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Tường Trình, ngày 26 tháng 9 năm 2019 

 Tường Trình của ông KTS Hoàng Thĩ Thạch và lá thư của Soeur  

 

Kính mời xem lá thư của Sr Faustina Vũ Thị Hòa 

 

                                             Thư ngỏ 

  Kính gửi: chú Phạm Đăng Khải! 

    Con xin được giới thiệu: Con là Nữ tu Faustina Vũ Thị Hòa. 

Hiện đang phụ trách Cơ Sở Nuôi Dưỡng Trẻ Em Khuyết Tật Thiên Phước- Củ 

Chi-TPHCM. 

   Cơ Sở Thiên Phước chúng con đã được thành lập vào ngày 15 tháng 8 năm 

2001 đã bắt đầu nhận cháu khuyết tật đầu tiên được ủy ban nhân dân Thành 

Phố Hồ Chí Minh cho phép thành lập, là cơ sở xã hội dân lập, tự trang trải 

kinh phí hoạt động có tư cách pháp nhân.  

Hiện tại Cơ Sở đang nuôi dưỡng 32 cháu khuyết tật từ 3 tuổi đến 23 tuổi, 14 

cháu nữ và 18 cháu nam.  Các cháu đa phần bị bỏ rơi , mồ côi không nơi 

nương tựa. Một số cháu bị nhiễm chất độc da cam, bại não, não úng thủy, tự kỷ, 

hội chứng down… Nên rất cần những tấm lòng vàng chia sẻ tình thương của 

Quý vị đến các cháu. 

 Được chú Thạch ngỏ lời hỗ trợ giúp đỡ đến cơ sở Thiên Phước chúng con. 

Chúng  con xin chân thành cám ơn và cũng rất mong Quý Ân Nhân chung tay 

góp sức, để phần nào đó chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh đang được nuôi 

dưỡng tại cơ sở này. Giúp các cháu khuyết tật có thêm được chén cơm, manh 

áo, ly sữa, chén cháo hàng ngày. Giúp các cháu có thêm được niềm vui, tiếng 

cười, sức khỏe, hạnh phúc… 

  Thay mặt Cơ Sở Nuôi Dưỡng Trẻ Em Khuyết Tật Thiên Phước, con xin chân 

thành tri ân và cảm tạ. Kính chúc Quý Ân Nhân luôn tràn đầy sức khỏe, hạnh 

phúc và mọi sự thành công tốt đẹp. 

Nguyện xin ơn trên ban muôn phúc lành trên Quý Vị.  
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Quý em nầy cũng còn được chút Phước Đức nên được sự săn sóc rất chu đáo 

bởi những bàn tài Thiên Thần đầy Bác Ái. ROF luôn luôn lúc nào cũng biết ơn 

và ủng hộ quý Sơ trong sứ mạng bao la đầy tình thương nhân loại của quý Sơ. 

 

Trân trọng kính trình 

Và Thành thật cám ơn quý ân nhân 

 

ROF 

 


