
 

TIN BU N  : 

LS Don Bosco Đào Văn t  t  n 

 

THÔNG BÁO 

  

Kính gửi Quý Cha, quý Thầy, quý tu sĩ nam nữ, 

cùng các anh chị cursillistas thân mến, 

 

Bác Don Bosco ĐÀO VĂN, cựu chủ tịch PT Cursillo Việt Nam Âu châu (nhiệm kỳ 

1997-2008), đã được Chúa gọi về trưa hôm qua lúc 12giờ, thứ hai 16. 12. 2013, hưởng 

thọ  88 tuổi. 

 

PT Cursillo tiếc thương một trong những cánh chim đầu đàn đã cùng Đức Cố Hồng Y 

P.X Nguyễn Văn Thuận, bác Alexis Trương Thành Khán và nhiều cursillistas kỳ cựu 

khác gầy dựng, củng cố và phát triển PT Cursillo khởi sự từ Pháp và lan rộng khắp Âu 

Châu. 

 

Trong tâm tình Mùa Vọng, mùa đợi chờ Đấng Cứu Thế, và trong Hồng Ân PT 

Cursillo đã đi qua chặng đường 20 năm, chúng ta chân thành nhớ ơn bác Đào Văn về 

sự bền bỉ dấn thân trong tinh thần "tay nắm Chúa, tay nắm anh chị em", và chúng ta 

tin tưởng bác sẽ sớm ngày được hưởng hạnh phúc Nước Trời mà bác đã khao khát và 

ra công vun đắp trong ngày thứ tư của mình. 

 

Chi tiết về nghi thức tang lễ của bác Đào Văn sẽ diễn ra như sau : 

 Tối thứ năm 19/12/2013  : sẽ có buổi đọc kinh t  18g30-20g30 tại Chambre 

Mortuaire, 11  ue Moulin, 94000 C éteil. 

 Thứ sáu 20/12/2013 : thánh lễ tiễn biệt lúc 10g15 tại nhà thờ St Lége , số 1 

 ue Me ciè e, 94470 Boissy-Saint-Lége   (cha Gilles  FRANÇOIS chủ tế) 

                                                                                                                                

                                                                                         

 Sau đó sẽ là nghi thức an táng tại nghĩa t ang Boissy Saint Lége  gần nhà 

thờ. 

 Gia đình bác Đào Văn xin miễn phúng điếu, và không nhận vòng hoa. 



 

Xin tất cả quý anh chị cursillistas đến tham dự đông đảo, và tiếp tục cầu nguyện cho 

linh hồn Don Bosco. Xin cám ơn Quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và các anh chị 

cursillistas. 
 

DE COLORES 

PT Cu sillo Việt Nam Âu châu 

 


