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 À LVLMEIN92, moi, Danielle 

 
 

Trọng kính quý Ông Bà, quý Cô Bác, quý anh chị trong Hội AFAPS! 
Con là sơ Maria Trần Thị Lan, xin thay lời cho toàn thể chị em trong cộng đoàn cùng 115 cháu mồ côi và khuyết,  
xin gửi đến  quý Ông Bà, quý Cô Bác, quý anh chị trong Hội, lời chào chúc sức khoẻ và lời cảm ơn  
chân thành nhất của chúng con. 
 
 Kính thưa quý vị trong Hội AFAPS 

Thảm họa ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa gây ra vẫn chưa khắc phục, hậu quả trận lũ lớn năm 2016 

 vừa qua vẫn còn hằn trên từng thân cây, từng ngôi nhà. nơi đây một lần nữa lại phải gánh chịu thêm trận siêu bão 
 (bão số 10) với những thiệt hại to lớn, nỗi đau của đồng bào Miền Trung VN nói chung và Cộng Đoàn cũng như  
nhà Khuyết tật chúng con nói riêng cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng, suốt một tuần qua chúng con không có điện  
nên mọi liên lạc bị gián đoạn. Hôm nay chúng con mới liên lạc được qua email. 
 
kính thưa quý ân nhân, chúng con biết rằng trong năm qua Hội đã giúp chúng con rất nhiều, hôm nay  
một lần nữa chúng con lại đến gõ cửa để xin quý ân nhân tiếp tục giúp. 
Chỉ một viên ngói, một cân gạo, một thùng mì, một tấm áo, một gói kẹo nhỏ, cùng một lời chia sẻ  
của quý vị gửi đến cũng đã làm cho chúng con ấm lòng. 
 

Giời đây chúng con cần lắm những bàn tay của quý Ông Bà, quý Cô Bác, quý anh chị trong Hội, xin hãy san sẽ  

với những người kém may mắn mà chúng con đang cưu mang để cho các em được sống và sống hạnh phúc,  

Chúng con kính xin quý Ông Bà, quý Cô Bác, quý anh chị cầu nguyện và mở lòng hảo tâm cũng như khả năng  

giúp cho chúng con được bao nhiêu thì chúng con rất biết ơn, chúng con không dám đòi hỏi cũng như không  

đặt một điều kiện nào. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria chúc lành cho những dự tính của quý Ông Bà, quý Cô Bác, quý anh chị trong Hội  

luôn luôn tốt đẹp để người nghèo khổ được hưởng nhờ, trong đó có chúng con. 

 

Trân trọng cám ơn và kính chào. 

Sr Maria Trần Thị Lan 

Đ/c: Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hướng Phương 

Xã Quảng Phương, Huyện quảng trạch, Tỉnh Quảng Bình, VN 

Đt: (0084) 1667308762 

mailto:mtghp2005@gmail.com


2 
 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 



4 
 

 

 

 


