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KonTum ngày 03/02/2015

THƯ CÁM ƠN
Kính gởi:

- Chị Mộng Hoa, Trưởng Nhóm Từ Thiện Tình Thương VA.
- Chị Phan Trinh: Phó chủ tịch nội vụ
- Quí vị trong nhóm Nhóm Từ Thiện Tình Thương VA.

Tôi là linh mục Antôn Phan Tự Cường dòng Đa Minh hiện đang coi sóc giáo xứ
Kon Rơbang giáo phận Kontum Việt Nam. Đây là một giáo xứ gồm toàn dân tộc thiều
số người Bahnar với 5.200 người trong số có 1600 trẻ em trong độ tuổi đi học. Với tấm
lòng yêu thương đồng bào dân tộc và muốn cho họ được thăng tiến trong đời sống, tôi
và 4 tu sĩ của dòng Đa minh đã từ Saigon lên đảm nhận giáo xứ này theo lời mời của
Đức Cha Kontum từ 4 năm nay. Tại đây ngoài việc coi sóc phần thiêng liêng, anh em
chúng tôi còn giúp họ cải thiện đời sống vật chất trong việc làm ăn, chăm sóc và chữa
trị các bệnh tật thông thường, cấp thuốc men cho các bệnh nhân và nhất là vận động, tạo
điều kiện và thúc đẩy các em đến trường học qua các hình thức:

- Xây dựng nhà nội trú và nuôi dưỡng gần 50 em ngay tại nhà xứ,
- Lập "Câu lạc bộ hiếu học" để khuyến khích và tưởng thưởng các em siêng năng

và được điềm cao,
- Mỗi sáng có bữa " Điểm tâm miễn phí" cho 600 em đang học cấp 1 để các em

siêng năng và có sức khỏe để đến trường học tập.
Chúng tôi rất vui mừng vì được quí chị và Hội tình thương hỗ trợ giúp đỡ 500

$US trong dịp đầu năm mới này như món quà quí giá, góp phần hỗ trợ cho các em
nghèo khổ trong giáo xứ. Chúng tôi xin hứa sẽ dùng số tiền quí hội đến tay các đối
tượng các em theo ý nguyện của hội trong dịp Tết này.

Hy vọng trong tương lai khi được biết một số việc cụ thể và thiết thực, quí chị và
hội sẽ dành sự ưu ái với các con em dân tộc giáo xứ Kon Rơbang chúng tôi để tương lai
của đồng bào trong giáo xứ nói chung và các em học sinh nói riêng thoát ra sự nghèo
đói và lầm lũi của người dân tộc và khỏi bị người kinh lợi dụng.

Nhân sắp bước vào năm mới âm lịch và mùa chay Thánh, xin kính chúc quí chị
và quí vị trong hội được nhiều sức khỏe và ơn lành cũng như công việc làm ăn thịnh
đạt.

Lm. Antôn Phan Tự Cường dòng Đa Minh

Xin đính kèm quí hội một vài hình ảnh sinh hoạt của anh em dòng Đa minh
chúng tại giáo xứ Kon Rơbang.
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Cha ( đứng giữa) và quí cha thầy dòng Cha và ban chức việc giáo xứ (thử tìm cha)

Đa Minh đang phục vụ tại giáo xứ Kon Rơbang

Phát bánh và sữa hằng ngày cho các em trước khi đến trường

Các em nam và nữ dân tôc ở nội trú trong nhà xứ để được nuôi dưỡng và giúp đỡ học hành
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Lớp học kèm cho các em

Cha và sơ phát quà Tết cho các gia đình nghèo năm 2014

Cùng dân làng xây dựng “ nước giọt” (chỗ lấy nước dùng) cho bà con dùng hằng ngày


