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Giữa Những Đổi Thay và Thách Đố của Tiếng Gọi từ Việt-Nam
Quý Thân Hữu của Tiếng Gọi Từ Việt-Nam thân mến,

Chúng tôi tạm biệt năm 2022 và bắt đầu năm mới, chúng 
tôi muốn nói chương trình Tiếng Gọi từ Việt-Nam (TGt-
VN) đã qua. Năm nay có vài thay đổi trong tờ báo nầy. 
Một trong những người bạn đã  qua đời vie2 Covid là 
vị Đồng Sáng Lập chương trình là Sơ Kay Burton ( xem 
trang kế ). Chúng tôi đã tổ chức lễ cầu nguyện và tưởng 
niệm sơ Kay Burton tháng Năm 2022,một iềm vui nối 
kết những người đã cộng tác các bữa tiệc gây quỹ như 
cam kết mạnh mẽ tiếp tục hổ trợ những người Việt-Nam 
mạnh mẽ. Bây giờ tình hình dịch nệnh ở Việt-Nam cải tiến  chúng tôi hy vọng gởi các thiện nguyện đến Huế iếp 
tục các lớp Anh Văn   hè 2023. Hội từ thiện LIU giúp các lớp Anh Văn tại Việt-Nam trong các mùa hè nhiều năm 
qua. Chúng tôi chân thành cám ơn ông DAVID và bà JANE sáng lập hội giúp việc giáo dục miền Tây Bắc và hoàn 
cầu.

Trong những năm qua, chúng tôi gởi tiền tiếp tục  giúp học bổng cho các học sinh, sinh viên và giúp các trẻ em 
cần. Sơ Agnes Lý nhớ những nơi thăm viếng, hội họp, sơ tiếp tục qua emails, điện thoại. Chúng tôi thương nhớ 
163 em ở 4 trung tâm do các sơ MTG phụ trrách, những người và các nơi chúng tôi phục vụ. Qua các chương 
trình truyền thông chúng tôi được biết sự tiến triển của 33 học sinh và sinh viên nhận học bổng và họ vui mừng 
báo cáo việc học trong tời gian dịch Covid..

Quí vị sẽ đọc bản tin của 2 sơ MTG Huế qua du học xong Cao Học Anh Văn đã trở lại Việt-Nam làm phong phú 
chương trình Anh Văn của chúng ta.

Quí vị nhận ra sự phát triển  từ sỏi đá nãy sinh việc giúp đỡ đặc biệt các trẻ em Việt-Nam phát triển lành mạnh 
trong yêu thương. Chân thành cám ơn lòng yêu thương, quãng đại giúp đỡ của quí vị. Chúng tôi mong ước việc 

hổi trợ và lời cầu nguyện của quí vị 
sẽ còn tiếp tục.

Trân trọng,

Sơ Agnes Ly Thi Le, giám đốc 
chương trình Tiếng Gọi Từ Việt Nam

Sơ Linda Riggers, Liên lạc viên cộng 
đồng dòng SNJM
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Trung Tâm Khuyết Tật Nguyệt Biều
Sơ Catherine Hiền Nguyễn, Giám đốc trung tâm hỗ trợ trẻ em khuyết tật khu vực Nguyệt Biều Việt Nam đã 
viết thư chia sẻ mô tả về trung tâm này với những người ủng hộ A Call to Vietnam.

Những người sống tại trung tâm này ở các ngôi nhà thuộc sở hữu Dòng Mến Thánh Giá (MTG) Huế. Mặc dù các ngôi 
nhà đã cũ nhưng những cải tiến và bổ sung từ năm 2000 đã giúp chúng tôi phục vụ trẻ em tốt hơn. Ngoài những đứa 
trẻ mồ côi và khuyết tật sống ở đây, còn có một khu nhà dành cho những phụ nữ mang thai ở tuổi vị thành niên có 
thể ở lại trong thời gian mang thai, được giúp đỡ về tiền ăn ở cho đến khi con họ chào đời. Sinh xong, người mẹ có thể 
đem con về nuôi,  hoặc để con lại cho các sơ nuôi  nếu gia đình người mẹ không có đủ nguồn lực để nuôi dạy đứa trẻ. 

Hiện nay, trung tâm có 65 trẻ em được chia thành ba nhóm. Một nhóm trẻ em có thể đi học bên ngoài trung tâm. Các 
Chị em và các giáo viên khác cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục cho hai nhóm trẻ em khác, những đứa trẻ không 
thể đến trường ở nơi khác, do tuổi tác hoặc mức độ khuyết tật của chúng. Vào tháng Ba năm 2020, các hoạt động như 
các chuyến đi thực tế và các chuyến đi chơi khác đã bị tạm dừng do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, tình hình hiện đã tốt 
hơn và những sự kiện này đã bắt đầu trở lại. Những đứa trẻ thích những chuyến đi này, cơ hội được lên xe và nhìn thấy 
môi trường xung quanh khác nhau, được té nước, có lẽ trên bờ sông và gặp gỡ những người sống ở nơi khác.

