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LM JEAN FAUGÈRE, MEP, CỰU GIÁO SƯ TCV KONTUM ĐÃ TẠ 
THẾ TẠI PHÁP 

 

CÁO PHÓ 
 

Giáo phận Kontum và anh em cựu chủng sinh Kontum đau buồn thông báo 

Cha Gioan Faugère, MEP 
 

đã qua đời (Requiescat in Pace) tại bệnh viện Montbéton, Toulouse, Pháp 
vào lúc 7:00 sáng ngày 11-12-2007. Thọ 87 tuổi. 

Lễ An Táng cha Jean Faugère sẽ được cử hành hồi 15 giờ ngày Thứ Năm 13/12/2007 
 

Tiểu sử tóm tắt LM Jean Faugère  
(1921-2007) 

 
• Sinh ngày 19.09.1921 tại Agnat (Vùng Thượng Sông Loire (thuộc giáo phận Le Puy,Pháp) 
• Thụ phong linh mục : 20.04.1946 
• Nhận bài sai đi truyền giáo ở Hà Nội ngày 12.12.1948 
• Học tiếng Việt ở Cô nhi viện Thánh Têrêxa 
• Di tản với Cô Nhi Viện tới Banmêthuột năm 1954. 
• Giáo sư chủng viện Kontum năm 1961 – 1975 
• Bị chính quyền Việt-Nam trục xuất ngày 15.08.1975 
• Thủ qũy nhà hưu dưỡng M.E.P ở Monrbeton  
• Hưu dưỡng từ năm 1996. 
• Requiescat in Pace tại bệnh viện thành phố Montbéton, Toulouse, Pháp vào lúc 7:00 sáng ngày 11-12-2007. Thọ 87 tuổi. 
 
Người mà Cha Giáo Jean Faugère suốt đời kính phục, yêu mến và vâng lời là Đức Cố GM Kontum Paul Leo Seitz (Kim). 
 
Người rất kính trọng, ngưỡng mộ nhân đức của Cha Giáo Jean Faugère là chính Đức GM Seitz và Đức Cha Micae Hoàng Đức 
Oanh. Đức Cha Micae Oanh thán phục sự thánh thiện, đức hy sinh, khiêm nhường và Lòng tận tụy vô biên với công việc 
giảng dạy và chăm sóc các chủng sinh đau ốm, cũng như đối xử với mọi người, Đức Cha Micae có lần đã nói: “Cha Faugère 
mà không thành Thánh thì chẳng còn ai nên thánh". 
 
Cha Faugère là Thầy dạy của 14 đời chủng sinh (Tiếng Pháp, La-tinh). Là Thầy Thuốc của tất cả các chủng sinh từ CVK57 
đến CVK75. Là Cha Linh Hướng của khoảng một nửa các chủng sinh từ CVK57 đến CVK75. 
 
Nếu Phải Tóm Tắt Cuộc Đời Cha Giáo Jean Faugère Trong Một Tiếng: Thánh Thiện  
Nếu Được Tóm Tắt Cuộc Đời Ngài Trong Hai Tiếng: Hy Sinh – Khiêm Nhường  
Nếu Cần Gói Trọn Đờ Ngài Trong Ba Tiêng: Yêu Thương – Quảng Đại – Vâng Phục 
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CHA FAUGÈRE VỚI NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI ĐỜI .. 
 
Thứ hai, ngày 10 tháng 12, 2007 8:51 AM  
Subject: Tin Cha Faugère 
 
Chị Hai Thoại, Toulouse, Pháp, báo tin: 
 
Sơn ơi! 
 
Philippe Sou vừa mới gọi điện thoại cho chị và nói Cha Faugère ở 
trong Bệnh Viện vài ngày rồi và Bác Sĩ trong Bệnh Viện vừa gọi 
cho Cha Giám Đốc hay là Cha Faugère đang ở trong tình 
trạng hấp hối rồi !!!! Philippe Sou đang khóc quá trời và nói 
không được nữa!!! 
 
Chị mới báo tin cho Bác Sĩ Tường biết và nhờ Bác Sĩ Tường liên 
lạc trực tiếp với Cha Giám Đốc để cho chúng ta biết từng phút 
từng giây cuối đời của Cha . 
 
Chúng ta cùng nhau đọc kinh để xin Chúa, Mẹ và Đức Cha Seitz 
đón Ngài vào Nước Trời êm thấm. 
 
Germaine Thoại 
 
Thứ hai, ngày 10 tháng 12, 2007  9:43 AM 
Subject: Tin Cha Faugère 
 
Bác Sĩ  Trần Đức Tường, Pháp, đưa tin : 
 
Kính thưa cả Nhà, 
  
Ngay sau khi được điện thoại của Chị Thoại, tôi đã liên lạc với 
Nhà Hưu Dưỡng để hỏi thăm về Cha Faugère. Chính cha giám 
đốc đã cho biết là "Ce n'est pas fort. Pas fort du tout". 
  
Hiện nay cha đang nằm ở phòng săn sóc đặc biệt (intensive 
care). Cha Bề Trên nói "Il est encore en viẹ mais Dieu sait pour 
combien de temps?". Cha cũng nói "Il doit souffrir énormément ». 
Tôi hỏi lại có phải cha đau đớn lắm không và đau ở đâu ? thì Cha 
Bề Trên cbho biết cha Faugère souffrir vì bao lâu nay bị 
"impotent", phải ngồi xe lăn và rồi không sử dụng được 
computerr để liên lạc với con cái, học trò. 
  
