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Dear our Benefactors and Friends, 

 It is with gratitude that during this special season 

we send our greetings and promise of prayers for you and 

your families.  Over the past year, we have worked to 

make successful all the activities of A Call to Vietnam.  

With the help of those who planned, organized and 

accomplished the fund raising dinner in March, we have 

been able to help many persons, especially children.  

 Four members of the Sisters of the Holy Names 

traveled to Hue, Vietnam during July, 2018 to visit the 

missions and cholarship recipients, and to teach English to the young Sisters 

of the Lovers of the Holy Cross, Hue.  Although time did not permit us to 

visit all the missions, we did spend several hours with the children and 

Sisters in Dong Ha, Cam Lo, and 

Nguyet Bieu.  We are happy to tell 

you that after several years, a 

badly needed new facility has 

been built for the orphans in Dong Ha.  

 Many scholarship students came to visit us at the 

Motherhouse.  It was a joyous occasion as we all introduced 

ourselves, conversed about educational progress and exchanged 

entertaining songs.  One young man played beautiful music 

with his flute and another brought his work of art, an oil 

painting on canvas.  We are proud to tell you that ten students 

who have received scholarships from 

the time they were in middle school have graduated with university degrees!  

They are so grateful to you, the donors, and to the Sisters of the Holy Names.  

We have already selected ten more young students who will receive our 

scholarships.   

 Because of great need, many children are not able 

to attend school without financial assistance.We gave 

some extra monies to the mountain children at boarding 

school for their scholarship and buy computers for them in 

Cam Lo , the Dong Ha regions. 

 As always, teaching the young LHC Sisters was a 

highlight for the Sisters of the Holy Names who taught English.  Our students, past 

and present, are doing very well and making a difference in their congregation.  

Several are themselves teaching English to young children and others are studying 

abroad. 

 Members of the LHC General Administration state their gratitude  for what has been and hope for 

the future. Thank you for your help to make A Call to Vietnam ministry continue well and may God bless 

you and your family. 
Sister Kay Burton & Sr. Agnes Le, SNJM 

 

Sr Kathleen Hilton, Sr Kay Burton, 

Agatha Emanuel, Sr Agnes Le 

2018 University graduates 
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Quý Ân Nhân và Thân Hữu quý mến, 
 Chúng tôi thân gởi đến quý vị và gia đình lời  

chào thăm, biết ơn , và cầu nguyện đặc biệt trong mùa 

nầy. Trong năm qua chúng ta đã làm việc có kết quả tốt 

giúp chương trình A Call to Vietnam. Với sự giúp đỡ 

nầy chúng ta đã tổ chức và thực hiện xong tiệc gây quỹ 

trong tháng Ba,  nên chúng ta có thể giúp nhiều người; 

đặc biệt là các trẻ em.  
 Bốn Sisters Holy Names đến Huế trong tháng 7, 

2018 thăm các nơi truyền giáo, các em nhận học bổng, 

và dạy Anh Văn cho các sơ trẻ Dòng Mến Thánh Giá  

( MTG ) Huế. Chúng tôi không có nhiều thời giờ tthăm 

nhiều nơi trong thời gian nầy,  chúng tôi  chỉ đến thăm 

các trẻ em ở Đồng - Hà, Cam Lộ, và Nguyệt - Biều . 

Rấv vui để trình bày với quý vị về nhu cầu cần thiết từ 

năm nầy qua năm khác nay đã  được thực hiện đó là 

ngôi nhà khang trang mới xây cho các trẻ em mồ côi tại Đồng Hà. 

 Nhiều sinh viên, học sinh đến họp tại nhà Mẹ 

Dòng MTG Huế. Là niềm vui gặp gỡ thăm nhau, trao đổi 

kiến thức về học hành, văn nghệ. Một em thổi sáo rất hay, 

một bạn sinh viên trình bày bức tranh sơn dầu rất đẹp. 

