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"We can do no great things – 
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Quý vị ân nhân Sứ Giả Tình Yêu quý mến, 

 
Mùa xuân sắp đến, tất cả mọi người nao nức vui mừng đón xuân. Thế nhưng những ngày 

lễ, những ngày vui của tất cả lại là những ngày buồn nhất của các gia đình trong những ngôi 
làng cùi hẻo lánh của đất nước Việt Nam. Họ không có đủ gạo để mà ăn cho khỏi đói nói chi 
là ăn mừng Tết.  Những ngày Tết rồi sẽ qua đi như những ngày bình thường khác, với những 
bữa đói bữa no, với những buổi trưa nắng nóng gay gắt, với những buổi tối lạnh run người, và 
với những tâm tình tủi hổ, đau xót cho số phận tật nguyền, nghèo khổ, bị xua đuổi, bỏ rơi, xa 
lánh, tâm tình của những người bị phong cùi.  

 
Ở cách đó vài chục cây số là một trại mồ côi của các Sơ Đa Minh nuôi giữ các em mồ 

côi, phần lớn là các em người Thượng, có một số ít các em người Kinh. Các em oằn oại, run 
lên cầm cập vì lạnh, trong mấy lớp nhà tranh, với mái lá sơ sài không che được nắng mưa. 
Mặt các em đẫm nước, nước mắt pha lẫn nước mưa. Các em co ro ngồi xúm gần nhau trên 
nền xi măng ẩm ướt, để tìm hơi ấm của nhau và để tránh gió tạt mưa bay. Có em một hai tuổi, 
có em năm ba tháng, có những em đã lớn, mười lăm mười sáu tuổi. Các em run lập cập, phần 
vì lạnh, phần vì đói.  Các soeur xót xa nhìn đàn trẻ nhỏ, lẩm bẩm cầu nguyện sao cho cơn gió 
bấc nầy mau qua đi, để các soeur còn đi ra ngoài làng xin gạo về nấu cháo cho các em.  Sắp 
tới Tết rồi, các soeurs cũng muốn được về nhà ăn Tết với gia đình, nhưng cuộc đời của các 
soeur đã gắn liền với các em mồ côi, các em không gia đình không họ hàng, làm sao các 
soeur lại có thể bỏ các em để về nhà ăn Tết được, nhất là trong lúc cô nhi viện đang thiếu 
thốn như lúc này? 

 
Kính thưa quý vị, với tâm tình thương xót cho các mảnh đời bất hạnh này, trong năm 

mới, chúng tôi hy vọng có thể gởi quà cho hơn 3000 trẻ em gồm các em tại 11 cô nhi viện, ở 
vùng núi lạnh và vùng bão lụt, cùng cung cấp quà cho 300 gia đình bệnh nhân tàn tật, phong 
cùi và nhiều gia đình nghèo khác.  Với số tiền bảo trợ 10 đô la cho mỗi em hoặc cho một gia 
đình chúng tôi có thể cung cấp gạo, sữa, quần áo mới, giầy, và các nhu yếu phẩm như đồ 
dùng vệ sinh cá nhân, thuốc gội đầu, lì xì các em tiền và cho các em ăn tiệc để các em có thể 
mừng năm mới như những trẻ em may mắn có gia đình.  Cho các gia đình nghèo, chúng tôi 
có thể tặng họ gạo, dầu ăn, chăn mền, áo ấm và thức ăn để đời sống họ bớt phần khổ cực.  
Kính xin Quý Vị vì lòng thương xót mà tiếp tay với chúng tôi cứu vớt, xoa dịu phần nào 
những mảnh đời quá khốn khổ này và mang đến cho họ những kỷ niệm đẹp và đầy ắp tiếng 
cười trong năm mới sắp đến. Xin gửi quà và chi phiếu bảo trợ của quý vị trực tiếp về một 
trong hai địa chỉ sau đây:   

 
Messengers of Love, P.O. Box 590936, Houston, TX 77259-0936  hoặc    
Messengers of Love, c/o Father John Kha Tran, St. Bartholomew Catholic Church, 5356 

11th St., Katy, TX 77493.   
Xin vui lòng ghi tên “Messengers of Love” hoặc “Sứ Giả Tình Yêu” trên chi phiếu bảo 

trợ.  Mọi đóng góp đều được trừ thuế.   
 
Nguyện xin Ơn Trên ban muôn ơn lành cho Quý Vị và xin thay mặt các gia đình tàn tật, 

nghèo khổ và các em mồ côi kính chúc Quý Vị tràn đầy ơn trên và vạn sự như ý.     
 
Thay mặt Hội Sứ Giả Tình Yêu, 
Ms. Theresa Trần T Ly Băng  
Messengers of Love President 

 
 

I finally found my 
vocation, my vocation is 

Love –  
St. Therese of Lisieux 
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