Kính thăm cô và Quý ân nhân trong Hội Messengers 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 Messengers 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, chỉ 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 Messengers of Love,
Sr. Lành xin báo cáo thêm các em sau đây đã nhận được sự giúp đỡ cuả Hôị từ năm 2009
- 2014 và đã hoàn thành chương trình đại 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:
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 mới bước vào năm thứ 1 của đaị học chuyên ngành
mầm non, hiện giờ 2 em đang sống trong nhà dòng với uớc muốn dâng mình cho Chúa để
chăm sóc các bé.
Xin Quý ân nhân hãy cầu nguyện để 4 em này trung thành theo ơn gọi đến cùng. Khi nào
em Tuấn làm linh mục và ba em làm sơ, Dì sẽ thông báo để Quý vị cầu nguyện và cùng
chung chia niềm vui với các em.
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