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From: Nghia Nguyen Minh <minhnghia.
2053@gmail.com>

Date: 2015-03-21 16:44 GMT+07:00
Subject: Tin buon : anh Huỳnh Văn Ngày, PK 63 69, da 

mat , sang ngay 21-3-2015

Kính thưa Quý Thầy Cô và các bạn

 Sáng nay, 21-3-2015,  trong lúc tập thể dục ở 
gần nhà , Phường Thảo điền, Q 2. anh Huỳnh 
Văn Ngày, 62 69, đã bị đột quỵ và qua đời sau 
đó tại BV Quân 2.

Sáng thứ 2, ngày 23-3-2015, lảnh sự quán Đức 
sẽ đến khám nghiệm tử thi.

Nếu không có gì trục trặc,sau đó  sẽ đưa anh 
Ngày về chùa Xá lợi để lo thủ tục làm đám tang .

Ngay từ sáng, anh Trần Hữu Chinh,và các bạn 
học PKy đã cùng bà xã anh Ngày lo giải quyết 
và  sắp sếp mọi chuyện có thể.

Xin kính báo cùng Quý  Thầy  Cô và các bạn, nếu 
có tin gì mới, Nghĩa sẽ báo ngay.

Thay lời bà xã anh Ngày, 

Thay lời Thầy Minh
Kính thư

Ng Minh Nghĩa

Gửi kèm hình anh HV Ngày sau cùng ngày 
8-3-2015 tại cafe CNVTim, va sau đó tại nhà 
hàng 1 B LTT
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Kính gửi Quý Thầy Cô và các bạn :

1- thư chia buồn anh HV Ngày mất của Thầy 
Vạn và các bạn

2- Sổ Phân Ưu anh HV Ngày  do TQHPhuong 
lập , với sự  đồng ý của gia đình anh HV Ngày  và 
HAHPK Âu Châu.

3- Bài tham khảo về Đột quị do Bs Vinh gửi.

Thư chia buồn của bạn Phan Thanh Bình 71 78:
Binh Phan Thanh 

Mar 21 (2 days ago)
Vietnamese

Bất ngờ quá. 
Chia sẻ cùng Chị và gia đình Anh Ngày. 
Mới hôm nào còn gặp Anh. 
...
Đời. 
...
Thanh Bình

Thư của Phùng Ngọc Chánh
Chanh Kunz 

Mar 21 (2 days ago)
Chào Nghĩa,
Cám ơn Nghĩa đã báo tin buồn như giúp đỡ tang 
gia.
Ngày ra đi là hội PK mất người " gom bi ".

Phùng ngọc Chánh

Manh Nhi Huynh 
Mar 21 (2 days ago)

Cám ơn Anh Nghĩa

Xin thành thật chia buồn cùng gia đình anh 
NGày

Mạnh Nhi ( con Cô Thiên Chi )

Rất đau buồn. Nhờ Nghĩa chuyển giùm bài thơ.
Thương Tiếc

Em Huỳnh Văn Ngày

Hỡi ơi mới gặp nhau đây
Giờ thiên thu biệt lòng đầy xót đau

Cõi xa, Ngày vội qua cầu
Vành khăn tang quấn bạc đầu tang gia

Đau lòng gia quyến lệ nhòa
Bạn bè thân thuộc gần xa bàng hoàng

Nhìn di ảnh nét hân hoan
Nụ cười còn nở rỡ ràng trên môi

Quán cà phê vẳng tiếng cười
Nghiêng xanh hàng điệp chỗ ngồi bóng em

Trời xanh đột ngột gọi tên
Tiễn Ngày đi nỗi đau mềm vần thơ

Cõi xa, Ngày đã qua bờ
Bạn , thầy ở lại thẫn thờ tiếc thương

Chắp tay thắp vội nén hương
Cầu hồn thiêng sớm về nguồn xa xăm

An lành nơi cõi Vĩnh Hằng
Cõi lòng thanh thản sáng vầng trăng soi

 ( 21 tháng 3. 2015 )

       Trầm Vân

Sổ phân ưu anh HV Ngày : 
Thư của Trương Quí Hoàng Phương 74 81 :

