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Lòng nhân ái quý biết bao 

Là niềm vinh dự tự hào ai ơi 

Vòng tay mở rộng cho đời 

Hào quang dành sẵn cho người thiện tâm.



 

 

Kính thưa quí ân nhân,      

Trong suốt 28 năm qua được sự giúp đỡ, ủng hộ, tài 

trợ cúa quí vị đã mang đến  nụ cười, hy vọng và tin 

yêu cho gần 4 ngàn người Cùi,giúp họ có thêm nghị 

lực,sức chịu đựng và niềm tin để vượt qua những khó 

khăn chồng chất khi phải triền miên đối mặt, chống 

chọi với bệnh phong và đói khổ:  Người Cùi ngày ăn 

với ruồi, tối ngủ với muỗi; Đêm ngày bị cắn xé đau 

nhức bởi những vết thương lở lói rướm máu chảy mủ, 

cùng với những ghẻ lạnh xa lánh cùa người thân, 

đồng loại..  

                                                                    

 

Thay mặt cho gần 4000 người Cùi và 2000 con 

cháu của họ, Hội Bạn Người Cùi  xin ghi nhận và chân 

thành cảm tạ quý ân nhân đã thường xuyên đóng góp, 
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Thư Ngỏ 2022

Kính thưa quý nhà hảo tâm, ân nhân và bạn hữu 
Hội Bạn Người Cùi (HBNC),

Thư Ngỏ 2022

Thương thay thân phận người cùi
 Cả đời lê lết nhủi chui thế này 
Tay chân phong, hủi, phì, lòi

  Rớt dần, ngắn bớt, lìa, còi, thân đau 
Cùi khô, cùi ướt, cùi màu

 Cùi thân, cùi phận, cùi nhau, cùi lì
Đã cùi mà lại biết đi 

Ăn dần thân thể chết thì mới thôi
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ủng hộ, giúp đỡ những mảnh đời cùi hủi bất hạnh 

cùng cực đang rên siết trên quê nhà Việt Nam.                       

 Kính chúc quý ân nhân luôn an vui  dồi dào sức khỏe 

và gia đình an khang thịnh vượng. Hội Bạn Người Cùi 

ước mong được quý ân nhân tiếp tục đồng hành hổ trợ 

và giúp mời gọi thêm người thân bạn bè và các nhà 

hảo tâm cùng nhau chung tay làm việc lành tích đức 

hầu xoa dịu cho người Cùi bớt khổ đau về tinh thần, 

thiếu thốn về vật chất và cho con cháu họ có cơ hội  

vươn lên với đời..                                                                                                           

Mọi sự  giúp đỡ của quý ân nhân  không kể ít hay 

nhiều  n  đều "Một miếng khi đói bằng một gói khi o"

được các linh mục và tu sĩ nam nữ trao tận tay cho tất 

cả 4000 người Cùi ở trong các trại phong trên toàn cỏi 

quê hương Việt Nam yêu dấu.  Những nghĩa cử cao 

đẹp của quý ân nhân "Lá lành đùm lá rách, Lá rách 

đùm lá tả tơi" khiến người Cùi luôn xúc động ấm lòng 

bớt cô đơn tuyệt vọng vì họ đang cảm nhận hồng ân  

thiêng liêng cùa tình người vẫn còn quan tâm, chạnh 

lòng thương đến thân phận người Cùi. 

 "Xin Trời giọt nắng lẻ loi ! 

Xin người giọt lệ nhỏ nhoi chốn này.

 

Người Cùi Khổ Lắm Ai Hay???" 

Cha linh hướng,

Linh mục Đặng Văn Chín
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 Tại giáo phận Kon Tum, giáo xứ Kon Thụp 

thuộc tỉnh Gia Lai, một miền sơn cước, Kon Thụp của 

chúng tôi là một giáo xứ của người đồng bào dân tộc, 

nằm giữa làng cùi. Ở đây, người dân có trình độ văn 

hóa rất thấp vì cuộc sống của họ rất khó khăn, hơn 

hết họ có một sự mặc cảm rất lớn và thường phải xa 

cách với người khác vì họ là những người cùi.  Ai cũng

sợ và ai cũng tránh xa không dám gần họ. 

 Cuộc đời 

của họ luôn gắn 

bó với sự đau 

khổ. Đau khổ 

của thân xác là 

căn bệnh phong 

tàn phá cơ thể 

với những cơn 

đau do vi khuẩn Mycobacterium Leprae mang lại. 

Nhưng vì quá nghèo, họ không có lương thực hay 

thuốc men để chữa trị, vì thế họ cần những tấm lòng 

nhân ái, quảng đại và chia sẻ, để giúp cho họ vượt 

qua những khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Vì 

mang căn bệnh, họ đành chấp nhận phải tách riêng 

và sống âm thầm. Ngay khi họ hết bệnh muốn hòa 

nhập với cộng đồng nhưng vẫn còn mặc cảm về bản 

thân của mình. Vì thế, nhà thờ là nơi duy nhất họ đến 

được.  Ở đó, một sợi dây vô hình mang họ xích lại gần

Hình Thể Không Nguyên Vẹn 
Vẫn Khao Khát Được Sống
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nhau hơn, có một cảm giác an toàn hơn và được yêu 

thương hơn.

 Ngày tôi về giáo xứ Kon Thụp ra đón tôi trong 

đó có những người cùi, những con người thiếu đi 

những phần chi thể, nhưng trên khuôn mặt thì ẩn 

chứa một sức 

sống mãnh liệt, 

một trái tim 

khao khát được 

yêu, miệng luôn 

nở nụ cười. 

Những hình ảnh 

ấy vẫn luôn khắc 

sâu trong tâm trí của tôi. Tôi luôn hy vọng làm được 

điều gì có ích cho họ và mang lại cho họ một chút hơi 

ấm của tình người. Nhưng một mình tôi thì không thể 

làm được gì, vì vậy  tôi rất cần những đôi bàn tay giúp

sức. Tôi xin cám ơn "Hội Bạn Người Cùi" đã giúp đỡ 

cho những hoàn cảnh khổ đau trong giáo xứ Kon 

Thụp trong suốt thời gian qua.

 Họ đó những con người còn đang sống nhưng 

trong mắt nhiều người xem như họ không còn tồn tại. 

Họ trở thành một gánh nặng cho xã hội. Nhưng họ 

đâu có muốn mình mắc bệnh đâu nhưng con cùi đã 

viếng thăm họ. Cũng giống như chúng ta đã trải qua 

một cơn đại dịch Covid, ai trong chúng ta cũng muốn 

mình không bị lây nhiễm nhưng con virus có tha ai 

bao giờ. Số phận của những con người không may 

mắn, còn chúng ta là những con người may mắn hơn. 
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 Không ai trong chúng ta có thể sống thay họ, 

bước đi trên đường đời cho họ. Nhưng chúng ta có thể 

giúp cho họ bước đi trong cõi lòng ấm ấp. Một trái 

tim, tìm đến một trái tim. Như mẹ thánh Têrêxa 

thành Calcutta đã từng nói khi mẹ chăm sóc cho 

những người nghèo và người vô gia cư tại Ấn Độ: ọ " H

sống không giống như một con người, thì khi họ chết 

chúng ta cố gắng giúp họ chết như một con người". 

Câu nói của Mẹ Thánh làm cho chúng ta phải suy 

nghĩ. Mẹ là một con người nhỏ bé nhưng lại có một 

trái tim vĩ đại.

Họ luôn thầm 

hát bài ca tạ 

ơn. Tạ ơn vì 

nhiều con người 

còn nhớ đến họ. 

Tạ ơn đời vì cho 

họ sống giữa 

dòng đời còn có 

những tấm lòng 

nhân ái, hàn gắn lại những vết thương cho họ. Tạ ơn 

người vì có những con người yêu thương họ một cách 

quảng đại, không so đo tính toán thiệt hơn, đã lấy 

trái tim mình sưởi ấm cho những mảnh đời bất hạnh. 

Đó là: "HỘI BẠN CỦA NGƯỜI CÙI".

 Kon Thụp, Đia Phận Kontrum 29-7-2022

Lm. Phêrô Nguyễn Đình Phụng, SVD
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 Con sinh ra ở biển Bình Định quê cha, từ nhỏ 

con chưa kịp nhớ nhiều về cảnh đẹp quê hương Hoài 

Nhơn đất võ. Nhưng đã sớm khắc ghi những hình ảnh 

người phong cùi ở trại phong Tuy Hòa. Ông bà nội con 

đều là người mắc phải bệnh phong cùi. 

Như những thước phim quay chậm, từng phân cảnh 

hiện ra: con nhớ ngược lại thời gian 20 năm về trước: 

Ba con đang làm thuê cho người ta bỗng phải nghỉ 

việc ở nhà. 

Mẹ con làm 

công ty dệt. 

Nghe tin ba 

mất việc và 

người quen 

của mẹ đến 

thăm rồi xì 

xào to nhỏ 

là ba của 

Huy bị bệnh phong cùi. Trên người  ba bắt đầu có 

nhiều vết lở loét hơn, tiếng vào lời ra rồi mẹ cũng bị 

mất việc luôn.

Gia đình con phải dọn ra ngoài ở  vì người nhà cũng

như hàng xóm sợ hãi, xa lánh. Gia đình con không 

biết đi đâu nên dọn lên núi Ngự Bình ở. Hồi ấy,Ngự 

Bình không phải phố xá đông đúc như bây giờ, quanh 

núi nhà lác đác dăm ba căn, nghe qua cứ tưởng chốn 

vui chơi tao nhã, nhưng nơi đây chỉ là mồ của những 

Con Chỉ Ước Được Ăn NoCon Chỉ Ước Được Ăn No
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người chết. 

