
Ngày 8 tháng 10 năm 2014 

Kính thưa quý ân nhân, 

Xin mời qúy ân nhân, nếu có dịp, ghé qua Tĩnh Hà Tĩnh tại địa chỉ: Giáo Xứ 

Dũ Thành, Xóm Hoàng Dũ, Xã Kỳ Khang, Huyện Kỳ Anh để thăm ngừơi tu sĩ 

trẻ đang hết lòng dóc tâm hy sinh cho cho đồng bào nghèo tại đây, đó là 

Linh Mục JB Nguyễn Ngọc Nga và để nghe Linh Mục NN Nga nói về sự đóng 

góp thiết thực và hữu hiệu của ROF.  

Xin mời đọc tiếp những điện thư giửa LM JB Nguyễn Ngọc Nga và Khất sĩ 

Phạm Đăng Khải Đại Diện ROF. 

Hội Thương Việt Nghèo 

Trích yếu: Từơng Trình 

Vào 6:17 Ngày 7-23-14 

Kính Thưa Bác, 

Cảm ơn những lời giải thích cụ thể của Bác về ngân khoản trợ giúp quý giá 

này- qua Bác cho con chuyển lời chào thăm tới quý anh chị em cô bác trong 

ban điều hành của hội ROF tại Mỹ với Bác nhé. Không biết hội ROF có trang 

web không và hội này là Bác chủ tịch sáng lập hay là do người Mỹ sáng lập 

ra...rất mong đôi lời giải thích thêm của bác 

Kính ái và mong thư của Bác 

Linh Hứơng  Thương Việt Nghèo  

Con 

LM JB Nguyễn Ngọc Nga 

 

2……On Tuesday, July 22, 2014 6:52 PM, Hội Thương Việt Nghèo 

<lmngocnga.jb@gmail.com> wrote: 

Bác Phạm Đăng Khải Quý Mến, 

Sáng hôm nay ngày 23- 07-2014 con đã tới kiểm tra và đã làm thủ tục nhận 

đủ số tiền 1.000.00 $ USD của Bác đã gửi về nhằm trợ giúp cho kế hoăch 

bác ái làm nhà trọ cho các em nữ sinh nghèo tới trọ học nghề may lập 

nghiệp .Rất vui mừng phấn khởi lắm Bác à...thay lời cho cộng đoàn và các 

em học sinh nghèo xin tri ân Bác và gia đình ta thật nhiều.Chúng con chỉ 

biết nguyện xin Chúa trả công bội hậu và ban cho Bác cùng gia quyến được 

bình an sức khỏe,Cuộc sống gặp nhiều thuận tiện trong việc làm mưu sinh 

cũng như những dự tính phục vụ cộng đồng của Bác được triển nở thuận 

may như lòng ước nguyện. Chúng con sẽ sớm triển khai công việc và sẽ 



tường trình gửi những tấm hình về nhà trọ cho Bác sau khi hoàn tất Bác nhé 

!  

Giáo xứ và các em học sinh nghèo nơi vùng quê này rất tha thiết muốn được 

Bác gửi tặng một vài tấm hình cũng như chia sẽ đôi điều về gia cảnh của 

Bác,quê hương gốc của Bác trước ngày đi định cư xứ người với Bác nhé 

Kính ái và mong thư và hình ảnh của Bác nhiều 

Linh Hứơng  Thương Việt Nghèo 

Con, 

Lm JB Nguyễn Ngọc Nga  

 

3......... Today ngày 7 tháng 10 năm 2014 LM NN Nga   gửi at 1:21 AM   

Today 10-7-14  Khải nhận at 6:04 AM   
Bác Khải Phạm Quý Mến, 

Thật vui mừng vì chiều nay con đã kiểm tra tài khoản và đã làm thủ tục rút 

số tiền 10.600.000 vnđ,tương đương với 500 usd mà Bác đã báo gửi tặng để 

mua 9 cái giường cho các em nữ sinh nghèo học nghề may có nơi nghĩ ngơi 

trọ học. Vậy con xin báo tin để Bác được an lòng là tiền đã về tận nơi an 

toàn tốt đẹp 

Chúng con thay lời cho đồng bào nghèo,nhất là các em nữ sinh nghèo chân 

thành tri ân bác- quý bác ân nhan hảo tâm trong hội ta rất nhiều 

Con sẽ sớm triển khai công việc để mau đưa phòng trọ vào sử dung như lòng 

mong đợi của các em cũng như tâm nguyện của cá nhân con 

Cộng đoàn rất muốn được bác gửi tặng vài tấm hình với Bác nhé 

Kính thư 

Linh hướng Thương Việt nghèo 

Con 

Lm JB Nguyễn Ngọc Nga 

 

 
Có một phần phụ đóng góp của ROF. 



