Ave Jesu Maria Joseph
TIỂU SỬ
ANH GIOAN BOSCÔ MẸ LÊN TRỜI
PHẠM TIẾN ĐỨC, CRM
(1931 – 2018)
Bé Phạm Ngọc Quang sinh ngày 09
tháng 02 năm 1931, tại xã Thạch Bi, tổng
Sa Lung, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
Cũng trong tháng đó, bé Quang được chịu
phép rửa tại nhà thờ giáo xứ Thạch Bi, giáo
phận Bùi Chu và nhận thánh Giuse làm bổn
mạng. Ngày 07 tháng 10 năm 1940, bé
Giuse Quang được lãnh nhận bí tích Thêm
Sức do Đức Cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn, tại
nhà thờ Nam Trực.
Hồi còn nhỏ, bé Quang được đi học tại
trường Sơ Học họ Nam Trực Đông, xứ
Nam Trực. Sau khi đậu bằng sơ học yếu
lược, anh đi Hà Nội làm thợ nguội cho
người cậu ruột. Vài năm sau, chiến tranh
bùng nổ, anh trở về quê Thạch Bi. Khoảng
năm 1948 - 1949, anh vào tu với cha Phạm
Chí Thành tại nhà xứ Thạch Bi. Vì đã lớn
tuổi, không còn hi vọng vào chủng viện
được nữa, nên ngày 20 tháng 8 năm 1950, anh đến Liên Thủy xin nhập Đoàn Đồng
Công.
Gia nhập Đoàn Đồng Công rồi, anh được đổi tên là Phạm Tiến Đức vào ngày 16
tháng 9 năm 1950. Sau đó, anh theo học các lớp trung học đệ nhất cấp đương thời.
Ngày 08 tháng 9 năm 1951, tại Liên Thủy, anh đã dâng mình cho Đức Mẹ theo
qui chế Đoàn Đồng Công bấy giờ. Ngày mùng 02 tháng 02 năm 1953, Dòng Đồng
Công chính thức được thành lập theo Giáo luật tại nhà thờ Liên Thủy, Giáo phận Bùi
Chu. Vào chính ngày khai sinh của Dòng, trong thánh lễ đại trào do Đức Cha Phêrô
Phạm Ngọc Chi, Giám mục Giáo phận Bùi Chu cử hành, anh đã tận hiến cho Đức Mẹ
và gia nhập tập viện với anh em lớp tập đầu tiên của Dòng.
Sau hơn một năm tập xuôi thuận, ngày 25 tháng 03 năm 1954, cũng tại nhà thờ
Liên Thủy, Đức Cha Phêrô Phạm Ngọc Chi lại cử hành thánh lễ đại trào và chứng
kiến lớp tập sinh đầu tiên của Dòng Đồng Công được tuyên khấn, trong đó có anh
Gioan Boscô Mẹ Lên Trời Phạm Tiến Đức.
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Năm 1954, anh em Đồng Công di cư vào Nam. Anh Gioan Boscô cùng với anh
em Dòng xuống Sa Đéc, Cù Lao Giêng, rồi sau đó, anh lại cùng anh em Dòng về Thủ
Đức. Năm 1956, anh được cử phụ trách một lớp trong đội các em nhỏ, đội
Magnificat.
Ngày 25 tháng 3 năm 1958, đang khi phụ trách cơ sở Sao Mai của ký túc xá
Đồng Công, anh đã tuyên khấn trọn đời. Sau khi hoàn thành chương trình La Ngữ,
năm 1960 - 1966, anh đã lần lượt theo các ban Triết và Thần học tại học viện Đồng
Công.
Ngày 29 tháng 01 năm 1967, Đức Cha Đaminh Hoàng Văn Đoàn đã đặt tay
phong chức linh mục cho anh tại Giáo phận Qui Nhơn. Anh Gioan Boscô Đức là một
trong bốn linh mục đầu tiên được huấn luyện tại học viện của Dòng.
Sau khi thụ phong linh mục rồi, anh được cử làm phụ tá Tu viện Thánh Gia, Thủ
Đức. Đến năm 1970, anh được cử ra Qui Nhơn làm giám đốc nhà Qui Đức. Một năm
sau đó, anh lại được đặt làm giám đốc nhà Phù Mỹ, Bình Định. Năm 1972, anh được
bổ nhiệm làm chánh xứ giáo xứ Nhà Đá, Giáo phận Qui Nhơn. Sau hai năm phục vụ
tại đây, năm 1974, anh được cử làm tuyên úy trung đoàn 41, sư đoàn 22 bộ binh,
quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Cuối tháng 4 năm 1975, anh cùng với một số đông anh em Đồng Công di cư
sang Hoa Kỳ. Trong 25 năm định cư tại Hoa Kỳ, anh đã lần lượt phục vụ như sau:
- Năm 1977: cha sở giáo xứ Khiết Tâm, Lincoln, NE
- Năm 1983: tuyên úy cộng đoàn Amarillo, TX
- Năm 1985: giám đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Riverside, CA
- Năm 1987: tuyên úy cộng đoàn Wichita Falls, TX
- Năm 1991: phụ trách tu xá Conception, MO
- Năm 2000, anh được Bề Trên gọi về Việt Nam và được cử đi giúp mục vụ cho
cộng đoàn quí sơ Dòng Trinh Vương, tại Phú Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng. Sau đó anh
về giúp anh em Dòng tại Tu viện Mẹ Mân Côi, Tân Phú.
Năm 2016, sức khỏe của anh giảm sút nhiều, Bề Trên đưa anh về nghỉ dưỡng tại
Nhà Mẹ Thủ Đức. Năm 2017 anh mừng kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục.
Trong suốt thời gian bệnh tật, anh đã được anh em ban Y Tế của Dòng tận tình
săn sóc chữa trị. Sau những năm tháng chịu đựng bệnh tật cách vui tươi, kiên nhẫn,
chiều ngày 16 tháng 02 năm 2018, nhằm đúng ngày Mùng Một Tết Mậu Tuất, anh
cảm thấy mệt mỏi và khó thở. Sau bữa cơm trưa ngày Mùng Hai Tết, anh trở bệnh
đột ngột và rơi vào trạng thái hôn mê. Anh em ban Y Tế đã đưa anh đi cấp cứu tại
bệnh viện quận Thủ Đức, sau đó, lại chuyển anh lên bệnh viện Đại Học Y Dược,
Thành phố Hồ Chí Minh. 17 giờ chiều cùng ngày, anh đã êm ái trút hơi thở cuối
cùng, sau 87 năm hành trình trên trần thế, với 64 năm trong lời khấn thánh, và 51
năm phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Giáo Hội trong thiên chức linh mục.
Vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn anh Gioan Boscô Maria được an nghỉ
muôn đời.
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