Người sống ở 

chung với người 

chết. Gia đình 

con có năm 

người,dựng một 

cái chòi,mùa hè 

thì oi bức,  mùa

đông gió lùa vào 

từng cơn buốt 

lạnh, mưa to chừng nào gió lùa vào rét buốt chừng ấy, 

những cơn mưa lớn nước dột đầy nhà, đêm nằm ngủ 

xoay qua bên nào cũng ướt. 

Lúc đó con lên sáu tuổi, phải chạy cơm từng bữa. Có 

hôm mẹ nói cầm mấy ngàn đi ra chợ mua gạo cho bữa 

cơm tối của cả gia đình, con đánh rơi đâu mất, cả 

ngày hôm đó không dám về, con phải ở chợ cả ngày ăn 

xin, xin suốt một buổi chợ mới xin đủ tiền mua được 

mấy lon gạo. Cả hai bố mẹ đều mất việc nên gia đình 

con càng nghèo khổ hơn.

 Những lần xin tiền đóng học phí bố mẹ đều im lặng.

Sự im lặng ấy đủ để hai anh em con phải  nghỉ học. 

con theo bạn trong xóm rủ đi bụi đời "xin mộ" có 

nghĩa là đi lấy cắp bánh trái từ những người thân đến 

nghĩa trang thắp hương,cúng của người chết để ăn 

cho no bụng. Có lúc con nghĩ đi tháo bánh xe đạp để 

bán sắt vụn lấy tiền cho mẹ mua gạo. Ngày đó không 

hề nghĩ đúng hay sai mà chỉ nghĩ làm sao có tiền đưa 
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mẹ đong gạo để được ăn no.

Sự xuất hiện của "một bà tiên" làm thay đổi đời con.

Một hôm có bà Sơ Nguyễn Thị Thay Minh đến nhà, 

cho bố mẹ con mượn tiền sinh hoạt hàng tháng. Bà 

hỏi: Huy có muốn đi học không? Việc đi học đã từ lâu 

rồi con không dám nghĩ tới. Nghe Sơ hỏi như có một 

luồng cảm giác sung sướng chạy dọc trong người, con 

vui quá,đáp ngay,

 "Dạ có".

Vài tuần sau con được 

đi học trở lại. 10 tuổi 

đến trường mới, lớp 

mới, bạn mới nhưng 

"thân phận" vẫn cũ. 

con lấm lét sợ bị bắt 

nạt và đeo đẳng cảm 

giác thua thiệt của 

con nhà nghèo.

Cuộc đời luôn có 

nhiều thử thách. Nhớ 

về những cú sốc trong 

đời, con không sao 

quên được, con có 

người bạn tên Q. Bạn 

Q mời con và cả lớp đến dự sinh nhật năm lớp bốn. 

Cuối buổi, bạn Q xướng đến tên ai thì bạn đó lên bóc 

quà. Đến phiên con, tay không, chỉ biết nhìn quanh lạ 

lẫm như lạc vào thế giới khác, không có quà vì đâu 

biết quà là gì? Con đỏ mặt tía tai và thật là xấu hổ. 
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Xong rồi cả lớp kéo 

nhau đi hát 

karaoke,con thấy 

không phải là nơi 

phù hợp với con nên 

con  đi về thì gặp 

bạn Q, xe đạp của 

bạn bị thủng săm. 

"con xung phong dắt 

xe đi vá cho bạn, 

không ngờ khi quay 

trở lại lấy xe thì xe 

bị "mất cắp". Chiếc 

xe đạp Phượng 

Hoàng thời ấy chỉ 

bạn nào gia đình 

giầu có mới mua nổi. 

Công an phường mời 

con lên làm việc, lồng ngực con như nổ tung, gia đình 

bạn Q nhìn Huy như một tội phạm. Không hiểu sao, 

trong đầu con lúc đó cứ vang lên câu nói: con không 

lấy, không sợ,không sợ. Rồi công an theo dõi con một 

thời gian thấy con không có tiền họ tha cho con.

Những ngày con đi học,  luôn  mang đôi dép nhựa đã

gần đứt quai. Ngoài giờ học con còn đi bán kem, bán 

bánh đa,bán đủ thứ. Suốt những năm tiểu học đến 

khi học ngành nghề ra trường, con không nhớ bao 

nhiêu lần gia đình con được Sơ Thay Minh đến giúp 

đỡ. Sơ đưa con trở lại trường, còn cho gia đình con vay 
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15 triệu đồng để dựng một căn nhà. 15 triệu đồng thời 

đó lớn lắm, giá trị lắm. Và từ đó gia đình con được 

sống trong một căn nhà không còn lo sợ gió mưa. Sơ 

còn cho thêm tiền để mua cho ba chiếc xích lô làm 

"cần câu cơm".

Con cũng phụ bố chạy xích lô để bố con bớt mệt, nên 

con nhiều lần bị thầy cô la phạt và nói con vô kỷ luật 

con buồn lắm. Có lần trống trường điểm giờ vào học, 

cô chủ nhiệm tình cờ thấy con đang đạp xích lô chở 

khách vội vàng ngang qua cổng trường,khuất theo 

con đường, từ đó, Thầy, Cô không còn phạt con nữa.

Con còn nhớ, có một ngày giữa trưa, Sơ Thay Minh và 

đoàn bác sĩ đến thăm gia đình con. Sơ hỏi: Huy có 

muốn sau này học trường thuốc không? Con nuôi 

mộng học Thuốc từ 

đó nhưng cũng biết 

khả năng của mình 

nên con chọn học 

điều dưỡng.  Vừa

đạp xích lô vừa học. 

con ra trường được 

nhận vào làm khoa 

Sức khỏe tâm lý, 

bệnh viện Trung 

ương Huế.

Con nghe tin sơ 

Thay Minh yếu lắm rồi, nên con ghé thăm Sơ, khi ấy 



con mới biết tất cả những chi phí cho con học hành, 

cho ba mẹ xây nhà, mua xích lô cho ba … bấy lâu nay 

chính là của quý ân nhân qua  Hội Bạn Người Cùi ở 

Mỹ gửi về giúp gia đình Huy bao năm qua mà Huy 

chẳng  biết, cứ vô tư nhận như không. 

Lòng nhân ái của những đồng bào hải ngoại đã âm 

thầm giúp gia đình con. Con vô cùng biết ơn, ghi sâu 

vào trái tim và tràn đầy lòng cảm phục. Để đáp lại 

lòng yêu thương không vụ lợi đó, con tiếp nối bước 

chân Sơ Thay Minh và Hội Bạn người cùi tình nguyện 

làm thành viên, trở thành nhịp cầu giúp đỡ lại các 

bệnh nhân phong cùi và con cháu họ tại Huế như một 

tấm lòng tri ân.

Hàng năm  con 

tình nguyện chăm 

sóc cho 70 bệnh 

nhân phong cùi, 

thay băng, trò 

chuyện về những 

khó khăn, thuốc 

men. Con là nhịp 

cầu để Hội tin 

tưởng, tiếp tay 

giúp đỡ hàng trăm 

học sinh, sinh viên 

con em người phong theo cách mà trước đây con đã 

từng nhận được. Con xin tiền Hội để sửa chữa những 

căn nhà dột nát, tạo sinh kế cho nhiều người có thể tự 
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nuôi sống bản thân.

"Vui nhất là nhiều em đã đạt học sinh giỏi xuất sắc, 

có nhiều em ra trường, có địa vị khá cao trong xã hội 

như  giáo sư Hải Đường, dạy Vật lý trường Quốc Học

Huế, một số em trở thành giám đốc doanh nghiệp.

 Con xin cảm ơn Hội Bạn Người Cùi và 15,000 

quý ân nhân trên toàn nước Mỹ và nhiều nước khác 

đã  giang rộng vòng  tay nhân ái để vực dậy những

mảnh đời tận cùng khổ,tận cùng sa lầy dưới đáy xã 

hội để ngày nay những gia đình phong cùi được ấm no 

và  những con cháu người phong cùi có công ăn việc 

làm vững chắc, và có  địa vị trong xã hội.

 Qua lòng hảo tâm của quý ân nhân cho con cảm 

nhận được "tình yêu thương như một vòng tròn chạy 

mãi không dứt mà mỗi ngày mỗi nối dài, nối rộng 

thêm mãi".

Kính Thư,

Đặng Huy 

Con bệnh nhân, Huế

12
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 Tết cổ truyền đang đến trên Quê Hương Việt 

Nam nhưng năm nay hơn năm nào hết có lẽ mọi 

người đang đón những ngày Tết đặc biệt vì ai ai cũng 

cảm thấy dè dặt, riêng tại Tỉnh Bình Định nhất là 

trong trại phong Qui Hòa một sự im lặng buồn bả 

không nghe tiếng cười cũng chẳng thấy một bóng 

dáng người nào dù ngoài đường hoặc trên bải biển 

Sau khi  nhận quà Tết của Hội Bạn Người Phong 

niềm vui chưa hết vì dịnh bệnh covid vẫn còn nhưng 

HBNP vẫn cấp tiền ăn hàng tháng cho các bệnh nhân 

phong. Các cụ nhà an dưỡng đã bị nhiễm covid quá 

nhiều ,đau xót quá là các bệnh nhân nằm liệt gường, 

con cháu vào thăm đã đem dịch bệnh đến cho bệnh 

nhân 50% đã bị nhiễm bệnh ,tất cả đều bị cách 

Đón Xuân Với Covid 19
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ly….Nỗi lo chồng chất nỗi lo, nhưng nghĩ cho cùng thì 

Chúa cũng an bài mọi sự được may mắn HBNP cho 

quà Tết nhận thêm tiền của tháng 1+2 nên bệnh 

nhân có tiền để chi tiêu tiền thuốc cũng như tiền ăn. 

Nhiều gia đình của bệnh nhân trong trại cũng bị 

nhiễm phải cách ly ,chị em chúng tôi cũng tìm đủ mọi 

cách để giúp họ trong lúc dịch bệnh đang bùng nổ sau 

những ngày Tết .

