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Dear Friends, 

  

 God continues to bless this wonderful 

program, A Call to Vietnam, sponsored by the Sisters 

of the Holy Names of Jesus and Mary.  We returned 

from our seventeenth trip of collaboration with the 

Lovers of the Holy Cross, Hue, filled with knowledge 

of accomplished and challenges. 

 We learned first hand about the effects of 

global warming in the central part of Vietnam where 

we lived for nearly three weeks.The ocean water has 

penetrated into many of the rice fields, make the products of hard working 

persons impossible to use or sell.  Another problem that is affecting people 

is the loss of the Chinese market for pork.  Many, many families were 

raising pigs to export; now they are unable to sell them. In addition, the 

bad quality of the ocean water, due to the dumping of poison into it last 

year, continues to poison fish.  All of these situations have resulted in 

many families losing their incomes; sometimes the children have to stay out of school.  Some of the high school 

and university students have had to suspend their studies and get jobs to help their families.    The need for greater 

scholarship assistance is very evident to us. 

 The Handicapped Centers (Cam Ranh and Nguyet Bieu) are 

improving with your assistance.  One example is the hiring of personnel 

to help  with the hygiene of the boys who are severely handicapped. 

Although. due to very heavy rains, we were not able to visit the Blind 

Centers nor the mission site in the mountain, we spent several hours with 

the orphan children in Dung Ha.  We could see how your contributions 

help these children grow healthy in body, mind and spirit.  Naturally, 

some the  youth we came to know many years ago have become adults 

and have formed families.  From your special donations that we took to 

the LHC, two of these families are now able to earn a living by sewing 

and making clothes for sale. 

 Close to our hearts is the presenting of scholarships to needy 

students.  We met several high school and universtiy scholarship recipients at the Motherhouse of the Lovers of the 

Holy Cross in Hue.  They told us that they are continuing to study hard and are doing well in their studies. Many of 

those who are university students have taken summer jobs to help their parents.  In addition to these students, we 

took scholarship donations to many poor elementary children, enabling them to attend school. 

 The young Sisters who take English with the Sisters of the Holy Names are improving year by year.  We 

had a large number of students in our classes this past summer. Teaching them were  SNJM volunteers Ebony 

Brown Johnson and Alejandra  Cruz assisted by Sister Kay Burton, SNJM and Sister Bich Thuy, LHC. 

 In 2019, the Lovers of the Holy Cross, Hue, will be celebrating three hundred years as faithful daughters of 

the Church!  With the blessing of our Holy Father, Pope Francis, they will begin a Holy Year of preparation June 

15, 2018.  As the Sisters of the Holy Names continue the fruitful collaboration with the Lovers of the Holy Cross, 

we will participate in their great celebration. 

 God bless each of you!  We pray daily for you and your families as part of the A Call to Vietnam mission.   

Thank you! 

Sister Agnes Ly Thi Le, SNJM 

Sister Kay Burton, SNJM 

Students receive scholarships from A Call 

to Vietnam 

Orphan & Handicapped children Nguyet 

Bieu Center 
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Các Ân Nhân và Thân Hữu quý mến, 
 

 Thiên Chúa tiếp tục chúc lành chương trình A Call to Vietnam 

các sơ Holy Names bảo trợ . Chúng tôi đã trở lại sau chuyến du lịch 

thứ 17  qua sự hợp tác với các sơ Mến Thánh Giá Huế (MTG), được 

hòan thành kinh nghiệm và nhiều thử thách . 

 Bài học trước tiên chúng tôi nhận ra là  khí hậu hòan cầu hâm 

nóng ở Miền Trung Việt-Nam nơi chúng tôi sống 3  tuần. Nước biển 

tràn vào ruộng lúa gây thiệt hại việc làm khó nhọc của nhiều người. 

Trở ngại nữa là China không nhập cảng heo. Nhiều gia đình nuôi heo 

không bán được. Thêm vào sự ô nhiểm nước biển bởi chất độc thải ra 

từ năm trước vẫn còn ảnh hưởng  đến cá . Những hậu quả trên đã ảnh 

hưởng đến lợi tức của nhiều gia đình con cái phải nghỉ học. Một số 

học sinh, sinh viên nghỉ học kiếm việc làm giúp gia đình. Nên rất cần 

giúp học bổng .  

 Các Trung Tâm Khuyết Tật (Cam Ranh, Nguyệt Biều) nhờ sự 

giúp đỡ được cải tiến . Thí dụ: mướn người săn sóc vệ sinh cho các 

em khuyết tật nam. Đã có những ngày mưa tầm tả nên chúng tôi 

không đến thăm các Trung Tâm Khiếm Thị, và các làng Dân Tộc,chỉ 

thăm Trung Tâm Lâm Bích Cô Nhi Đông Hà. Chúng tôi nhận thấy 

các em khôn lớn nhờ sự giúp đỡ của quí vị . Một số em đã trưởng 

thành lập gia đình. Nhờ một số ân nhân giúp đỡ đặc biệt nên các sơ 

MTG giúp mấy gia đình mua máy may để may áo xống bán lấy tiền 

nuôi gia đình.  

