Tạ Ơn Trên Người vẫn thương Người
"Cùi phong loang lỡ đầy mình
Ai ơi xin bỏ chút tình giúp nhau
Xóa đi nỗi khổ niềm đau
Lòng người hải ngoại biết bao là tình"
Câu thơ trên đã được một em bé đọc trong chương trình Đại Nhạc Hội vài năm
trước, và cũng gần đến ngày Đại Nhạc Hội lần thứ 24 sẽ tổ chức vào lúc 1 giờ
trưa Chúa Nhật ngày 3 tháng 6 năm 2018 tại hí viện Saigon Performance Art
Center, thành phó Fountain Valley, California.
Ai có về tận chốn nơi rừng thiêng nước độc của quê hương, nơi những người
phong cùi đang sống lây lất cho qua ngày, mới thấy rõ và cảm thông cho niềm đau
và nỗi thống khổ mà họ đang phải gánh chịu. Như chúng ta đã thấy qua hình ảnh
những đôi mắt trũng hố sâu, tay chân cùi cụt, toàn thân biến dạng, người chẳng
ra người, nằm lê lết, toàn thân bất toại, trông thật thương tâm! Họ là một trong hơn
4,000 người sống rải rác trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nơi mà bao năm nay họ đã
và đang sống nhờ vào lòng hảo tâm của quý vị đó.
"Bầu ơi thương lấy bí cùng ,
tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
Hội Bạn Người Cùi xin giới thiệu vé số tình thương, xin Quý Vị trước mua vui sau
làm việc nghĩa qua những tấm vé số nhỏ bé, giá chỉ có 2 dollars một vé. Lô độc
đắc trúng xe Camry 2018 và các lô tiền mặt nữa. Vé số sẽ được xổ trong ngày Đại
Nhạc Hội.
" Dù xây chín bậc phù đồ,
không bằng làm phúc cứu cho một người ”

Kính xin Quý Vị tiếp tay " Người Đã Cứu Người " với Hội Bạn Người Cùi .
Trân trọng và hẹn gặp lại Quý Vị trong ngày Đại Nhạc Hội, Chúa Nhật ngày 3
tháng 6 năm 2018.
Xin vào website: www.nguoicui.org
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