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IIII    
 hope this letter finds 
you well.  We have a 

few good news to share 
with you.  Thuy Nhu 
Nguyen, a poor student and 
one of the four orphaned 
girls MOL sponsored and 
sent to Vietnamese Ameri-
can Private School in Viet-

nam, is finally here in the USA.  We tried to 
bring Thuy Nhu over for the 2011 summer 
exchange program with Stafford school here 
in Houston, but was not successful.  She fi-
nally got approval to come to the USA for 
medical treatment.   Thuy Nhu was born with 
a facial pigmentation abnormality which 
causes half of her face to be discolored.  Mes-
sengers of Love was able to secure free treat-
ment from Dr. Tue Dinh from Methodist Re-
constructive Surgery unit to treat her free of 
charge.  MOL provides all cost related to pa-
perwork, visa and travel.  She arrived on Oct. 
22nd, 2012 and had already gone to three dif-
ferent treatments with great results.  She is 
doing great.  She is staying with Lien King-
ston, the newly elected president of MOL and 
is going to school.  We plan to have her back 
to Vietnam after one year after she finishes her 
treatment and learn English and experience the 
life here in America.   

We decided that if we can’t bring them here to 
America, we might as well bring America to 
them.  We are adding a new program in Sum-
mer 2013:  “Computer and Technology Train-
ing for an Orphan” where we will outfit or-
phanages with computers and high school 
graduates in the USA can travel to the orphan-

age to teach computer skills and English, ex-
change culture, and continue with on line 
teaching once they return to the USA.  MOL’s 
youth group MOLY had already lined up 5 
local high school graduates and youths who 
signed up to travel to Vietnam to teach and 
share American culture at 3 different orphan-
ages, one of them is St. Joseph orphanage in 
Ho Nai.  Another youth group from Louisiana 
from the church headed by Fr. Dominique will 
also be joining.  They will fundraise on their 
own to pay for airline tickets.  MOL will pur-
chase 15 laptops to outfit the first 3 orphan-
ages and provide housing and food for them 
during their stays.  This program will give our 
children an opportunity to open their hearts to 
humanity, and will provide the orphans with 
training that will offer them a brighter future.     

Over a million children in Vietnam are or-
phaned and live on the street or in orphanages.  
These children lack access to essential health 
services and many are malnourished and ex-
perience mental and physical health prob-
lems.  They have no hope of a future and have 
no one to love them.   Messengers of Love 
(MOL), is a nonprofit organization based in 
Houston, Texas, dedicated to improving the 
lives of as many of these orphaned children as 
possible and bringing God’s love to the under-
served of Vietnam.  MOL seeks to assist and 
encourage them in all its good and inspired 
forms by bringing them hope and much 
needed essentials.  MOL lives out Christian 
teachings, inspired by Mother Teresa, in 

bringing the love of God to the 
forgotten, the impoverished, 
and the least.  MOL seeks to 
provide the missing guidance 
that orphaned and poor children 

desperately need through our programs based 
on the 3 essential Christian foundations: Love, 
Hope and Faith. 

Aside from yearly mission trips, MOL mem-
bers coordinate efforts with the Dominican 
nuns, priests, and religious people in Vietnam 
to reach out to the various communities in-
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cluding or-
p h a n a g e s , 
leper vil-
lages, and the 
underserved 
a b o r i g i n a l 
minorities in 
the highlands 

of Central Vietnam.  All of MOL members are 
volunteers.  Over 97% of the funding we re-
ceive directly benefits those whom we serve.   

MOL started out with “Christmas for a Child” 
program, where every Christmas since 2004, 
we endeavored to bring spiritual light and love 
to those it serves at Christmas so that the real 
meaning of the season is not forgotten.  The 
"miracle" of Christmas is repeated over and 
over again through the joy of caring and shar-
ing.  We fundraise each year before Christmas 
and the donation are used to aid orphans in 
orphanages, aid poor children to go to school, 
build houses for the seniors and the homeless, 
in keeping with the spirit of the season.  Dona-
tions provide Christmas dinner, rice, clothing, 
toiletries, toy and candies for orphans and 
poor children in mountains & flood affected 
areas of Vietnam and Cambodia. Financial 
assistance also helps with basic necessities, 
along with seasonal aid.  Lepers and poor 
families with handicaps often are included.  
Local volunteers including nuns, priests, 
monks give a helping hand in distributing gifts 
to orphanages, elementary schools in rural 
flood affected villages, and mountain villages 
of the “ethnic people”.  Sit-down dinners are 
provided for the children in orphanages.   
 
Over the years, Messengers of Love was able 
to add additional programs and services, 
bringing the total to eight main programs:  
Sponsor an Orphan, Orphanage and School 
Remodeling, Poor Student Scholarship, Holi-
day Gift and Meal for a Child, Home for a 
Leper Family, Medical and Health services, 
Invest in a Child and Disaster Relief Effort.  
As mentioned above, we are adding a new 
program in Summer 2013:  “Computer and 

Technology Training for an Orphan” where 
we will outfit orphanage with computers and 
high school graduates in the USA can travel to 
the orphanage to teach computer skills and 
English, and continue with on line teaching 
once they return to the USA.     

The number of children and adults that MOL 
has touched through its programs and services 
has grown from 150 per year in 2004 to 4700 
per year in 2012, bringing the total to approxi-
mately 25,000 people in the last 8 years.  The 
total number of new homes built by MOL has 
reached 26.   

MOL sponsored three children to the USA for 
medical surgeries:  Danh Vo who suffered 
from severe burns and scars, Hoai Nguyen 
with vision impairment. We recently brought 
Thuy Nhu, a poor student that MOL sponsored 
since 2008, to the USA for treatment of facial 
pigmentation abnormality.  Thuy Nhu arrived 
in the USA on Oct. 22nd, 2012 and have been 
treated by Dr. Tue Dinh at Methodist Recon-
structive Surgery unit in Houston, TX.  All 
hospital expenses were sponsored by the ser-
vice provider and treatments were provided 
free of charge. 

Since its inception, Messengers of Love has 
been funded primarily through individual con-
tributions and MOL’s yearly fund raising 
events: Christmas fundraising Gala, garage 
sales, CD and religious items sales at church 
festivals, and the Marian festival in Carthage, 
Missouri.   In 2012, MOL added a new event 
to its list of fund raising events:  “Mother’s 
day:  A Day for Mom”, an orchid and bonsai 
exhibit and sale with lectures on plant care and 
flower arranging. 

Three new Messengers of Love chapters have 
been formed:  Austin, TX, Falls Church, VA 
and Baltimore, MD in 2010 and 2011.  In 
2011 & 2012, MOL was accepted by the Fed-
eral Office of Personnel into its CFC 
(Combined Federal Campaign) charity organi-
zation list.  This inclusion enables federal gov-

The Journey of Love 
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ernment employees to donate to MOL through 
the convenience of payroll deductions.   
MOLY (Messengers of Love Youth) was 
formed in the summer of 2012 by two high 
school students and within two short months 
has grown to 28 members.  MOLY will help 
with the Christmas Gala and will also hold 
fund raising activities of their own to supple-
ment MOL’s program and services costs. 

Messengers of Love is celebrating its 5 Year 
anniversary this year at our yearly Christmas 
Fundraising Gala. The funds raised will be 
used toward accomplishing our goals for fiscal 
year 2012-2013, which are to:  

Add 1000 children and 300 lepers to our 
Christmas package program where we 
provide daily necessities such as food, 
soap, and toiletries, but also an outfit, 
a small toy, candies and a nice holiday 
meal, bringing the total to over 5000 
people who receive Christmas pack-
ages this year. 

 
Add an additional 30 students to MOL’s 

current list of 185 students receiving 
scholarships.  These are bright stu-
dents who experience financial hard-
ships and potentially have to drop out 
of school in order to work to help out 
the family.  $150 per year will give 
them the hope that they need to realize 
their dreams.  

 
Fund MOL’s upcoming “Computer Tech-

nology and English training” program 
in the summer of 2013.  airline tickets, 
and MOL will provide housing and 
food for them during their stays.  It 
will give our children an experience to 
open their hearts to humanity, and will 
provide the orphans with training that 
will offer them a brighter future. 

 
Build 5 homes for poor and disadvantaged 

families.  $1200 will give a homeless 
family a place to live and they will 

forever be grateful. 
 
Continue MOL’s monthly sponsorship of 

150 orphaned children so they can 
have nutritious food to eat, books and 
uniforms for school, and new clothes 
to wear for New Year. 

 
Purchase 15 laptops which will be outfit-

ted at 3 different orphanages to sup-
port our newly established program:  
“English and Computer Technology 
Training for Orphans” in the summer 
of 2013, where we will empower and 
educate our children.   

 
Build two “giot nuoc” clean water struc-

ture and walkway for 2 mountaineous 
village of Kontum.   

 
Expand the village road at Long Xuyen to 

provide safe travel for the students 
and the people at the village.   

 
Please consider making a contribution in the 
form of sponsorship or donation to help MOL 
achieve its goals for humanity.  Sponsorship 
package can be found at MOL’s website:  
www.MessengersOfLove.com.  For 
pictures of activities and gift giving, visit:  
picasaweb.google.com/MessengersofLove 
 
Thank you for your support.  We look forward 
to continue this journey of love and we hope 
you continue to join us. We wish you and your 
family a very merry Christmas and a New 
Year with much hope, peace and prosperity. 
 
Sincerely, 

 

Theresa Tran, 
Chairperson & Founder 
 

Letter From The Chair 
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DDDD    ear Friends, 
 

IIII     am most honored to 
become the newly 

elected President of the 
Messengers of Love organi-
zation. During the past four 
years, I have had the oppor-
tunity to work with some of 
the most wonderful group 

of volunteers to help improve the lives of 
thousands of the less fortunate in Vietnam and 
other Southeast Asian countries. Even during 
the economic downturn, fueled by an unwav-
ering common passion to share the abundant 
blessings that each has received, these MOL 
volunteers have worked diligently to expand 
the network of donors and the number of re-
cipients annually, year over year. It was not an 
easy task, but they did it with a smile and a 
generous heart, quietly working behind the 
scene without any recognition or compensa-
tion. In many instances, these 
volunteers utilized their own 
resources to supplement any 
budget shortfall. 
 
The newly elected team and 
other MOL members look forward to help 
MOL continue its mission of making a differ-
ence in a person’s life, one at a time. One of 
our major objectives during the next coming 
year is to expand our educational programs to 
cover more orphans and poor children to help 
them become highly productive members in 
the society. We believe that the long term sus-
tainability of the MOL program lies behind 

the success of each individual we help. If we 
can teach each of these children how to fish, 
they in turn can help transfer this skill set to 
the other children in the future generations. 
With limited resources, we will leverage tech-
nology to deliver knowledge to these children 
most expediently. We will request the assis-
tance of the Messengers of Love youth group, 
MOLY, to reach out to these children to teach 
them English and computer technology. 
Where possible, we will provide them with 
additional assistance such as after school tu-
toring to allow them to better compete with 
their peers.  
 
We will also strive to expand our list of do-
nors and volunteers beyond our Vietnamese 
community. Love has no borders. In order to 
achieve this goal, we will continue to commit 
to excellence and operate with the highest 
standards to ensure that most of the fund will 
go directly to benefit the people we seek to 
serve. Through trust and transparency, we be-
lieve that others will join our cause because 
we know goodness is abundant in our society. 
 
Last but not least, we will continue to help the 
poor in dire circumstances and share our 
blessings with the children at Christmas 
through our gift giving program to show these 
children that they are loved and bring some 
joy into their life during this Christian holiday. 
 

The MOL team is eager to 
serve its targeted recipients. We 
hope you will help to rally oth-
ers to join us.  
 

May God bless you and your family during 
this holiday season. Have a Merry Christmas 
and a Happy New Year. 
Sincerely yours, 

 

 
 

Lien Kingston 
President 

Lette
r Fro
m  

The P
residen
t 

Love has no borders.  
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WWWW    hat started off as a small idea, a proposi-
tion between two caring, active students, 

now became a reality. 
 
Clements High School student, Victoria Vuong, 
also known as Tori, attended the Messengers of 
Love 2011 Gala and was inspired and amazed by 
all the families and individuals working tirelessly 
in order to help those less fortunate than them in 
Vietnam.  She 
started talking 
to her friend, 
Peter Yun, 
another stu-
d e n t  a t 
Clements High 
School, about 
starting a Mes-
sengers of 
Love Youth 
group.  Mes-
sengers of 
Love Youth 
missions are 
two-fold:  a) to 
help Messengers of Love achieve its mission and 
goal, which is to provide improvements in the 
quality of life of deprived children in Vietnam 
and b) to provide opportunities for High School 
Youths to volunteer and give back to the society 
in meaningful ways.   
 
For six months Peter and Victoria devised a Con-
stitution, organized volunteer events, and created 
a pen-palling system that they could present to 
the Messengers of Love’s board in hopes that 
they would approve their proposition.  On March 
10, 2012, Messengers of Love Youth group was 
officially formed, with Peter and Tori as Messen-

gers of Love Youth Co-Presidents.  Tori and Pe-
ter worked with their advisors and sponsors to 
interview and choose members and officers that 
would carry the group through its first year.  
 
Although relatively new, members of Messengers 
of Love Youth are filled with passion and pride 
for what they are doing.  They organized a com-
munity wide garage sale in which they earned  
$751 in proceeds to go toward those less fortu-

nate in Viet-
nam.  They are 
hoping to con-
tinue with its 
own fund rais-
ing events in 
the near future, 
plus help Mes-
sengers of Love 
out in the up-
coming Christ-
mas Gala and 
Mother’s Day 
flower exhibit 
and sales   in 

2013. 
 

Tori Vuong 
MOLY President 

MOLY officers meeting 

This is my simple religion.  
There is no need for temples;  

no need  
for complicated philosophy.  

Our own brain,  
our own heart is our temple; 
the philosophy is kindness.  

Dalai Lama 
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IIII    t turned out to be a great Sunday for 
MOLY.   It started out slowly but they 

ended the day surpassing their goal.  

IIII    
 am so very proud of Tori, Peter, and those 
that signed up for the garage sale. I saw 

two young adults who are mature way beyond 
their years. They have shown me commitment, 
dedication, and hard work throughout this en-
tire fund raising process.  It was not about how 
much they have raised but how much “heart” 
these kids have. 
 
