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Kính thưa quý ân nhân, 

 

ROF vừa mới nhận đựơc lời hỏi thăm của Sr Theresita Phạm Thị Ngọc Thế và những hình ảnh 

của các em mồ côi, đã đựơc nuôi dạy, chăm sóc rất đàng hoàng của Sr Thế. Các em rất dể 

thương, trong những bộ đồng phục và ngây thơ, không biết mình là mồ côi,  vui chơi trong tình 

thương bao la của Sr Theresita Thế, một nữ tu đáng kính mà ROF đã có dịp gặp năm 2002 và đã 

trong thấy việc làm của Sr Thế mà ROF rất khâm phục. Từ đó ROF tiếp tục ủng hộ và yễm trợ 

việc làm nuôi dạy trẻ mồ côi, nuoi dạy trẻ câm và điếc, châm sóc những cụ già bệnh tật. Theo 

như điều lệ của Dòng St Paul là quý seours phải luân phiên thuyển chuyển và thay đổi việc làm 

từ thiện xả hội thừơng xuyên. 

 

Kính thưa quý ân nhân, Sr. Theresita Pham Thi Ngoc-The, thuộc Dòng Tu Saint Paul,  

Hiện Sr Thế cai quản nhà mồ côi, Mái ấm Tình Mẹ,  

Kinh 7 

Xin mời quý ân nhân đọc những dòng thư của Sr Thế thay thế cho sự trình bày của ROF, sau 

đây: 

************** 

Anh Chi Khai kinh men, 

Nam Canh Dan sap het,Nam Tan Mão sap den,chung em cac Soeurs phuc vu  cac em co hoan 

canh kho khan noi mai am Tinh Me o kinh 7B ,xa Thanh Dong A , huyen Tan Hiep tinh Kien 

Giang xin chan thanh Kinh Chuc Anh Chi mot Mua Xuan an lanh hanh phuc,va moi dieu tot dep 

trong suot nam 2011. 

   Sr. Theresita Pham Thi Ngoc-The. 

**************** 

Cam on Anh Khai that nhieu,sang nay em da nhan qua cua Anh goi ve, em da di cho mua quan 

ao moi ,giay vo cho cac em be ,ve co so cho cac em mac thu vao ,chung no mung vui,cuoi tiu tit 

lam em va cac soeurs nuoi day chung cung cam thay vui. Ngoai ra, em con di mua gao,banh mut 

.keo chuan bi cho cac em an Tet. Nam nay em cung voi 2 soeurs se an tet voi cac be, du canh 

mien que, muoi that nhieu, co so nam gan ruong va kinh rach nen rat vang ,nhung cac em be nay 

ngoan lam,uoc mong nuoi cac em den thanh nhan de giup ich gi cho xa hoi.  

Xin tri an tat ca nhung tam long nhan ai da giup em de nuoi day cac em be .Kinh chuc Anh va tat 

ca duoc nhieu suc khoe va van su nhu y . 

    Sr.Theresita Pham Thi Ngoc The. 

******************* 

Chào Anh Chị Khải. 

 Cám ơn Khải thật nhiều, sức khỏe của em hiện giờ tạm ổn rồi, em bị cảm  ho hơn một tháng 

rồi, Tết Tân Mão năm nay dù bệnh nhưng vẫn vui, vì em cùng với 2 soeurs trong cơ sở có các 

em là những thiên thần bé nhỏ ,chúng em phục vụ chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho các 



bé.Ngoài ra còn hướng dẫn ,giáo dục các bé .Đây em xin gởi Anh những hình ảnh sinh hoạt vui 

chơi trên nhũng trang thiết bị vui chơi mà Anh đã giúp. Cám ơn Anh vá những mạnh thường đã 

giúp đỡ, Số trẻ hiện nay còn ít vì những đối tượng nhận vào , em phải chọn lựa ví mục đích các 

em phải có tiêu chuẫn : mố côi, hoẳc hoàn cảnh thật sự rất khó khăn, quá nghèo, bỏ trẻ đi lang 

thang không được đến trường, đói khát. Chúng em tiếp nhận, nuôi trẻ học đén thành tài, hy vọng 

sau nầy lớn lên trẻ học Y-Bác sĩ phục vụ lại cho người nghèo. 

Kính chùc Anh Chị an lành, hạnh phúc vá thật nhiều sức khỏe dể luôn là cánh tay dài để giúp đỡ 

nhũng em kém may mắn trong cuộc sống.  

 Chào Anh Chị. 

Sr Theresita Phạm Thị Ngọc Thế 
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