 Tình thương của chúng ta được thể hiện qua việc giúp tiền học  

cho các học sinh rất cần thiết. Chúng tôi đã họp với các học sinh, sinh 

viên tại Nhà Mẹ của Dòng MTG Huế. Các anh chị đã chia sẽ với 

chúng tôi là họ đã cố gắng học hành, và kiếm việc làm . Nhiều sinh viên làm việc trong mùa hè giúp cha 

mẹ. Chúng tôi đã giúp tiền học cho các em Tiểu Học tiếp tục học. 

 Các sơ trẻ (MTG) học Anh Văn hằng năm khá tấn tới. Năm nay có nhiều sơ trẻ học Anh Văn.Cô 

Ebony Brown - Johnson, cô Alejandra Cruz dạy, với sự hướng dẫn của sơ Kay, SNJM , sơ Bích 

Thùy,MTG . 

  Năm 2019 Dòng MTG Huế sẽ mừng 300 Thành Lập Dòng. ĐTC Francis ban Năm Thánh  kể từ 

ngày15-6-2018. Qua sự hợp tác trong việc làm tốt lành với Dòng MTG Huế và Dòng Holy Names nên  

chúng tôi thông hiệp trong dịp đặc biệt nầy. 

 Nguyện xin Chúa chúc lành. Hằng ngày, chúng tôi cầu nguyện cho quí vị và gia đình là thành viên 

của chương trình A Call to Vietnam. Chân thành cám ơn.  

 

 

 

 

Orphans s, Mountain children Lam Bich Dong Ha 

Center  

Young Lover Holy Cross Sisters 

attended English Class  

 Alejandra,  S . Kay Burton,  SNJM  ,Ebony,  S. Agnes Le, SNJM   

aA 
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Teaching English Coversation Summer 2017 Hue 
By Mrs. Alejandra B. Cruz  

 
 I have never experienced such joy in teaching English as  a 

second language. Being a volunteer for the Lovers of the Holy Cross 

English program, gave me the opportunity to be a part of an important 

life changing experience. I went to teach, but I learned more from my 

students that I could ever imagine. The program lasted for two weeks, 

and every day we had almost six-hour classes. It was a fast-paced 

program, full of conversation activities. All my students were eager to 

participate in the activities while having to practice their English skills 

as much as they could. We had grammar, conversation, presentation, 

and singing. One of the things that impressed me the most was the 

pleasure I felt by having a class willing to adapt to new circumstances. 

The sisters of the Lovers of the Holy Cross believe that we all should be always ready for a new day because every 

day will bring its own challenges. Many unfortunate things happened during the time of this program, and my 

students taught me how to be, maybe not ready, but willing to accept and adapt during these events. Their way of 

living has changed forever the way I perceive my everyday life.  

 

 

 

Mrs.Ebony Brown-Johnson 

  

 You, my brothers and sisters, were called to be free. But 

do not use your freedom to indulge the flesh; rather, serve one 

another humbly in love. Galatians 5:13 NIV My Summer 2017 

Teaching English Conversation experience can be summarized 

by this scripture. It was an opportunity to freely serve the Sisters 

of Lovers of the Holy Cross and to also be served with love and 

hospitality. I enjoyed finding unique ways to teach English to 

the Sisters. Singing songs was one of the Sisters’ favorite 

activities as they engaged in learning English. I began the 

lessons with introductions and ended the 2 week span with 

writing simple sentences using the Parts of Speech in the 

English Language. I left feeling confident that the students could 

hold a great introductory conversation in English. Their 

introductions included: who they were, their age, home city, number of siblings, university major, favorite colors, 

favorite time of day, and meal of the day. The ladies gained confidence in enunciating different letter and blend 

sounds from the English language and were not afraid to initiate conversations. The ladies also practiced their 

English via journaling. Although I was the teacher, the students taught me so much as they managed their time of 

prayer/worship, cooking, cleaning, studying, and socializing. These women showed dedication to everything they 

took on. I watched as the Sisters served the communities of Vietnam (especially the children) with such love and 

compassion and without complaint. The nurturing hearts they exhibited to the disabled children was heart-warming. 

I am excited about the future of Hue after meeting and conversing with some of the scholarship recipients. It is my 

hope that the scholarship recipients and English students will share their knowledge of the English language with 

others throughout their community with an overall goal of enhancing the economy of Hue and surrounding areas.  

Some of my most memorable experiences were the food and presentation as well as watching the children at the 

orphanage take care of one another.  These memories were just a few examples of how the Sisters of Lover of the 

Holy Cross serve one another humbly and in love. It was indeed an honor to serve those women and I look forward 

to seeing them again.  Until then we will continue to engage in English conversations via Facebook ! 
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Dạy Anh Văn Đàm Thọai Hè 2017 tại Huế 
By Mrs. Alejandra B. Cruz   

  

Tôi chưa có kinh nghiệm vui về việc dạy Anh Văn ngôn 

ngữ thứ hai. Trở nên thiện nguyện dạy chương trình Anh 

Văn cho Dòng Mến Thánh Giá (MTG) đã cho tôi cơ hội 

may mắn thay đổi một phần quan trọng về kinh nghiệm.  

