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Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC xin thông báo cùng toàn thể AH trong gia đình Công Chánh
những tin buồn nhận được sau đây :
•

Thân phụ AH Võ văn Oanh, cũng là nhạc phụ của AH Trương quang Tịnh, và AH
Nguyễn thanh Xuân, là cụ ông Võ văn Cơ đã mất ngày 22 tháng 8 năm 2008 tại Đà Nẵng Việt Nam, hưởng thượng thọ 100 tuổi.

•

Nhạc phụ AH Khưu tòng Giang là cụ ông Nguyễn văn Ngân, đã mãn phần ngày 17
tháng 9 năm 2008 tại San Jose, hưởng thượng thọ 92 tuổi.

•

AH Trần đức Mười, đã qua đời lúc 11:22 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2008 do tai nạn
trong lúc thi hành công tác đo đạc, hưởng thọ 55 tuổi.

•

Trưởng Nam của AH Nguyễn Văn Tào đã từ trần vì tai biến mạch máu nảo vào ngày 22
tháng 10 năm 2008, hưởng dương 50 tuổi.

•

AH Vũ xuân Thái, pháp danh Thiện Phước, đã thất lộc tại tư gia Q1, TPHCM ngày
19/11/2008 hưởng thọ 86 tuổi.

•

Thân mẫu AH Trần-đình Trúc, bà quả phụ Trần Công Thiện, nhủ danh Nguyễn-thị
Lan, pháp danh Diệu-Chí vừa từ trần ngày 2 tháng 12 năm 2008 tại California, USA,
hưởng thượng thọ 95 tuổi.

•

Nhạc mẫu AH Lý Đãi, Cụ Bà quả phụ Nguyễn Phước Bửu Bang, nhủ danh Đồng Thị
Lý, pháp danh Diệu Huệ thất lộc ngày 10 tháng 12 năm 2008 tại San Gabriel, California,
hưởng thọ 87 tuổi.

•

Nhạc phụ AH Nguyễn công Thuần, Cụ Ông Hoàng Đình Huy pháp danh Quang Minh,
đã qui tiên ngày 30 tháng 12 năm 2008, tại tư gia Phú nhuận, Sài gòn, Việt nam,
hưởng thượng thọ 97 tuổi.

•

Thân mẫu AH Dư Thích & AH Dư Chi, Bà quả phụ Dư Vân Trung, nhũ danh Trương
Tân, pháp danh Diệu Thiện, đã quy tiên tại tư gia ở San Francisco, California, ngày 31
tháng 12 năm 2008, hưởng thượng thọ 98 tuổi.

•

Thân mẫu của AH Phan Duy Trung, cũng là nhạc mẫu của AH Hồ đắc Tỉnh là bà Hà thị
Dư đã tạ thế vào ngày 2 tháng 1 năm 2009 tại Montreal, Canada.

•

Thân mẫu AH Từ Minh Tâm, Bà quả phụ Từ Văn Xẩn, nhũ danh Trần Thị Sáng, Pháp
danh Thiện Ngọc, đã mãn phần tại Bình Dương, Việt Nam ngày 9 tháng 1 năm 2009,
hưởng thượng thọ 94 tuổi.
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•
•

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Thân mẫu AH Tôn Thất Tú, và cũng là nhạc mẫu AH Nguyễn Hữu Ân, là cụ bà Trần thị
Thiều đã qua đời ngày 26 tháng Giêng năm 2009 tại Sydney, hưởng thượng thọ 94 tuổi.
AH Trần chấn Giang (K5KSCC) đã từ trần ngày 30 tháng Giêng năm 2009 tại
Monrovia, California, hưởng thọ 67 tuổi.

MÙA ĐÔNG BĂNG GÍA
Chia xẻ nổi buồn với bạn Dư Thích, Dư Chi
đã mất người mẹ kính yêu vào ngày 12/31/2008.
Hoài Sơn Bạc
Bạn lại đến vào Mùa Đông Băng Gía,
Nổi buồn dâng nơi vùng vịnh bao la,
San Francisco, giọt lệ tuôn ra,
Vì thương tiếc người mẹ hiền yên nghỉ.
Tôi gọi bạn trong nghẹn ngào âm ỉ !!!
Để xẻ chia những cảm nghĩ biệt ly,
Đấng sanh thành đã cách biệt phân kỳ,
Dòng nước mắt rớt rơi cùng bạn hữu.
Mưa lại rơi, bầu trời thêm ủ rủ,
Bạn quay quần bên màu trắng khăn tang,
Trước linh cửu của người mẹ vinh vang,
Tuy đã khuất nhưng vẫn còn trong bạn.
Mùa Đông Băng Gía, mưa rơi không tạnh,
Lòng rối bời ôm lấy những sầu đau,
Hồn ngẩn ngơ lơ lửng giữa trời cao,
Bạn nhớ mẹ qua ảnh xưa ngày cũ.
Mưa lại rơi !!! đường phố như ru ngũ,
Lạnh ngòai trời, càng dày xéo tim cang.
Tôi gởi bạn lời cầu nguyện vái van,
Kính mong “Bà” sớm về nơi cỏi Phật.
California - Mùa đông
Ban Phụ trách Lá thư AHCC cùng toàn thể Ái hữu Công Chánh xin
chia buồn cùng qúy tang quyến có người thân qua đời, và thành kính
cầu nguyện hương hồn các vị quá cố sớm được về miền vĩnh cửu.