Peter had a band competition on Sat until 1:00 
am in the morning. He had three hours of 
sleep. Got up at 4:00 to work with his mom to 
setup the tent and started displaying the 
clothes.  Tori had an orchestra competition, got 
home at 4 pm, baked dozens of cookies be-
cause she would like to make a little extra 
money selling cookies and lemonade.  Got up 
at 4:00 am, gathered her stuff for the sale and 
headed over to Peter’s house to help them. By 
6:00 am, two more kids came to help setup 
while Tori and Peter drove around the 
neighborhood putting up the signs.  By 7:00 
am they were open for business. The kids 
stood at the corner holding signs, jumping, 
advertising the garage sale with great tenacity. 
They were so happy seeing customers showing 
up. 
 
I watched these two kids in action the entire 
day and I admired them so much and I couldn’t 
be more proud of them. They are amazing !!! 
Seeing the joy on their faces when the first 

customer drove up, mak-
ing sales and accepting 
payment, and then even-
tually surpassing their 
goal is priceless and it 
brings tears to my eyes. 
They are such wonderful 
kids. 
 
Another amazing person 
is Peter’s mom, without her, this garage sale 
would not have been the kind of success that it 
was.  She tried her best to get another .25 cent 
or .50 cent from customer and trust me it was 
not easy.   
 
We also have a feel good story for the day.  
Lien Kingston has some bedroom furniture for 
sale, but we couldn’t imagine how it can be 
sold being that it was so big and heavy.  My 
husband took pictures of them.  By the after-
noon a woman appeared.  She said she has 
been driving around looking a garage sale.  
She stopped by Randall's asking the cashier if 

he knows of any 
sales in the area, 
and as she got 
back on the street 
she saw a balloon 
and the sign from 
the kids.  She 
came and Lien’s 
furniture is exactly 
what she needed.  
She was so happy.  
She hugged us and 

thought it was a miracle and so did we.  That 
was the best $170 ever !!!! 
 
Last but not least - 
thanks also to all 
who contributed 
items for the garage 
sale -clothes, shoes, 
games, books, chil-
dren's items, art, 
jewelry and sporting 
goods and furniture. 
There is no way we could have raised all the 
funds for MOLY without all the donations and 
time. 

From a proud mom - Tina Vuong 



 

10 

 
 

 
 
 

 
WHAT YOUR DOLLARS CAN DO. 

 

OOOO    ur projects are completely financed by donations.  We can 
only accomplish our missions through the support of our 

sponsors, and through volunteers who give their time and ef-
fort to support the cause.  We hope that you will help us fulfill 
that dream. Together, we can be Messengers of Love to the 
world and help build the Kingdom of God on earth. Your do-
nation to Messengers of Love will make a lasting difference in 
the lives of children in need. Your generosity provides crucial 
assistance for children around the world: children who face 
hunger for food and love,  disease, and extreme poverty.  Your 
support is urgently needed. 
 
$10 per child Holiday gift package: includes new clothes, 
shoes, toy, books, soap, toothbrush, toothpaste, shampoo, li xi 
money, Holiday dinner and special Holiday treats.  
$10 relief per poor family: includes food, rice, cooking oil, 

blanket, warm clothing, etc.  
$15 per child per month: send a child to a good school and buy 

school clothes, books and other needs.  
$200: Dig a well for a poor village  
$1200: Build a brand new two room home for a poor disadvan-

taged family. 
$2,000: Rebuilding and remodeling a 40 students class room in 

rural areas.  
$3,000: Build a brand new dining hall, a bathroom and a play-

ground for each 40 student class room in the rural areas .  
 
All donations are tax deductible, and you may contribute by 
mail or use the internet at your convenience. 
 

To donate by check or money order: 
Make it payable to Messengers of Love.   

Mail your donation to:   
Messengers of Love, P.O. Box 590936 

Houston, TX 77259. 
 

To donate on line: 
Visit:  www.messengersoflove.com  
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""""Speak tenderly to them. Let there be kindness in your face, in your eyes, in your smile, in the warmth of your Speak tenderly to them. Let there be kindness in your face, in your eyes, in your smile, in the warmth of your Speak tenderly to them. Let there be kindness in your face, in your eyes, in your smile, in the warmth of your Speak tenderly to them. Let there be kindness in your face, in your eyes, in your smile, in the warmth of your 

greeting. Always have a cheerful smile. Don't only give your care, but give your heart as well." greeting. Always have a cheerful smile. Don't only give your care, but give your heart as well." greeting. Always have a cheerful smile. Don't only give your care, but give your heart as well." greeting. Always have a cheerful smile. Don't only give your care, but give your heart as well."     
---- Mother Teresa  Mother Teresa  Mother Teresa  Mother Teresa     

MOL Vietnam OutreachMOL Vietnam OutreachMOL Vietnam OutreachMOL Vietnam Outreach 

South Vietnam  South Vietnam  South Vietnam  South Vietnam      
Representative:  Sister Clara Lien NguyenRepresentative:  Sister Clara Lien NguyenRepresentative:  Sister Clara Lien NguyenRepresentative:  Sister Clara Lien Nguyen 

Highland Central Vietnam  Highland Central Vietnam  Highland Central Vietnam  Highland Central Vietnam      
Representative: Sister Agnes Thinh NguyenRepresentative: Sister Agnes Thinh NguyenRepresentative: Sister Agnes Thinh NguyenRepresentative: Sister Agnes Thinh Nguyen 

◊ St. Joseph Ho Nai Orphanage 
◊ Ky Quang Temple orphanage 
◊ The AIDS children orphanage 
◊ Nam Hung Orphanage 
◊ Bung Orphanage 
◊ Bung Sang home of the blind orphanage 
◊ Thien Than home of the disabled children 
◊ Ngo Quyen orphanage 
◊ Thien Binh orphanage 
◊ Hoa Hong orphanage 
◊ The lepers of Ca Mau village 
◊ The poor students of Dong Nai province 
◊ The Lam Dong home of the elders 
◊ The poor families of Tay Ninh 
◊ Poor students of Dong Nai 
◊ Poor students of My Tho 
◊ Long Xuyen village 

◊ Vincent I of Pleiku orphanage 
◊ Vincent II of Pleiku orphanage 
◊ Kre of Kontum mountain Orphanage 
◊ Buong Chuoi orphanage 
◊ Kontum schools for the ethnic children 
◊ Mai Am Mai Son of Da Lat home for street kids 
◊ The children and poor in the village of Churu 

and village of Buong Chuoi, Da Lat 
◊ The ethnic poor children in the village of Gai 

Lai 
◊ The ethnic poor children of Suoi Thong Da Lat 
◊ The ethnic poor children of Ha Bau, Kontum 
◊ The ethnic poor children of Tu Tra, Kontum 
◊ The ethnic poor children of Ham Rong, Kontum 
◊ The ethnic poor children of Gan Reo, Kontum 
◊ The lepers and poor families of Ngol Ta village 

Central Vietnam  Central Vietnam  Central Vietnam  Central Vietnam      
Representative: Father Nghiem Le Representative: Father Nghiem Le Representative: Father Nghiem Le Representative: Father Nghiem Le  

North Vietnam  North Vietnam  North Vietnam  North Vietnam      
Representative:  Sister Hoa Vu Representative:  Sister Hoa Vu Representative:  Sister Hoa Vu Representative:  Sister Hoa Vu  

◊ The orphanage of Phu Bai, Hue 
◊ The Huong Phuong orphanage 
◊ Hue orphanage  
◊ Children and poor in 7 villages:  Thon Bach 

Thach, Thon Cao Doi Xa, Thon Dong Hai,  
Thon Dong Luu, Thon Le Thai Thien, Thon 
Bai Qua, xa Loc Tri & Loc Dien, Phu Loc in 
the flood areas of Thua Thien Hue 

◊ Home of the Blind, Thua Thien, Hue 
◊ The elementary children of 7 schools in Phu 

Loc 
◊ Vung Kinh Te Moi, Phu Loc 

◊ The Chi Linh leper village 
◊ Nha Tinh Thuong Huong La orphanage 
◊ Lang Son Orphanage 
◊ Bui Chu Orphanage 
◊ Poor students of Thanh Hoa 
◊ The ethnic students of Cao Bang, Lang Son 
◊ The blind and disabled of Hai Duong 

MOL Southeast Asia MOL Southeast Asia MOL Southeast Asia MOL Southeast Asia ----        Representative:s  Mr. Thuy Nguyen & Ven. Van PhapRepresentative:s  Mr. Thuy Nguyen & Ven. Van PhapRepresentative:s  Mr. Thuy Nguyen & Ven. Van PhapRepresentative:s  Mr. Thuy Nguyen & Ven. Van Phap 

◊ Kom Pot Orphanage 
◊ Pnom Penh Orphanage 

◊ P.U.S.H. Christian Orphan Home, Chennai, India 
◊ Mercy & Grace Orphanage, India 

Mol Local Communities Service  Mol Local Communities Service  Mol Local Communities Service  Mol Local Communities Service  ----        Representative:  Ms. Theresa TranRepresentative:  Ms. Theresa TranRepresentative:  Ms. Theresa TranRepresentative:  Ms. Theresa Tran 

◊ Disaster relief - Vietnamese coastal communities of Texas 
◊ Thanksgiving meal for the Homeless of Houston, Texas 

◊  
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OUR MISSIONS 

 
Through our sharing, giving and loving, we bring 
happiness and peace to our-
selves and at the same time, 
make a difference in the lives 
of those less fortunate, espe-
cially the orphans. Messen-
gers of Love was started so 
that each of us can have an 
opportunity to make a poor 
child feel that someone is thinking of them and 
loving them.  Children who grow up unloved and 
abandoned often experience low confidence, and 
low self esteem. This leaves them with a very 
negative outlook on life.  By letting them know 
that they are loved through our love and charity 
year after year, we are actually giving them a 
more positive emotional foundation and a 
brighter future.  As Messengers of Love, we want 
to be able to do this for as many orphans as possi-
ble. 
 
THOSE WE SERVE:  THE ORPHANS AND THE 

POOR/LEPERS 

 
Each year, there are thousands of children aban-
doned by their parents for various reasons: eco-
nomics, illness, death of parents, out of wedlock 
childbirths.  These children end up on the streets 
or in orphanages and can never experience what a 
normal child experiences, the love of a par-
ent.  Messengers of Love’s programs strive to 
enrich the lives of orphaned youth living in Viet-
nam and to protect them from the negative influ-
ences within society.  Messengers of Love strives 
to show these forgotten children that there is still 
hope for a brighter future.  
 
There are also many poor families in Vietnam 
who are homeless or live in run down huts that 
are very unsanitary. Many of these people are ex-
lepers and are outcast by society. Currently, the 

local government has very few programs to help 
these families with shelters or food. Funding al-
lows MOL to build a small two-room cement 
home for a family of four. MOL can also have a 
well dug to provide clean water for the family. 
 
Through various programs, Messengers of Love 
will meet the health care, nutritional, and educa-
tional needs of the poor and orphaned communi-
ties it serves.    
 

FUND RAISING EVENTS 

 
◊ Yearly Christmas Gala & Fundraiser  
◊ Cherry Blossom fund raising event in DC  
◊ Medical mission fundraising Austin TX  
◊ Mother Day Bonsai & Orchid sale 
◊ Booth at Marian Festival in Missouri 
 
MOL GROWTH 

 
MOL GOT APPROVED for inclusion into Com-
bined Federal Charity (CFC) list.  A lot of hours 
went into preparing the extensive application and 
the financial report which was audited by an in-
dependent audi-
tor.  MOL attended 
various charity fairs 
held at various naval 
and army bases to 
promote and raise 
awareness among 
our federal employ-
ees of MOL’s mis-
sion.   
 
MOL’s CFC code is 34043, please help spread 
the word to all federal employees you 
know.  Many of MOL supporters and friends in-
cluding those from afar such as Washington DC 
and Baltimore, Maryland are working actively to 
campaign and promote MOL among their federal 
employee co-workers.   

 CFC LIST 

        
     MoL  Ap

prove
d 
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SPONSOR AN ORPHAN  

Most orphans in orphanages are mal-nourished 
due to lack of funding.  Since 2004, MOL had 
been providing monthly food, milk, and tuition to 
77 orphaned children from 3 smaller sized or-
phanages.  
 

SCHOOL LUNCH FOR POOR KIDS  

At Phu Loc, Thua Thien, there are several fami-
lies in the village who work in the rice fields.  
They send their children to the local kindergarten 
school.  MOL helps the parents by subsidizing 
the children’s lunch so they can stay at school for 
the entire day.  MOL provides lunch for 78 kids.   

 

CLEAN WATER SYSTEM  
The people in Gia Lai were mostly ethnic minori-
ties.  There are several lepers who are forced to 
live isolated from the main village in run down 
huts.   In the summer months, they do not have 
enough water from the stream to use, thus re-
quired to travel a long way on a muddy dirt road 
toward the mountain to get water.  MOL is able 
to build two clean water systems for the village of 
200 families through The Dominican sisters of 
Rosa Lima who serve their communities. 
 

HOME BUILDING  

Messengers of Love members from Vietnam 
oversee home building projects with funding sup-
ported by MOL USA.  Families receiving new 
homes often are poor, destitute or lepers without 
a place to live or whose home can barely keep out 
the elements nor give them safe shelters.  MOL 
on an average build 5 new houses for 5 families 
per year.   
 

HOLIDAY GIFT AND MEAL  
For only $10 per child for each Holiday, you can 
bring many moments of happiness, laughter, and 
childhood holiday memories.  Through your gifts 
and love you are actually making a positive im-

pact on the children’s lives and brightening up 
their future. They will have a different future by 
growing up physically and emotionally secure 
and healthy.   
 

ORPHANAGE AND SCHOOL REMODELING 

Many schools in rural areas are run down and 
unsafe for students. The roofs leak, the beams, 
windows and doors are rotted, the paint is peel-
ing, and there are no fans to cool off the summer 
heat. By fixing up their schools, the children can 
learn in a safe and comfortable environment. Dur-
ing 2013, MOL plans to remodel 3 schools and 2 
orphanages.  MOL representatives will select 
both agencies based on need. Each facility will be 
completely renovated with new paint, doors, win-
dows, roof, and equipment.    

