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Ngày 4-17-20 

 

Kính thưa quý ân nhân, quý bà con xa gần, và quý em ROFer, 

ROF đã đáp ứng kịp thời theo lời kêu gọi của Linh Mục JB Nguyễn Ngọc 

Nga, Tĩnh Hà Tĩnh. Hôm nay ROF xin chuyển lời cám ơn của Linh Mục 

đến quý ân nhân để chia sẻ niềm vui với Linh Mục. 

ROF sẽ gửi tặng Linh Mục Nga 2 tấn gạo. 

Mời quý vị xem nhe, nếu hôm nay không rảnh thì hôm nào khác xin mời 

quý vị  xem trong Website của ROF nhe. 

Thành thật cám ơn. 

 

Xin mời đọc thư của Linh Mục JB Nguyễn Ngọc Nga 

Hội Thương Việt Nghèo <lmngocnga.jb@gmail.com> 

To: Khai D. Pham 

Thu, Apr 16 at 1:47 AM, 

Trọng Kính Bác Khất Sĩ Phạm Đăng Khải, 

Nguyện xin ơn trên xuống nhiều hồng phúc xác hồn và giữ gìn Bác - gia 

quyến - quý ân nhân được an mạnh trong cơn đại dịch nguy hại này 



Chúng con bà con nghèo không kể giáo lương trong vùng cảm ơn Bác thật 

nhiều đã kịp thời rộng tay trợ giúp ngân quỹ 25 triệu vnđ để trang bi khẩu 

trang cho bà con đeo nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ! theo dự kiến 

bước đầu sẽ mua khẩu trang tặng cho đồng bào...nhưng nhận thấy phải 

tìm mọi cách tốt nhất có thể để mua vải về sản xuất- nhờ vào một số chị 

em thợ may trong và ngoài tổ thợ cũng như cộng đoàn...chúng con đã sắm 

thêm trang thiết bị máy dập - máy cắt đứng nên đã sản xuất được ba ngàn 

năm trăm khẩu trang ,ngoài những anh chị em trong và vùng phụ cận cộng 

đoàn ,chunng con quy tụ phát tại chổ...còn những gia đình nghèo khổ- neo 

đơn,người già yếu tật nguyền chúng con cử các bạn trẻ- các nhóm tổ 

mang tới tận nơi ,hướng dẫn động viên khích lệ và phát tặng khẩu trang 

cho bà con...tuy vật chất là những chiếc khẩu trang nhỏ bé những tâm tình 

sẽ chia liên đới trong cơn hoạn nạn thật vô cùng quý giá...vì nhờ nó mà 

mọi người đã góp phần đầy lùi và ngăn đà lây nhiem virut thật tốt ! 

Thưa Bác Quý Mến, 

Trang bị khâu trang cho đồng bào đã hoàn thiện ,với tình trạng dịch bệnh 

đã đang kéo dài,lệnh phong tỏa khoảng cách xã hội vẫn đang áp dụng cho 

cả nước nhất là những vùng có nguy cơ lây nhiểm trong cộng đoàn 

cao...vùng chúng con cũng đang nằm trong vị thế như vậy...ngăn ngừa đi 

lại ,giao tiếp và không thể lao động kiếm kế sinh nhai được đối với người 

khỏe có sức lao động đã vô cùng khó khăn về miếng ăn hằng ngày 

rồi...những đối với những họ neo đơn,gia yếu đau ốm thì nguy cơ khốn khó 

về thiếu lương thực gạo ăn nuôi sóng hằng ngày là vô cùng nguy cấp 

lắm...chinh vì vậy xin Bác trong khả năng có thể được thương tình hộ trợ 

chúng con một số ngân quỹ để có thể mua được 1 hoặc vài tấn gao cấp ( 

một tấn gạo ở đây giá mức 13 triệu vnđ ) phát cho những hoàn cảnh đã 

nêu trên trong vùng chúng con không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng... ! 

Chúng con một lần nữa xin hết lòng cảm ơn Bác va quy vị thật nhiều- xin 

Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho Bác và Quý Quyến 

Và chúng con trong chờ tinh thường và sự trợ lực của Bác nhiều 

Kinh mến 

Con 

Lm JB Nguyễn Ngọc Nga   



  Thương Việt Nghèo 

 

P/s : Con gửi kèm một số hình ảnh đợt tặng khẩu trang cho đồng bào 

   

  



 

   

 



 

 



 



 

 

Trân trọng,  

ROF Khải 


