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Quà Tặng của Quí Vị Thay Đổi Cuộc Sống
Các Ân Nhân và Thân Hữu quý mến,
Chúng tôi hy vọng và nguyện cầu Chúa ban đến quí vị và gia đình bình an, mạnh khỏe. Chúng tôi xin Chúa tiếp
tục gìn giữ quí vị được an vui .
Hai mùa hè qua, Covid-19 lan tràn nên chúng tôi không thăm giúp Việt-Nam. Tuy vậy, chúng tôi vẫn giao tiếp qua
điện thọai, email với các sơ Mến Thánh Giá Huế ( MTG Huế) và chuyển tiền hỗ trợ của quí vị. Quà tặng của quí
vị tiếp tục giúp bốn Trung Tâm, các gia đình dân tộc nghèo, và giúp tiền học cho các học sinh, sinh viên. Trong
lúc dịch bệnh lan tràn đã không ngăn việc giúp những người bạn Việt-Nam của chúng ta.
Tiền hỗ trợ của quí vị đã giúp :
•

40 trẻ em từ 6 tháng đến 17 tuổi ở Trung Tâm Lâm Bích Đồng Hà.

•

59 trẻ em được nuôi dạy, các sinh họat ở Trung Tâm Nguyệt Biều Huế

•

25 trẻ em được nuôi dạy, các sinh họat ở Trung Tâm Hòa Yên Cam Ranh

•

30 học sinh Dân Tộc ở nội trú, giúp tiền học cho các em đi học các trường tại Cam Lộ

•

45 học sinh, sinh viên được giúp tiền để tiếp tục học xong Trung học và Đại học.
Như quí vị biết, công việc nầy rất cần sự giúp
đỡ của quí vị. Chúng tôi mời gọi quí vị mở
rộng lòng giúp cho những người con Chúa
niềm hy vọng một tương lai mới.
Đáng buồn là những bữa tiệc gây quỹ bị hoãn
hai năm qua. Chúng ta có thể họp mặt với
nhau trong bữa ăn ngon, với cuộc trò chuyện
thân mật. Chúng tôi hy vọng sẽ được quí vị
tiềp tục hỗ trợ việc từ thiện A Call to Vietnam
qua việc dùng các bao thư trong tờ thông tin
nầy. Chúng ta có thể ủng hộ một vé dự tiệc, vé
bắt thăm, món tráng miệng, dĩ nhiên giúp bảo
trợ tiền học cho một học sinh, sinh viên. Cùng
nhau, chúng ta tiếp tục đem niềm hy vọng đến
những người con Chúa ở Việt Nam, những
người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Nguyện xin Chúa ban đến quí vị và gia đình
và giúp chúng ta sớm vượt qua dịch Covid .
Với lời cầu nguyện đặc biệt và biết ơn của chúng tôi
Sơ Kay Burton, SNJM và sơ Agnes Lê Thị Lý, SNJM