Tôi đến dạy nhưng tôi đã học nhiều hơn từ các học sinh 

của tôi đó là một tưởng tượng. Chương trình Anh Văn chỉ 

hai tuần, hằng ngày có 6 tiếng trong lớp . Chương trình đã 

trôi nhanh , hầu hết các sinh họat về đàm thọai . Tất cả học 

sinh của tôi hăng say với các sinh họat khi thực hành nghệ 

thuật nói tiếng Anh càng nhiều họ có thể. Chúng tôi học 

văn phạm, đối thọai, trình diễn, và ca hát. Điều làm tôi 

cảm động và thích thú nhất là ở lớp học tôi đã được thích nghi những điều mới. Các sơ Mến Thánh Gía 

tin tưởng rằng tất cả luôn sẵn sàng cho một ngày mới bởi vì mỗi ngày sẽ mang đến sự thay đổi riêng. Có 

nhiều sự rủi ro xảy đến trong thời gian của chương trình nầy, và các học sinh của tôi nghĩ gì về tôi, có thể 

không sẵn sàng, nhưng tình nguyện chấp nhận và thích nghi các sự việc nầy. Hành trình cuộc sống có 

những thay đổi bất cứ ở trường hợp nào, tôi đã nhận ra sự thay đổi hằng ngày trong cuộc sống. 

 

Mrs. Ebony Brown – Johnson  
  

 “Các anh chị được kêu gọi sống tự do. Nhưng không phải tự 

do chìm đắm trong khóai lạc, hơn là giúp đỡ lẫn nhau  trong yêu 

thương, khiêm tốn.’’ (Gal.5:13) Kinh nghiệm dạy Anh đàm thọai của 

tôi hè 2017 được tóm lược trong câu Kinh Thánh trên . Đó là cơ may 

phục vụ nhưng không với các sơ Mến Thánh Giá ( MTG) và cũng là 

phục vụ trong yêu thương, hiếu khách. Tôi thích thú trong việc dạy 

Anh Văn với các sơ . Hát những bài hát các sơ thích trình bày khi 

học Anh văn. Tôi bắt 

đầu bài học giới thiệu 

trong hai tuần viết 

những câu đối thọai thông thường bằng tiếng Anh . Tôi tự 

hào rằng các học sinh giử tốt về cách trình bày đối thọai Anh 

văn. Họ giới thiệu như: bạn là ai, mấy tuổi,nhà ở tỉnh nào, có 

bao nhiêu người thân, học đại học môn gì…  Các sơ đã tiến 

khi nói tiếng Anh là ngôn ngữ khác cách tự tin , không e ngại. 

Họ thực tập tiếng Anh khi cầu nguyện, nấu ăn, gỉải trí...Họ 

viết nhật ký hằng ngày để thực hành tiếng Anh . Tôi quan sát 

các sơ làm việc với người Việt Nam; đặc biệt là trẻ em với 

tình thương, nhẩn nại . Các phụ nữ nầy cho chúng ta thấy 

cuộc đời dâng hiến qua các việc họ làm với các trẻ em trong tình thương và nhẩn nại không than phiền. 

Họ chăm sóc các trẻ em tàn tật với con tim nồng ấm .Tôi cảm động về tương lai của Huế sau cuộc họp,  

và đối thọai với các học sinh nhận học bổng. Đó là niềm hy vọng của những người nhận học bổng và chia 

sẽ kiến thức Anh văn của họ thăng tiến cộng đồng về kinh tế tại Huế ,và các vùng phụ cận. Từ những kinh 

nghiệm luân lý về thực phẩm,  và từ cái nhìn  về các trẻ em mồ côi  chăm sóc lẫn nhau. Những kỷ niệm 

nầy như thí dụ của các sơ Mến Thánh Gía phục vụ lẫn nhau trong khiêm tốn và yêu thương. Là vinh dự 

phục vụ của các phụ nữ nầy,và chúng tôi giao hẹn sẽ gặp lại để tiếp tục đàm thọai tiếng Anh trên 

Facebook ! 
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Human Trafficking and Climate Change 
By Sister Mary Annette Dworshak, SNJM 

 

In June Pope Francis called human trafficking a “form of slavery, a crime against 

humanity, a grave violation of human rights, an atrocious scourge, and it is all the more 

to be condemned when it takes place against children.”  Pope Francis urges that those 

concerned about human trafficking must work to prevent, protect, and prosecute those 

impacted by sex and labor trafficking. 

This message is especially relevant for Vietnam since at a conference this spring 

Major General Hoa said the Greater Mekong Sub-region, including Viet Nam and China, 

is considered to be a “hot spot” of human trafficking and illegal migration, especially 

along the border in mountainous regions. 

Human trafficking activities conducted in this area are a “multi-billion-dollar 

business,” Hoa added (VietNamNet Bridge).  More than 600 traffickers were accused; 

most of the 150 victims were being sold to other countries, especially China. There have 

been efforts made to return the victims to their families, as well as to address the poverty affecting thousands of 

people. 

In addition to educating others about the topic of human trafficking, the Sisters 

of the Holy Names of Jesus and Mary also are concerned about the impact of climate 

change.  Vietnam has suffered serious flooding recently causing loss of food sources 

for many people.  In an article by Joachim Pham in Eco Catholic “Auxiliary Bishop 

Joseph Do Manh Hung of Ho Chi Minh City Archdiocese said the church educates 

Catholics in environmental protection by collecting and classifying garbage, saving 

water sources and energy, using environment-friendly materials and planting trees. 

