
Tổng Giáo Phận Huế                                                         Cầu Hai, ngày 10-11-2014 
Giáo sở Cầu Hai 
                                                   Thư “ Cám ơn và tường trình “ 
 
Kính thưa Vị Trưởng Hội Messengers of Love (MOL) và quí ân nhân của Hội, 
 
Tôi viết thư nầy để gởi đến Hội và quí ân nhân để nói lên tâm tình biết ơn sâu xa mà 
chúng tôi đã được hưởng từ tấm lòng quảng đại đầy tình Chúa và tình người của quí vị.  
 
Kính thưa quí vị, quả là một sự quan phòng từ trên, tôi đã có cơ duyên gặp được Anh 
Nguyễn Kym Thuy là thành viên của Hội, thế là chúng tôi được sự giúp đỡ của Hội và tiếp 
tay với Hội để thể hiện tình người đến với những người cùng khốn trong vùng chúng tôi 
cần sự nâng đỡ ủi an. Kể từ giữa năm 2005 cho đến nay (2014), chúng tôi những người 
nghèo khổ trong vùng đã hưởng biết bao ân lộc của Tình Yêu từ Thiên Chúa qua tấm lòng 
và bàn tay của quí Hội và quí ân nhân : 
 
1- Từ năm 2005 - 2007  Hội đã giúp chúng tôi xây dựng khu nhà bếp và nhà vệ sinh cho 3 
phòng Mẫu Giáo cho 3 khu vực thuộc xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế 
trong vùng tôi phục vụ; với tổng cọng kinh phí: 6,000 USD (cho 3 cơ sở) 
 
2- Từ năm học  2006-2007 : Hội tài trợ cho 4 em lên thành phố Huế học : tiền ăn - ở - học 
phí : 600 USD / năm 
           1 -  Trần thị minh Sa: lớp 9 
           2 -  Cao văn Sơn: lớp 8 
           3 -  Cái thị thu Hạnh: lớp 8 
           4 -  Mai minh Vũ: lớp 7   
 
3 - Năm học 2008-2009: Hội giúp thêm thêm 1 em nữa lên thành phố học : Trần thị Diễm 
Chung 
* Như thế năm học 2008-2009 có 5 em, 600 USD/năm/em.  Cho đến hết năm học 2009-
2010, em Trần thị minh Sa tốt nghiệp không còn được tài trợ.  Bốn em còn lại vẫn tiếp tục 
học. 
* Năm học 2011- 2012, 2 em: Cao văn Sơn và Cái thị Thu Hạnh tốt nghiệp 12, thi đâụ Đại 
Học được Hội cấp 500 USD/năm. Em Cao văn Sơn chỉ được cấp 1 năm, vì em và gia của 
em đủ sức gánh. Còn em Cái thị Thu Hạnh đang học năm 3 Đại Học ngoại ngữ. 
* Năm học 2012-2013 Em Trần thị diễm Chung học lớp 12 được 2 tháng thì xin trở về quê 
nhà vì mẹ bệnh. Chỉ còn lại em Mai minh Vũ học lớp 12 tại Huế . 
* Ngoài ra Hội còn giúp cho em Lê thị thu Thảo, một em mồ côi, rất nghèo từ năm 2009 
cho đến 2014 tiền học phí Đại Học 300 USD/năm và máy Tính (laptop) trị giá 450 USD. 
Nay em Lê thị thu Thảo đã ra trường đại học. 
 
4 - Trợ giúp các em “mẫu giáo nghèo” ăn trưa . 

   Từ năm học 2005 - 2006  cho đến năm 2013 - 2014, Hội giúp các em M.G nghèo ăn 
trưa (bán trú). Có 4 giai đoạn : 

   a.- Từ năm 2005 - 2007 : 50 em  ;     5.000 $/em/ngày ;      vì thế hết # 220 USDtháng 
   b.- Từ năm 2007 đến 2012 : 60 em ;  6.000 $/ em /ngày ;   vì thế hết # 280 USD/ tháng 
   c.- Từ năm 2012-2014  : 60 em,  nhưng 8.000 $/em/ngày ; vì thế hết # 360 USD/tháng 
 

5 - Năm 2008 Hội đã giúp làm 2 cái giếng + Bễ lọc và hệ thống nước cho 2 nơi để có 
nước sạch cho dân và một lớp Mẫu Giáo thuộc thôn Đông Hải, xã Lộc Trì. 
 