 

SCHOLARSHIP FOR A POOR STUDENT 

MOL provides educational assistance to poor stu-
dents who have a desire to continue with their 
education but cannot afford to. This program pro-
vides tuition, books, school lunches and uniform 
for one child and allows the child the opportunity 
to continue with his/her education.  MOL follows 
through with each child and continues to support 
program participants after high school to ensure 
that they will be able to continue to study at a 
college or university with higher education. Cur-
rently MOL has 185 children on its list of spon-
sored students.  A waiting list of students eager to 
join the Educational Assistance program.   Addi-
tional funding will enable MOL to provide educa-
tional assistance to its target of 200 students from 
9 villages in 2013 and able to add another 30 stu-
dents in 2014.    
 

COMPUTER AND TECHNOLOGY TRAINING 

High school graduates in the USA can travel to 

the orphanage to teach computer skills and 

English, which we hope to implement in Sum-

mer 2013 . 
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SPONSOR A CHILD FOR MEDICAL 

TREATMENT 

MOL provides medical and health services to the 
poor and orphaned by collaborating with medical 
group of doctors, dentists, optometrists, and other 
health professionals who travel with MOL repre-
sentatives on trips to Vietnam to operate on 
burned cases at local hospitals, to provide medi-
cal treatments, and to give medicines to the poor 
and the orphans.  MOL also brings severely 
burned and handicapped children to the USA to 
obtain surgery and treatments that are not other-
wise available in Vietnam.  
 

DISASTER RELIEF EFFORT 

Since 2006, MOL added Disaster Relief pro-

gram by assisting and providing funding for 

disaster relief efforts yearly, both locally in 

Houston, Texas and abroad.   MOL helps re-

build and distribute food, rice, clothing, and 

blanket to many families that experienced dis-

asters.  In 2009, MOL helped 200 families in 

central Vietnam, Thua Thien overcome hunger 

from the flood by distributing rice, food, sup-

plies in 2 phases of relief effort.  In 2010, MOL 

did the same for 200 families in the flood area 

of Ha Tinh, Vietnam.  In 2010, MOL provided 

school supplies for 200 children and vitamins 

for 3000 adults of Haiti via a medical mission 

team after the earthquake.   MOL assisted 

families of hurricane Katrina seeking refuge in 

Texas.  MOL volunteers helped clean up, re-

building homes and communities for several 

victim families of hurricane Ike in Houston.  

MOL plans to continue its yearly relief effort to 

the victims in need.    

 

 

 

Orphans awaiting sponsors  

MOL provides lunch for kids 

The orphans at Ho Nai orphanage are  
sponsored by MOL with daily milk  

Run down home of  
a family in Gia Lai 

Sister Sang with  
a leper lady in Gia Lai 

Messengers Of Love with 
the leper in the new home 

Home is being built 
with MOL funding  
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LLLL    ễ Giáng sinh là 
lúc mà người ta 

bỏ thời giờ để về gần 
với gia đình, để đi 
shopping sắm sửa, để 
cho và nhận quà tặng, 
và party thâu đêm với 
bạn bè. Đó là ý nghĩa 
của ngày lễ Giáng Sinh mà tôi đã từng có 
trong bao nhiêu năm. Tôi cũng ăn mừng 
Giáng sinh với bạn bè và gia đình như mọi 
người khác, như một thông lệ, một thói quen, 
một cái máy. Thế nhưng những niềm vui 
chóng qua đã để lại trong tôi một nỗi buồn và 
nỗi trống vắng trong đáy tim mà tôi không biết 
tại sao. Ngày lễ Giáng sinh đã trở nên ngày 
càng vô nghĩa đối với tôi. Tôi bắt đầu đặt câu 
hỏi: “Ý nghĩa thật sự của ngày Giáng sinh là 
gì?” 
 

Đó là ngày chủ nhật cuối cùng trước ngày 
Giáng sinh năm 2001. Tôi đi nhà thờ như 
thường lệ. Ngồi trước mặt tôi vài hàng ghế là 
một cô bé Á Đông mặc một chiếc váy xinh 
đẹp. Cô bé ấy độ chừng năm hay sáu tuổi gì 
đó. Qua nét mặt, tôi đoán cô bé ấy chắc là 
người Trung Quốc. Cô bé quay lại và nhìn tôi, 
mỉm cười. Tôi nhìn qua bên cạnh thì thấy một 
phụ nữ da trắng. Người phụ nữ lâu lâu lại nhìn 
sang cô bé, xong rồi đưa tay ra nắm tay cô bé. 
Cô bé rõ ràng không phải con gái ruột của bà 
ta, vì bà ta là người da trắng và cô bé rõ ràng 
là Á Đông, không một chút lai trắng. Tôi nghĩ 
có thể là cô bé đã được nhận nuôi từ những 
trại mồ côi bên Trung Quốc. Sau đó, bà ta cúi 
xuống và bế cô bé lên. Bà ta nhẹ nhàng hôn 

lên má cô bé và mỉm cười với cô. Cô bé vui 
vẻ đón nhận tình thương của người mẹ nuôi. 
Cô bé mỉm cười và quàng tay ôm cổ mẹ, áp 
mặt vào tóc của mẹ, chìm đắm trong hạnh 
phúc. Tình yêu và sự dịu dàng giữa hai người 
không liên quan ruột thịt từ hai thế giới khác 
nhau làm cho tôi thật cảm động. Tôi tiếp tục 
ngắm nhìn hai mẹ con. Tôi cảm phục người 
mẹ có tình cảm chân thật cho một đứa con gái 
không phải là máu mủ của chính mình. Tôi đã 
vui cho cô bé vì em đã tìm thấy tình yêu chân 
thật và đã có mẹ. 
 

Sau đó, đột nhiên, một nỗi buồn sâu xa đến 
với tôi, tràn ngập trong tâm hồn. Tôi nghĩ đến 
tất cả các bé gái và bé trai không được may 
mắn như em bé này: các em bé trong các trại 
mồ côi không có cha hoặc mẹ, không ai 

thương yêu, âu yếm. Các em thèm khát sự chú 
ý, một cái hôn, một vòng tay ôm. Các em lớn 
lên hoàn toàn cô độc một mình trên thế gian. 
Trái tim tôi cảm thấy nặng nề. Nước mắt dâng 
lên đôi mắt của tôi. Tôi bắt đầu khóc. Hình 
ảnh của những đứa bé trong trại mồ côi, đói 
khát không những vật chất nhưng còn đói khát 
tình thương đã in vào trong tâm trí của tôi. Tôi 
không thể ngừng khóc. Khi đó câu nói của 
Thánh John, trong Chương sáu đã đến với tôi: 
" Đây là tình yêu: không phải chúng ta đã yêu 
Thiên Chúa trước, nhưng Ngài đã yêu thương 
chúng ta trước, và gửi con trai một của Ngài 
để làm của lễ hy sinh chuộc tội cho tội lỗi 
chúng ta. Các bạn thân mến, vì Thiên Chúa 
yêu thương chúng ta, chúng ta phải yêu 
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thương nhau". Và lúc đó, tôi đã hiểu rằng tôi 
đã được của câu trả lời cho câu hỏi: " Ý nghĩa 
thực sự của Giáng sinh là gì?". Tôi đã hiểu 
rằng Giáng sinh là ngày lễ kỷ niệm tình yêu 
của Thiên Chúa, nhưng cũng là lúc chúng ta 
chia sẻ tình yêu với những người khác để đáp 
trả lại tình yêu của Ngài cho ta. Và ngày chủ 
nhật đó, tôi đã nhận được ân sủng của Chúa. 
Ngài đã mở trái tim của tôi để yêu thương và 
có lòng từ bi cho các trẻ em mồ côi. Ân sủng 
tôi nhận được đã cho tôi biết rằng “người 
khác” mà Chúa muốn tôi yêu thương, là các 

em này. 
 

Phải mất hai mùa Giáng Sinh với 
nhiều ngày trong thinh lặng một 
mình và cầu nguyện để cho tôi 
hiểu được đầy đủ ý nghĩa của 
ngày Lễ Giáng Sinh. Ý nghĩa đó 
được thể hiện đầy đủ và nằm gọn 
trong câu nói của St John, 
Chương 6.   
 

Rồi từ đó, hàng năm, vào mỗi dịp Noel, tôi cố 
gắng thu xếp thời giờ để đi vào thinh lặng, cầu 
nguyện và suy ngẫm, chuẩn bị chào đón Ngài 
trong lúc mọi người đang vui nhộn, các cửa 
hàng đầy mầu sắc với những người qua lại 
nhộn nhịp đang mời mọc, những buổi dạ tiệc 
dạ vũ thâu đêm cùng bạn bè đang chờ đợi.  Đó 
cũng là một sự cố gắng phi thường đối với tôi.  
Đôi khi, Thiên Chúa giúp một bàn tay bằng 
cách cắt đứt trong tôi tất cả những mong 
muốn, để tôi không có sự lựa chọn, mà chỉ còn 

có mỗi con đường là đi vào sa mạc để cùng ở 
với Ngài.  Vì thế, mỗi mùa Giáng Sinh, tôi lại 
đi cuộc hành trình trong nỗi cô đơn của căn 
phòng tôi, của nhà nguyện, và nơi đó tôi cầu 
nguyện với Thiên Chúa để cho tôi có thể 
“sống và thở ý nghĩa và tinh thần của Giáng 
Sinh”.  
 

Sau đó, tôi tham gia cùng với tất cả các con 
cái Thiên Chúa 
cùng mừng vui 
đón chào bằng 
những giọng hát, 
lời ca, chúc tụng. 
Tôi hân hoan chờ 
đợi, đón chào một 
Chúa Giêsu bé nhỏ đi vào thế giới làm người 
để chết vì tình yêu.  Tâm hồn tôi mở rộng, đón 
chào những em bé mồ côi nhỏ bé bằng những 
gói quà, những bộ quần áo mới, kẹo bánh, bữa 
ăn ngon… cho các em biết rằng các em được 
Thiên Chúa và các cô các chú yêu thương và 
đã gửi gấm những gói quà tới tận tay các em 
qua những Papa, Mama Noel dễ thương đầy 
ắp tình người.   
 

Lễ Giáng sinh đã mang lại một ý nghĩa sâu xa 
và tôi đã không còn cảm thấy trống vắng trong 
tâm hồn mỗi dịp Giáng Sinh về.  Và tôi vẫn 
hằng cầu nguyện rằng một ngày nào đó sẽ 
không còn em bé mồ côi nào trên đất nước 
Việt Nam bị cô đơn, bỏ rơi, tủi hủi vì không 
có ai nghĩ tới mình, nhất là vào dịp lễ Giáng 

Sinh.   
 
Theresa Trần 
 
Theresa Trần là một kỹ sư làm 
việc cho chương trình không 
gian Hoa Kỳ NASA và là người 
sáng lập hội Messengers of 
Love (MOL), một tổ chức có 
mục đích mang lại tình yêu và 
hạnh phúc cho các trẻ em mồ 
côi Việt Nam. Trong mùa 
Giáng sinh 2011, MOL tặng 
quà Giáng sinh cho hơn 3,700 
trẻ em mồ côi, bao gồm trẻ em 
từ 26 trại mồ côi ở Việt Nam, 
một trại mồ côi Ấn Độ và hơn 
1,000 người phong cùi, tàn tật. 

Cô Theresa 
mặc quần áo 
mới cho các 
em tại  

cô nhi viện 
AIDS  

– Thủ Đức – 
Giáng Sinh 
2011  

Tôi đã hiểu rằng Giáng sinh là ngày lễ kỷ 
niệm tình yêu của Thiên Chúa, nhưng cũng là 
lúc chúng ta chia sẻ tình yêu với những người 
khác để đáp trả lại tình yêu của Ngài cho ta.  

Vì thế, mỗi mùa 
Giáng Sinh, tôi lại 
đi cuộc hành trình 
trong nỗi cô đơn 
của căn phòng tôi, 
của nhà nguyện, 
và nơi đó tôi cầu 
nguyện với Thiên 
Chúa để cho tôi có 
thể “sống và thở  
ý nghĩa và  
tinh thần  
của  
Giáng Sinh”.  

Ý Nghĩa Th	t S� C�a Ngày L� Giáng Sinh 
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MOL held several fund raising activities during the year.   
Thanks to the members, volunteers, supporters, donors, sponsors  
who all contributed to help MOL carries out its mission. 

AVT at MOL Christmas fund raising – left 
 

MOL Winter Holiday Benefit Dinner  
~ Houston  

MOLers team at Fall fund raising event 
~ Austin  

MOLers team at Spring fund raising din-
ner 

MOL members working at garage sale MOL at Marian Festival in Carthage  
~Missouri 
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Christmas & Tet Gift packages for the Orphans and the Poor 
Christmas and Lunar New Year 2011 

Over 3700 children and over 300 families and 1000 poor people received  
Christmas and Tet gift packages from Messengers of Love this past year.  

 
Children at AIDS orphanage received gifts 

 
Distributing milk & food  to AIDS orphanage 

  

 
The blind orphans at Bung Sang received their gifts 

  

 
Santa distributed more gifts and food at Bung Sang 

 
Orphans at Ky Quang Temple received Christmas gifts 

 
Food and rice distributed at Ky Quang temple 
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Co nhi Ngo Quyen - baby got milk 

  

 
Gifts package includes face wash, towel and toy also 

  

 
Kre Orphanage 

  

 
Thien Binh orphanage 

  

 
Food & clothes for the ethnic children of Ha Bau 

  

 
Ta Nung orphanage - Da Lat 

  

 
Food & clothes for the children of “Kinh Te Moi”Area 

  

 
Ethnic children at Tu Tra received gifts 
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Tet food and supplies for the ethnic lepers of Jala 

  

 
Tet food and supplies for the ethnic leper of Jala 

  

 
Tet  food and supplies for the ethnic leper of Jala 

  

 
Tet  food and supplies for the ethnic leper of Jori 

  

 
Tet  food and supplies for the ethnic lepers of Jori 

  

 
Tet  meal for the poor at Phu Loc, Hue 

  

 
Christmas Gift  

Food & supplies for the poor elderly 

  

 
Christmas Gift  

Food & supplies for the poor elderly 
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Sr. Lanh gave scholarship to Anh Thu 

 
Sr. Hien gave scholarship to Quynh Hoa 

  
Ms. Kim Vu (USA) gave scholarship to student   

~ My Tho 

  
Ms. Kim Vu & Fr. Sang Nguyen with students 

 
Ms. Kim Vu gave scholarship to student  

~ Dong Nai 

 
Ms. Kim Vu with students  

~ Dong Nai 
  

 
Fr. Nghiem Le & Ms. Vu with students  

~ Phu Loc, Hue 

  

 
Fr. Nghiem Le & Ms. Kim Vu gave scholarships  

~ Hue 

 

MOL members from the USA made visits to Vietnam  
to give scholarships to poor students that MOL sponsors.   

