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Các anh chị thân mến,

Mong đáp ứng nhu cầu giảm thiểu sự lây nhiễm của bịnh Covid-19, các anh chị em và thân hữu của hội Từ Bi 
Phụng Sự may và hiến tặng những khẩu trang với tất cả tấm lòng.

Cho đến hôm nay chúng ta đã hiến tặng tổng cộng là 11,241 khẩu trang cho một số những viện dưỡng lão, 
những trung tâm cho người vô gia cư và những nhà thương ở trong vùng Montreal.

Dưới đây là cập nhật chi tiết những chỗ mà mình đã hiến tặng hai tuần vừa qua:

Cũng như hầu hết các anh chị, nhóm khẩu trang quy tụ những người tị nạn Việt Nam, đến đất nước Canada 

bằng nhiều cách khác nhau, từ những thời điểm khác nhau, tuổi tác khác nhau, nhưng từ trong tâm tưởng, 

như cùng chung một lòng xem Canada như là quê hương thứ hai của mình.

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.



Khi nhìn lại sau 2 tháng miệt mài làm việc, nhóm “sững sờ” với kết quả số lượng khẩu trang mà nhóm 
đã cho ra, con số thật không ít.

Với con mắt tri ân Canada, một xứ sở tự do, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt màu da, 
không phân biệt tôn giáo, đã cưu mang, giúp đỡ người Việt tị nạn từ những ngày đầu định cư cho đến 
tận bây giờ, các anh chị trong nhóm từ bao lâu nay luôn có một ý nghĩ, một thôi thúc...phải làm một 
cái gì đó cho quê hương, cho đất nước yêu thương này.

Nhóm khẩu trang ra đời lúc dịch bệnh COVID đang lan tràn khắp cả thế giới, cướp đi sinh mạng của 
không biết bao nhiêu người, trong đó có không ít bác sĩ, y tá và những nhân viên phục vụ trong tuyến 
đầu ngành y tế.

Các anh chị đã dùng bàn tay 

khai mở của mình để cắt may, 

cho ra những khẩu trang tưới 

tẩm yêu thương, mong đóng góp 

phần nào ngăn chặn sự lây lan 

của dịch bệnh, cũng như để bày 

tỏ lòng quan hoài của mình tới 

những bác sĩ, y tá, những nhân 

viên y tế... đang chiến đấu ngày 

đêm, hy sinh thân mạng để cứu 

giúp bệnh nhân.



Chỉ với ý nguyện tri ân, nhóm đã không phân biệt bệnh viện Anh, Ý, Pháp, Do Thái hay Trung Hoa, gần hay xa, 

bệnh viện người lớn hay trẻ em, viện dưỡng lão hay những người vô gia cư.. , lan toả lòng yêu thương, gởi 

gắm sự quan hoài của mình đến khắp mọi nơi, những nơi cần, những nơi có duyên.



Có nhiều chị, mặc dù tuổi đã trên 70, nhưng làm việc rất hăng say, như đây là cơ hội để cho các 
chị tri ân, vì thế ngoài góp công sức, các chị còn muốn hỗ trợ thêm cả vải vóc và tài chánh nữa.

Thật là những tấm lòng bồ tát vô lượng, vô biên!

Lại nữa trong chúng ta, không ai mà chưa một lần bước chân vào bệnh 

viện, hoặc được chữa trị, hoặc để thăm người thân, thăm bạn bè...(đang 

được chữa trị) ở đó có những thiên thần áo trắng nhân ái, luôn hy sinh, tận 

tụy hết lòng với bệnh nhân, xoa dịu mọi nỗi khổ đau, lan tỏa sự ấm áp, mở 

rộng lòng từ bi tới mọi người. Và đó cũng là một nét đẹp mà nhóm muốn 

bày tỏ sự tri ân.

Luôn có những ưu tư, khắc khoải trong lòng, không biết bằng cách nào để 

có thể thể hiện được lòng cám ơn của mình đến các chị, đã đặt hết lòng tin 

vào nhóm, cùng đồng hành, hoan hỉ góp công sức của mình... không điều 

kiện, không cần đáp trả.

Phải chăng trong tận cùng sâu thẳm, các anh chị rất vui nghĩ rằng mình đã 

làm được một chút gì để đền đáp ơn cưu mang, giúp đỡ cho đất nước 

Canada.


