục Đọc là chức sắc tiêu biểu có
vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Giáo hội Công giáo Việt Nam. Ngài là "một
mục tử nhân hậu, hiền lành, khiêm nhường, có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người".

Vị nguyên Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam đã chỉ dẫn giáo dân đồng hành cùng dân
tộc, góp phần xây dựng Tổ quốc, và đoàn kết tôn giáo, ông Bình viết trong sổ tang.
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Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói rằng Đức cha Đọc đã gắn bó với các ngành các cấp và
sẻ chia những khó khăn, thành tựu phát triển của thành phố.

"Ngài đã luôn quan tâm, động viên, kêu gọi các linh mục, tu sĩ và đồng bào giáo dân thực hiện
tốt lời huấn từ và sứ điệp của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI "Người Công giáo tốt cũng chính
là người công dân tốt", ông Nhân viết trong sổ tang.

Ông Nhân nói sự ra đi của Đức tổng giám mục là mất mát lớn cho Giáo hội Việt Nam và thành
phố. Ông cũng dâng hương và cầu nguyện cho linh hồn Đức Tổng giám mục được an nghỉ
muôn đời trong ánh sáng Phục sinh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và lãnh đạo của các bộ,
ngành, các tỉnh lân cận và tổ chức trong ngoài nước cũng gửi vòng hoa đến viếng.

Báo Tuổi Trẻ nói rằng Đức cố tổng giám mục với khẩu hiệu giám mục "Chúa là niềm vui của
con", đã sống vui và đem niềm vui đến cho tất cả mọi người, không phân biệt lương giáo.

Tờ báo ca ngợi ngài chăm lo hết mọi thành phần dân Chúa, nhất là những người nghèo ở vùng
sâu xa. Đức Tổng giám mục Đọc đã dâng lễ cho bà con tại giáo điểm ở huyện Nhà Bè trong
đêm giao thừa năm 2018.

Tờ báo của nhà nước cũng ngợi ca ngài sống khiêm tốn và không ngần ngại xin lỗi về những
thiếu sót lỗi lầm. Trong ngày nhận sứ vụ tổng giám mục của Tổng giáo phận năm 2014, ngài
nói: "Anh chị em hãy cầu nguyện thật nhiều cho chúng tôi, các mục tử của anh chị em và tha
thứ các thiếu sót lỗi lầm của chúng tôi trong khi phục vụ anh chị em".

Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, đã chủ tế
thánh lễ an táng cùng với Đức Hồng y Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của Hà Nội,
Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên tổng giám mục của Tổng giáo phận Sài
Gòn, và các giám mục của 26 giáo phận trên cả nước. Có khoảng 700 linh mục cũng đồng tế
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thánh lễ.

Trong bài giảng của mình, Đức Hồng y Nhơn, 80 tuổi, cho biết Đức Tổng giám mục Đọc
chịu ảnh hưởng tinh thần đổi mới của Công đồng Vatican II trong lúc ngài du học tại Đại
học giáo hoàng Urbaniana ở Rôma. Ngài đã chuyển tải tinh thần đổi mới của công đồng
cho rất nhiều linh mục khi ngài giảng dạy tại các chủng viện, đức hồng y nói.

Đức Hồng y Nhơn, bạn thân của Đức Tổng giám mục Đọc, nói rằng Đức Tổng giám mục đã
sống cuộc đời chuyên chăm cầu nguyện và đối thoại.
UCAN Vietnam

--------------------------------
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