Thanks to the members, volunteers who spent time and their own funds for their trips.   
Over 180 children from 8 regions were given scholarships to go to school  
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Messengers of Love Programs 
Making a Difference One Child and One Family at a Time  

 
 

HHHH    àng năm cứ vào khoảng cuối tháng Năm, 
đầu tháng Sáu là các học sinh tại Mỹ lũ luợt ra 
trường. Nhiều học sinh gốc Việt ra trường với 
danh vị Thủ Khoa hay Á Khoa. Các Tân Khoa 
xuất sắc này làm cộng đồng Việt Nam hãnh 
diện. Từ trên 15 năm nay, tại Houston mỗi năm 
Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam có chương 
trình Ngày Truyền Thống và Trung Tâm Văn 
Hóa Việt Nam với chương trình Vinh Quy Bái 
Tổ, làm lễ vinh danh các tân khoa rất long trọng 
để khuyến khích giới trẻ tiếp tục thăng tiến 
trong xã hội Hoa Kỳ và bảo tồn truyền thống tốt 
đẹp của văn hóa Việt Nam.   
 
Tuy nhiên bên cạnh những thành quả này còn có 
những trường hợp thành công khác, tuy có vẻ 
khiêm tốn hơn nhưng lại là những tấm gương cố 
gắng đáng khâm phục của phụ huynh cũng như 
học sinh.  Những gương thành công này tạo nên 
niềm hy vọng cho những trẻ em đang sống trong 
hoàn cảnh bất hạnh, cố gắng hướng tới một 
tương lai tốt đẹp hơn.  Điển hình nhất trong năm 
nay, có lẽ là trường hợp em Nguyễn Hoài vừa 
lãnh bằng tốt nghiệp trung học tại trường Trung 
Học Clear Lake, thuộc khu học chính Clear 
Creek, thành phố Houston.    
  
Được biết Nguyễn Hoài cùng với em gái sống 
và lớn lên trong trại mồ côi Hố Nai từ năm 3 
tuổi khi Mẹ mất.  Em bị tật mắt bẩm sinh, mù 
gần như toàn diện.  Năm 2007, Nguyễn Hoài 
vừa 13 tuổi thì được ông James King, thuộc một 
tổ chức thiện nguyện Hoa Kỳ, bảo trợ qua Mỹ 
vì bác sĩ và nhà thương Mayo ở tiểu bang Min-
nesota đồng ý giải phẫu mắt miễn phí cho 

Hoài.  Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm kỹ 
lưỡng bác sĩ tại đây quyết định là trường hợp 
của Nguyễn Hoài chưa thể giải phẫu được, mà 
phải đợi đến lúc em 21 tuổi, may ra mới có hy 
vọng. Ông James King phải trả em về lại Việt 
Nam, ngoại trừ có ai tại Hoa Kỳ nhận em làm 
con nuôi. 
 
Do một sự tình cờ hy hữu, cũng vào thời điểm 
này hội Sứ Giả Tình Yêu tại Houston, tiểu bang 
Texas, đang giúp đỡ trại mồ côi Hố Nai.  Ông 
James King liên lạc với cô Ly Băng Trần, giám 
đốc Hội Sứ Giả Tình Yêu.  Sau rất nhiều đắn đo 
Cô Ly Băng, là một kỹ sư tại cơ quan Quản Trị 
Hàng Không Không Gian Quốc Gia (NASA) tại 
Houston nhận em làm con nuôi để em được 
sống tại Houston và đi học tại trường trung học 
Clear Lake.   Đây là một trường hợp rất đặc biệt 
vì Cô Ly Băng còn độc thân, chưa từng có kinh 
nghiệm nuôi trẻ, nhất là các trẻ em tật nguyền.   
 
Cô Ly Băng tâm sự 
lý do cô can đảm 
nhận Hoài làm con 
nuôi dù nhiều 
người ngăn cản: 
“Em không thể nào 
gửi Hoài về Việt 
Nam khi biết tương 
lai sẽ chỉ lang 
thang ngoài đường 
bán vé số vì mắt 
Hoài bị như vậy. 
Thứ nữa, em nghĩ 
đó là một cái duyên.  
Nói theo bên Phật, 

Hoài nhận bằng tốt nghiệp 
Trung Học Cấp Ba 
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nó tới với em là một cái Duyên, nói theo bên 
Chúa là sự sắp đặt của Chúa thì em chấp nhận, 
vậy thôi!” 

 
Thời gian mới đến Mỹ để chữa mắt, Nguyễn 
Hoài ở với một gia đình người Mỹ. Em tâm sự 
những ngày đầu tiên tại Mỹ của em: “Lúc mới 
qua con ở với một gia đình người Mỹ.  Vì con 
qua để chữa mắt nên con ở đó cỡ 3 tháng để họ 
khám mắt xem như thế nào.  Khi họ nói không 
thể mổ được thì họ chuyển con cho Cô Ly 
Băng, và Cô Băng nhận nuôi con.” 
  
Sự thích ứng với đời sống mới cho Nguyễn 
Hoài là một khó khăn không nhỏ, vì ngoài trở 
ngại về mắt, cũng như ngôn ngữ, Hoài hoàn 
toàn xa lạ với trường lớp Hoa Kỳ lúc 13 tuổi. 
Tuy nhiên trường Clear Lake là một nơi có 
nhiều phương tiện và Nguyễn Hoài được giúp 
đỡ tận tình về mọi mặt.  Cô Ly Băng cho biết: 
“Em  rất vui khi Hoài được ở đây vì họ tận tình 
giúp Hoài.  Họ có những người chuyên khoa, 
như vision teacher hay English teacher cho 
trường hợp của Hoài - là một trẻ tật nguyền -  
các chương trình của Mỹ hay lắm.” 
 
Năm nay, Hoài 18 tuổi và tốt nghiệp trung học 
trường Clear Lake, là một trường có tiêu chuẩn 
khá cao. Cô Ly Băng Trần chia sẻ niềm hãnh 
diện về sự cố gắng học hỏi để ra trường của 
Hoài bên cạnh các học sinh giỏi: “Học high 
school ở Clear Lake rất là khó.  High school ở 
Clear Lake là một exemplary school [trường 
gương mẫu], phải tranh đua với con của các kỹ 
sư NASA và con của  các phi hành gia - là 
những đứa rất giỏi - mà Hoài cũng học xong, 

cũng ra trường” 
  
Còn Hoài thì nói về những giúp đỡ đặc biệt của 
nhà trường dành cho em: “Có lớp dạy tiếng Anh 
dành cho những người không biết tiếng Anh hay 
đang học tiếng Anh, thì con cũng vô đó học. 
Với lại trường hợp mình không thấy đường, thì 
có những vision teachers giúp mình.” 
  
Với rất nhiều khó khăn vì mắt không thấy được 
rõ ràng, nên khi lên lãnh bằng tốt nghiệp, Hoài 
cho biết là em rất hãnh diện: “Sau 4 năm trung 
học, thì con thấy rất là vui, rất là hãnh diện vì 
lâu nay con vẫn hay nghĩ không biết đến bao giờ 
mới tốt nghiệp, nên đến giây phút đó thì cũng 
cảm thấy hồi hộp.” 
  
Gần đây, các bác sĩ cho biết trường hợp của 
Nguyễn Hoài có lẽ không chữa được và trong 
tương lai có thể Hoài sẽ mù hoàn toàn. Trước 
hoàn cảnh này Hoài vẫn lạc quan chấp nhận và 
sẽ bắt đầu khóa học 9 tháng tại trường Crisco tại 
Austin, tiểu bang Texas, là một trường đặc biệt 

huấn luyện các kỹ năng sống tự túc cho người 
mù.  Em tâm sự: “Có một chương trình dành 
cho người mù. Con sẽ vô [trường] Crisco họ sẽ 

Hoài tốt nghiệp Trung Học Cấp Hai  

Hoài nhận quốc tịch Hoa Kỳ 
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dạy blind skills, dạy mình làm bất cứ điều gì 
nhưng không dùng mắt nữa, tức là họ sẽ blind-
folded, thì con sẽ học về cái đó.  Với lại họ giúp 
mình có khả năng build confidence [vun bồi 
lòng tự tin] của mình.” 
 
Được biết 
Hoài có năng 
khiếu về âm 
nhạc và em 
thường trình 
diễn khi còn 
ở cô nhi viện 
Hố Nai và 
các buổi họp 
mặt của hội 
Sứ Giả Tình 
Yêu tại Hous-
ton.  Em cũng 
cho biết em rất thích nhạc sĩ khiếm thị Đạt 
Nguyễn trong cộng đồng Việt Nam và hy vọng 
có thể trở thành một "Đạt Nguyễn thứ hai".   
 
Hiện nay, Hoài đang làm việc như một thiện 
nguyện trong hội Sứ Giả Tình Yêu.  Được hỏi 

về ước mơ của em, Hoài trả lời: “Con muốn 
giúp cho người nghèo hay những trẻ mồ côi 
trong tương lai, giống như hội Sứ Giả Tình 
Yêu. Ước mơ là trên thế giới này không còn 
người nghèo hay bất cứ ai mồ côi nữa” 
 

Nguyễn Hoài đã 
may mắn được sự 
nâng đỡ của những 
người có lòng vị 
tha nhưng sự cố 
gắng để thành công 
của em cũng là một 
gương sáng và 
niềm hy vọng cho 
những trẻ em tật 
nguyền mồ côi 
đang cố vươn lên 
trong xã hội. 

 
 

Nguyễn Phục Hưng 
Tường trình từ Houston, Texas 

Hoài với đại gia đình mới tìm được của em, Hội MessengersOf Love,t 
trong ngày tốt nghiệp trung học. 

Hoài với nhạc phẩm  
“Ngôi Sao Hiểu Lòng Tôi” 
tại MOL Year End Fundraiser 
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Messengers of Love Programs 
Making a Difference  

One Child and One Family at a Time  

BBBB    e Thuy 
N h u 

was a poor 
girl who had 
lost her father 
and whose 
mother strug-
gled to raise 
4 kids.  She 

came to us in 2008 through the introduction of 
sister Michelle Lanh asking for help and support 
so she can continue to go to school.  She was 12 
years old at the time.  In addition to her family and 
financial misfortunes, she was born with a facial 
pigmentation facial pigmentation abnormality. 
 
Her mother can barely afford to keep her in 
school.  Through the help of Messengers of Love 
sponsors, we are able to give Thuy Nhu a scholar-
ship to help pay for school tuition, lunch money 
and books.  We continued to help her each year by 
giving her scholarship for her education.  In 2010, 
she was chosen to attend Nam My, a private pres-
tigious school that follows American programs   

and teaches extensive English to prepare the chil-
dren for study abroad in their college years.  We 
sent her through a full tuition-free scholarship 
given by the school to Messengers of Love and 
MOL would subsidize all other costs.  Thuy Nhu 
came to live with the Dominican nuns in Saigon to 
attend Nam My and she excelled in her new 
school.  She is a happy child.  Last year, she re-
ceived an award by the school and was awarded 
with another year of scholarship.   
.  Messengers of Love was able to secure free 
treatment from Dr. Tue Dinh from Methodist Re-
constructive Surgery unit to treat her facial discol-
oration free of charge.  She arrived on Oct. 22nd, 
2012 and had already gone to three different treat-
ments with great results.  She is staying with Lien 
Kingston, the newly elected president of MOL and 
is going to school.  We plan to have her back to 
Vietnam after one year after she finishes her treat-
ment and learn English and experience the life 
here in America.   

Thuy Nhu and the 3 orphaned girls:  Thuong, Hong 
Hanh, Nhut Linh at the award ceremony with Dr. Hien 

Tran, MOL member of the board  
Thuy Nhu in Feb. 2012 Thuy Nhu  in Jan. 2009 
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Messengers of Love Programs 
Making a Difference One Child and One Family at a Time  

 

MOL’s “Investment in a Child’s Future” pro-
gram enables sponsors to invest in bright students 
with potential for success so they will be armed 
with a quality education and a chance to grow and 
excel.  The hope is that some day they will return 
what they have 
received to the 
communities and 
help the society.  
MOL continues 
with its mission of 
making a profound 
difference in a 
c h i l d ' s  l i f e 
in  as many ways  as 
we can.  
 
This past year school, in addition to Thuy Nhu, 
MOL was able to send 3 orphaned girls from St. 
Joseph orphanage:  Thuong, Hong Hanh, Nhut 
Linh from a tuition free scholarships to Nam My 
school.  These girls were chosen based on their 
grades and high potential to succeed.   
      
The girls were sent to live with the Dominican 

sisters in Quận Tám, 
so they can be close 
to their school and 
supervised and can 
be helped with their 
school work by the 
sisters.  They adapted 
and do very well in 
their new environ-
ment.  Hong Hanh 

was ranked the 
top of her class 
only after hav-
ing been in the 
school for one 
year with very 
limited English 
when she first 
came. 
      
Messengers of 
Love vis i ted 
Thuy Nhu and the orphaned children in 2009 and 
get regular reports from the sisters on their pro-
gresses.   We wanted to make sure that through 
MOL investments, they will have a future that 
they would not have had otherwise without the 
help of Messengers of Love. 
      
We do need continuous sponsorship from big-
hearted people such as yourself to make this pro-
gram a success.   

Be Linh – bright student from 
St. Joseph Orphanage 

Be Thuong – Bright student 
from St. Joseph Orphanage 

Hong Hanh (in pink) with others 
on outing trip organized by MOL 

Taking them out for a fun night 
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Founder 
Theresa Tran founded Messen-
gers of Love in 2004 and was its 
president from inception until 
October 2012.  Under her lead-
ership, she has assembled a net-
work of volunteers, donors and 
infrastructure that reach out to 
improve the lives of thousands 
of orphans and the poor annu-

ally.  Her love for children, her Vietnamese heritage 
and her strong Christian faith led her to her life’s call-
ing, which is to help make a difference to the lives of 
the abandoned children in Vietnam and other South-
east Asia countries.  
 
Ms. Tran is a certified sys-
tems engineer, having 
worked for major corpora-
tions and for a NASA con-
tractor.  Her educational 
background includes a B.S 
in Mechanical Engineering 
from Missouri University 
of Science & Technology 
and a Master in Business 
Administration from the 
University of Houston.  
 