Kính thưa HBNC,

Do số tiền của HBNC gửi về mà bệnh nhân trại 

phong Quy Hòa  không sợ đói trong những ngày Tết 

dù trại phải cách ly.  Chúng tôi muốn  nói lên lòng biết

ơn đến HBNP và quý ân nhân đã nâng đỡ và giúp trại 

phong Quy Hòa vượt qua những khó khăn trong thời 



gian dịch bệnh khó khăn,sự hy sinh và lòng quãng 

đại của HBNP và quý ân nhân chúng tôi không thể 

nào trả ơn nỗi chỉ cậy nhờ vào lòng thương xót của 

Chúa ban cho quý vị những Hồng ân đặc biệt để đáp 

lại tình thương đã dành cho trại phong Quy Hòa.Nhất 

là những hoàn cảnh cũng như  những mảnh đời bất

hạnh sinh ra và lớn lên mà từng ngày phải nương tựa 

vào lòng từ bi của người khác. 

Thay mặt cho bệnh nhân phong và chị em trong Tu 

Viện tại trại phong Qui Hòa, Qui Nhơn tôi xin chân 

thành cám ơn anh chị em trong HBNP và quý ân 

nhân xin nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành nhất 

của chúng tôi và của bệnh nhân phong.

Kính Quy Hòa 2/22

Nữ tu Lucia Hoàng Thị Mỹ Dung 

Bề trên Tu viện 

15
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Bước chân lê lết vào đời
Con là con gái người cùi Việt Nam

Nhà xiêu,mái dột nước tràn
Cơm chan nước mắt nát tan cõi lòng

Trưởng rằng số phận long đong
Một đời tủi nhục dám mong ước gì

Nhìn ba đau đớn tứ chi
Trông mẹ dạ héo sầu bi tủi hờn

Tủi đau túng thiếu u buồn
Bữa ăn không đủ bỏ luôn học hành

Ngờ đâu con được phước lành
Bát cơm chén nước, ngọt canh ấm lòng

Giảng đường ngỏ lối con trông
Nay thành sự thật khơi dòng ước mong

Tạ ơn những tấm lòng vàng
Ân nhân hải ngoại xa gần thương con

Tạ ơn những bát cơm ngon
Mà con có được khi con đói lòng 

Tạ ơn tình nghĩa ấm nồng
Cho con bám víu giữa giòng nghiệt oan

Con xin đầu cúi  tạ ơn
Bà Tiên, ông Bụt giúp con đổi đời

Tạ Ơn Người

Em Bích Thủy, Con Bệnh Nhân, Huế
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 Trại phong Điện Biên cách thủ đô Hà Nội 

khoảng 500 km về phía tây bắc. phía tây giáp Lào, 

phía Bắc giáp với Trung Quốc. Trại nằm sâu trong 

rừng thuộc huyện Tuần Giáo. Nơi đây có 25 bệnh 

nhân phong đang sống trong khu điều trị, họ hoàn 

toàn là người dân tộc thiểu số, Dao, Mông, Tầy, Thái.

Ông Lò Văn Sơ năm nay 

65 tuổi. Ông từ Huyện 

Mường Lay về đó. Cuộc 

đời của ông rất khổ, khi 

mắc bệnh dân làng sợ hãi 

xa tránh, ông thấy tủi 

phận đi lang thang vào 

rừng cho khuất mặt mọi 

người. ông lang thang ở 

hang, ở hố sau đó ông 

dựng một cái chòi để ở, 

ông sống bắng thức ăn 

trong rừng. Vì bệnh 

phong làm cho chân tay 

tê bì mất cảm giác không 

biết đau, không biết nóng nên khi làm việc không để 

ý nó bị xầy xước hoặc bị bỏng nên rất dễ bị hư hỏng 

chân tay. Ông kể có nhưng khi bị lên cơn sốt liên 

miên lại bị đau thần kinh không dậy được tưởng như 

là chết vì đói, vì rét, không có thuốc, cứ nằm phó mặc 

cho trời, lúc nào dậy được thì đi vào rừng  kiếm ăn, 

Bệnh Nhân Phong Điện BiênBệnh Nhân Phong Điện Biên
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ông ăn ở như vậy suốt 7 năm. 

Một ngày nọ trung tâm y tế 

tỉnh đi đến các Huyện, Xã để 

khám bệnh cho người dân,  họ 

thấy ông chân tay lở loét 

người gầy gò xanh xao và họ 

đưa  ông về khu điều trị. Ông 

đã về đó được 20 năm, chân 

tay tàn phế nặng. Ông rất 

phấn khởi mỗi khi nhận được 

tiền giúp đỡ của Hội Bạn 

người cùi, ông và bệnh nhân ở 

Điện Biên Phủ nói, ở đây xa 

xôi chẳng có ai đến thăm chỉ có Sơ mang tiền cho 

chúng tôi và tiền học cho các cháu, chứ chẳng có ai 

đến đây đâu vì nó xa quá, đường đi lại khó khăn nguy 

hiểm. Có lần chúng tôi  đến thăm họ bị lật xe, tưởng 

đã chết,nhưng nhờ trời thương để chúng tôi ở lại giúp 

cho họ, trên xe có 38 người, chết mất 2 người, bị 

thương mấy người trong đó có 2 chị em tôi, Chúa 

thương chỉ mất 1 tháng nghỉ ngơi để những chỗ bị 

chấn thương ổn định lại.

Đối với bệnh nhân phong Điện Biên Phủ nguồn tài 

trợ chính của họ là số tiền trợ cấp của quý Ân Nhân 

qua  Hội Bạn người cùi giúp họ tiền hàng tháng.  xin 

quí hội tiếp tục giúp đỡ họ, đừng bỏ rơi họ. 

Thay mặt cho các bệnh nhân phong cùi Điện Biên 

chân thành cảm tạ quý ân nhân.

Nữ tu, Maria Nguyễn Thị Yên
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 Trong tương quan của sự cho đi và nhận lại, 

câu chuyện dưới đây của tôi là một chia sẻ về một 

kinh nghiệm và niềm vui trong hành trình khám phá 

" tiếng gọi yêu thương" của Đấng đã mời gọi tôi vào 

hành trình" Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh 

em" ( Ga 20;21)

Lý Quang Diệu, sinh thời đã từng nói " Hỡi thanh 

niên hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho 

bạn một tỉ đô xanh" tuổi trẻ của tôi và bạn đáng giá 

bao nhiêu? Với tôi, tuổi trẻ sẽ là vô giá khi tôi biết 

sống và làm việc cho lý tưởng và những  gì cao quý.

Một ngày sống 

bắt đầu bằng 

những việc 

thiêng liêng, 

động lực để tôi 

tiếp tục trên 

hành trình 

khám phá" 

Tiếng gọi yêu 

thương" của 

Đấng đã yêu 

thương tôi hết 

mực, như một 

thói quen mỗi 

buổi sau khi đón nhận nguồn sống cho tâm hồn. Chị 

em tôi cho bệnh nhân ăn sáng, gặp gỡ bệnh nhân, , 

Tiếng Gọi Yêu ThươngTiếng Gọi Yêu Thương
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lau chùi, quét dọn, 

cắt móng tay, móng 

chân,  tắm rửa và 

giúp các bệnh nhân 

ăn uống ….Công 

việc tưởng chừng 

như đơn giản và 

nhỏ bé, nhưng nó 

để lại trong chúng 

tôi rất nhiều suy 

nghĩ và cảm 

nghiệm. Đặc biệt 

với riêng tôi, mỗi 

lần đến với bệnh 

nhân là một niềm 

vui, một cảm nhận 

khác nhau và có cả áp lực. Khi sống trong một môi 

trường chỉ biết ''nhận'' mà ''chẳng có gì để đáp lại''. 

Mặc dù vậy," Tiếng gọi yêu thương" vẫn luôn thúc 

bách tôi với những hàng trình khác nhau.

Vào những  buổi sáng,  chúng tôi đi thăm một vòng 

tất cả các cụ cần chăm sóc đặc biệt, Chỉ dăm ba câu 

nói chuyện, hỏi thăm vui cười với họ cũng đủ cả tôi và 

họ, có chút niềm vui “năng lượng" cho ngày mới, giữa 

nơi bệnh viện ảm đạm  đầy ưu phiền và đau đớn do 

bệnh phong cùi gây nên. Qua đó tôi nghiệm thấy giá 

trị của nụ cười, giá trị của sức  khỏe mà hằng ngày tôi 

vẫn thờ ơ, dững dưng.  Bên cạnh đó tôi cũng khám 

phá được món quà tuyệt vời Chúa ban cho tôi, Ngài 



tặng ban cho tôi ngay từ khi tôi được thấy ánh mặt 

trời. Tôi Nghĩ ra rằng:  "Gieo suy nghĩ , gặt hàng động;

Gieo hành động, gặt thói quen,Gieo thói quen, gặt 

tính cách; Gieo tính cách , gặt số phận”.

 Tạ ơn Chúa luôn đồng hành cùng tôi trong 

hành trình" tiếng gọi yêu thương" Ngài cho tôi được ý 

thức về bản thân, ý thức về giá trị mà tôi đang có , về 

những hạnh phúc và cả những nhiệm vụ Chúa giao, 

để  cộng tác, để tôi biết được thánh ý Ngài trong cuộc 

đời tôi. 

Một chút cảm nghiệm sống với bệnh nhân phong 

Quỳnh lập.

Nữ Tu, Maria Nguyễn Thị Nguyện
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 Chúng con có dịp đến thăm gia đình anh 

Nguyễn Văn Lợi tại xã Mỹ Hoà, huyện Cầu Ngang, 

tỉnh Trà Vinh vào một chiều mưa, thật không khỏi 

chạnh lòng vì những thiếu thốn, khó khăn mà cả gia 

đình 4 thành viên đang đối diện. Là trụ cột trong gia 

đình, anh Lợi không may nhiễm bệnh phong. Căn 

bệnh hiểm ác 

cướp đi của 

anh bao 

nhiêu cơ hội 

việc làm, dự 

định, hơn hết 

là sức khoẻ. 

