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Dear Benefactors and Friends, 
       We are very happy that we had the chance to visit all of the missions that are 
supported by you through A Call to Vietnam ministry. In Nguyet Bieu Handicapped 
Center, we were so happy to have met many of the children whom we have gotten to 
know throughout the past years. Sister Hien and the other Sisters, Lovers of the Holy 
Cross, in Hue are continuing to do important and beautiful work with the needy and 
vulnerable children.  We were thrilled to see the two year old twin girl orphans! (See 
picture at right.)  The first time we met them, they were just weeks old and both fit into 
a basket. Now they are lively, happy and participate in dancing and singing with the 
others.                                                                                       

In Dong Ha Center, Sister Dr. Hien  takes such good care of all the youth and 
children living there.  Hai Giang, who is blind and now in her third year of university, is 
studying Braile so that she can become a teacher to others.  We also were happy to see 
Phoung Thao.  She was six days old, left in a corner at the hospital, when found and then 
brought to Sister Dr. Hien in Dong Ha Center last year.  At birth, her tiny legs and arms 
had been fused together.  She, only one year old and had eighteen surgeries already.  (See 
picture at left.)   

We also visited Darkrong Blind Center and Trieu Phong Blind Center where we 
visited with adults and presented scholarships to their children.  Although blind, these 
parents  work very hard making products for sale to earn their living. 

 For the past twelve years, the Sisters of the Holy Names have taught English Conversation classes to the 
young Sisters (Lovers of the Holy Cross in Hue). Sister Bich Thuy, having studied with us since the beginning, 
was able to get a Sociology degree in Australia. In her words, ‘‘Taking the English Conversation courses with 
patient and passionate Sisters of the Holy Names and the 
volunteer teachers have given me the chance to improve .I was 
encouraged to speak and to learn from mistakes as well as my. 
Improved English offered me a chance to go and study in 
Australia . ‘‘  She concluded with words of gratitude, ‘‘Thanks 
be to God for this extraordinary gift and the connection 
between the two congregations.  Thank you to all those who 
have worked hard to make this happen!’’      In summer, 2014, 
Sister Bich Thuy had charge of the English program and we 
SNJMs taught twenty-four students.   

All of these activities are going along well and with 
your strong support will continue in the future.  Thank you and 
may God bless you and your families! 

                                                                                           
Sister Kay Burton, SNJM                                                           
Sister Agnes Ly Thi Le, SNJM  
 

Blind Center for mountain families in Dakrong. 
Their children receive scholarships from A Call to 
Vietnam 
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Các Ân Nhân và Thân Hữu thân mến, 
 

Chúng tôi rất vui được may mắn thăm các nơi Tuyền giáo đã nhận sư giúp đỡ của chương  trình  Tiếng Gọi từ Việt 
Nam . Trung Tâm Khuyết Tật Nguyệt Biều đang nuôi dạy 47 trẻ em gồm đủ các thứ bệnh tật, mồ côi, câm điếc và các 
thanh nữ lầm lỡ. Sơ Hiên và các sơ Mến Thánh Giá (MTG) Huế làm công việc nầy khá chu đáo. Hai em  nữ song đôi mố 
côi năm ngóai  nằm gọn trong chiếc nôi  nhỏ. Bây giờ hai em hát hò cách vui vẻ với các bạn. 

Trung Tâm Đông Hà, nơi Nữ Tu Bác Sỹ Trần Thị Hiện đang chăm sóc, nuôi dạy 35 em mồ côi, bệnh tật, một số 
sinh viên khiếm thị ; như anh Tuấn Anh học xong đại học Khoa học , được bổ làm Giám Đốc Trung Tâm Khiếm Thị  Dân 
Tộc ở Dakrông.  Cô Hải Giang sinh viên đại học năm III về sinh ngữ Brail, cô  sẽ  là giáo sư dạy trường khiềm thị . Chúng 
tôi vui hơn, là được thăm lại bé Phương Thảo : đã tìm được em ớ góc xó bệnh việc Đông Hà trong cái túi ni-lông, họ đem 
đến cho Nữ Tu Hiện năm ngóai. Em được Bác Sỹ Hiện và các sơ MTG chăm sóc đặc biệt, nên năm nay bé Phương Thảo 
phát triển  tòan diện với 18 lần giải phẩu để kéo 2 chân, và 2 tay rời ra… 

