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Dear friends, donors and sponsors,

Through my visits at the various orphanages and 

my sponsorship of the kids, I have seen so many 

cases of little girls and boys, brought to the 

orphanage and left there by their mothers.  Their 

mothers never come back to visit.  The younger ones 

lost their smiles. They never mentioned their 

mother once after their mother left.  They somehow 

knew in their heart that they have lost their mother 

since that day. The older ones cried every night 

until they go to sleep, questioning why their mother 

had left them. The emotional scar of being left or 

abandoned or unloved is so deep for some of these 

children. The sadness, loneliness, despair, having 

no hope of a future, having no one to love sometime 

is so unbearable for them. And yet there are so many 

of them, who experience these types of 

abandonment.  In a society where having a baby out 

of wedlock is still a taboo and unacceptable, where 

people are so poor that they cannot afford to keep 

and raise their babies, where people struggle every 

day to put food on the table for their own children, 

let alone feeding an adopted child, we will continue 

to have children in institutions, who will experience 

the loneliness and desperation of being abandoned 

by their own mother and father. 

We can do no great things.
Only small things with great Love.

Mother Teresa

MESSENGERS OF LOVE
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We will not be able to stop these desperate 

mothers from leaving their children.  We can 

only strive to alleviate the pains, heal the hurt, 

and give them a feeling of being loved, that there 

is someone who cares for them.  We hope that 

knowing that someone cares will make a long 

lasting impact to their lives and future.  We hope 

that the little things we are able to do with love as 

often we can throughout their childhood lives 

will give these children a chance to grow up a 

little more emotionally secured, a little less 

disturbed, a little more loving and giving, will 

help change their lives for good. 

 

Here in America, every child can go to school no 

matter how poor. But in Vietnam, if you are poor 

or struggle financially, your child will risk not 

being able to continue his/her schooling because 

one cannot pay the tuition and fees. Many 

teenagers ended up having to quit school to “help 

the family” by selling “lottery tickets” or become 

labor workers.  But yet many of these children 

are bright and motivated children who have 

potential to succeed and go far in life.  They 

deserve the opportunity to finish school like all 

other kids.  Messengers of Love’s mission is to 

help improve the lives of as many of these 

children as possible.  We send them to school 

until they finish college via our scholarship 

program.  We not only support them financially 

for their education, but we also want to instill in 

them the spirit of volunteerism.

Once they finish school and find a job and are 

able to support themselves financially, we also 

ask that they will take another child to support 

and help, so the work we do can have multiple 

effects.  I would like to ask each of you today to 

become a Messenger of Love, to take one child to 

support, to help him/her and inspire him/her to 

become all he/she can be.  For a $10 donation, a 

child can receive a “Holiday Care Package” 

which consists of new clothes, toiletries, favorite 

food, a toy and candies, or we can help to 

subsidize their education cost for one month.  We 

can give a child many moments of happiness, 

laughter, and childhood holiday memories.  We 

can make a positive impact on the children’s lives 

and brightening up their future.  This personal 

attention given consistently will help to lay down 

an emotional and psychological foundation that 

will stay with them as they grow up.  

MOL’s yearly “Love without Border” charity gala 

is organized every year on the first Saturday of 

December.  This event is our main fundraiser of 

the year.  The money raised from this event will 

be efficiently used to support MOL’s charitable 

programs and services (see list of programs and 

services at www.messengersoflove.com).  

Without the financial support from our generous 

donors, this work could not be accomplished.   

Please consider making a contribution such as a 

monetary donation or sponsoring of a child.  On 

behalf of the MOL team and the children we 

serve, we thank you for your generosity and 

support. 

Sincerely,

 

Theresa Tran - MOL’s Founder and Board Chair

“I have discovered the key to happiness.  It is not 

in how much we have accumulated, how 

successful we have became, but in how much we 

love and give.  That is my experience.  I 

discovered that happiness can only be had when 

I have learned to give and to love those who are 

less fortunate than me” 

Messenger Of Love
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Tổng Giáo Phận Huế 
Giáo sở Cầu Hai

                                                             Cầu Hai, ngày 10-11-2014
                                                   

 

