Lời Cảm Ta Quý Niên Trưởng & Quý Anh Chị hội ái hữu Hải Quân Trùng Dương (HQTD)
Dallas-Fort Worth (DFW)
Thu, Mar 19 at 7:57 PM
Kính Thưa Quý Niên Trưởng & Quý Anh Chị Hội ái hữu HQTD DFW
Gia đình Em Chân thành Cám ơn Quí Niên Trưởng & quý Anh Chị đã bỏ thời giờ không quản
ngại đường xa đến chia buồn, an ủi, gởi vòng hoa và thiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện và tiễn
đưa Linh cửu Gioan Baotixita Lê Phúc Cường được về hưởng nhan thánh chúa.
Gia đình Em rất cảm động thân tình của quý Chiến hữu đến tham dự tang lễ thật đông đủ. Các
Anh mặc đồng phục một màu áo trắng . Thật đẹp sau thánh lễ hai hàng áo trắng tiễn đưa linh
cữu từ trong cung thánh nhà thờ đến tận nghĩa trang và làm đầy đủ lễ phủ cờ do Anh Hiếu đảm
trách .
Em còn nhớ trời hôm ấy gió thổi rất mạnh . Mấy tràng hoa đua nhau rơi xuống , còn hàng cờ Mỹ
Việt HQ lắc lư trước gió. Riêng các Anh...,bất kể thời tiết mặc cho gió mạnh thổi từng cơn réo
rắt lạnh buốt da. Các Anh vẫn oai hùng đứng sừng sững hai hàng hai bên linh cữu ấp phủ lá cờ
tổ quốc trên tấm thân Anh.
Ôi !! Thật là một vinh dự cho gia đình Em. Buổi tang lễ diễn ra thật quá trang trọng và uy
nghiêm.
Dạ Em không biết nói gì hơn để cảm tạ mối ân tình của Quý Niên Trưởng và toàn thể Quý Anh
chị đã dành cho Anh Lê Phúc Cường , Gia đình Em Chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa Ban muôn
ơn lành bình an đến Quý Niên Trưởng & quý Anh Chị.
Trong khi tổ chức Tang lễ,chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót . Kính mong Quý niên
Trưởng & quý Anh Chị niệm tình tha thứ và xin tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Gioan
Baotixita Lê Phúc Cường.
Một lần nữa GIA ĐÌNH Em & TANG QUYẾN THÀNH KÍNH TRI ÂN & Cảm tạ
Kính,
Thanh Hằng
nguyenthanhhang09@gmail.com
March 19, 2020 at 7:42:13 AM CDT
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