Trong dịp nầy, chúng tôi đến thăm Trung Tâm khiếm thị Dân Tộc tại Dakrông,  và 
Trung Tâm Khiếm thị tại Triệu Phong thuộc tĩnh Quãng Trị,  ngàoi việc khích lệ các phụ huynh 
kém may mắn đang làm chổi đót, tăm tre… Chúng tôi biếu tiền học cho các con cái của họ niên 
học 2014-2015. 
Sau 12 năm các sơ Holy Names dạy Anh Văn Đàm Thọai cho các Nữ Tu trẻ của Dòng MTG 
Huế. Sơ Bích Thùy là học viên đầu tiên của chương trình Anh Văn Đàm Thọai, nầy đã du học 
tại Úc Châu và đã xong cử Nhân Xã Hội . Sơ Bích Thùy chia sẽ: rầng: “ Được học Anh Văn 
Đàm Thọai với các sơ Holy Names thêm kiến thức, giúp tôi nói tiếng Anh cách tự tin hơn khi 
du học ở Úc. Cám ơn Chúa ban món quà đặc biệt của việc hợp tác hai Hội Dòng, và cám ơn 
những ai làm việc khó nhọc nầy.’’  Sơ Bích Thùy  đã  giúp các  sơ  Holy   Names  dạy Anh  văn 

                                          hè 2014  gồm có 24 học viện. 
Tất cả các sinh họat trên được tiến cách tốt đẹp là  nhờ ơn Chúa, và sự hổ trợ đắc lực của quý Ân nhân và Thân 

hữu  sẽ tiếp tục trong tương lai. Nguyện xin Chúa chúc lành đến quý vị, và gia đính . 
 

Sơ Kay Burton ,SNJM  
Sơ Agnes Lê Thị Lý, SNJM 

  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Tuấn Anh, G.Đ.Trung Tâm Khiếm               Làm Chổi đót,làm tăm tre  tại  Trung Tâm khiếm thị Triệu Phong,,Triệu Long, 
                 Thị Dakrông                  Quãng Trị, và Dakrông: làm sản xuất chổi đót,tăm,và  đũa tre 

                                                                              
 

      
 
 
 
 
 
 
 

Các sinh viên khiếm thị và trẻ em mồ côi tại Đông Hà                  Các trẻ em khuyết tật và mồ côi tại Nguyệt Biều,Huế 
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Teaching English Coversation Summer 2014, Hue 
By Sister Ann Regan,SNJM, Tampa, Florida 

 
A wonderful two weeks of English class ended too soon.   

In the advanced class the students were interested in SPEAKING  
English. We used an ESL newspaper ‘‘Easy English News’’  
as our text. This introduced the students to American culture as  
well as reviewed sounds and idioms.  The two volunteers Lindsey 
Boyd and Danika  Mithoug shared their expertise with the students.   
Danika, who is a nurse, answered questions the students had relating 
to health issues. Lindsey, an exercise teacher, led the students in 
daily exercises to songs like ‘‘Happy.’’   

The newspaper articles and Lindsey’s and Danika’s lessons 
inspired the students to research topics of their choice which were 
presented during the second week of class.   

It was a pleasure to watch them model our instructional techniques as they used the white board to map 
out their topics and to present new words for repetition practice . 
What was rewarding for me as a teacher is that the students listening to the reports were able to formulate 
questions.  Even more satisfying was listening to  the presenters respond to the questions. As English becomes 
more and more common in Vietnam, the Lovers of the Cross in Hue can be leaders among the Vietnamese as 
educators and translators. 

I am blessed to have been a part of this program. I am equally blessed that the students and teachers at 
the Academy of the Holy Names in Tampa, Florida support with their prayers and donations this successful 
program and the ministries of the Sisters to the children in Vietnam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              S.Kay Burton teaches Englsih Conversation class 2014                         Ms. Donika who was our volunteer helps s.  Kay                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             S.Ann Regan teaches English Conversation  2014                           24  LHC young sisters attended English class 2014 
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Chia sẽ kinh nghiệm dạy Anh Văn Đàm Thọai hè 2014, Huế  
 By sister Ann Regan, SNJM , Tampa, FL. 
 

Rất vui về hai tuần  dạy Anh Văn Đàm thọai chóng qua. Các học 
viên lớp Anh Văn, lớp lớn đã nói tiếng Anh khá. Chúng tôi dùng báo 
ESL “ Easy English Newes  ’’ để dạy. Báo nầy giới thiệu văn hóa Mỹ 
như ôn lại các thành ngữ. Hai thiện nguyện Lindsey Boyd và Donika 
Mithoug  là nữ y tá  trả lời những câu hỏi của các học viên về sức khỏe. 
Lindsey là thầy dạy thể dục giúp các học viên  cử động  về thể dục  qua 
các bái hát làm họ vui thích. 