https://www.snjmusontario.org/a-call-to-vietnam/

Donate: http://weblink.donorperfect.com/aCalltoVietnam
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Trung Tâm Lâm Bìch Lâm Đồng Đồng-Hà
Nữ Tu - Dr. Anna Trần Thị Hiện
Trung Tâm Lâm Bích Đồng Hà là nơi nuôi dạy
các trẻ em bệnh tật, mồ côi của các Nữ Tu Mến
Thánh Giá Huế và nhà nuôi các em Dân Tộc ở
để đi học .
Hiện giờ, chúng tôi nuôi 40 trẻ em nam lẫn nữ
từ 6 tháng đến 17 tuổi. Chúng tôi nuôi các bé
sơ sinh, các trẻ tại trung tâm, và các em lớn đi
học tiểu học và trung học tại Tỉnh Đồng-Hà.
Tôi làm việc tại đây từ 25 năm qua. Tất cả mọi
việc cần cho trẻ em, tổ chức dạy học, cung cấp
các việc săn sóc các trẻ em.
Chúng tôi rất vui về hai thiếu niên đã học nghề
xong về với gia đình, và hai thiếu nữ gia nhập thanh tuyển dòng Mến Thánh Giá Huế sau khi học xong trung học.
Một ân nhân trong nước đã giúp chúng tôi xây lò làm bánh mì. Nhờ đó chúng tôi có thể cung cấp bánh mì cho
các trẻ em, các Nữ Tu, và những ngừoi nghèo trong vùng. Việc
Tông đồ của chúng tôi còn giúp các gia đình của các bệnh nhân
đang điều trị tại bệnh viện. Chúng tôi rất vui là có thể cung cấp
bánh mì cho họ.
Chúng tôi cũng đã vơi đi nổi buồn là xây được nghĩa trang để chôn
cầt các thai nhi bị bỏ rơi từ bệnh viện ở tỉnh Đồng-Hà. Chúng tôi
đã gây quỹ mua đất để làm nơi an nghĩ các linh hồn trẻ em.
Thay mặt cho các Nữ Tu dòng Mến Thánh Giá Huế, và các em
tại Trung Tâm Lâm Bích Đồng Hà, chúng tôi chân thành cám
ơn lòng quãng đại của qúi vị trong những năm qua. Chăm sóc
những người con của Chúa là một nhiệm vụ lớn lao, và chúng tôi
không thể làm điều đó một mình.
Chúng tôi cũng nhận nhiệm vụ đáng buồn là tạo ra một nghĩa
trang, nơi có thể chôn cất những đứa trẻ bị phá thai tại bệnh
viện ở thành phố Đông Hà. Chúng tôi đã gây quỹ và mua đất để
có thể cung cấp một nơi an nghỉ thích hợp cho những linh hồn
trẻ thơ này.
Các nữ tu Dòng Holy Namaes Jesus and Mary, chuyên phục vụ ngành giáo dục, cô 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,cách riêng được học tiếng Anh.
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Đem Văn Hóa Việt-Nam đến các Trẻ Em
Việc tham dự lớp Anh Văn đàm thoại của các sơ Holy Names
với dòng Mến Thánh Giá đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc
sống của tôi cũng như trong cuộc sống của mỗi học sinh. Năm
2007, Dung Huỳnh, MTG Huế là một trong những sinh viên
nhiệt thành của tôi. Là học viên của tôi vào năm 2016, sơ đã rất
quyết tâm học thêm tiếng Anh và được du học Mỹ. Ước mơ của
sơ đã được thực hiện thông qua việc hoàn thành chương trình
Thạc sĩ bằng tiếng Anh tại Đại học Heritage ở Toppenish, tiểu
bang Washington, nơi sơ được chào đón, khuyến khích và nâng
đỡ bởi các Sơ Holy Names. Một ước mơ khác của Dung Huỳnh
là xuất bản cuốn sách đầu tiên của riêng mình, giúp trẻ em tìm
hiểu về văn hóa Việt Nam. A Trip to Vietnam với hình ảnh minh
họa được xuất bản vào năm 2021.
—Mary Annette Dworshak, SNJM
Trong lớp Văn Chương Dành Cho Trẻ Em, tôi biết được rằng
sách dành cho trẻ em còn thiếu sự đa dạng. Trẻ em cần nhìn
thấy bản thân được phản ánh trong sách và đọc về các nền văn
hóa khác. Với sự khuyến khích của giáo sư, tôi quyết định viết một cuốn sách dành cho trẻ em đa văn hóa với hình
ảnh minh họa. Tôi rất biết ơn Terry Mullen, SNJM, và Anh Trương, MTG Huế, những người đã đóng góp vào s
ứ mạng cộng tác của hai hội dòng trong việc xuất bản cuốn sách của tôi, hiện đang được bán trên Amazon.com.

