
 

LỜI CÁM ƠN 

                                                                                                         Quy hòa, ngày 01 tháng 12 năm 2021 

               

Kính thưa: Cha Phạm Quang Phong                              

                     Giaó xứ Chân phước Andre  Phú yên tại Boston 

               

Hôm nay, những ngày đầu Mùa Vọng, chúng con hân hoan chuẩn bị đón Chúa ra đời, cùng hưởng trọn niềm vui 

chung, chúng con được đón nhận món quà của Cha, qúy Mạnh thường quân. Lời đầu tiên cho con xin gởi lời cám 

ơn sâu sắc đến Qúy vị. 

Kính thưa Cha, cùng Quý mạnh thường quân! Ngày hôm nay, chúng con nhận được nơi quý vị mỗi hộ gia đình 

người bệnh 10kg gạo(có 250 hộ bệnh nhân), ngoài ra có 10 hộ bệnh nhân đang thời kỳ cách ly do ảnh hưởng 

dịch bệnh, mỗi hộ thêm 10kg gạo, 1kg đường, 1/2kg bột nêm và 1 lít dầu ăn. 

              

Con có nhận nơi quý vị 1500 usd, thành tiền việt nam = 33.817.000vnd 

             Gạo:   12.500đ/1kg x 2500kg   =  31.250.000đ 

             Mì tôm:  57.000đ/1thùng x 10 hộ  =       570.000đ 

             Bột nêm:  24.000đ/1/2kg x 10 hộ  =         240.000đ 

             Đường:  21.000đ/1kg x 10 hộ   =       210.000đ 

             Dầu ăn:  39.000đ/1 lít x 10hộ   =              390.000đ 

                                                  Tổng cộng    =       32.660.000đ 

                                                  Còn lại   =   1.157.000đ 

Số tiền còn lại con xin để dành hỗ trợ các gia đình khó khăn vì dịch bệnh. 

Kính thưa Qúy vị: Vẩn biết nền kinh tế thế giới hiện nay có nhiều khó khăn vì phải chịu ảnh hưởng rất lớn đến 

dịch bệnh Covid 19 mà Hoa kỳ là nước chịu thiệt hại lớn nhất, làm ảnh hưởng ít nhiều đến sự quyên góp của Qúy 

vị, nhưng bằng tình thương của đấng tối cao để rồi hơn nữa vòng trái đất quý vị vẫn cố gắng đến với chúng con 

bằng tất cả tình yêu cao cả. Nói sao hết công ơn thầm lặng mà Qúy vị đã dành cho chúng con trong thời gian qua, 

chúng con chỉ biết hàng ngày cầu nguyện xin Chúa cùng mẹ Maria ban nhiều hồng ân đến Cha, Qúy ân nhân. 

Kính xin Cha cùng Qúy ân nhân luôn luôn đồng hành và giúp đỡ chúng con, để chúng con luôn vững tin rằng bên 

cạnh chúng con còn có những con người luôn sẳn sàng quan tâm, chia sẽ và nâng đỡ chúng con. 

Cuối cùng, thay mặt cho toàn thể bà con bệnh nhân Phong Quy hòa con kính chúc Cha cùng Qúy ân Nhân được 

nhiều ơn lành của Chúa. Kính chúc Qúy vị cùng gia đình Sức Khỏe- Bình an.                                                                         

 

 NGƯỜI VIẾT 

                                                                                                             Trần Công Nghĩa 