Những đứa trẻ rất giỏi trong việc giúp đỡ lẫn nhau, những đứa trẻ lớn hơn quan sát và chơi với những đứa trẻ 
mới biết đi, giúp cho những người cần giúp đỡ trong giờ ăn, lần lượt làm công việc dọn dẹp. Mặc dù cơm là món 
thường xuyên có trong thực đơn hầu hết các bữa ăn, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn nhận và thưởng thức những món 
ăn đặc biệt, kem là một trong những món yêu thích của họ!

Chúng tôi vô cùng biết ơn sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ đến từ những người đóng góp cho chương trình ACtV 
và chúng tôi  cũng đánh giá cao những chuyến thăm mà chúng tôi 
đã nhận được. Chúng tôi có những tấm ảnh đặc biệt của Sơ Kay 
Burton và các Sơ Holy Names và tình nguyện viên khác; Những hình 

ảnh này giúp chúng 
tôi nhớ đến quý vị 
thường xuyên.

Xin Chúa chúc lành 
cho tất cả quý vị và 
gia đình của quý vị. 
Chúng tôi sẽ luôn 
luôn nhớ đến quý vị 
trong lời cầu nguyện 
của chúng tôi. Xin 
tiếp tục sứ mệnh 
tuyệt vời của quý vị 
với chúng tôi!

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.
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Tưởng nhớ Sơ Kay Burton, Vị Đồng Sáng Lập chương trình Tiếng Gọi từ Việt-Nam
Có thể quý vị đã biết đến sự ra đi của Sơ Kay 
Burton, người Đồng Sáng Lập chương trình 
Tiếng Gọi từ Việt-Nam với Sơ Agnes Lê Thị Lý, 
vào tháng 3, 2022. Sơ Kay đã làm Bề Trên Giám 
Tỉnh của Tỉnh Dòng Holy Names tại Washing-
ton năm 1976, cùng năm Sơ Lý với 3 em cô nhi 
từ Lào đến Seattle. Khi được hỏi liệu Sơ Agnes 
Lý có thể sống với các Sơ Holy Names tại Seat-
tle, Sơ Kay đã trả kời cách mạnh mẽ: “Rất hoan 
nghênh chào đón!”

Vào những năm đầu, khi Sơ Lý đang trong quá 
trình chuyển sang dòng Holy Names, Sơ Kay 
đã biết những nỗ lực của dòng cũ của Sơ Agnes 
Lý trong việc giúp đỡ những người Việt Nam chịu ảnh hưởng 
của chiến tranh, nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị tàn phá và mất hết, 
thêm vào đó, chất độc màu da cam khiến nhiều người lớn và trẻ 
em bị mù lòa, nghèo khổ, thất vọng.

Sau khi mãn nhiệm kì làm Bề Trên Giám Tỉnh, Sơ Kay đã làm 
việc ở một cộng đồng người Mỹ gốc Châu Phi nơi một vùng 
quê nhỏ tại Mississippi, nơi đây, mọi người khao khát được 
tiếp cận nền giáo dục và các hoạt động thăng tiến giới trẻ tốt 
đẹp hơn. Thế nhưng tình bạn giữa Sơ Kay và Sơ Agnes Le vẫn 
duy trì và niềm khao khát giúp đỡ lại người dân Việt Nam và hợp tác với các Sơ Mến Thanh Giá trở nên mãnh 
liệt hơn. Cuối cùng, với sự trợ giúp của hội dòng, Tiếng Gọi từ Việt Nam ra đời. Hai vị Đồng Sáng lập được mời 
đến Việt Nam để thảo luận với các lãnh đạo dòng Mến Thánh Giá về việc cần làm để có thể sinh ích lợi. Các Sơ 
cho biết cần giúp các trung tâm trẻ em tàn tật, người lớn cần lương thực hằng ngày và diễn tả rằng việc thực hành 
đàm thoại tiếng Anh cho các Sơ trẻ với người bản ngữ thông thạo tiếng Anh sẽ rất ích lợi, cũng như học hỏi về 
phương pháp giảng dạy.

Đáp lại lời mời gọi này, mỗi mùa hè Sơ Kay đã triển khai chương trình học hè ở Jonestown, Mississppi, rồi sau đó 
cùng Sơ Lý và các thiện nguyện đi Việt-Nam dạy Anh Văn đàm thoại vài tuần. Sơ còn giúp Sơ Lý điều hành và lên 
kế hoạch cho chương trình hè.

Việc tưởng nhớ sự cống hiến và tận tụy của Sơ Kay tiếp tục gợi hứng cho nhiều nữ tu, mạnh thường quân và các 
thiện nguyện nối kết với chương trình A Call to Vietnam. Chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để tôn kính ký ức về Sơ 
là tiếp tục sáng tạo cách lối để hợp tác với người Việt Nam trong việc cải thiện sức khỏe và giáo dục cho những 
người sống bên lề xã hội và để gắn kết tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau. 

