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Ngày 21.8. 2021, tại nhà thờ chính tòa Tours Thánh Étienne, Đức Cha Jordy, TGM Tours  

 chủ lễ an táng trực tuyến Linh Mục Giuse Vũ Văn Thơ khi sáng tác nhạc cha lấy tên Vũ 

Mộng Thơ, sinh 6.11.1953 tại Ninh Bình, VN và qua đời tại Pháp, 11.8. 2021, 67 tuổi, sau 

35 năm linh mục. Đồng tế có Cha Tổng Đại Diện Raimbault, một số linh mục Pháp, 10 linh 

mục VN, phụ lễ có 4 Phó Tế, 2 VN và 2 Pháp 

 

 

TÂM TÌNH ĐẦU LỄ 

 

Trước khi vào Thánh lễ cha Tổng Đại Diện Raimbault giới thiệu cha Vũ Văn Thơ, xuất thân 

trong gia đình VN, có 9 người con: Trong đó có 2 linh mục và 4 nữ tu. Chúng ta chào mừng 

Cha Vũ Thái Hòa phục vụ giáo phận Rennes. Bốn nữ tu ở VN với mẹ. Cha Vũ Văn Thơ gia 

nhập giáo phận Tours, Pháp, từ 1980. Học Chủng viện Bordeaux và thụ phong linh mục 29. 

6. 1986. Lúc đầu cha làm phó xứ ở Chinon. Rồi sớm làm cha sở ở : Cinq Mars la Pile, 

Mazière de Touraine, Langeais Château la Vallière, Candes Saint Martin, Saint-Maure-

Saint-Epain và cuối cùng ở Joué-les-Tours. 

Tiếp theo, cha em Giuse Vũ Thái Hòa ngỏ đôi lời tâm tình qúi mến cám ơn qúi Đức Cha, 

các Cha, Tu sỹ, ân nhân đã nâng đỡ Cha Giuse trong những năm mục vụ. Hôm nay lại cùng 

cộng đoàn đang trực tuyến tham dự lễ tiễn đưa cố Linh Mục nhạc sỹ Giuse. Đồng thời cha 

bọc bạch ơn gọi của Cha Anh qúa cố tài ba. 

 



 Cha Giuse Vũ Văn Thơ là trưởng nam trong gia đình có 9 anh chị em, 2 trai và 7 gái. Từ 

thơ ấu, cha sống nhờ ông bà cố ở Tam Hiệp, Biên Hòa. Ông bà cố luôn ước mơ sẽ dâng con 

Chúa trong ơn gọi làm Linh Mục. Ơn Trời phú cho Cha năng khiếu âm nhạc, giỏi thơ văn. 

Cha đã sáng tác không ít thánh ca, nhạc khúc vào đời với bút hiệu Lm Nhạc sỹ Vũ Mộng 

Thơ. Sau 1975, hoàn cảnh thay đổi, Cha vẫn tín thác, vươn lên, sống đơn sơ, khiêm nhường, 

khó nghèo. Khi chuẩn bị nhận chức Phó Tế, thì Cha sang Pháp và tiếp tục tu học và gia 

nhập địa phận Tours. Năm 1986 Chúa thương, Cha Giuse bước lên bàn thánh. Sau 35 năm 

trong chức vụ tông đồ. Nay, Chúa gọi Lm nhạc sỹ Giuse Vũ Mộng Thơ, trong giấc ngủ như 

Chúa đã gọi Samuel. Và Cha Thơ thưa : Dạ, con đây ! Rồi thanh thản, Cha theo Chúa ra 

khỏi trần thế này… 

Cả nhà thờ trầm lắng xót thương, khác nào “lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống”, khi 

nghe mẹ Cha Thơ từ Tam Hiệp, Biên Hòa gửi qua vi âm, sau lời tâm tình mở đầu ghi trên 

của cha Vũ Thái Hòa :  

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con người con làm linh mục Cha Giuse Vũ 

Văn Thơ. Nay, Chúa gọi về, con dâng lên Chúa như của lễ, con xin đón nhận. Xin cám ơn 

Đức Cha, qúi cha, qúi sơ, qúi tu sỹ nam nữ và thân thuộc đã hy sinh bớt thời giờ đến tham 

dự thánh lễ cầu nguyện cho linh mục Giuse Thơ. Cha Thơ thân mến, khi Cha về với Chúa, 

xin cầu cho mẹ và gia đình, các cháu biết sống đẹp lòng Chúa. Xin Thánh Giuse bổn mạng 

dẫn đưa Cha về với Chúa. Hẹn gặp nhau trên Nước Trời. 