“Kính thưa Vị Trưởng Hội Messengers of Love (MOL) và quí ân nhân của Hội,Tôi viết thư 
nầy để gởi đến Hội và quí ân nhân để nói lên tâm tình biết ơn sâu xa mà chúng tôi đã được 
hưởng từ tấm lòng quảng đại đầy tình Chúa và tình người của quí vị. Kính thưa quí vị, quả 
là một sự quan phòng từ trên, tôi đã có cơ duyên gặp được AnhNguyễn Kym Thuy là thành 
viên của Hội, thế là chúng tôi được sự giúp đỡ của Hội và tiếp tay với Hội để thể hiện tình 
người đến với những người cùng khốn trong vùng  chúng tôicần sự nâng đỡ ủi an. Kể từ 
giữa năm 2005 cho đến nay (2014), chúng tôi những người nghèo khổ trong vùng đã 
hưởng biết bao ân lộc của Tình Yêu từ Thiên Chúa qua tấm lòng và bàn tay của quí Hội và 
quí ân nhân :
1- Từ năm 2005 - 2007  
Hội đã giúp chúng tôi xây dựng khu nhà bếp và nhà vệ sinh cho 3 phòng Mẫu Giáo cho 3 
khu vực thuộc xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế trong vùng tôi phục vụ; với 
tổng cộng kinh phí: 6,000 USD (cho 3 cơ sở)
2- Từ năm học  2006-2007 : 
Hội tài trợ cho 4 em lên thành phố Huế học : tiền ăn - ở - học phí : 600 USD / năm           
1 -  Trần thị minh Sa: lớp 9           
2 -  Cao văn Sơn: lớp 8           
3 -  Cái thị thu Hạnh: lớp 8          
4 -  Mai minh Vũ: lớp 7  
3 - Năm học 2008-2009: Hội giúp thêm 1 em nữa lên thành phố học : Trần thị Diễm Chung
* Như thế năm học 2008-2009 có 5 em, 600 USD/năm/em.  Cho đến hết năm học 2009-
2010, em Trần thị minh Sa tốt nghiệp không còn được tài trợ.  Bốn em còn lại vẫn tiếp tục 
học.
* Năm học 2011- 2012, 2 em: Cao văn Sơn và Cái thị Thu Hạnh tốt nghiệp 12, thi đâụ Đại 
Học được Hội cấp 500 USD/năm. Em Cao văn Sơn chỉ được cấp 1 năm, vì em và gia của 
em đủ sức gánh. Còn em Cái thị Thu Hạnh đang học năm 3 Đại Học ngoại ngữ.* Năm học 
2012-2013 Em Trần thị diễm Chung học lớp 12 được 2 tháng thì xin trở về quê nhà vì mẹ 
bệnh. Chỉ còn lại em Mai minh Vũ học lớp 12 tại Huế .* Ngoài ra Hội còn giúp cho em Lê thị 
thu Thảo, một em mồ côi, rất nghèo từ năm 2009 cho đến 2014 tiền học phí Đại Học 300 
USD/năm và máy Tính (laptop) trị giá 450 USD.Nay em Lê thị thu Thảo đã ra trường đại 
học.
4 - Trợ giúp các em “mẫu giáo nghèo” ăn trưa .   
Từ năm học 2005 - 2006  cho đến năm 2013 - 2014, Hội giúp các em M.G nghèo ăntrưa 
(bán trú). Có 4 giai đoạn :   
a.- Từ năm 2005 - 2007 : 50 em  ;     5.000 $/em/ngày ;      vì thế hết # 220 USD/ tháng   
b.- Từ năm 2007 đến 2012 : 60 em ;  6.000 $/ em /ngày ;   vì thế hết # 280 USD/ tháng   
c.- Từ năm 2012-2014  : 60 em,  nhưng 8.000 $/em/ngày ; vì thế hết # 360 USD/tháng
5 - Năm 2008 Hội đã giúp làm 2 cái giếng + Bể lọc và hệ thống nước cho 2 nơi để có nước 
sạch cho dân và một lớp Mẫu Giáo thuộc thôn Đông Hải, xã Lộc Trì.
6  - Từ năm 2008 đến 2014
 Hội còn phụ giúp cho 5 gia đình xây nhà, chi phí 4,900 USD.(Một ngôi nhà trọn vẹn cho gia 
đình em Cái thu Hạnh phí tổn 1,600 USD). 

Thư Cám ơn và tường trình
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7 - Đến năm 2009, 
Hội đã cấp học bổng cho 30 em mồ côi ( mất cha, hay mất mẹ, hoặccả cha lẫn mẹ ) mỗi 
năm học với số tiền :        
- Cấp III: 100 USD/em/năm        
- Cấp II: 75 USD/em/năm        
- Cấp I &amp; Mẫu Giáo &amp; Khuyết tật :  50 USD/em/năm
Đến năm 2011 thì con số các em mồ côi tăng lên 35 em.  Năm nay có một số em nghỉ học 
nên chỉ còn 31 em:  
- Cao Đẳng:  2 em; Cấp III: 5 em; Cấp II: 16 em; Cấp I: 6 em - Mẫu giáo: 1 em;  Khuyết tật: 
2 em 

8 - Hiện giờ, em Lê thị Thu Thảo (1 em mồ côi ở thành phố Huế) đã được Hội bảo trợ 
trong 4 năm Đại Học, đã tốt nghiệp với thành tích hạng khá, về dạy Anh ngữ cho các em 
mồ côi và các em nhà nghèo tại Cầu Hai ( Lộc Trì , Phú Lộc, Thừa Thiên -Huế). 

