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Kính thưa: Cô Chú Bình, Quý Ban Hành Giáo Geneve, Quý Hội Sao Mai Thụy Sỹ, Quý 

Ân Nhân cùng Quý Vị! 

Trước tiên con xin chân thành cảm ơn Cô Chú, cám ơn Mẹ, gia đình, cám ơn Quý Ban 

Hành giáo Geneve, cám ơn Quý Hội Sao Mai, cám ơn Quý Ân nhân cùng Quý Vị  đã 

thương giúp đỡ, hầu cứu sống các nạn nhân của chúng con trong lúc vô cùng khốn 

khổ và đau thương này. 

Thưa Cô Chú, Quý Ban Hành giáo, Quý Hội Sao Mai, Quý Ân nhân cùng Quý Vị, từ khi 

xẩy ra sự cố mái nhà thờ Ngọc Lâm bị sập, con chưa có giờ để  thưa Cô Chú, Quý Ban 

hành giáo, Quý Hội Sao Mai, Quý Ân nhân cùng Quý Vị.  Xin thành thật cáo lỗi. 

Chiều tối hôm qua, con vừa tới bệnh viện Đa khoa Thái nguyên, tình trạng của các 

nạn nhân nhìn chung sức khỏe đã khá tốt, hồi phục tương đối nhanh. Những nạn 

nhân gẫy chân, gẫy tay thì đã trở về gia đình tiếp tục điều trị, bó thuốc Nam hoặc 

thuốc bắc, kèm theo Tây y. 

 Tuy nhiên, những nạn nhân bị gẫy xương sườn, bị bể xương chậu  hoặc bị cắt cụt mất 

ngón chân, ngón tay thì vẫn tiếp tục điều trị tại bệnh viện. 

 Những nạn nhân bị gẫy xương cột sống, giập gan, giập phổi, ... vẫn đang điều trị tích 

cực, còn hai nạn nhân gẫy xương sống và giập nát chân  là anh Tuyến và anh Trang 

vẫn chưa thể tiếp tục thực hiện được ca mổ lại lần nữa, vì sức khỏe quá yếu. 

 Số tiền của Cô Chú, Quý Ban hành giáo Geneve, của Quý Hội Sao Mai, của Quý Ông 

Bà, Cô Chú Bác, của Quý Ân nhân, cùng Quý Vị thương cứu giúp các nạn nhân là: 

5.750 CHF. 

Xin chân thành cảm ơn Cô Chú, Quý Ban Hành giáo Geneve, Quý Hội Sao Mai, Quý Ân 

Nhân cùng Quý Vị. Nguyện Xin Chúa trả công bội hậu thay cho lòng biết ơn của chúng 

con. 

 

Mùa Xuân đang đến trên Quê Hương Việt Nam, thay mặt cho các nạn nhân và Cộng 

đoàn, xin cảm ơn và xin kính chúc Cô Chú, Quý Ban Hành giáo, Quý  Hội Sao Mai, Quý 

Ân nhân cùng Quý Vị năm mới an khang và hạnh phúc. 

Linh mục giáo xứ Quê Hương 

JOSeph Phạm  Văn Phương 


