Sinh họat Luật khoa Houston

SINH HỌAT LUẬT KHOA HOUSTON:

PHÁI ĐÒAN CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM THĂM
VIẾNG VÀ CHIA BUỒN VỚI GIÁO SƯ LÊ ĐÌNH CHI.
Tường thuật: Duy Anh
Hình ảnh: Nguyễn Văn Quất.
Đúng 2:00pm ngày Chủ nhật 3 -1-2009, một
giờ trước khi khai mạc Đại Hội Thường Niên
2009 của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, một
phái đòan do Chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật Khoa
Việt Nam dẫn đầu, đã đến nhà quànn Vĩnh Phước
ở vùng Southwest Houston kính viếng Cụ bà Tôn
Nữ Huyền Quyên, phu nhân của Giáo sư Lê Đình
Chi, vừa qua đời hôm 31-12-2009 tại Houston,
Texas, Hoa Kỳ.

cựu sinh viên Luật Khoa Sàigòn, nhắc lại lời Phân
Ưu đã được đọc trên đài phát thanh địa phương:
“ chân thành gửi lời phân ưu đến

Giáo sư Lê Đình Chi đã rất xúc động đón tiếp
phái đòan ngay cửa nhà quàn. Sau đôi phút thuật
lại căn bệnh đã đưa đến cái chết êm ả của người
bạn đời mà Giáo sư nói là có đời sống dịu hiền,
trung thủy, thánh thiện, phái đòan đã nối gót theo
Giáo sư Lê Đình Chi đến cầu nguyện truơc linh
cửu và niệm hương trước di ảnh người quá cố.
Một hình ảnh tuyệt đẹp khi Giáo sư Lê Đình Chi
vừa đặt tay mình xoa nhẹ lên tay người vợ hiền
đang nằm nhắm mắt như đang ngủ trong quan tài,
vừa một lần nữa ca ngợi về đời sống tuyệt vời của
phu nhân suôt bao năm chung sống với chống con
nơi trần thế.
Trưởng đòan Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng, đã
thay mặt Câu Lạc bộ Luật khoa Việt Nam và các

Giáo sư Lê Đình Chi cùng tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh cụ Bà Maria
Theresa Tôn Nữ Huyền Quyên sớm về
Nơi Vĩnh Phúc Thiên Đàng là quê thật
đời đời”. Đồng thời thêm rằng, với một
đời sống thánh thiện, tốt lành như Giáo
sư vừa cho biết, chắc chắn Phu nhân
yêu quý của Giáo sư hiện tai đã đến nơi
cực lạc dành cho nhữngngười hiền đức.
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Đáp lời, Giáo sư Lê Đình Chi đã cảm
ơn Câu Lạc Bộ Luật Khoa và các anh em
cưu sinh viên Luật Khoa Sàigòn đã gửi
vòng hoa (được đặt trang trong ngay
hàng đầu, cạnh quan tài), đọc lời phân
ưu trên đài phát thanh và nay lại đến trực
tiếp thăm viêng , chia buồn. Giáo sư
mong mọi người tiếp tục thêm lời cầu
nguyện cho phu nhân của giáo sư.
Trước khi rời nhà quàn, những người
tham gia phái đòan: ngòai Thiện Ý
nGuyễn Văn Thắng, có CSVLK Peter
Trần Dũng, nguyên Phó Chủ Tịch Kế
họach CLBLKVN, CSVLK Đỗ Kim Bảng
đương kim Phó Chủ tịch NGọai Vụ,
CSVLK NGuyễn Văn Quất, Phó chủ tịch
Nội vụ, Ls. Nguyễn Thị Chính, Ủy viên
Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội CLBLKVN

và CSVLK NGuyễn Văn Cung, Thu Ký
Hội Đồng Thường Vu Đại Hội CLBLKVN,
đã dến ký tên vào sổ tang. Sau đó vội vả
quay trở lại Hội quán Nghệ Sĩ để kịp
tham dự Đại Hội Thường Niên 2009 của
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam.
Duy Anh
Tường thuật từ Houston.