Xin mọi người cầu nguyện thật nhiều cho Cha Faugère là cha 
Giáo đối với nhiều anh em và là người cha thứ nhì đối với nhiều 
anh em khác. Chính trong những giờ phút lâm chung này người 
cần đến lời cầu nguyện của chúng ta nhất. 
  
Tôi sẽ thường xuyên liên lạc với nhà hưu dưỡng MEP và sẽ thông 
báo cấp thời trên diễn đàn này để cả Nhà cùng rõ. 
  
Thân kính 
  
BS Trần Đức Tường 
 
 
Thứ hai, ngày 10 tháng 12, 2007  10:16 AM 
Subject: HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO CHA FAUGÈRE 
 
cvk58 Rev Hoàng Minh Thắng, Roma : 
 
Mến thăm các bạn CVK, 
  
Cám ơn chị Thoại và bác sĩ Tường đã cho tin tức. 
  
Chúng ta hiệp ý cầu nguyện nhiều cho cha Faugère. Nếu Chúa 
muốn Ngài còn ở lại với chúng ta, thì cho cha mau khoẻ mạnh. 
Nếu Chúa thấy đủ rồi thì xin cho cha vui vẻ về nhà Cha Trên Trời. 

  
Chúc các bạn mùa Vọng sốt sắng và lễ Giáng  Sinh tươi vui an 
bình. 
  
LM Giuse Hoàng Minh Thắng 
và Ban Đại Diện CVK KMF hải ngoại 
 
 
Thứ Hai , ngày 10, tháng 12, 2007 10:17 AM 
Subject: HIỆP Ý CẦU NGUYỆN 
 
cvk62 Nguyễn Thế Bài, Nha Trang, VN: 
(cựu y tá, làm việc với cha Faugère ở CVK): 
 
Trong Những Giờ Phút Cuối Cùng Cha Giáo Còn Ở Trên Trần Gian 
Nầy 
  
Chúng Ta Cầu Xin Chúa Giêsu Mục Tử Nắm Tay Dẫn Cha Giáo 
Chúng Ta Đi Trọn Chặng Đường Hy Sinh Cuối Cùng  
Trước Khi Về Hưởng Phúc Vinh Trong Chúa. 
 
Bài 
 
Thứ hai, ngày 10 tháng 12, 2007  2:05 PM 
Subject: tin mới về cha Faugère 
 
Bác Sĩ  Trần Đức Tường, Pháp, đưa tin tiếp: 
 
Kính thưa cả Nhà, 
  
Từ chiều tới giờ tôi đã liên lạc nhiều lần với nhà hưu dưỡng MEP. 
Mới đây Cha Cunny từ nhà thương về cho biết như sau: 
  
Hồi sáng này, tình trạng Cha Faugère rất nguy kịch, bác sĩ gọi 
điện thoại tới nhà hưu dưỡng đề nghị đưa Cha về để có thân 
nhân quây quần xung quanh lúc ra đi. 
  
Nhưng lúc Cha Cunny tới hồi chiều để tính cách đưa Cha Faugère 
về thì bác sĩ lại nói rằng : "Còn có cách để cứu sống ngài. Còn 
nếu đưa ngài về bây giờ thì Ngài sẽ mất trên xe lúc chưa về tới 
nhà". 
  
Như vậy là Cha Faugère vẫn còn nằm trong phòng săn sóc đặc 
biệt, tình trạng vẫn rất nguy kịch. Nhưng ngài vẫn còn sống. 
  
Xin anh em cầu nguyện nhiều cho Cha như ý của cha Thắng. Tôi 
tiếp tục theo dõi. Nếu có tin gì mới sẽ thông báo ngaỵ 
  
Kính 
  
BS Tường 
 
 
Thứ hai, ngày 10 tháng 12, 2007  6:16 PM 
Subject: Tin Cha Faugère  
 
ĐC Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Kontum: 
 
Phạm Hùng Sơn mến, 
 
Hướng về Montbéton. 
Nguyện xin cho Thánh ý Chúa nên trọn nơi cha J. Faugère. 
Xin Chúa ban cho Ngài sức mạnh để đi trọn con đường chứng 
nhân tại thế. 
Hiệp thông lời cầu nguyện và phó thác. 
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+ Micae Hoàng Đức Oanh. 
 
Thứ hai, ngày 10 tháng 12, 2007  6:22 PM 
Subject:  Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Cha Faugère 
 
ĐC Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Kontum: 
 
Kính Gừi Cha Giuse Hoàng Minh Thắng, 
  
Mến thăm Cha, 
  
Xin cha vui lòng chuyển tới Cha Faugère lời thăm hỏi và lời cầu 
chúc tốt đẹp nhất của tôi trong giờ phút Ngài đang nằm trên 
giường bệnh. 
 
Xin nói với Ngài rằng: Giáo Phận Kontum rất biết ơn và thương 
mến Ngài.  
 
Xin Chúa thánh hoá những giây phút già yếu, đau đớn của Ngài. 
  
Hiệp Thông Trong Lời Tạ Ơn Và Tôn Vinh Thiên Chúa . 
  
+ Micae Hoàng Đức Oanh. 
 
Thứ hai, ngày 10 tháng 12, 2007  7:27 PM 
Subject: Hiệp Thông Trong Tin Yêu 
 
Lm cvk67 Raphael Trần Xuân Nhàn, Vinh, Việt Nam:  
 
Như lời kêu gọi của Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh của chúng ta 
trong những ngày mong đợi Chúa Giáng Sinh CVK trên toàn cầu  
chúng ta hướng về Montbéton. 
 
