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12-1-21
Kính thưa quý ân nhân,
Saigon và các tĩnh vẫn bị nhiều khó khăn bởi nạn Covid-19, Delta
Variant, Omicron ...gì gì ...đó v...v....
Sinh Họat của Đoàn Sứ Giả Từ Bi/ROF ứng biến theo hoàn cảnh từng
ngày, từng giờ.
Kính mời quý ân nhân cùng với ROF đi một vòng ngắn tham quan cho
biết sự tình,
1./ Trước hết mời quý ân nhân đi Lâm Đồng, Tây Nguyên
Thăm chùa Khánh Giác
Fri, Nov 26, 11:47 PM
Adidapgat ! Chào 2 bác ! 2 bác và gia đình khỏe ko ạ ? Con cám ơn
2Bac con đã nhận được tiền rồi ạ ! 11.510.000vđn cám ơn 2 bác nhiều
và con xin cầu nguyện ơn trên tam bảo gia hộ toàn thể gia đình và hội
được an lạc và cạn dự bình an Bac nhé ! Adidaphat !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..

2./ Kính mời quý ân nhân ra Huế thăm Mái ấm Hy Vọng
nguyen Hien <maiamnbh@gmail.com>
To:Khai Pham
Sat, Nov 27 at 11:18 PM
Kính thưa Bác,
Trưa nay, lúc 1 giờ VN, quà của Bác đã đến với các cháu trong Mái Ấm Hy Vọng rồi
( 500 USD ), năm trăm Mỹ kim. Thay mặt Các cháu mồ côi , khuyết tật trong Mái

Ấm, Sr Hiên xin hết lòng cám ơn Bác và Quý Ân nhân đã thương các cháu, nhất là
trong mùa dịch này
Kính chúc Bác và Quý ân nhân luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc.
Gửi Bác vài hình ảnh của các cháu tại Mái Ấm Hy Vọng
Thay mặt các cháu,
Sr Hiên

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3./ Mời quý ân nhân ghé qua thăm Nhóm Hướng Thiện tại Huế
tu1943 buu
Nov 30, 2021, 8:12 AM
to khai Pham
Anh chị kính mến ,
Kính thưa anh chị, tình hình dịch COVID ở Huế càng tăng ,f0 cũng nhiều, bị vùng
nào khoanh vùng nấy ,chủ trương của nhà nước là sống chung với dịch nên rát
nguy hiểm
Kính thưa anh chị, số tiền 1000USD (22.700.000)anh chi mới gởi về để tăng loai 7
và 8 của tổng kế hoạch 10 loại, nhóm hiện tại rất nhiều người chưa được chích, chỉ
có chúng em, anh Học Và anh Phùng đã chích rồi nên dám lân lan tặng các hộ quá
khó khăn (110 hộ mỗi hộ 200.000), nên mất rất nhiều thời gian khá lâu vả lại không
chóp bóng được.
Cho chúng em gởi lời thăm sức khỏe chị, Kinh chúc anh chị thân tâm an lạc.
Kính thư
Chúng em,
Bửu Tú Hằng Nga.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4/ Kính mời quý ân nhân đi thăm Mái Ấm Bừng Sáng, (hậu thân của
Trường Mù Bừng Sang) tại Q.10 Saigon
Hoàng Nguyễn Thị <hoangmtgtd@gmail.com>
To:Khai D. Pham
Wed, Nov 24 at 4:15 AM
Chào anh Khải
Sr cam ơn Anh và Hội rất nhiều đã thương đến
Mái Ấm và luôn giúp đỡ khi Mái Ấm cần
Sr đã nhận 800usd,
Chúc anh và Hội được nhiều ơn lành
Sr M Nguyễn thị Hoàng
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

5./ Kính mời quý ân nhân thăm Chùa Linh Quang Tự, Phật Giáo Hoà
Hảo, tại tĩnh Đồng Tháp và để xem cái máy lộc nước nhập cảng từ Hàn
Quốc do ROF tặng ngày 11-11-2021.
Rất tiếc là hình quá xa do đó lời cám ơn bị quá nhỏ không đọc được. Cái máy lọc
này cũng gióng như cái may lọc mà ROF đã tặng cho bệnh viện Hồng Ngự trước
đây.
Thanh thật cám ơn.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

6./ Bệnh Viện Chợ Rẩy
ROF chưa trở lại phương thức khi xưa được,nghĩa là không vô tận giường bệnh
nhân để phỏng vấn và giúp bệnh nhân đóng bệnh viện phí tại chỗ mà phải chịu
chiều theo hoàn cảnh luật lệ hiện hành của Bệnh viện.
Tuy nhiên Đoàn Sứ Giã Từ Bi /ROF tiếp tục kiên trì len lỏi giúp người ngặt trong
hoàn cảnh khổ sở tại bệnh viện như ROF đã trình bày trong bài tường trình tháng
trước, ROF xin lập lại một đoạn ngắn dưới đây,
“..................Bệnh nhân phải xét nghiệm Covid ở tỉnh nhà, có giấy âm tính rồi mới
được lên đường từ quê đến bv Chợ rẫy.
Đến nơi người nghèo phải mướn chỗ nghỉ trong bv (50.000 đ/ngày), ở đêm đầu,
sáng hôm sau vô hóa chất rồi nghỉ lại thêm đêm hôm ấy cho lại sức, đến ngày thứ 3
lại phải xét nghiệm Covid trong bv, có giấy âm tính rồi mới được lên xe trở về quê
nhà.
Đó là trường hợp của những bệnh nhân có đủ sức, còn bệnh nhân nào yếu thì phải
ở lại thêm mấy ngày cho lại sức mới được xuất viện.
Cũng có trường hợp bệnh nhân lên đến nơi bị lây nhiễm, thời gian điều trị lại kéo dài.
Tiền xét nghiệm mỗi lần là 240.000 đồng/người (hơn 10 USD), thân nhân đi kèm
cũng phải xét nghiệm, nên mỗi lần truyền hóa chất họ phải tốn tiền xét nghiệm đến
hơn 1 triệu cho 2 người lượt đi lượt về, là số tiền không nhỏ đối với người nghèo (vì
bị phát sinh trong thời dịch bệnh)..........................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

7./ Bệnh viện Chỉnh Hình và Ung Bướu thì vẫn bó tay.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

ROF xin kính chúc quý ân nhân một mùa lễ Giáng Sinh- 2021 được ấm cúng, nhiều
may mắn, tràn đầy sức khỏe, dư thừa tình thương và mọi sự an lành.
Chúng ta cùng nhau Cầu nguyện và Hy Vọng có một tương lai An Bình và Hạnh
Phúc cho mọi người.
Trân trọng kính chào

ROF

Merry Christmas 2021

