Kính gửi:

Chị Trinh.
Ông bà Sương Nguyễn
Ông Nguyễn Phước

Tôi xin thay mặt cho ACE QTTTT Việt Nam có đôi lời hết sức chân thành và cám ơn
quý vị, trong thời gian qua đã bảo trợ giúp đỡ cho các gia đình:
1.
2.
3.

Nguyễn Thị Được,
Cao Thị Muộn,
Lê Văn Hường,

người bảo trợ: Chị Trịnh
người bảo trợ: Cô Nguyễn Phước
người bảo trợ: Ông bà Sương Nguyễn

Trong các gia đình này thật không may, người được bảo trợ đã qua đời cách đây 2 và
3 tháng.
Như thường lệ, khi hay tin một thành viên trong DS được bảo trợ, tôi và ACE ở Quảng
Ngãi đã đến phúng điếu chia buồn, thường là 1 bức liễn thờ, nhang và một ít tiền của
các tháng cuối còn lại làm tiền phúng điếu.

Sau khi tang lễ xong, ACE chúng tôi đến thăm và xét thấy các gia đình không còn nhu
cầu trợ giúp khó khăn nữa và họ đã nhờ chuyển lời đến các ân nhân của họ, quý vị đã
yêu thương đùm bọc và giúp đỡ cho họ trong thời gian khó khăn vừa qua, đã làm cho
họ có những ngày cuối cuộc đời được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đối với họ, vật
chất là một phần nhưng sự quan tâm và dành tình thương đến với họ là món quà quí
giá, một nghĩa cử vô cùng cao đẹp mà họ thầm kính phục và tôn vinh.

Kính thưa quý vị ân nhân của các gia đình được bảo trợ, chúng tôi không biết nói gì
hơn, ngoài lòng ngưỡng mộ và tôn kính, xin kính chúc quý vị và gia đình được dồi
dào sức khoẻ,vạn sự hanh thông và thành đạt. Để đáp lại những tấm chân tình của
quý thiện tâm, chúng tôi sẽ không ngại khó khăn và sẵn sàng làm cầu nối để cùng quý
vị giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh đang chịu nhiều khổ đau và thiếu thốn. Cầu ơn
trên Trời Phật gia hộ bình an đến tất cả mọi người.
Trân trọng kính cám ơn!
M.H