Nguyện xin cho Thánh Ý Chúa nên trọn nơi Cha Jean Faugère. 
Chúng ta sẽ mất đi một người Cha, một người Thầy đáng kính.  
Chắc chắn ai đã đến mái ấm CVK sẽ không bao giờ quên hình 
bóng Ngài. Vậy chúng ta hãy tăng lời cầu nguyện và hy sinh gửi 
đến Ngài như những món quà nhỏ để Ngài đi trọn con đường 
Chúa muốn. 
  
Chân thành cám ơn những người con đang phục vụ bên Ngài. 
 
Xin Chúa trả công vô cùng cho quí vị. 
  
Lm cvk67 Raphael Trần Xuân Nhàn  
 
 
Thứ Hai , ngày 10, tháng 12, 2007 7:09 PM 
Subject: Tin mới về cha Faugère 
 
cvk70 Đào Văn Đức, California, USA: 
 
Xin Chúa và Mẹ giữ gìn Cha trong vòng tay yêu thương. 
  
Xin gởi một vài kinh để cầu cho Cha tuân theo Thánh ý Chúa. 
  
Đức 

PRAYER FOR THE SICK NEAR DEATH 
 
Almighty and Everlasting God, preserver of souls, who dost 
correct those whom Thou dost love, and for their betterment dost 
tenderly chastise those whom Thou dost receive, we call upon 
Thee, O Lord, to grant Thy healing, that the soul of Thy servant, 
at the hour of its departure from the body, may by the hands of 
Thy holy Angels be presented without spot unto Thee. Amen.  
 
PRAYER FOR THE DYING  

 

Prayer #1 
 

Most Merciful Jesus, 
lover of souls, 
I pray You, 
by the agony of Your most Sacred Heart, 
and by the sorrows of Your Immaculate Mother, 
to wash in Your Most Precious Blood, 
the sinners of the world who are now in their agony, 
and who will die today. 
 
Heart of Jesus, 
once in agony, 
have mercy on the dying. 
Amen.  
 
Prayer #2 
 
May Christ Who was crucified for your sake 
free you from excruciating pain. 
May Christ Who died for you 
free you from the death that never ends. 
May Christ the Son of the living God, 
set you in the ever green loveliness of His Paradise, 
and may He, the true Shepherd 
recognize you as one of His own. 
May you see your Redeemer face to face 
and standing in His presence forever, 
may you see with joyful eyes 
Truth revealed in all its fullness. 
 
Amen.  
 
BEAUTIFUL PRAYERS FOR A DYING PERSON 
 

Which are very useful to a dying person, and should be prayed 
often as an act of mercy. 

 
There once was a Pope in Rome who was surrounded by many 
sins. The Lord God struck him with a fatal illness. When he saw 
that he was dying he summoned Cardinals, Bishops and learned 
persons and said to them: "My dear friends! What comfort can 
you give me now that I must die, and when I deserve eternal 
damnation for my sins?" No one answered him. One of thorn, a 
pious curate named John, said: "Father, why do you doubt the 
Mercy of God?" The Pope replied: 'What comfort can you give me 
now that I must die and fear that I'll be damned for my sins?" 
John replied: "I'll read three prayers over you; I hope, you'll be 
comforted and that you'll obtain Mercy from God" The Pope was 
unable to say more. The curate and all those present knelt and 
said an Our Father, then the following Prayers:  
 
1. Prayer  
Lord Jesus Christ! Thou Son of God and Son of the Virgin Mary, 
God and Man, Thou who in fear sweated blood for us on the 
Mount of Olives in order to bring peace, and to offer Thy Most 
Holy Death to God Thy Heavenly Father for the salvation of this 
dying person ...... If it be, however, that by his sins he merits 
eternal damnation, then may it be deflected from him. This, 0 
Eternal Father through Our Lord Jesus Christ, Thy Dear Son, Who 
liveth and reigneth in union with The Holy Spirit now and forever. 
Amen.  

2. Prayer  
Lord Jesus Christ! Thou Who meekly died on the trunk of the 
Cross for us, submitting Thy Will completely to Thy Heavenly 
Father in order to bring peace and to offer Thy most Holy Death 

http://www.catholic.org/saints/angel.php�
http://www.catholic.org/clife/jesus�
http://www.catholic.org/clife/jesus�
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to Thy Heavenly Father in order to free ......(this person) ... and 
to hide from him what he has earned with his sins; grant this 0 
Eternal Father! Through Our Lord Jesus Thy Son, Who liveth and 
reigneth with Thee in union with the Holy Spirit now and forever. 
Amen.  

3. Prayer  
Lord Jesus Christ! Thou Who remained silent to speak through 
the mouths of the Prophets: I have drawn Thee to me through 
Eternal Love, which Love drew Thee from Heaven into the body 
of The Virgin, which Love drew Thee from the body of The Virgin 
into the valley of this needful world, which Love kept Thee 33 
years in this world, and as a sign of Great Love, Thou hast given 
Thy Holy Body as True Food and Thy Holy Blood as True Drink, 
as a sign of Great Love, Thou has consented to be a prisoner and 
to be led from one judge to another and as a sign of Great Love 
Thou hast consented to be condemned to death, and hast 
consented to die and to be buried and truly risen, and appeared 
to Thy Holy Mother and all the Holy Apostles, and as a sign of 
Great Love Thou hast ascended, under Thy own Strength and 
Power, and sitteth at the Right Hand of God Thy Heavenly Father, 
and Thou has sent Thy Holy Spirit into the hearts of Thy Apostles 
and the hearts of all who hope and believe in Thee. Through Thy 
Sign of Eternal Love, open Heaven today and take this dying 
person ....... and all his sins into the Realm of Thy Heavenly 
Father, that he may reign with Thee now and forever. Amen.  

