
Rev. Raphael Trần Xuân Nhàn 
GIÁO PHẬN VINH -  HẠT VẠN LỘC 
GIÁO XỨ PHÚC YÊN   dt: 0913092476 
Email: rapxuannhan@gmail.com  
 
 

Kính gửi : CÁC ÂN NHÂN & CÁC THÍNH GIẢ GIỜ CỦA MẸ 

 
               
     XIN GIÚP GẠO CỨU ĐÓI VÀ LÚA GIỐNG 
CHO DÂN NGHÈO TẠI THANH YÊN, THANH CHƢƠNG, NGHỆ AN 
 
Kính thƣa các ân nhân kính yêu, 
Tôi là Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn, đại diện cho dân chúng Phúc Yên, gồm 1.800 
nhân danh và 420 gia đình lƣơng dân và giáo dân, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chƣơng, 
tỉnh Nghệ An, thuộc địa phận Vinh, miền bắc Vietnam. 
 

Xứ Phúc Yên là một xứ miền núi mới thành lập năm 2008 cách biên giới Việt Lào chƣng 10 km, 
trải dài triền đồi khô khan, mùa nắng thƣờng bị hạn hán nứt nẻ và nắng nóng, cho nên việc gieo, 
trồng nông nghiệp rất khó khăn, mức thu nhập rất thấp, bình quân khoảng 200kg/lúa mỗi năm 
trên 1 đầu ngƣời. Vì vậy lƣợng dinh dƣỡng cho mỗi ngƣời quá thấp dƣới mức trung bình, nhất là 
trẻ em và ngƣời già, thƣờng bị bệnh tật. chậm phát triển. Trong tình trạng nhƣ thế lại không có 
nguồn cấp nƣớc sạch, kèm thêm vệ sinh trong từng hộ gia đình quá kém, cách sinh hoạt nhƣ thế 
đã tạo nên môi trƣờng ô nhiễm toàn diện. Năm nay bị hạn lâu dài nƣớc sông lam bị cạn không 
thể làm đƣợc vụ mùa hè thu nên dân chúng đói nhƣ ở Châu Phi. Tôi là linh mục đầu tiên về nhận 
xứ Phúc Yên, nên cũng chƣa có nhà ở ổn định nhƣng chƣa phải là điều đáng quan ngại. 
Kính thƣa quý ân nhân, vùng đất Phúc Yên này là truyền giáo rất thuận lợi, măc dù nghèo nàn 
nhƣng dân chúng lƣơng cũng nhƣ giáo sống rất hài hòa, họ thƣờng xuyên lui tới và giúp đỡ 
nhau. Chúng tôi rất muốn đƣợc các nhà hảo tâm giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn này, khi có 
mƣa tƣới nƣớc xuống cánh đồng khô khan này, dân chúng lạo tiếp tục bắt tay vào công việc 
đồng áng, vậy xin các nhà hảo tâm thƣơng hỗ trợ một phần để cứu đói, một phần lúa giống, vì 
đói mà ăn cả lúa giống, chiến dịch này mang lại hiệu quả tốt cho công cuộc truyền giáo vì chúng 
tôi sẽ chia đều cho cả lƣơng dân. 
Hoàn cảnh dân chúng rất cùng cực, một phần bệnh tật vì đời sống quá thấp, một phần 
các con em không có tiền phải bỏ học vì nghèo, việc giữ đạo cũng trở nên bấp bênh.  
Vậy chúng con dám mạo muội xin giúp cho dân chúng một số vốn để mua lúa giống 
cho vụ mùa tới. 
 

Gạo để ăn 5 tấn x 12,000.000/ 1 tấn = 60.000.000 VND  
Mỗi 1 Kg lúa giống  = 10.000 VNĐ Mỗi hộ 25kg = 250.000 VNĐ 
Các hộ nghèo giáo và luơng 100 hộ x 250.000 VNĐ = 25.000.000 VNĐ 
Tổng cộng = 5 tạ lúa giống thành tiền 25.000.000 VND 
      TỔNG 85.000.000 

Trong lúc chờ đợi sự ủng hộ của các ân nhân, chúng tôi hết lòng cảm ơn và kính chúc 
quý vị dào sức khỏe và tràn đầy ơn Chúa. 
                                                          Nay kính đơn,                 Phúc yên, ngày 10-09-2015 
   Thay mặt HĐMV- GX                                                                      Linh mục quản xứ  
Chịu trách nhiệm dự án                                           
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