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Ngày Cây Gậy Trắng
Sáng sớm ngày 15/10, tất 
cả học sinh Trung tâm Nhật 
Hồng đã tập trung ở sân 
trường để chuẩn bị cho cuộc 
diễu hành mừng ngày Cây 
gậy trắng. Sơ Thanh Hương 
nói về ý nghĩa gậy trắng đối 
với người khiếm thị. Gậy 
trắng như là cặp mắt của họ 
đồng thời là dấu hiệu cho 
người khác biết họ không 
nhìn thấy gì cả, để nhường 
đường hoặc có sự trợ giúp. 
Các em học sinh trung học 
đi gậy với quãng đường gần 
4 cây số vừa đi vừa về, phải 
tự mình vượt qua các vật 
cản trên đường cũng như 
qua đường ở những giao 
lộ không có cột đèn giao 
thông. Gậy trắng giúp các 
em biết trước những vật cản 
sẽ gặp như: xe gắn máy, xe 
tải và các loại phương tiện 
giao thông đậu bên đường, 
vũng nước, ổ gà, cống thoát 

White Cane’s Day
Early in the morning on Oc-
tober 15th, all of the blind 
children in Nhat Hong Cen-
ter are gathered in the court-
yard to prepare for the long 
white cane parade. Sister 
Thanh Huong has a speech 
about the meaning of the 
cane with the blind. Long 
white cane is the blind’s 
eyes, and a sign so that ev-
eryone knows that they are 
people who know nothing, 
so they give them their way 
or give them a favor.
Secondary students walk 
with their cane on a long 
road, about 4 kilometers to 
depart and come back. They 
must go by themselves over 
obstacles and across inter-
sections where there are not 
any traffic lights. Long white 
cane helps the blind foresee 
obstacles, such as: motorcy-
cles, trucks… parking at the 
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that enhance the quality of life of visually- 
impaired children residing in Vietnam.

“Blind Vietnamese Children Foundation” 
là một tổ chức bác ái bất vụ lợi hỗ trợ các 
chương trình sức khỏe, giáo dục và huấn 
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side of the road, and water pond, hump, gully…  But, 
if there are some dangerous things, supervising sisters 
and their teachers help fast. 
This is a chance for the blind children themselves to 
use all the methods and skills which they have learned. 
They have to take a long, strange way and overcome 
many obstacles, which is a big challenge because they 
are primary students. Some of them were just learning 
to use the long white cane for the first time. But they 
reached the excellent goal. Although the back of their 
shirt is drenched in sweat, they are pleased with them-
selves; their step is firmer, and more confident over 
their past experiences. Moreover, the fact that the chil-
dren move through many neighborhoods with a white 
cane in hand has contributed to raising social aware-
ness about people with disabilities, helping people to 
better understand the lives of the visually impaired, 
and to give way to people with disabilities.
For Preschool and Early Intervention Children, they 
also practice using the cane on the lawn, yard and 
sidewalk around the Center, learning step by step to be 
able to move independently in the future.

nước… Nhưng nếu có vật cản nguy hiểm, các sơ và 
thầy cô nhanh nhẹn trợ giúp.
Ngày Cây gậy trắng cũng là dịp để các em khiếm thị 
vân dụng hết phương pháp và kỹ năng tự sử dụng gậy 
của mình. Phải tự mình vượt qua quãng đường vừa dài 
vừa xa lạ, với rất nhiều vật cản, đó là thử thách lớn đối 
với các em học sinh tiểu học, nhất là một số em mới 
làm quen với chiếc gậy. Thế nhưng, các em đã về tới 
đích cách xuất sắc. Mặc dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo, 
nhưng em nào cũng vui vẻ vì thấy bước đi của mình 
vững vàng hơn, tự tin hơn qua cuộc trải nghiệm vừa 
qua. Hơn nữa, việc các em di chuyển qua nhiều khu 
phố với cây gậy trắng trên tay đã góp phần nâng cao 
nhận thức xã hội về người khuyết tật, giúp mọi người 
hiểu hơn về đời sống của người khiếm thị, và biết 
nhường đường cho người mang cây gậy trắng.
Đối với khối Mầm non và trẻ Can thiệp sớm, các em 
cũng tập cầm gậy đi trên vườn cỏ, sân và vỉa hè chung 
quanh Trung tâm, để từng bước hướng đến việc có thể 
di chuyển tự lực trong tương lai.