Pope appeared to him in body and com forting him; his 
countenence as brilliant as the sun, his clothes as white as snow, 
and he said: "My dear brother! Whereas I was supposed to be a 
child of damnation I've become a Meanwhile the Pope died The 
curate persevered to the third hour, then the child of happiness. 
As you recited the firs first Prayer many of my sins fell from me 
as rain from Heaven, and as you recited the second Prayer I was 
purified, as a goldsmith purifies gold in a hot fire. I was still 
further purified as you recited the third Prayer. Then I saw 
Heaven open and the Lord Jesus standing on the Right Hand of 
God the Father Who said to me: "'Come, all thy sins are forgiven 
thee, you'll be and remain in the Realm of My Father forever. 
Amen!" With these words my soul separated from my body and 
the Angels of God led it to Eternal Joy.  

As the curate heard this he said: "0 Holy Father! I can't tell these 
things to anyone, for they won't believe me." Then the Pope said: 
"Truly I tell thee, the Angel of God stands with me and has 
written the prayers in letters of gold for the consolement of all 
sinners. If a person had committed all the sins in the world, but 
that the three Prayers shall have been read (over him) at his end 
(death), all his sins will be forgiven him, even though his soul was 
supposed to suffer until the Last Judgment, it will be redeemed 
(freed).  

Thứ Hai , ngày 10, tháng 12, 2007 8:08 PM 
cvk67 Trần Văn Hiền 
Subject: Tin Cha Faugère 
 
Chị Hai Thoại kính mến, 
 
Em về lại Việt nam chiều tối Chủ nhật vừa rồi, mệt mỏi sau 2 
tuần làm việc hồi họp và 1 tuần đi thăm bạn bè.  
 
Sáng nay nghe tin Cha Faugère đang ở trong tình trạng nguy 
kịch, và mọi người đang có mặt bên cạnh Cha, lo lắng cho Ngài 
trong những ngày cuối đời, em cảm thấy đau xót, và vẫn không 
dám nghĩ rằng, lần ghé thăm Ngài và gặp Ngài hôm đầu tháng 12 
vừa rồi cùng với Chị và Philippe Sou lại có thể là lần đầu gặp 
được Cha sau 32 năm cách trở, nhưng cũng lại là lần cuối cùng 

gặp Ngài !!! Qua ánh mắt sáng rực Ngài âu yếm nhìn chị em 
mình, ngồi xe lăn ra tiếp chị em mình sau 3 ngày nằm liệt giường, 
em đã có cảm giác như Ngài sẽ không sống được lâu nữa … Chị 
còn nhớ không? và vì thế em đã khóc. Xem lại mấy tấm hình chị 
đưa lên mạng, nhìn lại ánh mắt của Cha khi nhìn mình, nhớ lại 
những điều Cha hỏi chị em mình, em có cảm giác điều em lo lắng 
dường như đang đến gần.  
 
Em đã phải đi làm việc lại từ sáng hôm qua, làm việc nhưng vẫn 
theo dõi từng giờ diễn biến sức khoẻ của Cha Faugère qua chị và 
LLCVK, để cầu nguyện cho Ngài đượcc bình an, thanh thản ra đi 
nếu như Chúa muốn, và tất cả chúng ta cũng can đảm chấp nhận 
thực tế phủ phàng đó: Ngài sẽ từ giã chúng ta để về vớii Chúa.  
 
Em Hiền chào Chị và mong tin. Chi hôn Ngài dùm em nhé. 
 
Em Hiền  
 
 
Thứ Hai , ngày 10, tháng 12, 2007 8:11 PM 
Subject: Gia Tăng Lời Cầu Nguyện Cho Cha Giáo Faugère 
 
cvk62 Nguyễn Thế Bài (cựu y tá, làm việc với cha Faugère 
ở CVK): 
 
Để Tỏ Lòng Biết ơn Đối Với Cha Giáo Kính Yêu 
Chúng Ta Gia Tăng Lời Cầu Nguyện Cho Ngài 

  
Linh Mục Jean Faugère 
Hội Thừa Sai Ngoại Quốc Paris 
 
TIỂU SỬ TÓM TẮT 
 
FAUGÈRE Jean,  

• sinh ngày 19.09.1921 tại Agnat (Vùng Thượng Sông 
Loire (thuộc giáo phận Le Puy,Pháp) 

• Thụ phong linh mục : 20.04.1946 
• Nhận bài sai đi truyền giáo ở Hà Nội ngày 12.12.1948 
• Học tiếng Việt ở Cô nhi viện Thánh Têrêxa 
• Di tản với Cô Nhi Viện tới Banmêthuột năm 1954. 
• Giáo sư chủng viện Kontum năm 1961 – 1975 
• Bị chính quyền Việt-Nam trục xuất ngày 15.08.1975 
• Thủ qũy nhà hưu dưỡng M.E.P ở Monrbeton  
• Hưu dưỡng từ năm 1996. 

                    
BỀ TRÊN - ĐỒNG NGHIỆP – CON CÁI - CỦA CHA GIÁO 

 
1. Người mà Cha Giáo Jean Faugère suốt đời KÍNH PHỤC – 

YÊU MẾN – VÂNG LỜI: ĐỨC CỐ GIÁM MỤC KONTUM 
PAUL LEO SEITZ (KIM) 

2. Người rất kính trọng, ngưỡng mộ nhân đức của Cha Giáo 
Jean Faugère: ĐỨC GIÁM MỤC ĐƯƠNG KIM Gp 
KONTUM MICAE HOÀNG-ĐƯC OANH (quen biết, sống và 
làm việc hơn 4 năm với Cha Giáo – 1971 – 1975 – Đức Cha 
Micae thán phục sự thánh thiện, đức hy sinh, khiêm nhường 
và Lòng tận tụy vô biên với công việc giảng dạy và chăm sóc 
các chủng sinh đau ốm, cũng như đối xử với mọi người, Đức 
Cha Micae có lần đã nói: “CHA FAUGÈRE MÀ KHÔNG 
THÀNH THÁNH  THÌ CHẲNG CÒN AI NÊN THÁNH!”) 