THÁNH LỄ TIỄN ĐƯA 

Áo Aube và Etole trắng trên quan tài do cha Hòa và cha Nguyễn Kim Sang giám đốc GXVN 

Paris kính cẩn trải. Cho biết người nằm trong là Mục Tử đã hoàn thành sứ mạng, về lãnh 

phần thưởng trên Trời. Những khăn tang thay cho người  em vắng mặt không thể chít trên 

đầu tiễn ‘con chim đầu đàn về bên kia thế giới’, thì hôm nay ‘anh chị em luôn bên nhau’. Để 

lại nhắc ‘đừng quên nhau’. 

 

Các bài sách Thánh trong lễ : 

Bđ: Rm 14, 7-9: Dù sống hay chết chúng ta cũng thuộc về Chúa 

Thánh Vịnh 22 

 Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn thiếu gì.  
 Chúa  bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi 

Tin Mừng : Ga 12, 24-26: Đức Kitô nói: ‘Nếu hạt lúa chết đi, thì nó mới sinh nhiều hạt khác. Ai 

phục vụ Thày, thì hãy theo Thày. Thày ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha 

Thày sẽ qúi trọng người ấy’. 

Giảng lễ, cha Tổng Đại Diện Raimbault đã đưa viễn cảnh Cha Thơ : Hạt lúa sinh hoa trái. Cha Thơ 

đã theo và phục vụ Chúa trong 35 năm Linh Mục. Ơn gọi của Cha Giuse sinh ra trong gia đình đã tạo 

thành mảnh đất màu mỡ. Danh tiếng Cha Thơ rất lớn nhờ hoạt động âm nhạc 

 Khi xưa, con đã thưa : ‘này con xin đến để thi hành ý Chúa’ 

 Đi theo tiếng Chúa gọi mời, hăng say, không ngần ngại chi 

 Hôm nay, con cũng thưa :  

 “Này con xin đến thi hành thánh ý Chúa” 

 Đáp lại tiếng gọi trở về 

 Sau một đời hiến dâng cho Ngài  

KẺ Ở NGƯỜI ĐI 

Hai bài thánh ca hay, “ăn khách” của hai anh em linh mục là cha Vũ Mộng Thơ và cha Vũ 

Thái Hòa, được cộng đoàn hát trong khi cả nhà thờ lần lượt bái chào linh cữu tiễn đưa Cha 

Giuse, gặp Ông Cố Thomas về “Nước Trời”. 



“Điều gì phải lo’”, như ăn mặc, ngay cả mạng sống, nhà ở…hãy tìm Nước Trời trước.  (x. 

Mt 6, 25-34) 

 ĐK. Bạn hãy lo đi tìm Nước Trời 

 Đừng quá lo điều hay hư mất 

 Bạn hãy lo đi tìm công bình 

 Còn những gì Ngài ban cho sau 

1. Bạn đừng lo ăn chi mỗi ngày 

 Kìa nhìn xem đàn chim lướt bay 

 Chúng đâu gặt, đâu hái bao giờ 

 Chúa trên trời còn lo cho chúng 

 2.Bạn đừng lo hôm nay mặc gì… 

 3. Bạn đừng lo ta không có nhà… 

 4. Bạn đừng lo mưu mô quân thù… 

 Cha quan phòng gìn giữ ta luôn. 

(Lm Vũ Mộng Thơ) 

 

Tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa và Mẹ Nhân Từ, dù ngày nay anh em “kẻ đi người ở”. 

Khi sáng tác “Xin lắng nghe”, người em tác giả có nghĩ tới hôm nay?.  