Qua các bài báo, thêm vào cô Lindsey và cô Donika khuyến 
khích các học viên chọn đề tài để trình bày trong lớp học vào tuần thứ II 
. Vui hơn là khi các học viền thực tập, và trình báy các đề tài họ đã chọn 
có kèm theo các hình ảnh vẻ, cắt, và  gắn lên trên bản đồ với các từ ngữ 
mới khi trình bày đề tài. 

Là phần thưởng đối với thầy giáo khi nghe các học viên nhận ra câu hỏi để tường trình . Càng thích thú 
hơn là khi nghe họ trả lời câu hỏi . Anh Văn đã trở nên thông dụng ở Việt Nam, các sơ Dòng MTG Huế có thể 
trở thành người hướng dẫn trong việc dạy dỗ và thông dịch. 

Tôi được diểm phúc là phần tử của chương trình nầy. Tôi cũng như các học sinh, và thầy giáo ở trường 
Trung Học của Holy Naames tại Tampa, Florida nâng đỡ trong lời cấu nguyện, quà  tặng để giúp chương trình 
này tiến triển , việc Tông Đồ của các sơ ,  và các trẻ em ở Việt Nam .   

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

The Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary 
are dedicated to the mission of education and within this mission promote justice and create community.  They have heard   
a call to collaborate with the religious community of the Lovers of the Holy Cross, Hue in Vietnam to :  

 Support ministry to handicapped children, pregnant teens, mountain people, children unable to afford an education ;  
 Educate young women entering religious life. 

Các N» Tu Dòng Holy Names Jesus and Mary, chuyên phøc vø ngành giáo døc, c° vÕ Công Lš và xây d¿ng C¶ng 
ñÒng, muÓn cùng quí vÎ Çáp Ùng ti‰ng m©i g†i h®p tác v§i các N» Tu Dòng M‰n Thánh Giá ª ViŒt Nam  

 Ç‹ phøc vø các trÈ em khuy‰t tÆt,thi‰u n» lÀm l«, ngÜ©i Dân T¶c, và trÈ em thi‰u ÇiŠu kiŒn t§i trÜ©ng; 
 giúp Ç« các thi‰u n» muÓn dâng mình cho Chúa. 
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The Trafficking  
By Sister Mary Annette Dworshak, SNJM 
Religion Teacher 

 
The Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary continue to urge 

people to be aware of human trafficking as it happens in the United States and 
in Vietnam.  Since Pope Francis was chosen as the leader of the Roman 
Catholic Church, he also has addressed the issue of the pain and suffering 
caused to thousands who are trafficked for sex and labor. 

"Human trafficking is an open wound on the body of contemporary 
society, a scourge upon the body of Christ," Pope Francis said, speaking on 
April 10, 2014. "It is a crime against humanity." 

Bishop Sánchez, chancellor of the Pontifical Academy of Science, said 
Pope Francis believes that if countries and businesses would argue for living wages for families, sex and labor human 
trafficking would be lessened throughout the world.  
  "Humanity still hasn't learned how to cry, how to lament. We need many tears in order to understand the 
dimension of this drama," the pope said at the conclusion of a recent international conference on human trafficking.  
 
Tệ nạm  buôn bán người  
 Các Nữ Tu Dòng Holy Names Jesus and Mary tiếp tục thúc giục để tránh việc buôn bán người đang xảy ra tại Mỹ 
và Việt Nam. Từ ngày Đ.T.C. Francis được chọn làm hướng dẫn Giáo Hội Công Giáo ngài đã đề cập đến vấn đề nầy gây 
đau đớn cho hằng ngàn nạn nhân bị các dịch vụ buôn bán tình dục. 

“ Việc buôn bán người đã mở ra vết thương trên thân thể xã hội trong thời đại,sự trừng phạt trên thân thể Đức 
Kitô ’’ ĐT.C. Francis nói ngày 10-4-2014. “ Đó là tội ác chống nhân lọai .’’ 

Đức Cha Sanchez, đại diện Tòa Thánh về khoa học nói, Đ.T.C. Francis tin rằng nếu các nước và các dịch vụ thảo 
luận về giá trị cuộc sống bẳng giá các gia đình thì tệ nạn buôn bán tình dục sẽ giảm đi trong thế giới. 

