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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Lễ 49 Ngày AH Võ Quốc Thông

Lễ Cầu Siêu trong chùa Linh Sơn, Austin, Texas

Tường thuật: AH Nguyễn Văn Mơ
Thông có tổ chức lễ 49 ngày cho anh tại
chùa Linh Sơn ở Austin, Texas.

Di ảnh của cố AH Võ Quốc Thông

Ngày 11/04/2018 vừa qua, lúc 5
giờ chiều, gia đình cố AH Võ Quốc

Tham dự buỗi lễ, phía gia đình
Công Chánh gồm có các AHCC Nguyễn
Quốc Đống (bạn đồng khóa KSCC với
anh Thông), Trần Trung Trực (Trưởng
Ban Phụ Trách LTAHCC) và Nguyễn
Văn Mơ (bạn đồng nghiệp với anh Thông
tại Tổng Nha Kiều Lộ trước đây). Ngoài
ra, còn có các AH Vũ Quý Hảo và
Nguyễn Kim Khoát từ Houston, Texas,
(đồng khóa với anh Thông) vì tình thân
hữu không ngại đường xa đã lên đây để
thắp một nén hương cho anh Thông.
Bữa trước, anh Thông đã mất khi
về Việt Nam, nên AHCC không thể dự
đám tang, đặt vòng hoa hay phúng điếu và
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tiễn biệt anh được. Vì vậy, để bù lại, nhân
dịp lễ 49 ngày này, gia đình AHCC đã
đem một ít hoa quả đến cúng dâng hương
linh anh, đồng thời trực tiếp chia buồn
cùng chị Thông và gia đình.

TRANG 101

niệm trước đây với anh Thông đồng thời
nghe chị Thông tường thuật rõ chi tiết từ
khi anh Thông lâm bệnh cho đến khi anh
mất.
Buỗi lễ chấm dứt lúc 8 giờ tối.
Trước khi ra về AHCC đã chia buồn một
lần nữa cùng chị Thông và gia đình.

Anh chị Mơ mang bông và hoa quả

Buỗi lễ đã diễn ra một cách tôn
nghiêm với tiếng tụng kinh và gõ mõ nhịp
nhàng và bầu không khí hình như lắng
đọng một nỗi buồn thương tiếc người quá
cố.

Bữa ăn thanh đạm sau lễ Cầu Siêu

Sau buỗi lễ, gia đình anh Thông có
nhã ý mời mọi người dùng một bữa cơm
chay ở chùa. Đây là một dịp để các AH
hàn huyên và kể cho nhau nghe những kỷ

Chị Cẩm Nhung, vợ cũ anh Thông cám ơn quan khách

Sự ra đi của anh Thông là một mất
mát lớn lao cho AHCC Austin vốn đã ít
người nay còn ít hơn nữa.

AH/TH Công Chánh chụp hình trước khi chia tay, gồm
có chị Toàn, Trực, chị Thông và cháu Thái Hà, anh chị
Hảo, anh chị Mơ, anh chị Đống và anh chị Khoát

Xin cầu nguyện hương linh anh
Thông sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

