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Anh chị ROF-Khải quý mến  

Kính thưa anh chị ,lời đầu thư chúng em kính xin anh chị thứ lỗi về việc 

chậm gởi thư báo sang anh chị. Chúng em rất nhớ đến anh chị nhưng cả 

tháng nay em bịnh thần kinh chức năng tiền đình em bị lâu rồi nay nó 

tái lại, nhức đầu .  

Kinh thưa anh chị mấy lần xem tivi chúng em thấy Cali bị cháy rừng, 

nhưng biết anh chị ờ vùng biển nên chúng em cũng bớt lo. Chúng em 

xin gởi danh sách người chết không hòm , bịnh nặng không tiền thuốc 

thang ( loại 7,8) đợt 8. 

1. Bác Nam( trong  ban Hộ tự chùa Cổ Lão) bị thần kinh nặng ,tay chân 

co giật đi đứng rất khó khăn. Nhóm trích tặng  1.000.000 

2. Ông Nguyễn văn Aí, địa chỉ 67|4 Vạn xuân Huế , chết không hòm, 

nhóm tặng  1.000.000 

3. Bà Nguyễn thị Đà, địa chỉ tổ 9 Hương Hồ ,Hương Trà Thừa Thiên,Huế. 

Chết không hòm ,nhóm tặng    1.000.000 

4. Cháu Lê phương Anh 18 tuổi, học lớp 12 trường Trung học QuãngTrị 

bịnh nan y , lao xương , nhóm tặng  1.000.000 

5. Chị Trương thị Lài 67 tuổi,địa chỉ tổ 9 ,bị tai biến , mổ hộp sọ  ,nhóm 

gởi tặng 1.000.000 



6. Con của chị Huyền, địa chỉ 27/10 Tôn thất Thiệp,Thành phố Huế, gia 

đình khó khăn, nhóm gởi tặng  1.000.000 

7. Anh Phan văn Thành 36 tuổi, hở van động mạch chủ ,mẹ bị tai biến 

,nằm phòng 405 khoa tim mạch,, nhóm tặng  1.000.000 

8. Hoàng Dự ,đia chỉ Đông Hà ,QuãngTrị ,nằm tại tầng 4 phòng số 416 bị 

tim nặng  , nhóm gởi tặng     1.000.000 

9. Cháu Huỳnh văn An, 13 tuổi học lớp 7/3 bị ung thư xương ,gia đình 

khó khăn ,nhóm tặng 1.000.000 

10 Bé Bình Minh 10 tháng tuổi, nhiễm trùng máu,viêm phổi,năm lầu 3 

khoa nhi ,gia đinh khó khăn, nhóm tặng     1.000.000 

11.Cháu Phan thị Khỏe 26 tuổi ,liệt 2 chân ,mổ để phục hồi ,gia đinh khó 

khăn ,địa chỉ  Chung cư Kim Long,Huế   ,nhóm gởi tặng   1.000.000 

Kính thưa anh chị đợt 8 gồm   11 người , với số tiền đã chi 11.000.000 

Nguyện cầu ơn Tam Bảo luôn gia hộ cho anh chị, quý anh chị và quý 

quyến có nhiều sức khỏe,hạnh phúc và an lành. 

                Kính thư, 

              Chúng em   

           Bữu Tú - Hằng Nga. 