Chúng tôi thán phục tài nghệ các sinh viên học sinh nhận 

học bổng, và ra trường đại học, trung học. Các bạn biết ơn  

quý vị và các Sisters Holy Names. Chúng tôi đã nhận 

thêm một số học sinh mới. Bởi vì đó là nhu cầu lớn của 

trẻ em không đi học, nếu không được giúp tiền học. 

Chúng tôi đã giúp đặc biệt thêm tiền học bổng và tiền để 

mua máy computers  cho các em học sinh Dân tộc trường 

nội trú ở Cam Lộ, thuộc vùng thị trấn Đông Hà . 

 Dạy Anh Văn cho các sơ trẻ Dòng MTG luôn là 

một  đặc biệt của các sơ Holy Names. Các sinh viên học 

sinh trong qúa khứ, và hiện tại học hành tốt mang lại tiến triển cho Dòng .  Một số sơ đã dạy Anh Văn cho 

các trẻ em, vài sơ khác trong nhóm đang học. Ban Bề Trên Tổng Quyền của Dòng  MTG  biết ơn về việc  

làm nầy, và hy vọng cho tương lai. Chúng tôi chân thành cám ơn quí vị giúp chương trình A Call to 

Vietnam  được tiếp tục tốt đẹp, và nguyện xin Chúa chúc lành đến qúy vị và gia đình.  

  
 Sister Kay Burton & S.Agnes Le, SNJM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Orphan children at Lam-Bich Center 

Mountain children at border school at Cam-Lo 
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Teaching English Coversation Summer 2018 Hue 
 

A Trip To Vietnam 
By Mrs. Agatha Emanuel,ASNJM 

 

Sister Ly had asked me to consider going to 

Vietnam last year.  I did not know what to expect.  

With allergies I was worried about a diet based on 

seafood.  And I knew that warm weather and a simpler 

life style awaited me.  However, I was eager to try out 

my teaching skills and learn about this country which I 

had not ever visited. So, I accepted the invitation to go. 

 I was assigned eight energetic young Sisters to 

whom I would teach English for two weeks.  

Interacting with my students made me realize how 

blessed I am.  Watching my students work so hard 

each day to learn a language I take for granted was amazing.  Seeing the growth in each and every one of 

them was heartwarming to say the least.    Teaching in Vietnam was an experience that humbled me 

particularly because of the Sisters’ ability to live very simply with joy and gratitude. 

 I have been blessed to have visited many countries.  But in Hué, the love and kindness shown me 

by my students as well as by the Sisters with whom we stayed far surpass that shown in any place I have 

yet visited.  God bless each of you who has supported the A Call to Vietnam ministry. 

 

Du Lịch Việt Nam 
By Mrs. Agatha Emanuel, ASNJM 

  

 Sơ Lý đã mời tôi đi Việt-Nam trong năm qua. Tôi 

không biết có nên nhận không . Với các dị ứng về đồ biển. 

Và tôi biết khí hậu nóng nực và cuộc sống đơn giản đã 

nhắc nhở tôi. Tuy vậy, tôi rất muốn thử về  kỷ thuật dạy 

Anh Văn của tôi và tìm hiều về nước nầy mà tôi chưa đến 

thăm . Nên tôi đã nhận lời mời . 

 Tôi được nhận 8 học sinh trẻ đầy sinh lực để dạy 

Anh Văn trong 2 tuần. Đó là niềm vui với các học sinh của 

tôi như là nhận được  hồng ân. Nhìn các học sinh học hành 

chăm chỉ  về ngôn  ngữ  làm  tôi  ngạc nhiên. Sự tiển triển 

hằng ngày của họ giúp cho lòng tôi ấm lại, tôi tự nhủ. Dạy 

Anh Văn ờ Việt-Nam là kinh  nghiệm khiêm tốn cách riêng của tôi  vì các sơ rất có nghị lực trong cuộc 

sồng đơn sơ với niềm vui và biết ơn. 