9 - Ngày  24-10 - 2014 tôi cũng đã nhận số tiền 3,000 USD Hội giúp “học bổng cho 31 em 
mồ côi trong vùng Cầu Hai chúng tôi và trả lương cho cô giáo dạy  Anh ngữ cho các em 
mồ côi trong vùng Cầu Hai     

10 - Ngoài ra Hội còn tặng quà Giáng Sinh từ năm 2007 cho các em trong 3 giáo xứ 
chúng tôi kiêm nhiệm (Cầu Hai - Chánh Xuân - Đá Bạc = 260 em); các em Mẫu Giáo xã 
Lộc Trì: 330 em. Các em tại 3 vùng định cư kinh tế khoảng 280 em; và bữa ăn tiệc mừng 
Chúa Giáng Sinh cho 100 người già neo đơn, tật nguyền, nghèo khổ (bữa tiệc + phần 
quà đem về trị  giá : 100.000 $/n).  Cùng với 15 người ở “hội người mù” huyện Phú Lộc 
:100.000 $/ người (bữa ăn &amp; phần quà).         

11 - Ngày 14-11-2014 Hội đã gởi 2,500 USD để mua năm (5) chiếc máy Vi Tính 
(Laptop)cho các em “mồ côi” trong vùng Cầu Hai học.Vậy số tiền mà Hội MOL đã giúp 
cho chúng tôi từ năm 2005 cho đến nay (2014) là rất lớn.Thật là may mắn cho chúng tôi 
và những người nghèo khổ ở vùng chúng tôi phục vụ. Nhờ Hội MOL mà những mãnh đời 
khốn khổ được ủi an, nâng đỡ.       

Vậy tôi xin viết thư nầy như là bằng chứng rõ ràng mà Hội đã thực hiện theo tôn chỉ của 
Hội là phục vụ người nghèo tại quê hương Việt Nam, cũng là tâm tình biết ơn đến với quí 
ân nhân. Xin Chúa trả công một cách bội hậu cho quí ân nhân và chúc lành cho công việc 
của Hội MOL. Xin quí ân nhân tiếp tục thể hiện tấm lòng quảng đại để nhiều mãnh đời 
khốn cùng được ủi an.  Cầu xin Ơn Trên luôn chúc lành cho Quí Hội và Quí ân nhân trong 
mọi công việc và ngày tăng triển trong ý hướng để những người thiếu may mắn có được 
thêm nụ cười hy vọng trong cuộc sống.Kính chúc mọi thành viên của Hội và mọi ân nhân 
luôn an mạnh và hạnh phúc.                                                                                                       

Kính thư 
                                                                               
Linh mục J.B. Lê văn Nghiêm
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Biên Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2014

Con Diệu Huyền kính chào cô Ly Băng và Hội Sứ Giả Tình Yêu 
(Messengers of Love).

Lời đầu tiên con xin gởi đến Cô và Hội lời chúc sức khỏe và bình an 
trong Chúa. 
Cô và Hội biết không thế là đã qua một năm con viết thư gởi đến Cô 
và Hội rồi đó. Và bây giờ con lại ngồi và tâm sự với Cô và Hội trong 
những năm học qua của con. Kể ra thì nhiều lắm chắc Cô và Hội 
cũng không có nhiều thời gian để ngồi nghe kể đâu, đúng không ạ? 
Vậy để con tóm lược những lời thân thương đến Cô và Hội.Con 
cám ơn Cô và Hội đã giúp đỡ con trong những năm vừa qua, những 
năm học mà trước đây con không nghĩ mình sẽ bước tới. Nhưng 
nhờ có sự nâng đỡ của Cô và Hội trong những năm học qua về vật 
chất cũng như tinh thần, mặc dù Cô và Hội không ở gần bên con để 
quan tâm, chăm sóc… Nhưng con biết ở nơi xa Cô và Hội vẫn theo 
dõi từng bước con đi vào đời. Và hôm nay đây con đã trở thành Giáo 
Viên Mầm Non. Một giáo viên tương lai với việc chăm sóc, dạy dỗ, 
giáo dục các mầm non tương lai của đất nước. Tuy cái bằng Cử 
Nhân xếp loại học lực không cao nhưng đó cũng chính là sự giúp đỡ 
của Cô và Hội dành cho con. Và đó chính là thành tích và kết quả mà 
con đã dành được throng những năm học qua.