3. Là Thầy dạy của 14 đời chủng sinh (Tiếng Pháp, La-tinh)  Là 
Thầy Thuốc của tất cả các chủng sinh từ CVK57 đến 
CVK75 Là Cha Linh Hướng của khoảng một nửa các chủng 
sinh từ CVK57 đến CVK75 
       

NGƯỜI THÂN & CON CÁI NHÌN THẤY NƠI CHA GIÁO. 
 

Nếu Phải Tóm Tắt Cuộc Đời Cha Giáo Jean Faugère Trong Một 
Tiếng: 
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⇒ Thánh Thiện Nếu Được Tóm Tắt Cuộc Đời Ngài Trong 
Hai Tiếng: 

⇒ Hy Sinh – Khiêm Nhường Nếu Cần Gói Trọn Đờ Ngài 
Trong Ba Tiêng: 
         Yêu Thương – Quảng Đại – Vâng Phục 

 
 
Thứ Hai , ngày 10, tháng 12, 2007 6:31 PM 
cvk64 Nguyễn Duy Sỹ (cựu y tá, làm việc với cha Faugère 
ở CVK): 
 
Dear Sơn, 
 
Nghe tin cha Faugère hấp hối, hơi buồn. Nggài rất thương anh 
Sỹ, vì là y tá sát cánh Ngài. Hai cha con đã đi trong làn đạn Tết 
Mậu Thân 1968 để đến bệnh viện tỉnh Kontum băng bó và xức 
thuốc cho người bị thương. 
 
Lúc sang Pháp thăm Ngài năm 2004.  Ngài vẩn nhớ. Và, lúc anh 
Sỹ ra về,  Ngài đã khóc. Thật khó quên. Hình như trong chúng ta 
ai cũng thương mến Ngài. Hạy cầu nguyện theo tinh thần cha 
Hoàng Minh Thắng. 
 
Chúc em và gia đình mùa Noël vui vẻ. 
 
Anh Sỹ 
 
 
Thứ Ba , ngày 11, tháng 12, 2007 1:29 AM 
Chị Hai Thoại: 
 
Mến thăm Em Hiền, 
 
Đây là những tấm hình mà Chị tránh không gửi cho ai vì buồn 
quá! Hôm đó 24/11/07 Cha Faugère nhìn em với cặp mắt triều 
mến, Chi nói với Em sau đó, là cha đang nhìn em để tìm lại hình 
ảnh người học trò ngày xưa và nhìn với tất cả sự trăn trối của 
người sắp ra đi mãi mãi, nên Em gục xuống đầu gối của Cha màa 
khóc ngất lên, lúc đó Chị cũng khóc theo và hiểu là Em cũng như 
Chị gặp Cha lần chót !!! 
 
Chị chưa có tin tức gì thêm về cha. Chị đi Lễ đây và sẽ xin cha Xứ 
và cộng đoàn cầu cho cha Faugère yêu dấu của chúng ta ra đi về 
Nhà Chúa bình an. Chắc chắn Đức Cha Thánh Kim (Paul Seitz) 
đang đứng đón đợi Cha Faugère rồi đó. 
 
Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. 
 
G.R. 
 
Thứ Ba , ngày 11, tháng 12, 2007 2:14 AM 
cvk68 Nguyễn Toàn Phúc (Phúc Jean) 
(cựu y tá, làm việc với cha Faugère ở CVK): 
 
Xin Chúa Giê Su và mẹ nhân lành luôn ban ơn lành cho cha 
Faugère, người cha y sỹ luôn thức giấc vào 12 giờ đêm rờ trán, 
lấy nhiệt độ và cho các học trò bệnh uống thuốc."Bon! Ce n'est 
pas grave." Ban ngày thì cha cặm cụi trên chiếc kính hiển vi xem 
...phân của học trò.  
 
Hình ảnh người cha xông pha ra phi trường đang bị pháo kích để 
nhặt xác của cvk69 Luyện về CVK tẩm liệm, để đưa các chú lên 
máy bay năm 72. Dù là MACV hay B15, đâu có máy bay là cha 
Faugère lái xe "con cóc 2CV" đưa các chú đi di tản trong mùa hẻ 
đỏ lửa....  
 
Khó có thể tưởng tượng một CVK không có cha Faugère. 
 
Phuc Jean 68 

Thú Y kiêm Y tá trợ lý cha Faugère năm 69 – 73 
 
 
Thứ Ba , ngày 11, tháng 12, 2007 3:22 AM 
cvk66 Rev Trần Ngọc Hoan 
 
Sơn ơi, 
 
Mình đang ở Pháp trong Đan Viện Solesmes hơn một tháng và sẽ 
ở lại đây một năm để học thêm bình ca. Trước khi vào Đan Viện 
mình và cvk65 Nguyễn Đình Sở đã đi thăm Cha Faugère 
(02/11/2007) và ở lại dùng cơm trưa với các cha ở đó. Ngài 
không nhớ gì hết, dù có nhắc lại cho Ngài bao kỷ niệm thuở còn ở 
CVK. Mình tính không gửi cho Sơn những hình ảnh này, nhưng 
sáng nay đọc thư từ thấy tình trạng của Ngài không biết lúc nào 
như ngọn đèn sắp tắt. Gửii Sơn vài hình ảnh của mình và Sở chụp 
chung với Ngài. 
 
