
 

 

On Thursday, December 4, 2014 7:15 PM, Hội Thương Việt Nghèo  

Bác Phạm Đăng Khải Quý Mến, 

Đúng như Bác thăm hỏi... tấm hình TVN-1 người đứng bên cạnh nữ tu sau các em tàn 

tật nhận phát quà cứu trợ đói rét đó là hình cá nhân con- bản thân con và bà con nghèo 

khổ nơi đây biết ơn bác và gia đình ta rất nhiều tuy anh em bác cháu mình chưa một 

lần gặp mặt trực tiếp nhưng vượt lên tất cả là tình thương yêu-cảm thông sẽ chia nâng 

đỡ trong tình thần bác ái huynh đệ để người nghèo bất hạnh đươc hưởng nhờ ! 

Cho tới nay một năm trôi qua tuy chúng con đã được Bác thương tình trợ giúp quý giá 

nhưng bà con nghèo và cá nhân con vẫn chưa biết được chân dung của Bác...xin bác 

nhớ gửi tặng cho chúng con một vài tấm hình với nhé...và xin lưu tâm  trợ lực mạnh tay 

cho kế hoăch phòng thuốc tình thương mà chúng con đã đệ trình ...hi vọng nhờ vào ơn 

trên...sự quan tâm ưu ái của Bác bà con nghèo nơi đây sớm có được phòng thuốc tình 

thương như lòng mong đợi 

Kính mến 
Con 
Lm JB Nguyễn Ngọc Nga    

   



 

   

   

     



 

 

Kính thưa quý ân nhân, 

Nơi xa xôi hẻo lánh rất nhiều, rất nhiều ngừơi quá nghèo, đời sống con ngừơi chỉ lứơt 

theo thời gian và trôi theo dòng đời để kiếm sống qua ngày, không biết ngày mai ra 

sao, trẻ con thì thiếu thốn mọi điêu không có tương lai, kể cả cái tủ thuốc cho sức khỏe 

cũng không có. LM JB NN Nga hiện đang lên kế hoạch xin thành lập “Tủ Thuốc Tình 

Thương”. Nhân sự yễm trợ tủ thuốc thì có rồi và đây là lời của LM JB Nguyễn Ngọc 

Nga viết,  

.....Một nữ dược sĩ trẻ,tốt nghiệp đại học y dược Huế ,công tác đã 3 năm,một bác sĩ 10 

năm công tác,một y tá trung cấp 6 năm công tác nhận lời làm việc thiện nguyện ,cộng 

tác với chúng con (TVN ) trong dự án  Tủ Thuốc Mini Tình Thương này ...... 

ROF góp một phần nhỏ giúp kế hoạch “Tủ Thuốc Tình Thương”. Tủ thuốc tình thương 

rất to lớn, LM NN Nga còn phải làm việc thật nhiều để hoàn thành Tủ Thuốc. 

Trân trọng thông báo cùng quý ân nhân. 

Thành thật cám ơn. 

ROF 