Con,Anna Trần Diệu Huyền

*****Kính gởi cô Ly Băng và Hội Sứ Giả Tình Yêu,

Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luôn đổ tràn hồng ân 
xuống trên Cô và Hội để Cô và Hội có thật nhiều sức 
khỏe, kế đó Cô và Hội tiếp tục giúp đỡ các em, các bạn ở 
trong hoàn cảnh khó khăn, các em được đến trường và 
thành người hữu dụng cho xã hội và đặc biệt hơn cho 
Giáo Hội. Con xin tri ân Cô và Hội,

                                                 Con kính chào Cô và Hội.
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HỘI DÒNG ÐAMINH ROSA LIMA 

Thành thật cám ơn quý vị trong năm vừa qua đã giúp đỡ tài chánh xây hệ thống 
giọt nước cho làng phong cùi vùng cao nguyên Pleiku 

Kính tặng quý anh chị SỨ GIẢ TÌNH YÊU và quý vị ân nhân của Hội.

LỜI CỦA NƯỚC
Con chỉ là giọt nước, nhưng lại được Ðức Chúa mặc cho một sứ mạng đặc biệt : đó là đem lại sự sống cho muôn loài.  Mang 

thân phận nhỏ bé ấy, con đã được nghe nhiều bí mật của cuộc đời, đã chứng kiến  biết bao cảnh vui buồn của kiếp nhân 

sinh, những nỗi niềm mà con chẳng thể nào quên được. Con thấu hiểu nỗi lòng của Dân Do Thái khi họ bước đi trong sa mạc 

tiến về Ðất Hứa. Vì cơn khát dày vò, họ đã lên tiếng kêu trách Môsê, tôi trung của Ðức Chúa rằng: Ông đưa chúng tôi ra khỏi 

Ai Cập để làm gì? Có phải là để cho chúng tôi, con cái chúng tôi, súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không? Và rồi, không 

nỡ để họ chết giữa sa mạc khắc nghiệt, Ðức Chúa đã để con được chảy ra từ một tảng đá làm thỏa cơn khát cháy bỏng của 

dân. Con đã thành đề tài trong cuộc trò chuyện giữa Ðức Giêsu và người phụ nữ Samaria.  Trong cuộc đàm thoại ấy, Ðức 

Giêsu đã hướng lòng nhân loại tìm về nguồn nước đem lại sự sống vĩnh cửu. Nước Hằng Sống, Nguồn nước đó, không gì 

khác hơn, chính là dòng ân sủng đã tuôn trào từ cạnh sườn rất thánh của Chúa, để hết thảy những ai tìm về đều được thỏa 

lòng ước mong.

Ôi, chính vì vậy mà con rất muốn sống thật ý nghĩa, con ao ước sự tồn tại của con đem lại nguồn vui và hạnh phúc cho bất cứ 

ai con gặp gỡ. Con muốn đem cả cuộc đời mình để phục vụ cho tha nhân, bất kể giàu nghèo, sang hèn. Thế nhưng, cuộc đời 

không hề đơn giản như con nghĩ. Bởi, đang khi nhiều nơi, vì ham lợi, con người làm hoen ố vẻ đẹp tinh tuyền mà Ðức Chúa 

đã ban cho con, thì ở nhiều nơi khác, người nghèo vẫn mong mỏi tìm kiếm con. Họ chắt chiu từng giọt nước hiếm hoi. Họ 

khao khát, quí trọng con như trọng chính mạng sống của họ. Và con, vẫn nằm sâu trong lòng đất, lắng nghe bao nỗi niềm 

trăn trở của nhũng mảnh đời bất hạnh mà lòng không khỏi xót xa vì chưa có dịp gặp gỡ.  Con xót xa khi biết rằng vẫn còn quá 

nhiều vùng trời tuổi thơ với các bãi rác. Với lứa tuổi ấy, lẽ ra các em sẽ được đến truờng, sẽ được nuôi dưỡng bằng những 

bữa ăn ngon, sẽ được dìu dắt vào đời bằng những câu chuyện cổ tích ngọt ngào. Vậy mà, các em lại không được hưởng 

những năm tháng đẹp nhất ấy. Cái nghèo, cáo đói đã cướp mất tuổi thần tiên của các em. Giờ đây nuôi dưỡng các em là mấy 

trái táo, trái cam hư thối lượm được nơi bãi rác. Ðưa em vào đời là những tháng ngày phơi mình dưới cái nắng cháy da và cái 

lạnh xé thịt nặng mùi xú uế. Ôi, Nuớc, con chỉ biết đem hết khả năng, gội sạch những gì các em nhặt về để làm lương thực 

cho qua bữa ăn, hầu bớt đi những vi khuẩn gây hại cho sức khỏe của các em mà thôi. 

