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Kính mời quý ân nhân, quý anh chi ̣thành viên Hôị Từ Thiêṇ Bất Vu ̣Lợi 
ROF xem kết quã mà Hôị ROF đã gieo trong mùa Gây Quy ̃Cây Mùa Xuân. 
 

Báo cáo 1, môṭ trong chuổi báo cáo Tết Nguyên Đán Đinh Dâụ 2017 

Lá Thư của Sr Maria Trần Thi ̣ Lan, 
Công Đoàn Mến Thánh Giá Hướng Phương 

 
To Bác Khải Hội ROF ở Mỹ  Jan 22 at 7:02 PM 

chào bác Khải - ROF 

Bác có khỏe không? 

chúng con cảm ơn Bác rất nhiều, hôm qua là một ngày vui đối với chúng 

con và các em khuyết tật và mồ côi, chúng con dùng số tiền Bác - ROF cho 

mà tổ chức một bữa cơm cho các cháu khuyết tật và mồi côi, nhìn trong 

hình Bác thấy có nhiều người lớn có lễ Bác cũng đặt câu hỏi, con xin thưa, 

vì hôm qua có một số người thân của các em khuyết tật đến để đón con về 

quê ăn tết nên chúng con mời vào ăn chung cho vui, họ cũng vui lắm Bác 

ạ. 

con xin thay lơi cho các em xin hết lòng cảm ơn Bác - ROF, chúc Bác và 

ROF năm mới tràn đầy ơn Phúc Lộc của Chúa và chúng con sẽ luôn luôn 

cầu nguyện cho Bác -ROF và mọi người. 

xin Bác -ROF tiếp tục thương và giúp cho chúng con. 

trân trọng cảm ơn 

Sr Maria Trần Thị Lan 

http://reaching-out-foundation.org/


 

 

 



 

 

Kính thưa quý ân nhân, 

Công Đoàn Mến Thánh Giá Hướng Phương đang giúp chăm nuôi 105 em 

mồ côi và khuyết tâṭ do Sr Maria Trần Thi ̣Lan quản lý. 

Kính xin cám ơn Sr Lan và quý ân nhân. 

Kính chào 

ROF 
 