1.Xin lắng nghe con cầu 

Vực sâu trầm luân khốn cùng 

Xin nghe tiếng con van nài 

Ngày đêm, than khóc mỏi mòn.                                                                                                                                                     

 

 ĐK. Chúa suối ơn dạt dào 

 Tình Ngài luôn nhân từ 

 Lạy Chúa xót thương vô bờ 

 Này thân con héo hon 

 2.Bao tháng năm qua rồi 

 Con vẫn nài xin hết lời 

 Chúa ơi, lắng nghe con cầu 

 Ngày đêm, than khóc mỏi mòn  

 3. Như sa mạc khô cằn 

 4. Ôi, xin Mẹ nhân từ 

 Thương đến hồn con khổ sầu 

 Ra tay cứu khỏi ngục hình 

 Mẹ ơi, xin hãy nghe lời   

           (Lm Vũ Thái Hòa) 

Cả nhà thờ lần lượt bái chào Cha Giuse. Có nhiều cụ lớn tuổi chẳng ngại chậm rãi cúi hôn 

quan tài Cha, tiễn Cha về cõi Trường Sinh như thưa : xin Cha nhớ những người còn lại. 

 

TRỞ VỀ TRO BỤI 

 

Đông người trong nhà thiêu là thân thuộc có cả những người ở Paris, tiễn đưa cha trở 

về Tro Bụi. Cha Hòa đặt di hình cha Anh, chậm rãi trải những khăn tang trên quan tài và 

ngậm ngùi đọc lời kinh hỏa thiêu. Hình cảm động nhất là Cha Hòa ôm hôn thật lâu hình anh 

mình. Ngay ông người Pháp hướng dẫn chương trình tại nhà thiêu cũng hoen lệ. Mọi người 

có mặt tiến sát khung kiếng vẫy tay tiễn Cha mất hút trở về tro bụi.  

Hãy tiếp nhận con trong giây phút này 

Đừng để cô đơn, lạnh lùng u tối 

Cướp mất thời gian, chiếm mất trời mây 

Bàn tay Chúa đâu con đang tìm Ngài (Hùng Lân) 

 



TIẾNG THƠM TỎA BAY 

 

Chúng tôi có trong tay CD số 5, chủ đề : “Đường Hy Vọng”. Gồm 13 bản nhạc do Cha Thơ 

sáng tác. Cha Thơ còn sáng tá cả mấy trăm bản thánh ca, nhạc khúc vào đời khác. Như Cha  

chính địa phận Raimbault nói trong giảng lễ mỗi khi về VN, khi sang Cha lại tặng CD nhạc, 

thành quả sản phẩm của mình. 

 

Từ xứ Tân Định VN hay đang bôn ba hải ngoại khi biết tin Thày Thơ giúp xứ năm xưa, nay 

đã qua đời, tấm tắc cho rằng “Người tài sống mấy gang tay”. 

 

Hội Nhạc sỹ Công Giáo Hải Ngoại ở HK do Nhạc sỹ Văn Duy Tùng là Chủ tịch, ĐC 

Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu là Tuyên Úy, Cha Nhạc Sỹ Lm Văn Chi là linh giám gửi thư 

phân ưu và xin lễ đời đời. Trong gia đình, ngoài hai cha Thơ và Hòa, còn bốn nữ tu: Maria 

Vũ Thị Hợp, Vũ thị Bích Thủy, Vũ thị Kim Loan và Vũ thị Ngọc Bích.  

 

Tuyên Uý VN tại Pháp do cha Gilbert Nguyễn Kim Sang làm đại diện, chia buồn. Nhiều cha 

tuyên úy ngỡ ngàng hay hung tin, chia buồn, dâng một lễ tiễn đưa cha Giuse về chốn Bình 

An Hạnh Phúc. Đối với TUĐ cha Thơ rất khéo tay sắp xếp hình ảnh đại hội hàng năm thành 

CD cho ai đem về làm kỷ niệm. Ai về mở lại video, hành hương Lộ Đức 2013 và 2018, do 

TUĐ tổ chức, đều thấy cha Thơ bắt nhịp nhẹ nhàng thánh lễ cho cộng đoàn tại hang Lộ Đức. 