Ms. Tran is active in vari-
ous community projects 
including teaching bible at the local church and other 
church activities.   
 

President  
Lien Kingston was elected 
President of MOL on October 
2012. From 2009 to 2012, she 
served as MOL Director of Fund 
Raising. One of her major goals 
is to work with the MOL team 
and the members in its commu-
nity, to help the orphans of Viet-
nam and other Southeast Asian 

countries to improve their lives through quality, higher 
education that offers a pathway to a brighter future.  

 
She believes in helping the orphans to become produc-
tive members in the society, and through their own 
success, these orphans, in turn,  
 
can help other orphans to realize their own potential 
and dreams.  
 
Mrs. Kingston is a Certified Public Accountant.  Since 
2001, she has been the Chief Financial Officer for 
Acorn Systems, Inc., a software company with its cor-
porate offices located in Houston. Prior to that, she 
served in various senior management positions for 
several start-up companies in the software and health-
care industry, helping guide one of those companies 
through an IPO to become a $4 billion+ company and 
the second largest for-profit hospital chain in the U.S. 

She began her career as an 
auditor for Price Water-
house L.L.P. Mrs. Kingston 
was a summa cum laude 
graduate from the Univer-
sity of Houston, with a 
B.B.A in Accounting.  
 
She resides in Houston 
with her husband and two 
sons. She is an active mem-
ber of the Sugar Creek 
Baptist Church in Sugar 
Land, Texas, where her 
husband and she have 
taught Sunday school to 

first graders for the past ten years.  
 

Executive Director & Fund-
raising 
Mark Kingston was appointed Ex-
ecutive Director & Director of Fund-
raising for MOL on October 2012. 
Since 2009, he has been an active 
supporter of MOL and its causes. 
His main goal is to assist MOL in 
raising funds to achieve its mission. 

One of his primary initiatives is to establish a frame-
work that facilitates sustainable funding support by the 
community of donors that share the passion of MOL.   
 

 
 
   
  

Our officers  
& board members  
are volunteers  

dedicated their time  
to making a difference to  
one child and one family  

at a time  
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Mr. Kingston has been serving as the CEO for Argus 
Software, the standard provider of investment manage-
ment solutions to the commercial real estate industry, 
since 2005.  Prior to joining Argus, he served as CEO 
of Izoic, Inc. and ECOutlook, which he also was a 
founder. Prior thereto, he co-founded Physicians Re-
source Group and helped take it public in 1994.  In his 
early career, Mr. Kingston honed his leadership skills 
in management positions with both Proctor & Gamble 
and Johnson & Johnson.  He holds a BS from Mount 
Union College and a MBA from the University of 
Indianapolis.   
 
Mr. Kingston resides in Houston with his wife and two 
sons.  
 

Treasurer 
Agatha Tran was appointed 
Treasurer of MOL on October 
2012. Since MOL inception, she 
has been actively involved in 
assisting MOL with various 
fundraising activities. Agatha 
hopes to help the orphans of 
Vietnam and other Southeast 
Asian countries to make a differ-

ence in these children’s lives. 
 
Mrs. Tran is a Certified Public Accountant. She is 
currently the Assistant Controller for Mattress Firm.  
Prior to that, she served in various financial manage-
ment positions for several energy companies. She 
graduated from the University of Houston with a 
B.B.A in Accounting.  
 
Mrs. Tran resides in Houston with her husband and 3 
children.  Mrs. Tran loves to play volleyball and dab-
ble in her garden in her down time.   
 

Secretary 
Kym-Oanh Nguyen was elected 
Secretary of MOL on October 
2012. She is also serving as an 
advisor for Messengers of Love 
Youth (MOLY) since its incep-
tion. During the past 5 years, 
she has been an active MOL’s 

volunteer and supporter.  She came to MOL hoping to 
share "a little laugh...a little promise...a little hope" 
with the people at MOL, sharing a journey to make a 
once-in-a-lifetime opportunity to bring joy, compas-
sion, and love...the true meaning of giving each child 
an opportunity to be successful in life. She strongly 
believes every child is a unique superstar!  

Ms. Nguyen is currently the Executive Assistant to the 
President at ARGUS Software Inc. For the past 13+ 
years, her volunteerism extended into public schools, 
swim clubs, and non-profit organizations like Susan G. 
Komen for a Cure. Ms. Nguyen received a B.A. from 
University of the Incarnate Word.   
 
Ms. Nguyen is a big fan of the TCU Horned Frog 
Swim Team where her son goes, and has two daugh-
ters.   
 

Spiritual Director 
Father Hoang Joe Bui has been 
the spiritual director for MOL 
since 2010.  He was instrumental 
in helping MOL expand its pro-
gram to include helping the chil-
dren who were given to the or-
phanages by unwed mothers. 
    

Fr. Bui is currently the Associate Pastor of St. Vincent 
de Paul Catholic church.  He was ordained in 2004 and 
had been a priest in the Galveston-Houston diocese for 
the last 8 years.  His faith in God, strong love for the 
poor and love for mission work were what led him to 
MOL.  
 

Spiritual Director 
Venerable Van Phap has been 
involved with MOL since its in-
ception. He traveled with MOL 
members to visit and assist many 
orphanages in Vietnam. 
 
Ven. Van Phap is currently the 
abbot of Thanh Long temple in 

Pearland Texas.  He had helped many people regain 
their health through acupuncture and the practice of 
Eastern medicine.  He is a 3 degree black belt in Binh 
Dinh Kung Fu and found the Thanh Long martial art 
school.   
 
He is a true Bodhisattva, having traveled often to 
Cambodia and Vietnam to help build orphanages and 
provide assistance to the poor.  

 

Member of  
Board of Directors 
Dr. David Gillis has been on 
the board of director of MOL 
since 2011.  He was a Navy 
flight surgeon with a Marine 
helicopter squadron and served 
13 months in Vietnam. While 
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there he flew various missions, including medical 
evacuation, and held sick call in local Vietnamese 
villages twice a week. He left Vietnam with an endur-
ing respect for the Vietnamese people and their strug-
gle for liberty. In 2006 and again in 2007, Dr. Gillis 
returned to Vietnam for the dedication of an elemen-
tary school at the Cam Thanh in the Cam Lo district 
and the Trieu Dai Medical Station in the Trieu Phong 
District of Quang Tri Province. Dr. Gillis was the ma-
jor donor for both of these projects.  
 
Dr. Gillis received his MD degree from the University 
of North Carolina at Chapel Hill and his PhD in physi-
ology at University of California at San Francisco, 
then completed a residency in anesthesiology there 
before practicing in Berkeley, CA for twenty years. In 
1990, he re-joined the active Naval reserves and de-
ployed with the Marines again to the Persian Gulf War 
and for humanitarian assistance in Bangladesh after a 
devastating cyclone there. Upon retirement from the 
Navy, he came to Houston where he is a UTMB assis-
tant professor and works with Wiley Life Sciences at 
the Johnson Space Center.  
 
 

Member of  
Board of Directors 
Dr. Hien Van Tran has been 
a board member of MOL 
since 2008. He provides ad-
vice to MOL on tax return and 
financial transparency, partici-
pates in fund raising activities, 
represents MOL and performs 

numerous charitable activities on its behalf in Viet-
nam.  
 
Dr.  Tran is a full professor of Management Informa-
tion Systems (MIS) at University of Houston-Clear 
Lake.  He is a graduate of University of Houston & 
Pennsylvania State University Ph.D. in MIS, MS in 
Accounting, and BS in Economics, MA in Economics 
and Supply Chain Management in 1978.  At UHCL, 
he was Chair of the MIS program and served as the 
director of Vietnam program to establish collaborative 
programs with Vietnamese universities that send many 
hundred students to Houston, the USA, Australia and 
Europe for college education.  Dr. Tran has worked at 
corporations and also had a CPA working with Viet-
namese small businesses in Houston. 
 
Dr. Tran wanted to use his experience in education to 
help MOL to carry its educational mission efficiently 
in Vietnam.   

 
Member of  
Board of Directors 
Rodger Lebedz has been in-
volved with MOL since 2004.  
Currently he is acting as MOL 
Special Projects lead for new 
activities.  He has been on 
MOL mission trips to Vietnam 
and has witnessed and partici-

pated in the good works being done by MOL for those 
in need.  Mr. Lebedz believes that MOL is a special 
charity organization with a special element. Many 
charities want to give, but MOL’s founding philoso-
phy is to give with Love. He believes that this empha-
sis has significant benefits for both those giving and 
receiving. Mr. Lebedz’s goal for MOL is to assure that 
as the organization grows, it maintains its core found-
ing philosophies. 
 
Mr. Lebdedz is an Aerospace Engineer and Project 
Manager.  He has worked for NASA at Johnson Space 
Center and for Enventure Global Technology, an oil 
field technology company in Houston, TX.  He is cur-
rently involved in technology development for his own 
engineering firm.  Mr. LeBedz received a B.S in Aero-
space Engineering from the Florida Institute of Tech-
nology in Melbourne, FL. 
 
Mr. Lebedz has a strong love for spirituality which has 
led him to many activities within his church.   
 

Member of  
Board of Directors 
Khoi Le was the General Sec-
retary of MOL since 2007 until 
October 2012. He has assisted 
MOL with many special pro-
jects. His love for his home 
country has led him to join 
MOL to help the needy chil-

dren and the poor of Vietnam.   
 
Mr. Khoi Le is an Electronics Engineer working for 
Geospace, a seismic exploration oil field technology 
company.   He has throughout his life been involved in 
many communities’ civic projects.   
 
He is talented in many ways, having performed in 
various shows and played in the band, performing 
many instruments such as mandolin, guitar, bass and 
harmonica.  
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Member of  
Board of Directors 
Father Nghiem Le has been an 
active MOL member since 
2006. He has been instrumental 
in distributing much needed 
supplies from MOL to the peo-
ple in the flood affected areas 
in Central Vietnam. He also is 
the Santa Claus to more than 

1000 children in these areas since 2006, distributing 
MOL Christmas gifts to the children. 
 
Father Le is a pastor for 3 parishes in Hue, Central 
Vietnam.  Besides serving the people at his parishes, 
he tirelessly helps the poor in his village and the sur-
rounding villages.  His love for the poor has led him to 
become MOL’s Vietnam representative.  
 

Member of  
Board of Directors 
Wendy Nguyen was the Treas-
urer of MOL since 2006 until 
October 2012. Her love for 
children and her strong Chris-
tian faith led her to MOL. 
 

Ms. Nguyen is a CPA who used to work for the fifth 
largest CPA firm in Houston and now own her own 
accounting firm.  She has a B.A in Accounting. 
 
She sings in her church choir and is active in various 
community projects including church activities. She is 
married with three children.  
 

Member of  
Board of Directors 
Ms. Kieu Nga Tran has been a 
donor and volunteer for MOL 
for many years and on the advi-
sory board since 2009. She 
believes that the orphans not 
only need food and clothing, 
but also an education so they 
can have a brighter future by 

being able to support themselves and contribute back 
to the society. 
 
Mrs. Tran is currently the Office Manager of Alief 
Dental in Houston, having served the Houston com-
munity for more than 30 years. She graduated from the 
University of Saigon with a B.S. in Math and Science. 
She has been to VietNam, Thailand, India and Haitifor 

mission trips, and is also very active locally serving 
seniors in S.W. Houston Nursing Homes. Ms. Tran is 
an active member in her church group and has been 
involved with many church related charity projects. 
 
She resides in Sugar Land with her husband, and is a 
grandmother of 2 lovely girls, 1 and 3 years old.  
 

Member of  
Board of Directors 
My Le Vo has been a member of 
MOL Advisory Board since 
2009. She and her husband, 
Dang Vo, an architect and 
graphic designer, are committed 
to help improve the lives of poor 
children and the elderly in Viet-

nam. Their cherished goal is to help orphans and poor 
children have opportunities to realize their optimum 
potential and bring forth their God given talents. Their 
two children and spouses enthusiastically support 
them in their work at MOL. 
 
Ms. Vo is the owner and principal of Montessori 
Learning Institute, a school for ages 3 months to 11 
years. She is the director and an instructor at Montes-
sori Teacher Education Institute – Houston, a teacher 
training program. She received Montessori certifica-
tion in France and in the United States. She received a 
B.S from East Texas State University in Education and 
French, and is presently completing a Master’s degree 
in Curriculum and Instruction at St. Thomas Univer-
sity in Houston. She has been teaching elementary 
students at her school and training teachers for the past 
25 years. She also presents workshops at educational 
conferences.  

Love and compassion are 
necessities, not luxuries. 
Without them humanity 
cannot survive.  
~ Dalai Lama 
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MOL Team @ a meeting Volunteers gave brand new 
outfit for AIDS orphaned child  

 

Our sincere thanks to all our volunteers and members  
for their dedication and hard work to make our missions possible 

 

Messengers of Love consists of many volunteers both in Vietnam and in the US with whom we 
work closely to accomplish our goals.  Our members are energetic, enthusiastic and often have 
a deep love for the children and the poor.  Messengers of Love members come from different 
faiths; however, we have one common desire: the desire to love and serve others, especially the 
orphaned and poor children.  We invite you to become a MOL by volunteering your time and 
talent to help the children and the poor. We are sure it will be a very rewarding experience and 
you will grow spiritually and emotionally from being a Messenger of Love to the world. 

MOL at Fun Plex Christmas Festival  

 

Volunteer distributing milk and food 
to AIDS orphanage  

MOL Sister gave Tet gifts to the lepers  MOL Revenerable Van Phap  
visited an orphanage  
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Your generosity and love are appreciated by many.   
Thank you for being a Messenger of Love to the children.  

Các sơ Ðaminh và Anh em Dân Tộc Jarai Pleiku  
kính tặng quý anh chị SỨ GIẢ TÌNH YÊU và quý vị ân nhân của Hội.   
Thành thật cám ơn quý vị trong năm vừa qua đã giúp đỡ tài chánh  

xây 3 căn nhà cho 3 gia đình ở các làng phong cùi vùng cao nguyên Pleiku.  

MMMM    
ột buổi tối nọ, đang lúc tôi đi trên con 
đường mòn trở về sau chuyến viếng thăm 

một ngôi làng cùi ở trên vùng núi lạnh xa xôi ở 
vùng Jarai, thì tôi bỗng nghe được một cuộc đối 
thoại giữa 3 anh em tên là anh Cát, chị Xi Măng, 
và anh Gạch.  Cuộc đối thọai của họ rất vui vẻ.  
Họ chuyện trò thân mật với nhau trên một ngôi 
nhà nọ ở trong góc của ngôi làng.  Hình như là họ 
có một chuyện gì vui lắm, và họ rất tâm đầu ý 
hợp.  Không biết có chuyện gì xẩy ra trong  đêm 
qua không?    