Từ ngày đổ 

bệnh, cuộc 

sống kinh tế 

gia đình vốn 

đã khó xoay 

sở lại càng vất vả. Hai đứa con đang độ tuổi cắp sách 

đến trường, bây giờ chỉ trông chờ vào sự trợ giúp của 

quý ân nhân qua những quỹ học bổng,... 

 Anh chị sống trong căn nhà lá đã qua nhiều  

mùa mưa nắng, cũ kỹ. Đêm mưa, nước dột lỏm chỏm. 

Những đứa trẻ co ro vì gió lùa vào giá lạnh. Người mẹ 

trong nhà lo mảnh vườn trồng rau màu với số tiền ít 

ỏi, không đủ để lo cho cái ăn, cái mặc hàng ngày của 

các con cho được ấm no. Và, tương lai của các con trên 

Ước Mơ Kiếp Nghèo
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đường học vấn còn là câu chuyện đầy gập ghềnh! 

 Cuộc sống ở miền quê lam lũ nhưng vẫn nghèo. 

Dịch Covid-19 tràn tới xóm làng, người yếu thế như 

anh chị lại tụt về phía sau. Mùa màng tổn thất. Ở 

nông thôn, nhu cầu việc làm không nhiều lại trong 

những ngày dịch dã căng thẳng, đời sống càng khốn 

đốn. Sau dịch, người cha lại tất bật làm thuê, làm 

mướn để lo kinh tế cho gia đình. 

 Anh Lợi chia sẻ, bệnh tật làm anh mệt mỏi, sức 

khoẻ sa sút. Anh muốn đi làm nhưng phần vì bệnh 

ngặt nghèo, tay yếu và mất cảm giác nên khó cầm 

nắm. Hơn nữa: "bị bệnh phong, rất  khó xin được việc 

làm!". Anh tâm sự. Sống trong căn nhà đơn sơ, dột 

nát,  mơ ước lớn nhất của anh chị lúc này là có một

mái nhà không bị mưa dột nước chảy ngập nhà, đặc 

biệt có thể có đủ tiền  chi phí cho con đến trường. 

Phần mình thì già rồi. Thế nào cũng được. Tội là tội 

chúng nó, phải sống 

trong cảnh thiếu hụt. 

Các cháu thấy cha 

mẹ cực nhọc nên 

cũng cố gắng học. 

Không quậy phá gì. 

Vợ chồng tôi khá yên 

tâm phần này. 

Căn nhà anh chỉ có 

chiếc giường được 

xem là có giá trị 

nhất. Cái tủ đựng đồ 
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đã sứt cửa. Mấy cây 

cột liêu xiêu. Thầm 

nghĩ nếu bão lớn ập 

vào chắc chắn sẽ 

cuốn đi ngôi nhà 

không thương tiếc. 

Hoàn cảnh anh Lợi 

là một trong những 

hoàn cảnh khó khăn 

của bệnh nhân 

phong tại địa 

phương. Nhìn hai 

em nhỏ gương mặt 

hiền hậu, ngây thơ đang chăm chỉ học bài thật đáng 

thương. Chúng con hy vọng, qua sự giúp đỡ của quý 

ân nhân cuộc sống gia đình anh chị sẽ tốt hơn, để lớp 

trẻ tiếp tục đến trường,  Và hy vọng  được đạt  tới đia

vị cao trong xã hội để đời sống bớt nhọc nhằn, khổ 

đau.

 Cám ơn Hội Bạn Người Phong và quý ân nhân, 

là những thiên thần Chúa gửi đến giúp những con 

người nghèo khổ, thấp kém trong xã hội và  chạm  tới

ước mơ sự thật.

 Xin Thiên Chúa là Cha nhân ái ban cho Quý Hội và 

Quý ân nhân muôn ơn lành hồn xác.

Nữ tu, Maria Dương Thị Bé Mười

Hội Dòng MTG Cái Mơn
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 Theo giòng thời gian, đã có biết bao lớp người 

cùng nắm tay nhau để xây dựng và làm đẹp bộ mặt 

trái đất; mỗi người một cảch, mỗi người một vẻ. mọi 

thành viên đều nỗ lực làm cho quả địa cầu luôn có bộ 

mặt mới hơn, tươi hơn; tuy nhiên chúng ta cùng nhịn 

nhận với nhau rằng, giữa chúng ta không thiếu 

những người anh em không được may mắn, họ sống 

nhưng không còn khả năng để làm, để nói, để cùng 

với chúng ta chúng xây cuộc sống; đó là những anh 

em bệnh nhân phong.

 Trong công tác tông đồ, khi tiếp xúc với những 

người nghèo khổ, bệnh tật; điều đầu tiên chúng tôi 

cảm nghiệm là tâm trạng bi quan chán sống, là 

những nỗi cô đơn dằn vặt, ao là cảnh đói nghèo luôn b

bọc cuộc sống họ, và quan trọng hơn là họ dễ dàng 

đánh mất niềm tin vào Ông Trời, vào Thiên Chúa !

Chung Tay Làm Đẹp Bộ Mặt Trái Đất
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 Trước thực trạng  thương tâm đó, chúng tôi trở 

về với nguồn cội từ các sách Tin Mừng; thời Chúa 

Giêsu, Ngài đã cho các bệnh nhân đến gần Ngài để 

được chữa lành, đặc biệt là những bệnh nhân phong 

cùi, loại bệnh mà mọi người sợ hãi không dám đến 

gần.

  Ngày nay cũng thế thôi, các bệnh nhân phong 

vẫn còn trốn sống ẩn dật rải rác, hoặc được quy tụ về 

những mái ấm, hầu hết là các nữ tu chăm sóc, bồi 

dưỡng, và họ cũng biết rẵng : thuốc thang, thực phẩm 

các nhu cầu cuộc sống kể cả những đồng tiền  họ có 

được là nhờ các ân nhân xa gần,  họ coi các ân nhân

như là người cha người mẹ  người anh em của họ, tuy 

họ chưa một lần được gặp mặt.

Nhân dịp này, khi các Soeurs trong nhóm phục vụ 

người nghèo và 

người phong cùi 

tại tỉnh 

ĐăkLăk, tỉnh 

ĐăkNông kính 

gửi đến Hội Bạn 

Người Phong, 

và quý ân nhân 

trong cũng như 

ngoài nước tấm 

lòng biết ơn 

chân thành 

trước những 

quan tâm, sẻ 



chia về vật chất cũng như tinh thần mà quý vị đã 

dành cho người phong cùi. Từ những chuyến viếng 

thăm, những chia sẻ xa gần trong suốt bao nhiêu 

năm qua, nếu như không có sự giúp đỡ này, thì người 

phong cùi và con cháu họ  lại lún sâu hơn trong cảnh

đói nghèo.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, gia tăng trên quý 

vị tấm lòng hảo tâm, cho gia đình được bình an thịnh 

đạt, và cuộc sống luôn chan hòa niềm vui;  để trong

vòng tay nhân ái của quý vị, người phong cùi được có 

chỗ đứng, được che chở và yêu thương.

Ban Mê Thuột, Ngày 24-6-2022

Nừ tu, Maria Clara Cao Thị Trọng
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Đã Cùi Mà Lại Biết Đi

Ăn Dần Thân Thể Chết Thì Mới Thôi

Ôm cháu ngóng cửa từ biXin người thương đến phận cùi khổ đau

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy

Dù đời có khổ phận bà cứ vui

Đã Cùi Mà Lại Biết Đi

Ăn Dần Thân Thể Chết Thì Mới Thôi

28

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy

Dù đời có khổ phận bà cứ vui

Ôm cháu ngóng cửa từ biXin người thương đến phận cùi khổ đau



Tay chân cùi cụt hết rồi
Làm sao để sống kiếp người trần gian

Vòng tay mở rộng cho đời
Hào quang dành sẫn cho người thiện tâm

Hôm nay Hội đến thăm bà
Tình người còn đó xin bà cứ vui

Hôm nay Hội đến thăm bà
Tình người còn đó xin bà cứ vui

Vòng tay mở rộng cho đời
Hào quang dành sẫn cho người thiện tâm

Tay chân cùi cụt hết rồi
Làm sao để sống kiếp người trần gian
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Ông ơi số kiếp nhân sinh

Chỉ là cõi tạm trần gian

Tôi ngồi, tôi đợi, tôi mong

Chén cơm manh áo cho lòng ấm no

Phong đơn kia gánh nặng vào đời
Nhân gian sao đành tâm chối từ

Ông ơi số kiếp nhân sinh

Chỉ là cõi tạm trần gian

Tôi ngồi, tôi đợi, tôi mong

Chén cơm manh áo cho lòng ấm no

Phong đơn kia gánh nặng vào đời
Nhân gian sao đành tâm chối từ
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Xin Trời thương đến tuổi thơ
Mong cho thoát khỏi kiếp cùi mai sau

Các em học sinh, sinh viên con cháu 
bệnh nhân phong Quy Hòa, Quy Nhơn

Chúng con, con cháu người cùi
Ân nhân hải ngoại đổi đời chúng con

Xin Trời thương đến tuổi thơ
Mong cho thoát khỏi kiếp cùi mai sau

Chúng con, con cháu người cùi
Ân nhân hải ngoại đổi đời chúng con

Các em học sinh, sinh viên con cháu 
bệnh nhân phong Quy Hòa, Quy Nhơn
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Hơn sáu trăm quan khách tham dự buổi gây quỹ tại giáo xứ thánh Giuse, Dallas, Texas

Các thành viên Ban Tổ Chức buổi gây quỹ

Giúp bệnh nhân phong VN tại Dallas, TX, Oct.17, 2022

Các chị trong Ban Tổ Chức buổi gây quỹ giúp bệnh nhân phong VN

Các chị trong Ban Tổ Chức buổi gây quỹ giúp bệnh nhân phong VN

Các thành viên Ban Tổ Chức buổi gây quỹ

Giúp bệnh nhân phong VN tại Dallas, TX, Oct.17, 2022

Hơn sáu trăm quan khách tham dự buổi gây quỹ tại giáo xứ thánh Giuse, Dallas, Texas
32
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Chúng tôi vào thăm làng cùi Iahlong vào một chiều 

cuối tháng 5, vì là đầu mùa mưa nên ai cũng tranh 

thủ ra ruộng rẫy làm việc. Có người phụ nữ nhỏ bé 

gầy và đen,. Bà đang mang theo dụng cụ làm cỏ vườn 

trồng  khoai mì- bà mời chúng tôi vào nhà, căn nhà 

khiêm tốn chỉ đủ chỗ che mưa che nắng, bếp là 3 hòn 

đá kê lên.