Local Catholics make donations to funds for victims of climate change.” 

Lovers of the Holy Cross in Hue have delivered rice to needy families in 

surrounding parishes where their community serves the people where crops have been 

ruined. 

 

Tệ Nạn Buôn Người và Khí Hậu Thay Đổi  
By Sister Mary Annette Dworshak,SNJM  

     
 Vào tháng Sáu  ĐTC Francis gọi tệ nạn buôn người là “ hình thức 

nô lệ, tội chống nhân lọai, độc ác nhầt về tự do con người,tai họa tàn 

nhẩn,và nó tố cáo khi chống lại trẻ em.’’ ĐTC Francis thúc giục hãy quan 

tâm, ngăn chặn tệ nạn buôn người, bảo vệ, và truy tầm các ảnh hưởng mãi 

dâm,và nô lệ buôn người. 

 Thông điệp đặc biệt liên quan tới VN trong cuộc họp Tổng Trưởng 

Xuân Hoa nói về vùng Mekong gồm cả Việt Nam và China, xem như “điểm 

nóng’’ về nạn buôn người và cư trú bất hợp pháp, đặc biệt là vùng núi ở biên 

giới. 

              Nạn buôn người họat động trong vùng nầy “lên đến hàng tỷ dô-la ’’, ông Hoa nói thêm (V.N. là nhịp cầu). 

Trên 600 nạn buôn ngừoi đã bị lên án về tội phạm buôn bán người cho nước khác; đặc biệt là China. Họ đã cố gắng 

trả các tội nhân lại cho các gia đình, hàng ngàn người bị ảnh hưởng ở những vùng nghèo. 

  Trong khi giáo dục về nạn buôn người, các sơ Holy Names Jesus and  Mary lo lắng về sự thay đổi 

khí hậu. Việt Nam đau khổ về nạn lụt làm mất mùa thuộc nhiều gia đình nông dân. Trong bài báo Joachim Pham 

ECO Công Giáo “ ĐGM Joseph Đổ Mạnh Hùng T.P.Hồ Chí Minh nói Giáo Hội Công Giáo bảo vệ môi trường 

bằng cách thu lượm , và phân lọai các thứ rác,tiết kiệm nước và năng lượng, trân trọng khi dùng các thứ chung 

quanh và cây cối. Giáo Hội địa phương đã cống hiến ngân quỹ giúp những nơi bị thiệt hại bởi khí hậu thay đổi. ’’ 

 Các sơ M.T.G. Huế đã chia sẽ gạo với các gia đình nghèo thuộc các giáo xứ bị mất mùa, nơi các sơ phục 

vụ. 
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A HEART TO SEE THE WORLD 
By Sister Linda Riggers, SNJM 

 

 At this past year’s March 18,2017, , A Call to Vietnam dinner there was evidence that many people in the 

greater Seattle area see with their hearts and look beyond their local situation. Once more the generosity of the over 

300 guests at the Tea Palace Restaurant in Renton stretched across the Pacific Ocean and widened the circle of 

support and friendship between people of two countries.  

 In her welcome, Sister Agnes Ly Thi Le, ACtV 

Director, called attention to the importance of sustaining our 

awareness of needs in Vietnam. “Persons everywhere, and in 

particular in Vietnam, suffer from many diseases and illnesses.  

Being poor is one illness we can fix.”  She mentioned the increased 

employment in Vietnam caused by reduction in fish stocks, a result 

of erfishing and climate change.  She spoke also about how young 

men and women who were supported in the past with scholarships 

through A Call to Vietnam have gone on to become doctors, nurses, 

engineers and teachers, as well as members of religious 

communites. And she referred to a  blind mother who sang  for 

ACtV visitors in 2016  with the words:   “God didn’t give me eyes 

so I can see but gave me a heart to see  the world.” 

 This 15
th

 A Call to Vietnam dinner was an enjoyable as 

well as a meaningful experience.  The Thanh Tam Choir from Auburn’s Holy Family Parish entertained, 

as did a children’s choir gathered and rehearsed specifically  for this event.   The meal included a Hom 

Bow Pastry with Peking Duck filling, poached free-range chicken with lime leaves, walnut prawns and 

smoked salmon fried rice. During the Dessert Dash, good-natured competition to obtain a desired item 

from the fabulous mostly home-made offerings displayed added to 

the fun and excitement. 

 This annual dinner, which generated thousands of dollars 

for the needs of poor children and families in Vietnam would not be 

possible without a host of dedicated and generous volunteers.  Once 

more Dung Nugyen’s leadership of the Dinner Planning Committee was 

deeply apreciated.  Emcees, Thanh Tuyen Huynh and Binh Quang 

Tran were extraordinary in their ability to engage the crowd. The many 

cakes donated by Tony’s Bakery and many individual contributors 

were visually attractive   and greatly enjoyed. 

 When the Sisters of the Holy Names led this year’s guest 

in a sung a song table blessing the phrase,  “For thy Gracious 

Blessing, we give thanks O Lord, “ was sung with full heartd graced 
sung with full hearts graced with being able to  see with  the heart and 

respond. 
 

Holy  Names Sisters sing a blessing song at  

dinner 2017 

Thanh Tam choir, Auburn,  entertained at 

dinner 2017 

 

The Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary 
are dedicated to the mission of educa tion 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 entering religious life. 
 