White Cane’s Day (Continued from page 1) Ngày Cây Gậy Trắng (Tiếp theo trang 1)
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- Sr. Vân Nga -
Thiên Ân Home Mái Ấm Thiên Ân

Mái Ấm Thiên Ân (MATA) 
được Thầy Nguyễn Quốc 
Phong thành lập vào cuối năm 
1999, để đáp ứng nhu cầu học 
tập của một số em khiếm thị 
muốn vươn tới một tương lai 
tốt đẹp hơn. Với kinh nghiệm 
bản thân là một người đang 
sáng mắt nhưng bị mù cả hai 
mắt do một tai nạn, thầy Phong 
hiểu hơn ai hết vai trò của giáo 
dục trong việc phục hồi chức 
năng và giúp người khiếm thị 
vượt qua bóng tối của cuộc 
đời. Với phương châm “Vượt 
qua bóng tối nhờ giáo dục”, 
trong hơn 20 năm, với tình 
yêu và nghị lực cũng như khả 
năng xuất sắc về  âm nhạc, 
ngôn ngữ, công nghệ thông tin, 
và nhiều lãnh vực khác, thầy 
Phong đã dẫn dắt bao nhiêu thế 
hệ đàn em trở nên những người 

thành đạt trong xã hội nhờ giáo 
dục. Trong quá trình đó, Mái Ấm Thiên Ân đã nhận 
được sự giúp đỡ quý báu của Hội Trẻ Khiếm thị Việt 
Nam BVCF, các tổ chức và ân nhân trong và ngoài 
nước, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các cộng tác 
viên, đặc biệt là quý nữ tu Dòng Mân Côi. 
Mặc dù tấm lòng của thầy Phong luôn yêu thương 
gắn bó với đàn con khiếm thị thân yêu, nhưng sức 
khỏe giảm dần theo tuổi tác đã làm cho thầy cảm 
thấy không còn đủ khả năng gánh vác trọng trách mãi 
được. Cũng chính vì thương yêu và lo lắng cho đàn 
con, thầy đã nghĩ đến tương lai của Mái Ấm, nghĩ đến 
cuộc sống của các em khiếm thị sau này, nên đã tìm 
đến Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, một Hội dòng 
chuyên phục vụ người khiếm thị, để xin Hội dòng tiếp 
nhận Mái ấm Thiên Ân. Hội dòng đã đón nhận ước 
nguyện của thầy Phong như một lời mời gọi của Thiên 
Chúa đang hiện diện nơi tâm hồn các bạn trẻ khiếm 
thị, và quảng đại chấp nhận lời đề nghị, gởi ba nữ tu 
đến phục vụ Mái ấm vào tháng 8 vừa qua. Mái ấm 
Thiên Ân trở thành Mái ấm thứ 10 của Hội dòng dành 

Thien An Home for the Blind 
(MATA) was established at the 
end of 1999 by Mr. Nguyen 
Quoc Phong, to meet the needs 
of education for some blind 
children who wished to go 
towards a better future. From 
the experience of being totally 
blind himself, because of an 
accident, Mr. Phong was the 
best person to understand the 
role of education for the blind 
in rehabilitation and to over-
come the darkness of their 
lives. With the slogan “Over-
come darkness by education”, 
based on his love, energy, as 
well as excellent talents in 
music, language, information 
technology and other subjects,  
through education Mr. Phong 
has led many younger gen-
erations to become successful 
adults in society for more than 
20 years. In this process, Thien An Home for the Blind 
has received valuable support from the Blind Viet-
namese Children Foundation (BVCF), from donors in 
Vietnam and overseas, including organizations and in-
dividuals, and helping of associates, especially sisters 
of the Rosary Order.
Even though Mr. Phong always loved and bonded 
with beloved blind children, his health has been re-
duced year by year, so he felt that he could not have 
enough abilities to carry on this heavy responsibility 
forever. Because of his love and care for his children, 
he thought of the future of the Home for the Blind, 
of the future of these blind children, so he sought the 
support of the Thu Duc Congregation of Lovers of 
the Holy Cross, a congregation that is specialized in 
providing service for the blind, to hand over MATA. 
The Congregation has seen his will as a call from God 
who is presented in the hearts of young blind people, 
and accepted his request generously, sending 3 sisters 
to MATA last August. MATA became the 10th Home 
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Cuộc Đời Là Một 
Phép Màu

“Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời, để nhìn đời và để làm 
duyên. Đời cho em đôi mắt màu đen , để thương, để 
nhớ, để ghen, để hờn. Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn, 
là bài thơ hay nhất…” Nghe lại bài hát “ Đôi mắt” 
mà lòng con cảm thấy đau khi nghĩ đến sự bất hạnh 
của minh. Và vì thế, con luôn cần những tấm lòng 
yêu thương và đổi mới để cuộc đời phần nào đó được 
biến đổi, và con có thể bước đi vững vành hơn và nhìn 
thấy cuộc đời qua những tấm lòng yêu thương của con 
người.
Con là Lê Văn Vỹ. Con sinh ra đời trong gia đình ng-
hèo ở Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng. Ba mẹ con không 
có nghề ổn định, làm những công việc bán thời gian 
vì còn phải dành thời gian để chăm sóc các con. Gia 
đình con có 3 anh em, bản thân con bị mù hoàn hoàn 
từ khi mới sinh. Từ khi con cất tiếng khóc chào đời, 
con chưa từng được nhìn thấy mặt ba mẹ, người thân 
và cả chính bản thân mình. Ba mẹ con phải lo kiếm 

Life Is a Mystery
“Mother gave me bright eyes, to see life and to be 
beautiful. Life gives me black eyes, to love, to remem-
ber, to be jealous, to sulk. My eyes are the windows 
of my soul, the best poem...” The song is talking 
about my life, which may be a difficult and unlucky 
situation. I really need everyone’s loving hearts and 
supporting hands to change my life, so that I might 
walk through life more steadily and see life through 
people’s loving hearts.
I am Le Van Vy and I was born into a poor family in 
Duc Trong, Lam Dong Province. My parents do not 
have a stable job; they work part-time because they 
have to spend time taking care of their children. My 
family has three brothers. I have been completely 
blind since birth. Since my first cry into the world, 
I have never seen my parents, relatives, and even 
myself. Because of earning money to support the 
children, my parents sent me to kindergarten when I 
was 3 years of age. My parents wish that I am able to 

(Continued on page 13) (Xem tiếp trang 13)

cho việc phục vụ người khiếm thị, trong dịp kỷ niệm 
25 năm Chương trình phục vụ người khiếm thị của 
Hội dòng, thật là ý nghĩa biết bao.
Mái Ấm Thiên Ân hiện nay có 38 học sinh khiếm thị, 
từ tiểu học đến trung học và đại học, được phục vụ 

bởi tình yêu thương của 
3 nữ tu và 7 giáo viên 
nhân viên, cùng sự giúp 
đỡ quảng đại của quý ân 
nhân xa gần, đặc biệt là 
sự đồng hành của Cha 
Giám Đốc và quý ân nhân 
Hội BVCF. Hai tiếng 
“Thiên Ân” được thầy 
Nguyễn Quốc Phong khởi 
xướng vẫn luôn là nguồn 
cảm hứng và là hai tiếng 
thân thương, mãi vang 
ngân trong tâm hồn các 
nữ tu và trẻ khiếm thị, kết 
thành bài ca muôn đời 
dâng lên để tạ ơn Thiên 
Chúa và tri ân mọi người.

for the Blind of the Congregation. This has brought a 
great meaning for the celebration of 25 years serving 
the blind of the Congregation in this year.
At present, MATA has 38 blind students, from primary 
to secondary school and higher education, lovingly 
serviced by 3 sisters and 
7 staff, with the support 
of many benefactors, 
especially the fellow-
support of Father Direc-
tor and benefactors of 
BVCF. The two words 
“Thien An” (heavenly 
grace),  the motto taken 
by Mr. Nguyen Quoc 
Phong is still an inspir-
ing source, and the 
two loving words are 
recalled in the hearts of 
sisters and blind chil-
dren, in an everlasting 
song composed to thank 
God and everyone.

Thiên Ân Home... (Continued from page 4) Mái Ấm Thiên Ân... (Tiếp theo trang 4)
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Bão Lụt 
Miền Trung

Từ đầu tháng 10 qua tháng 11 năm nay, miền Trung Việt 
Nam hứng chịu hơn 10 cơn bão liên tiếp, cùng với lũ lụt 
và sạt lở đất đã, vùi lấp hoặc cuốn phăng bao nhiêu nhân 

mạng, nhà cửa và tài sản. 
Mọi người cố gắng dắt dìu 
nhau chạy đến những nơi trú 
ẩn an toàn hơn. Chúng ta có 
thể hình dung ra cảnh mọi 
người phải trèo lên nơi cao 
hơn, hoặc dầm mưa lội nước 
để ra khỏi nơi ngập lụt. Trẻ 
em phải chạy theo người 
lớn, có khi bị thất lạc cha 
mẹ. Tuy nhiên, những gia 
đình khó khăn nhất là những 
gia đình có con bị khiếm thị 
đa tật. Các em mù không 
nhìn thấy, ngày thường đã 
đi lại khó khăn, huống chi 
khi mọi thứ bị chìm trong 
biển nước, thì các em phải 
cậy dựa hoàn toàn vào 
người sáng mắt. Đặc biệt 
các em vừa mù vừa liệt thì 
người thân phải bế trên tay 
trong quá trình di chuyển. 
Sau những cơn bão lũ, trở 
về với ngôi nhà đổ nát và 
ruộng vườn bị hư hại nặng 
nề, những gia đình này rơi 
vào hoàn cảnh sống thật là 
khó khăn. Đại diện của Hội 
BVCF đã đến thăm các gia 
đình của trẻ khiếm thị đa tật 
ở miền Trung, để trao tặng 