Bà tên là Siu 

Bip  sinh 

năm 1957. 

Với  65 tuổi 

đời thì dễ 

chừng đến 

gần 50 năm 

bà phải 

chung sống 

với căn bệnh 

phong cùi này. Bà bị nhiễm vi khuẩn Hansen từ khi 

tuổi dậy thì, cha mẹ chết bà ở một mình trong làng 

cùi đến nay. Hansen đã hủy hoại hết các ngón tay, 

ngón chân của bà, bà lại phải tự lo kiếm sống mỗi 

ngày cho nên bà thường xuyên có các vết thương trên 

thân thể, lúc thì nhiễm trùng bàn chân do đi chăn bò 

đạp phải đinh sắt, vết thương mỗi ngày khoét sâu, lúc 

thì phỏng ở tay do nấu cơm bằng củi. Ho cảm sốt viêm 

phổi do dãi nắng dầm mưa!!! Nặng nhất là lúc bà bị 

viêm hạch vùng hầu họng, sốt, khó thở, không nói, 

Mối Tình Hansen ! Mối Tình Hansen ! 
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không nuốt được thức ăn... Không thể đưa bà nhập 

viện trong huyện vì họ  nhìn thấy bà bị bệnh phong

cùi nhà thương không nhận. Nhà Dòng phải để bà ở 

nhà chữa trị. Tạ ơn Chúa đã thương chữa lành cho bà 

tại phòng khám 

chữa bệnh của 

các nữ tu dòng 

Đaminh Rosa-

Lima  do ngân

khoảng Hội Bạn 

Người Cùi giúp 

xây. Các em 

nhân viên y tế là 

người cùng dân 

tộc Jrai đã rửa 

vết thương và 

nặn mủ cho bà 

mỗi ngày, 

Tôi hỏi bà sống 

một mình có 

buồn không? Bà trả lời đã quen rồi.  Bà nói:  “ Mình

chỉ biết sống với con cùi này thôi, mai mốt mình chết 

thì nó cũng chết theo". Đúng là MỐI TÌNH HANSEN!

 Bà kể khi mới phát hiện ra bệnh cũng không dễ 

dàng chấp nhận, ở tuổi mới lớn xinh đẹp và còn thích 

bắt chồng (phong tục mẫu hệ). Con gái trong làng 

tuổi mười ba là đi bắt chồng rồi,  nhưng thời điểm đó 

bà bị bệnh cùi làm cho cả làng xa lánh, ai mà còn 
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dám lấy. Khi cha mẹ bà lần lượt qua đời, cuộc sống 

của bà càng cơ cực hơn… Chúng tôi cho bà biết những 

ân nhân giúp bà tiền ăn hang tháng, đôi mắt bà chan 

chứa biết ơn. 

 Chúng tôi, là những Nữ Tu đã thánh hiến đời 

mình cho Chúa để phục vụ tha nhân. Chúng tôi đã 

được HỘI BẠN NGƯỜI CÙI và nhiều Ân Nhân giúp 

đỡ xây dựng lên 

phòng khám 

bệnh ngoại trú 

và căn nhà 

Têrêsa Calcutta 

để nuôi dưỡng 

chữa bệnh và 

cho người phong 

cùi nội trú lâu 

dài. Đặc biệt 

chúng tôi được ở 

bên cạnh những 

mảnh đời bị xã 

hội xa lánh. 

Nhìn thấy người 

cùi ngủ ngon khi 

trời mưa bão 

không còn bị dột 

hay nước chảy trong nhà, những vết thương khô lành 

mỗi ngày, những nữ tu y tế trẻ trung rất tận tình yêu 

thương chăm sóc vết thương phong cùi mà không sợ 

bị lây lan. Mỗi ngày chúng tôi có niềm vui sống bên 



họ và cảm nhận về đặc ân cao quý này . 

 Chúng Tôi luôn ý thức mình chỉ là cánh tay nối 

dài của Chúa qua quý ân nhân trong HỘI BẠN 

NGƯỜI CÙI và những tấm lòng hảo tâm xa gần dành 

cho người cùi. Chúng con nhận mình là "Bạn của 

người cùi" chia sẻ với tất cả những người bệnh phong 

cùi để họ bớt cô đơn trong cuộc sống và mọi người 

không phải chiến đấu với bữa cơm rau cháo mỗi 

ngày… Trong lời kinh hàng ngày của các Soeur và 

bệnh nhân, chúng tôi nguyện xin Thiên Chúa chúc 

lành cho từng thành viên trong HỘI BẠN NGƯỜI 

CÙI, QÚY ÂN NHÂN và biết ơn về những gì quý vị 

đã nhiều năm san sẻ cho những mảnh đời cùng khổ .

God Bless You!

Nữ Tu Dòng Đaminh Rosa- Lima

Nữ tu, Ngọc Hà

Gia Lai, 7-2022
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 Kính thưa HBNP và Quí ân nhân, con là Đoàn 

Mỹ Trúc mới tốt nghiệp nghành điều dưỡng đa khoa 

tại trường Đại Học Đông Á. Cha ông ta thường nói  

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh"quả thật không 

sai con sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ đều mắc 

phải căn bệnh hiểm nghèo đó là "bệnh phong cùi 

người xưa gọi là bệnh hủi” và ở mức độ nặng nên khả 

năng lao động của bố mẹ con không còn. Từ khi con 

sinh ra và lớn lên đều sống trong nỗi lo lắng từng 

ngày nhất là vấn đề kinh tế. Từ đó gia đình con vơi đi 

những tiếng cười, mỗi ngày phải chịu đói khổ thiếu 

thốn. Bố con lại theo người đàn bà khác để lại  cho mẹ

con gánh nặng trên đôi vai bệnh tật  và phải lo cho hai 

Gánh Nặng Đã Nhẹ Trên Đôi Vai Mẹ
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chị em con.

 Nhìn lại thời gian qua con tạ ơn Chúa! vì  Chúa

không lấy đi của ai tất ả c  của những đứa trẻ  có 

những hoàn cảnh không may mắn như  hai chị em 

con.  Chúng con lại được đón nhận tình cảm từ những 

tấm lòng nhân ái của quý ân nhân.  Hội Bạn Người 

Phong Cùi đã đến với chúng con đúng lúc. Hội đã 

nâng đỡ  gia đình chúng con vật chất cũng như tinh 

thần. Hai mươi ba năm qua là một khoảng thời gian 

dài 1/3 đoạn đường của một đời người, nó có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng đối với quãng đường tương lai của 

con,con đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của quí ân 

nhân từ những ngày chập chửng được cắp sách đến 

trường và cho đến nay con rất ngỡ ngàng là con đã lớn 

và hoàn thành  chương trình đại học. Sự thương yêu 



của quí ân nhân đã nâng đỡ con và gia đình con giảm 

bớt nỗi lo toan, nặn   nhất là nhẹ đi gánh g cho mẹ con

con có một chổ dựa vững chắc để con tập trung vào 

việc học,vì chỉ có con đường học vấn là con đường tốt 

nhất để con có thể hội nhập với xã hội đời thường .

Con biết rằng những đồng tiền HBNP gởi về cho 

chúng con  là mồ hôi, công sức, là nhiệt huyết, máu

thịt là trái tim yêu thương quí ân nhân trao gởi cho 

con,cũng chính vì thế mà con càng nâng niu và càng 

trân trọng nên con đã cố gắng học tập thật tốt con đã 

đạt được  12 năm học sinh giỏi - 4 năm Đại học hết 

sức chăm chỉ và con đã đạt được tấm bằng tốt nghiệp 

" Xuất sắc"con cảm thấy con đã thực hiện được ước 

mơ của mình, dù con đường phía trước của bản thân 

con còn nhiều khó khăn và cam go, thử thách  nhưng 

con sẽ cố gắng vượt qua giúp cho mẹ con cũng như em  

trai con.

Lần nữa con xin chân thành cám ơn các bác, các cô và 

quí ân nhân của HBNP con cầu xin Chúa ban cho mỗi 

người được nhiều ơn lành để tiếp tục giúp cho trại 

phong Qui Hòa của chúng con.

Trại Phong Quy Hòa tháng 5-10-22

Đoàn Thị Mỹ Trúc Quy Hòa

Con bệnh nhân
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 Mùa hè lại đến những con gió đầu năm cộng 

thêm những luồng gió từ biển tràn vào thung lũng 

Qui Hòa xoay tròn trên những rặng cây, nóc nhà của 

làng Phong tạo nên những cơn nóng khủng khiếp… 

Bắt đầu vào hạ các em học sinh của làng Phong 

chuẩn bị kết thúc năm học. Một năm học trải qua đầy 

khó khăn của dịch Covid 19, Trong lo âu, tù túng, khó 

khăn và vất vả để theo đúng với chương trình và lịch 

học của Sở Giáo dục Quy Nhơn.

Nhưng rồi những khó khăn đó cũng mang lại niềm 

vui cho làng Phong Qui Hòa niên khóa 2021-2022. 

