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Ngày lễ Giáng Sinh sắp tới.  Mọi người nao nức sửa soạn đón mừng Noel. Đường 
phố tấp nập những người qua lại.  Người thì đi phố để sắm sửa quần áo mới, mua 
những món quà, đồ chơi để tặng cho gia đình và người thân yêu. Người thì đi mua 
đèn và cây Noel để trang hoàng nhà cửa. Người thì cùng bạn bè vui chơi trong 
những buổi tiệc liên hoan thâu đêm ở những ngôi nhà hoặc biệt thự sang trọng. Cả 
thành phố tưng bừng náo nhiệt với không khí của ngày lễ Giáng Sinh: ngày lễ vui 
nhộn và lớn nhất trong năm. Tuy nhiên, những ngày lễ, ngày vui của mọi người lại là 
những ngày buồn thảm nhất của một số các người mà xã hội ít khi nào nghĩ tới.  Đó 
là các em mồ côi đang sống trong các cô nhi viện, các trẻ em nghèo đang sống lây 

lất trên lề đường hè phố, và những người bị phong cùi 
ở những ngôi làng cùi hẻo lánh dành cho họ, những 
ngôi làng cùi trên đất nước Việt Nam.  Những lúc này 
là những lúc mà họ cảm thấy thấm thía nhất cái buồn, 
cái cô đơn, cái thân phận xấu số của mình.  Các em tủi 
hủi khi phải chứng kiến những cảnh vui của các em 
khác có gia đình, được bố mẹ yêu thương, được tặng 
quà và ăn mừng lễ với người thân. Các em ước mong 
sao có được một phần nhỏ cái gì mà các trẻ kia đang 
có.  Nhưng đó chỉ là một sự mơ ước.   Các em không 
có cha có mẹ để mà ấp ủ, nói chi là ăn mừng Giáng 
Sinh với những món quà xinh đẹp như những trẻ em 
khác. Các em biết thân phận các em, có ổ bánh mì 
không để ăn sáng và một bát cháo, bát cơm nhão với 
rau ăn trưa ăn chiều là đã may mắn lắm rồi.  Vì vậy 

các em không dám đòi hỏi, mà các em chỉ biết khóc thầm trong đêm, rồi ngủ thiếp 
đi trong cơn mệt mỏi với cặp mắt cay xè vì nước mắt. Và trong giấc ngủ, các em có 
thể sẽ được sống trong những giấc mơ đẹp, những giây phút của mơ ước thành tựu, 
là ngày lễ sắp tới, các em sẽ có được một người nào đó nghĩ tới các em, thương các 
em, tặng các em một món quà, mang cho các em một niềm vui, và cho các em sự 
hy vọng ở tình yêu. Một giấc mơ giản dị bình thường, nhưng không biết là chừng 
nào mới có thể trở thành sự thật. Tuy thế, các em vẫn tiếp tục mơ ước.    

Và cũng trong khi thành phố được thắp sáng bởi những đèn ngôi sao vàng đỏ, với 
những cây Noel lấp lánh, thì trong những ngôi làng cùi hẻo lánh là những người bị 
xã hội bỏ quên. Nói đúng hơn thì họ là những người bị xã hội ruồng bỏ, xua đuổi, 
khiếp sợ như những con thú vật, như những tội nhân gian ác, chỉ vì họ mang chứng 
bệnh truyền nhiễm hiểm nghèo.  Họ đau đớn, tủi nhục, vì tật nguyền, vì không thể 
làm việc để tự cưu mang.  Năm này qua năm khác, họ vẫn cắn răng chấp nhận số 
phận.  Họ không có đủ gạo để ăn cho khỏi đói nói chi đến ăn mừng Giáng Sinh. 
Những ngày lễ rồi sẽ qua đi như những ngày bình thường khác, với những bữa đói 
bữa no, với những buổi trưa nắng nóng gay gắt, những buổi tối lạnh run người, và 
với những tâm tình tủi hổ, đau xót cho số phận tật nguyền, nghèo khổ, bị xua đuổi, 
bỏ rơi, xa lánh.