Con cũng hiểu lắm nỗi thống khổ cũa người mẹ trẻ mới sinh con. Nhà chị không có giếng. Ðể có nước, chị phải đi bộ hơn 3 

cây số mới có thể tìm thấy con. Với chiếc gùi trên vai yếu ớt, chị vẫn lần từng bước dưới ánh mặt trời gay gắt, bất kể thời gian 

phải kiêng cữ. Và giây phút định mệnh ấy xảy ra. Chị đã ngã quị khi cách con chỉ trong gang tấc. Chị đã ra đi, ra đi vĩnh viễn. 

Ðể lại nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt của đứa trẻ sơ sinh sớm mất mẹ. 

Con đã nghe rất nhiều về nỗi khổ của anh em trong vùng đồi núi rằng, ngay cả nuớc dùng trong những sinh hoạt cần kíp nhất 

còn không đủ, thì làm sao có nước tưới mát cánh đồng xa. Như thế là đồng nghĩa với đói, với nghèo, với tương lai mịt mờ. 

Nỗi niềm của các bệnh nhân phong cùi còn thảm thiết hơn. Giữa cái nóng quái ác của mùa nắng nơi vùng Tây Nguyên này, 

mồ hôi nhầy nhụa quyện vào lớp tế bào đã chết trên da thịt, để lại 1 mùi chua khét tanh nồng khiến họ đã mặc cảm lại càng 

càng mặc cảm hơn. Những câu chuyện ấy con nào có thể quên được. Có chăng là sự thao thức hiến mình phục vụ  đang 

không ngừng nung nấu tâm can. Con muốn phá tan lớp đất dày che khuất để con được tự do đến với mọi người nhưng thân 

phận con chỉ là giọt nước dưới mạch ngầm, phải tuân theo qui luật của tự nhiên. Con chỉ đợi một điều thôi: rằng có ai đó sẽ 

khơi nguồn giúp con.. 

Và, ngày con mong đợi đã đến. Ngày Anh dùng cuốc, dùng xẻng tình thương dập vào đất dày. Ngày ấy, Anh đã tìm thấy con.  

Làm sao có thể diễn tả hết niềm vui trong mắt Anh, cả niềm sung suớng đang tràn ngập trong con nữa ! Anh qui tụ con nằm 

trong một cái hồ rộng, để con có cơ hội đem trọn cuộc đời phục vụ cho sự sống, cho nhân loại. Rồi đây, con sẽ rửa sạch 

những vết nhầy nhụa trên da thịt của bệnh nhân phùng bất hạnh, đem lại cho họ sự sảng khoái giữa trưa hè, con sẽ tưới mát 

cánh đồng đang nứt nẻ cằn khô, ruộng lúa mai này sẽ trĩu nặng bông vàng, con sẽ đến với những người mẹ trong bữa cơm 

chiều đầm ấm, đám trẻ sẽ nô đùa vang tiếng cười chung quanh con. Cuộc sống rồi sẽ sang một trang mới, một trang đầy 

niềm tin và hy vọng. 

Cám ơn anh đã giúp em sống trọn vẹn sứ mệnh cao cả của em, là nước .. 
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Kính  thưa cô 
con là Bùi Hoàng Khánh Duy ở Bảo Định, Xuân Định, Xuân 
Lộc, Đồng Nai.Con đã rất may mắn nhận được sự quảng 
đại yêu thương giúp đỡ của cô trong suốt thời gian 7 năm 
qua. Từ những ngày đầu cấp 3, đến nay con xin báo tin vui 
cho cô là con đã học xong chương trình đại học với kết quả 
rất tốt.Con rất vui và chắc rằng cô cũng thấy vui khi biết tin 
này, vì chính sự giúp đỡcủa cô nay đã có kết quả. Con rất 
cảm động và biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của cô, vì khi 
nghĩ lại nếu không có sự giúp đỡ đó có lẽ con đã phải ngừng 
lại con đường học vấn vì gia đình con còn quá khó 
khăn.Thưa cô, con hiểu tấm lòng bao dung của cô là rất lớn 
lao, vì thế một lời cảm ơn nhỏ bé của con không thể nào đền 
đáp hết được. Thế nhưng ngoài lời cảmơn nho nhỏ này con 
chẳng biết phải làm gì để đáp lại tình yêu thương bao la của 
cô.Con luôn tâm nguyện rằng: Để đáp lại phần nào tấm lòng 
của cô, con phải tiếp tục rèn luyện và sống thật nhân hậu 
trong mọi hoàn cảnh để trở thành người hữu ích cho gia 
đình, cho xã hội. Như trong những ngày của mùa hè này, 
con đang tham gia vào một hoạt động tình nguyện, dạy học 
cho các em nhỏ ở vùng xa trên cao nguyên Kon Tum, các 
em nhỏ không có được điều kiện để được tiếp xúc với tri 
thức.Thưa cô, con cũng rất ái ngại khi nói với cô thêm một 
điều này nữa, vì mới ra trường nên con chưa thể tìm được 
công việc ổn định để phụ giúp gia đình và đặc biệt là giúp đỡ 
đứa em út của con là Bùi Hoàng Khánh Đan hiện đang 
họclớp 12. Vậy con kính xin cô giúp đỡ bằng cách chuyển 
phần học bổng con cho em Đan để em ấy có thể tiếp tục việc 
học.Một lần nữa con xin luôn nghi nhớ công ơn của cô trong 
lòng. Con cũng xin kính chúc cô có sức khỏe, luôn luôn hạnh 
phúc và càng ngày sẽ có càng nhiều bạn trẻ được đón nhận 
tình yêu thương của cô.

