HỘI VIÊN QUA ĐỜI:
Hội ân Nhân nhận được tin Ông Cố Giuse Maria Trần Văn Nguyện, thân phụ của Linh Mục
Giuse Trần Hoàng Tuấn, là hội viên của Hội Ân Nhân DCCTVN – chi hội Denver; vừa được
Chúa gọi về vào ngày Thứ Bảy, 5 tháng 9 năm 2015 lúc 6 giờ chiều. Thánh Lễ Phát Tang đã
được tổ chức tại nhà quàn Mount Olivet Cemetery vào lúc 19 giờ ngày thứ Sáu, 11 tháng 9 năm
2015. Trước Thánh Lễ, Linh Mục Linh Hướng Hội Ân Nhân Px Trần văn Hân DCCT-VN, đã
thay mặt Tỉnh Dòng và Hội Ân Nhân gởi lời phân ưu đến cùng tang quyến. Nguyện xin Chúa
Giêsu Cứu Thế đón nhận Linh Hồn Giuse Maria vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu Nước Trời. Xin
mọi người hiệp thông và tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Giuse Maria.

HỘI ÂN NHÂN DCCTVN - CHI HỘI DENVER MỪNG LỄ BỔN MẠNG:
Nhân ngày lễ bổn mạng Chi Hội Denver là Mẹ Thánh Phanxicô Xavier Cabrini và mừng kỷ
niệm 5 năm thành lập chi hội, sáng ngày 12 tháng 9 năm 2015, Hội Ân Nhân DCCT Việt Nam,
Chi Hội Denver đã tổ chức một buổi tĩnh tâm và thánh lễ tại nhà nguyện Nữ Vương Hòa Bình,
Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Denver, Colorado.
Trong giờ tĩnh tâm, cha Phêrô Nguyễn Văn Khải đã chia sẻ những câu chuyện về ơn gọi gia đình
qua những thực tế của cuộc sống. Ngài nói về tình yêu vợ chồng và gia đình thật dí dỏm và vui
nhộn. Cha đã nhắc nhở mọi người hãy biết quý những gì mình đang có vì tất cả là hồng ân của
Chúa ban tặng cho mỗi gia đình.
Tiếp sau đó là phần thánh lễ cầu nguyện cho các hội
viên, thân nhân của hôi viên và quý ân nhân còn sống
cũng như qua đời do cha Linh Hướng Phanxicô Xaviê
Trần Văn Hân chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài, còn có
sự hiện diện của quý cha DCCT Tỉnh Dòng Việt Nam
là cha Gioan Baotixita Trần Quang Hào, cha Gioan
Baotxita Nguyễn Thanh Bích, và cha Phêrô Nguyễn
Văn Khải. Bên cạnh quý cha còn có các anh chị trong
ban điều hành đến từ California. Thánh lễ được cử
hành rất cảm động trong bầu không khí hiệp thông
giữa người sống và người đã về với Chúa. Sau thánh lễ, mọi người đã ở lại dùng bữa cơm thân
mật để cùng trò chuyện với quý cha.
Chúng con xin chân thành cảm tạ cha Louis Phạm Hữu Độ đã cho phép chúng con dùng cơ sở
của giáo xứ, cha Phanxicô Salesiô Tạ Tân Văn đã đến chung vui với chúng con.

HỘI VIÊN XIN CẦU NGUYỆN:
Chúng tôi nhận được thông tin từ gia đình của một hội viên, cư ngụ tại Oregon, cho biết chị đang trải qua
cơn bệnh nặng. Xin Chúa Cứu Thế và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chữa lành và luôn ở bên cạnh chị.

CẦU NGUYỆN CHO HỘI VIÊN


Chúng tôi xin nhắc quý vị hội viên. khi quý vị hội viên đau yếu bệnh tật, xin thân nhân liên lạc với
Hội Ân Nhân để chúng tôi có thông tin và thăm viếng cầu nguyện. (Thông tin liên lạc của Hội ở
trang sau bản tin)

Nguyện xin Chúa Cứu Thế, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Anphongsô, thánh Giêrađô và các thánh trong
Dòng luôn ở bên cạnh để che chở gìn giữ quý vị trong mọi ngày. Xin hẹn gặp lại quý vị trong thư tín lần
tới.
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