Các nữ tu Dòng Holy Namaes Jesus and Mary, 
chuyên phục vụ ngành giáo dục, cổ vỏ Công Lý và xây dựng Cộng Đồng, muốn cùng quí vị hưởng ứng tiếng mời gọi hợp tác 

với  
các Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá ở Việt Nam 

 *Để phục vụ các trẻ em khuyết tật, các thiếu nữ lầm lỡ, người Dân Tộc, và các trẻ em thiếu điều kiện tới trường; 

 *Giúp các thiếu nữ muốn dâng mình cho Chúa . 
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Con Tim Để Nhìn Thế Giới  
By Sister Linda Riggers, SNJM 

 

 Năm nay, tiệc gây quỹ vào ngày 18-3-2017 vừa qua, của 

chương trình A Call to Vietnam đông khách vùng Seattle đến dự 

với con tim yêu thương qua ánh mắt . Với những tấm lòng quãng 

đại của 300 quan khách đến dự tiệc tại Nhà hàng Tea Palace 

Renton  đã vượt qua Thái Bình Dương để hổ trợ trong tình thân 

hữu giữa hai nước. 

 Qua lời chào đón mời gọi quan khách của sơ Agnes Lê 

thị Lý “ Đã nhắc nhở cách quan trọng đến những người cần giúp 

đỡ tại Việt-Nam. Đau yếu bệnh tật ở các nơi , và đặc biệt là ở 

Việt-Nam có thể giúp được .’’ Sơ còn đề cập đến nạn thất nghiệp 

gia tăng ở Việt-Nam bởi cá chết, hậu quả của khí hậu thay đổi. 

Các bạn trẻ nam nữ đã được A Call to Vietnam giúp tiền học nay đã trở thành Bác sỹ, Y sỹ,Y tá, Kỷ sư, 

Giáo sư, nhập vào Chủng Viện, hay các Dòng. Và sơ đã nhắc lại năm 2016 bà mẹ trẻ bị mù đã hát tặng 

phái đòan A Call to Vietnam đến thăm có lời: “ Chúa không ban cho con đôi mắt để nhìn; nhưng Ngài ban 

cho con tim để trông thấy Thế Giới .’’ 

 Tiệc gây quỹ thứ 15 của chương trình A Call to Vietnam 

rất hào hứng và đầy ý nghĩa. Ca đòan Thánh Tâm Auburn thuộc 

giáo xứ Holy Family đã hát và các phụ huynh lẫn trẻ em đã 

cùng hòa nhịp trong dịp đặc biệt nầy. Bữa tiệc gồm các thức ăn 

như Bánh Bao với Vịt Peking, gà rang lá me, tôm hạt điều. và 

cơm chiên cá salmon.Các bàn tráng miệng gồm các loại bánh 

với hương vị thơm ngon khích thích quan khách trong bữa tiệc 

thêm hào hứng . 

 Tiệc gây quỹ hàng năm với hàng ngàn dôlla giúp các trẻ 

em nghèo, các già đình kém may mắn ở Việt-Nam đã không thể 

thực hiện được ngoài  sự giúp đỡ của các thiện nguyện; hơn nữa,chúng tôi rất thích anh Dũng Nguyễn 

hướng dẫn Ban Gây Quỹ làm việc với nhau . Hai MC Thanh Tuyền và Quang Bình đã nổ lực mời gọi 

quan khách hổ trợ. Với Tony Bakery “s Deli , và các vị hảo tâm, đã quãng đại cống hiến giúp việc bác ái 

nầy đầy vui vẻ quãng đại. 

    Khi các sơ Holy Names hường dẫn quan khách bài hát,”Chúng con cảm tạ và xin Chúa chúc lành’’ với 

tất cả tâm hồn biết ơn, hướng nhìn, và  với con tim rộng mở . 

 
 

 

Hoan Thien families entertained at dinner 2017      A Call to Vietnam Planning Committee 2017   
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A Call to Vietnam Ministry accomplishments 2017- 2018: 
 
Handicapped Center, Nguyet Bieu, Hue 
* 48 handicapped children: 15 boys, 14 girls, 12 orphans and 6 deaf , mute, 1 pregnant teen.  
* Several handicapped children can walk, talk, learn a bit 
* They need medicine, vitamins, sewing materials, and money for food. 
Trung Tâm Khuyết Tật Nguyệt Biều, Huế        
*48 trẻ em đủ các thứ bệnh tật, mồ côi: 15 nam, 14 nữ, 12 em mồ côi, 6 câm điếc, 
và 1 thiếu nữ 1ầm lỡ . Một số trẻ em khuyết tật đang tập đi , học nói , tập đọc, học viết . 
*Cần ủng hộ thuốc cảm cúm,vitamins,tiền mua thực phẩm, và các vật dùng .Các thanh nữ câm, 
điếc học : thêu, may, làm hoa voile, làm các vật dụng bằng cườm, nên cần giúp tiền mua các vật 
dụng trên cho các em học, và tiền mua thực phẩm. 
 
