
 

LỜI CÁM ƠN 

                                                                                                        

Quy Hòa, ngày 29 tháng 09 năm 2021 

 

              Kính thưa- Cha Phạm Quang Phong                              

                              - Uỷ ban Linh Thao Giaó xứ Chân phước Andre  Phú yên tại Boston 

 

Hôm nay, Chúng con rất vui mừng đón nhận món quà của Qúy hội, đây là niềm hạnh phúc rất lớn mà 

chúng con phải đón nhận bằng tất cả lòng biết ơn sâu sắc. 

       

Kính thưa Cha, cùng Quý mạnh thường quân! Trong thời gian qua, chúng con nhận được nhiều đặc ân 

mà Cha cùng quý mạnh thường quân đã đồng hành chia sẽ cho chúng con, đây là niềm an ủi rất lớn 

đối với những người bệnh tật như chúng con đây. Trong tình hình thế giới đang gồng gánh chống trọi 

với dịch bệnh, công ăn việc làm gặp nhiều khó khăn, nhưng quý vị vẫn cố gắng mang lại niềm vui cho 

tất cả mọi người, bằng những món quà vô cùng ý nghĩa trong thời điểm khó khăn này. Chúng con 

những bệnh nhân phong tàn tật vô cùng biết ơn Cha cùng quý mạnh thường quân đã dành sự quan tâm 

rất lớn cho bà con nơi đây.  

 

Ngày hôm nay, chúng con nhận được nơi Cha, cùng quý mạnh thường quân mỗi  

người bệnh chúng con 10kg gạo x 270 hộ gia đình bệnh nhân. 

  

             Con có nhận nơi quý vị   1,500 USD  

  ➔ thành tiền việt nam = 34.095.000 VND 

             Gạo: 12.500đ/1kg x 2.700 kg= 33.750.000đ 

             Như vậy còn:  345.000đ (chúng con xin nhập số tiền thừa này vào quỹ bệnh nhân) 

              

Con xin thay mặt cho toàn thể bà con bệnh nhân phong, kính xin quý ân nhân đón nhận lòng tri ân của 

chúng con. Kính chúc Cha, quý mạnh thường quân giáo xứ chân phước Andre Phú yên Sức khỏe và 

thành công, xin Chúa ban nhiều ơn lành đến quý vị. 
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