 
“ Nhân lọai không nghe tiếng khóc than, rên rỉ. chúng ta cần bao nhiêu nước mắt để thấu hiểu chiều kích của bi 

kịch  nầy ’’, Đ.T.C. kềt luận ở hội nghị thế giới về tệ nạn buôn bán người. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Đây là các trẻ em mồ côi bị bỏ rơi ở nhà thương, hay nơi khác người ta đã  đem đến  các sơ Mến Thánh Giá Huế  nưôi dạy 

 
Chúc MØng Giáng Sinh 2014 - Næm M§i 2015 và T‰t Ất Mùi 
 

Chúng ttôi, các N» Tu Dòng Holy Names Thánh Danh Chúa Giêsu và MË Maria thuộc chÜÖng trình   
‘‘ Ti‰ng G†i tØ ViŒt Nam’’ chân thành kính chúc :quí cha Chánh Xứ ,quí cha, các thầy Phó T‰ , các Tu S ĩ nam  
n» , quí Ân Nhân, và các Thân H»u  ÇÜ®c  Chúa ban tràn Çày Thánh ñÙc,và  Bình An trong mùa Giáng Sinh 
2014  . Với  Phúc, L¶c, Th† , NhÜ Ý trong Næm M§i 2014, và  Tân Niên Ất Mùi.                                                                                        
 
Merry Christmas 2014 - Happy New Year, 2015  and Lunar New Year  of  At Mui 
The Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary wish the Priests, Deacon, Sisters, Brothers, Benefactors and 
Friends a Very Merry Christmas and New Year filled with Joy, Peace and Good Health throughout 2015  and 
Lunar New Year of  At Mui. 

             News sletter layout courtesy  of Maria Laughlin 
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A Call To Vietnam Ministry  accomplishments and needs 2015-2016  
 Handicapped Center, Nguyet Bieu, Hue 
* 47 handicapped children:16 boys,14 girls,10 orphans,7 mute, deaf & pregnant teens.                             
* Several handicapped children can walk, talk and learn a bit .                                                 
* They need medicine, vitamins, showing materials, and money for food.  
Trung Tâm Khuyết Tật Nguyệt Biều, Huế                             
* 47 trẻ em tàn tật:: 16 nam, 14nữ, 10 em mÒ côi và 07 thiếu nữ câm, Çi‰c,lÀm l« . 
* Một số trẻ em tàn tật tập đi,học nói,Ç†c, vi‰t .Các thiếu nữ câm điếc học thêu may,làm 

hoa voiles, xách tay bằng cườm. 
* Cần thuốc cảm cúm,viatimins, tiền mua thực  phẩm , và các vật dùng cho các em  . 
* Giúp vÆt døng Ç‹ các thanh n» câm, Çi‰c h†c thêu, may, làm hoa voile,xách cườm 
Handicapped Center, Hoa Yen, Cam Ranh: 
* 20 handicapped children, orphans,malnutrition:12 boys, 6 girls & 2 orphans. 
* One  girl has had an operation on her leg, enabling her to walk . 
* They need hearing aids for 2 deaf boys, medicine, vitamins, money for food & materials         
Trung Tâm Khuyết Tật Hòa Yên,Cam Ranh 
* 20 tr ẻ em tàn tật, mồ côi, thiếu dinh dưỡng :12 nam, 6 nữ, và 2 trẻ mồ côi .                   
* Một  em gái đã  được m° chân Ç‹ chữa, giúp em đi đứng dễ dàng hơn. 
* Cần giúp máy nghe cho 1 em trai bÎ Çi‰c, thuốc cảm cúm, tiền mua thực phẩm  
     và các h†c cø trong l§p cho các em h†c. 
Blind Center : Trieu Phong, Trieu Long,Gio Linh, Dakrong, Quang Tri 
* Trieu Phong 150 families, Trieu Long 110 families, Gio Linh 80 families,  Dakrong 60 

families . 2,750 people are totally blind, the rest have limited vision.  There are 2 rooms 
for massage therapy. Two blind studens study music, and 4 student are learning sign 
language in Hue University. 

* A Call toVietnam money  to buy the materials for making brooms, chop ticks ,tooth 
picks, and flower baskets. These items are for sale and help their families to make  
a living. 150 scholaships for  their children  are provided  and free  soup  for  3 times per 
week, Dong Ha hospital . 
* They need medicine, vitamins,  food,  and scholaships for their children to continue their 
school( $200 for student at university, $100 student  high  school & elementary school. )  
  

Các Trung Tâm Khiếm Thị Triệu Phong, Triệu 
Long,Gio Linh, Quảng Trị và Dakrong 
* Triệu Phong 150 gia dình, Triệu Long 110 gia đinh Gio 
Linh 80 gia dinh,  Dakrong  60 gia đình. 
   Tất cả 2,750 người lớn  bị khiếm thị 100%, số còn lại  
chỉ thấy mờ mờ.  
* Nữ Tu Bác Sỹ Trần Thị Hiện : mở 2 phòng trị liệu xoa 
bóp ở Triệu Phong, và Darkrong dạy các thanh niên, thiếu 
nữ kiếm thị làm để giúp họ kiếm sống.  