Thân mến, 
cvk66 Ân Đức Trần Ngọc Hoan  
 
 
Thứ Ba , ngày 11, tháng 12, 2007 5:47 AM 
Subject: REQUIESCAT IN PACE 
Bác Sĩ  Trần Đức Tường đưa tin tiếp: 
 
Kính thưa Quý Đức Cha, Quý Cha và toàn thể anh em CVK và 
Têrêxa, 
  
Xin đau đớn thông báo :  
  
Cha Jean Faugère đã được Chúa gọi về cùng Ngài vào 
khoảng 7 giờ sáng, giờ Paris ngày hôm nay 11/12/2007. 
Requiescat in Pace 
  
Hiện Cha Bề Trên nhà Hưu Dưỡng đang tới nhà thương và liên lạc 
với gia đình của Cha Faugère để biết về ngày giờ tổ chức tang lễ. 
  
Tôi sẽ theo dõi để thông báo cùng Cả Nhà chi tiết saụ 
  
Kính báo 
Gioan Trần Đức Tường 
 
Thứ Ba , ngày 11, tháng 12, 2007 5:52 AM 
Subject: CHA JEAN FAUGÈRE Đã QUA ĐỜI 
 
Rev cvk65 NGuyễn Hữu Tiến, Đài Loan: 
 
Xin chuyển e-mail này của MEP. 
  
Mon Père, 
Le Père Jean FAUGERE, ancien missionnaire au Vietnam, est 
décédé le mardi 11 décembre 2007 à la clinique Boyer de 
Montauban, dans sa 87e année. 
 
Avec l'expression de mon respectueux dévouement. 
Catherine 
 
Thứ Ba , ngày 11, tháng 12, 2007 8:41 AM 
Subject: HIỆP Ý TẠ ƠN VÀ CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN 
JEAN FAUGÈRE 
 
cvk58 Rev Hoàng Minh Thắng 
 
Các bạn CVK Năm Châu thân mến, 
  
Lúc 8 giờ sáng nay cha Jean Faugère giáo sư của chúng ta đã 
qua đời tại bệnh viện ở Montbéton. 
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Chúng ta cũng hiệp ý tạ ơn Chúa đã cho Giáo Hội Việt Nam một 
thừa sai nhiệt thành, và đã cho chúng ta là các thế hệ học trò và 
con cái thiêng liêng của Ngài một người cha, một bậc thầy vô 
cùng thánh thiện và gương mẫu. 
  
Xin Chúa cho Cha mau về hưởng nhan Thánh Ngài trên quê 
hương vĩnh cửu. 
  
Vì phải đi giảng tĩnh tâm ở Atlanta, bên Mỹ,  nên mình không thể 
qua dự đám tang của Cha được. Xin các anh em ở Pháp –nếu có 
thể- đi Montbéton tham dự đám tang Cha thay mặt cho giáo 
phận và CVK khắp nơi. 
  
LM Giuse HoÀng Minh Thắng 
và Ban Đại Diện CVK KMF hải ngoại 
 
Thứ Ba , ngày 11, tháng 12, 2007 9:10 AM 
Subject: HIỆP Ý TẠ ƠN VÀ CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN 
JEAN FAUGÈRE 
 
Rev cvk64 Nguyễn Văn Đích, Singapore  
(cựu y tá, làm việc với cha Faugère ở CVK): 
 
Xin chia xẻ niềm đau, thương, tiêc, nuối của toàn gia đình CVK và 
Giáo Phận Kontum. 
Đích xin hiệp dâng Thánh lễ & chung lời cầu nguyện với tất cả 
Giáo phận mẹ, và các anh chị em, các cháu trên toàn thế giới.  
Nguyện xin Thiên Chúa thương ban cho linh hồn Gioan FAUGÈRE 
được vui hưởng Cuộc Sống Phục Sinh đời đời, trên Thiên Quốc. 
RIP. AMEN ! AMEN ! AMEN ! 
  
Jean Đích-MEP 
 
Thứ Ba , ngày 11, tháng 12, 2007 9:12 AM 
Subject: HIỆP Ý TẠ ƠN VÀ CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN 
JEAN FAUGÈRE 
 
Cvk64 Nguyễn Duy Sỹ, Việt Nam 
(cựu y tá, làm việc với cha Faugère ở CVK): 
 
Kinh thưa Đại tang gia, 
 
Vậy là một người Cha nhân từ nữa đã ra đi về với Chúa! Người 
Cha của các em bé mồ côi Têrêxa năm nào, người Cha của các 
Chú mới tập tễnh vào chủng viện Kontum khóc vì nhớ nhà; người 
Cha của chủng sinh đau bệnh.  Một đời hy sinh tận tụy vì những 
đứa con Việt.  
Suốt bốn năm làm y tá bên cạnh Ngài, tôi đã chứng kiến nhiều cử 
chỉ thân yêu của Ngài đối với các chú. Đêm khuya, sau khi chấm 
một đống bài tập là đi lấy nhiệt độ của các chú bị bệnh; đúng 12 
giờ đêm gọi bệnh nhân dậy cho uống thuốc kháng sinh. Ngài nói 
uống kháng sinh không đúng liều, đúng giờ sẽ lờn thuốc; lần sau 
rất khó chữa. Chú nào đau nặng, Ngài dành phần dessert (đồ ăn 
tráng miệng) đem vô bệnh xá cho. 
 
