
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, 

gia đình chúng tôi đau buồn báo tin cùng toàn thể  

thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần:  

Chồng, cha, ông, anh, em của chúng tôi là: 
 

Ông Phanxicô Xaviê Phan Đức Thông 

Đã từ trần lúc 06:15 thứ Năm, 08.09.2016, 

(Nhầm ngày 8 tháng Tám năm Bính Thân) 

tại tư gia thành phố Augsburg, Đức Quốc. 
 

Hưởng thọ 69 tuổi 

Tang gia đồng kính báo: 
 

Bùi Thị Hường [vợ] 

Phan Đình Vĩnh Trinh, vợ và các con [trưởng nam] 

Phan Đình Vĩnh Khiết, vợ và các con [thứ nam] 

Phan Đình Vĩnh Điệp, vợ và các con [thứ nam] 

Nguyễn (Phan) Nữ Thu Huyền, chồng và con [trưởng nữ] 

Phan Nữ Ngọc Trâm và các con [thứ nữ] 

Phan Nữ Mai Trân và chồng [thứ nữ] 

Prestel (Phan) Nữ Thanh Huyền và chồng [thứ nữ] 

Phan Đức Minh, vợ và các con [em trai] 

Phan Đức Đường, vợ và các con [em trai] 

Phan Thanh Hải, vợ và các con [em trai] 

Phan Quốc Thái, vợ và các con [em trai]  

Phan Thị Ngọc Oanh, chồng và các con [em gái] 

Phan Thị Như Hài, chồng và các con [em gái] 

Nguyện vọng của người quá cố:  
 

Gia đình chúng tôi xin miễn nhận phúng điếu và vòng hoa. Thay vào đó, quý ông bà có thể 

quyên góp cho những người bất hạnh của trại cùi Thanh Hóa và Hải Phòng, Việt Nam.  

Gia đình chúng tôi sẵn lòng nhận sự quyên góp đó và chuyển tiếp tới Đức Cha Giuse Vũ Văn 

Thiên và Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh. 

 

Cáo phó này thay thế thiệp báo tang 

Cáo phó 

Sau lễ hạ huyệt kính mời quý vị đến hội trường nhà thờ dùng bữa cơm tham đạm:  

        Unsere Liebe Frau 

                                                 Blücherstraße 89 

        86165 Augsburg 

   13:00 Lễ hạ huyệt tại nghĩa trang Neuer Ostfriedhof 

                   Zugspitzstraße 104 

                   86163 Augsburg 

11:00  Lễ an táng tại nhà thờ Unsere Liebe Frau 

        Blücherstraße 89 

        86165 Augsburg  

Chương trình tang lễ thứ Sáu, 16.09.2016: 