        
 

  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

                            
 

                   QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO - NOEL 2013 

 

Cứ như theo thông lệ vào dịp mừng đại lễ Giáng sinh ,Hội Thương Việt 

Nghèo điều tổ chức tặng quà cho  nghèo trong vùng huyện Kỳ Anh không 

phân biệt tôn giáo tín ngưỡng. Năm nay miền trung hứng chịu quá nhiều 

thiên tai ,mưa bão triền miên nhất là những cơn bão số 11 - 12 - 13 đỗ bộ 

vào gây thiệt hại quá lớn về vật chất và sinh mạng ! bên cạnh đó thế giới 
cách riêng kiều bào Việt nam ở hải ngoại hướng lòng trợ giúp đồng bào 

Philippinne qua cơn đại cuồng phong Haiyen ...nhưng không vì thế mà Quý 



vị ân nhân hảo tâm xa gần của TVN đã bỏ quyên bà con nghèo nơi vùng 

nông thôn này.Trước lời kêu gọi của TVN nhất là Linh mục JB Nguyễn Ngọc 

Nga đã có nhiều vị ân nhân - quý gia đình rộng tay trợ giúp .              Theo 

dự tính ban đầu thì năm nay sẽ tặng quà gồm có áo ấm và tổ chức một bữa 

cơm huynh đệ nhằm đến chủ yếu ông bà già neo đơn tàn tật và gia đình 

đông con đói khổ,nhưng vì hầu như bà con điều bị thiên tai mưa lũ tàn phá 

mùa màng hoa màu ,thiệt hại quá lớn và ai cũng đáng thương cần được trợ 
giúp ,vì vậy ban điều hành và cha chủ tịch quyết định thay đổi là tặng quà 

đại trà cho dân - tổng số hộ được nhận quà là 600 hộ gia đình,mỗi hộ được 

trợ giúp là : 150.000 $VNĐ,trong đó có 10kg gạo và 0,5 lạng thịt  

Tổng chi phí : 600 suất x 150.000 $ VNĐ/ 1 suất = 90.000.000 $ VNĐ 

Tương đương với mức 4.500.00 $ USD ( Bốn ngàn năm trăm đô la Mỹ ) 

Trong tâm tình tri ân cảm tạ - chúng con xin hết lòng tri ân Quý vị ân nhân 

hảo tâm - Quý gia đình,Quý cộng đoàn xa gần đã ,đang và sẽ đồng hành với  

TVN trong mọi công việc bái ái trợ giúp người nghèo khổ bất hạnh ... 

 

Khi thông tin này tới với Quý vị thì Tết cổ truyền dân tộc Giáp Ngọ 2014 lại 

đang về gần ! Nguyện xin ơn trên ban cho Quý vị ân nhân hảo tâm năm mới 

2014 An Khang- Sức Khỏe và Thịnh đạt nơi miền xa xứ  và ước nguyện của 
TVN là có tài chính để mua nếp gói - nấu bánh chưng xanh làm quà tặng cho 

các hộ gia đình nghèo - cụ ông cụ bà neo đơn đau yếu bệnh tật đang bị bỏ 

rơi tại các xóm làng hiu quạnh ! những chị em phụ nữ nghèo 

đang vất vã kiếm sống tại thành phố bằng nghề Cửu Vạn bốc vác hết sức 

nặng nhọc cơ cực  

Xin Quý vị ân nhân mở rộng vòng tay nhân ái sẽ chia nhờ đó dân nghèo có 

được những phần quà như lòng mong đợi phần nào đó thoa diụ nổi thống 

khổ để họ có chút niềm vui hòa chung với không khí đón tết dân tộc. 

 

   
 



   
 

    
 

   
 

    
 


