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Messengers of Love (Sứ Giả Tình Yêu) được thành 
lập vào năm 2004 và được cấp 501c(3) tax exempt 
status vào năm 2007.  Người sáng lập hội là Theresa 
Trần.  Cô qua Hoa Kỳ năm 75, là một kỹ sư đã từng 
làm việc tại NASA.  Lúc gần đây, cô đã nghỉ việc để 
bỏ hòan tòan thì giờ giúp đỡ các em mồ côi tại Việt 
Nam.  Messengers of Love đã được vào chương trình 
Combined Federal Campaign (CFC) của chính phủ.  
Những nhân viên làm việc cho chính phủ hằng năm 
đều được khuyến khích cho tiền cho các hội từ thiện 
trong CFC list và có thể donate qua direct payroll 
deduction.  CFC code của MoL là 34043 được dùng 

khi donate vào chương trình CFC vào tháng 11.   
 
Để biết thêm về Hội Messengers of Love và những việc làm, thành quả của hội xin quý vị vào trang 
nhà:  www.SuGiaTinhYeu.com.   
 
Mục đích của MoL:  Theo thống kê của Unicelf, 
có hơn 1 triệu các em mồ côi tại Việt Nam phải 
sống lây lất trên đường phố, trong những cô nhi 
viện, bữa đói, bữa no, không tình thương, không 
ai nghĩ đến.  Hằng năm, các em dân tộc thượng 
sống trong vùng núi lạnh, các em nghèo miền 
Trung bị bão lụt, các gia đình nghèo khổ miệt 
biên giới, vùng mưa lũ, những bệnh nhân phong 
cùi, tàn tật, phải chịu bữa đói bữa no hằng ngày.  
Họ mang những tâm tình tủi hủi vào những dịp 
Tết hoặc mùa lễ Giáng Sinh.  MoL được thành lập 
để giúp đỡ và mang tình thương, niềm vui và hạnh phúc tới các mảnh đời bất hạnh này.  Những món 
quà của MoL trao tặng sẽ thay đổi cuộc đời của các em - từ vật chất đến tinh thần, ban tặng các em 
một tương lai tươi sáng.  Khi biết đ ược rằng có những tấm lòng yêu thương hướng về các em và khi 
các em cảm nghiệm được tình yêu này, các em sẽ trở nên người công dân tốt cho xã hội, trao tặng lại 

người khác những gì các em đã được quý vị 
trao tặng.   
 
Chương trình phục vụ:  Vào những mùa lễ 
Giáng Sinh và dịp Tết, MoL nhớ đến các mảnh 
đời bất hạnh này chịu bữa đói bữa no trong 
nhiều tháng qua, đang mong chờ để nhận được 
quà Noel và quà Xuân của quý ân nhân của 
Messengers of Love.   
 



Cho các em cô nhi, mỗi gói quà gồm có một bộ quần áo, sữa 
tươi (các em bé sơ sinh thì có sữa bột), đôi giầy hoặc dép, khăn 
mặt, khăn tắm, bàn chải và thuốc đánh răng, xà bông tắm và 
dầu gội đầu. Đặc biệt, các em được thêm kẹo bánh, đồ chơi, 
thức ăn mùa lễ, và một bữa ăn Noel ngon có thịt và những món 
bổ dưỡng mà các em không được ăn thường xuyên – cho các 
em cơ hội ăn mừng lễ và có được niềm vui tuổi thơ.  Quà của 
các em còn có cả sách vở.  Một số cô nhi viện có các em lớn 
được tặng xe đạp để các em đạp đi học.  Ngoài trừ quà cho các 
em, các cô nhi viện còn được tiếp tế thêm gạo, sữa, dầu ăn để 
nuôi các em cho những tháng sắp tới. Để thêm niềm phấn khởi, 
các Sứ Giả Tình Yêu – các soeurs, linh mục, thiện nguyện viên 
Messengers of Love - đã mặc y phục ông già Noel đến viếng 
thăm và trao những món quà gói ghém đầy yêu thương của quý 
vị đến tận tay những mảnh đời bất hạnh này.  Các em rất vui vì 
được ông già Noel trao quà tận tay.  
 
Vào dịp Tết đến, ngoài trừ quần áo, giầy dép mới và những nhu yếu phẩm cần thiết, các em còn có 
tiền lì xì và một bữa ăn tân niên ngon miệng, bổ dưỡng để các em được đón Xuân mừng Tết như bao 
người.   
 

Các bệnh nhân phong cùi nghèo khổ và các đồng bào 
vùng bão lụt cũng được quà, và họ sẽ rưng rưng nước 
mắt, vui mừng vì họ có bữa ăn ngon, có gạo ăn, chăn 
đắp, đời sống của họ trong những ngày sắp đến sẽ bớt 
phần khổ cực.   
 