Tốt nghiệm cấp III để bước vào đại học có 13 học sinh 

trong đó có 08 em học sinh giỏi và 05 em học sinh 

khá. Thành 

quả của các 

em nhận 

được là nhờ 

công ơn của 

"Hội Bạn 

Người 

Phong" cũng 

như con 

cháu có cơ 

hội đến 

trường giúp 

họ vượt qua khó khăn và bất hạnh.

Tôi luôn tâm niệm một điều Thiên Chúa luôn quan 

Tạ Ơn Muôn Vàn Ân Huệ
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phòng cho những con người Chúa đã dựng nên vì nếu 

không có "Hội Bạn Người Phong và Quý Ân Nhân" thì 

biết bao nhiêu hoàn cảnh không biết phải sống thế 

nào. Những hi sinh vất vả của từng người trong Hội 

để làm sao cho cho bệnh nhân đủ ăn, có nhà để ở và 

con cái của họ được học hành hầu như tất cả mọi 

phương diện căn bản cần thiết  cho bệnh nhân. Tôi 

chẳng còn biết lấy gì nữa để nói lên tấm lòng Tạ Ơn, 

Tạ Ơn vì muôn vàn ân huệ, Tạ Ơn vì có những tấm 

lòng luôn hăng say  "bán sức khỏe, thời gian để đổi lấy

tình thương…"

 Nguyện xin Thiên Chúa đổ muôn hồng ân 

xuống trên Hội và trên quý vị ân nhân.

Kính,

Nữ tu, Lucia Hoàng Thị Mỹ Dung
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Tình Đồng Bào
Bao năm xa xứ quê hương

Thương người ở lại bệnh mang phong cùi

Chúng ta lưu lạc xứ người

Giang tay cứu giúp  người cùi bệnh phong

Xin người  mở rộng tấm lòng

Cứu người hoạn nạn hơn xây phù đồ

Thương  người đôi mắt mù lòa

Toàn thân cùi cụt  nhìn mà xót thương

Ăn xin lê lết ngoài đường

Trời cao có thấu người mang bệnh cùi  

Ân nhân hải ngoại cứu người                   

Giúp cho tất cả bệnh nhân phong cùi

Cấp cho  bệnh xá xe lăn

Ai ai cũng có  để mà lê thân

Quê ta khắp cả ba miền

Cùng  giòng máu đỏ da vàng Việt Nam

Tác giả: Moon Nguyệt
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Thật là phép mầu.

 u vì từ sợ hãi, lo âu đau khổ Đúng là phép mầ

đến bình an vui sống, được như thế là do tình thương 

của Quý Hội các Ân nhân xa gần luôn giúp đỡ. Quý vị 

biết đó là những bàn tay không còn nguyên vẹn để 

mưu sinh nhưng nhiều bàn tay khác nối dài,  những 

bước chân khập khiễng đi 

thăm lũ cháu đàn con hay 

lò dò ra nương rẫy, tay và 

chân cứ mất dần mỗi 

ngày. Cứ như vậy có lẽ 

một ngày không xa, 

chúng tôi không còn có 

thể đi lại bình thường 

như trước nữa. Nghĩ đến 

đây lòng hoang mang lo 

sợ, đêm ngủ không tròn 

giấc, và kéo theo bao đau 

đớn của bệnh tật đã nằm 

sẵn nơi cơ thể sắp tàn của cuộc đời. Nhưng sau đêm 

dài trời lại sáng  những bước chân xa lạ mang trái tim

Tre Già Măng MọcTre Già Măng Mọc
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nhân ái lại đến với chúng tôi, niềm hy vọng lại được 

đong đầy. 

 Nhờ các tấm lòng nhân ái đến giúp chúng tôi và 

các con cháu được đi học và lớn lên khỏe mạnh, nhiều 

cháu được bước chân vào các trường Đại học. Nhìn 

tương lại của con cháu niềm hy vọng của chúng tôi lại 

bừng lên, đó là động lực giúp chúng tôi vượt qua cơn  

bệnh lý, tâm hồn an vui vì lũ cháu đàn con không bị 

mọi người kỳ thị, chúng đang được hòa nhập với xã 

hội, không mặc cảm vì là con cháu của bệnh nhân.

Người ta thường nói "Tre già măng mọc" những cây 

tre cong quèo xưa kia đã phải chống chọi với gió bão 

cuộc đời,  bây giờ những cây măng mới mọc đã ngang

nhiên đứng thẳng để đón nhận ánh nắng mặt trời và 

vươn cao, bay xa với những ước mơ cuộc đời.

Nữ tu, Lê Thị Chính

Di Linh II, Lâm Đồng
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 Kính thưa Hội 

Bạn Người Cùi và quý 

ân nhân. 

Tôi là một bệnh nhân 

phong và cũng là một 

phụ huynh của một 

trong số các cháu con 

bệnh nhân, có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn 

tại gia đình phong Chí 

Linh, Hải Dương.

Tôi xin thay mặt đại 

diện cho các gia đình 

bệnh nhân phong Chí 

Linh có các cháu được Hội Bạn Người Cùi giúp kinh 

phí trong các năm qua. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc 

nhất đến quý ân nhân đặc biệt là Hội Bạn Người Cùi, 

đã có lòng hảo tâm, thương cảm đến tất cả bệnh nhân 

phong cũng như các con cháu bệnh nhân được quan 

tâm,  giúp đỡ , hỗ trợ cho các cháu được đến trường 

cùng các bạn đồng trang lứa ngoài xã hội.

Kính thưa Quý hội, bởi chúng tôi là những bệnh nhân 

phong , , luôn mang trên mình cơ thể không lành lặn

mặc cảm với những người xung quanh về số phận của 

mình. Chúng tôi hoàn toàn không còn khả năng lao 

động. Chúng tôi cùng nhau chung sống, mà không có 

người thân bên cạnh mấy chục năm qua. Từ khi bị xã 

Nụ Cười Mãn Nguyện
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hội kì thị, , chúng tôi chỉ biết người thân hắt hủi

nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau, coi nhau như người nhà. 

Tuy rằng chúng tôi là những người tàn phế, nhưng 

chúng tôi cũng ước mong có được một mái ấm gia 

đình, cũng ước mong được làm cha làm mẹ. Rồi cuộc 

sống của chúng tôi cũng đã vui và có ý nghĩa hơn vì có 

những tiếng cười của trẻ thơ trong trại. Nhưng nỗi lo 

cũng bắt đầu lớn lên từ đó, những đứa trẻ cứ lớn dần 

trước mặt chúng tôi . Con cái lớn lên rồi cũng phải 

học hành. Chúng tôi không biết phải làm sao để cho 

các cháu được  tới trường.  Xã hội bây giờ cũng đã 

thông cảm hơn, nhưng 

dù sao các cháu cũng 

mang tiếng là con 

cháu của người  bệnh 

phong cùi,  mọi khó 

khăn lại ập tới đầu 

chúng tôi.

Thật may mắn một 

ngày đẹp trời có một 

đoàn khách về thăm 

trại phong Chí Linh, 

Hải Dương, đó chính 

là Hội Bạn Người Cùi.  

Hội biết được hoàn 

cảnh khó khăn của 

những bệnh nhân và 

con em người bệnh 

phong,  nên đã đem 
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cảm, hỗ trợ tiền 

học phí cho các 

cháu có điều 

kiện đến trường.  

Năm tháng cứ 

trôi qua con 

cháu chúng tôi 

được cắp sách 

đến trường  và 

chăm chỉ cố 

gắng học hành 

tiến bộ,nhờ sự 

đóng góp của quý ân nhân. Đến nay có một số con em 

chúng tôi đã học hành thành đạt,  tốt nghiệp các

trường đại học và đã có việc làm. Bậc làm cha làm mẹ 

như chúng tôi đã .nở được nụ cười mãn nguyện

Cuối cùng chúng tôi chỉ biết cảm ơn Quý ân nhân đã 

cho chúng tôi nghị lực sống, cảm ơn những tấm lòng 

vàng đã thương giúp chúng tôi trong những năm qua. 

Một lần nữa tôi xin trân thành biết ơn!

Kính thư,

Nguyễn Nhất

Con bệnh nhân

47
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 Trại Phong buổi sáng hôm ấy, những ngày đầu 

đời dâng hiến, tôi được sống thật gần với bệnh Phong. 

Một căn bệnh đưa họ tách riêng khỏi cộng đồng xã 

hội. Tôi còn nhớ mãi, ngày đầu bước chân tôi đầy bỡ 

ngỡ khi được sai đến môi trường đặc biệt này. Thế rồi 

từng ngày trôi qua, tôi được tiếp xúc, làm việc, sống 

chung với các 

bệnh nhân, trái 

tim tôi đã có 

nhiều đổi thay.

Từ ánh mắt 

nhìn sợ sệt, 

ngại ngùng của 

ngày tôi đặt 

chân về trại 

phong,  trong 

tôi dần dần cảm được nỗi đau, sự thiệt thòi của họ khi 

cuộc sống họ kết bạn với Hansen. Con virut 

Mycobacterium leprae ăn sâu vào thân thể lấy đi một 

phần chi thể của họ. Bước chân của họ khó khăn hơn 

khi phải lệ thuộc vào những chiếc nạng, xe lăn hay 

bàn chân giả. Tôi cảm thấy thương họ lắm, khi nhìn 

thấy những bàn chân không còn ngón và có những 

ngón chân không còn trọn vẹn nhưng thay vào đó là 

những vết sần sùi rướm máu. Đôi tay của họ không 

còn khả năng cầm nắm cái thìa, cái muỗng  múc cơm, 

dường như họ không còn khả năng để phục vụ chính  

Chút Gì Trong Tôi
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bản thân trong những hoạt động cơ bản của cuộc 

sống, … khuôn mặt của họ sần xùi cũng biến dạng

Thể xác họ đau đớn bởi hoạt động mạnh mẽ của vi rút 

Mycobacterium leprae đang phá hủy sự sống của họ 

từng ngày. Thế đấy, nỗi đau thể xác của căn bệnh này 

đáng sợ nhưng hơn hết 

họ còn bị áp lực tinh 

thần từ ánh nhìn thành 

kiến và sự phân biệt đối 

xử của con người trong 

xã hội mọi nơi và mọi 

thời. Họ không còn tự do 

đến nơi họ muốn đến, 

không được hưởng các 

quyền lợi như những 

người bình thường. Tôi 

còn nhớ có lần họ bị đau 

thật vất vả để tìm được 

bệnh viện hay phòng 

khám tiếp nhận họ. Mỗi lần đi ra ngoài, họ rất ngại 

bởi biết rằng, họ bị người đời sợ hãi, xa lánh.

