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Thân gửi qúy thầy cô trong Cộng Đồng Phó Tế Việt Nam tại Hoa Kỳ,
Dưới sự tin tưởng và được sai đi của CĐPTVNHK, em xin phép được trình bày những thành qủa
tuy nhỏ bé, nhưng cũng là những bước đầu chung của cả đại gia đình chúng ta trong công cuộc
truyền giáo bác ái nơi quê nhà tại GX Phước An, Xã Bình Long, Tỉnh Tây Ninh thuộc Địa Phận
Phú Cường. Chúng em đã xây được 2 nhà tình thương ($4,000.00) cho 2 gia đình rất nghèo khổ
và 1 cái giếng và nhà vệ sinh cho một xóm người thượng ($500.00). Chia 75 phần qùa cho
người nghèo($750.00). Giúp các sơ Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô nuôi các em mồ côi, các
cụ gìa vô gia cư, các cô lỡ lầm($1500.00). Làm nhổ răng hư trong vòng 3 ngày khoảng chừng
200 người.
Chúng em chân thành cám ơn qúy thầy cô đã cùng đồng hành với chúng em qua lời cầu nguyện,
qua sự ủng hộ cổ võ tinh thần cũng như vật chất để giúp những anh chị em xấu số nghèo khổ
không nơi nương tựa và trao cho họ một tia sáng hy vọng, và nhất là niềm tin yêu vô ngàn vào
Người Cha Chung đầy Nhân Từ.
Kính xin qúy ac cầu nguyện cho chuyến đi năm nay vào Ngày 2-13 Tháng 6 tới đây với mục tiêu
xây dựng 4 nhà tình thương, 600 phần qùa cho nhừng người nghèo nhất là những người chưa
biết Chúa, chữa răng cho người nghèo, đi thăm và phát qùa cho các cháu mồ côi khuyết tật, các
cụ gìa vô gia cư, các cô lầm lỡ. Năm nay phái đoàn gồm có Em, cha Trần Văn Khôi, thầy Đàm
Hữu Thư, cháu Hoàng Trọng Lý, cô Dược Sĩ Nguyễn Hồng, một cháu sinh viên Đại Học năm
thứ I-Clint Nguyễn. Trung tuần Tháng 7, thầy Uông Đình Hùng cũng về VN làm truyền giáo
bác ái cho CĐPT chúng ta.
Xin qúy ac cầu nguyện cho phu nhân em khỏi bệnh để em bớt lo lắng trước khi chuyến đi xa này.
Kính mến trong Thầy Giêsu,

ĐaMinh Hoàng Thương (Trưởng Ban Truyền Giáo)

