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BỐ MẸ CỦA NAM SINH VIÊN BỊ SÁT HẠI NGÀY 1.11.2017 TẠI MIKKELI ĐÃ ĐẾN PHẦN LAN.

Sau hơn một tuần nóng lòng chờ Visa, hôm nay Bố mẹ nam sinh viên 22 tuổi bị sát hại dã man
tại trường Đại học ứng dụng Xamk, Mikkeli đã cùng bố mẹ nạn nhân thứ hai trong vụ án đáp
máy bay đến Phần Lan.

Gia đình đã được đông đảo anh chị đại diện Hội Người Việt tại PL (A Phú, C Huệ, C Thúy, Thủy
Thủy, Trang Lisa) cùng các cháu sinh viên ở Mikkeli (Phong Trương,..) đón tại phi trường
Helsinki vào lúc 14.45 phút . Sau hơn 2 giờ đồng hồ thăm hỏi, chia buồn, ai ủi người thân của
nạn nhân, các đại diện của HNV đã tien hai gia đình theo các cháu

sinh viên thẳng tiến đến Mikkeli để ngày hôm sau nói chuyện với cảnh sát và gặp mặt người con
trai đã ra đi vĩnh viễn.

Trong thời gian qua, các thành viên HNV đã nhiệt tâm giúp đở gia đình từ việc liên hệ đến cảnh
sát, đặt giờ dịch vụ tang lễ, liên hệ đến chùa và xin phép Thầy trụ tri để được làm lễ cầu siêu
cho em tại chùa sau hỏa táng, v.v…

Đại sứ quán VN tại PH Lan đã nhanh chóng liên hệ cảnh sát và Bộ Ng Giao PL để gia đình có
được visa sớm nhất và đang tiếp tục liên hệ để hoàn tất các thủ tục cần thiết cho gia đình có thể
mang tro cốt em về VN ngay trong tuần này.
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Theo dự tính Lễ nhập quan và cầu siêu sẽ được cử hành vào lúc sáng thứ hai 13.11 tại nhà
quàn Mikkeli. Chiều 13.11 hỏa táng và Lễ cầu siêu tại Chùa Phúc Lâm sẽ được tiến hành vào
18 h chiều ngày 14.11.

Hội NV đã thuê một xe buýt để đưa TT Thích Hạnh Thông cùng đoàn Phật tử theo hộ niệm cho
Tang lễ tại Mikkeli. Phái đoàn hộ niệm tang lễ sẽ từ chùa khởi hành đi Mikkeli vào 4 h sáng Thứ
hai 13.11.

Chiều ngày 14.11 Thủy Thủy và anh chị Thúy Giai của HNV sẽ đảm trách phần trai soạn cho
buổi lễ cầu siêu em tại chùa Phúc Lâm.

Thành kính phân ưu cùng gia đình!

TM HNV: Nga Nguyen-Pakarinen
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