Cát hỏi: “Anh Gạch ơi, tối hôm qua mưa bão quá.  
Em cảm ơn anh đã che chở cho em, nếu như em 
không liên kết với anh Gạch và chị Xi Măng thì 
họ Cát nhà em đã tơi tả, trôi dạt khắp phương vì 
cái lạnh xé thịt do mưa bão đêm qua.  Anh có 
thấy nước còn đọng trên da thịt em không vậy?  
Này anh Gạch ạ, hãy kể chuyện cho chúng em 
nghe nhé.  Anh khôn ngoan, và am tường 
mọi chuyện, xin anh vui lòng sưởi ấm 
cho chúng em bằng những câu chuyện 
anh chứng kiến nhé.” 

Anh Gạch được huấn luyện trong lò nên  
am tường mọi chuyện. Gạch lên tiếng 
chậm rãi:  “Em Cát ạ, em có biết em đang ở đâu 
không?  Em có biết là em đã làm gì cho một gia 
đình nghèo phong cùi, em đã giúp gì cho họ 
không?”   

Cát hỏi:  “Em làm gì, em giúp được ai vậy anh?  
Nói cho em biết đi.”  

Gạch bèn thong thả trả lời: “Theo anh được biết 
thì ông bà Tro bị mắc bệnh phong cùi đã lâu.  Từ 
lâu nay họ vẫn ở trong làng cùi vùng Jarai.  Họ 
trú thân trong một căn nhà đổ nát, được làm bằng 
những miếng tôn, không có cửa ra vào.  Trần nhà 
thì bị dột, những vách tường làm bằng tôn đầy kẽ 
hở, không chắn được gió lạnh.  Tội nghiệp họ 
lắm, đã bị phong cùi, sinh ra tật nguyền, không 
thể làm việc để cưu mang, lại bị người đời hắt 
hủi, nên rất là nghèo khổ và tủi hủi.  Họ không có 
một thứ gì.  Nhiều ngày mưa bão họ ôm bụng đói, 
ngồi co ro trong xó bếp hít làn khói cho những 
vết thương se lại. Mảnh đời của ông bà chỉ sở hữu 
duy nhất một căn bệnh hiểm nghèo, bệnh phong 
cùi, thỉnh thoảng lại bị rụng miếng thịt, khiến 
chân tay họ rơi rụng.  Em Cát ơi! có những đêm 

hai vợ chồng đang ngủ, đột nhiên gió bão 
tới, gió thổi rít, xuyên qua những kẽ hở 
của bức tường bằng tôn, lung lay căn nhà 
của họ. Bà chủ nghe tiếng sấm đã hốt 
hoảng lay ông chủ: “Này, dậy, mau, sập 
nhà... bão... bão mạnh.”   Rồi ông bà vội 
vàng nắm lấy cái chăn rách chạy ra khỏi 

căn nhà, tuy rằng trời đang mưa bão, để tránh 
nguy hiểm vi sợ căn nhà sẽ sập lên họ.  Đúng 
vậy, những lúc mưa bão như thế thì căn nhà có 
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thể bị xóc tôn và bị sập xuống.  Họ vẫn sợ một 
ngày nào đó, trong lúc họ đang say ngủ, căn nhà 
sẽ bị sập và những miếng tôn đổ lên người họ, 

hoặc những cành tre gãy xuống và đâm vào người 
họ.   Và cứ như thế, năm này qua năm khác, cứ 
mỗi mùa đông tới họ lại phải đương đầu với 
những buổi tối lạnh run người, lo âu không ngủ 
được, phải chạy trốn vì những trận bão như vậy.” 

Chị Xi Măng, mặt đẫm ướt vì nước mắt xót 
thương, lên tiếng: “Tội nghiệp ông bà quá, mình 
có thể làm gì giúp ông bà này vậy không anh 
Gạch?”   

Anh Cát cũng hỏi với đôi mắt đỏ hoe: “Đúng rồi, 
mình có thể làm gì được không anh Gạch?”   

Anh Gạch mỉm cười, thong thả trả lời: “Hai em 
ơi, hai em không biết à? Mình đã làm rồi đó.  
Mình đã làm lá chắn cho cuộc đời của 2 ông bà.   
Có những vị ân nhân sống và làm việc ở chân trời 
xa chúng ta lắm.  Họ là những người trí thức đã 

mở rộng tấm lòng tiếp sức quãng đời còn lại cho 
ông bà.  Kìa, em xem, trên mình em có hàng chữ 
Messengers of Love.   Đây là bảng ghi kỷ niệm 

căn nhà được tặng cho ông bà Tro bởi hội 
Messengers of Love, tiếng Việt gọi là hội Sứ Giả 
Tình Yêu, một hội từ thiện ở Hoa Kỳ.  Những 
người làm việc trong hội là những người trẻ tuổi.  
Họ rất là nhiệt tình, đã mở rộng tấm lòng, làm 
việc hăng say để quyên góp từ những vị ân nhân, 
hầu giúp đỡ những em bé mồ côi, những người 
tàn tật, nghèo khổ ở đất nước Việt Nam chúng ta.  
Họ cùng với bàn tay nối dài của các soeur làm 
việc để mang tình thương tới cho những mảnh 
đời bất hạnh.  Họ đã mua chúng ta mang về, và 
thuê thợ tới để thợ dùng chúng ta mà xây cất 
được cho ông bà một căn nhà bằng Xi Măng, 
bằng Gạch cho ông bà trú thân.  Chúng mình đã 
quyện vào với nhau, đã trở thành những vách 
tường chắc chắn, những cột trụ vững chãi, và cái 
sàn Gạch trơn tru cho căn nhà mới của họ.  Em có 
biết là mình đã được xử dụng một cách ích lợi, 

được góp phần rất lớn trong chương trình của hội 
để mang hạnh phúc, niềm vui và thay đổi cuộc 
đời của ông bà Tro hay không?”   

Cát ngước mặt nhìn tấm bảng treo trên mình của 
anh Gạch, tấm bảng ghi chữ:  “Souvenir of 
Messengers of Love”, rồi nhìn vào trong ngôi 
nhà.  Lúc đó Cát mới nhận ra rằng đây là ngôi 
nhà mới của ông bà mà Cát, chị Xi Măng và anh 
Gạch đã cùng nhau quyện lại để làm nơi che gió 
che mưa cho ông bà.  Cát ngắm nghía hai ông bà 
đang ôm nhau ngủ, trên môi như mỉm một nụ 
cười mãn nguyện.  Ngoài trời mưa gió vẫn chưa 
chịu ngừng.  Cát có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, và 
trong lòng Cát bắt đầu rộn lên một niềm vui rộn 
ràng.  Cát quay sang anh Gạch hỏi: “Ông bà chủ 
tỏ vẻ hài lòng với ngôi nhà này phải không anh?” 

Anh Gạch trả lời:  “Ðúng rồi, ông bà mãn nguyện 
với ước mơ sống trong ngôi nhà mới thế này. 
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Anh thấy ban ngày ông khom mình, bốc nắm 
cơm đưa lên miệng ăn rất ngon lành rồi ông chắp 

tay khấn vái nào là thần trời đất, thần lửa, xin các 
thần phù hộ cho những vị ân nhân đã che chắn 
cuộc đời của mình.  Ban đêm vào những buổi gió 
lạnh, ông bà ngủ rất ngon, không còn 
phải thức giấc chạy đi ra ngoài vì sợ 
bị nhà sập đổ lên người.  Quãng đời 
còn lại của họ là những ngày hạnh 
phúc, trong ngôi nhà Gạch chắc chắn 
mà họ không bao giờ nghĩ là họ có 
thể hưởng được”.    

Chị Xi Măng suy tư:  “Anh Gạch ơi, 
anh làm ơn giải nghĩa cho em sống 
thế nào để được gọi là vị ân nhân?” 

Anh Cát liền tiếp lời:  “Chị Xi Măng ơi, theo như 
anh Gạch nói thì em nghĩ rằng ân nhân là những 
vị có tấm lòng bác ái cao cả, họ hay xót xa khi 
chứng kiến những sự khó khăn hoặc kém may 
mắn của những kẻ khác.  Họ có lòng tin tuyệt 
đối ở mãnh lực biến đổi thế giới thành một nơi 
chốn an bình và hạnh phúc khi tình thương 
được ban phát cho nhau giữa con người với con 
người.  Em tin rằng họ cũng thường là những 
người có lòng tin ở một đấng cao hơn, như là ở 
Thượng Đế.  Họ không nề hà khi phải bỏ tiền 
mồ hôi nước mắt của họ làm ra hoặc công sức 
của chính họ để mà giúp đỡ những người như 
ông bà Tro có được một đời sống mới, khá hơn, 
không còn khổ cực nữa.   Họ vui sướng khi họ 
thấy được kết quả của việc làm của họ, khi họ 
mang được niềm vui và hạnh phúc cho những 
người họ giúp đỡ.  Đó là món quà tinh thần của 
họ, và họ không đòi hỏi gì hơn.   Em rất cảm 
phục những vị ân nhân này.  Và em rất là vui 

sướng được góp tay với quý vị ân nhân của hội 
Sứ Giả Tình Yêu trong công việc xây dựng nhà 
cửa cho những gia đình phong cùi nghèo khổ.  
Anh Gạch nghĩ sao, em nói có đúng không hả 
anh?”   

Anh Gạch mỉm cười, gật đầu hài lòng với câu trả 
lời của Cát:  “Cám ơn em Cát.  Vậy em học nhân 
bản ở trường nào đấy?  Em vừa khiêm tốn, lại 
biết hòa mình với cộng đồng với mục đích đem 
lại lợi ích cho con người.  Bằng chứng là không 
có em và chị Xi Măng thì anh mãi mãi nằm im 
trong lòng đất, và hơn thế nữa, không nhờ các em 
liên kết với anh thì thân anh chỉ là viên gạch thô, 
phơi mình dưới nắng mưa, rồi cuối cùng bao phủ 
trên mình một lớp bùn xanh hôi khét, chờ ngày rã 
rụng.  Nhưng chúng ta đã hợp lại và đã mang lợi 
ích cho con người, đã làm lá chắn cho ông bà Tro 
và bao nhiêu những gia đình khác” 

Chị Xi Măng vỗ tay:  “Hoan hô anh Gạch và anh 
Cát.  Chúng ta cũng cám ơn các vị 
Sứ Giả Tình Yêu đã cho chúng ta 
sống đúng vai trò của mình là làm 
LÁ CHẮN cho con người.”    

Ngay lúc đó, cơn gió lại thổi rít 
lên. Trong ánh đèn lờ mờ ba anh 
em thấy ông bà chủ giật mình ngồi 
dậy, nhưng rồi lại cười với nhau, 
rồi ông kéo bà nằm xuống ngủ 

tiếp.  Dường như họ đã nhận ra là mình đang 
sống trong căn nhà mới không phải trong túp lều 
rách như trước kia nữa.   

Anh Gạch, chị Xi Măng, và anh Cát quay nhìn 

nhau, nở nụ cười vui sướng.  Họ đứng thẳng 
người, hiên ngang quát lại mưa gió, làm công 
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“Hungry for love, he looks at you.  Thirsty for kindness, he begs from you.  Naked for loyalty, 
he hopes in you.  Sick and imprisoned for friendship, he wants from you.  Homeless for shelter 
in your heart, he asks of you.  Will you be that one to him?”  
~ Mother Teresa  

 
 
 
Thousands of candles can be  
lighted from a single candle,  
and the life of the candle  
will not be shortened.  
Happiness never decreases  
by being shared.   
Buddha 
 
 

                                    

 

việc của họ một cách hăng say, công việc làm Lá 
Chắn che chở cho ông bà, để cho ông bà một giấc 
ngủ bình yên.  Và họ thầm cám ơn những vị ân 
nhân đã cho họ cơ hội phục vụ, mang lại lợi ích 
cho nhân loại.  Họ hãnh diện ngắm nhìn tấm bảng 
lưu niệm trên người của họ, tấm bảng ghi chữ:  
“Souvenir of Messengers of Love”.    

Cầu mong sao Thượng Đế tiếp tục ban ơn lành, 
giúp cho các vị ân nhân ở bên kia địa cầu được 
một ngày an vui, một cuộc sống tươi đẹp, và gặt 
hái nhiều hạnh phúc trong công việc mang tình 
thương tới cho các mảnh đời bất hạnh của thế 
gian này, một thế gian tuy nhiều đau khổ, nhưng 

không kém tình bác ái và sự hy vọng, được mang 
lại cho nhau bằng những cánh tay nối dài từ bên 
này tới bên kia địa cầu.   

 
Các sơ Ðaminh  
và Anh em Dân Tộc 
Jarai Pleiku 

Kính tặng quý anh chị SỨ 
GIẢ TÌNH YÊU và quý vị 
ân nhân của Hội.   

"Being unwanted, 
unloved, uncared for, 

forgotten by everybody, I 
think that is a much 

greater hunger, a much 
greater poverty than the 
person who has nothing 

to eat."  
         "I alone cannot 

change the world, but I 
can cast a stone across 
the waters to create 

many ripples."  

Mother Teresa of 
Calculta 
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VVVV    iết về chuyến công tác thiện nguyện hai tháng liền của 
Messengers Of Love, Hội Sứ Giả 
Tình Yêu, từ Houston Texas đến 
Campuchia và sau đó là các vùng 

miền xa xôi hẻo lánh của Việt Nam.  