thêm cho mỗi gia đình 3 triệu đồng Việt Nam, ngoài tiền 
trợ cấp thường xuyên hàng tháng, giúp họ mua lương 
thực trong những ngày đen tối này. Sự chia sẻ không 
nhiều, nhưng bên trong những chiếc phong bì này là tấm 
lòng của quý vị ân nhân Hội BVCF. Đón nhận những ân 
tình này, gia đình các cháu mù đa tật rưng rưng nước mắt 
và hết lòng cảm ơn Ban Giám Đốc cùng quý ân nhân của 
Hội BVCF đã kịp thời cứu trợ, cùng kề vai sát cánh với 
nạn nhân bão lụt khắc phục hậu quả và cùng hướng tới 
một tương lai tốt đẹp hơn.

Storms and Floods 
in the Middle Region

From the beginning of October to November of this year, 
the Middle Region of Vietnam has had more than 10 
storms, with floods and landslides. Many people, houses 
and properties were buried or 
drifted into water. Everyone 
has tried to help each other 
to run into safer places. We 
can imagine people climbing 
to a higher place or walk-
ing in the water to escape 
the floods. Children fol-
lowed adults; many lost their 
parents. However, families 
who had the most difficul-
ties were families of children 
with vision impairment and 
additional disabilities. The 
blind cannot see, so they 
have difficulties in travelling 
in a normal condition, now 
with everything under water, 
they had to depend totally on 
sighted people. For children 
who are blind and or para-
lyzed, their family members 
had to carry them along the 
way. After those storms and 
floods, when they went back 
home to see their houses and 
farms severely destroyed, 
those families fell into a ter-
rible living condition. The 
representatives of BVCF 
visited families of children 
with multiple disabilities 
in this Middle Region, offered each family 3 million 
Vietnamese dollars, out of the monthly budget as usual, 
so that they can buy food in these dark days. The sharing 
was little in size, but in these envelopes were the hearts 
of benefactors of BVCF. Receiving this love, families of 
children with blindness and multiple disabilities could 
not keep their tears from falling. They would like to 
thank the Director, Board and donors of BVCF for their 
prompt support, for being with them side by side to re-
covery and to move forward to a better future.
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(Continued on page 10) (Xem tiếp trang 10)

Vườn Hoa Tươi Sáng 
Những Sắc Màu

25 năm, vườn hoa tươi thắm bảo trợ cho những người 
khiếm thị tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức là 
một vườn hoa tràn đầy sắc màu. Mỗi sắc màu đều rất 
riêng và quyến rũ nhưng lại bổ túc và tương trợ cho 
nhau tạo thành một vườn hoa trọn vẹn. 25 năm hồng 
ân cũng là bấy nhiêu năm tạ ơn chúng con xin dâng 
lên Đấng đã yêu thương ban tràn trên vườn hoa chúng 
con  muôn sắc màu. Cùng tri ân đến tất cả những ai đã, 
đang và sẽ luôn tô thắm cho vườn hoa yêu thương này.
Trước tiên là sắc màu của sự hy sinh, phục vụ. Người 
nữ tu Mến Thánh Giá là cánh tay hữu hình của Đức 

Kitô. Sự hy sinh 
phục vụ tận tụy của 
quý Dì là hình ảnh 
tỏa sáng tình yêu 
thương, quên mình 
phục vụ không hề 
ngại gian khổ, khó 
khăn. Khởi đi từ 
việc hỗ trợ chỗ ăn 
và chỗ ở cho một 
số em khiếm thị từ 
các ngã tư đường 
về cơ sở ở Thị 
Nghè đến nay đã 
mở ra được thêm 