Handicapped Center, Hoa Yen, Cam Ranh: 
*25 handicapped children: 12 boys, 13 girls. 
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 for teaching .   
Trung Tâm Khuyết Tật Hòa Yên,Cam Ranh 
*25 tr ẻ em tàn tật:12 nam,13 nữ .         
*Cần giúp máy nghe cho 2 em trai bị điếc, thuốc cảm cúm,  
tiền mua thực phẩm và các trợ huấn cụ cho các em .  
 
Three Blind Centers:Trieu Phong, Gio Linh,& Dakrong Quang Tri :   
*Trieu Phong 600 families, Gio Linh 250 families& Dakrong 150 families. 350 people are  
totally blind, 650 have limited vision. There are 2 places for massage therapy work by blind  
young men. One handicapped blind young  man received  BA in social work, two others 
 have enter univeristy in Hue sturdying music. 
*A Call toVietnam provides the money to buy the materials for making brooms, chopsticks,  
toothpicks,  incense sticks... These items are for sale and help families to make a living, and free soup 2 
times per week, Dong Ha hospital,  and 150 scholarships for the children . Sister Doctor Hien visits people 
twice per week at these centers and any who need help. 
*They need medicine,vitamins, monies for food, and scholarships for the children to continue school . 
Sponsor $250 a university student, $100 a high school students to continue school .  
Ba Trung Tâm Khiếm Thị: Triệu Phong, Gio Linh & Dakrong thuộc tỉnh Quảng Trị 
*Triệu Phong có 600 gia đình, Gio Linh có 250 gia đình, Dakrong 150 gia đình,  350 người khiếm thị 
100%, Số người mù còn lại 650  thấy mờ mờ  
* Chương trình A Call to Vietnam bảo trợ :các sinh viên khiếm thị học : một anh  khiếm thị đậu BA về Xã 

Hội, và một khác thi vào đại học âm nhạc Huế, số còn lại 
đang học Tiểu và Trung Học tại các trường ở thị Trấn Đông 
Hà.. 
Tiếng Gọi từ Việt Nam giúp tiền mua vật liệu làm chổi, vót 
đũa, làm tăm tre, làm hương thẻ. Bán 
lấy tiền giúp các gia đình .  Chương trình còn giúp tiền học 
cho 150 con cái tại 3 trung tâm  
nầy được tiếp tục học lên, nồi cháo miễn phí 2 lần mỗi tuần 
ở bệnh viện Đồng Hà,và Nữ Tu  Trần thị Hiện khám bệnh, 
cấp thuốc 2 lần mỗi tuần tại các trung tâm, và những khi 
cần .  
* Cần giúp: thuốc cảm cúm, vitamines, và bảo trợ tiền 
học: $250 cho 1/ sinh viên,và $100 1/học sinh / một 
năm,con người mù được tiếp tục học . 

 
A Call to Vietnam is providing Scholarships for poor students: 

*50 students received  scholarship  2017: 17  university , 18 high school, 15 elementary  &150 students 
from 3 blind centers in Trieu Phong, Gio Linh, Dakrong  in Quang Tri  Province.  
*They need sponsors : $250/year for university student, $100 for high school or elementary. 
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Lam Bich orphans & Boarder School for Mountain children: 
*15 orphans & 20 mountain students live there going to school in Dong Ha province. 
* They need medicine, vitamins, warm clothes, notebooks, pens, pencils, monies for 
food, and scholarship sponsors: $250 for university and $100 for high school students, 
or elementary per year. 
Trung Tâm Mồ Côi và Nội Trú Lâm Bích Đông Hà : 
* 15  trẻ mồ côi, và 20 học sinh Dân Tộc nội trú để đi học các trường  tại Thị Trấn 
Đông Hà.  

*Cần giúp thuốc cảm cúm, vitamins, áo ấm , tiền mua thực phẩm,vở, viết,  và bảo 
trợ tiền học $250/ một sinh viên , và $100/ một học sinh Trung và Tiểu Học/ một 
năm . 

 
English Conversation Class 2017, Hue  
32  students ( Young Sisters of the Lovers of the Holy Cross, Hue ) studied this summer  
taught by two volunteers ( Alejandra B. Cruz  & Ebony Brown-Johnson )  asisted by Sr. Kay 
Burton, SNJM & Sr. Bich Thuy, LHC . 
*They need English children’s stories books, pencils, pens and notebooks  .  
Lớp Dạy Anh Văn Đàm Thoại Hè 2017 tại Huế  
    *  Có 32 sơ trẻ Dòng MTG Huế tham dự với hai cô thiện nguyện Alejandra B. Cruz & 
EbonyBrown Johnson dạy với Sr. Kay Burton,SNJM & Sr. Bich Thùy,MTG giúp . 
   *    Cần giúp sách truyện trẻ em, CD bài hát trẻ em bằng tiếng Anh , viết chì,viết bic và tập 
vở  . 
 