Kính chào Cô,
Bùi Hoàng Khánh Duy

Quý Ân Nhân kính mến,

Lời đầu con không có gì hơn ngoài lời chúc thân thương nhất 
mà con muốn gởi đến quý ân nhân. Con xin chúc cho quý ân 
nhân được dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong công 
việc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.Lâu lắm rồi con mới 
được viết những dòng chữ thân thương tới quý ân nhân. Hôm 
nay nhân dịp con vừa mới ra trường nên con muốn gởi lời 
cảm ơn để bày tỏ lòng thành của mình. Trước hết, con xin 
chân thành cảm ơn tới quý ân nhân trong thời gian vừa qua 
đã tận tình giúp đỡ con trên con đường học vấn, nhờ đó mà 
con có được tinh thần học tập tốt hơn và đạt được kết quả 
như ngày hôm nay “lấy được tấm bằng tốt nghiệp”. Con rất vui 
và hạnh phúcvới những cố gắng nỗ lực của con trong bao 
nhiêu năm ngồi trên ghế nhà trường, hơn thế nữa con đã 
hoàn thành nhiệm vụ học tập và mơ ước trở thành Giáo Viên 
tiểu học của con cũng như với gia đình con. Con rất hạnh 
phúc khi nhìn thấy hạnh phúc của những người thân mình, đã 
vất vả chăm sóc, dìu dắt từng bước đi và nuôi dưỡng tình yêu 
trong con để con có được như ngày hôm nay. Bản thân con 
cũng không phụ lòng mọi người. Con sẽ thực hiện công việc 
“trồng người&quot; của mình để góp phần làm cho đất nước 
ngày càng tốt đẹp hơn. Và nếu có điều kiện thích hợp thì con 
cũng không ngừng học hỏi để trang bị thêm kiến thức làm 
hành trang cho bản thân mình sau này. Con sẽ trở lại giúp đỡ 
các em có hoàn cảnh khó khăn để các em có thể thực hiện 
được những ước mơ như con bây giờ. Cũng như em Kiều Thị 
MỹPhụng, hiện đang là học sin lớp 7, là một throng những học 
sinh nghèo có tinh thần vượt khó trong học tập, hoàn cảnh em 
đặc biệt khó khăn, em mồ côi cha từ nhỏ, sống với Ngoại, em 
lại không được may mắn như bao bạn khác, em mắc phải 
bệnh tim bẩm sinh và mới được phẫu thuật xong ca mổ tim. 
Nhờ ơn Chúa, em đã vượt qua giữa sự sống và cái chết, giờ 
đây em vẫn đang trong thời gian hồi phục. Với thân hình ốm 
yếu, gầy guộc em luôn mangtrong mình những hy vọng và 
niềm mong ước của mình như bao các bạn cùng trang lứa, 
không thế nữa em còn hăng hái đi học Giáo lý, vâng theo 
đứctin của Thiên Chúa, để làm động lực tinh thần cho em 
vượt qua những cơn đau tim và giúp em những khó khăn 
trong cuộc sống hằng ngày. “Lá lành đúm lá rách” là truyền 
thống quý báu của người Việt Nam và đặc biệt là trong Hội 
Thánh Thiên Chúa. Cũng xin quý ân nhân hãy xem xét và giúp 
đỡ em Kiều Thị Mỹ Phụng để em hoàn thành công việc học 
hành và thực hiện được những ước mơ của mình sau này.
Đến đây thì con xin dừng bút và một lần nữa con xin chúc quý 
ân nhân luôn mạnh khỏe và sống hạnh phúc bên những 
người thân mình. Cầu xin Thiên Chúa chúc lành bình an cho 
quý ân nhân.