Một năm qua tôi được sống với họ khép lại thật 

nhanh. Tình cảm thân thương tôi dành cho họ ít hơn 

những gì tôi nhận được từ họ, họ dạy tôi bài học của 

sự chịu đựng, kiên cường, cách chấp nhận bản thân 

và hài lòng với cuộc sống, chính họ đã giúp tôi cách 

xóa đi hai chữ "khoảng cách". Họ luôn lạc quan yêu 

đời với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, họ cảm được 

tình yêu gần gũi của người khác bởi họ bị cùi chi thể 



50

nhưng con tim của họ lại vô cùng nồng nàn, ấm áp. 

Tôi trân trọng tất cả niềm vui, kỷ niệm nơi những con 

người đau khổ của Đức Kitô.  Họ vẫn đang cần lắm đôi

tay của tôi, của bạn, những hình ảnh, câu nói của họ 

như in sâu vào trong trái tim và lời cầu nguyện của 

tôi, tôi vẫn luôn nợ họ khi nhận ra  chính họ đã mạng

lấy căn bệnh phong thay tôi . Những lần đi tắm cho 

các cụ họ đã thốt lên những câu nói chất phát, đơn sơ 

thật xúc động: "Cảm ơn Sr, từ nhỏ đến giờ mẹ đẻ tôi 

cũng chưa tắm cho tôi như thế này bao giờ", "Cảm ơn 

Sr, khi nào bà già chết bà già sẽ nhớ đến các Sr"… Tôi 

thầm cảm ơn Chúa đã cho tôi khoảng thời gian ân 

phúc này. Cảm ơn các bệnh nhân, những người đã cho 

tôi niềm vui và ý nghĩa trong đời dâng hiến. Tôi tin 

món quà mà họ dành cho tôi sẽ là hành trang theo tôi 

để  tôi nhận ra bóng hình Giêsu nơi những người

nghèo khổ, bệnh tật. 

Những yêu thương mà 

tôi nhận được nơi đây sẽ 

là sức mạnh giúp bước 

chân của tôi mạnh mẽ 

hơn trong chặng đường 

phía trước. Cảm ơn tất 

cả bởi vì muôn ngàn đời 

Chúa vẫn trọn tình 

thương.

Trại Phong Eana 

Ban Mê Thuột
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 Lời đầu tiên cháu xin gửi lời cảm ơn chân 

thành, sâu sắc nhất tới Hội bạn cùi. Cháu thật sự rất 

may mắn và hạnh phúc khi  nhận được học bổng cao

quý này. Hiện nay đã là 10 năm, cháu đã được tiền 

học bổng, tài trợ từ Hội bạn người cùi. Nhờ số tiền tài 

trợ này cháu có thể làm được một số việc rất cần thiết 

như nộp tiền học phí, có tiền để mua sách vở dụng cụ 

cần thiết cho việc học.

      Trong cuộc sống

của đời người luôn 

chứa đựng những 

điều bất ngờ đong 

đầy rất nhiều ý 

nghĩa. Có những 

món quà kỳ diệu 

được mang đến từ 

tình yêu thương và 

sự cảm thông mà con 

người đã  gói gém lại

dành tặng cho nhau. 

Những gì cháu nhận 

được từ Quỹ học 

bổng của Hội Bạn Người Cùi  không chỉ là những 

xuất học bổng mà đó còn là món quà của tấm lòng 

xuất phát từ trái tim yêu thương của các ân nhân. 

Món quà tinh thần ấy là động lực rất lớn để cháu tiếp 

tục hoàn thành chương trình học của mình.

“Lá Lành Đùm Lá Rách “
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 Những tình cảm mà quý ân nhân dành cho cháu đã 

giúp cháu hiểu hơn về truyền thống "Lá lành đùm lá 

rách" của cha ông ta, là hành trang quý báu để cháu 

luôn ghi nhớ trên đường đời. Hơn ai hết, cháu hiểu 

món quà mà mình nhận được trong năm học là sự 

chắt chiu của quý ân 

nhân cùng với bao nhiêu 

sự khó khăn, vất vả.   

Hiện nay ở mọi nơi tràn 

đầy dịch COVID cho nên 

số tiền của hội kêu gọi 

cũng  sẽ khó khăn hơn, 

bọn cháu rất biết ơn và 

cảm động. Mong là Hội 

sẽ khỏe mạnh, an toàn, 

đủ sức chống chọi để 

không bị con Covid xâm 

nhập.  Cháu sẽ luôn trân 

trọng, nâng niu và thầm 

hứa với bản thân phải cố gắng nỗ lực học tập thật tốt, 

xử dụng học bổng một cách hợp lý cho việc học tập, có 

như vậy mới có thể đền đáp được sự quan tâm, tình 

cảm mà quý ân nhân và Hội bạn người cùi đã dành 

cho chúng cháu.

   Cuối thư cháu xin gửi lời chúc sức khỏe, tấm lòng 

cảm ơn chân thành tới Hội và quý Ân Nhân thật 

nhiều ạ.

                                                                                                                                                                                                 Trần Thị Thúy Ngân

Con bênh nhân 



53

 Được một người chỉ dẫn, chúng tôi đến thăm bà 

Ksor H'Mir, thuộc làng Pleiku - Gia Lai. Chúng tôi 

phải đi bộ qua những vách đường nhỏ hẹp. Cuối 

đường, chúng tôi bắt gặp một chuồng heo được xây 

cất tạm bợ. Tôi ngỡ 

ngàng vì chưa biết 

đâu là ngôi nhà mà 

chúng tôi sẽ định 

thăm. Thật bất 

ngờ, cạnh chuồng 

heo đó là căn nhà 

của người mẹ sáu 

đứa con, 69 tuổi với 

35 năm mang 

trong mình căn 

bệnh hiểm nghèo - 

bệnh phong cùi.

Có lẽ vì đặc tính loại bệnh đáng sợ này mà ngôi nhà ở 

xa khuất này trở thành chỗ để bà nương mình.  Khi 

thấy chúng tôi, bà lom khom nhẹ nhẹ bước ra. Tôi vội 

đưa tay để bà vịn cho vững. Nhìn vào bàn tay đã biến 

dạng của bà mà tay tôi đang trực tiếp đụng chạm, tôi 

bất ngờ một chút khựng lại. Tôi đã không đủ can đảm 

đụng vào bà vì tôi sợ. Nhưng khi nhìn bà tôi chợt 

nhận thấy ánh mắt của Chúa trong cái đau nỗi khổ 

của bà.

 Bà Mir vui vẻ để chị em chúng tôi chăm sóc vết 

“ Hãy Đi Loan Báo Tin Mừng ”
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thương cho bà. Chị Ksor Người con gái nói với chúng 

tôi. "Ngày trước khi mẹ mới bị phát hiện, người làng 

tránh xa. Họ không dám qua nhà. Láng giềng xa lánh 

mẹ, hàng xóm và bạn bè cũng tránh cả chúng con 

luôn. Không ai chơi hết!" Bà Mir vẫn bình thản với nụ 

cười khe khẽ trên môi.  Dường như bà đã quen với cái

vắng, quen với cõi một mình. Hằng ngày bà chỉ ở 

trong căn nhà. Một ngôi nhà nhỏ đơn sơ với một chiếc 

giường nhỏ, một. gác bếp đã nhiều năm, những mái 

tôn rỉ mục, thủng nhiều lỗ. Bước trên sàn gỗ dập 

dềnh, tôi cứ nghĩ 

mình đi trên ván 

nước. 

Mặc cho đôi bàn tay 

không còn lành lặn, 

đôi chân không đứng 

vững, nhưng bà vẫn 

dùng hết khả năng 

để tự nấu ăn và làm 

vệ sinh  cho mình. 

Chúng tôi đem đến 

cho bà một vài thứ 

thuốc, dầu nóng, ít 

bánh ngọt. Bà không 

được ra ngoài, hay đi 

chợ vì xã hội không 

cho phép bà. Đến nhà thờ và tham dự lễ Chúa nhật là 

niềm vui và sức mạnh lớn lao của bà. Chúa đã dùng 

quý ân nhân giúp đỡ bà tiền ăn, dụng cụ thuốc men, 
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chăm sóc vết thương. Hơn hết, chính Chúa đã ban cho 

bà một tinh thần và nghị lực để kiên cường sống 

trong bình an và vui tươi. Thấy bà bình an, vui vẻ, tôi 

cảm ơn Chúa, 

đã chăm sóc 

từng người 

chúng ta, dù 

chúng ta là ai, 

thế nào, Chúa 

vẫn chăm sóc 

và yêu thương 

mỗi ngày. Ước 

gì khi tay tôi 

còn lành, đôi 

chân còn lanh 

lẹ, tôi mãi có thể dang ra để làm gì đó, để đáp lời mời 

gọi của Chúa: "Anh em hãy đi mà loan báo Tin Mừng 

cho mọi loài thụ tạo"(Mc 16, 15).

Chia tay bà, căn nhà đó lại trở lại như xưa. Túp lều 

đó, con người đó, công việc đó,căn bệnh của bà vẫn 

còn đó, nhưng bước chân của bà khoan thai nhẹ 

nhàng hơn trong những ngày  còn lại trong đời. 