 Tôi đã được ân huệ thăm viếng nhiểu nước. Nhưng ở 

Huế với lòng yêu thương và quãng đại của các học sinh và 

các sơ dành cho tôi  cũng như các học sinh ở các nơi xa mà 

tôi đã đến thăm . Nguyện xin Chúa chúc lành.  
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Teaching English Conversation Summer 2018 Hue 
By Sister Kathleen Hilton, SNJM 

 A second opportunity to assist with A Call to 

Vietnam in Hue was a wonderful experience.  

Participating in the Vietnam-based elements of this 

intercultural ministry provides an enriching view of 

multiple components of this collaboration between the 

Lovers of the Holy Cross of Hue and the U.S. -

Ontario Province of the SNJMs and our benefactors.  

Visiting orphanages and the center for those with 

special needs and meeting with scholarship recipients 

reinforced my commitment to offering excellent 

English instruction for those who serve in all 

ministries staffed by the Hue Community. 

 In my advanced class this summer we focused 

on several elements of conversational English, including vocabulary development related to religious life 

and the Congregation’s various ministries.  Class sessions were lively as all participated in oral exercises 

and games that reinforced specific vocabulary areas.  The students’ diligence and ability to formulate 

questions to clarify their own technical questions were particularly rewarding, as was learning how many 

incorporate English in their ministries throughout the year. 

 Familiar places and faces helped me focus on some things that can be missed when everything is 

new.  I particularly enjoyed seeing some of those I had taught two years ago, either in class or at their 

current ministry sites. I put faces with names I’ve learned during the past year; the convent very quickly 

felt like home.  The ministry is vital, in both senses of the word, and I am grateful to be part of this year’s 

program. 
 

 Kinh Nghiệm Dạy Anh Văn Đàm Thọai Hè 2018 ở Huế  
 By sister Kathleen Hilton, SNJM 

  

 Cơ may lần thứ II giúp chương trình Tiếng gọi từ Việt Nam tại Huế . Tham dự ở Huế  dựa trên yếu 

tố văn hóa  vào việc Tông Đồ được cung cấp dồi dào với viễn ảnh đã tạo thành sự hợp tác giữa hai Dòng 

Mến Thánh Giá Huế  (MTG) với Giám Tỉnh U.S. Ontario Holy Names và các ân nhân chúng ta. Thăm 

viện mồ côi và trung tâm chăm sóc  đặc biệt , với cuộc họp các sinh viên học sinh nhận học bổng đã thêm 

nghị lục cho tôi ký thác dâng hiến quãng đại dạy Anh Văn cho những sơ giúp việc truyền giáo của Cộng 

Đòan ở Huế. 

 Lớp Anh Văn của tôi ở trình độ khá vào mùa hè 

nầy chúng tôi đã chú trọng vào đối thọai , tìm hiểu các từ 

ngữ liên quan đến tôn giáo và một số khía cạnh truyền 

giáo của dòng. Các môn học trong lớp thiết thực trong 

cuộc sống của các người tham dự, thực hành đối thọai, các 

trò chơi làm phát triển các  từ ngữ thực dụng. Các học viên 

sáng dạ và có khả năng đặt nhiều câu hỏi làm sáng tỏ về 

kỷ thuật tham dự học hỏi, đó là cách học Anh Văn của 

những người truyền giáo trong năm. 

 Những khuôn mặt quen thụộc để chú ý vài điểm 

quên sót khi mọi sự việc đều mới. Tôi đã vui nhận ra cách 

riêng vài người tôi đã dạy cách đây hai năm, trong lớp hay 

các nơi truyền giáo, khuôn mặt hay tên mà tôi đã học hai năm trước; nhà dòng đã trở nên nhà của tôi cách 

nhanh chóng. Việc tông đồ giáo dục đã nên sống động, trong cả hai viễn tuợng của thế giới, và tôi biết ơn 

được là thành phần của chương trình năm nay. 