Bé mồ côi – cô nhi Hố Nai
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Thăm các em cô nhi bệnh AIDS

Đau xót cho các em, thương cho các người tàn tật 
phong cùi, với tâm tình đó, trong bốn năm qua, Hội 
Sứ Giả Tình Yêu đã thay mặt quý vị ân nhân mang 
niềm vui và tình thương tới cho các em và những 
người xấu số trên quê hương Việt Nam qua những 
chương trình thăm viếng hàng năm và tặng quà vào 
những dịp lễ Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán, Trung 
Thu, và những chương trình xây nhà cho những gia 
đình phong cùi, sửa chữa viện mồ côi, sửa chữa 
trường học ở những làng xa xôi hẻo lánh, bảo trợ các 
em bị tàn tật qua Hoa Kỳ chữa bệnh, vân vân .... 
Trong năm mới, Hội hy vọng có thể gởi quà cho hơn 

3000 trẻ em 
gồm các em tại 
11 cô nhi viện, 
ở vùng núi lạnh và vùng bão lụt, cùng cung cấp 
quà cho nhiều gia đình bệnh nhân tàn tật, 
phong cùi và nhiều gia đình nghèo khổ khác. 
Với số tiền bảo trợ 10 mỹ kim hàng tháng cho 
mỗi em từ quý vị, Sứ Giả Tình Yêu có thể cung 
cấp gạo, sữa, quần áo mới, giầy, sách vở, cùng 
các nhu yếu phẩm như đồ dùng vệ sinh cá 
nhân, thuốc gội đầu, bàn chải và kem đánh 
răng. Ngoài ra, vào dịp Tết, hội sẽ lì xì các em 

tiền và cho các em ăn tiệc để các em có thể mừng năm mới cùng các dịp lễ khác 
như những trẻ em may mắn có gia đình. Đối với các gia đình nghèo, nhất là những 
gia đình có người tàn tật, với số tiền 10 mỹ kim cho một gia đình, hội có thể tặng họ 
những món quà như gạo, dầu ăn, chăn mền, áo ấm và thức ăn để đời sống họ bớt 
phần khổ cực. Nét mặt ngây thơ của các em sẽ trở nên rạng rỡ khi được một ân 
nhân xoa đầu, khi được một Sứ Giả Tình Yêu bồng ẵm, khi được ôm gói quà trong 
tay, một món quà mà suốt cuộc đời em chưa bao giờ nhận được, để các em có thể 
gục đầu vào bờ vai người tặng quà mà ứa nước mắt vì cảm động. Các gia đình tàn 
tật nghèo khổ sẽ cảm thấy ấm áp, an ủi vì họ sẽ có gạo để ăn, chăn để đắp, áo ấm 
để mặc, và sẽ rưng rưng nước mắt vui mừng vì họ sẽ được đón Xuân như những gia 
đình bình thường khác.

Kính xin quý vị vì lòng thương xót mà tiếp tay với chúng tôi để cứu vớt, xoa dịu 
phần nào những mảnh đời quá khốn khổ này và mang đến cho họ những kỷ niệm 
đẹp và những tiếng cười trong mùa lễ và trong năm mới.  Xin gửi quà và chi phiếu 
bảo trợ của quý vị trực tiếp về một trong hai địa chỉ sau đây:

Messengers of Love, P.O. Box 590936, Houston, TX 77259-0936 hoặc Messengers 
of Love, c/o Father John Kha Tran, St. Bartholomew Catholic Church, 5356 11th St., 
Katy, TX 77493.

Xin vui lòng ghi tên "Messengers of Love" hoặc "Sứ Giả Tình Yêu" trên chi phiếu 
bảo trợ.  Nguyện xin Ơn Trên ban muôn ơn lành cho quý vị. Xin thay mặt các gia 
đình tàn tật, nghèo khổ và các em mồ côi, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm 
mới an khang và thịnh vượng.   

Thay mặt Hội Sứ Giả Tình Yêu
Ms. Theresa Trần Thị Ly Băng
Messengers of Love President

Thăm người tàn tật phong cùi
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