Chúng tôi ra về mà lòng bùi ngùi thương cảm cho 

cuộc đời của bà. Ngước nhìn lên cao, mây kia vẫn lặng 

lẽ trôi rồi tan biến,  nhưng nỗi đau của bà vẫn còn đó

cho đến bao giờ.

Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

Nữ tu, Vương Lệ Thủy
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 Trước tiên, cháu 

xin cảm ơn Quý ân nhân 

và Hội Bạn Người Cùi đã 

giúp đỡ ca�p học bo� ng cho 

cháu từ lúc còn là sinh 

viên cho đe�n khi ra 

trường năm 2000, sau đó 

tie�p tục tài trợ cho cháu 

học Thạc sı ̃chuyên ngành 

Tha�n kinh, cũng như tài 

trợ cho cháu làm luận 

văn chuyên khoa 2 

chuyên ngành Nội khoa. 

 Nay cháu được Bệnh viện cử đi học, tuy nhiên 

bệnh viện chı ̉ca�p học phí đe�  đóng cho Đại học Y Dược 

TP. HCM và trả lương cơ bản. Kinh phí ăn ở và đi lại 

phải tự lo nên cháu mạo muội kính mong các Cô Bác 

trong Ban đie�u hành có the�  xét duyệt ca�p một pha�n 

kinh phí đe�  cháu có the�  tie�p tục học liên tie�p 06 tháng 

tại Sài Gòn từ ngày 18/7/2022 đe�n 13/01/2023.

Mo� i tháng chi phí cũng khá to� n kém nên cháu xin Hội 

giúp cho cháu mo� i tháng khoảng 300 dollars đe�  cháu 

có the�  học thêm chuyên ngành sâu ve�  Tha�n kinh là 

đie�u tri ̣cho các bệnh nhân bi ̣"ro� i loạn vận động, chích 

botulinum toxin bệnh nhân rung giật cơ, co cứng cơ 

Nha Trang, Ngày 11 Tháng 7 Năm 2022
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và bệnh Parkinson" là chuyên ngành của Bs. Daniel 

Truong ở California đã khuyên cháu theo đuo� i trong 

dip̣ cháu qua Mỹ dự Đại nhạc hội năm 2006. 

 Ngoài công việc đie�u tri ̣bệnh nhân tại bệnh 

viện, hiện tại cháu cũng là giảng viên kiêm nhiệm của 

Đại học Y Dược 

Buôn Ma Thuột 

và Đại học Tây 

Nguyên, tham gia 

giảng dạy cho các 

em sinh viên y 

khoa năm thứ 6 

đe�n thực tập tại 

Bệnh viện Khánh 

Hòa trước khi trở thành bác sı.̃  Sau khi học có kie�n

thức và chuyên môn to� t, cháu sẽ có cơ hội giúp được 

nhie�u bệnh nhân hơn cũng như tham gia đào tạo hiệu 

quả cho nhie�u sinh viên trở thành bác sı ̃to� t hơn. 

 Cháu hi vọng và ra�t mong nhận được sự giúp 

đỡ của các Cô Bác trong Ban đie�u hành và Quý ân 

nhân. Cháu kính chúc các Cô Bác và Quý ân nhân 

bình an, hạnh phúc.

Kính thư,

Bs: Mạc Văn Hòa

Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa
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 Kính Thưa Quý Ân Nhân,

Vé số tình thương gây quỹ để giúp cho những bệnh 

nhân phong cùi tại VN, năm nay đã được xổ vào ngày 

17 thánh 7 năm 2022 tại nhà hàng Diamond Seafood  

Palace. Lô Độc Đắc Anh Bao Như Huynh ở Dallas  

TX là người may mắn trúng  . Hội Bạn Người Cùi 

chân thành cảm ơn Quý ân nhân, Quý đồng hương xa 

gần đã hưởng ứng, ủng hộ cho vé số năm 2022 được 

kết quả tốt đẹp.

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Kính thưa quý 

đồng hương, tất 

cả sẽ có một ngày  

người cùi ,người 

nghèo hay người 

quyền quý cao 

sang, rồi cũng sẽ 

ra đi như nhau. 

Lúc xuôi tay 

nhắm mắt, Quân 

vương hay kẻ cơ 

bần đều  ra đi 

giống nhau. Có 

người tiền hô 

hậu ủng, có 

người bó xác 

Người May Mắn 2022Người May Mắn 2022
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trong chiếc chiếu manh rách.  Nhưng cả hai chẳng

biết rõ số ngày của đời mình? Và ra đi mang theo 

được gì về bên kia thế giới.

Lòng quảng đại của quý ân nhân trong nhiều năm 

qua đã vực dậy được nhiều mảnh đời tận cùng khổ 

đau, tưởng chừng như đã gục ngã không lối thoát của 

kiếp người 

phong cùi và 

con cháu họ. 

Những đồng 

tiền do lòng 

nhân ái của 

Quý Ân 

Nhân gửi về 

qua hội,  đã

làm tái sinh 

đời sống của 

nhiều người phong cùi và con cháu.  Từ những gia 

đình bần cùng, bất hạnh nhất trong xã hội, ngày nay 

đã trở thành những gia đình trung lưu, vì con cháu 

họ nhiều em đã trở thành giỏi  những người trẻ tài có

địa vị, có chỗ đứng danh dự trong xã hội. 

Đây không phải việc làm cho vui, nhưng là một lệnh 
truyền  của Đấng Tạo Hóa, mời gọi mọi người hãy yêu 
thương chia sẻ, bù đắp, nâng đỡ những  lúc đời người 
phải chịu nghiệt ngã để cứu đời nhau. Và rồi chính 
nhờ những nhỏ nhoi cho đi đó. Nó trở thành kiệt 
tác cho đời sống mai hậu.

Hội Bạn Người Cùi
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 NHỮNG NƠI HBNC GIÚP NĂM 2021

1 Trại Sóc Trăng & Cà Mau $23,103.00 
2 Bến Tre, Trà Vinh & V ĩnh Long $19,541.00 
3 Cù Lao Giêng, An Giang $1,520.00 
4 Trại Bến Sắn, Bình Dương $48,276.00 
5 Trại Bình Minh & Phước Tân $17,561.00 
6 Trại Tân Mai &Da Liễu Đồng Nai $12,069.00 
7 Tánh Linh & Hàm Tân, Bình Thuận $8,846.00 

  

1 Cam Tân & Cam Phước Đông $4,654.00 

2 Xóm Nhỏ Núi Sạn, Nha Trang $24,010.00 

3 Trại Quy Hòa, Quy Nhơn $120,744.00 

4 Làng phong Hòa Vân, Đà Nẵng $10,718.00 

5 Huế & Huyện Phú Cam $30,152.00 

  

1 Trại Di Linh & Da Lành $26,535.00 

2 Trại Eana, Ban Mê Thuột $10,052.00 

3 Huyện Chu Sê, Gia Lai $27,398.00 

4 Pleiku, dòng Phaolo $77,472.00 

5 Trại Dakkia, Kontum $9,890.00 

6 Pleiku, dòng con Đức Mẹ di Viếng $8,456.00 

7 Xưởng dép & các Sơ người dân tộc $16,202.00 

8 Cộng Đoàn Kon Thup, Pleiku $9,454.00 

9 Xóm cùi, Long Điền, Bình Phước $4,520.00   

1 Hướng Phương, Quảng Bình $4,,527.00 

2 Trại Quỳnh Lập, Nghệ An $43,811.00 

3 Trại Cẩm Thủy, Thanh Hóa $4,384.00 

4 Trại Văn Môn, Thái Bình $34,068.00 

5 Trại Phú Bình, Thái Nguyên $16,733.00 

6 Trại Sơn La, Điện Biên & Yên Bái $23,670.00 

7 Trại Đồng Lệnh, Tuyên Quang $6,380.00 

8 Trại Chí Linh, Hải Dương $34,700.00 

9 Trại Xuân Mai, Hà Tây $15,553.00 

10 Trại Ba Sao, Hà Nam $9,489.00 

11 Xuân Trường, Phú Nhai, Nam Định $10,573.00 

Miền Nam

Miền Trung

Cao Nguyên

Miền Bắc

TT Số Tiền

TỔNG CỘNG: $715,061.00



BÁO CÁO TÀI CHÁNH NĂM 2021

I.  Gây quỹ trong năm 2021 . . . . . . . . . . . . $1,109,325.41

II. Các mục chi tiêu trong năm 2021. . . . .  . $862,140.83

· Giúp cho 3,607 bệnh nhân phong . . . .  . . $614,671.00

· Cấp học bổng cho 1,205 em học sinh  . . . $100,390.00

· In 13,500 cuốn đặc sạn # 2. . . . . . . . . . . . . $34,090.87

· Quảng cáo trên các đài TV & Radio . .  . . . .$31,260.00

· In vé số, flyer, poster vả các loại bì thư . . .  $12,857.44

· Bưu phí gửi đặc san, vé số và thư tín . . . . .$17,067.88

· Trả tiền các lô trúng vé số năm 2021. . .  . . $33,000.00

· Điều chỉnh hối đoái tiền ngoại quốc. . . . . . . .$6,063.52

· Banking services & bad checks . . . . . . . . . . .$6,827.33

· Chi phí điều hành Hội. . . . . . . . . . . . . . . . . . .$5,912.79

III. Tiền còn lại của năm 2021 . . . . . . . . . . . . .$247,184.57



Hội Bạn Người Cùi

P.O. Box 1408 

Tustin, California 92781

(714) 785-7950 - (714) 732-8162

www.nguoicui.org

· Chi phiếu hay money order xin đề: 

   Hội Bạn Người Cùi

· Hội nhận các loại thẻ tín dụng

· Donate qua chương trình Zelle: 714-732-8162

· Muốn cho Paypal xin vào: www.nguoicui.org 

 

Nếu Quý Vị Cần Thêm Đặc San Để Phổ Biến Xin Liên Lạc Hội

CÁCH THỨC ỦNG HỘ (Donation)