Mr. Thanh Le helps Sr. Kathleen teach English 
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Human Trafficking 2018 
By Sister Mary Annette worshak, SNJM 

  

 Human trafficking for sex and labor continues to be a problem in 

Vietnam.  According to Zoe Osborne in an April 18 article entitled, “Vietnamese 

Teen's Escape from the China Trafficking Trade that Sold Her Mother.” Girls as 

young as 13 leave Sapa, a tourist town, thinking that life will be better in China. 

 With changes in China’s one-child policy, men are looking for brides and 

for the birth of male children.  “ETHOS, a tour company supporting 

marginalized minority groups in Lao Cai, organizes regular anti-trafficking 

workshops with the Sapa District Women's Union.”   

 Through social media, young Vietnamese girls are tricked into being 

bride trafficked into China. H’mong parents are unaware of what their daughters 

are responding to via their phones.   

 The Sisters of the Holy Names continue to educate others about the harm caused due to human 

trafficking. 
 

Tệ Nạn Buôn Người Năm 2018  
By Sister Mary Annette Dworshak,SNJM 

 

 Tệ nạn buôn bán người về tính dục và tiếp tục lợi dụng sức người lao động là tệ nạn ở Việt - Nam. 

Theo tin tức của Zoe Osborne trong tháng Tư “ Trẻ nữ Việt-Nam đã trốn vì nạn mẹ cô ta đã trao đổi hay 

bán cho Tàu .’’  Một thiếu nữ 13 tuổi ở Sapa, là thành phố  du lịch, nghĩ rằng cuộc sống ở Tàu sẽ khá hơn. 

 Việc trao đổi giữa người đàn ông Tàu với một trẻ em nữ họ nhìn như là cô dâu sẽ sinh con. “ 

Ethos, trong nhóm du lịch bảo trợ những phụ nữ nghèo thiểu số ở Lào-Cai tổ chức học hội thường xuyên 

để chống lại nạn buôn người tại vùng Sapa của hội phụ nữ.’’ 

 Qua thông tin của mạn xã hội cho biết người phụ nữ Việt- Nam rất bất bình về nạn buôn bán cô 

dâu đến Tàu.  Cha mẹ người H’mong không biết con mình được cấp visa qua điện thọai. 

 Các Sơ Holy Names tiềp tục giáo dục về những sự nguy hiểm của tệ  nạn buôn người. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Các trẻ em mồ côi do các sơ 
MTG Huế nuôi dạy tại các 
Trung Tâm : Nguyệt Biều và 
Lâm Bích Đông Hà



Page 6 A Call to Vietnam /Tiếng Gọi từ Việt Nam 

GENEROSITY + ENTHUSIASM + HARD WORK = JOY AND SUCCESS 
By Sister Linda Riggers, SNJM 

 The 16
th
 Annual A Call to Vietnam benefit dinner was 

held at the Joyale Seafood Restaurant on South Jackson.   Many 

returning guests called this year’s event the “best ever,” 

commenting that through the years, the efforts of an 

extraordinarily committed planning committee has paid off with 

smooth registration, a delightful environment and a spirit of 

welcome and hospitality.  This started with the gracious 

attention each guest received at the door, from the Hospitality 

Committee, headed by Anna Nhung Nguyen and Theresa 

Pham. 
 A delicious 

eight - course dinner, 

including specialties like  

Peking duck, walnut 

prawns and seafood tofu soup, satisfied the attendees’ palates, with the 

lovely items on the dessert table capping an excellent meal.  Once more, 

Tony Bakery’s & Deli provided some delicious cakes, although these had 

to compete against beautifully presented custard and fruit pies from Thanh 

and Thanh Van Le fabulous glass cups, served with silver  spoons, 

prepared by Theresa Ibsen, and Tram Weller’s elegant cranberry/orange 

oatmeal cookies with white chocolate presented on a one-of-a kind lovely serving platter.  

