
Hội Từ Bi Phụng Sự Montréal



Dưới đây là cập nhật chi tiết những chỗ mà mình đã 

hiến tặng tuần vừa qua:

Here are the updated locations which have received our 
masks last week.

Tổng số tiền ủng hộ nhận được cho đến ngày 18 tháng 7 là: 5,250$.

Donations received until July 18 are $5,250.

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 13,491
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.



Tâm sự người giao khẩu trang



Khoảng giữa tháng 4, lúc cao điểm của dịch bệnh thì 
rục rịch nghe tin một số các anh chị em trong hội sẽ 
tìm cách may khẩu trang để cung cấp cho các hội 
viên và gia đình, sau đó là sẽ cung cấp cho các nhà 
thương, trong email đề ngày 9 tháng 5 của Thuỷ Tề 
đã viết là Ban Khẩu Trang (BKT) đã cung cấp trên 
2000 cái, hôm nay ngày 13 tháng 7, con số này đã 
tăng lên trên 11 ngàn cái, một số lượng rất lớn lao 
so với số nhân lực mà hội mình có, đấy cũng nhờ sự 
quản trị khéo léo của chị Phượng và Thuỷ Tề.

Khẩu trang may xong thì cần phải có người đi giao 
hàng, lúc đầu chỉ có anh Tùng làm công việc này, sau 
đó được biết có thêm anh Nam, vì thấy anh Nam từ 
Brossard phải chạy qua nhà anh Tùng lấy khẩu trang 
rồi mới đi giao thì quá nhiêu khê nên tôi xin chia bớt 
công việc đi giao hàng của anh Nam.

Các anh chị thân mến,

Hôm nay rảnh, ngồi xem lại những diễn tiến của dịch 
Covid đối với hội TBPS Montreal, chúng ta tạm thời 
đóng những lớp CK10 và trụ sở vào khoảng 12 tháng 
3, 2020, hôm nay là ngày 13 tháng 7, mới đó mà đã 4 
tháng rồi..., nhưng buồn nhất là chúng ta đã phải 
đóng Trụ-sở một cách đột ngột vào cuối tháng 6.



Việc giao hàng đối với tôi là công việc quá nhẹ nhàng, không 
có gì đáng kể so với công sức và thời giờ của các anh chị phụ 
trách việc cắt và may, hơn nữa, lòng thật là vui khi được góp 
tay vào việc làm rất cần thiết và nhiều ý nghĩa trong cơn dịch 
bệnh này.

Cảm động nhất là lúc giao hàng, mình nhận được rất nhiều 
những lời tri ân, cảm kích của người nhận, đa số họ khen 
hàng may rất đẹp và đeo vào rất thoải mái (confortable), nơi 
đầu tiên tôi đến giao là nhà thương CHUM và nhà thương 
Tầu. Tại nhà thương Tầu, các cô nhân viên nói rằng họ đã 
thử và họ rất thích, một nhân viên trật tự đến hỏi mua, khi 
biết là mình không bán thì ông ấy năn nỉ xin cho gia đình 
ông ấy, thế là phải về xin BKT và đem đến tặng ông ấy một tá 
khẩu trang.

Đem khẩu trang đến nhà thương Tầu lần thứ hai, mình đưa xong và quay lưng bước ra thì mấy cô nhân viên gọi giật lại nói “ 
ông chờ một chút, có người muốn gặp ông”, không biết là ai mà lại muốn mình chờ? Chờ khoảng 5 phút mình muốn đi ra 
thì họ lại nói “ông làm ơn chờ một chút nữa...”, vừa lúc đó một người đẹp xuất hiện, đến gặp mình để ngỏ lời cảm ơn đến 
hội TBPS và ngỏ ý muốn chụp vài tấm hình, cô này là coordonnatrice ở đó.

Những người nhận khẩu trang, ai ai cũng đón nhận với nụ cười rạng rỡ và bày tỏ lòng cảm kích đối với việc làm cao đẹp
của hội TBPS, ước mong sao những hạt giống tình thương này sẽ đâm chồi nẩy lộc nhiều hơn nữa...

Người giao hàng,

Thọ Nguyễn





Tôi được dạy phải 
tự hỏi mình làm gì 
được cho xã hội, 
giúp mọi người 

chớ không nên đòi 
hỏi người khác, xã 

hội làm gì cho 
mình.

Nạn dịch Corona, các bạn không chờ sự giúp đỡ của nhà nước mà 
tự mình kêu gọi bạn bè lập ra ban may khẩu trang, phát cho những 
người cần, giúp ngăn chận sự lây lan của dịch bịnh.



Các bạn cũng giúp nhiều người có việc làm ích lợi 
cho người khác, tìm được niềm vui, không ngồi buồn 
vì phải ở nhà, tránh đi ra ngoài. Họ không rảnh để 
ngồi gậm nhắm sự sợ bịnh, sợ chết.