 
Chúng ta tiếp tục hổ trợ tiệc gây quỹ giúp chương trình A Call to Vietnam ! 
 Bạn muốn giúp chương trình A Call to Vietnam các vật dùng đấu giá ở bữa tiệc gây quỹ: 
 Biếu các vật có thể dùng để đấu gíá.  Tham gia vào ban gây quỹ   Bán giúp  hay Mua vé, hoặc bảo trợ 1 , 2 
hay bàn tiệc. Bạn muốn biếu vật dùng , tài liệu, hay đề  
nghị : liên lạc với Nữ Tu Agnes Lê Thị Lý, SNJM:  
(206) 725-716 ,. hay email: agnesthile@gmail.com  
 
* Let’s keep the momentum going! A Call to Vietnam Benefit Dinner is an annual event 
*Would you help our A Call to Vietnam benefit dinner ?  * We are looking for:  
Donations of items  Assistance in planning committees  Dinner ticket sales  
 Sponsors of  1 or 2  tables  Purchasers of tables for the dinner  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 

 

 
Chúc Mừng Giáng Sinh 2017 - Năm Mới 2018  
                   và Tết Mậu Tuất 

 
Chúng tôi, các Nữ Tu Dòng Holy Names Jesus and Mary  trong chương 
trình ‘‘A Call to Vietnam ’’ thân kính chúc: quý cha Chánh Xứ, quý cha, 
quý thầy Phó Tế, các Tu Sĩ nam nữ ,quý Ân Nhân ,Thân Hữu , các bạn, 
trẻ cùng các Thiện Nguyện được Chúa ban tràn đầy Thánh Đức trong  
mùa Giáng  Sinh 2017.  Được Khang An, Hạnh Phúc trong Năm Mới 
2018. Cùng Vạn Sự May Lành Như Ý trong Tân Niên Mậu Tuất.  
  

Merry Christmas 2017 - Happy New Year, 2018 and Lunar New Year Mau Tuat, the year  of the Dog. 
The Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary wish the Pastors, Priests, Sisters,  
Brothers, Benefactors, and Friends a Merry Christmas 2017 and New Year 2018  filled with Joy, 
Peace, Good Health, and a Happy Lunar New Year . 

 
 

Newsletter layout courtesy of Maria Laughlin 

mailto:agnesthile@gmail.com
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Appreciation and Thanks 2017-2018: 
   

 Các Nữ Tu Dòng Holy Names Jesus and Marie trong chương trình A Call to Vietnam chân thành cám ơn :  

cha Đào Xuân Thành giáo xứ Các Thánh Tử  ĐạoViệt am,Tukwila, WA., * Cha Trần Tái Việt, SJ. 

* Cha Bình Tạ, CSsR, * Cha Phạm Hòang Trung, SJ, Giáo Sư đại học Seattle University, *Các 

thầy Sáu, *Các Tu Sỹ nam nữ, * Quý Chủ Tịch Giáo xứ, Giáo đòan, Đòan thể, * Hội các Bà Mẹ 

Gia Đình C.G., * Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu, * Các ca đòan : Cecilia, Tin Yêu, Mông Triệu, và 

giáo dân thuộc giáo xứ CTTĐ./VN., Tukwila, WA.*Các giáo dân giáo xứ All Saints, uyallup,WA., 

* Ca đòan Thánh Tâm thuộc giáo xứ Holy Family Auburn * Ô.B. Trần Diễn & gia đình , 

*Ô.B.Phạm Niên & gia đình, *Ô.B. Đổ Tuyến & gia đình,*Ô.B. Tạ Thành & gia đình, 

*Ô.B. Nguyễn Khánh Hưng & gia đình ,* Ô.B..Trường-Thanh Thúy & gia đình * Ô, B. Đổ Trợ, & 

gia đình, * A C. Phạm Đ.Thắng & gia đình, * B. Phan Thanh Vân & gia đình, A.C.Dũng-Theresa 

Pham & gia đình,*B.S Trần Quốc Việt & gia đình, *B.S.Thuần &gia đình,*A.C. Dũng-Hương & 

gia đình ,*A.C. Ngọc-Thu & gia đình, * B.S. Đăng Đổ & gia đình, *A.Trần Quang Bình & gia 

đình, *A.C. Vũ-Nhung & gia đình ,* A.C. Thạnh -Th.Vân & gia đình,  *A.C. Hòan-Cúc & gia đình 

* C. Nguyen Kim Thanh & gia đình, * A.C. Nguyễn Xuân & gia đình, *Qúy Ân Nhân, *Quý Thân Hữu, * Các 

bạn HoanThiện & gia đình, * Các bạn Thiện Nguyện & gia đình, * Các A.C. Ban Ban Gây Quỹ & gia đình , 

*Vina Châm Cứu, *Tony Bakery’s & Deli, * Seattle Express Wholesale Florist, llc: đã quãng đại hổ trợ 

chương trình  A Call to Vietnam các năm qua, và đặc biệt là tiệc gây quỹ năm 2017 . 

 Chúng tôi kính mời và mong ước được qúi vị ,các bạn trẻ, cùng các thiện nguyện  tiếp tục hổ trợ việcTông 

Đồ Giáo Dục Bác Ái nầy . Nguyện xin Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ La Vang trả công bội hậu, và ban nhiều ơn 

lành đến qúi cha, qúi thầy, các Tu Sĩ nam nữ, các Ân Nhân, Thân Hữu, các bạn trẻ, các Thiện Nguyện, cùng toàn 

thể  qúi vị và gia đình của quí vị. 
 