Anh Nghĩa oi,
Em đã đăng những lời chia buồn gởi qua anh vào 
sổ phân ưu.
Anh có thể thông báo để mọi người có thể tự viết 
vào đó:
http://www.kondolenzbuch-online.de/cgi-bin/
2015/books/000154.pl. Hướng dẫn: Bấm vào 
chữ "Kondolieren" ở giữa bên phải

http://www.kondolenzbuch-online.de/cgi-bin/2015/books/000154.pl
http://www.kondolenzbuch-online.de/cgi-bin/2015/books/000154.pl
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- Điền tên (Ihr Name), địa chỉ email (Ihr E-Mail 
Adresse) và chỗ ở (Ihr Wohnort) và viết lời chia 
buồn (Ihr Kondolenz-Eintrag)
- Sau đó bấm "Vorschau" để kiểm soát, rồi bấm 
"Senden" để gởi đi.
- Bấm Weiter (ben phải) để lật các trang sau hoặc 
Zurück để xem trang trước đó.
Cám ơn anh!
Em Phuong

Thư của Bs Ng Ngọc Vinh 67 74 :Đột quị

Nhân cái chết của anh Ngày xin gủi các thầy và 
các anh em cựu học sinh Petrus Ký bài tham 

khảo kèm theo ( see attached )

Thư chia buồn của Lê Ngọc Hải 60 67 :

Kính chị Nguyệt,

Vừa nhận được hung tin của Ngày, qua thông 
báo

của BCH/ Petrusky  Châu Âu, vội viết mail cho 
chị đây.

Thành thật chia buồn cùng chị và gia quyến.

Nguyện cầu cho Ngày sớm về cõi an lành.

Mong chị giữ gìn sức khoẻ, giữ vững tinh thần,

trong những ngày đau khổ nầy.

Thật  đau lòng, khi vừa mới gặp nhau chưa đầy 
mấy tháng,

Ngày vẫn khoẻ mạnh, yêu đời, còn hẹn ngày gặp 
lại.

Ai ngờ đâu, cuộc sống vô thường không biết 
được.

Xin chia sẻ nỗi đau với chị và gia đình.

Hải & Thuỷ (Osaka - Nhật Bản)

Thư chia buồn của anh Đỗ Trọng Mỹ 62 69 :

Thưa Chị Nguyệt

Thật  là bất ngờ nhận được tin Ngày  qua đời. 

Trong nỗi bàng hoàng nầy, toi xin gởi đến Chị và 
các cháu lời phân ưu. Lần đầu tiên tôi gập Ngày 
khi hai đứa học luyện thi đệ thất ở trường Kiến 
Thiết năm 1961. Và lần chót khi Ngày và Chị có 
mời tôi đi an tối ở một cái tiệm ven sông Sài 
Gòn khi tôi đến nhà thăm Anh Chị năm vừa qua. 
Ngày là một người rất năng động, một học sinh 
Petrus  Ký  luôn luôn nghỉ đến tình thầy trò, bạn 
bè và tinh thần Petrus Ký.

Tôi tin rằng tất cả thầy  cô và các bạn cựu học 
sinh Petrus Ký  đều đau buồn trước sự mất mát 
nầy và sẽ không bao giờ quên được Ngày.

Xin cầu cho hương linh của Ngày  được về nơi 
an lạc.

Đỗ Trọng Mỹ, PetrusKy 62-69

Thư chia buồn cua Tony Trieu 69 76 :

Xin gởi lời chị buồn đến gia đình anh Ngày, 
nguyên linh hồn anh được an vui nơi nhàn cảnh.

Triệu Văn Thảnh

Vancouver Canada
Tony Trieu 

Royal Pacific Realty Corp. 
Vancouver BC 

Thư chia buồn của gia đình Lê Thành Nhơn 62 69
Gia dinh Le Thanh Nhon thanh that phan uu 
cung tang quyen
Cau chuc huong linh som ve canh Phat
Le Thanh Nhon 62-69
Krefeld, 23.3.15
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Sáng thứ bảy thức dậy một mình, vợ con lo đi 
làm ăn, bỏ mình một mình coi nhà.

Pha ly  cà phê, mở máy xem meo, chỉ thấy người 
gửi là BCH Petrus Ký  và tựa đề anh Huỳnh Văn 
Ngày là tôi đã thấy có gì không ổn rồi....

