AGAPE Con Đường Tình Yêu

Thư cảm ơn của Sơ Lê Thị Gương, Nữ Tu Bác Ái (12/5/2016)

From: thai hoa &lt; cdlouisepr@yahoo.com.vn &gt;
Date: May 12, 2016 at 3:44:20 AM
PDT
To: &lt; stpaulfamilyofcharity@yahoo.com &gt;
Subject:
Cám ơn
Kính thưa Cha
Linh Hướng và Quý Ân Nhân gia đình Hội Bác Ái Phao-lô.
Con là Nữ tu Isave Lê Thị Gương, con
vừa mới nhận được số tiền: 1.000 USD (hôm qua ngày 11/5/2016) của Hội Bác Ái Phao-lô để lo cho
người nghèo tại địa phương, trong số đó có một số người nghèo dân tộc, ở cách cộng đoàn chúng
con 20km, họ nghèo đói và thiếu thốn mọi sự, chúng con mới khám phá trong năm vừa qua. nhờ
tiền của Hội Bác Ái Phao-lô giúp chúng con đã mua gạo, sữa, đường... để giúp họ, chúng con có ghi
lại được một số hình ảnh và đã gởi qua mail không biết Hội Bác Ái Phao-lô có nhận được chưa? Số
tiền mới nhận này chúng con sẽ tiếp tục mua nhưng thứ cần thiết để giúp họ.
Thay mặt cho
những người nghèo tại địa phương và người dân tộc, con xin chân thành cảm ơn Cha và quý Ân
Nhân đã thương tiếp tục chia sẻ, giúp đỡ tạo điều kiện cho chúng con được phục vụ người nghèo tốt
đẹp hơn.
Nhân dịp chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần, chúng con xin Chúa Thánh Thần luôn hiện
diện, nâng đỡ và chúc lành cho Cha trong Sứ Mệnh đạc biệt đồng hành linh hướng cho công tác Bác
Ái của quý Ân Nhân trong Hội Bác Ái Phao-lô được nhiều kết quả tốt đẹp như lòng Chúa mong ước.
Chúng con cũng xin kính chúc Cha, quý Ân Nhân và gia đình được nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh
phúc và tràn đầy Hồng Ân của Thiên Chúa. TM. Cộng Đoàn. Nt. Isave. Lê Thị Gương. NTBA.
http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-126_3-126_4-1031/

