December 26, 2018
Kính thưa quý ân nhân và quý đồng hương,
Năm 2017 và 2018, thiên tai thảm hoạ đã liên tục xảy ra khắp thế giới. Mọi sự cố gắng của Tu Bi
Foundation dù chỉ là một hạt cát trong biển cả, với ước nguyện làm vơi bớt sự mất mát, khổ đau của tất
cả các nạn nhân khắp thế giới. Bản chất khổ đau luôn hiện hữu trong cuộc sống bởi mọi sự vật được tồn
tại do duyên khởi. Nhưng không vì thế mà chúng ta có thể ngồi yên không hành động khi thấy nhân loại
khắp thế giới đang phải đối diện với tai ương, thảm hoạ; cuộc sống ngày càng bất an khắp mọi nơi ngay
cả tại đất nước Hoa Kỳ của chúng ta! Thiện nguyên viên Tu Bi Foundation xin phát nguyện được làm
1 cánh tay của Ngài Quan Thế Âm, thực hiện các thiện pháp trong tinh thần: “Sáng cho người thêm niềm
vui, chiều giúp người bớt khổ”. Các chương trình được thực hiện theo thời gian và khả năng của thiện
nguyện viên có được nên sự thông báo tin tức có phần chậm trễ, xin quý ân nhân hoan hỷ và cảm thông!.
Tổng kết chương trình từ thiện 2018 sẽ được thông báo sau.
Tu Bi Foundation xin chân thành tri ân quý ân nhân đã tin tưởng và gởi tịnh tài khiến cho chương trình
uỷ lạo tại Hoa Kỳ được thành tựu. Nhiều ân nhân đã gởi nhiều lần, cứ mỗi khi biết được Hội Tu Bi sẽ
thực hiện các chương trình uỷ lạo tại Hoa Kỳ tại các tiểu bang bị thảm hoạ. Đây là sức mạnh khiến cho
thiện nguyện viên của Hội có thêm năng luợng và niềm tin trên con đường dấn thân, hổ trợ cho hạnh bồ
tát đạo của tự thân. Chỉ có ‘phước đức của mỗi người, mới có thể giúp tự thân thoát khỏi các tai nạn,
thảm hoạ’. Đó là điều mà chúng tôi cảm nhận sâu sắc trong quá trình đi uỷ lạo. Làm sao trả lời câu hỏi
của các nạn nhân: “Tại sao nhà kia không bị hư hại mà nhà tôi và các nhà chung quanh bị thiệt hại”.
Xin hãy nối rộng vòng tay những khi chúng ta có cơ hội.
-Tháng 11, 2018: tại California đã thiêu huỷ và tàn phá 18,733 căn nhà và cơ sở. 86 người chết.
The 2018 wildfire season is the most destructive and deadly wildfire season on record in
California, with a total of 8,527 fires burning an area of 1,893,913 acres (766,439 ha), the
largest amount of burned acreage recorded in a fire season, according to the California
Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire) and the National Interagency Fire Center
(NIFC), as of December 21.[1][2][3] The fires have caused more than $3.5 billion (2018 USD) in
damages, including $1.792 billion in fire suppression costs.
-Tháng 10, 2018: bão Micheal đã tàn phá Florida, nhiều căn nhà và cơ sở đã bị xoá sạch trên bản đồ.
Earthquake & Tsunami tại Indonesia.
-Tháng 9, 2018: bão Florence tại South & North Carolina…
Tu Bi Foundation xin thông báo một số chương trình đã được thực hiện trong thời gian qua:
Tại Hoa Kỳ:
Chương trình Uỷ Lạo bão Florence và Micheal đã được tiến hành như sở nguyện của Hội và quý
ân nhân. https://tubifoundation.shutterfly.com/2018-19/420
1. Florence Relief: 22,300 USD
Mời xem hình ảnh: Micheal Relief: 7,955 USD gồm gởi Red Cross: 7105 USD, Chùa Quan Am
Nam Hai (bị thiệt hại 100% vì bão): 835 USD.
2. Indonesia Earth Quake & Tsunami: 6,140$ (TBF only).
Bên cạnh đó Hội đã nhận được cho uỷ lạo California Fire Relief: 270 USD.

3. Hội không chờ thiên tại mới thực hiện các thiện pháp. Tại Houston, quý Thầy và Sư cô cùng
thiện nguyện viên mỗi 1 đến 2 tháng đến thăm quý cụ già người Việt Nam tại nhà dưỡng lão.
Tại Hoa Kỳ, cái người ta thiếu là tình người, sự viếng thăm của đoàn là niềm hạnh phúc lớn đến
quý cụ. Món quà tâm linh vô giá!
https://tubifoundation.shutterfly.com/2018-19/834
4. Viếng thăm và tặng quà đến 100 người vô gia cư tại Houston – Texas
https://tubifoundation.shutterfly.com/2018-19/584
Tại Việt Nam:
Ngân sách năm 2018 có giới hạn, Tu Bi Foundation xin chú trọng vào các chương trình giáo dục: phát
học bổng học sinh nghèo, phát quà học đường, tặng quà người khiếm thị… Một số chương trình giúp
trường học, xây cầu bê tông tại Quảng Trị, Cà Mau… theo sở nguyện yêu cầu của quý ân nhân tại
Houston và Virginia. Tu Bi Foundation xin làm gạch nối giữa người cho và người nhận, đi thực hiện các
chương trình hồi hướng cầu nguyện đến thân quyến.
1. Tặng áo ấm đến học sinh dân tộc thiểu số tại xã Trường Xuân, Quảng Bình
https://tubifoundation.shutterfly.com/2018-19/772
2. Xây dựng Cầu Tu Bi 17 và Trường Mẫu Giáo Tu Bi
https://tubifoundation.shutterfly.com/2018-19/652
3. Mái che học đường: Nơi sinh hoạt đa dạng
https://tubifoundation.shutterfly.com/2018-19/556
4. Giếng nước học đường tại Đắc Nông
https://tubifoundation.shutterfly.com/2018-19/490
Các chương trình đã thực hiện năm 2017 và Uỷ lạo bão lụt 2017.

Nguyện đem công đức hướng về tất cả pháp giới chúng sanh. Cầu nguyện cho thế giới hoà
bình, mưa thuận gió hoà, chúng sanh an lạc. Chúng ta luôn được an lành, vạn sự cát tường
trong Từ Bi và Trí Tuệ.
Xin trân trọng tri ân.
Tu Bi Foundation