 
 

 
     
 
Nguồn gốc hội Sứ Giả Tình Yêu 

 
Rodger Lebedz, một thành viên của Messen-
gers Of Love, có mặt trong chuyến đi đó, bày 
tỏ cảm tưởng: “Tôi không đi với đoàn qua 
Campuchia, chỉ gặp mọi người ở Hà Nội hồi 
tháng Giêng và bắt đầu đi với họ đến nhiều 
nơi trước khi xuôi Nam và chia tay nhau ở 
Saigon.” 
 Rodger trình bày tiếp:“Tôi muốn nói 
khi gây quỹ để làm việc thiện thì bạn biết rõ 
vì sao bạn làm công việc đó; ở Mỹ mà kiếm 
tiền để giúp người nghèo thì không khó gì 
đâu, nhưng quả thật khi cùng đoàn đến các 
cô nhi viện ở Việt Nam thì cảm nghĩ trong tôi 
hoàn toàn khác. Tôi 
đặc biệt ấn tượng với 
một cô nhi viện ở 
Lạng Sơn, nơi có năm 
nữ tu Công giáo và 
phần lớn cô nhi trong 

đó có biểu hiện của bệnh tâm thần. Các em 
đó gầy gò, èo uột, cử động và di chuyển khó 
khăn, ăn uống phải có người bón. Tôi đút 
cơm cho các em, tôi nhìn cách các Sơ chăm 
sóc nâng niu mấy cháu nhỏ mà trong tôi 
dâng tràn lòng cảm phục. Họ đang làm công 
việc đó với niềm vui và sự chấp nhận hy sinh. 
 Anh nói: “Tôi chợt nhận ra những gì 
mình làm ở Mỹ như gây quỹ hay kiếm tiền 
cho hội chỉ là những điều quá nhỏ bé so với 
công việc đều đặn nhưng nặng nhọc bên 
những trẻ khuyết tật đau ốm mà các Cha, các 
Sơ hay các Thầy đang làm mỗi ngày.”   
 Cùng với Rodger Lebedz, đoàn sáu 
người của hội Sứ Giả Tình Yêu đã trở về Hoa 
Kỳ để chuẩn bị cho chuyến đi tới. Trước khi 
tiếp tục câu chuyện, Thanh Trúc xin được 
giới thiệu đôi nét về Messengers Of Love Sứ 
Giả Tình Yêu. Bắt đầu hoạt động từ năm 
2004 tại Houston, Texas, vào năm 2007, hội 
Sứ Giả Tình Yêu trở thành một tổ chức thiện 
nguyện mà người đóng góp được miễn thuế, 
có nghĩa là một tổ chức từ thiện có quy chế 
501C(3) do chính phủ cấp.  
 Cô Ly Băng, sáng lập viên kiêm hội 
trưởng hội Sứ Giả Tình Yêu, tâm sự: “Năm 
2004 tình cờ em gặp hai Sơ ở Việt Nam qua 

đây để xin giúp đỡ 
cho viện mồ côi mà 
các sơ đang chăm sóc, 
trong đó có ngôi 
trường cho trẻ em hè 
phố. Em cùng một số 

TTTT    ôi chợt nhận ra những gì mình làm ở Mỹ 
như gây quỹ hay kiếm tiền cho hội chỉ là 

những điều quá nhỏ bé so với công việc đều 
đặn nhưng nặng nhọc bên những trẻ khuyết 
tật đau ốm mà các Cha, các Sơ hay các Thầy 
đang làm mỗi ngày. 
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bạn bè và Cha Khả ở Houston tổ chức một 
buổi tiệc gây quỹ  cho các Sơ có một số tiền 
mang về Việt Nam. Sau đó, em tiếp tục liên 
lạc với các Sơ và nhận bảo trợ hai bé gái.”  
 Nhưng cô nhi viện có hai mươi mấy 
em mà chỉ hai em được bảo trợ thì quả là 
không đâu vào đâu, Ly Băng nghĩ như thế. 
Cô nhận thêm ba em nữa, cùng lúc kêu gọi 
bạn hữu đóng góp và bảo trợ cho tất cả 
những em còn lại. Mỗi tháng một lần, những 
người nhận bảo trợ đều đặn gởi tiền mua sữa, 
thức ăn, y phục và tiền học cho các em.  
 Cứ như vậy, Ly Băng và các bạn giúp 
thêm hai viện mồ côi khác. Năm 2007, khi 
nhu cầu trợ giúp tăng cao, Ly Băng và các 

bạn quyết định thành lập 
Messengers Of Love: 
“Trước đó cũng đã là một 
hội bán chính thức nhưng 
chưa có 501C(3). Năm 
2007, em quyết định xin 
chương  trình tax exempt 

để có thể gây quỹ ngoài cộng đồng và có 
thêm nhiều người ủng hộ hơn. Tháng Chín 
2007, hội được tax exempt, từ đó có thể gây 
quỹ ngoài cộng đồng mà người cho được trừ 
thuế.” 
 Từ một ngàn em cô nhi được bảo trợ 
được gởi quà trước đó, sau 2007, nhờ qui chế 
501C(3), số cô nhi trong nước nhận được quà 

Giáng Sinh và quà Tết hàng năm từ hội Sứ 
Giả Tình yêu đã lên tới ba ngàn ba trăm em.  

 
Những bài học từ thực tế 
 

Hàng năm, vào mùa hè, hội viên của Sứ Giả 
Tình Yêu về Việt Nam để phát học bổng cho 
các học sinh nghèo mà hội bảo trợ. Mặt khác, 
cứ hai năm một lần, đoàn của Sứ Giả Tình 
Yêu lên đường đi Việt Nam, tổ chức phát quà 
Giáng Sinh và quà Tết tận tay các em: 
“Những năm không về được thì hội có những 
cánh tay nối dài bên Việt Nam là các Sơ, các 
Cha và các Thầy, thay mặt hội mang quà tới 
các cô nhi viện. Nhưng khi hội bên Mỹ có 
người về thì chính mình đi tới tận nơi.”  

 Chuyến đi gần nhất vừa qua của hội 
Sứ Giả Tình Yêu từ trung tuần tháng Mười 
Hai 2011, kết thúc ngày 5 tháng Hai 2012, 
với sáu người thay nhau làm việc trong hai 
tháng liên tục. Khởi đầu, khi vừa đến Saigon, 
đoàn đi ngay sang Campuchia, thăm một cô 
nhi viện ở Phnom Penh với một trăm hai 
mươi cô nhi, rồi một cô nhi viện khác ở 
Kompot cách Phnom Penh khoảng hai tiếng 

Chuyến công tác thiện nguyện hai tháng liền của  
Hội Sứ Giả Tình Yêu,  

từ Houston Texas đến Campuchia,  
sau đó là các miền xa xôi hẻo lánh của Việt Nam.  

Anh Rodger Lebedz đang bón cơm cho  
một em khuyết tật - tâm thần.  

… những cánh tay nối dài bên 
Việt Nam là các Sơ, các Cha và 
các Thầy…  
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đi xe, nơi tập trung hai trăm bốn mươi trẻ vừa 
mồ côi vừa bị nhiễm HIV/AIDS: “Thật sự 
trước đó hội đã giúp các cô nhi viện bên Cam 
Bốt rồi, và hai cô nhi viện bên Ấn Độ nữa. 
Tuy nhiên trọng tâm vẫn 
là những cô nhi viện ở 
Việt Nam, có tới hai 
mươi mấy cô nhi viện, 
nhưng tại những nước 
kia họ biết về hội mà 
mình cũng có những 
người trong hội đi về 
những nơi đó nên mình cũng giúp.” 
 Tại Campuchia, đoàn đi mua gạo, 
thực phẩm, áo quần và các vật dụng cần thiết 
để tiếp tế cho hai cô nhi viện vừa nói. Riêng 
với nhà mồ côi ở Kompot, đang cưu mang 
hai trăm bốn chục em bị HIV/AIDS, hội Sứ 
Giả Tình Yêu để lại một số hiện kim khá 
rộng rãi để phụ thêm vào tiền thuốc thang 
chữa trị cho các cháu. Sau đó đoàn quay trở 
lại Việt Nam.  
 Đối với cô Ly Băng, chuyến đi và làm 
việc qua hai mươi mấy viện mồ côi từ Nam 
ra Bắc của Việt Nam là một cuộc hành trình 
đáng nhớ, đáng học hỏi, đáng rút tỉa kinh 
nghiệm nhất: “Bắt đầu là năm cô nhi viện ở 
Sàigon, sau đó là sáu cô nhi viện ở Bà Rịa, 
Vũng Tàu.” 
 Rời miền Nam, các Sứ Giả Tình Yêu 
lên Dalat, cao nguyên miền Trung, đến 

những vùng có người dân tộc, trước khi đi 
Ban Mê Thuột cũng là nơi có nhiều người 
Thượng sinh sống, để thăm một số cô nhi 
viện và những trung tâm người mù hoặc câm 
điếc ở đây. 
 Rồi sau đó đoàn lên Kontum, Pleiku 
và được Đức Cha Oanh dẫn đi thăm một số 
cô nhi viện cùng một số trường nội trú cho 
các trẻ em người Thượng ở miền này. Ly 
Băng nói rằng đoàn của mình cũng đã phát 
quà cho một số người cùi ở vùng Kon Tum, 
Pleiku một số dân tộc nghèo khổ nữa. 
 Tiếp đó, đoàn ra Đà Nẵng rồi tới 
thành phố Huế: “Đến Huế thì đoàn tổ chức 
tiệc Noel cho một trăm cụ già neo đơn, phát 
tiền, phát gạo, phát dầu ăn, phát quà, và 
thăm các em mà hội bảo trợ đi học - gồm bốn 
mươi em ở Huế.”  
 Rời Huế, đoàn ra Hà Nội, lên Lạng 

Sơn, sau đó qua Hải 
Phòng, Bắc Ninh, thăm 
ba cô nhi viện ở khu vực 
này, đồng thời ghé Trại 
Cùi Chí Linh cách đó 
không xa, nơi mà hội đã 
từng thăm viếng và phát 
quà trước đây: 

 Cô Ly Băng kể:“Còn cô nhi viện ở 
Lạng Sơn thì đường đi rất cực, rất nguy 
hiểm, chỗ đó nuôi mấy em cô nhi bị khuyết 
tật. Khi qua bên Bùi Chu Phát Diệm thì cũng 

Cô nhi viện ở Phnom Penh  

Cô nhi viện khác ở Kompot  

Chuyến đi và làm việc qua hai 
mươi mấy viện mồ côi từ Nam ra 
Bắc của Việt Nam là một cuộc hành 
trình đáng nhớ, đáng học hỏi, đáng 
rút tỉa kinh nghiệm nhất. 
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có một nhà cô nhi, nuôi các em khuyết tật, 
được một trăm mấy chục em. Đặc biệt, nhà 
cô nhi đó thành lập cách nay rất lâu.”  
 “Sau đó, đoàn lại trở về Thanh Hoá, 
thăm các em mà mình bảo 
trợ đi học, sinh hoạt với 
các em một ngày.  Rồi thì 
xuống Nghệ An, Vinh, 
thăm một trại mồ côi ở 
đó. Cũng có dự tính đi 
xuống Quảng Bình thăm 
các em mồ côi nhưng lúc đó thì mọi người 
kiệt sức rồi.  Đường từ Vinh xuống Quảng 
Bình phải chờ mấy ngày mới có máy bay 
hoặc xe đò.” 
 Khi đó, vì đã gởi quà cho Quảng Bình 
rồi nên Ly Băng cùng những người trong 
đoàn quyết định trở lại Sàigon, nghỉ ngơi 
trước khi chuẩn bị xuống miền Tây: “Xuống 
miền Tây với Long Xuyên và Mỹ Tho.  Tới 
Long Xuyên, đoàn thăm một số gia đình 
nghèo, nhà cửa đổ nát. Hội đang dự tính xây 
mười căn nhà cho mười gia đình nghèo nơi 
đây.  Nhân chuyến viếng thăm này, hội xem 
xét và sửa soạn công tác xây nhà.  Lúc đó có 
anh James Tô, là người ở Houston cùng về, 
hội giao cho anh nhiệm vụ sắp đặt công tác 
xây dựng này.” 
 Kế tiếp, đoàn ngược lên Mỹ Tho để 
thăm các em mà hội bảo trợ đi học, thăm một 
số gia đình có nhà cửa đổ nát cần được xây 
mới, trước khi trở lại Saigon để kết thúc 

chuyến đi dài ngày đó.  

 
Mọi chuẩn bị đều cần thiết 
 
Đối với hội Sứ Giả Tình Yêu, 

chuyến đi vừa rồi là một cuộc hành trình 
trình vất vả, kham khổ, chịu đựng trong sự 
tính toán cũng như tiết kiệm tối đa hầu có đủ 
tiền cho những nơi cần sự giúp đỡ. Việc mua 
quà và phát quà cho người nghèo cùng trẻ em 
vùng sâu vùng xa khó mà thành tựu nếu 
không được sự lo lắng chu đáo của các linh 
mục hay các Sơ ở địa phương: “Quà thì các 
Sơ đã lo trước cả tháng: gạo, sữa, bột thức 
ăn, dầu ăn, quần áo, kem đánh răng, khăn 
mặt, bàn chải đánh răng , xà bông… đủ thứ 
hết, tất cả những vật dụng cần thiết và còn 

thêm một số đồ chơi và 
kẹo bánh cho các em 
nhỏ. Thí dụ lên Kon 
Tum là nơi quá xa thì 
các Sơ ở đó gói sẵn 
quà rồi. Lên Cát Tiên 
thì năm trăm phần quà 

đã nằm sẵn ở trên núi, họ lo từ trước và tụi 
này lên đó là chỉ phát thôi.” 
 “Việc ăn ở thì hà tiện tối đa. Bên Mỹ 
về với tiền vé máy bay tự túc. Về đến Việt 
Nam thì may mắn một người trong đoàn là 
thầy Hiển, có mở một trường học là trường 
Nam Mỹ ngay tại Sàigon.  Trường có một số 

Phát quà Noel tại Cô nhi viện AIDS ở Thủ Đức.  

Các em dân tộc Cát Tiên.  

Mọi chuẩn bị đều cần thiết 
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phòng ốc trống nên thầy và cô hiệu trưởng có 
nhã ý cho phép đoàn ở và không lấy một chi 
phí nào.  Đây cũng như là một cách đóng góp 
cho các công việc từ thiện của hội vậy.”  

