TANG GIA CẢM TẠ
ia cảm tạ


Hội Đức Bà Trà Cổ, Đồng Nai, giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam.

Quý gia đình thông gia,

Cùng tất cả quý họ hàng nội ngoại các Bác, Chú Cô, Chú Dì, Cậu Mợ
và các em các cháu, cùng tất cả quý thân hữu xa gần, hải ngoại cũng như
trong nước, đã đến hiệp dâng thánh lễ an táng, xin lễ, thăm viếng, phân
ưu qua điện thoại và điện thư, tặng vòng hoa và tiễn đưa Thân Mẫu, Bà
chúng con:

Anna Nguyễn Thị Thanh
Tang gia chúng
con xin hết lòng
ghi ơn và chân
thành cảm tạ:

đã an nghỉ trong Chúa vào chiều mùng 01.01.2018,
hưởng thọ 77 tuổi.
Thánh lễ an táng đã được cử hành tại thánh đường
St. Laurentius Göggingen vào thứ sáu 05.01.18.
*Chúng con không biết nói gì hơn trước tấm lòng ưu ái và nhất là mối
dây hiệp thông cầu nguyện và nâng đỡ tang gia chúng con.


Lm. Dominik Trần Mạnh Nam SDB, tuyên úy các cộng đoàn vùng
Tây Nam Đức

Lm. Christoph Neubrand, cha quản hạt quản nhiệm giáo xứ LaizLeibertingen

Lm. Markus Moser, quản nhiệm giáo xứ St. Nikolaus, Krauchenwies
(Göggingen)

Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu, quản nhiệm giáo xứ các Thánh Tử
Đạo Việt Nam giáo phận Rottenburg-Stuttgart

Lm. Micae Bùi Trần Thuấn, Reutlingen

Ban Đại diện Cộng Đoàn, Gia Đình Tôn Vương và Ca đoàn của Công
đoàn CGVN vùng Sigmaringen

Quý Ban Đại Diện, Ông Bà Anh Chị Em cộng đoàn Stuttgart và
Tuttlingen.

Ban Hội Xuân và Tết Trung Thu giáo xứ các Thánh Tử Đạo Việt Nam
giáo phận Rottenburg-Stuttgart.

*Nguyện xin phúc lành của Thiên Chúa Tình Thương tuôn đổ trên tất cả
quý vị và thân quyến trong năm mới Mậu Tuất.
*Trong lúc tang gia bối rối không khỏi những điều thiếu sót, tang gia
chúng con xin quý vị niệm tình tha thứ và tiếp tục cầu nguyện cho linh
hồn Anna NGUYỄN THỊ THANH, Thân Mẫu chúng con.
Tang gia đồng cảm tạ
Hoàng Thị Lê Minh (trưởng nữ)
Trưởng nam Hoàng Công Tân (trưởng nam)
Hoàng Công Tiến
Hoàng Văn Phong
Hoàng Thị Kim Phượng
Hoàng Công Hoàng
Hoàng Thị kim Hạnh

Hoàng Văn Lịch