 Enthusiasm was definitely the hallmark of the evening as Father 

Joseph Vu Hai Dang, SDD, led the spirited auction.  Father Joseph also 

emceed much of the event, backed up by Paul Ngoc Nguyen. A song-writer 

and singer of Ffather Joseph . He entertained all with joyful music throughout 

the evening.  The evening’s  events were supported by a 

slide show prepared by Thanh Le and the AV work 

organized by Xuan Nguyen.  The Sisters of the Holy 

Names opened the meal with a sung prayer of gratitude 

and were behind-the-scenes for many activities. 

 A special treat for this evening was having a 

Sister / Lover of the Holy Cross attend in person.  Sister My Dung Nguyen has benefitted 

from the A Call to Vietnam  summer sessions of English language learning and is now getting 

an advanced degree in education from Heritage university in Toppenish Washington.  With a 

masterful combination of skills for problem-solving, diplomacy and systemic organization, 

Chairperson Dung Nguyen again provided the coordination that made this  annual event result 

in an awesome outpouring of generosity.  

 

 

  

 

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 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 . 

Rev. Joseph Vu, SDD, Sr. My Dung Nguyen, LH, 

and SNJMs at the  dinner 
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Quảng Đại + Nhiệt Thành + Làm Việc Tốt = Vui  Tiến 
By sister Linda Riggers, SNJM 

 
 Tiệc gây quỹ lần thứ 16 của chương trình Tiếng Gọi 

từ Việt Nam đã tổ chức tại Nhà Hàng Joyale Seafood trên 

đường S. Jackson. Mời gọi nhiều quan khách trở lại trong dịp 

đặc biệt nầy đưa đến thành công hiếm có của ban gây quỹ với 

việc ghi danh nhẹ nhàng, vui vẻ trong bầu khí đón tiếp  và 

hiếu khách. Bắt đầu với sự đón tiếp duyên dáng của cô Anna 

Nhung Nguyễn và cô Theresa Phạm trong ban gây quỹ.Các 

món ăn ngon như vịt Bắc Kinh,Tôm rang với hạnh nhân,và 

soup đồ biển đã làm hài lòng quan khách, với những món 

tráng miệng được bày trên bàn trang hòang đẹp . Một lần 

nữa, tiệm Tony Bakery’s Deli biếu một số bánh ngọt, những 

thứ khác như bánh làm với các lọai trái cây của anh chị 

Thạnh và Thanh Vân Lê trong tách thủy tinh đẹp, hai cô 

Theresa Ibsen và Tram Weller tặng bánh làm bằng trái 

cramberry/orange với lúa mạch và chocolate trắng được trình 

bày trên dĩa trông đẹp mắt. 

 Lòng nhiệt thành đã thể hiện cách tuyệt vời của cha 

Joseph Vũ Hãi Đăng, SDD, hướng dẫn về cách đấu giá. 

Cha Joseph cũng là MC chính bữa tiệc nầy với anh Paul 

Ngọc Nguyễn phụ họa. Một bản nhạc do cha Joseph sáng 

tác và chính Cha đã trình diễn sống động của niềm vui chiều 

nay. Các việc làm của chương trình được trình chiếu qua 

hình ảnh trên màn hình do anh Thạnh Lê chiếu, với âm 

thanh tuyệt vời của anh Nguyễn Xuân. Các Sơ Holy Names đã bắt đầu bữa tiệc qua bài hát với tâm tình 

biết ơn, và sau đó là các màn sinh họat. 