 
Tằn tiện là phương châm 
 
Tại các địa phương, đoàn không ở 

khách sạn mà chỉ tạm trú qua đêm trong nhà 
nghỉ của các nhà thờ, vì vậy đã bớt được một 
số chi phí về nơi ăn chốn ở. Trường hợp 
không tìm được chỗ trú thì đoàn chọn những 
khách sạn có giá phòng từ mười đến hai chục 
đô la.  Giản dị, tằn tiện là phương châm của 
hội Sứ Giả Tình Yêu trong những chuyến đi 
làm việc qua nhiều nơi ở Việt Nam:  “Đi ăn ở 
ngoài thì một đĩa cơm tấm không tới một đô, 
đi qua Cam Bốt thì phải 
ở hotel, nhưng chỉ mười 
lăm đô một ngày thôi, 
rồi đi tới đâu thì các Sơ 
lại giới thiệu những nhà 
quen của của Sơ ở nơi 
đó. Lên Kom Tum cũng 
vậy, thí dụ nhà giòng ở 
nơi khỉ ho cò gáy, cái 
nhà bếp vừa lạnh vừa ghê, mà giường chiếu 
thì không biết có con gì sẽ cắn mình hay 
không.  Sáng sớm gà gáy o o nên bốn giờ 
sáng phải dậy rồi.  Lạnh ơi là lạnh mà không 
có máy sưởi. Nhưng mà tụi này muốn vậy, 
muốn chia sẻ và cũng để dành được tiền. 
Ngoài ra, đi xe đò tối đa.” 
 

 

Không nên tham công tiếc việc 
 

Từ cố gắng này, các Sứ Giả Tình Yêu rút 
được một kinh nghiệm quý báu rằng công 
việc từ thiện là một công tác về lâu về dài, 
không thể và không nên tham công tiếc việc 

mà làm cho đến khi 
kiệt sức:  “Hai tháng 
về Việt Nam và làm 
việc như vậy thật quá 
mệt, quá vất vả.  
Ngoài ra, đi xe đò 
qua đêm, rồi có 
những chỗ nguy hiểm, 
lại ngủ ít nên rất là 

mệt mỏi. Tuy làm được thật nhiều việc nhưng 
sức người có hạn.  Mình còn phải lo bao 
nhiêu việc khác, thí dụ như tổ chức ra sao, 
tiền bạc đủ hay thiếu, chi tiêu như thế nào 
cho hợp lý.  Mình làm việc đầu óc cũng rất là 
nhiều, rồi còn phải ngồi xuống edit hình và 
video. Thế nên về tới Mỹ mình rất mệt mỏi, bị 
“burned out”. Hơn nữa, không khí bên Việt 
Nam khác không khí bên Mỹ.  Mình ở bên 
này đã quen rồi với yên lặng; còn ở Việt Nam 
ra đường thì đầy người, tiếng động và bụi 
nữa.  Đi và làm như vậy nên khi về tới Mỹ 
m ì n h  b ệ n h  m ộ t  t u ầ n . ” 
 Kèm theo kinh nghiệm đáng nhớ đó 
là bài học cùng những dự tính cho những 
ngày tới:  “Bài học là không nên đi lâu như 
vậy, vì làm việc thì sức người có hạn thôi, đi 
lâu như vậy cũng không tốt. Bài học khác là 
cũng có những cái vui. Những cơ sở mình đã 
giúp từ 2004 đến giờ thì càng ngày càng phát 
triển, càng ngày càng khá hơn. Nhưng khi đi 

Giản dị, tằn tiện là  
phương châm của hội Sứ Giả Tình Yêu 

trong những chuyến đi làm việc  
qua nhiều nơi ở Việt Nam. 



 

41 

ra vùng sâu vùng xa thì đời sống vẫn vậy, Vì 
vậy, bài học quý giá hơn nữa mà Ly Băng 
nhận thấy là khi mình đã thấy tận mắt thì 
mình quyết định được chỗ nào cần giúp và 
nên giúp nhiều hơn, chỗ nào đầy đủ rồi thì 
mình san sẻ ra cho những chỗ khác, nhất là 
những vùng núi có dân tộc người Thượng.”  
 Trong chuyến đi Việt Nam lần tới, 
mục tiêu mới của hội Sứ Giả Tình Yêu là sắp 
xếp việc bảo trợ cho hai mươi mấy em trong 
nhà mồ côi thuộc một vùng đất Komtum 
nghèo khó: “Tất cả các em ở đó đều sẽ có 
người bảo trợ, nuôi các em tới khi các em 
xong trung học và có thể nuôi xong đại học 
luôn.  Hội dự tính sẽ bảo trợ hẳn một cô nhi 
viện như vậy. Trước đây mình đã bảo trợ ở 

miền Nam, lần này sẽ là cô nhi viện của các 
trẻ em dân tộc Thượng ở miền cao nguyên.”  

  
Đó là công việc, là lý tưởng, 
và mục đích của Hội Sứ Giả 
Tình Yêu.  
 
 

[Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi sẽ trở 
lại cùng quí vị vào tối thứ Năm tuần tới.] 
 
Thanh Trúc  
Phóng viên RFA 
2012-04-19 

Thầy Hiển (thứ hai từ trái)  

 Một ngày vui cho tuổi thơ bất hạnh 

Intense love does not measure, it just 
gives. 
Love is a fruit in season at all times, 
and within reach of every hand. 
Be faithful in small things because 
it is in them that your strength lies. 
~Mother Teresa 
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Dear Lord 

Give me the vision to see  
the suffering children,  
forgotten by so many; 

Give me the will to share my bounty with the 
neediest boys and girls, 
who have so little; 

Give me the faith to know that through your 
mighty hand, 

the least among us shall thrive; 
Do this, O Lord, so that the peace and love of the 
kingdom of heaven can be shared on earth.   

Amen. 
By saving one child, we bring the kingdom of 

heaven closer to earth.  
 

Lord, make me an instrument of thy peace. 
Where there is hatred, let me sow love. 

Where there is injury, pardon. 
Where there is doubt, faith. 
Where there is despair, hope. 
Where there is darkness, light. 
Where there is sadness, joy. 

O Divine Master, grant that I may not 
so much seek to be consoled as to console; 
to be understood as to understand; 

to be loved, as to love. 
For it is in giving that we receive. 

It is in pardoning that we are pardoned. 
It is in dying to self that we are born 

to eternal life. 
St. Francis of Assisi 

  

  

  

  

  

  

  

Orphans at Bung Orphanage  
received Christmas gifts 
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INCOME AND BALANCE SHEET  

REPORT SUMMARY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROGRAM SPENDING BREAKDOWN  

04/01/2010 THROUGH 03/31/2011 

 
 

 
 

2010-2011 Fiscal Tax Year 
April 1st 2010 through March 31st 2011  

REVENUE $56,586.13 

From Donations $22,557.28 

From Special Events & 
Fund Raising 

$34,028.85 

Programs & Services $53,760.00 

Administrative Expenses $772.73 

CASH BALANCE $28,018.03 

NET ASSET $24,659.20 

Programs & Services Amount 
Sponsor a student: Food, Outfit, Tui-
tion $19,865 

Christmas Gifts & Packages $15,000 

Tet Gifts & Packages $6,955 

Heart Surgery $5,640 

Houses for the Poor $3,500 

Food Victim Relief $1,500 

Clean water system $800 

Haiti mission $500 

Total Programs & Services  
04/2010-03/2011 $53,760 
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INCOME AND BALANCE SHEET  

REPORT SUMMARY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAM SPENDING BREAKDOWN  

04/01/2011 THROUGH 03/31/2012 

 
 

 
 

2011-2012 Fiscal Tax Year 
April 1st 2011 through March 31st 2012  

REVENUE $125,139.14 

From Donations $29,527.06 

From Special Events & 
Fund Raising 

$90,196.53 

Programs & Services $71,140.96 

Administrative Expenses $1,619.87 

CASH BALANCE $23,024.53 

NET ASSET $74,737.38 

Investment gain $5,415.30 

Programs & Services Amount 

Scholarship for a Poor Student $31,673 

Christmas & Tet Gift and Packages $24,757 

Special Development Project $6,350 

Houses for the Poor $3,000 

Invest in a Child - Nam My School $3045 

Expand Road for Poor Village $2000 

Others $315 

  
Total Programs & Services  
04/2011-03/2012 $71,140 



 

45 

  
 

Dec. 1st 2012 - Dec. 1st 2013  

 

 
 

 

TOTAL BUDGET REQUIRED:  $118,575.00 
 

Program Execution Plan 
Yearly 
Cost 

Date 
Needed Allocation 

Christmas Gifts for a child 3600 kids at $7 each $25,200.00 Dec-12 21.25% 
Tet gift for a child 1200 kids at $7 each $8,400.00 Jan-13 7.08% 
Christmas Gifts for a poor/
handicapped 1500 people at $5 each $6,000.00 Dec-12 5.53% 
Tet's gift for a poor/
handicapped 1500 people at $5 each $6,000.00 Jan-13 5.53% 
Home for a poor family 5 houses $7,700.00 Quarterly 6.49% 
Clean Water - Wells 2 $750.00 Mar-13 0.66% 
Clean Water - Water Basin 2 $750.00 Mar-13 0.66% 
Clean Water for a Village - 
System 1 clean water system $1,500.00 Apr-13 1.2% 
Sponsor a poor student 230 kids at $120/yr/kid $27,600.00 Dec-12 23.27% 
Sponsor an orphan 85 kids at $120/yr/kid $10,200.00 Quarterly 8.6% 
Sponsor a child for Medi-
cal Treatment USA Cost for 1 child $5,000.00 May-13 4.2% 
Uniform & Summer Out-
ings 500 children at $8 each $4,000.00 Jul-13 3.37% 
Disaster Relief Effort 200 families at $10 each $2,000.00 Jan-13 1.68% 
Trung Thu gifts 125 children at $3 each $375.00 Sept-12 0.31% 
Orphanage Remodeling 1 orphanage at $3000 $3,000.00 Aug-13 2.53% 
School Remodeling 1 classroom at $3000 $3,000.00 Aug-13 2.53% 
Lunch for Poor Students 75 kids, $4/kid/month $3,600.00 Quarterly 3.03% 
Dining Hall for a School $3000 each $3,000.00 Sep-13 2.53% 
Playground for a School $500 each $500.00 Sep-13 0.42% 

Program Budget 2012 - 2013

27%

13%

9%

40%

4% 5% 2% Christmas Gift Packages

Tet Gif t Packages

Homes & Wells

Educational Support

Medical Treatments

Facilities Improvement

Other
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Progress & Projection 2004 - 2012  

Sponsor an Orphan 

Year 
Annual Number of Orphans 
Sponsored  

2005 21 
2006 23 
2007 39 
2008 47 
2009 57 
2010 67 
2011 77 

Sponsor a Poor Student 

School Year 
Annual Number of Students 
Sponsored  

2004-2005 2 
2005-2006 8 
2006-2007 11 
2007-2008 15 
2008-2009 97 
2009-2010 175 
2011-2012 230 

Christmas & Tet Gift Packages 
for a Child 

Year 
Annual Number of Children 
Receiving Gifts  

2004-2005 120 
2005-2006 280 
2006-2007 1100 
2007-2008 3000 
2008-2009 3100 
2009-2010 3200 
2010-2011 3300 

Christmas & Tet Gift Packages 
for the Poor Family 

Year 
Annual Number of Poor 
Receiving Gifts  

2004-2005 400 

2005-2006 1000 
2006-2007 1200 
2007-2008 1500 
2008-2009 2000 
2010-2011 2200 
2011-2012 2300 
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Progress & Projection 2004 - 2012  

House Building for  
a Poor Family 

Year 
Annual Number of 
Houses Built  

2006 1 
2007 2 
2008 3 
2009 4 
2010 5 
2011 5 
2012 Projected 5 

Clean Water for  Poor Village 

Year     Fund Provided 
2005 $400 
2006 $0 
2007 $400 
2008 $1,700 
2009 $2,000 
2010 $1200 
2011 $2000 

School and Orphanage  
Remodeling 

Year     Fund Provided 
2005 $4,000 
2006 $5,000 
2007 $7,000 
2008 0 
2009 0 
2010 $1000 
2011 $3500 

 Uniform & End of the Year Outing 
Year   Number of Students 
2005 150 
2006 150 
2007 280 
2008 280 
2009 300 
2010 350 
2011 400 
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To the donors, volunteers,  
supporters, sponsors,  
and members,  

On behalf of the orphaned,  
the lepers,  

the poor children  
and the poor families,  

please accept  
our sincere thanks.   
Your love, gifts,  

and generous support  
has brought many smiles  
and much happiness  
to people of great need.  
May peace be with you! 

Always!    

From  
Messengers of Love 

We ourselves feel that what we are doing  
is just a drop in the ocean.  
But the ocean would be less  

because of that missing drop.  
Mother Teresa  
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Make an appointment today to receive  

a free consultation  
and to pro-actively fight aging  

and create the radiant and youthful appearance 
that you deserve! 
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CPA,CFP, Broker 
 
CPA & CFP Mortgage Bro-
ker Ms. Jane Nguyen, U.H.'s 
Magna Cumlaude Graduate 
(1981) with over 20 years of 
combined experience in cor-
porate services and private 
business; specialized in Ac-
counting, Financial and Tax 
Planning. She has been an 
active Real Estate Broker 
since 1987, emphasizing in 
the minority community of 
Houston, TX and the sur-
rounding counties She is 
also the founder of Alpha 
Financial Group (1997), 
serving the clients various 
programs of insurance and 
investment products. As a 
seasoned Financier and 
Broker, combined with her 
strong education back-
ground, Ms. Nguyen offers a 
full knowledge in all related 
finance and real estate as-
pects. She also dedicates 
her time to community ser-
vice by hosting a weekly 
program on Saigon Houston 
Radio (AM 900) to explain 
and discuss all matters re-
lated to finance and daily life 
which has been warmly wel-
come among the Vietnam-
ese Community.  

 

Jane Nguyen 
Alpha, REALTORS 
 

10925 Beechnut Street #104 
Houston, TX 77072 
(281)933-6999 
 

Language: English/Vietnamese 
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Make custom clothes with guarantee of  
perfect fit & look.   

Alterations with guarantee of  
looking like being originally made.  

4711 Highway 6 South, Missouri City, TX. 774594711 Highway 6 South, Missouri City, TX. 774594711 Highway 6 South, Missouri City, TX. 774594711 Highway 6 South, Missouri City, TX. 77459    
(Highway 6 and Dulles.  Next to Starbuck Coffee)(Highway 6 and Dulles.  Next to Starbuck Coffee)(Highway 6 and Dulles.  Next to Starbuck Coffee)(Highway 6 and Dulles.  Next to Starbuck Coffee)    

(281) 499 (281) 499 (281) 499 (281) 499 ––––7956795679567956    
Monday Monday Monday Monday ---- Friday: 9am  Friday: 9am  Friday: 9am  Friday: 9am ---- 6:30pm 6:30pm 6:30pm 6:30pm    

Saturday: 9am Saturday: 9am Saturday: 9am Saturday: 9am ---- 5pm 5pm 5pm 5pm    
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