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Linh mục Tôma Vũ Minh Thái
Nguyên Phó Viện trưởng Viện Đại học Đà Lạt

Đã an nghỉ trong Chúa
Ngày thứ Ba, 20 tháng 12 năm 2022 tại Cincinnati, Ohio

Cha Vũ Minh Thái sinh ngày 15 tháng 11 năm 1924, là con của cụ
Vincent Vũ Văn An và Maria Đỗ thị Thiện, tại Lệ Xá, Hưng Yên, Bắc
Việt.

Sau khi học chủng viện tại Hà Nội, cha được thụ phong linh mục tại Sài
Gòn ngày 03 tháng 12 năm 1954. Sau khi thụ phong, cha Thái làm thư
ký cho Đức cha Phêrô Phạm Ngọc Chi, đặc trách tị nạn tại Sài Gòn
trong 4 năm. Sau đó, cha được gửi đi du học Hoa Kỳ tại Creighton, và
tại các Đại học New York, Columbia, Fordham, nơi cha tốt nghiệp bằng
Tiến sĩ.

Năm 1970, cha Thái về nước dạy tại Đại học Sài Gòn và Đại học Đà
Lạt, đồng thời làm Phó Viện trưởng Đại học Đà Lạt. Khi chiến tranh kết
thúc năm 1975, cha Thái di tản sang HK.



Ngay khi tới HK, cha Thái bắt tay vào giúp đỡ đồng bào tị nạn trong
việc mục vụ và làm thông dịch viên cho USCCB, rồi cha được giao công
tác mục vụ cho các giáo xứ người Mỹ và các trường Đại học.

Cha đã phục vụ ở Kentucky trong nhiều năm, bắt đầu từ năm 1975 tại
Giáo phận Covington; sau đó, tại Giáo phận Lexington mới được thành
lập cho đến năm 2007. Cha Thái làm quản nhiệm tại các giáo xứ St.
Peter (8 năm), St. William ở Lancaster, Đức Mẹ Mt. ở Lexington, nhà
thờ Truyền Tin ở Paris, và Đức Mẹ Guadalupe ở Carlisle.

Ngay từ đầu năm 1975, cha dạy tại Đại học Thomas More, Kentucky.
Năm 2007, cha nghỉ hưu và rời Lexington về sống tại Cincinnati, nơi
cha tiếp tục phục vụ với tư cách là quản xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang, và
dành thời gian cho việc viết lách của mình.

Trong tài liệu mà cha Thái gọi là 'Tuyên xưng Đức tin', cha tạ ơn Chúa vì
bao hồng ân trong cuộc đời cha, đặc biệt là thiên chức linh mục: “Tôi đã
rất cố gắng để xứng đáng với hồng ân tràn đầy này, dù nhiều lần tôi thất
bại…”

Chương trình thăm viếng và lễ an táng

Từ 3 - 6 giờ chiều thứ Tư, ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại nhà thờ Công
giáo St. Peter, Lexington. Kinh Mân Côi sẽ được đọc lúc 6 giờ chiều,
sau đó là nghi thức cầu nguyện. Thánh lễ an táng sẽ diễn ra vào lúc 11
giờ sáng thứ Năm, ngày 29 tháng 12 năm 2022 tại nhà thờ giáo xứ St.
Peter; sau đó, cha Thái được an táng tại nghĩa trang Calvary.


