
 
                                                                                                                       Lagi ngày 3/8/2021 

                                                                                            THƯ CÁM ƠN                                                                                                                                                                           

                                          Kính đến Cha Anrê Phạm Quang Phong 

                                             Quý Ân Nhân Gx Chân Phước Anrê  Phú Yên 

                                                      Tổng Giáo Phận Boston, Hoa Kỳ. 
 

       Trong tình yêu của Thiên Chúa, con nữ tu Mary Thanh Mai xin thay lời:  Kính chúc Sức 

Khỏe - Bình An của Chúa xuống trên Cha Quản Nhiệm, quý ân nhân Gx Chân Phước Anrê  Phú 

Yên tại Boston, Hoa Kỳ.Tạ ơn Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương quan phòng gửi Cha Anrê, quý 

Ân nhân đồng hành, giúp đỡ trong công tác xã hội quý nữ tu Mến Thánh Giá Nha Trang, phục vụ 

tại Mái Ấm Tình Thương, Gp Phan Thiết chăm lo phục vụ người tàn tật, già cả neo đơn, cứu sống 

và nuôi dưỡng các cháu mồ côi nơi Mái Ấm Tình Thương Lagi này. 

      Sáng nay ngày 3/8  con nhận 4000USD, chuyển cha Huy Chinh: 1500 USD cho Gx Đất Sét 

nơi vùng sâu vùng xa thuộc giáo phận Nha Trang. Cha Anphongso chia sẻ gói gém 100 phần: 

gạo10 ký + thùng mì tôm + 130.000$ tiền mặt, cho 100 người già cả đói khổ nhất trong lúc Covid 

-19 cách ly toàn tỉnh Khánh Hòa. Còn 2500 USD, chúng con dành 1500 USD giúp những mảnh 

đời kém may mắn tại Lagi trong lúc đại dịch khó khăn này, còn 1000 USD giúp thêm lương thực 

cho các cháu mồ côi mà chúng con nuôi dưỡng. 

       Xin Tri Ân những nghĩa cử cao đẹp Nhân Ái mà Cha Anrê Phạm Quang Phong - Quý Ân 

Nhân thể hiện trong suốt nhiều năm qua. Vì tình thương yêu, lòng quảng đại hy sinh của Cha, Cha 

luôn đồng cảm vận động quý ân nhân tại Gx nơi Cha đảm nhận, gửi về cho chúng con lo việc 

chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu, cùng bao mảnh đời bất hạnh trong giai đoạn khó khăn Covid -19 

quá khủng khiếp tại Lagi - Bình Thuận cùng tỉnh thành khác.   

       Thưa Cha Anrê, quý ân nhân Gx Chân Phước Anrê  Phú Yên tại Boston, Hoa Kỳ kính ái .          

Việc nuôi dưỡng, giáo dục các cháu quả thật không đơn giản, nhất là giữa lúc xã hội với nhiều khó 

khăn, dịch bệnh lan tràn như hiện nay. Mái Ấm Tình Thương đang hiện diện trong khu vực bị 

cách ly hoàn toàn. Nhưng điều đó không hề ngăn được tình thương mà Cha, quý Ân nhân dành 

cho Mái Ấm Tình Thương. Cha Anrê không quản ngại khó khăn, dù ở xa nhưng tấm lòng Cha, 

Quý ân nhân luôn hướng về Mái Ấm Tình Thương nơi quê nhà. 

      Chúng con không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm tình trước tình thương mà Cha Anrê - 

Quý Ân Nhân Gx Chân Phước Anrê  Phú Yên, Hoa Kỳ đã dành cho cô nhi viện Mái Ấm Tình 

Thương, cùng bao mảnh đời tàn tật đói khổ mà chúng con phục vụ 25 năm qua, chúng con chỉ biết 

gói trọn hai chữ “Cám Ơn” trong từ tận sâu trong trái tim. 

      Hằng ngày, chúng con, các cháu, quý người bất hạnh luôn khắc ghi những công ơn mà Cha 

Anrê, quý ân nhân dành cho, kết dệt thành lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa cùng với những hy sinh 

và lời cầu nguyện của từng người trong Mái Ấm để cầu cho Cha, quý ân nhân muôn phúc lành, sự 

Bình An, Sức khỏe và Hạnh Phúc trong cuộc sống.  

      Ước mong Cha Anrê, Quý ân nhân Gx Chân Phước Anrê  Phú Yên tại Boston, Hoa Kỳ mãi là 

những cánh tay đắc lực luôn đồng hành và giúp đỡ các cháu có được một cuộc sống tốt đẹp, ấm 

no, hạnh phúc hơn.                                                                       Con Nt. Mary Thanh Mai                                                                          

      Xin chân thành tri ân !                                                                                                                                               

 

         

                                                                                                  

 


