
                          Mắt thương nhìn Người 

Trong suốt năm 2013 , hội Quỹ Nghèo Nhân Ái được nhiều ân nhân tín thác , trao tặng  

những món quà ân tình qua đêm tình thương tổ chức nhiều tiểu bang như Dallas, 

Virginia,Missouri,MaryLand,Atlanta, và California . Lòng nhân bác ái của quý ân nhân đã 

cùng với Hội Quỹ Nghèo Nhân Ái bay về Việt Nam cùng chia sẻ cơm áo đến những gia đình 

bất hạnh , em mồ côi thiếu thốn, ..vv..Nơi đầu tiên đoàn ghé qua thăm là tu viện Minh Đạo 

tại Bà Rịa , nơi đây thầy Minh Đạo đang nuôi dưỡng 64 em mồ côi , nhỏ nhất còn ẵm bồng , 

và lớn nhất ngoài hai mươi tuổi .                   Bà Rịa 

      

Ngày thứ hai đoàn cùng với Sơ Điệp dòng nữ tỳ Chúa Giêsu làm việc với nhà thương quân 

dân Thủ Đức lo cho một trăm ca mổ mắt cườm , nhìn nụ cười trên môi của các cụ sau khi mổ 

mắt xong còn được dùng cơm trưa , làm chúng tôi cũng ấm lòng cho những ngày từ thiện kế 

tiếp                                                           Thủ Đức 

                 

  Tình thương được ban tặng cho chúng ta , để chúng ta chia sẻ cho người khác 



Tây Ninh là nơi đoàn lần tiên ghé qua , vùng đất khô cằn, thiếu thốn như lòng người cằn cỗi 

với năm tháng ..không đất đai, ruộng vườn , nhà cửa, hàng trăm em nhỏ ước mơ được cắp 

sách đến trường                                     Tây Ninh 

    

Sau hai ngày tạm trú tại Tây Ninh để lo phát gạo , thăm viếng người dân ở dưới mái chòi 

đoàn tiếp tục xuôi về Bình Phước nơi có nhiều hoàn cảnh đau ốm , bệnh tật                                                                                                                                               

                                                          Bình Phước 

           

                                                                Cà Mau 

                 Em khuyết tật được Cha Vinh giúp đỡ đến trường học 

            



Về miền Tây không ghé qua Bến Tre , Trà Vinh, Vĩnh Long là điều thiếu xót đến những hoàn 

cảnh đáng thương , nhà tranh dột nát , em mồ côi thiếu ăn , 

                                                            Bến Tre 

       

                            Những ngôi nhà dột nát được Hội sữa sang 

                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Người trồng cây hạnh, người chơi,Ta trồng cây đức, để đời về sau         

 



“Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Trời rằng, trời 

hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm tràn, ngập Thuận An để lan biển 

khơi…”   Gần như năm nào cũng vậy, cứ vào khoảng tháng 9 đổ về sau, dải đất thắt eo 

mỏng manh và gầy guộc ấy lại phải gánh chịu ít là hai, ba cơn bão dữ. Đoàn Quỹ 

Nghèo Nhân Ái vội vã lên đường ra miền Trung đế cứu trợ bão lụt , từ Quảng Bình , 

Huế , Hội An , Bình Định ra tới Nghệ An, Thanh Hoá ...chúng tôi mua thực phẩm 

gồm có : gạo, muối , mì khô , trao đến tận tay hàng trăm gia đình bị cơn bão lụt càn quét 

sạch đã nghèo giờ thì trắng tay . 

   Sau cơn  bão ngôi nhà dựng tạm hai mái tôn để tránh mưa gió -Bình Định                                                                              

   

                                             Phát gạo Hà Tĩnh            

  

                       Một cây làm chẳng nên non , ba cây chụm lại nên hòn núi cao 


