AGAPE Con Đường Tình Yêu

Thư của LM Giacôbê Nguyễn Hồng Phong

On Friday, October 26, 2018, 6:41:11 AM PDT, nguyen phong &lt;phongcvh@yahoo.com&gt;
wrote:
V ân Đõa, ngày 26 tháng 10 năm 2018
Thư thăm Nhật Nam!
Xin Chúa chúc lành
cho Nam!
Cha là linh mục Giacôbê Nguyễn Hồng Phong, quản xứ giáo xứ Vân Đõa, giáo phận Đà
Nẵng, Việt Nam.
Lời đầu tiên, cha cầu xin Chúa ban ơn, chúc lành cho Nam và gia đình được
mạnh khỏe, bình an trong tình yêu của Chúa. Sau nữa, cha cảm ơn Nam đã đọc email của cha. Qua
email này, cha muốn chia sẻ với Nam một vài tâm tình.
Cha về làm quản xứ giáo xứ Vân Đõa này
được hơn 6 năm rồi, bây chừ đang là năm thứ 7.
Những công việc mục vụ thường xuyên của cha
hằng năm như sau :
1. Chia sẻ học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn : 1.000 USD
2. Chia sẻ học bổng cho các em học sinh phổ thông : 1.500 USD
3. Tổ chức Đêm Trung Thu cho
khoảng 1.000 em thiếu nhi, không phân biệt tôn giáo tại 4 xã nơi cha đang làm việc mục vụ : 800
USD
4. Tổ chức Đêm văn nghệ hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh cho cộng đoàn và quà ông già
Noen cho các em thiếu nhi : 1.000 USD
5. Nấu bánh tét, mổ heo, chia sẻ quà Tết cho khoảng
200 người già, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết : 2.000 USD
6. Tổ chức dạy đàn, mua đàn,
dạy vi tính, mua vi tính cho các em, không phân biệt tôn giáo, để nâng cao sự hiểu biết cho các em
tại miền quê này.
Và còn một số hoạt động khác nữa. Tất cả số tiền này, cha đều đi xin mỗi
người một ít để có thể lo cho các em thiếu nhi và những người có hoàn cảnh khó khăn.
Đến hiện
tại, cha vẫn còn trăn trở muốn xây dựng 3 phòng học cho các em thiếu nhi tại đây : 1 phong học
đàn, 1 phòng học vi tính, 1 phòng thư viện đọc sách cho các em thiếu nhi, nhưng vẫn chưa có
nguồn kinh phí để làm. (Ước tính việc xây dựng khoảng 7.000 USD)
Đây là một số hoạt động
mục vụ của cha, tâm tình và chia sẻ cùng với Nam. Nếu như có thể được, trong tâm tình yêu mến
Chúa, yêu mến các em thiếu nhi vùng quê, Nam có thể chia sẻ, giúp đỡ cho các em thiếu nhi nơi
đây để các em có điều kiện học hành, hầu có thể làm sáng danh Thiên Chúa và đem lại một cuộc
sống tốt đẹp hơn.
Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho Nam nhé.
Linh mục Giacôbê Nguyễn
Hồng Phong
Quản xứ giáo xứ Vân Đõa
Số điện thoại : 0935.220087
Email :
phongcvh@yahoo.com Facebook : Cha Phong
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