 

GXVN Paris còn ghi được hình cha Thơ làm lễ mở tay tại Boissonade, năm 1986, giúp 

nhiều bạn trẻ bắt chước theo cha trẻ tìm hiểu ơn gọi. Mỗi khi có dịp ghé GXVN Paris, cha 

dâng lễ khiến nhóm Ơn Gọi hết sức ngưỡng mộ. Gia đình có tới 6 anh em theo tiếng Chúa 

gọi. Thật qúi. 

 

Lm Thi sỹ Cung Chi Đinh Đồng Thượng Sách, GXVN Paris, viết bài thơ “Khôn Nguôi” 

mến tặng và chúc mừng Cha Vũ Mộng Thơ, dịp 25 linh mục. Nhắc tới bài hát nổi tiếng có 

câu “Bạn hãy lo đi tìm Nước Trời”  

 Tám khúc “Hồng ân” Vũ Mộng Thơ (1) 

 Nói lên tấm lòng đẹp như mơ 

 Những lời cảm tạ tấu thành nhạc 

 Mỗi một cung lòng một tiếng tơ 

  Chúa đã dắt dìu từng chặng đường 

  Từ hồi xuân trẻ trên quê hương 

  Vượt biển gian khổ thân chìm nổi 

  Đến những lạ xa trời viễn phương (2) 

 Bàn tay Chúa đỡ qua tay người 

 Tháng năm đèn sách lo trau dồi 

 Mặc bao trăn trở, bao câu hỏi 

 Vẫn hát lên bài “Tìm Nước Trời” (3) 

(1)CD “Ngày Hồng Ân” LM Vũ Mộng Thơ, có 8 bài “Ngày Hồng Ân” 

(2) Tiểu và Đại chủng viện Sàigòn trước 1975 

(3) Bản “Bạn hãy lo đi tìm Nước Trời” nổi tiếng từ Sàigòn 

 (Thương Ngàn Thương, III, tr. 105) 

 

Cha Thơ và cha Hòa còn phổ nhạc trong Tuyển Tập Thơ Thánh Giáo Hoàng Phaolô II do Gs 

Lê Đình Thông ấn hành, 2014: 

- Cha Vũ Thái Hòa 4 bài ‘Kinh nguyện’, ‘Tiếng Thầm’, ‘Mưa Xuân’, ‘Theo Ngài’  

Cuộc hành trì gập ghềnh trắc trở 

Cuối chặng đường còn ở xa xôi 

Qua từng dẫy phố bồi hồi 



Dẫn lên triền dốc núi đồi quạnh hiu… 

(Theo Ngài. Sách, tr. 77-80) 

- Cha Vũ Mộng Thơ bài ‘Mẹ Ơi’  

Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ ơi,  

Mẹ có hay biết tình con tha thiết nhớ Mẹ triền miên 

Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ Maria 

Này con xin đến,  

Nài xin Trinh Nữ cho những ai không còn mẹ 

(Mẹ ơi. Sách, tr. 81) 

 

Xin dùng lời cuối bài giảng của Cha Tổng Đại Diện Raimbault địa phận để kết thúc bài viết 

này: 

Giờ đây, cha Giuse có thể đánh giá cao hiệu quả chức vụ của mình khi đối diện với Chúa. 

Theo thuật ngữ của tác giả thánh vịnh, Cha Giuse đã “vượt qua tăm tối”…Nhưng Chúa 

không bao giờ để bạn mình cô đơn thử thách “cây gậy Chúa dẫn đường. Tôi đâu sợ 

chi”…Chúng ta, tạ ơn Chúa về đời sống và sứ vụ của Cha Giuse. Như Thánh Phaolô nói: 

“Chúng ta chết là chết cho Chúa, Chúa Kitô là Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết”. Vì vậy, 

Cha Giuse, Chúa Kitô là Chúa của Cha suốt cuộc đời Cha. Ngài sẽ mãi mãi là Chúa của 

Cha. Nguyện Chúa nhân từ đón nhận Cha trong sự bình an của Ngài. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