Các bác lớn tuổi, nghĩ rằng mình không thể làm được 
gì cho xã hội, nay có dịp góp phần cắt, hoặc chia sẽ 
số tiền hữu hạn của mình giúp việc may khẩu trang. 
Thế hệ trẻ các em cũng hăng hái phục vụ kẻ khác khi 
cần. Các bạn có xe, góp phần giao khẩu trang cho 
những nơi cần, không ngại mệt mỏi, không sợ bị 
nhiễm bịnh. Lấy niềm vui giúp người khác không 
nhiễm bịnh làm niềm vui.

Một con én không làm được mùa Xuân, dù không có 

kết quả cụ thể, nhưng chắc chắn nhờ những khẩu 

trang này mà nhiều người tránh được bịnh. Tôi tán 

thán và cảm phục nhóm may khẩu trang của hội.

Diệu Minh



Chị Diệu Minh đã đến tặng khẩu trang cho 

những trung tâm vô gia cư: 

The Open Door và The Benedic Labre 

House.



Thanh Tùng Phan



Là tài xế rồi trở thành người giao hàng là

chuyện thường tình nhưng trong chương trình

khẩu trang tình thương này tôi kiêm chức tạp

vụ. Lúc đầu tôi phụ may những đường dễ, rồi

cắt, rồi ủi, xếp ngay ngắn và chia theo màu

các khẩu trang để dễ dàng cho khâu cắt chỉ

và kiểm tra lần cuối, trước khi đếm, cho vào

bao và sẵn sàng đem giao cho những nơi cần.



Những khẩu trang tình thương trước đây là những thước vải được mua 

từ tiệm mà chúng tôi may mắn kiếm ra được trên Facebook .

Theo lệnh cách ly tôi phải lấy hẹn, đến tiệm ngồi đợi trong xe chờ

phone gọi đến lượt mình rồi mới được vào tiệm để chọn vải.

Đến mua nhiều lần quen mặt, biết chúng tôi làm thiện nguyện nên ông

chủ tiệm cũng cho chúng tôi nhiều ưu đãi.

Mua vải xong tôi liên lạc ngay với các chị giúp phần cắt, sau phần cắt

tôi lại tiếp tục mang đến các chị giúp phần may.

Thời Covid xe tôi chạy hiên ngang trên đường phố vắng tanh từ khắp

nơi trên đảo Montreal, cũng như đôi khi phải qua cầu đến Brossard 

hay Longueuil, có khi một ngày tôi phải đi đến 7,8 nơi.

Tôi làm việc mà trong lòng rất phấn khởi vì tinh thần phục vụ của các

anh chị rất cao, mọi người hăng hái hoàn thành việc của mình và sẵn

sàng nhận thêm việc mới.

Khẩu trang giao đi và chúng tôi luôn nhận lại được những lời khen

tặng, sự cảm kích và lòng tri ân.



Ấn tượng nhất với tôi là một người nhận
hàng ở nhà thương Do Thái, nơi mà chúng
tôi có rất nhiều nợ ân tình vì không biết từ
bao lâu, họ đã cho hội TBPS mượn phòng để
mở các lớp tài chi và thiền cả hai ngày thứ
bẩy và chủ nhật.

Ông tên Ron, không biết ông đã làm việc tất
bật đến cỡ nào, nhưng luôn đón chúng tôi
bằng nụ cười rạng rỡ và hứa hẹn sẽ đi uống
cà phê, ăn phở với nhau khi hết nạn dịch
Covid. Sau đó qua text, ông gửi những năng
lượng tích cực bằng những lời cám ơn thật
chân thành, những quan hoài ấm áp, luôn
cho chúng tôi niềm tin tốt đẹp ở ngày mai.



Có nhiều lần đến bệnh viện giao hàng tôi cảm động vì có một
hai nhân viên ở đó chờ tôi đến để xin thêm khẩu trang cho gia
đình và cho người thân của họ.

Tình hình dịch bệnh ở Canada cũng như ở Montreal phần nào
đã khả quan hơn, được kiểm soát, ngăn chận bằng nhưng
phương tiện tích cực.

Tôi cảm nhận niềm vui dâng nhẹ trong lòng khi thỉnh thoảng
trên đường phố bất chợt nhìn thấy khẩu trang của nhóm
được sử dụng.

“Khẩu trang tình thương đã góp phần trong việc ngăn chận sự
lây lan dịch bệnh”.

Thanh Tùng Phan



Anh Nam



Anh Nam Nguyễn Kim đã đến tặng khẩu 

trang cho những bệnh viện: 

• Bệnh viện nhi đồng Shriners

• Bệnh viện Sacré-Cœur de Montréal

• Bệnh viện CHUM

• CSSS Montérégie - Est