Con gái Chăm La,Dương Thị Kim Thoa

ndBien Hoa, August 22 , 2014

Dear Miss Ly Bang and The Messenger of Love!
First of all, I want to thank you for giving me a hand.  I really 
appreciate your assistance.  Depending on the money you 
gave me, my family and I could overcome many troubles in 
order to keep my study well.  
The school fees, more than anything else are what my 
parents worry about.  Nothing takes priority over my study 
so that they have to make all their efforts to pay my school 
fees.  Because they worked very hard, I really love them.  
Fortunately, an angel who is the Messenger of Love came to 
save me.  We are glad to receive your help. 
The older I grow the more expensive my school fees are.  
Therefore, receiving your help is the only way for me to 
study well and reduce my parents difficulties.  It is 
invaluable when you are willing to help me.  I am really 
grateful.  I promise I will try my best to study hard so I will not 
let you down.  
Last but not least, thank you so much.  Wish you have good 
health and happiness.  
To be honest, I love you, and above all, your kindness.  

Regard,
Nguyen Ngoc Nhu Y

YOUThank 
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Kính thăm cô và Quý ân nhân trong Hội Messenger of love

        Lời đầu tiên Dì xin gửi đến Quý ân nhân lời kính chúc sức khỏe và một Mùa Noel tràn đầy Ân Lộc của Chúa Hài 
Đồng và một Năm Mới Phúc Lộc Chúa Xuân.

        Kính thưa Quý ân nhân, Dì xin thay mặt cho Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Thánh Giuse Giáo xứ Hà Nội 
và đại diện cho gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn đã được Hội cưu mang ôm ấp và thương yêu nâng đỡ để 
các em được đến trường. Quý vị đã giúp các em có niềm tin và yên tâm học hành. kết quả học tập năm vừa qua có 5 
em đã hoàn thành chương trình đại học và ra trường đó là một thành quả tốt đẹp mà Quý vị đã hy sinh rất nhiều cho 
các em. Năm nay, Quý vị đã thương giúp 84 em được an tâm cắp sách đến trường, trong đó có những em cha mẹ 
mất sớm,ông bà nuôi dưỡng, nay ông bà đã già yếu nhà ở vùng kinh tế mới. Từ khi chưa biết Hội, gia đình các em 
rất lo lắng vì không có đủ điều kiện để bương chải cuộc sống, lấy đâu ra tiền để cho các em cắp sách đến trường 
cũng như giáo dục các em. Nhưng từ khi được Hội giúp đỡ các em đã yên tâm đến trường như các em: Hồ Quang 
Thành; Hồ Ngọc Duyên; Hồ Quang Minh; Nguyễn Thị Kim Duyên; Nguyễn Thành Nguyên; Nguyễn Đăng Khôi và 
Nguyễn Đại Phong (bà nội cõng đi bán vé số  từ lúc mới 2 tháng) . Đây chỉ là điển hình một vài hình ảnh để quý vị 
luôn là cánh tay nối dài của Chúa để mang tình thương đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
         Thưa Quý ân nhân Dì cũng xin gửi đến Ban Điều Hành Hội Messenger of love và mọi người đã quan tâm và 
dành tình cảm đặc biệt đến các em ở Trung Tâm, Quý vị đã giúp đỡ cho 5 em được theo học ở trường Quốc Tế Nam 
Mỹ, Quý vị đã đầu tư rất nhiều cho các em. Dì xin thay mặt cho các Dì đang phục vụ ở Trung Tâm xin được gửi đến 
Ban Điều Hành và hết mọi người trong Hội lời tri ân Dì không biết phải dùng ngôn từ nào để nói cho đủ xin Thiên 
Chúa Ba Ngôi trả công cho quý vị.
          Một lần nữa Dì xin Kính Chúc Ban Điều Hành và gia đình Quý ân nhân: 
 Một Mùa Giáng Sinh An Lành, Một Năm Mới Hạnh Phúc và kính chúc buổi lễ tạ ơn được thành công - đại thành 
công.
                                                            
                                                          Thay mặt Trung Tâm thánh Giuse

                                                                   Sr. Micae Cao Thị Lành

 Cô Băng và Quý ân nhân trong Hội Messenger of love,

 Sr. Lành xin baó cáo thêm các em sau đây đã nhận được sự giúp đỡ cuả Hôị từ năm 2009 - 2014.  Một số em 
đã hoàn thành chương trình đaị học, trong đó: có những em đã kiếm được việc làm; có những em chưa tìm 
được việc làm phù hợp vơí ngành học cuả mình; có những em đã đi tu để phục vụ tha nhân.

