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Kính mời quý ân nhân xem báo cáo từ một quê huơng 
nghèo khó và nóng bức, cũng là nơi tạo nguồn cảm 
hứng nhiều cho nhạc sĩ và thi sĩ, Thừa thiên, Huế 
 
 
tu1943 buu 
Tue, Sep 22, 10:09 PM  
 

Kính thưa anh chị,  
  
Sau khi nhận 1.200 USD anh chị gởi về, chúng em đã phân chia như lời 

anh chị đã dặn trong điện thư.  
 

1./ Chúng em đã chuyển 600 vào quỹ tặng loại 7 và 8  trong danh sách 

ưu tiên từ thiện thường lệ như anh chị đã duyệt xét và chấp thuận.  
 
2./ Kính thưa anh chị trước đây chỉ có cúng dường 5 chùa nghèo, để 
cứu giúp người nghèo và người già cô đơn hằng ngày có được bữa 
cơm chay no bụng lây lất qua ngày,  
Năm chùa đó là (chùa Vĩnh Nhơn 1.000.000, chùa An Hòa 1.000.000, 
chùa Tây Linh 1.000.000, chùa Thiền Sơn Trang 1.000.000, chùa Diệu 
Trạm 1.000.000,. 
Nay do dịch COVID nên các chùa không tổ chức Lễ Vu Lan và không 
tiếp xúc với các Phật tử nên rất thê thảm, chúng em kính xin anh chị cho 
phép chúng em cúng dường thêm 3 chùa (chùa Thiền Đức 500.000, 

chùa Phò Quang 500.000,chùa, Hương Vân 500.000).    

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


 
3./ Chúng em tặng 11 gia đình bị ảnh hưởng nặng hiện gặp khó khăn 
trong hòan cảnh đại dịch COVID (GĐ anh Phùng 1.000.000, GĐ anh 
Kiệm 500.000, GĐ anh Bính 500.000, GĐ anh Học 500.000, GĐ anh 
Lưu 500.000, GĐ anh Thanh 500.000, GĐ anh Chư 300.000 GĐ anh 
Châu 300.000, GĐ anh Độc 300.000, GĐ chị Hạnh 300.000, GĐ chị 
Liễu ,300.000,. 
 

 4./ Kính Thưa anh chị, riêng có 3 anh chị đi từ thiện với nhóm Hướng 

Thiện chúng em rất lâu nay già yếu  và bị bịnh, chung em kính xin anh 
chị cho phép  tặng chị Cúc 500.000 ,chị Đính 500.000,anh Đồng 
500.000.) 
 
Kính thưa anh chị, thời gian qua, chúng em biết ở bên nớ rất khó khăn 
nhưng anh chị vẫn nhớ những người nghèo khỗ bên ni, chúng em rất 
cảm động. 
 
Các chùa nghèo, quý anh chị trong nhóm nhờ chúng em kính chuyển lời 

tri ân đến anh chị và quý anh chị trong Hội ROF.  

  
Kính thưa anh chị chúng em nguyện cầu chư Phật, chư vị Bồ Tát luôn 
gia hộ cho anh chị ,quý anh chị trong Hội cùng quý quyến sức khỏe và 

bình an.                 

Kính thư,                  

Chúng em,            
Bửu Tú Hằng Nga 
 
 

 





 
 

Lời cầu nguyện của chùa khi nhận tiền cúng dương 





 
Lời cầu nguyện của chùa khi nhận tiền cúng dương 
 
 

 
Nhóm Hướng Thiện giúp đỡ người già neo đơn 





  
Phái đoàn Nhóm hướng thiện ủy lạo ngpừi già neo đơn 
 
 



 
 

Phái đoàn Nhóm Hướng Thiện, đại diện ROF tại Thừa Thiên. Huế 



 
 



  
 







 

Lời cầu nguyện của chùa khi nhận tiền cúng dương 