* Chương trình “  Tiếng Gọi từ Việt Nam ’’giúp tiền các trung tâm để mua vật liệu  làm chổi, 
vót  đũa, làm tăm, đan giỏ  hoa, làm hương thẻ, và chế nước rửa chén.. Bán lấy tiền giúp các 
gia đình sinh sống.  Chương trình giúp tiền học cho 150 các con cái của các người mù được 
tiếp tục học lên. 
* Ngòai ra, N» Tu Bác sỹ TrÀn Thị HiŒn đi khám bệnh, phát thuốc cho những người cần các 
Trung Tâm, các làng Thượng , nồi cháo tình thương ỡ bệnh viện Đông Hà 3 lần mỗi tuần.. 

 
* Cần giúp thuốc cảm cúm, vitamines, bảo tr® tiŠn h†c cho một  sinh viên là $200, một học 
sinh là $100 mỗi năm tiếp tục học (  họ là con cái của các gia đình người khiếm thị ) . 
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Scholarships for poor students 
* 60 students from poor families: 8 undergraduate university students, the rest are high school and elementary students  + 
150 students from  the blind families in 4 blind centers in Trieu Phong, Trieu Long. Gio Linh & Dakrong. They need 
sponsors  for scholaships  $200/year for university, $100 for high  
school & elementary school / per year. 
Giúp bào trợ  tiền học cho các học sinh, sinh  viên nghèo: 
* 60 :gÒm 10 sinh vi ên, 1  cao học,2  Y khoa, số còn lại  đang  học 
Trung  và Tiểu học +  
150 h†c sinh con cûa các gia Çình ngÜ©i mù tại các trung tâm  Triệu 
Phong, Triệu  
Long  & Gio Linh ,  Dakrong,Quảng Trị. 
* Thuốc cảm cúm, vitamins, tiền học :sinh viên $200, Trung học & Tiểu 
học $ 100 / mộtt năm . 
Mountain families, pregnant teens, elderly women, blind people at 
the border : 
* 150 families, including pregnant teens & elderly women, blind people, 
30 orphans & students                          
* Need medicine, vitamins, warm clothes and money for food .                                                                                        
Các gia đình Dân Tộc,thiếu nữ lầm lỡ, người già neo đơn, khiếm thị, nhà n¶i trú h†c sinh  
thÜ®ng về ª để đi học tại thị trấn ñông Hà 
* 150 gia đình người Dân tộc dọc biên giới Việt Lào, các ,thiếu nữ lấm lỡ, và người già  neo đơn đau  
yếu mù lòa, và  các tẻ em  mÒ côi  đi h†c ở các trường.. 
* Cần giúp thuốc cảm cúm, vitamins,  áo ấm , tiền mua thực phẩm cho các gia đình  Dân Tộc,  
  các thiếu nữ lầm lỡ,  người già neo đơn đau yếu, mù lòa,và các gia Çình Çông con, không có viŒc 
 làm nghèo túng  
English Conversation Class  summer 2014, Hue    
* Two Sisters of the Holy Names & two vounteers :  24 students in 2014, Hue .  
*    They need English children’s  books, children’s songs CDs , pencils, pens  and notebooks .  

Lớp Anh Văn Đàm Thoại 2014 ở Huế  
* 2 sơ Holy Names & 2 thiện nguyện dạy Anh Văn cho 24 học viên  hè 2014  ở Hu ế  
*  Cần truyện trẻ em , bài hát trÈ em b¢ng ti‰ng Anh CD, viết chì,viết bic và tập vở  (notebooks) . 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Các sinh viên khiếm thị và học sinh nội trú tại Đông hà                Các học sinh con của các gia đình khiếm thị nhận tiền học  

                                                                                                                   Chương trình A Call to Vietnam 
 

 
The Fruits from our Benefactors providing scholarhips for several years : 

 
We have one student who has completed an MD, one MA in Computer 
Engineering, four BAs, 10 who have graduated  from High School have 
entered University, 10 from Elementary school are continuing on to High 
School. Congratulations and wishing each of you success in your future ! 
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BACK TO OUR BEGINNINGS WITH BENEFIT DINNER 
by Sister Linda Riggers, SNJM 

When the A Call to Vietnam benefit 
dinners began in 2003, the first one was held 
at the Jumbo Restaurant on Rainier 
Avenue.  In February, the dinner moved from 
Renton back to this location, which carried 
good memories and good learning about what 
is needed for success!  Some things remained 
the same: enjoyable food, great conversation, 
generous donors.   