Lần chót gặp Ngày tháng 11 năm ngoái khi cùng 
đi chung với vợ chồng nó với Hà Văn Lượm,

Nguyễn Thành Khôi (München), Tiến (chồng Ái 
Vân) lên Củ Chi thăm nhà mới của vợ chồng 
Phạm Bá Tuân.

Dịp Ostern nầy, về VN dự định sẽ gặp và rủ vợ 
chồng nó về Đức tham dự ĐH Petrus Ký  tháng 7 
nầy. Tuy là dân ngoại đạo, nhưng qua nó và Lý 
Huỳnh Bá, tôi cũng đã tham gia ĐH nầy 4,5 lần 
gì đó và cũng đã làm quen thêm được vài người 
bạn mới như  Phong, Trực.....nhất là buổi bóng đá 
vô địch thế giới 2010 khi đội tuyển Đức thắng Á 
Căn Đình 4-0. Hôm đó có cả Chương, một  cựu 
cầu thủ bóng đá đáng sợ ở München đối với đội 
bóng Krefeld của chúng tôi.

Mỗi chúng ta đều có những kỷ niệm riêng với 
Ngày. Ngay  những lần gặp đầu tiên, khi nó đi cò 
mồi cho đội bóng Stuutgart (1972) với Thu, 
Năng, Tuân....tụi tôi đã mầy tao với nhau, có lẽ 
do cái tính nói nhiều, nói to của tụi tôi. Không 
biết  từ đâu mà nó biết tên "cúng cơm" của tôi mà 
cho tới về sau nầy, nó chỉ gọi tôi là Dũng d. Dù 
nó ở Stuttgart còn tôi ở Krefeld, nhưng do những 
sinh hoạt thể thao, hội hè, Tổng Hội, Liên 
Hội....tụi tôi vẫn thường hay gặp nhau.

Ngày đó, Krefeld tuy là một thành phố nhỏ, 
nhưng vì là thành phố "Nhung & LỤA" nên kể 
từ 1970, số Mít đến đây để học ngành Dệt khá 
đông. Cũng vì vậy, nên chúng tôi đã có đội bóng 
đá đầu tiên tại Đức đi tham dự ĐHTTVN Âu 
Châu tại Lyon dịp Ostern 1971.

Lúc đó các đội bóng Mít tại Đức chỉ có ở 
Aachen, Clausthal-Hannover, Köln, Krefeld, 
München, Stuttgart. Hàng năm chúng tôi luân 
phiên tổ chức ĐHTT và Stuttgart là đối thủ đáng 
sợ nhất với Krefeld chúng tôi.

Thời gian sau nầy, có dịp  thường xuyên về VN 
nên tôi hay  gặp vợ chồng Ngày. Một lần vợ 
chồng nó mời tôi đến nhà ở Thảo Điền, bên kia 
cầu Sài Gòn, ăn tối và gặp lại Nguyễn Anh 
Phong, ngày trước hay có mặt tại Krefeld, sau 
nầy về học tại Aachen, hiện đang sống và làm 

việc tại Singapor.

Đúng hẹn 7 giờ tối tôi đến bấm chuông, nó ra 
mở cửa, mặt mủi có vẻ mệt mỏi, nó cho biết 
trong khi chờ tôi tới, nó nằm tạm trên ghế xa 
lông làm một giấc. Phong vẫn chưa tới, chắc 
chuyến bay từ Hà Nội vô trể. Biết tôi ghiền bia, 
nó mở cho tôi 1 lon, còn nó uống cô la. Nó kể 
chuyện làm ăn nhức đầu, chóng mặt  tại VN. Lần 
đầu tiên gặp lại nó ở VN năm 2000, lúc đó nó 
còn "làm công" cho 1 công ty Đức có văn phòng 
trên đường Lý  Tự Trọng (Gia Long trước). Sau 
nầy khi đã "làm chủ" nó sắm nhà cửa, mua cái 
Mercedes thiệt bự....nhưng để trả giá là những 
mệt mỏi, nhức đầu, đau tim....