 Đặc biệt chiều nay có Sơ Mỹ Dung Nguyễn Dòng Mến Thánh Giá Huế do chương trình Tiếng 

Gọi từ Việt Nam bảo trợ qua du học cao học về điều hành chương trình Anh Văn đặc biệt ở trường đại 

học Heritage Toppenish Washington . Anh Dũng Nguyễn, Trưởng Ban Gây Quỹ đã điều hợp chương 

trình cách chu đáo và quãng đại. 
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A Call to Vietnam Ministry accomplishments 2018 - 2019: 

             *Handicapped Center, Nguyet Bieu, Hue 
-50 handicapped children: 14 boys, 15 girls, 12 orphans, 7 deaf - mute  
children  and 2 pregnant teens. 
- 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        
-50 trẻ em đủ các thứ bệnh tật, mồ côi: 14 nam, 15 nữ, 12 em mồ côi, 7 câm điếc, 

và 2 thiếu nữ 1ầm lỡ . Một số trẻ em khuyết tật đang tập đi,học nói, tập đọc, học viết,  
Và 2 em mồ côi được gởi nội trú ở Dòng Thánh Tâm, Huế để học trung học. 
*Cần ủng hộ thuốc cảm cúm,vitamins,tiền mua thực phẩm .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, tiền mua thực phẩm, và vật liệu  để dạy trẻ em. 
 
 *Handicapped Center, Hoa Yen, Cam Ranh: 
-23 handicapped children: 13 boys, 10 girls. One girl has had an operation on her leg, enabling 
her to walk so she can grow up well and be able to go to school by herself . 
-They need hearing aids for 2 deaf boys, medicine, vitamins, money for food & materials for 
teaching .   
 *Trung Tâm Khuyết Tật Hòa Yên,Cam Ranh 
-23 tr ẻ em tàn tật:13 nam,10 nữ .         
-Cần giúp tiền mua máy nghe cho 2 em trai bị điếc, thuốc cảm cúm,  
tiền mua thực phẩm , và các vật liệu để dạy các em .  
 
 *Three Blind Centers:Trieu Phong, Gio Linh,& Dakrong Quang Tri :  
-Trieu Phong: 600 families, Gio Linh: 200 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 his BA in social work, others are 
sturdying music and the rest are high school and elementary. 
 *Ba Trung Tâm Khiếm Thị:  
 Triệu Phong, Gio Linh & Dakrong thuộc tỉnh Quảng Trị 
-Triệu Phong có 500 gia đình, Gio Linh có 200 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 học sijnh khiếm thị học : một anh  
khiếm thị đậu BA về Xã Hội, và sinh viên thi vào đại học âm nhạc Huế, số còn lại đang học 
Tiểu và Trung Học tại các trường tại thị Trấn Đông Hà.. 
  
