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LỜI KÊU GỌI CẦU NGUYỆN  

THÊM SỨC KHỎE CHO 

 
AH  HÀ VĂN ĐÁNG 

 

 

 

 

Kính gửi toàn thể  

Ái Hữu và Thân Hữu Công Chánh: 

 

Anh Hà Văn Đáng AHCC Houston bị bệnh 

nặng hiện đang nằm điều trị tại ICU bệnh viện 

Triumph, khu NASA, South 45 Houston. Với 

truyền thống đoàn kết và thân tình, AHCC 

Houston cùng toàn thể gia đình AH Hà Văn 

Đáng trân trọng thỉnh cầu các AH và Thân Hữu 

CC cầu nguyện thêm sức khỏe cho AH Hà Văn 

Đáng để có thể qua cơn bịnh ngặt nghèo này. 

Được vậy, thật là một điều vạn hạnh cho anh 

Đáng và cũng là một niềm an ủi lớn cho gia 

đình AH Đáng. 

 

AH Đáng nhập viện ngày 25 tháng 12 năm 

2008, tính đến nay đã trên 7 tháng. Gia đình 

AH Đáng đông con (7 người) đã thay phiên 

nhau túc trực 24/24 giờ để theo rõi sức khỏe 

cho AH Đáng mặc dầu bệnh viện có y tá trực. 

Chị Đáng và gia đình nhất quyết lo việc chữa 

trị cho Đáng với bất cứ giá nào. Chị Đáng 

thường xuyên nấu các món ăn Việt Nam hoặc 

mua bánh kẹo biếu các y tá trực đêm trong 

phòng anh Đáng. Đây là một điểm son mà 

chúng tôi muốn nêu lên.  Chị Đáng là một 

người vợ hết sức đảm đang, và tận tụy với 

chồng con; cháu Liễu, người con gái đầu lòng, 

là một đứa con rất có hiếu với bố mẹ, lại rất 

giỏi và tháo vát, cháu đã học xử dụng được các 

dụng cụ nhà thương để phục vụ cho bố tại nhà.   

Gần đây gia đình đã lên chùa Linh Sơn cầu 

Phật ban thêm sức khỏe cho AH Đáng. Chúng 

tôi AHCC Houston có đi tham dự lễ cầu 

nguyện này.  Ngoài việc tới thăm AH Đáng tại 

bịnh viện, AHCC Houston có đặc biệt đề cử 

AH Đoàn Kỳ Tường làm liên lạc viên với gia 

đình AH Đáng để báo cáo tình trạng sức khỏe 

của AH Đáng cho các AHCC khác. Lần thăm 

viếng anh Đáng mới nhất vào chiều ngày 30 

tháng bảy vừa qua. Lúc 6:00 PM Chị Đáng và 

cháu Liễu đã có mặt tại bịnh viện Triumph để 

đón tiếp chúng tôi.  Một bình hoa Hồng đã 

được AH Đại diện Phí Ngọc Huyến trao tặng 

chị Đáng để tượng trưng cho tình thắm thiết 

của AHCC..   Về sức khỏe của anh Đáng, tình 

trạng có vẻ khá hơn lần trước; da mặt anh hồng 

hào hơn tuy có hơi mập ra, mắt anh mở nhìn 

chúng tôi, anh nháy mắt tỏ ý nhận biết khi nói 

tên người đến thăm. 

 

AHCC Houston 

Nguyễn Văn Độ Trình Bày 
 

 
 


