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Hội Messengers of Love (Sứ Giả Tình Yêu) 
Kính Gửi Quý Vị Ân Nhân 
 
Kính thưa Quý Vị, 
 
Trước hết, thay mặt cho những người phong cùi, tàn tật, nghèo khổ và những em mồ côi 
bất hạnh tại quê nhà, hội Sứ Giả Tình Yêu xin hết lòng đội ơn quý vị về lòng bác ái cao 
cả và sự giúp đỡ quý báu mà quý vị đã dành cho những mảnh đời bất hạnh này.    
 
Gửi kèm theo thư này là bản báo cáo cuối năm của Hội Messengers of Love được gửi tới 
quý vị để tường trình chi tiết và hoạt động của Hội trong 2 năm vừa qua. Tài liệu bao 
gồm những quá trình họat động và những thành quả đạt được của hội. Ngoài những 
chương trình bảo trợ cho các em mồ côi, tài trợ học phí, sách vở, và đồng phục cho các 
học sinh nghèo, khoan giếng, xây nhà cho người nghèo, tân trang trường học và viện mồ 
côi, Messengers of Love còn có chương trình phát quà Giáng Sinh và Tết cho các em và 
các gia đình tàn tật da duoc thuc hien tu nam 2003 den bay gio. Năm nay, hội Messengers 
of Love dự tính sẽ tặng quà Tết gồm quần áo, gạo, thức ăn, tiền lì xì cho hơn 3000 người 
gồm các em mồ côi và nhiều gia đình nghèo, phong cùi, tàn tật. Ben canh do, nam vua 
qua hoi da bao tro dai han them 68 em mo coi ngheo di hoc va giup do tre em vung Bien 
Ho Cambodia cung voi mot co nhi vien o Chennai, India.       
 
Nhờ lòng hảo tâm của quý vị, hội đã thành công và phát triển tốt đẹp mang lại nhiều niềm 
vui và hạnh phúc cho trẻ em mồ côi khuyết tật và những người tàn tật, phong cùi thiếu 
may mắn ở Việt Nam. Những chương trình của Messengers of Love được thưc hiện hay 
không hoàn toàn tùy thuộc vào sự đóng góp và ủng hộ của quý vị ân nhân.  Vì vậy, kính 
xin quý ân nhân tiếp tục rộng lòng giúp đỡ để hội có thể tiếp tục mang tình thương tới 
những mảnh đời bất hạnh.  
 
Trước thềm năm mới, nguyện xin Ơn Trên ban cho quý vị muôn vàn hồng ân của Người 
và kính chúc quý vị một năm mới được nhiều an khang thịnh vượng.  
 
 

Theresa L. Tran   John K. Tran 
Ms. Theresa Trần T. Ly Băng 
MoL President 

Father John Khả Trần 
MoL Spiritual Director 

 


