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Những nơi GĐBAPL đã yểm trợ trong năm 2015

NHỮNG NƠI GĐBAPL ĐÃ YỂM TRỢ TRONG NĂM 2015 :
Vì trang báo có hạn, xin tường trình
đến Quý vị vài hình ảnh trong năm 2014 đã nhận được sự trợ giúp của GĐBAPL. Mong Quý vị tiếp
tục yểm trợ và mời gọi thêm nhiều người rộng lòng giúp đỡ những người thiếu thốn còn nóng lòng
chờ đợi. Xin chân thành cám ơn Quý vi.
- Đóng góp với các tổ chức bão lụt Nepal $4,000.00 Giúp ơn gọi SBD Việt Nam $5,000.00 - Chương trình SDB huấn nghệ thanh thiếu niên bụi đời, vô
gia cư, nghèo khổ ở VN $5,000.00 - Sr. Anne Phương xây trường học cho trẻ em dân tộc thiểu số ở
Việt Nam $5,000.00 - Sr. Gamma mở lớp học tình thương, xây giếng, huấn nghệ cho người dân tộc
thiểu số ở Săm Brăm $3,000.00 - Mái Ấm Hoài Thương nuôi trẻ em được cứu sống, người già neo
đơn, tật nguyền, mù lòa, trẻ em mồ côi (2 lần) $3,000.00 - Mái Ấm Thiên Ân giúp người già bệnh
hoạn neo đơn, trên 100 người $2,500.00 - Những gia đình túng ngặt, hoàn cảnh đáng thương các
xứ đạo miền quê có cha giới thiệu $2,200.00 - Nữ tu Y Phưng xây giếng trên buôn làng vùng cao
nguyên cho dân tộc thiểu số $2,000.00 - Nữ Tữ Bác Ái Phú Nguyễn nuôi người già bệnh hoạn neo
đơn, trẻ em mồ côi tật nguyền $2,000.00 - Cô Nhi Viện Thánh An nuôi trẻ mồ côi $2,000.00 - Cha
Thận giúp người bệnh nan y và dân tộc thiểu số ở Phan Thiết $2,000.00 - Cha Hà Diên Tố giúp dân
tộc thiểu số học chữ, học nghề, học giáo lý ở Minh Rồng $2,000.00 - Cha Trương Thành Công mở
các lớp giáo lý, học chữ, học nghề cho người Campuchia, các giáo xứ nghèo lưu động $2,000.00 Giúp các em bệnh ung bướu gia đình nghèo khổ tại bệnh viện ung bướu Sàigòn thời gian cuối (2 lần)
$2,000.00 - Nữ tu Phan Thị Hồng nuôi người già Mái Ấm Tình Thương $1,000.00 - Sơ Phượng giúp
trẻ em dân tộc thiểu số ở Quảng Khê $1,000.00 - Nữ tu Lê Thị Gương giúp bệnh nhân phong cùi ở
Đá Bắn $1,000.00 - Cha Tiến Lộc DCCT/VN giúp cứu sống thai nhi $1,000.00 - Nữ tu Dòng Đaminh
Phú Cường giúp người nghèo $1,000.00 - Cha Chinh giúp người nghèo (2 lần) $1,000.00 - Đan
Viện Biển Đức Thiên Bình lập tủ thuốc cho người nghèo $1,000.00 - Cha Bùi Văn Giáp Bói Kinh giúp
người nghèo khổ trong xứ $1,000.00 - Trung Tâm nuôi trẻ mồ côi khuyết tật Thánh Giuse
$1,000.00 - Mái Ấm Thiên Ân mù học nghề $1,000.00 - Cha Trịnh Minh Thái giúp người nghèo VN
$1,000.00 - Trại Vinh Sơn 6 Hồng Ân giúp trẻ em dân tộc thiểu số $1,000.00
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