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Kính thưa quý ân nhân. 

 

Con tên là Phạm Văn Bình, con sinh ra trong một gia đình có mẹ bị bệnh 

phong cùi. Một căn bệnh làm cho mọi người sợ hãi phải xa lánh.  Từ khi 

Mẹ con bị bệnh gia đình đã nghèo bây giờ lại nghèo hơn.  Nhưng thật may 

mắn cho gia đình của con còn có những người đồng cẳm với chúng con, 

đó là quý Ân Nhân của Hội Bạn Người Cùi bên Hoa Kỳ.  

Từ khi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân qua Hội Bạn Người Cùi  thì 

bệnh tình của mẹ con được giảm bớt rất nhiều.  Chúng con cũng được học 

đến nơi đến chốn.  Con hiểu được những tủi nhục bố mẹ con phải gánh 

chịu với những dị nghị của xã hội, nên hai anh em con quyết tâm học hành 

cho thành đạt để bố mẹ bớt khổ đau và để đáp lại sự giúp đỡ thương yêu 

của quý vị.  Và kính thưa quý ân nhân con đã làm được điều đó, vì hai anh 

em con đã đậu vào Đại Học ở Huế. Giờ thì anh con đã tốt nghiệp ra trường 

có việc làm tương đối ổn định, còn con đang là sinh viên năm thứ 2 trường 

Đại Học Kinh Tế Huế.  Thật tình nếu không gặp được Hội thì không biết gia 

đình con sẽ ra sao?  Không biết tương lai của anh  em  con rối sẽ đi về 

đâu?   

Con thật lòng  không biết dùng từ ngữ nào để nói cho hết lòng biết ơn của 

chúng con, giờ đây con chỉ biết học thật giỏi  và cầu nguyện cho quý Ân 

Nhân và Hội luôn được may lành trong đời sống hàng ngày  mà thôi. 

 

Phạm Văn Bình 

        Huế  



 


