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Anh Bêđa Mẹ Thiên Chúa Nguyễn Quang Tuyến, CRM sinh ngày 25
tháng 05 năm 1939 tại Phong Lộc, Vũ Bản, Nam Định với tên gọi là Nguyễn Xuân Khang.
Bé Nguyễn Xuân Khang được chịu phép Thánh Tẩy với tên Thánh là Phêrô vào ngày lễ
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại Xứ Tân Phường, do Cha Phạm Ngọc Giản. Sau đó cùng
với cha mẹ là ông bà Cố Đôminicô Nguyễn Văn Ái và Maria Bùi Thị Hoa về lập nghiệp và
sinh sống tại làng Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định, và chịu phép Thêm Sức tại nhà thờ
chính xứ Ninh Cường do Đức Cha Phạm Ngọc Chi. Vào năm 1952, cậu Khang vào nhà Đức
Chúa Trời ở với Cha già Phạm Ngọc Giản tại xứ Tân Phường.
Tháng 12 năm 1954 cùng với gia đình, em Khang di cư vào Nam, và nhập tu Dòng Đồng
Công (hiện nay là Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc) ngày 11 tháng 1 năm 1956 tại Tam Hà, Thủ
Đức. Em được đổi tên mới là Nguyễn Quang Tuyến tại Thủ Đức vào tháng 2 năm 1956, và
nhập Tập Viện ngày 11 tháng 10 năm 1957.
Sau thời gian huấn luyện tại Tập Viện, Em được tuyên khấn lần đầu với tên mới là Bêđa Mẹ
Thiên Chúa Nguyễn Quang Tuyến, cùng với Lớp Khấn IV tại Thủ Đức vào ngày 8-12-1958.
Sau thời gian khấn tạm, Anh được khấn trọn đời vào ngày 08 tháng 12 năm 1962 tại Tam
Hà, Thủ Đức.
Trong cuộc đời tận hiến theo ơn gọi Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Anh đã giúp ban Thiện Vụ
từ Năm Tập tới năm 1959; phục vụ trong Ban Cung Thánh tại Thủ Đức từ 1959-1962; Sau
thời gian khấn trọn, Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Cung Thánh tại Tu Viện Thủ Đức từ
1963-1966; giúp việc trong ban Y Tế tại Thủ Đức từ năm 1966-1968; dậy học tại Ký Túc Xá
Đồng Công Thủ Đức từ 1968-1971; sống tại Tu Viện Mẹ (Nhà Đá) học ôn chuẩn bị đi thi từ
năm 1971-1972, sau đó đã thi đậu tú tài phần một; trở lại phục vụ tái thiết tu viện trường sở
Nhà Đá lần thứ nhất với nhiệm vụ Phụ Tá và dậy học; Tu Viện nhà trường sở Nhà Đá bị tan
vỡ lần hai, anh được lệnh tới dậy học tại trụ sở Phù Mỹ năm 1973; giữ nhiệm vụ Đội Trưởng
Đội IV ngày 15-9-1973; được lệnh về phục vụ tái thiết tu viện và trường sở Nhà Đá năm
1973; sau thời gian công tác tái thiết tu viện trường sở thì tiếp được lệnh giữ nhiệm vụ Văn
Phòng Trung Tiểu Học Đồng Công Nhà Đá, dậy học và học La-ngữ; rời Qui Nhơn về Thủ
Đức tháng 3 năm 1974.
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Vì hoàn cảnh đất nước, Anh đã cùng với Anh Em Dòng di cư qua Mỹ năm 1975 và đoàn tụ
sống tại nhà Carthage, Missouri. Từ lúc về Carthage tới lúc qua đời, Anh đã sống xứng đáng
là một tu sĩ gương mẫu đích thực, rất âm thầm và đơn sơ. Anh chẳng tha thiết gì tới vấn đề đi
nghỉ hè, phòng ở thì rất đơn giản, nghèo khó, ít đồ đạc. Ngoài việc trung thành chu toàn các
bổn phận thiêng liêng và tham gia các sinh hoạt chung của Cộng Đoàn để thánh hóa cuộc
sống, Anh đã phục vụ các Cha già tại Giáo Sĩ Dưỡng Đường, giữ chức vụ Đội Trưởng Đội
IV, và phục vụ rất lâu tại Văn Phòng gửi đồ, thiệp, quà... tại Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ.
Thật là một tấm gương âm thầm, nêu gương đức hiền lành, nhẫn nại, yêu mến các linh hồn,
và tấm lòng chung xây đắp việc truyền giáo của Dòng.
Sức khỏe của Anh tương đối tốt, tuy phải chiến đấu với bệnh ung thư tuyến tiền liệt (prostate
cancer), nhưng cách đây một năm, vì tuổi già sức yếu nên Anh đã nghỉ hưu.
Mấy tuần trước khi từ biệt thế gian, sức khỏe của Anh đã xuống dốc một cách nhanh chóng
trông thấy, anh trở nên chậm chạp không còn ăn ngon, ngủ ngon, và đầu óc không còn được
tập trung. Anh không đi lại được nữa và phải đưa về phòng riêng cho Y Tá và Ban Y Tế săn
sóc. Theo Anh Vũ Trưởng Ban Y Tế suy đoán thì nguyên nhân chính không phải là ung thư
tuyến tiền liệt, nhưng do bị chai tim và suy thoái màng óc, tim đập không đủ, và óc không
thay thêm tế bào mới, nên bị yếu và quên mau lẹ.
Trước một hai ngày, nhất là ngày cuối cùng, Anh tuy đã yếu và bắt đầu hấp hối, nhưng khi
anh em thay nhau đến thăm, đọc kinh, Anh vẫn còn biết, nắm tay, và cảm động chảy nước
mắt. Có lẽ vì Anh nghĩ đến tình nghĩa bác ái thật cao vời của Anh Em cùng một lý tưởng.
Anh Tuyến đã can đảm chịu đau đớn bệnh tật và sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa trong giai
đoạn cuối đời. Tối Thứ Ba, ngày 3-4-2018, lúc 10g07 đêm, sau giờ chầu, áp ngày Lễ Mẹ
Sáng Lập, trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, Anh đã ra đi về Nhà Cha một cách rất bình an, nhẹ
nhàng, như nghe có tiếng: Hỡi đầy tớ trung thành và khôn ngoan, hãy đến hưởng phần
thưởng Cha đã dành sẵn cho con.
Chúng ta cùng hiệp ý cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã ban cho một phần tử của Hội Dòng đã
hoàn tất cuộc đời cách tốt đẹp trong ơn gọi lý tưởng tận hiến Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tới
giây phút cuối cùng. Xin cho Anh Bêđa Maria được sớm về hưởng phúc thiên đàng bên
Chúa, Đức Mẹ và Các Thánh trong vinh quang bất diệt. Mỗi Linh mục sẽ dâng ba (3) Thánh
lễ cầu nguyện cho Anh và toàn thể Tỉnh Dòng sẽ dâng tất cả các công phúc việc lành trong
một tuần bảy cầu cho Anh.
Vì Danh Chúa Nhân Từ, Xin Cho
Linh Hồn Tu Sĩ Bêđa Maria được Nghỉ Yên Muôn Đời.

Carthage, ngày 04 tháng 04 năm 2018
Tỉnh Phục Vụ,

Luy M. Vũ Minh Nhiên, CRM
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