9 cơ sở khác để có thể hỗ trợ, đồng hành cùng các em 
cách rộng rãi và thiết thực. Giúp các em được tham gia 
vào việc học tập, lao động, hòa chung cuộc sống với 
hết mọi người trong xã hội. 
Kế đến phải kể ra là sự hy sinh phục vụ của quý Thầy 
Cô giáo đã, đang, và sẽ cùng đồng hành với quý Dì 
trong quá trình hướng dẫn, giáo dục và giúp đỡ các 
em. Với những tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết, tình yêu 
thương, sự kiên nhẫn bền bỉ của quý Thầy Cô là động 
lực rất lớn dành cho từng em trong vườn hoa tràn đầy 
sắc màu yêu thương này. 
Bên cạnh đó không thể nào không kể đến công ơn lớn 
lao, sự hy sinh cao cả và sự cộng tác đắc lực của quý 
phụ huynh từng em trong hành trình cùng nhau chăm 
sóc những mầm non yêu thương, để bật sáng lên ý 
niệm cao đẹp, tô điểm cho trọn vẹn sắc màu của vườn 

Garden of Flowers 
Shining Multi-Colors

In 25 years, the bright garden providing support for 
the blind in the Thu Duc Congregation of Lovers of 
the Holy Cross has been a colorful garden. Each color 
is attractive individually but also fulfilling and helping 
each other to become a perfect garden. Twenty-five 
years are the years that we thank God for giving many 
colors for our garden and thank everyone who has 
colored for this loving garden.
Firstly, the color of sacrifice and service of the Sis-
ters of Lovers of the Holy Cross, the physical arms of 
Christ. The sacrifice 
and service of the 
sisters are shining 
images of love and 
self-denial, even in 
difficulties. Begin-
ning with provid-
ing a shelter in 
Thi Nghe for blind 
children who lived 
on the streets, until 
now the sisters 
have opened 9 
other homes to 
support blind chil-
dren widely and 
practically, helping them to participate in education, 
work, and integration into society.
Next, the color of service of the teachers and staff who 
work closely with the sisters to guide, teach and help 
blind children. With warming hearts, love and pa-
tience, they have been a motivation for blind children 
in this loving colorful garden.
The color of love and the sacrifice of parents who have 
cared for and spiritually shine for their children have 
also colored the colorful garden.
In addition, there is the color of loving hearts, shown 
by the financial sharing of benefactors, especially 
Father Director and benefactors of BVCF. The love is 
multiplied when the love is given, thinking that all of 
us are sisters and brothers, feeling the joy and happi-
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President’s Message
May the peace and joy of Christmas be with you! We 
are living in a very challenging and unique time in his-
tory as we are fighting the pandemic Covid-19 that has 
enormously impacted our lives economically, politi-
cally, academically, and religiously.
Thanks to God, most of our blind students in Vietnam 
have returned to school and have tried to come back to 
a normal studying schedule. They are happy to meet 
their friends and teachers and Sisters. Some students 
are eager for coming back to their schools while they 
are stuck in the floods in their home villages.
In the twenty years since its establishment, this is the 
first time the Foundation has had to cancel all fund-
raising activities. Like many other charitable organiza-
tions and businesses, BVCF’s mission is facing serious 
financial problems to be able to maintain the service 
programs for blind children. Thanks to the Sisters and 
teachers who sacrifice tremendously in these days to 
open their homes and schools to welcome back the 
blind students. On behalf of the Foundation, I express 
our profound gratitude to our donors who were still 
able to send us their donations through mail and on-
line. We strive to maximize our donation dollars while 
minimizing our expenses. The most cost-efficient way 
for us to receive a donation is via check to our mailing 
