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Chúc Mừng Năm Mới – Con Trâu - 2021 
 

 

Tặng Quà Người Ngặt-Nghèo Ăn Tết 

 

Kính thưa quý ân nhân, 

 

Con chuột chỉ còn vài ngày nữa để quậy thôi, hy vọng con trâu sẽ 

đem lại một luồng gió mới êm thấm hơn cho chung ta tại hải ngoại.  

 

Đồng bào ta tại quê nhà rần rần rồ rộ đón Xuân mừng Tết, nhưng có 

rất nhiều người trong hoàn cảnh chật vật, khó khăn, rất thiếu thốn về 

mọi mặt từ tài chánh đến Sức khỏe. 

 

Cũng như hằng năm ROF nghĩ đến và thương xót cho những gia đình 

trong hoàn cảnh “Ngặt Nghèo” rải rát khắp các miền của đất nước. 

 

 Không tổ chức những đêm Gala gây quỹ được, tài chánh ROF rất hạn 

hẹp. Có nhiều tiền giúp nhiều người, có ít tiền thì giúp ít người, tùy 

duyên số của mỗi người. 

 

Thân mời quý ân nhân xem việc làm của ROF tại Đại Ngải, Sóc 

Trăng. 

 

Mời quý ân nhân xem hình để hình dung được thế nào là  

Người-Trong-HoànCảnh-Ngặt . mà ROF gọi tắt là Người-Ngặt. 
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Sư Trụ Trì Chùa Long Hoa và người đại diện của ROF. 



 



 
 



 
Bếp Từ Thiện nầy là do quý Phật tử của Chùa Lon Hoa tình nguyện giúp công 

lẫn của, nấu ăn cho thập phương bá tánh. 
  
Bếp Nấu cơm cho tất cả người nghèo, ai có thiện duyên thì cứ tự nhiên đến chùa, 
tự do thưởng thức cơm chay hoàn toàn miển phí. 
 
Nhà Bếp mở cữa 7 ngày một tuần, cửa của nhà bếp thì mở 24/24. 
Phật tử địa phương đi chợ cúng dường. Menu thay đổi từng ngày tùy theo những 
thứ  cúng dường 
 
ROF cũng đã tặng  2 cái nồi cơm điện loại to nhất, thay thế cho cái nồi củ hư lên hư 
xuống, ROF đã báo cáo trong báo cáo lần trước. 
ROF tiếp tế gạo hằng tháng cho Bếp Từ Thiện Đại Ngải này. 













 
 



 
 
Những món nầy do ROF tặng cho Bếp Từ Thiện.  
 





 
 
Rất may cụ còn khỏe, cám ơn Trời. 





 
Trong mặt cụ hiền lành, mộc mạc của người miền quê rất dể thương. 
 





 
 
Có những loại bịnh mà con người không hiểu nổi. Càn ngày càng teo lại. 



 
 
Cụ ơi, ROF xin gửi cụ chút quà ăn Tết. 



 
 
 

Kính chúc quý ân nhân cùng gia đình 
Một năm mới Nhiều Sức Khỏe 

An Khang Thịnh Vượng 
Và mọi điều An Lành 

 

Thành thật cám ơn quý ân nhân, 
Trân trọng, 
 

ROF Kha ̉i 
 

 