Viết câu chuyện về chuyến đi đầu tiên của một cô bé đến Việt Nam để thăm ông bà, tôi muốn giới thiệu con người
và văn hóa Việt Nam cho những đứa trẻ như cháu gái tôi và những người khác chưa biết nhiều về tổ tiên, ngôn
ngữ và truyền thống của chúng. Tôi hy vọng câu chuyện này sẽ là một tấm gương cho phép trẻ em Việt Nam nhìn
thấy kinh nghiệm sống của chính mình, cũng như một cánh cửa sổ cho những đứa trẻ khác có cơ hội nhìn thấy
những khía cạnh quan trọng của một nền văn hóa khác. Câu truyện giới thiệu về đời sống gia đình Việt Nam đến
với độc giả nhỏ tuổi và các thầy cô giáo quan tâm và yêu thích tìm hiểu về đất nước Việt Nam.
—Dung Huỳnh, MTG Huế
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Hai Mươi Năm Hồng Ân
Từ mùa hè năm 2001 dòng Holy Names và dòng Mến Năm thứ 21 bắt đầu, chúng ta tự cam kết tiếp tục hợp tác
Thánh Giá Huế làm việc tương trợ với nhau. Chúng tôi cho và nhận. Công việc chưa chấm dứt. Đó là tương lai
hồng phúc huynh đệ và tương lai
gầy dựng sự hiểu biết, tôn trọng
trao ban tốt đẹp, lãnh nhận thân
việc hợp tác khi các dự án được
thiện và giúp đỡ trong vinh dự an
chấp thuận giúp những người
Việt Nam kém may mắn.
vui. Chúng tôi biết ơn việc hợp
tác của quí vị! Cùng nhau chúng
Năm nầy, chúng ta mừng 20
ta bắt đầu năm thứ 21, nên biết
năm làm việc chung, không
rằng chúng ta đang được chúc
những là hội viên của hai Dòng,
phúc! Hãy cùng nhau bắt tay:
mà là những người đã giúp tài
“Hãy cho đi, các người sẽ nhận
chánh, tham gia các cuộc gây
lại. Vì các người đong bằng đấu
quỹ, về dạy Anh Văn làm gia
nào, thì các ngươi sẽ được nhận
tăng lòng yêu mến người Việt và
lại bằng đấu ấy.” (Lc. 6,38)
văn hóa Việt-Nam.

Thư Cám Ơn
Thư Cám Ơn của Paul Hoan Phan, sinh viên đã nhận đại học, con sẽ vào chủng viện tiềp tục học để trở
thành linh mục phục vụ trong cánh đồng truyền giáo
tiền học của chương trình A Call to Vietnam.
của Giáo Hội Việt-Nam và thành phố của con.
Kính thưa các sơ Holy Names và quý Ân Nhân,
Con viết những giòng chân thành cám ơn các sơ Holy
Con tên là Paul Hoan Phan. là sinh viên năm bốn Names và các ân nhân quãng đại giúp con đạt được
trường đại học Kỹ Thuật Đà Nẵng.
mong muốn.
Khi con thi đậu vào đại học, con phải đối diện với Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ La Vang ban
những khó khăn gia tăng và cần giúp tiền học. Tạ ơn nhiểu hồng ân đến các sơ Holy Names và các ân nhân.
Chúa, trong lúc nầy con đã gặp sơ Agnes Lê Thị Lý,
Với lòng chân thành cảm tạ,
SNJM, là người hỏi con cần giúp .
Nhờ học bổng, con có thể học đại học trong những Con, Paul Hoan Phan
năm nầy với kết quả tốt. Con hy vọng sau khi ra trường

Ơn Ích Thiêng Liêng các Ân Nhân của chương trình Tiếng Gọi từ Việt Nam( A Call to vietnam ) được hưởng hằng
tháng : Một thánh lễ tạ ơn đặc biệt cầu cho các Ân Nhân của chương trình 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. Nếu
cần cầu nguyện đặc biệt Quý Vị gọi:( 206)725-7164 hay gởi email: agnesthile@gmail.com.

