
DVD kỳ 24 tháng 11-2018 

 

Kính thưa quí Đồng Hương, 

 

Cảnh vật bên ngoài bắt đầu thay đổi, những cây lá xanh nay đang chuyển dần qua 

mầu vàng nâu, rơi xuống theo những làn gió chiều nhè nhẹ.Để qua Xuân với ánh 

nắng hồng mát dịu, mang lại cho vũ trụ một bức tranh đầy mầu sắc của cỏ cây, hoa 

trái, tạo cho thiên nhiên một vẻ đẹp êm đềm và bình an. Cảm ơn Thượng Đế đã ban 

cho chúng ta may mắn được tận hưởng những nét đẹp đó trên đất nước hoàn toàn 

tự do và dư đầy vật chất này. 
 

Tại Hoa Kỳ tháng 11 là mùa Tạ Ơn, Hội Bạn Người Cùi sẽ phát hành DVD kỳ 24 

làm một nhịp cầu nối dài để đưa quí Ân Nhân về thăm các trại phong bên VN qua 

các cuộc phỏng vấn trực tiếp với những bệnh nhân phong và con cháu họ, Đễ quí 

Ân Nhân chứng kiến tận mắt nỗi vui, niềm hạnh phúc khi họ nhận được món quà 

nhân ái mà chính quí vị gửi cho. Thật sung sướng biết bao khi được quí Ân Nhân 

nhận họ làm bạn! 

Sự giúp đỡ của quý ân nhân trong suốt 24 năm qua đã vẽ nên một bức họa tuyệt 

đẹp, muôn mầu của sự yêu thương giữa con người với con người. 
 

“Xin Tạ Ơn Trên Người Vẫn Thương Người” 
 

Thay mặt cho những người phong cùi tại khắp miền xa xôi hẻo lánh trên toàn cõi 

Việt Nam, Hội Bạn Người Cùi xin gửi tới quí Ân Nhân cuốn DVD kỳ 24 với tấm 

lòng biết ơn nhân dịp Mùa Lễ Tạ Ơn năm 2018. 
 

Xin Quý ân nhân tiếp tay giúp Hội phổ biến cuốn DVD mới này đến với những 

người thân quen trong gia đình,bạn làm chung sở,nhà Thờ,Chùa hay các cơ sở 

thương mại. 

 

“Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 

 

Hội Bạn người Cùi chân thành cám ơn quý vị. 

 

 