Khoảng 7.30 thì Phong tới. Tụi tôi đã gần 30 
năm không gặp. Phong cho biết không còn làm 
cho Ciba nữa và chuyển sang công ty Huntmann 
(Mỹ), nhưng vẫn sinh sống tại Singapor.

Vợ Ngày  mời mọi người ăn tối. Vợ Ngày, một 
người đàn bà tuyệt vời, lo hết mọi việc trong nhà 
để cho Ngày có thì giờ lo chuyện "ngoài đường". 
Suốt  buổi ăn chỉ có mình tôi uống bia, còn 3 
người đều uống cô la. Tôi hỏi Phong và Ngày 
sao không uống bia thì 2 đứa đứng dậy cởi áo 
cho tôi xem vết mổ dài trên bụng, cả 2 đứa đều 
bị mổ vì ung thư gan. Tôi đành uống bia một 
mình....

Chuyện giữa Ngày và tôi có lẽ kể hoài không 
hết, nhất là giai đoạn nó về VN làm ăn, tụi tôi rất 
thường xuyên gặp  nhau. Tôi còn được hân hạnh 
được vợ chồng nó mời tham dự đám cưới đứa 
con trai tại Sài Gòn vừa rồi. Nhân bài viết của 
Lý Huỳnh Bá : Huỳnh văn Ngày- Chào vĩnh 
biệt- và có kèm theo 3 tấm hình có Ngày, tôi xin 
phép được kể tên những người bạn chụp chung 
với Ngày mà có lẽ thời gian đã làm thay đổi 
dung nhan của chúng tôi, không ai có thể nhận ra 
được nếu không giải thích:

1. Hình chụp  tại nhà hàng GHÀNH HÀO, Vũng 
Tàu với Trần Văn Tài (Esen), Lê Bá Dũng

2.- Hình chụp tại nhà hàng Đức Bảo, SG, với Hà 
Văn Lượm, Nguyễn Hùng Vỹ, Lý  Huỳnh Bá, 
Chiếu (ngày trước ở Clausthal),vợ chồng 
Ánh(München), Lê Bá Dũng

3.- Hình chụp tại nhà hàng Văn Cao trên đường 
Cách Mạng tháng 8 (Công Lý củ) với Nguyễn 
Văn Lập, Nguyễn Anh Phong, Lý Huỳnh Bá, 
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Chiếu, Ánh, Hà Văn Lượm, L.B.Dũng

Mail nầy  hy vọng sẽ đến tay vợ Ngày để cho tôi 
có lời cảm ơn Chị đã cùng đi chung với Ngày 
đến thăm Ba Má tôi ở Sài Gòn. Ba má tôi rất  quý 
mến vợ chồng chị. Năm ngoái khi má tôi mất, 
Ngày đã mail báo tin cho các bạn bè biết, bây 
giờ đến lượt nó nằm xuống.....

Chúng ta đã mất đi một người bạn hiền

Xin chia buồn cùng chị và các cháu

Krefeld, 23.03.2015

Lê Bá Dũng

 
-----Original-Nachricht-----

Betreff: Huỳnh văn Ngày - 
Chào Vĩnh Biệt

Datum: Sun, 22 Mar 2015 
18:23:22 +0100

Von: Huynh Ba Ly

Sáng hôm qua kollege 
Dũng gọi vào chổ làm 
hỏi đọc e-mail chưa, 
chưa đọc, kollege Dũng 
cho biết luôn, Ngày đã 

ra đi.....

Thật bàng hoàng xúc động khi nghe tin nầy

Quen với Ngày từ thập niên 60 ở những lớp TLH 
của thầy Cương,thầy  Ấu, thầy Nghiên với các 
bạn PetrusKý Trần ngọc Đỉnh, Phạm ngọc Ẩn....

Qua Đức Ngày  về Stuttgart, tôi về trung Đức gặp 
lại nhau ở những lần đại hội, như PetrusKý/
ÂuChâu.
Lần cuối gặp  Ngày  ở Saigon năm 2013  ở nh 
Văn Cao, Đức Bảo Gartenstadt, Vủng Tàu.
Nhận được tin từ Đỉnh cho biết Ngày ra đi quá 
nhanh. Do đột quỵ trong lúc tập

thể dục buổi sáng ở Thảo Điền Q2. Hiện nay 
đang chờ khám nghiệm ở bv

An Bình và thông qua những thủ tục Toà Đại sứ 
Đức.