Tết Mậu Thân 1968, Ngài lai xe đi trong làn đạn, để đến bệnh 
viện tỉnh Kontum băng bó, chích thuốc, vì các y tá đã bỏ nhiệm 
sở, còn các bà Xơ thì bị dị ứng với peniciline. Xong việc ở bệnh 
viện tỉnh, lại cùng với các chú xin ván (gỗ) nơi cha Vượng (cha 
Vacher ở TGM) đóng hòm chôn người chết. 
 
Cha Jean Faugère, một người Cha nhân từ, một gương nhân đức 
để các con noi theo. 
 
Chỉ biết cầu nguyện cho Linh hồn của Ngài sớm về với Chúa, gặp 
được Đức Cha Kim và anh Hai Thoại đã đi trước. 
 
Xin Thiên Chúa là cha Nhân từ sớm đưa linh hồn Người Cha 
chúng con về với Ngài. Amen. 

 
Duy Sỹ 64 
 
Thứ Ba , ngày 11, tháng 12, 2007 9:40 AM 
Subject: Đính Chính 
 
Chị Hai Thoại, Toulouse, Pháp: 
 
Mến thăm Cha, 
 
Cha Thắng ơi! Cha Jean Faugère đã bỏ chúng ta đi rồi. Chị đã 
chuẩn bị tinh thần lâu rồi, thế mà từ tối hôm qua tới hôm nay Chị 
không làm gì được!! 
 
Vừa rồi cha André Rannou vừa gọi điện thoai báo tin cho Chị là 
cha Faugère ra đi hồi 7 giờ sáng chứ không phải là 8 giờ như ông 
Quản Lý nhà MEP, Montbéton đã đưa tin cho Bác Sĩ Tường . 
 
Vậy chị xin đính chánh lại, còn ngày gờo an táng thì có thể Thứ 
Năm hoặc Thứ Sáu. Chờ người cháu gái của cha Faugère và thân 
nhân  quyết định. 
 
Chào Cha, 
G.R. 
 
Thứ Ba , ngày 11, tháng 12, 2007 10:32 AM 
Subject: HIỆP Ý TẠ ƠN VÀ CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN 
JEAN FAUGÈRE 
 
KMF Nguyễn Kim Thảo, San jose, USA: 
 
Con  xin chân thành chia buồn với Cha Thắng và toàn thể gia 
đình CVK.  Đây cũng là dịp, để con TẠ ƠN CHÚA, qua CVK/KMF, 
con đã biết thêm những gương lành ĐẠO ĐỨC, giữa thời buổi 
con người hướng về VẬT CHẤT nhiều hơn.  Nguyện xin Chúa cho 
con CỐ GẮNG noi theo những gương Thánh Thiện này. 
  
KMF Thảo 
 
 
Thứ Ba , ngày 11, tháng 12, 2007 10:51 AM 
Subject: CHA JEAN FAUGÈRE ĐÃ QUA ĐỜI 
 
cvk55 Ngô Đại Thành, boston, USA: 
 
Cầu xin Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng và la Cha  Nhân Từ sớm 
đưa linh hồn Gioan Faugère về hưởng phúc trên Nước Trường 
Sinh. Chúng con xin cám ơn Cha Faugère đã hy sinh suốt cuộc 
đời thừa sai để phục vụ những người nghèo khó trên vùng đất 
Cao nguyên xa xôi.  Xin cúi lạy Cha lần cuối . 
 
Ngô Đại Thành cvk55 

 
Thứ Ba , ngày 11, tháng 12, 2007 11:47 AM 
Subject:  HUNG TIN 
 
Lm cvk67 Raphael Trần Xuân Nhàn, Vinh, Việt Nam: 
 
Anh Em Cvk Toàn Cầu, chúng ta hãy tự đặt Vòng Khăn Sô trên 
đầu và trong lòng mình để tiễn biệt Người Cha – Một Người Thầy 
Đáng Kính:  Cha Jean Faugère. 
Sáng mai Xuân Nhàn sẽ dâng Thánh Lễ và mời gọi giáo dân trong 
xứ cầu nguyện xin Chúa Thương đến vị Tông Đồ của Chúa và 
sớm  đưa Ngài về hưởng  Phúc Trường Sinh. 
  
Than ái 
Lm cvk67 Raphael Trần Xuân Nhàn 
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Thứ Ba , ngày 11, tháng 12, 2007 12:13 PM 
Subject: tin an tang Cha J.Faugère 
 
Chị Hai Thoại, Toulouse, Pháp: 
 
Mến thăm Sơn, 
 
Cha André Rannou vừa báo tin: Lễ An Táng cha Jean Faugère sẽ 
được cử hành hồi 15 giờ ngày Thứ Năm 13/12/2007. Xin Em loan 
báo để những ai không đến đưa tiễn Cha được thì hiệp lời cầu 
nguyện và xin các Cha CVK Anh va CVK Em dâng Thánh Lễ cầu 
cho Linh Hồn cha Jean Faugère, để làm của Lễ đưa Ngài về với 
Chúa Cha. 
Cam on em, 
 
Chị Thoại 
 

Thứ Ba , ngày 11, tháng 12, 2007 12:21 AM 
Subject: Doi mat ruc lua 
 
cvk64 Vũ Văn Quí, Sàigòn, Việt Nam: 
 
Kính gửi Đức cha, quí cha cùng quí anh chi em vài tâm tình của 
con là Phêrô Vũ văn Quí' cvk64 nhân ngày giờ cha cố Gioan 
Faugère qua đời. 
 
Để nhìn rõ "đôi mắt rực lửa" rất linh thiêng của Ngài xin quí vị 
phóng lớn tấm hình trong file đính kèm thì sẽ cảm nhận được 
những cảm xúc trào dâng và linh thiêng của con hoặc mở lại tấm 
hình mà chị Thoại gửi khi Hiền gục đầu xuống dưới chân của cha 
cố Gioan, quí vị sẽ thấy một linh cảm cực kỳ sâu lắng.  
 
