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dcctvn.org/2019/07/27/cha-giuse-phan-duc-hiep-c-ss-r-da-an-nghi-trong-chua

Thứ Bảy, 27-07-2019 | 04:51:07
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống ” (Ga 11,25)
CÁO PHÓ
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
và Gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:
CHA GIUSE PHAN ĐỨC HIỆP, C.Ss.R
Sinh ngày 19 tháng 03 năm 1949
Tại Kim Sơn, Ninh Bình
Khấn Lần đầu: 04.01.1976
Lãnh sứ vụ Linh mục: 26.06.1990
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 21g50, thứ Sáu, 26.07.2019,
tại Tu viện DCCT Sài Gòn,sau 70 năm làm con Chúa trên dương thế, 43 năm sống lời khấn
Dòng và 29 năm thi hành sứ vụ Linh mục.
–
Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 10g00, thứ Bảy, 27.07.2019, tại
phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.
–
Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6g00, thứ Hai, 29.07.2019, tại Đền Đức Mẹ
Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.
–

Sau Thánh lễ, thi hài cha Giuse sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho cha Giuse Phan Đức Hiệp, C.Ss.R
TIỂU SỬ
CHA GIUSE PHAN ĐỨC HIỆP, C.Ss.R.
— *** —
CHA GIUSE PHAN ĐỨC HIỆP, C.Ss.R
Sinh ngày 19 tháng 03 năm 1949 ở Kim Sơn, Ninh Bình.
Từ năm 1969 đến năm 1975: Học Đại học Luật khoa Sài Gòn.
Ngày 04.01.1976: Khấn lần đầu ở Tu viện DCCT Thủ Đức.
Từ năm 1976 đến năm 1986: Cha Giuse sống và làm việc ở nhiều môi trường khác
1/2

nhau, nhưng dù ở đâu và làm việc gì, cha cũng luôn ý thức ơn gọi của mình là làm
men, làm muối và ánh sáng giữa đời.
Ngày09.11.1986: Khấn trọn đời ởTu viện DCCT Sài Gòn.
Ngày 26.06.1990: Lãnh thừa tác vụ linh mục.
Từ năm 1988 đến năm 2004: Làm Phụ tá, Giám Đốc Học Viện DCCT.
Từ năm 1997 đến năm 2016: Đặc trách Xóm 6, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Từ năm 2016 đến nay: Nghỉ dưỡng bệnh tại Tu viện DCCT Sài Gòn.
Vào lúc 21g50, thứ Sáu, 26.07.2019, cha Giuse Phan Đức Hiệp đã được Chúa gọi về
tại Tu viện DCCT Sài Gòn, sau 70 năm làm con Chúa trên dương thế, 43 năm sống
lời khấn Dòng và 29 năm thi hành sứ vụ linh mục.
Cha Giuse đã trải qua những năm tháng có nhiều thay đổi lớn trong xã hội, nhưng nhờ
ơn Chúa giúp và nhờ sự nâng đỡ của anh em trong Dòng, cha Giuse đã vượt qua được
những khó khăn thử thách, đã sống đời tông đồ theo tinh thần thừa sai DCCT và đã trung
thành với ơn gọi làm tu sĩ linh mục trong DCCT.
Cha đã diễn tả cảm nghĩ về cuộc đời mình bằng những lời sau đây:
“Con cảm thấy sống bình an và hạnh phúc trong DCCT. Con cố gắng vuông tròn trách nhiệm
được giao ở mức độ cao nhất. Con cũng cố gắng sống lý tưởng thừa sai DCCT trong hoàn cảnh
xã hội mới nhiều khó khăn.”
Ngày 26.07.2019, Chúa đã gọi cha Giuse về với Người. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh
Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng
đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Giuse sớm hưởng vinh quang Nước
Trời.
Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!
Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
—
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Thánh Lễ An Táng Cha Giuse Phan Đức Hiệp C.Ss.R.
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“Con cảm thấy sống bình an và hạnh phúc trong DCCT. Con cố gắng vuông tròn trách
nhiệm được giao ở mức độ cao nhất. Con cũng cố gắng sống lý tưởng thừa sai DCCT
trong hoàn cảnh xã hội mới nhiều khó khăn.” Đó là những lời tâm sự được viết như một
“di ngôn” của Cha Giuse Phan Đức Hiệp cho các Cha – các Thầy trong Tỉnh Dòng Chúa
Cứu Thế Việt Nam.
Những lời tâm sự đó đã được long trọng nhắc lại và
được quảng diễn trong bài giảng lễ an táng Cha Giuse
Phan Đức Hiệp sáng nay, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu
Giúp Sài Gòn.
Thánh lễ an táng đã được long trọng tổ chức trong bầu
khí thánh thiện và tràn đầy tinh thần đức tin, hồi 06:00
sáng thứ Hai 29/07/2018. Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn
Ngọc Bích đã chủ sự thánh lễ; đồng tế với ngài là các
linh mục DCCT, các linh mục thuộc linh tông – huyết
tộc của Cha Giuse Phan Đức Hiệp và bạn hữu ngài.
Đông đảo tu sĩ, anh chị em giáo dân và thân nhân của
ngài đã sốt sắng tham dự thánh lễ. Thuyết giảng trong
thánh lễ an táng là Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn
Đức Thông. Cha Cố Giuse Trần Ngọc Thao chủ sự nghi
thức tiễn biệt.
Sau thánh lễ an táng tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, linh cữu Cha Giuse Phan Đức Hiệp
đã được cộng đoàn đưa tiễn đến Nghĩa trang Bình Hưng Hoà để được hoả thiêu tại đó.
Cha Giuse Phan Đức Hiệp là một tu sĩ – linh mục DCCT được yêu mến. Ngài chào đời
vào ngày 19 tháng 03 năm 1949 ở Kim Sơn, Ninh Bình. Ngày 04.01.1976, ngài tuyên lời
khấn lần đầu và trở thành tu sĩ thừa sai DCCT. Ngày 26.06.1990, ngài lãnh thừa tác vụ
linh mục trong âm thầm.
Cha Giuse đã trải qua những năm tháng có nhiều thay đổi lớn trong xã hội, nhưng nhờ
ơn Chúa giúp và nhờ sự nâng đỡ của anh em trong Dòng, Cha Giuse đã vượt qua được
những khó khăn thử thách, đã sống đời tông đồ theo tinh thần thừa sai DCCT và đã trung
thành với ơn gọi làm tu sĩ linh mục trong DCCT. Là mục tử, Cha Giuse đã tận tụy chăm
sóc đoàn chiên. Qua những thời kỳ xã hội có nhiều biến chuyển, cuộc sống gặp nhiều khó
khăn, Cha là chỗ dựa tinh thần cho các tín hữu. Trong Dòng Thánh, Cha luôn nâng đỡ và
khích lệ anh em an tâm vững bước “vì Chúa sẽ thực hiện ý muốn của Ngài” – lời Cha thường
động viên anh em.
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Vào lúc 21g50,thứ Sáu, 26.07.2019, Cha Giuse Phan Đức Hiệp đã được Chúa gọi về tại Tu viện
DCCT Sài Gòn, sau 70 năm làm con Chúa trên dương thế, 43 năm sống lời khấn Dòng và 29
năm thi hành sứ vụ linh mục.
Dưới đây là video tang lễ Cha Giuse Phan Đức Hiệp:

https://youtu.be/8WmJUG_wuus
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