 *A Call toVietnam provides the money to buy the materials for making brooms, 
chopsticks, toothpicks,  incense sticks, flower baskets... These items are for sale and help 
families to make a living, and provide free  soup 2 times per week, Dong Ha hospital,  and 150 
scholarships for their 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 .  
 *Tiếng Gọi từ Việt Nam giúp tiền mua vật liệu làm chổi, vót đũa, làm tăm tre, làm 
hương thẻ, đan giỏ đựng hoa. Bán các thứ nầy lấy tiền giúp các gia đình sinh sống .   
-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. 
  *A Call to Vietnam is providing Scholarships for poor students: 
-60 students received  scholarship in  2018: 18  university , 20 high school, 23 elementary  
&150 students from 3 blind centers Trieu Phong, Gio Linh, Dakrong , Quang Tri provence .  
-They need sponsors : $250/year for university student, $100 for each high school student or 
elementary.student. 
 *Chương Trình Tiếng Gọi từ ViệtNnam Giúp Học Bổng :  
-Giúp tiền học cho 60 sinh viên và học sinh : 18 sinh viên,$250/một năm- 20 học sinh trung  học & 23 
tiểu học $100/một năm. Và 150 các học sinh của 3 trung tâm Khiếm Thị tại Quãng Trị & Dakrong 
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*Lam Bich Orphanage & Students Boarding School Center Dong Ha : 
-40 : 15 orphans & 25 mountain students live there going to school 
in Dong Ha  
-They need medicine, vitamins, warm clothes, notebooks, pens, 
pencils, monies for food, and scholarship sponsors: $100 for each 
elementary student or orphan/ per year. 
-This Lam Bich Center remoderled summer 2018. 
*Trung Tâm Mồ Côi và Học Sinh Nội Trú Lâm Bích Đông Hà: 
- 40 : 15  trẻ mồ côi, và 25 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 $100/ một học sinh Trung học, 
Tiểu Học, hay nuôi dạy một trẻ mồ côi/ một năm .  
-Trung Lâm Bích Đông Hà được các Ân Nhân giúp nên đã sữa 
làm mới lại khang trang hè 2018. 
*English Conversation Class Summer 2018, Hue  
-26 students ( Young Sisters of the Lovers of the Holy Cross, Hue ) studied this summer  
taught by two volunteers (Sr. Kathleen HIlton & Mrs. Agatha Emanuel)  asisted by Sr. Kay Burton, SNJM & Mr. & 
Mrs. Thanh Le volunteers. 
-They need English sstudy books for children, pencils, pens and notebooks  .  
*Lớp Dạy Anh Văn Đàm Thoại Hè 2018 tại Huế  
 - Có 26 sơ trẻ Dòng MTG Huế tham dự lớp Anh Văn Đàm Thọai với Sr. Kathleen Hilton, Mrs. Agatha ,Sr. Kay 
Burton,SNJM & Mr.& Mrs.Thanh Le thiện nguyện  . 
- 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 ,. or 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 2018 - Năm Mới 2019  và Tết Kỷ Hợi 
 
Chúng tôi, các Nữ Tu Dòng Holy Names Jesus and Mary  của  chương trình  
Tiếng gọi từ Việt Nam ( A Call to Vietnam)  thân kính chúc: quý cha Chánh  
Xứ, quý Linh Mục, các Tu Sĩ Nam Nữ , quý Ân Nhân ,Thân Hữu , các bạn trẻ 
cùng các Thiện Nguyện tràn đầy Thánh Đức mùa Giáng  Sinh 2018.  Được  
Khang An, Hạnh Phúc Năm Mới 2019. Cùng Vạn Sự May Lành, Như Ý  
 trong Tân Niên Kỷ Hợi.  
 
Merry Christmas 2018 - Happy New Year, 2019,  and Lunar New Year Ky Hoi ,  
the Year  of  the Pig. 
The Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary wish the Pastors, Priests, Sisters, 
Brothers, Benefactors, and Friends a Merry Christmas  and a New Year  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 2018-2019: 
   

 Các Nữ Tu Dòng Holy Names Jesus and Marie trong chương trình A Call to Vietnam 

chân thành cám ơn :  Cha Đào Xuân Thành Chánh xứ Các Thánh Tử  ĐạoViệt Nam,Tukwila, 

WA. * Cha Trần Tái Việt, SJ. * Cha Tạ Bình , CSsR * Cha Phạm Hòang Trung, SJ, Giáo Sư 

đại học Seattle University * Các Tu Sỹ Nam Nữ * Quý vị trong Hội Đồng Giáo xứ * Hội các 

Bà Mẹ Gia Đình C.G. * Các ca đòan : Cecilia, Tin Yêu, Mông Triệu,và giáo dân thuộc giáo 

xứ CTTĐ./VN., Tukwila, WA *Ca đòan Thánh Tâm Holy Family Auburn, WA. * Ô.B. 