 
Danh sách các em đã nhận được sự giúp đỡ cuả Hôị và hoàn thành chương trình đaị học: 

1. Cao Tiến Đạt 
2. Buì Phương Thaỏ
3. Vũ Trung Tín
4. Buì Hoàng Khánh Duy
5. Đoàn Minh Tuấn (đi tu)
6. Vũ Văn Mạnh
7. Lưu Văn Thành
8. Trần Diêụ Huyền (Đi tu)
9. Uơng Thị Kim Thoa
10. Phan Kim Thuý (đi tu)
11. Nguyễn Thị Bạch Tuyết (đi tu)

 Riêng em Kim Thuý và Bạch Tuyết mơí bước vaò năm thứ 1 cuả đaị học chuyên ngành mầm non, hiện giờ 2 
em đang sống trong nhà dòng với uớc muốn dâng mình cho Chuá để chăm sóc các bé.

 Xin Quý ân nhân haỹ câù nguyện để 4 em naỳ trung thành theo ơn goị đến cùng. Khi naò em Tuần làm Linh 
Muc và ba em làm Sơ, Dì sẽ thông baó để Quý vị cầu nguyện và cùng chung chia niềm vui với các em.

 

Sr. Micae Cao Thị Lành

MOL 11



 

TOEFL, Test of English as Foreign Language is the tool traditionally used by American colleges to determine 
international students' English proficiency. Since Thùy Như lived and studied in the US for nearly a year, she is 

used as the benchmark for other girls on English proficiency.

The girls' progress at Nam Mỹ/VAPS is remarkable. Hồng Ân and Hồng Hạnh usually are at the top of their classes 
and receive academic awards. Due to her attendance of the English program at Nam Mỹ/VAPS, Thùy Như's English 
is strong enough to attend high school with American students while receiving medical treatment in Houston in the 
2012-2013 school year. 

The girls are capable of conversing in English comfortably with foreigners who visited the orphanage in Hố Nai in 
the summer of 2014. Further, Hồng Hạnh who have never lived in the US, did slightly better than Thùy Như on the 
TOEFL. Thương is also very close to Thùy Như. 

The girls' high English proficiency resulted from their education at Nam Mỹ/VAPS will unlock many opportunities 
in both Vietnam and the US.  They will be able to compete to earn seats in highly competitive English-teaching 
college programs whose graduates command high salaries in Vietnam. Further, they will be able to score high on the 
TOEFL to attend American colleges should someone at MOL be willing to sponsor them. I will be one of the 
sponsors. Finally, they can serve as unpaid tutors in the new MOL-sponsored English and computer training 
programs for orphanages in Vietnam, the two skills that are vigorously sought after by employers in both Vietnam 
and the US.  

MOL “Invest in a Child” program has changed the lives of these five girls. Opportunities that were beyond their 
reach several years ago, are now within their reach. They'll be much better and more productive adults who will be 
able to help themselves, orphanages and the society. I personally applaud MOL for having the vision and the 
persistent support to bring bright future to unfortunate children of Vietnam and thank MOL for the opportunity to 
serve these children. 

Significant Progress of MOL “Invest in a Child” Program
Trần Văn Hiển, Ph.D., CPA, Professor, UH-Clear Lake; Chair of Advisory Board, Nam Mỹ/VAPS

MOL “Invest in a Child” program has 
sent 5 girls to study at Nam Mỹ, 
Vietnamese American Private School 
(VAPS), in Saigon since 2010. They are 
Lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Nhật 
Linh, Nguyễn Ngọc Thùy Như, Trần Thị 
Thương and Lê Thị Hồng Ân. Nam 
Mỹ/VAPS has an American-high-
school-diploma track that prepares and 
has sent hundreds of Vietnamese 
students for further education in the 
USA. 
Nam My/VAPS has given full-tuition 
scholarships to the girls while they 
attend grade 6 through 9 and 50%-tuition 
scholarships for grades 10-12. 
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The angels at Vincent II orphanage

Children at AIDS orphanage received gifts Distributing milk & food to Vincent III

In new clothes and enjoy their favorite food In new clothes and enjoy their gifts

Children from Phu Loc got a visit from Santa
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2013-2014 Fiscal Tax Year

INCOME AND BALANCE SHEET

April 1, 2013 through March 31, 2014

REPORT SUMMARY

Net Revenue 108,152.00$   

Donations & Fundraising (Net) 92,908.29       

Investment gain 15,243.71       

Expense 75,704.52$     

Administrative Expenses 986.76             

Program & Service Expenses 48,654.00       

Scholarship poor student reserve 25,000.00       

Fundraising Expenses 1,063.76         

Net Cash Flow 17,203.77$     

Program & Service 48,654.00$     

Orphan Food, Clothes & Education 17,892.00       

Christmas Care Package 16,262.00       

Special scholarship 7,329.00         

Other programs 7,171.00         

Expense Categories

65%

33%

1% 1%
Administrative
Expenses

Program &
Service Expenses

Scholarship poor
student reserve

Fundraising
Expenses

Program & Service

37%

33%

15%

15%

Orphan Food,
Clothes &
Education
Christmas Care
Package

Special
scholarship 

Other programs
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