There was also some advancement in 
this benefit dinner since we were last at the 
Jumbo.  For the first time, the dinner was 
planned and carried out by the Hoan Thien 

(young adult) group of the Vietnamese Catholic Community in south Seattle.  Under the experienced and able 
leadership of Dung Nguyen, the committee of Cindy Vu, Avian Vu, Ngoc Nguyen and Dr. Dang Do selected the  
menu, issued invitations, and arranged for entertainment.  Emcees Avian Vu and Paul Ngoc Nguyen were welcoming 
and very persuasive when it came time for our Fund a Child event!  The guests were touched by the sharing from two 
long-time dinner attendees and supporters of the A Call to Vietnam program, Ted and Donna Delude. They spoke 
with great power about the joy that this connection has given them. 

Throughout the dinner, except for 
the formal gift-request time, guests were 
entertained by fabulous music and singing, 
provided by Sea Star Band.  What a pleasure 
to hear the beautiful voices of Thuy Trang, 
Bao Son, and Ngoc Quan Dong from 
California.  We were honored to have 
present three of the priest-leaders of the 
Vietnamese Catholic parish in Tukwila, 
WA., Father Thanh Dao, Father Toan Tran 
from Canada and Father Trung Pham, 
SJ. Professor from Seattle University. They 
too contributed a song that added to the 
sense of mutual sharing and enjoyment of 
the evening. 

Results of this annual benefit dinner were impressive.  Over $30,000 was raised, monies which, after 
expenses, go to Vietnam for scholarships, help with the daily expenses for the orphans and handicapped children who 
are cared for by the Sisters/Lovers of the Holy Cross, for the summer English Language conversation program, and 
for self-sufficiency materials for blind adults in thee blind centers.  

The A Call to Vietnam program would not be a success without your wonderful support!  Thank you! 
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     Nhìn Lại Các Tiệc Gây Quỹ Những Lần Trước 
     By Sister Linda Riggers, SNJM 
 
 Khi chương trình Tiếng Gọi từ Việt Nam  gây quỹ lần đầu tiên tại Nhà Hàng Jumbo đường Rainie năm 2003. 
Vào tháng Hai tiệc gây quỹ dời về Renton  nhìn lại nơi đây  đã nhắc nhớ những thành công tốt đẹp! Về thức ăn 
ngon, các câu chuyện vui,các ân nhân hảo tâm. 

Đó là những bữa tiệc gây quỹ thành công ở nhà hàng 
Jumbo. Lần đầu tiên tiệc gây quỹ do Hoan Thiện tổ chức là 
người Việt Nam Công Giáo vùng Seattle. Với kinh nghiệm 
và hướng dẫn của Dũng Nguyễn, Cindy Vũ, Avian Vũ,Ngọc 
Nguyễn, Dr. Đăng Đổ đã chọn thức ăn, thiệp mời, và ban 
nhạc. Qua lời chào đón các quan khách của MC Ngọc 
Nguyễn  và Avian Vũ ,và thuyết phục quan khách trong mục 
giúp các trẻ em kém may mắn ! Đã khích động  quan khách 
mở lòng giúp Các Trẻ Em khuyết tật của chương trình Tiếng 
Gọi từ Việt Nam, được nối tiếp bởi ông bà Ted và Donna 
Delude, chia sẽ với quan khách về việc từ thiện nầy đầy sức 
khuyến khích với niềm vui . 

Ngòai các thủ tục thông thường của tiệc gây quỹ , còn có trình diễn văn nghệ của ban nhạc Sao Biển, với 
giọng hát thanh thót của cácCa Sỹ Thùy Trang, Bảo Sơn, và Ngọc Quang Đông từ Cali. Chiều hôm đó, chúng tôi 
hân hạnh đón tiếp ba  Linh Mục: cha Đào Thành , Chánh xứ  Giáo xứ Công Giáo Việt Nam ở Tukwila, WA., cha 
Trần Tỏan từ Canada, và cha Phạm Trung, SJ Giáo sư đại học Seattle University.. Các ngài đã cống hiến những 
bài hát có ý  nghĩa, thêm phần hào hứng của buổi tối hôm đó . 