6 - Từ năm 2008 đến 2014 Hội còn phụ giúp cho 5 gia đình xây nhà, chi phí 4,900 USD.  
(Một ngôi nhà trọn vẹn cho gia đình em Cái thu Hạnh phí tổn 1,600 USD). 
 
 7 - Đến năm 2009, Hội đã cấp học bổng cho 30 em mồ côi ( mất cha, hay mất mẹ, hoặc 
cả cha lẫn mẹ ) mỗi năm học với số tiền : 
         - Cấp III: 100 USD/em/năm 
         - Cấp II: 75 USD/em/năm 
         - Cấp I & Mẫu Giáo & Khuyết tật :  50 USD/em/năm 
Đến năm 2011 thì con số các em mồ côi tăng lên 35 em.  Năm nay có một số em nghỉ học 
nên chỉ còn 31 em: 
   - Cao Đẳng:  2 em; Cấp III: 5 em; Cấp II: 16 em; Cấp I: 6 em 
  - Mẫu giáo: 1 em;  Khuyết tật: 2 em  
 
8 - Hiện giờ, em Lê thị Thu Thảo (1 em mồ côi ở thành phố Huế) đã được Hội bảo trợ 
trong 4 năm Đại Học, đã tốt nghiệp với thành tích hạng khá, về dạy Anh ngữ cho các em 
mồ côi và các em nhà nghèo tại Cầu Hai ( Lộc Trì , Phú Lộc, Thừa Thiên -Huế).  
 
9 - Ngày  24-10 - 2014 tôi cũng đã nhận số tiền 3,000 USD Hội giúp “học bổng cho 31 em 
mồ côi trong vùng Cầu Hai chúng tôi và trả lương cho cô giáo dạy Anh ngữ cho các em 
mồ côi trong vùng Cầu Hai      
 
10 - Ngoài ra Hội còn tặng quà Giáng Sinh từ năm 2007 cho các em trong 3 giáo xứ 
chúng tôi kiêm nhiệm (Cầu Hai - Chánh Xuân - Đá Bạc = 260 em); các em Mẫu Giáo xã 
Lộc Trì: 330 em. Các em tại 3 vùng định cư kinh tế khoảng 280 em; và bữa ăn tiệc mừng 
Chúa Giáng Sinh cho 100 người già neo đơn, tật nguyền, nghèo khổ (bữa tiệc + phần quà 
đem về trị giá : 100.000 $/n).  Cùng với 15 người ở “hội người mù” huyện Phú Lộc : 
100.000 $/ người (bữa ăn & phần quà). 
          
11 - Ngày 14-11-2014 Hội đã gởi 2,500 USD để mua năm (5) chiếc máy Vi Tính (Laptop) 
cho các em “mồ côi” trong vùng Cầu Hai học. 

 
Vậy số tiền mà Hội MOL đã giúp cho chúng tôi từ năm 2005 cho đến nay (2014) là rất lớn.  
Thật là may mắn cho chúng tôi và những người nghèo khổ ở vùng chúng tôi phục vụ. Nhờ 
Hội MOL mà những mãnh đời khốn khổ được ủi an, nâng đỡ. 
        
Vậy tôi xin viết thư nầy như là bằng chứng rõ ràng mà Hội đã thực hiện theo tôn chỉ của 
Hội là phục vụ người nghèo tại quê hương Việt Nam, cũng là tâm tình biết ơn đến với quí 
ân nhân. Xin Chúa trả công một cách bội hậu cho quí ân nhân và chúc lành cho công việc 
của Hội MOL. Xin quí ân nhân tiếp tục thể hiện tấm lòng quảng đại để nhiều mãnh đời 
khốn cùng được ủi an.   
 
Cầu xin Ơn Trên luôn chúc lành cho Quí Hội và Quí ân nhân trong mọi công việc và ngày 
tăng triễn trong ý hướng để những người thiếu may mắn có được thêm nụ cười hy vọng 
trong cuộc sống. 
 
Kính chúc mọi thành viên của Hội và mọi ân nhân luôn an mạnh và hạnh phúc. 
      

 
                                                                                                  Kính thư 
                                                                                Linh mục J.B. Lê văn Nghiêm 

 
 


