Mrs. Sang Thi Tran
February 20, 1935 - September 22, 2019

Chồng: Trần Văn Đông
Trưởng Nam: Trần Anh Quân, vợ Trần T. Mai và các con
Thứ Nam: Trần Văn Quang, vợ Ngô Bích Sẩm và các con
Thứ Nữ: Trần Thị Hương, chồng Hoàng Nam và con
Thứ Nam: Trần Văn Hưởng, và con
Út Nữ: Trần Thị Mỹ Hạnh, chồng Trần M. Sơn và các con

Kinh Hòa Bình
Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy
Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán
thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào
chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để
con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn
được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến
thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; vì chính khi thứ
tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy
thiện chí ơn an bình.

Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình
Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng
nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia
đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên
hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời
trên thiên đàng. Amen.

Cemetery

Events

South Park Cemetery

SEP

1310 North Main Street

27

Pearland, TX, 77581

Visitation

05:00PM - 09:00PM

South Park Funeral Home
1310 North Main Street, Pearland, TX, US, 77581

SEP
28

Funeral Service

09:00AM

Vietnamese Martyr Church
10610 Kingspoint Rd, Houston, TX, US, 77075

Comments

“

Strength & Solace Spray was purchased for the family of Mrs. Sang Thi Tran.
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