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 Anh Chị kính thương 

Chúng em đã nhận được số tiền 1.400 USD anh chị gởi về để cúng dường và bố thí 

trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay 

Theo như ý anh chị, chúng em đã trích 200USD  cúng dường Chùa Vĩnh Nhơn. cả 

chùa hết sức vui mừng 

Một ngàn hai trăm USD còn lại, nhóm và vợ chồng chúng em đã họp bàn và tổ chức 

tặng các hộ thật nghèo khó trong dịp tết Nguyên Đán như sau: 

1.Tặng 50 hộ nghèo khó, tàn tật, già yếu neo đơn tại làng Lương Cổ. Lúc đầu nhóm 

định giúp đỡ cho các cháu tàn tật ở Thủ Lễ nhưng khi ra ngoài đó làm việc nhóm được 

biết các cháu đã được nhận quà của các đoàn đi trước thật nhiều, cháu nào cũng đã 

nhận được trên triệu bạc nên nhóm đã đến một làng khác cũng thuộc Huyện Quảng 

Điền. Đa số các gia đình ở đây ở trong tình trạng rất khó khăn. Chúng em đã tặng cho 

mỗi hộ 200.000 đ . Tổng 10.000.000 đ 

2.Tặng 30 hộ ở Hương phong ( gồm người mù, già yếu neo đơn và tàn tật) mỗi hộ 

150.000 đ . Tổng 4.500.000 đ 

3.Tặng 20 hộ ở làng Dương Xuân mỗi hộ 150.000 đ . Tổng 3.000.000 đ 

4.Tặng 15 hộ nghèo tại Phú Cát, nhóm tặng mỗi hộ 100.000 đ . Tổng 1.500.000 đ 

5.Tặng 7 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, mỗi cháu 150.000 đ .Tổng 1.050.000 đ 

6.Tặng 10 người bênh nặng, tàn tật mỗi người 100.000 đ. Tổng 1.000.000đ 

7.Tặng  5 ngừơi ngặt, cùng cực, mất nhà, mỗi ngừơi 400.000 đ. Tổng 2.000.000đ 

Nhờ năng lượng đức lành của Quý Hội và Anh chị nên việc từ thiện của nhóm đến đâu 

cũng rất suông sẽ tốt đẹp, gặt hái được nhiều hạnh phúc kể cả người cho lẫn người 

nhận 

Đầu năm mới nhóm và vợ chồng chúng em chân thành cầu chúc toàn thể quý Bác , 

quý anh chị trong Hội và hết thảy gia đình anh chị có thật nhiều sức khoẻ, an lành và 

hạnh phúc để tiếp tục trợ duyên cho nhóm , chúng em và cùng chúng emh hoàn thành 

tâm nguyện và thiện duyên 

Anh chị cho chúng em gởi lời thăm sức khoẻ cháu Khôi. Cả nhóm ai cũng nhớ và nhắc 

cháu luôn 

            Kính thư 
          Chúng em 



Bữu Tú – Hằng Nga 
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