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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Tin AH Nguyễn Văn Thái mất
AH Văn Minh Hồng báo tin:
Kính gửi quí Ái Hữu,
AH Thái đã mất vào lúc 3:50 phút sáng nay,
ngày 3 tháng 9 năm 2019. Nguyện cầu cho
Hương Linh AH Thái an nghỉ nơi cõi Vĩnh
Hằng
AH Trần Trung Trực:
Xin chia buồn cùng chị Thái và gia đình. Mong
Hương Linh của anh Thái sớm về cõi Vĩnh
Hằng.
Trực & Bích Thuận
AH Ngô Hoàng Các:
Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến. Xin
cầu chúc hương linh anh sớm tiêu diêu miền
cực lạc.
Ngô Hoàng Các
AH Lâm Thị Kim Dung:
Thành kính phân ưu cùng chị Thái và gia đình.
Cầu mong anh Thái sớm về chốn bình yên và
luôn được sự bảo bọc của ân trên.
Ngoạn & Kim Dung
AH Nguyễn Thúc Minh:
Thôi cũng tự an ủi: Anh Thái ra đi như vậy
cũng tránh được sự đau đớn của bệnh tật, và
tránh cho gia đình, nhất là chị Thái, sự mệt
nhọc kéo dài vì phải chăm sóc anh. Xin cầu
chúc Linh Hồn anh Thái sớm về cõi Bình An.
Xin Chia buồn với Tang Quyến.
Gia đình Minh Nguyễn
AH Trình Hữu Dục:
Được tin buồn anh Thái đã quy tiên!!! Xin
Thành kính chia buồn cùng chị Thái và Gia
đình. Nguyện cầu Hương Linh anh Nguyễn
văn Thái sớm được về nơi An Bình Vĩnh
Cữu!!!
Dục Trình
AH Phạm Nguyên Hanh:

Quả là một tin buồn to lớn không những đối với
gia đình anh Thái, mà còn đối với đại gia đình
AHCC. Xin thành kính chia buồn cùng chị Thái
và tang quyến. Những đóng góp của anh Thái
cho AHCC, chúng ta sẽ luôn ghi nhớ. Nguyện
cầu hương linh anh Thái sớm về cõi Vĩnh
Phúc.
Hanh và gia đình.
AH Nguyễn Văn Luân:
Gia đình tôi in g i l i chia buồn cùng chị Thái
và gia đình. Nguyện cầu cho Hương Linh Anh
Thái sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.
Những tư ng anh Thái còn giúp anh Trực làm
thủ qu cho LTAHCC được và rồi giúp ph
trách Lá Thư luôn, nào ng ... Tôi có dịp làm
việc chung với anh Thái trong Lá Thư CC và
rất khâm ph c sự nhiệt tình của anh.
Thành ính hân Ưu,
u n Nguyễn
AH Nguyễn Thiệp
Xin chia buồn cùng gia đình anh Thái. Cầu
mong Hương Linh anh sớm rong chơi miền
Cực Lạc. Bạn bè thương tiếc một ngư i hiền
lành, hăng hái và được cảm tình của nhiều anh
em.
Thiệp
AH Nguyễn Đình Duật
Thân gửi tất cả các bạn,
Thật quá đau buồn cho gia đình anh Thái và
tất cả tập thể AHCC chúng ta.
Xin thành kính chia buồn với chị Thái và gia
đình trong lúc đau buồn này và in đồng tâm
cầu nguyện cho hương linh anh Thái sớm siêu
sanh về miền Cựu Lạc Vĩnh Hằng.
Luôn luôn tư ng nhớ và biết ơn anh Thái đã
làm thủ qu cho LTAHCC và ph trách g i LT
cho tất cả AHCC năm châu trong hai năm vừa
qua và đã sốt sắng ch p hình cho tất cả các
bạn tham dự hai buổi Tiền Đại hội và Đại hội
AHCC Toàn cầu năm ngoái 2018 và đã hoàn
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thành và phổ biến video về Đại hội cho tất cả
chúng ta cùng xem.

Xin cám ơn anh Hồng và Hồ Thuận đã cho tôi
biết tin buồn về anh Thái.

Rất tiếc thương và tư ng nhớ, cầu nguyện anh
Thái sớm về an nghĩ nơi Cõi Vĩnh Hằng.