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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CÁC SƠ TRỞ VỀ VIỆT NAM SAU THỜI 
GIAN HỌC TẠI HOA KỲ
Mùa hè năm ngoái, hai Nữ tu Mến Thánh Giá đã trở 
về Việt Nam sau vài năm học tại Đại học Heritage, và 
đã lấy bằng cao học, cũng như có được một số kinh 
nghiệm thực tế ở Hoa Kỳ để củng cố việc học của 
mình. Chúng tôi đã xin hai Sơ chia sẻ với độc giả của 
chúng ta về việc họ trở lại Việt Nam và những gì họ 
đang làm. 

Tôi lấy bằng thạc sĩ về Văn học và Ngôn ngữ Anh tại 
Đại học Heritage vào năm 2021 và sau đó làm việc 
trong trung tâm dạy kèm và hỗ trợ giảng dạy các lớp 
viết luận cho sinh viên của trường. Tôi trở về Việt 
Nam vào ngày 14 tháng 4 sau bốn năm sinh sống và 
học tập tại Hoa Kỳ với sự bảo trợ và giúp đỡ của các 
Sơ dòng Holy Names. Về đến Việt Nam, tôi có khoảng 
hai tháng ở với gia đình ở miền Nam, sau đó tôi trở về 
Nhà Mẹ của Hội dòng chúng tôi ở Huế. Tôi nhận sứ 
vụ mới vào ngày 22 tháng 7 với vai trò là thư ký, thủ 
thư, và giáo viên tiếng Anh tự do. Hiện tại, tôi đang 
làm trợ lý cho Tổng Thư ký của Hội Dòng tại Nhà Mẹ. 
Bên cạnh đó, tôi đang phụ trách trông coi thư viện của 
chúng tôi, đang trong quá trình đổi mới. Ngoài ra, tôi 
hiện đang dạy tiếng Anh cho học sinh nội trú tiểu học 
và trung học cơ sở tại cộng đoàn mục vụ của chúng tôi 
ở Phủ Cam. Tôi tập trung vào việc củng cố những gì 
các em đã học ở trường và giúp các em giao tiếp bằng 
tiếng Anh. Tôi còn dạy thêm ba lớp tiếng Anh trực 
tuyến cho những ai có nhu cầu. Mặc dù rất bận rộn, 
nhưng tôi rất thích dạy tiếng Anh và học những điều 
mới mỗi ngày. 

Sơ Huỳnh Thị Kim Dung, 
Dòng Mến Thánh Giá Huế

Tôi trở về Việt 
Nam vào ngày 
4 tháng 6, ở 
với gia đình 
một thời gian, và đến Huế vào cuối tháng 7. Tôi đã lấy 
bằng Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục vào năm 2019 và 
có được một số kinh nghiệm hữu ích tại một trường 
tiểu học ở Portland. Tôi cũng đã dành thời gian phát 
triển vốn từ vựng trong nhiều lình vực cũng như học 
đàn piano. Bây giờ tôi được giao nhiệm vụ làm hiệu 
trưởng tại một trường học trên địa bàn Huế. Tôi đang 
đọc lại tất cả các bài tập mình đã làm trong khi đang 
học ở Hoa Kỳ để nhớ lại những gì tôi đã học và đang 
mong mỏi để vận dụng những thực hành mà tôi đã 
vạch ra cho trường học tương lai của mình. Tôi không 
chắc mình sẽ làm được, nhưng tôi sẵn sàng đón nhận 
kết quả cho dù là thất bại hay thành công bởi như 
Winston Churchill đã nói, “Thành công không phải là 
cuối cùng, thất bại không phải là chí mạng, lòng can 
đảm đi tiếp mới quan trọng.”

Sơ Mỹ Dung 
Dòng Mến Thánh Giá Huế

Thư Cám Ơn 
Em là Võ Hồng Quỳnh Như, là một sinh viên may mắn được quý sơ Holy Names và các Ân Nhân giúp tiếp tục 
học xong đại học và đã ra trường năm 2021.

Hiệc tại em làm trong một nhà thuốc ở Huế và dạy kèm 
cho các em tứ lớp một đến lớp bốn về tóan và Việt văn 
để phụ giúp mẹ và em trai đi học. 

Em cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc làm đúng 
ngành mình yêu thích chính là nhờ vào lời cầu nguyện 
và sự giúp đỡ của các sơ Holy Names và quí Ân Nhân. 

Em chân thành cám ơn quý Sơ Holy Names và các Ân 
nhân . Nguyện xin Chúa Chúa ban muôn ơn lành đến 
quý quí sơ và các Ân Nhân, và xin quí vị tiếp tục cầu 
nguyện cho em.

Chân thành cám ơn.           

Em Anna Võ Hồng Quỳnh Như 




