AGAPE Con Đường Tình Yêu

Thư cám ơn của Lm. GB. TRƯƠNG THÀNH CÔNG (22/7/2018)

From:
"GB. CÔNG" &lt;congcantho@gmail.com&gt;
To:
"GIA DINH BAC AI PHAOLO"
&lt;stpaulfamilyofcharity@yahoo.com&gt;
Sent: Sun, Jul 22, 2018 at 21:23
Subject: Hồi
báo nhận quà
Kính gởi Cha Phaolo Đức Hùng và Quý Anh Chị Em GIA ĐÌNH BÁC ÁI PHAOLO
Kính thăm Cha và Anh Chị Em vui khỏe.
Con đã nhận được 1,000$ (một ngàn đôla Mỹ) Gia đình
Bác Ái Phaolo gởi trợ giúp giáo điểm Rạch Vọp.
Rất bất ngờ và chúng con rất vui mừng ! Vì đúng
lúc chúng con đang xúc tiến 5 ngôi nhà tiền chế cho các hộ nghèo trên một mảnh đất của nhà thờ
bỏ trống nhiều năm qua. Sự giúp đỡ của Gia Đình Bác Ái Phaolo thật đúng lúc và đáng kể. Hy vọng
trong vài tháng tới, chúng con sẽ đưa thêm 5 gia đình định cư gần nhà thờ, sẽ thuận lợi cho con em
đi học, cha mẹ dễ kiếm việc, và giáo xứ thêm vững mạnh. Con sẽ gởi ít tấm ảnh đính kèm.
Trong
năm qua, chúng con vừa sửa chữa, vừa lớp mái, vừa cất mới cho các hộ nghèo, tất cả được 23 ngôi
nhà, tốn khoảng 150 triệu VND. Con không dám xin dự án trợ cấp của các cơ quan từ thiện, mà chỉ
trông vào những khoản tiền của các ân nhân gởi giúp lai rai thôi. Làm từ từ với lòng tín thác vào
Chúa và mong đợi các ân nhân nhớ đến. Hôm nay Gia Đình Bác Ái Phaolo nhớ đến chúng con. Thật
vui mừng !
Ngoài ra, công tác truyền giáo giáo điểm Rạch Vọp chúng con vẫn sinh hoạt đều và có
phần sinh động hơn. Hai năm qua, số lương dân tham dự thánh lễ và học giáo lý hằng tuần tăng
thêm được 120 người lớn-nhỏ. Hiện tại mỗi Chúa nhật, chúng con phải lo cho 350 anh chị em lương
dân, dự tòng vừa bồi dưỡng tinh thần, lòng đạo (10 lớp giáo lý) vừa trợ giúp vật chất, nhất là thuốc
men và gạo.
Chúng con chân thành cám ơn Cha Phaolo, Anh Chị Em, Chị Uyển Nguyện, và quý
Ân nhân đã đồng hành với con trong công tác bác ái và truyền giáo trong bấy năm qua. Xin Chúa
chúc lành cho công cuộc bác ái của Cha và Gia Đình.
Kính mến,
---------------------------------------------Lm. GB. TRƯƠNG THÀNH CÔNG
+84 913 759 767
&lt;hopthurachvop @gmail.com &gt; Nhà thờ Rạch Vọp, Kế Sách, Sóc Trăng
http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-126_4-1104_3-126/