Thật ra không tránh kh i đau buồn nhưng
chuyện này không quá bất ng đối với tôi.

NĐ Duật và gia đình

Tuy tôi rất ít liên lạc qua email nhưng hằng
tuần tôi vẫn theo dõi bệnh tình của anh Thái.

AH Đoàn Đình Mạnh:
Tôi và gia đình in được g i l i Thành ính
hân Ưu đến chị Thái và gia đình. Nguyện cầu
cho hương linh anh Thái được an nghỉ nơi
chốn vĩnh hằng.
Mạnh Hoa và gia đình.
AH Mai Trọng Lý:
Gia đình tôi in chung l i cầu nguyện cho Anh
Thái được siêu sinh tịnh độ, sau th i gian bị
bệnh hành hạ.
Xin chia buồn cùng Chị Thái và gia đình, mong
Chị bình an sau th i gian dài săn óc Anh
Thái.
Gia Đình Mai Trọng Lý
AH Pháp Quốc
Rất úc động nhận được tin buồn
AHCC NGUYỄN VĂN THÁI vừa qua đ i
Anh Thái, qua nhiều năm, đã đóng góp nhiều
cho LTCC trong trọng trách lo phần Tài Chánh,
sự ra đi cũa anh là một sự mất mác lớn cho
Gia Đình Công Chánh.
Chúng tôi in g i đến chị Thái và gia đình l i
phân ưu trong dịp đau buồn này và xin nguyện
cầu hương hồn Anh sớm phiêu linh miền hật
Cảnh
Thành kính phân ưu,
Đỗ Hữu Hứa, Hoa Trường Xu n, Tôn Thất
Thiện, Nguyễn Hoàng Nhạn và tất cả AH/TH
Công Chánh Pháp.
AH Dư Thích
Xin Thành kính chia buồn cùng chị Thái và Gia
đình. Nguyện cầu Hương Linh anh Thái sớm
được về nơi An Bình Vĩnh Cữu.
Thích Dư & Gia đình
Thầy Nguyễn Thanh Toàn

Cách đây khoảng một tháng tôi đã có dịp nói
chuyện rất lâu với chị Thái. au khi chị Thái tả
một cách c n kẽ về tiến triển bệnh tình của
anh Thái, những bế tắc, những phương thức
trị liệu mà bác sĩ bệnh viện đã dùng với những
kiến không mấy lạc quan tôi thấy chị Thái là
ngư i rất có đảm lược, qua mô th i gian
khủng hoảng như vậy mà vẫn còn giữ được
bình tĩnh suy nghĩ để tiếp t c chăm lo cho anh
Thái. Chị Thái cũng đã cho tôi biết là chị còn
giữ được tinh thần vững vàng mỗi ngày cũng
nh sự ủy lạo của anh em, ba bè a gần
trong gia đình Công Chánh tuy Chị chưa có
dịp biểu lộ ra nhưng Chị rất cảm kích và trân
trọng những l i thăm h i tận tình của tất cả
mọi ngư i.
Sau khi nói chuyện với chị Thái và h i thêm
kiến anh bạn bác sĩ của tôi
Houston, đã
nhiều lần tôi định lên mạng để báo tin không
tốt về diễn tiến bịnh tình của anh Thái, nhưng
cứ sợ sẽ làm anh em ng ngàng vì lúc đó có
rất nhiều bạn vẫn còn hy vọng anh Thái sẽ
được bình ph c. ự dằn co thật là khổ tâm!
Nay anh Thái đã ra đi trong sự thương tiếc của
tất cả mọi ngư i, gia đình và bạn bè không
kh i bị h t hẫng, mất mát tuy nhiên chúng ta
cũng tự an ủi và hân hoan đã có môt ngư i
bạn đã trọn v n sống một cuộc đ i gương
mẫu, đóng góp trọn mình cho gia đình và ã
hội.
Tôi v n m anh Th i như môn đệ của tôi và
xin chia
nỗi đau buồn lớn lao này với ch
Th i. Cầu xin anh Th i đư c ớm an ngh n i
chốn Vĩnh Hằng.
Xin cầu chúc mọi ngư i được an lành.
Thân ái,
N T Toàn
Tự nhiên tôi lại nhớ hai câu thơ:
Hình b ng c t m tư c n ắng đọng
M i trường ưa in m i ấu người đi.