Appreciation and Thanks 2017-2018: 
 
The Holy Names Sisters Jesus and Mary 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 2017-2018 : 
* Rev.Thanh Dao, and Parishioners of the Vietnamese  Martyrs , Tukwila, WA. , * Rev. Viet Tran, SJ, * Rev. Binh 
Ta, CSsR,* Rev. Trung Pham, SJ, Profeser at Seattle Uninversity, WA., * Parishioners of All Saints in 
Puyallup,WA. * Vietnamse Mother’s Club, * Vocation Club , * The Choirs: Cecilia, Tin Yeu, Mong Trieu of the 
Vietnamse  Martyrs  Churchin Tukwila, WA., * Thanh Tam choir of  Holy Family church, * Mr. DienTran & 
family, *Mr. Nien Pham & family, * Mr. Tuyen Do & family , *Mr.Thanh Ta & family,*  Mrs. Van Thanh Phan & 
family, * Mr. Hung  Kh.Nguyen  & family,  *Mr. Truong -ThanhThuy & family, * Mr. Tro Do & family, * Mr. 
Thang D. Pham & family,  *Mr.Dung-Theresa  Nguyen & family, * Mr. Hoan- Cuc & family ,*  Dr. Viet Quoc 
Tran & family,  *Dr.Thuan & family , * Mr. Thanh - Van & family, * Tran Q. Binh & family, * Dung - Huong & 
family, *Vu - Nhung  & family,  * *Ngoc-Thu & family, * Dr. Dang Do & family, * Mrs. Kim Thanh Nguyen  & 
family, *Mr. Xuan Nguyen & family, *All our Benefactors,*Friends,*Volunteers,*Hoan Thien Vietnamese 
Young Adult Group, * Benefit Dinner Planning Committee, *Vina Acupuncture, *Tony Beckery’s  & Deli , 
*Seattle Express Wholesale Florist,llc. 
We would like to invite you continue helping this ministry  & May God bless each one of you and your families. 
 

    
 

Save The Date! 
2018 A Call to Vietnam Benefit Dinner 

Saturday, March 3, 2018 at the JOYALE Restaurant 

900 South Jackson Steet  #  203  -  Seattle WA, 98104 

Tel. ( 206) 623 - 1318 

Registration: 6:30 pm - $35.00/person 

Dinner & Program: 7:00 - 9:30 pm 

Great food and atmosphere - Good cause – Please join us! 

Contact Sister Agnes Ly Thi Le (206 -725 -7164)  or 

Dung Nguyen (206-383-9382) for more information and tickets. 
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Precious Gift 
 

The Liu Family Foundation was a generous supporter of the four-
week Summer 2017 English Language Program in Hue.  

 
Pictured here are Foundation Initiators, David and Janne Liu, at 
their home in Kent, WA. 
 
 

 
 

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

Một cây làm chẳng nân non .Ba cây hợp lại thành 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 of A Call to Vietnam :  
On the first Sarturday of every month , a special Masss of Thanksgiving for our 
benefactors is being said by a Vietnamese priest at the An Lang Mother house chapel 
of the Sisters, Lovers of the Holy Cross, Hue, Vietnam. And the Sisters of the Holy 
Names in the United States place  every day for the needs of our benefactors  . 
 

*Ơn Ích Thiêng Liêng các Ân Nhân của chương trình Tiếng Gọi từ 
Việt Nam( A Call to vietnam )  được hưởng: 

Một thánh lễ tạ ơn đặc biệt cầu cho các Ân Nhân vào các thứ bảy đầu tháng trong năm do L.M. Việt Nam 
dâng tại Nhà Mẹ Dòng Mến Thánh Gía tại An Lăng,Huế, và nhà nguyện Dòng Holy Names tại Mỹ.Và 
những khi cần  quý Ân Nhân muốn xin cầu nguyện đặc biệt . 
 

Blessed Mother of La Vang Shrine, 

Quang Tri Province, Viet-Nam 
Our ministry tree grows by your  

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

A Call to Vietnam /Tiếng Gọi từ Việt Nam  
 
  
How can I become a Partner in Làm Thế Nào để Trở Thành Tông Đồ  
 this Mission of the Sisters of the  Truyền Giáo với các Nữ Tu Dòng Holy  
 Holy Names in Viet nam ?  Names tại ª Việtnam?   

 
 Pray     Bằng lời cầu nguyện 
 Make a tax deductible donation   Giúp tiền của ( được trừ thuế ) 
 Invite others to participate    Mời bạn hữu thân quen gia nhập 
 Sponsor a university student $250/per year    Bảo trợ tiền học: sinh viên, hay Ơn Gọi 
 A Sister’ vocation/LHC $250 / per year       Dòng M.T.G Huế $250 một năm 
    High school student or elementary or one   Bảo trợ tiền học  cho học sinh Trung học,  
       Orphans $100.00 per year      Tiểu học hay mồ côi $100.00 một năm       
   Sponsor a house for a poor family $2,500   Bảo trợ căn nhà một gia đình nghèo $2,500  

 
 
  I want to help the ministry of Quí vị muốn giúp việc Tông đồ Truyền 
  the Sisters of the Holy Names in Vietnam! Giáo ở V.N. của các Nữ Tu Dòng Holy Names  
  Use the envelope for a gift.  Quí vị dùng bao thư này  
  Check may be made out to:   Chi Phiếu xin đề: 
  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 đã hứa: ‘‘ Ai bố thí cho anh chị em mình một bát nước lã, họ së không mất phần thưởng trên Nước Trời.’’ 

‘‘ 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) 


