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Hamburg, ngày 21.09.2017

THÔNG BÁO
Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho Đồng Hương Việt Nam
đã bỏ mạng trên đường tìm Tự Do

Kính thưa
Qúy Hội Đoàn, Qúy Đồng Hương tại Hamburg và các vùng phụ cận,
42 năm trước đây chúng ta những người Việt tỵ nạn cộng sản tại Hải Ngoại vì không
khuất phục dưới sự cai trị gian hèn, dối trá mất nhân tính của đảng cộng sản Việt Nam đã
phải trầm mình, gian truân chấp nhận đánh đổi tất cả, ngay chính mạng sống của mình rời
bỏ quê Cha đất Tổ vượt biên, vượt biển để tìm hai chữ „Tự Do”.
Để tưởng nhớ đến những chặng đường vượt biên khổ nhọc đầy chông gai, uất ức và nước
mắt của cộng đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản và nhất là tưởng niệm các Đồng Hương kém
may mắn đã bỏ mình trên đường tìm Tự Do, ban tổ chức sẽ cử hành nghi lễ dâng hương tại

Tượng Đài tại Nghĩa Trang Öjendorf
vào lúc 11g00 ngày thứ bảy 14.10.2017
Vì ý nghĩa long trọng của buổi Lễ, ban tổ chức kính mời quý vị dành chút thời gian đến tham
dự đông đảo. Hầu để Nghi Lễ Dâng Hương Cầu Nguyện thêm phần trang trọng cũng như
buổi hàn huyên trà đàm sau đó thêm phần đậm đà và ấm cúng, chúng tôi kêu gọi lòng hảo
tâm mọi người đóng góp đôi chút phẩm vật cho buổi Lễ.
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