
Linh mục
Phêrô PHẠM THANH QUỐC

Sinh ngày 02.07.1927 
tại Trung Hoà, Trực Ninh, Nam Định.

Gia nhập Đệ tử DCCT: 1955 tại Vũng Tàu.
Khấn lần đầu: 15.08.1957 tại Đà Lạt

Khấn trọn đời: 15.08.1960 tại Nha Trang

Nhận sứ vụ Linh mục: 03.09.1960 
tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Đã an nghỉ trong Chúa 
lúc 9g 40, ngày 03 tháng 11 năm 2013

tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng.

Với 86 năm làm con Chúa trên trần gian 
56 năm khấn dòng, 53 năm linh mục.

TIỂU SỬ CHA PHÊRÔ PHẠM THANH QUỐC
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Cha Phêrô Phạm Thanh Quốc 
Sinh ngày 02 tháng 07 năm 1927

Tại Trung Hoà, Trực Ninh, Nam Định. 
Ngài học tiểu chủng viện tại Mỹ Đức, Thái Bình.

Năm 1945 – 1947: học triết học tại Đại chủng viện Nam Định
Năm 1955: nhập Đệ tử Vũng Tàu

Năm 1956: Tập Viện DCCT tại Đà Lạt.
Ngày 15.08.1957: tuyên khấn lần đầu tại Cộng đoàn DCCT Đà

Lạt.
Ngày 15.08.1960: tuyên khấn vĩnh viễn trong DCCT tại Cộng

đoàn DCCT Nha Trang.
Từ năm 1957 đến năm 1960: học tại Học Viện DCCT Đà Lạt.

Ngày 03.09.1960: lãnh sứ vụ linh mục tại DCCT Sài Gòn.
Năm 1961 đến năm 1963: giáo sư Việt văn tại Đệ tử viện Vũng

Tàu.
Từ năm 1964 đến năm 1967: giảng Đại phúc.

Từ năm 1968 đến năm 1969: làm Bề Trên Nhà Nha Trang.
Từ năm 1970 đến năm 1972: phó Bề Trên Nhà Sài Gòn, 

Tổng Giám Thị và Hiệu Trưởng trường Cứu Thế, Sài Gòn.
Từ năm 1973 đến năm 1975: phó Bề Trên Nhà Huế.

Năm 1976-1979: cha xứ giáo xứ Dốc Mơ, giáo phận Xuân Lộc.
Năm 1980 -1997: cha xứ giáo xứ Mẫu Tâm 3, giáo phận Xuân

Lộc.
Những năm gần đây ngài nghỉ dưỡng tại nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng.

Vào lúc 9 giờ 40 phút, ngày 03 tháng 11 năm 2013, ngài đã được gọi về với Chúa.
Với 86 năm làm con Chúa trên trần gian, 56 năm khấn dòng, 53 năm linh mục.

Suốt 56 năm sống trong DCCT, Cha luôn cố gắng sống đời tu sĩ theo chí hướng thánh Anphong, nỗ lực thi
hành sứ vụ Chúa đã trao trong lòng yêu mến để phục vụ Hội Thánh, và đã có rất nhiều đóng góp vào công

việc tông đồ của Tỉnh Dòng. Cha chia sẻ những cảm nghĩ của mình như sau: Suốt cả một đời tận hiến trong
Dòng Chúa Cứu Thế tôi cảm thấy “hoàn toàn hạnh phúc”. Lúc này đây, được phép của Bề Trên Giám Tỉnh đi

giúp xứ ngoài Nhà Dòng, nhưng lúc nào tôi cũng ước ao được về sống với anh em trong cộng đoàn Dòng
Chúa Cứu Thế”.

Cha Phêrô Phạm Thanh Quốc đã sống những ngày hạnh phúc trong tình yêu của Chúa. 
Hôm nay là ngày Cha hoàn tất cuộc đời và đi trình diện với Chúa, 

chúng ta cùng hiệp thông với Cha trong hân hoan và trong lời cầu nguyện.

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
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---------- Bổ sung bài viết lúc 10:32 AM ---------- Bài viết trước lúc 10:23 AM ----------

Nghi thức liệm xác cha Phêrô Phạm Thanh Quốc

VRNs (04.11.2013) – Sài Gòn – Nghi thức liệm xác và thánh lễ cầu nguyện cho cha Phêrô Phạm Thanh
Quốc được cử hành lúc 7 giờ sáng, ngày 04.11.2013 tại phòng khách của Cộng Đoàn DCCT Sài Gòn, số 38
Kỳ Đồng, P9, Q3, Sài Gòn.

Thánh lễ do cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Bề trên DCCT Sài gòn chủ tế và giảng lễ, cùng với hơn 50 quý cha
đồng tế thuộc Cộng đoàn Sài Gòn và Mai Thôn, quý thầy Học viện, thân quyến của cha Phêrô và đông đảo
anh chị em giáo dân.

Trong bài giảng lễ, cha Bề trên đã nhấn mạnh đến giá trị thập giá của cha Phêrô. Trong 16 năm về nhà Hưu
dưỡng thì đã 7 năm ngài nằm bất động trên giường và sống đời sống thực vật. Thập giá mà cha Phêrô đón
nhận như một sự thanh luyện của Thiên Chúa dành cho cha khỏi những danh dự, vinh quang và vật chất của
trần thế. Giá trị đau khổ mà cha Phêrô đón nhận còn lớn hơn những chức vụ, quyền thế của người đời.

Cha Bề trên còn nhấn mạnh đến căn tính thừa sai của các tu sĩ DCCT theo Hiến pháp và Quy luật DCCT.
Mặc dù phải nằm bất động trên giường 7 năm, nhưng cha Phêrô vẫn sống và thi hành sứ mạng thừa sai
DCCT của mình, không phải bằng những hoạt động mục vụ nhưng bằng chính giá trị đau khổ, thập giá của
ngài.

Sau nghi thức liệm xác và thánh lễ cầu nguyện sáng nay, tiếp tục sẽ có các thánh lễ khác được cử hành để
cầu nguyện cho cha Phêrô trong các ngày 04.11.2013 và ngày 05.11.2013.

Nghi thức di quan sẽ được cử hành vào lúc 21 giờ ngày 05.11.2013 và Thánh lễ an táng vào lúc 6 giờ sáng
ngày 06.11.2013.
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