address, eliminating the fees we must pay to accept 
credit card donations online. Please forward all cor-
respondence and monetary donations to: BVCF, P.O. 
Box 27036, San Francisco, CA 94127. Or you may 
donate to BVCF via online giving: www.bvcf.net/
donate. Your donation is tax-deductible to the fullest 
extent of the law.
At a time when we are all experiencing obstacles, 
generosity is what brings people together. Generosity 
gives everyone the power to make a positive change 
in others’ lives and is a fundamental value everyone 
can act on. BVCF needs your support to ensure we can 
continue our mission of providing education and ca-
reer training for our visually impaired students. Every 
donor will have had a hand in making a brighter future 
for these special children.
Thank you for your continued support to the Blind 
Vietnamese Children Foundation through your annual 
Christmas donations. The community will forever 
be grateful for everything you have done and given. 
Merry Christmas and Happy New Year!
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Tâm Thư Của Giám Đốc
Nguyện xin ân sủng bình an và vui mừng của lể Giáng 
Sinh ở cùng quý ân nhân! Chúng ta đang sống trong một 
thời điểm rất khó khăn khi phải chống chọi với nạn dịch 
Covid-19 đang ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống của 
mọi người trong mọi mặt kinh tế, chính trị, giáo dục và 
tôn giáo.
Tạ ơn Chúa, phấn lớn học sinh khiếm thị của chúng ta 
quê nhà đã được trở về mái trường và đang cố gắng trở 
lại đời sống bình thường. Học sinh vui mừng khi được 
gặp lại bạn bè, thầy cô và các Nữ Tu. Một số em còn bị 
mắc kẹt nạn lũ lụt ở làng quê đang hao hức mong mỏi 
được trở về mái trường.
Hai mươi năm kể từ ngày thành lập, năm nay lần đầu 
tiên Hội phải hủy bỏ mọi sinh hoạt gây quỹ. Giống như 
những hội từ thiện bác ái và tổ chức thương mãi khác, 
sứ mạng của Hội BVCF cũng đang phải trực diện với 
những khó khăn tài chánh để duy trì các chương trình 
nuôi dạy trẻ mù lòa. Ngàn lần cảm tạ các Nữ Tu và các 
thầy cô đang phải cố gắng hy sinh rất nhiều để đón nhận 
các học sinh trở lại mái trường. Thay mặt cho Hội, tôi 
cũng xin được gởi đến quý vị ân nhân lời cảm ơn chân 
thành đã và đang tiếp tục gởi những tấm check giúp đỡ 
đến Hội qua thư từ hoặc qua mạng điện toán. Hội đang 
cố gắng tiết kiệm mọi chi phí điều hành để tận dụng tài 
chánh cho tất cả chương trình khiếm thị ở quê nhà. Cách 
giảm thiểu phí tổn tốt nhất là quý vị gởi check về cho 
Hội. Cách này sẽ tránh được lệ phí phải trả khi dùng các 
thẻ tín dụng trên mạng. Trên check xin đề trả cho BVCF 
và gởi về địa chị hộp thơ của Hội: P.O. Box 27036, San 
Francisco, CA 94134. Hoặc nếu quý ân muốn dùng thẻ 
tín dụng thì vào mạng: www.bvcf.net/donate. Quà tặng 
bác ái của quý vị sẽ được khấu trừ tối đa trong việc khai 
thuế lợi tức hằng năm theo luật định.
Trong khi chúng ta đang trải nghiệm những khó khăn, 
thì lòng quảng đại đem chúng ta lại gần với nhau. Lòng 
quảng đại cho chúng ta sức mạnh để thay đổi đời sống 
của người khác và là giá trị căn bản cho mọi người thực 
hiện. BVCF rất cần sự giúp đỡ của bạn để Hội có thể tiếp 
tục sứ mạng giáo dục và huấn nghệ cho các trẻ mù lòa. 
Mỗi một ân nhân sẽ là một bàn tay nối dài đem lại cho 
những trẻ em đặc biệt này một tương lai tươi sáng hơn.
Xin chân thành cảm tạ mọi sự giúp đỡ của quý ân nhân 
cho Hội Trẻ Khiếm Thị Việt Nam trong dịp mừng lễ 
Giáng sinh hằng năm. Gia đình trẻ khiếm thị sẽ luôn nhớ 
ơn mọi sự giúp đỡ của bạn. Nguyện chúc quý bạn Mùa 
Giáng Sinh Vui Vẻ và Năm Mới Hạnh Phúc!
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hoa.
Thêm vào là sắc màu của những tấm lòng hảo tâm, 
tình thương được thể hiện cách thiết thực từ bao tấm 
lòng rộng lượng sẻ chia của bao nhiêu quý vị ân nhân 
xa gần trong và ngoài nước, đặc biệt là Cha Giám đốc 
và quý ân nhân của Hội BVCF. Tình thương được 
nhân lên khi tình thương được cho đi, sự cho đi mang 