Delute & gia đình *Ô.B. Monahan & gia đình * B.S. Kammiski & gia đình *.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 * Ô.B. Nguyễn Quyết & gia đình * Ô.B. Trần Đỉnh & gia đinh * A.C.Dung Tạ Luu Anh & 

family *Bà Phan Thanh Vân & gia đình *A C. Phạm Đình Thắng & gia đình, * A.C. Dũng-Theresa Pham & gia 

đình A.C.Hòan-Cúc& gia đình *Bà Bảy-Hằng & gia đình  

* A.C, Hòa-Hồng & gia đình *B.S.Thuần -Th. Tuyền &gia đình  * B.S. Trần Quốc Việt & gia đình * B.S. Đổ Đăng 

& gia đình*A.C. Dũng-Hương & gia đình  *A.C. Ngọc-Thu & gia đình *A.Trần Quang Bình & gia đình *A.C. Vũ-

Nhung & gia đình * A.C. Thạnh -Th.Vân & gia đình *C. Nguyễn Kim Thanh & gia đình, * A.C. Nguyễn Xuân & 

gia đình *A. Trần Quang Bình & gia đình * Qúy Ân Nhân *Quý Thân Hữu * Các bạn HoanThiện & gia đình * 

Các bạn Thiện Nguyện & gia đình * Các Bạn 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 2018. 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, các Tu Sĩ Nam Nữ, các Ân Nhân, Thân Hữu, các bạn trẻ, các Thiện 

Nguyện, cùng toàn thể  qúi vị và gia đình . 
 

Appreciation and Thanks 2018-2019: 
 
 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. * Vietnamse Mother’s Club * The Choirs: 
Cecilia, Tin Yeu, Mong Trieu of the Vietnamse  Martyrs  Churchin Tukwila, WA., * Thanh Tam choir of  Holy 
Family church Auburn, WA. * Mr.&Mrs. Delute & family * Mr.&Mrs. Monahan & family * Dr. Kammiski & 
family * Mr.&Mrs. Dien Tran & family & Mr.& Mrs.  Nien Pham & family, * Mr.&Mrs. Tuyen Do & family 
*Mr.& Mrs.Thanh Ta & family,* Mr.&Mrs. Dung Luu Anh Ta & family & Mrs. Van Thanh Phan & family,  
* Mr. &Mrs. Hung  Kh.Nguyen  & family*Mr. Truong -ThanhThuy & family, * Mr.& Mrs. Tro Do & family  
*Mr.&Mrs. Quyet Nguyen & family * Mr.&Mrs. Dinh Tran & family * Mr.&Mrs.Thang D. Pham & family  
*Mr.& Mrs.Dung-Theresa Pham & family * Mr & Mrs.Hoan- Cuc & family *Ms. Bay-Hang & family  
* Mr.&Mrs.Hoa-Hong & family *  Dr.Thuan – Th. Tuyen & family *Dr. Viet Quoc Tran & family * Dr. Dang Do 
& family * Mr.& Mrs. Thanh Le & family, * Dung - Huong & family, *Vu - Nhung  & family * Ngoc-Thu & 
family * Mrs. Kim Thanh Nguyen  & family *Mr.& Mrs. Xuan Nguyen & family * Tran Q. Binh & family  
*All our Benefactors *Friends *Volunteers *Hoan Thien 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  you and your families. 
 

    SAVE THE DATE! 

2019 A Call to Vietnam Benefit Dinner 
Saturday, March 2, 2019 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 - 10:00 pm 

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

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

Theresa Pham (206-551-0366) for more information and tickets. 
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Precious Gift 
 

The Liu Family Foundation was a generous supporter of the four-
week Summer 2018 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 Saturday of every month, a special Mass 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 prayer  every day for the needs of our benefactors.  Please call (206)725-7164 or 
email agnesthile@gmail.com  if you have a special request. 

*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.  Nếu 
cần cầu nguyện đặc biệt Quý vị gọi:( 206)725-7164 hay gởi email: “ agnesthile@gmail.com ’’. 

 

Blessed Mother of La Vang Shrine, 

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

help and support! 

mailto:agnesthile@gmail.com
mailto:agnesthile@gmail.com
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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 $3,500   Bảo trợ căn nhà một gia đình nghèo $3,500  

 
 
  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) 