Không ngờ kết quả tiệc gây quỹ ! Trên được 30,000.00 trong bữa tiệc và sau đó, ngòai các  việc chi phí, 
số tiền nầy sẽ giúp tiền học, các việc nuôi dạy, đóng tiền học cho các trẻ em mồ côi, chi phí hằng ngày cho các em 
khuyết tật do các sơ Mến Thánh Giá chăm sóc, chương trình dạy tiếng Anh trong mùa hè, và mua các vật dụng  
(cho người lớn có việc làm )  tại các trung tâm khiếm thị. 
     Chương trình Tiếng Gọi từ Việt Nam  không thể tiếp tục ngòai lòng quãng đại giúp đỡ của qúy vị . Chân thành 
cám ơn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           From left to righ :Mr. Ngoc Nguyen, MC,S.Agnes Le, SNJM , Father Thank Dao, 
                  Father Trung  Pham, Father  Father Tran Toan  and Mrs.Ai Van Vu, MC 
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Chúng ta tiếp tục hổ trợ tiệc gây quỹ  của chương trình ‘‘ Tiếng Gọi Từ Việt Nam !’’ 
 Bån muÓn giúp ’’Ti‰ng G†i tØ ViŒt Nam’’ vŠ tiŒc gây quÏ và ÇÃu giá ?  Bi‰u các vÆt có th‹ dùng để  ÇÃu gíá. 
 Tham gia vào ban gây quÏ . Bäo tr® 1 bữa ăn tại gia đình của bạn.  Bån muÓn bi‰u vÆt dùng , hay ÇŠ nghÎ  

xin bạn liên låc v§i  N» Tu Agnes Lê  ThÎ Lš, SNJM :bằng điện thọai  (206) 725-7164. hay email: 
agnesthile@gmail.com  
Let’s keep the momentum going! The ‘‘ A Call to Vietnam ’’  Benefit Dinner is an annual event.  
Can you help in 2013 ? We are looking for:  Donations of  items  Assistance in planning committees  Dinner ticket 
sales outlets  Places to post advertising,* Sponsor a dinner at your  family home  If you can help, or would like to 
offer resources or suggestions,  contact Sr. Agnes Ly Thi Le, SNJM  at 206-725-7164 or email:agnesthile@gmail.com 
 
Appreciation and Thanks 
 
     Các N» Tu Dòng Holy Names  Jusus and Mary thu¶c chÜÖng trình 
‘‘Ti‰ng G†i tØ ViŒt Nam ’’chân thành cám Ön  *Cha ñào Xuân Thành, 
Chánh XÙ và Giáo Dân giáo xÙ Các Thánh Tº  ñåoViŒt Nam, Tukwila, 
WA., *Cha Nguyễn Thái Đòan, Chánh xứ, và Giáo Dân giáo xứ Holy 
Family Auburn, WA.,*Cha.Nguyễn Thái Hưng,Chánh xứ  và giáo dân giáo 
xứ Đức Bà Núi Đồng Trinh, Seattle *H¶i Các Bà MËG.Đ C.G.  * Qúy Giáo 
Dân ở Puyallup,WA. * Ca Çoàn Tin Yêu & Các Em, *Ca Çoàn Cêcilia, *Ca 
đoàn M¶ng TriŒu, * Các Bạn Hoan  Thiện  và Gia Đình,* Trường Việt Ngữ 
Hồng Bàng,  Renton *Ông bà Đổ Tuyến & Gia Đình, *Ông  bà Tạ Văn 
Thành & Gia  Đình, * Anh Chị Dũng - Hương & Gia Đình, * Anh Chị  
Bình-Hân & Gia  Đình, * Anh Chị Trực- Thảo & Gia Đình, * Anh Chị Đạt-
Thúy & Gia Đình,*Dr. Đăng Do & Gia Đình, *Cô Ái Vân & Gia đình. 
 
*Quš Ân Nhân, các Thân H»u, * Các Bån TrÈ, * Các ThiŒn NguyŒn Çã quãng Çåi giúp chÜÖng trình ‘‘Ti‰ng G†i tØ 
ViŒt Nam’’ các næm qua. NnguyŒn xin Chúa qua l©i cÀu bàu  cûa MË La Vang trä công b¶i  hÆu, và ban muôn Ön lành 
đến  quš cha Chánh Xứ, quý cha, các thầy, các Tu Sỹ nam nữ, cùng toàn th‹ quí vÎ, các bạn trẻ, và gia Çình của quí vị. 
Chúng tôi tha thiết mời gọi, và mong ước quý cha và quý vị tiếp tục hổ trợ cho việc Tông Đồ Giáo Dục Bác Ái nầy.  
 
         
      The Holy Names Sisters working in this ministry wish to express our deep gratitude to the pastors,  parish 
councils, parishioners, the club members and all benefactors of the following groups for your  generous help to A Call 
to Vietnam  in 2014 . May God bless you and your families. *Rev. Thanh Dao, Pastor and parishioners  of the 
Vietnamese Martyrs , Tukwila, WA.* Rev. Josep Nguyen Thai Doan, Pastor and parishioners of the Holy Family, 
Auburn, WA.,* Rev. Nguyen Thai Hung and parishoners of Our Lady of  MT. Virgin , Seattle * Vietnamese Catholic 
Mother’s Club * Vietnamese Catholic community, Puyallup * Hoan Thien Vietnamese Young Adult Group  *Tin Yeu 
Choir & Children * Cecilia Choir * Mong Trieu Choir, Eastside * Hong Bang Vietnamese School,  Renton * Mr. 
Tuyen Do & Family , * Mr.Thanh  Ta & Family *Dung -Huong & Family *.Ngoc -Thu & Family * Binh -Han & 
Family * Truc -Thao & Family *Dat -Thuy & Family, * Dr.Dang Do & Family, * Mrs. Ai Van Vu &  Family. 
 