một ý nghĩa rất đẹp bởi ý thức tất 
cả nhân loại chúng ta đều là anh 
em, để rồi tất cả cùng cảm được 
niềm vui, hạnh phúc khi cho đi và 
đón nhận. 
Bên cạnh đó không thể nào không 
kể đến sắc màu của sự nỗ lực, cố 
gắng từng ngày của các em khiếm 
thị. Suốt 25 năm mỗi anh chị em 
khiếm thị đã thể hiện cách cụ thể 
và rõ ràng mỗi người là những loại 
cây luôn biết vươn mình lên để 
đón lấy ánh sáng. Cho dù theo quy 
luật sinh tồn không thể nào tránh 
khỏi có những ngày âm u mưa bão, 
hay trời nắng quá to và gay gắt, 
có vậy thì cây vẫn không nản lòng 
lùi bước, không buông xuôi, bỏ 
cuộc, nhờ đó mà có rất nhiều cây 
đã vươn cao ngang tầm với các loại 

cây cổ thụ khác. 
Ngoài ra không thể nào thiếu vắng sắc màu của những 
người đồng hành thiêng liêng. Tình yêu thương sâu 
đậm của quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, 
những người hết tình nâng đỡ, động viên hướng dẫn, 
khích lệ chúng con trong đời sống thiêng liêng, là 
nguồn động lực vô cùng mạnh mẽ thúc đẩy mỗi thành 
viên trong vườn hoa yêu thương của chúng con thêm 
xác tín, vững bước. 
Và trên hết, Đấng sinh ra mọi sắc màu đó chính là tình 
yêu thương bao la bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ngài là 
Cha đầy tình yêu luôn biết và thấy rõ con cái Ngài cần 
gì. Trải qua 25 năm Ngài yêu thương dìu dắt chúng 
con qua từng ngày sống. Xin cho chúng con luôn biết 
sống tâm tình tạ ơn và yêu thương trong từng giây 
phút mỗi ngày. Cùng xin mọi người tiếp tục đồng 
hành, sẻ chia, cùng tô điểm cho vườn hoa yêu thương 
dành cho người khiếm thị của Hội Dòng Mến Thánh 
Giá Thủ Đức, để vườn hoa luôn tràn đầy sắc màu yêu 
thương trên chặng đường còn rất dài phía trước. 

Garden of Flowers... (Continued from page 7) Vườn Hoa Tươi Sáng... (Tiếp theo trang 7)

ness when giving and receiving.
We cannot forget the color of the daily trying and 
making every effort of the blind children themselves. 
For 25 years, each blind child has showed that they 
have been trees growing up to receive the light. Even 
though, by the law of nature, there were dark and 
stormy days, sunny days or hot days, the trees have 
never gone down or given up, 
so there are many trees being 
raised up as ancient trees.
There has been also the color 
of spiritual support from the 
love of bishops, priests and 
religious. They have helped, 
encouraged, guided all of us in 
spiritual life. This have been 
a strong motivation for each 
member of the loving garden 
to continue to walk confi-
dently.
The best color is the love of 
God, the source of all colors. 
He is our Father who loves 
and knows what His children 
need. He has loved and cared 
for us in each day of these 25 
years. Please help us to live 
thankfully and lovingly in each second of daily living. 
We hope that everyone will continue providing sup-
port to color the loving garden of blind children of the 
Thu Duc Congregation of Lovers of the Holy Cross, 
so that this loving garden will be more beautiful and 
colorful in the future.
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(Continued on page 12) (Xem tiếp trang 12)

Lòng Biết Ơn
Con tên là Nguyễn Huy Thiện, con sinh ra và lớn 
lên trên mảnh đất của những người chài biển, Bà Rịa 
Vũng Tàu. Hiện tại con đang học lớp 10 và đang sinh 
sống tại Mái ấm Thị Nghè - một trong những cơ sở 
của Nhật Hồng, do quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Thủ 
Đức coi sóc. 
Con biết đến Mái ấm Nhật Hồng do một chú phó chủ 
tịch Hội người mù ở quê giới thiệu. Lúc con học xong 
hết lớp 5 tại trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị 
ở quê, thì mẹ không biết cho con tiếp tục học ở đâu, 

thì chú đã giới thiệu cho con 
lên Trung tâm Bảo trợ Khiếm 
thị Nhật Hồng tại quận Thủ 
Đức. Con đã ở đó 4 năm để 
học hành, sinh hoạt, và được 
các dì dạy cho nhiều thứ khác. 
Con ở đó 4 năm để hoàn thành 
xong chương trình học cấp 2, 
thì con được chuyển lên mái 
ấm Thị Nghè để tiếp tục học 
cấp 3. Ở đây có các anh chị 
học cao đẳng, và đại học. Đến 
một môi trường mới con cảm 
thấy có một điều gì đó mới mẻ 
hơn. Khi ở đây con có thể thỏa 
sức tìm hiểu những thứ con 
cần biết và có thể trau dồi thêm 
kiến thức khác từ các anh chị ở 
Mái ấm như: Đàn, vi tính… 
Ở đây không có giáo viên dạy 
kèm thường xuyên như thời 
con còn đi học cấp 1, cấp 2, 

nên tự học là chính, nhờ vậy đã giúp con có khả năng 
tự nhận định các sự việc nhờ cách tự tìm tòi, học hỏi. 
Và để được như vậy thì con xin cảm ơn hội BVCF 
của cha Thuận là tổ chức giúp đỡ các trẻ em khiếm thị 
tại Việt Nam. Nhờ có hội BVCF giúp đỡ, cơ sở Nhật 
Hồng đã được phát triển như ngày hôm nay, nhờ đó 
con mới được học ở Nhật Hồng và được học hỏi nhiều 
điều, con có thể được đi học để có nhiều kiến thức đó 
là hành trang cho con có thể tự tin mà bước ra đời mai 
sau. 
Thông qua các mái ấm và các dì, Hội BVCF đã giúp 
con có thể định hướng được tương lai và ước mơ của 