Ngoài chương trình thăm viếng, tặng quà hằng năm, 
Messengers of Love còn có những chương trình nâng 
cao đời sống như xây nhà cho các gia đình phong cùi 
hay nghèo khổ miền Trung, sửa chữa viện mồ côi và 
trường học ở làng quê hẻo lánh, bảo trợ trẻ em nghèo 
có hòan cảnh đặc biệt khó khăn đi học, bảo trợ cô nhi 

hằng tháng có sữa uống gạo ăn, bảo trợ các em bị bệnh nặng sang Hoa Kỳ chữa bệnh, v.v.   
 
Thành quả của MoL:   
*  Năm vừa qua, MoL đã tặng quà Giang Sinh và quà 
Tết cho hơn 3300 em mồ côi, trẻ em nghèo tại 22 cô 
nhi viện và 26 thôn làng và hơn 1000 đồng bào nghèo 
vùng bão lụt và các bệnh nhân phong cùi.   
 
*  Trong 2 năm vừa qua, với sự đóng góp của quý vị, 
Messengers of Love đã xây thêm 10 căn nhà cho 10 
gia đình phong cùi và nghèo khó vùng bão lụt miền 
Trung mang tổng số nhà xây là 25 căn, đào 4 giếng 
nước cùng mua máy bơm và xây bể chứa cho 4 làng 
nghèo vùng Thượng Du, mỗi làng gồm 200 gia đình 



người dân tộc Thượng, hầu cung cấp nước sạch để họ uống, nấu ăn và tắm rửa.   
 

*  Hội cũng đã sửa chữa, mua microwave, hệ thống lọc nước, mua 
10 bàn ăn và 100 ghế ngồi bằng kim loại onix cho nhà ăn cho 1 cô 
nhi viện đang được thiết kế.   
 
*  Hội hiện đang bảo trợ nuôi dài hạn, gửi tiền hàng tháng giúp nuôi 
các em cho 77 em tại 3 cô nhi viện và tài trợ bữa ăn trưa ở trường 
cho 75 học sinh mẫu giáo nghèo miền Trung, tặng đồng phục cho 
150 em đi học hằng năm suốt 7 năm vừa qua.   
 
*  Hội tặng học bổng và tài trợ tiền ăn học cho 185 em nghèo có 
hòan cảnh khó khăn, có nguy cơ phải bỏ học, với dự đinh là sẽ nuôi 
các em học cho đến khi các em tốt nghiệp đại học.   
 
*  Hội nhân dịp này xin báo tin vui cho quý vị là năm nay có 3 em ra 
trường Đại Học, 1 em sẽ vào chủng viện để đi tu làm linh mục, 2 em 
kia đã kiếm được việc làm.  Đó là những thành quả tốt đẹp của 
những đầu tư của quý vị ân nhân.   

 
*  Hội cũng đã bảo trợ một em bé bị phỏng nặng cùng mẹ của em qua Hoa Kỳ để giải phẫu vào 
tháng 5 năm 2010 ở Shriner Hospital Galveston.  Cuộc giải phẫu đã thành công mỹ mãn. 
 
*  Hiện nay, có thêm 106 em học sinh nghèo có hòan cảnh khó khăn đang nộp đơn xin Hội giúp đỡ 
và các em đã được vào waiting list.    
 
Bảo Trợ & Ủng Hộ:   

- Để bảo trợ cho một học sinh nghèo đi học, một em cô nhi có thêm thức ăn dinh dưỡng, thêm 
sữa uống, đủ gạo ăn, được học hành đàng hoàng chỉ tốn $10 US một tháng.   
- Chỉ cần $1200 quý vị có thể giúp xây một căn nhà cho một gia đình phong cùi, nghèo khổ.   
- Chỉ cần $10, quý vị có thể cung cấp thức ăn, gạo sữa, quần áo, quà, kẹo bánh cho một em cô 
nhi hoặc một gia đình tàn tật.   
 

Đóng góp:   
-   Trên mạng:  www.MessengersofLove.com, www.SuGiaTinhYeu.com 
-   Gửi chi phiếu:  Messengers Of Love, P.O. Box 590936, Houston, TX 77259 
- Đóng góp hằng tháng dùng credit cards hoặc bank draft, xin download form tại 
http://www.messengersoflove.com/donations.html 
 
Kính xin quý vị vì lòng thương xót mà chia sẻ, ủng hộ, tiếp tay giúp Hội thực hành tốt đẹp sứ 
mệnh cứu vớt, mang tình yêu thương, xoa dịu phần nào những mảnh đời quá khốn khổ này và 
mang đến cho các em những kỷ niệm đẹp và những tiếng cười trong năm mới.  Chỉ cần $10 một 
tháng mà quý vị trao tặng có thể thay đổi một đời người, cho một em mồ côi một tương lai tươi 
sáng.  Xin thành thật cảm ơn quý vị Ân Nhân,   
Hội Sứ Giả Tình Yêu 

 