Dự định nơi quàng và nghi lễ viếng ở chùa Xá 
Lợi (89 Bà Huyện Thanh Quan)

Bắt đầu vào ngày thứ ba 24.3.2015 lễ Cầu Siêu 
và thăm viếng sẽ trong ba ngày theo nghi lễ Phật 
Giáo, sau đó sẽ Hoả  Thiêu.

Xin được thành tâm chia buồn cùng chị Nguyệt 

và gia đình. Cầu nguyện

hương hồn bạn Ngày  sớm được siêu thăng miền 
tịnh độ.

gđ Lý Huỳnh Bá

Quý Thầy Cô kính mến, Quý Anh Chị em thân 
mến 

Sáng hôm nay, thứ bảy ngày 21 tháng 3 năm 
2015, tại Sài Gòn, anh Huỳnh Văn Ngày, cựu 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu đã 
đột ngột vĩnh viễn ra đi !

Anh Huỳnh Văn Ngày là một trong những người 
trong ngày đầu tiên thành lập hội, Hội trưỡng 
đầu tiên đã lèo lái sinh hoạt Hội, một trong 
những linh hồn của Hội, một người anh luôn 
khơi dậy, phất cao ngọn cờ tinh thần Petrus Ký ở 
mọi nơi... 

Mặc dù ở xa nhau nhưng vẫn luôn luôn liên lạc 
hỏi thăm, ũng hộ, cổ vỏ anh em trong BCH về 
sinh hoạt của Hội; 
Chiều hôm qua anh Ngày phone nói chuyện với 
anh Thảo, tối qua vừa liên lạc Mail với anh 
Trực ..

4 giờ sáng nay anh em nhận hung tin này thật là 
một cú Schock không thể tưởng tượng được cho 
tất cả mọi người!
Tuy vậy chúng ta cũng được an ủi một điều là 
anh Ngày đã ra đi rất thanh thãn, nhẹ nhàng.

Trong khi chờ đợi chương trình tang lễ từ gd 
thông báo, kính mong ACE tịnh tâm hồi hướng 
cho anh Huỳnh Văn Ngày trong những ngày tới.

Petrus Ký tình thân

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-
Châu
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CÁO PHÓ
Vô cùng thương tiếc báo tin cùng gia đình và 
bằng hữu : 
Chồng, Cha, Anh, và Ông của chúng tôi là 
Ông Huỳnh Văn Ngày  (SN 1948) đã mất vào lúc 
6:20 phút sáng ngày 21/3/2015 tức ngày 
2/2/2014 AL.
Lễ Nhập quan sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 
thứ 4, 25/3/2015.
Linh cữu sẽ được quàn tại chùa Xá Lợi ( 89B Bà 
Huyện Thanh Quan, P7 , Q 3 ). 
Lễ viếng bắt đầu từ 10g sáng 25/3/2015.
Lễ động quan lúc 7g sáng ngày 27/3/2015, và 
sau đó sẽ hỏa táng tại Nghĩa Trang Phúc An 
Viên, Quận 9.
Cáo phó này thay thế cho thiệp tang. Trong lúc 
tang gia bối rối, nếu có gì sơ sót  xin niệm tình 
tha thứ. 
Tang gia đồng kính báo.

CẢM TẠ

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ Thượng toạ 
Thích Đồng Bổn, Đại Đức Minh Sáng và toàn 
ban hộ niệm chùa Xá Lợi,các anh chị xuôi gia, 
thân bằng quyến thuộc, bạn hữu Petrus Ký và 
Thảo Điền ở Việt Nam và Đức đã giúp đỡ, 
phúng điếu và tiễn đưa chồng,cha,anh,ông 
chúng tôi là ông HUỲNH VĂN NGÀY tạ thế 
ngày 21/03/2015 (nhằm ngày mùng 2 tháng 2 
năm Ất  Mùi). Hưởng thọ 68 tuổi.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất xin 
niệm tình tha thứ. 

 

Toàn thể tang gia xin bái tạ.

 

Bà quả phụ Huỳnh Thị Bạch Nguyệt cùng gia 
đình và con cháu. 


