
CẢM TẠ 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam mô A Di Đà Phật 

 

- Kính bạch quý Đại Đức Tăng Ni cùng toàn thể Ban Hộ Niệm thuộc Chùa Linh Sơn Houston. 

- Quý Thầy Cô Giáo và các bạn Cựu Học Sinh Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo Đà Lạt ở Houston, 

   các vùng phụ cận và các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ. 

- Các anh chị thuộc Tổng Hội Đại Học CTCT Đà Lạt, Hội Ái Hữu CTCT thành phố Houston. 

- Quý anh chị thuộc khoá 1 CTCT Đà Lạt. 

- Các anh chị thuộc Gia Đình Củi Ngo Đà Lạt. 

- Quý anh chị trong Hội Thiền Quyền, Dưỡng Sinh thành phố Houston. 

- Các Bác và các Anh Chị trong Hội Cao Niên Việt Mỹ thuộc thành phố Houston. 

- Các Anh Chị thuộc Hội Cựu Giáo Chức và Thân Hữu Houston. 

- Quý vị bằng hữu. 

Thưa tất cả quý vị, thật là một ân sũng lớn lao cho gia đình chúng tôi mấy ngày qua được các Thầy,  

các Ni Cô, cùng toàn thể Ban Hộ Niệm và các bằng hữu đến nhà quàn Vĩnh Phước để tụng kinh,  

hộ niệm, trì chú cho chị của chúng tôi là: 

Bà quả phụ Nguyễn Hữu Trí 

Nhủ danh Nguyễn Thị Nguyệt, 

Pháp danh Nguyên Hóa 

Sanh ngày 1-1-1945 

vừa mãn phần ngày 28-10-2015 tức là ngày16 tháng 9 năm Ất Mùi, 

tại Houston, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 71 tuổi. 

 

     Từ lúc gia đình chị to i la m vào hoàn cảnh nghiệt ngã: cả hai vợ chồng đều lâm trọng bệnh hơn 

một năm nay, quý vị thường xuyên tổ chức thăm viếng, săn sóc phục vụ thức ăn, thức uống, thỉnh 

thoảng còn ngủ lại nhà an ủi ho ̃  trợ tinh thần cho chị chúng tôi, tổ chức ma chay lần lượt cho anh 

rể chúng tôi rồi đến chị ruột chúng tôi, công đức đó của quý vị thật vô lượng, vô biên. Gia đình 

chúng tôi nguyện ghi lòng tạc dạ. 

     Một lần nữa, gia đình chúng tôi xin chân thành gởi đến quý vị Đại Đức Tăng Ni, quý Ban Hộ 

Niệm, quý thân bằng quyến thuộc xa gần đã đến thăm viếng, phúng điếu, gởi email chia buồn lời 

tri ân thành thật nhất và cũng không quên cầu chúc cho tất cả được Thân Tâm An Lạc. 

 

     Nam Mô A Di Đà Phật. 

     Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. 

                                                                         

TANG GIA ĐÔ ̀ NG BÁI TẠ 