Kính, 
Peter Vũ văn Quí' cvk64 
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ĐÔI MẮT RỰC LỬA 

 
 

Trưa nay, ngày 11/12/2007, trên màn hình vi tính, khi 
nhìn vào đôi mắt tròn và sáng ngời của cha cố Gioan 
Faugère do chị Germaine Thoại gửi lên diễn đàn, tôi đã 
dừng lại ở đó và chiêm ngắm thật lâu.  
 
Tôi bàng hòang vì toàn thân như có nguồn điện chạy qua 
và da thịt tôi sởn cả gai ốc lên. Tôi linh cảm được một 
khoảng thời gian chất ngất rất linh thiêng mà chỉ có con 
tim sâu lắng mới cảm nhận đựơc nó ngưng đọng lại. Thời 
gian đó cũng là thời gian lắng đọng trong tim tôi, bởi từ 
đôi mắt đó, tôi nhận ra hai đốm lửa rất đỏ, lửa tình yêu 
trong tim ngài đốt cháy, bừng lên và truyền sang cho tôi 
một sức sống mà chỉ tôi mới cảm nhận đựơc sự nóng chảy 
tình yêu ở đó, bởi ngài đã cho tôi những gì ngài có bằng 
một sức hút mãnh liệt của Lời Hằng Sống: “Cho đi hơn là 
nhận”. 

 
Năm 1970, khi nằm bệnh viện Grall, ngài đến thăm tôi. 
Ngài vuốt tóc tôi như một người cha. 
Ngài xoa đôi chân tật nguyền của tôi như một người mẹ 
hiền chăm bẵm con thơ. 
Ngài trao sách cho tôi như một người thầy. 
Ngài an ủi tôi như một mục tử nhân lành. 

 
Rồi khi gặp lại ngài trên diễn đàn CVK, hoàn cảnh sống cơ 
cực nghèo khó của tôi đã lại một lần nữa được ngài sưởi 
ấm. Tôi nhận được thư của ngài sẻ chia bằng tình thương 
đồng cảm, vì ngài cũng đang phải mang vác bệnh tật như 
Parkison cũng như những di chứng của bệnh già nua khác 
trong nhà hưu dưỡng Montbéton yêu quí của ngài. Thế 
nhưng, ngài vẫn tiếp tục cho đi những gì ngài có như một 
người “rửa chân” và “yêu đến cùng”. Với cuộc sồng hưu 
dưỡng và tật bệnh triền miên dầy vò, ngài vẫn sống như 
bà góa nghèo trong Tin Mừng, người đã “rút từ cài túng 

thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những 
gì bà có để sống.” (Mc 12, 44)  

 
Năm 2002 và 2003, ngài đã gửi về cho tôi 2 lần qua hệ 
thống bưu điện với tổng số tiền là 500EURO, một số tiền 
mà tôi không thể nào có thể quên đựơc vì ngài đã rút ra 
từ cái túng thiếu của mình để sống. Hành vi “yêu đến 
cùng” và tự hiến của ngài đã đốt lên trong tôi sức sống đó 
của ngài. Tôi đã không dừng lại để lo cho bản thân mà 
ngài hun đúc dậy cho tôi biết cho đi như ngài: con tim có 
lửa kể cả khi đau yếu khốn khổ. 

 
Từ “đôi mắt rực lửa” của cha cố Gioan Faugère, tôi đã 
cảm nhận được lời trăn trối của ngài là: “Thầy đã đến 
ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi 
lửa ấy đã bừng lên!” (Lc 12, 49). 

 
Cha Gioan Faugère kính yêu của con ơi! 

 
Giờ này cha đã ra đi, sau một đời phục vụ quên mình, sau 
những tháng ngày bệnh tật khổ đau. Nhưng con tin rằng 
cha đã sống Tin Mừng cho đến giây phút cuối cùng, nghĩa 
là cha đã “biết giờ cha đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về 
với Chúa Cha, cha vẫn yêu thương những kẻ thuộc về 
mình còn ở thế gian và cha đã yêu thương chúng con đến 
cùng.” (Ga 13, 1).  
 
Xin cha chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con cũng có đôi 
mắt rực lửa của cha, để chúng con xứng đáng là những 
đứa con trong cái nôi “Thừa Sai” yêu quí và linh thiêng 
của cha. 

 
Đêm Saigon, 11/12/2007 
Phêrô Vũ văn Quí CVK64 
Email: peterquivu@gmail.com 
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Những Kỷ Niệm Với Cha Faugère  vẫn còn đây … 

  
Cha Faugère cùng cha mẹ Cha Faugère cùng anh chị Thoại, tháng 5-2004 

  
Cha Faugère cùng anh cvk61 Vũ kim Long, tháng 5-2004 cvk62 Nguyễn Trung, Anh Thoại, Cha Faugère, tháng 8-2004 

  

  
Võ 67 thăm cha Faugère (11-2007) Rev Hoan thăm cha Faugère (11.2007) 

  
Rev Vị thăm cha Faugère Anh chi Lý 58 thăm cha Faugère 
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cvk65 Nguyễn Đình sở thăm cha Faugère (11-2007) Hoan và Sở thăm cha Faugère hôm 11-2007 

  
cvk64 Nguyễn Duy Sỹ, 8-7-2004 Hải Vân và Cha Faugère, 2006 

  
Cha Faugère 2005 cvk64 Nguyễn Duy Sỹ, 8-7-2004 

  
Long cvk61, 14-5-2003 Anh Hai Thoại và Cha Faugère 
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