
 

THƯ NGỎ 
  

 
  Quy Hòa, ngày 17 tháng 02 năm 2020 

 

 
     Kính gửi: Uỷ ban Linh Thao, Giaó xứ Chân Phước Anrê Phú Yên tại Boston 

  

Đầu thư, thay mặt cho toàn thể bà con bệnh nhân Phong Quy Hòa, cho tôi xin gởi lời chào, lời chúc sức 

khỏe đến Qúy ân nhân. 

 

    Kính thưa Qúy vị! 

Chúng tôi có 395 bệnh nhân, trong đó có 280 hộ gia đình bệnh nhân đang sinh sống, số bệnh nhân tàn tật 

nặng khá đông trên 70%, ngoài sự trợ cấp của bệnh viện hàng tháng từ 300- 400 nghìn mỗi người bệnh 

đời sống chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức xã hội trong và ngoài nước. Năm vừa qua, 

tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh, làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống bà 

con nơi đây. 

    

   Kính thưa Qúy vị! 

Là người bệnh Phong, Tôi rất thấu hiểu nỗi đau của họ, cả về thể xác cũng như hoàn cảnh khó khăn của 

từng gia đình, với đôi chân dị tật, đôi bàn tay không lành lặn nhưng với một nghị lực phi thường họ đã 

vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Là người quản lý chăm lo đời sống cho bệnh nhân, 

Tôi luôn trăn trở làm sao để bà con bệnh nhân có được cuộc sống ổn định hơn, vì vậy để bà con đón tết 

cổ truyền năm 2021 được trọn vẹn, ý nghĩa, 

Tôi mạo muội viết thư này kính xin Quý ân nhân cho Tôi 280 đòn bánh chưng, để mỗi gia đình có được 

01 đòn bánh chưng vui Tết. Kính xin quý vị thương tình giúp đỡ. 

 

                                 Số tiền: 280 x 50.000đ = 14.000.000đ. 
            

       Địa chỉ liên hệ: Trần Công Nghĩa 

       Họp thư số 2- Quy hòa- Quy nhơn- Bình định 

       SĐT 0975482082 

    

Cuối thư, một lần nữa thay mặt cho toàn thể bà con bệnh nhân phong Quy Hòa, kính chúc Qúy vị ân nhân 

cùng gia đình Sức khỏe- Hạnh phúc và lãnh nhận được nhiều ơn lành của Chúa. Xin chân thành cám ơn! 

                                                                                   

                                                                    TM. Hội đồng bệnh nhân 

                                                                                Người viết 

                                                                          Trần Công Nghĩa 