* All our Benefactors  and Volunteers.... We thank you all and each of you and we would like to invite you continue 
to help our  A Call to Vietnam  ministry, please ! May God bless each of you and your families. We are most grateful 
for your support and care. 
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A Precious Gift 
The Liu Family Foundation was a generous supporter of the four-
week Summer 2014 English Language Program in Hue.  Pictured 
here are Foundation Initiators, David and Janne Liu, in their home 
in Renton. 
 
 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 

 
One tree doesn’t make a forest, but three trees together are a good beginning. (Vietnamese proverb) 

M¶t cây làm ch£ng nân non .NhiŠu cÆy h®p låi nên đỉnh núi cao . 
Thank you for every way you help to sustain the ‘forest’ of support for our beautiful  

Vietnamese young people 
    
SPIRITUAL GIFTS FOR OUR BENEFACTORS :  
 

 On the first Saturday of every month, a special Mass of Thanksgiving for our benefactors is 
being said by a Vietnamese priest at the  An Lang Motherhouse chapel of the Sisters, Lovers of 
the Holy Cross, Hue, Vietnam, and in the convent of the Sisters of the Holy Names in the 
United States . Every day special prayers for the needs of our benefactors . 
 
Các Ân  HuŒ Thiêng  Liêng các Ân Nhân cûa Ti‰ng G†i tØ ViŒt Nam ÇÜ®c hÜªng:    

M¶t thánh lÍ tå Ön Ç¥c biŒt cÀu cho các Ân Nhân vào các thÙ bäy ÇÀu tháng do  L.M. ViŒt Nam dâng tåi nhà mË  
Dòng  MTG Hu‰ ª An Læng, và nhà nguyŒn Dòng Holy Names tåi  MÏ, và  nh»ng khi cÀn thi‰t  quš Ân Nhân 
muÓn xin cÀu nguyŒn Ç¥c biŒt . 
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       How can I become a Partner in    Làm Th‰ Nào ñ‹ Trª Thành Tông ñÒ  
    this Mission of the Sisters of the   TruyŠn Giáo v§i các N» tu Dòng Holy  
     Holy Names in ViŒt nam ?  Names  tai ViŒtnam?   

  Pray                                                                                        B¢ng l©i cÀu nguyŒn 
 Make a tax deductible donation                                        Giúp tiền của ( được trừ  thu‰ ) 

             Invite others to participate      Mời người thân, bạn bè giúp vào việc nầy 
 Sponsor a university student, or  a Religious         Bảo trợ tiền học: sinh viên, Ơn Gọi $200 m‡i næm 

      Vocation $200 per year                   Bäo tr® tiŠn h†c cho Trung h†c $100 m‡i næm 
    High school student $100 per year    TiŠn h†c cho ti‹u h†c hay mÒ côi: $100 m‡i næm 

Elmentary student or orphan $100 per year   Bäo tr® một căn nhà và giếng nước sạch cho 
Sponsor a house and a good water well for a              m¶t gia Çình nghèo $1,500.00 

   poor family $1,500.00           
      
 
        I want to help the ministry of Tôi muÓn giúp viŒc Tông ñÒ TruyŠn 
      the Sisters of the Holy Names in Vietnam! Giáo ở V.N. của các N» Tu Dòng Holy Names   
      Use the envelope for a gift. Quí vÎ dùng bao thÜ này  
      Check may be made out to:   Chi Phi‰u xin ÇŠ: 
      Sisters of the Holy Names Sisters of the Holy Names  
      2911 W. Ft. Wright Dr                    2911 W. Ft. Wright Dr. 
      Spokane, WA. 99224 Spokane, WA. 99224   

 
 

Chúa Giêsu Çã hÙa: ‘‘ Ai bÓ thí  cho anh chÎ em mình một bát nÜ§c lã,  h† së không mÃt phÀn thÜªng trên NÜ§c Tr©i.’’ 
‘‘ If you give a cup of water to your brother or sister when they are thirsty, you will surely not lose your reward. ’’ (Mt.10:42) 

 

 
 
 
 
 
A Call to Vietnam 
Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary 
4909 S. Alaska Street 
Seattle, WA 98118 
 


