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Thiệp mời Lễ giỗ Mãn tang Đ ức Cha Micae (2009-2012) được Ban đại diện CCSLX hai 
miền Đông và Tây gửi tới tất cả anh em các lớp. Con số chính thức nhận lời tham dự là 130 
anh em. Trước đó, BĐD đã g ặp ĐC Giuse xin ý kiến về buổi gặp gỡ CCSLX nhân dịp tham 
dự lễ giỗ ĐC Micae. 
 

  
 

  
 

Từ nửa đêm, các nhóm miền Đông từ Saigon, Hố Nai, Long 
Khánh đã đến TGM. Còn rất nhiều cha dự đợt thường huấn 2 còn 
ở lại. Sau buổi kinh sáng, anh em CCS và các cha gặp gỡ tại 
cantine, rồi bữa điểm tâm tại nhà ăn của Tòa. 
 
Khoảng 8g, đã thấy rất đông anh em các lớp tề tựu trong sân. Anh 
em BĐD 2 miền dẫn anh em thăm chào ĐC Giuse, ĐC Gioan. 
Cha con mừng vui. Cười, nói, chụp hình, dặn dò, góp ý… 8g45 
theo đúng chương trình đã ph ổ biến, anh em đi bộ sang nhà thờ 
chính tòa, viếng mộ ĐC Micae. Bác Đồng 63, thay mặt tất cả CCS 
có mặt có đôi lời với ĐC khả kính. Những lời kinh, tiếng hát vút 
cao lên vừa nghiêm trang, vừa bay bổng. Chắc ĐC sẽ cảm thấy 
hài lòng với nghĩa cử yêu thương và việc biểu lộ lòng hiếu kính 
của đàn con CCSLX đang vây quanh Ngài. 
 
 



  
 

Thánh lễ giỗ do ĐC Giuse cử hành lức 9g, cùng với khoảng 100 linh mục giáo phận. ĐC 
Gioan cũng có mặt với rất đông tu sĩ nam n ữ, CCS, giáo dân họ nhà thờ chính tòa sốt sắng 
tham dự Thánh lễ. Trước khi đoàn đồng tế vào nhà thờ, ĐC Giuse và các cha đại diện đã thắp 
hương tưởng nhớ tại mộ ĐC già. 
 

  
 

10g00 thánh lễ chấm dứt, anh em CCSLX về TGM dùng cơm trưa và gặp gỡ các ân sư. Buổi 
họp mặt CCSLX được dự định vào lúc 12g tại hội trường trên tầng thượng sẽ diễn ra sau bữa 
ăn thân mật./- 
 

Đôi dòng vắn tắt xin thưa, 
Lê Quang - lớp 65 


