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Houston, ngày 17 tháng 11, 2021

Thưa ông Bùi Việt,
Chúng tôi rất vui khi được tiếp chuyện với ông Bùi Việt và biết thêm về chiếc Máy Nghe
của nhóm MeMaria.org, Giờ Của Mẹ. Cách đây vài năm, chúng tôi đã có được 1 chiếc
máy nghe (phiên bản số 2) và rất quý vì nguồn tài liệu của máy thật phong phú và hữu
ích.
Hiện nay, Hội Từ Thiện Hồng Ân chúng tôi đang có sự cộng tác của các Sơ thuộc 14 Hội
Dòng phục vụ cho dân nghèo tại các vùng sâu, vùng xa. Đó là các Dòng tại Bắc-TrungNam: Dòng Trinh Vương, Dòng Mân Côi, Dòng Đa Minh Bắc Ninh, Dòng Hiệp Nhất,
Dòng Đa Minh Thái Bình, Dòng MTG Hưng Hoá, Dòng Phaolo, Dòng MTG Huế, Dòng
Ảnh Phép Lạ, Hiệp Hội Chứng Nhân Đức Tin, Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng, Dòng Đa
Minh Thánh Tâm và Dòng MTG Mỹ Tho. Vậy, nếu chúng tôi có thể xin cho mỗi Nhà
Dòng được nhận ít máy để tặng cho các cụ già, các người bệnh để nghe và suy niệm thì
hạnh phúc cho họ lắm. Các Sơ cho biết mỗi khi tới thăm các cụ hoặc người bệnh, thấy
họ cô đơn, buồn tẻ, chẳng mấy ai thăm viếng, thật rất tội nghiệp. Vì thế, các chiếc Máy
Nghe này sẽ là nguồn ủi an lớn cho các cụ và người bệnh.
Thay mặt cho những người nghèo khổ này, xin chân thành cám ơn trước đến ông Bùi
Việt và Ban Biên Tập.
Rất kính,

Jennie Ngọc
Hội Trưởng
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