Gratefulness
I am Nguyen Huy Thien. I was born and grew up in 
the fishing land of Ba Ria Vung Tau. Currently, I am in 
grade 10 and living in Thi Nghe Shelter - one of Nhat 
Hong’s facilities, under the care of Sisters of the Lov-
ers of the Holy Cross of Thu Duc.
I first learned about Nhat Hong Shelter when I was 
introduced by a vice president of the Association of 
Blind People. When I finished 5th grade at Huu Nghi 
School of Raising Children with Visually Impaired 
Children in my hometown, my mother did not know 
where to find a place for me to 
continue my study. Luckily, I 
was introduced by that person 
to come to Nhat Hong Blind 
Center. I’ve been here for 4 
years studying, doing activi-
ties, and being taught many 
things by the Sisters. I com-
pleted my secondary school 
program, after that I moved to 
Thi Nghe shelter to continue 
my high school education. 
There are also brothers and 
sisters studying at colleges and 
universities. Coming to a new 
environment, I feel something 
new. Here, I can freely learn 
what I need to know and can 
cultivate other knowledge 
from brothers and sisters in the 
Shelter such as: guitar, com-
puter ...
There is no tutor here as was regular when I was in 
elementary and secondary school. I learn by myself, 
therefore, I have the ability to identify things by self-
researching and learning.  And for everything I have 
received until now, I would like to thank Father Thu-
an’s BVCF, which helps children with visual impair-
ments in Vietnam. Thanks to the help of BVCF, Nhat 
Hong campus has been developed like it is today, so 
that I can study in Nhat Hong and learn many things. 
Moreover, I can go to school to have more knowledge. 
That is the foundation for me to be a confident person 
in the future.



The Bridge/ Nhịp Cầu - 12 - Vol. 20 No. 2 December 2020  The Bridge/ Nhịp Cầu - 13 - Vol. 20 No. 2 December 2020  

Gratefulness (Continued from page 11) Lòng Biết Ơn (Tiếp theo trang 11)

mình. Con muốn được làm một giáo viên để dạy các 
trẻ em khiếm thị về các môn Toán, lý, hóa hoặc có thể 
con sẽ làm một lập trình viên. Con rất hứng thú với tin 

học và các môn tự nhiên. Học 
tập để thu thập kiến thức là bước 
đầu để một con người khi ra đời 
cần có và Hội BVCF đã giúp con 
đang từng ngày đạt được những 
điều đó qua những sự giúp đỡ 
tận tình của Hội dành cho các 
trẻ em khiếm thị tại Việt Nam, 
và cách riêng với những gì con 
đã và đang được nhận qua Hội. 
Nếu không được đi học thì là 
một thiệt thòi lớn đối với người 
khiếm thị chúng con. Nếu không 
được đi học thì những người 
khiếm thị chúng con sẽ không 
biết đến thế giới xung quanh, 
không có kiến thức, và thậm chí 
có thể là không có một tương lai 
tươi sáng. Hội đã trải sẵn những 
con đường tươi sáng cho chúng 

con lựa chọn, những con đường 
này đều tốt nhưng con phải chọn một con đường phù 
hợp với bản thân. Thông qua các mái ấm và các dì, 
Hội đã giúp con biết đến thế giới xung quanh và mở 

rộng hiểu biết của mình đó 
là một hồng ân lớn lao mà 
Thiên Chúa đã ban xuống 
trên con. 
Con xin cảm ơn Hội vì 
những điều mà Hội đã 
giúp chúng con. Con xin 
kính chúc cho Hội BVCF 
luôn thuận lợi trong các 
dịp gây quỹ để tiếp tục 
giúp các trẻ em khiếm thị 
khác còn thiếu may mắn 
không được đi học giống 
như con. Xin Chúa tuôn 
đổ muôn hồng ân xuống 
trên từng thành viên trong 
hội, để quý vị tiếp tục ban 
phát tình yêu của Chúa cho 
những ai đang cần giúp đỡ 
như chúng con.

Through the Blind home where the Sisters are tak-
ing care of each of us, BVCF has helped me to orient 
my future and dreams. I want to be a teacher to teach 
visually impaired children such 
subjects as math, physics, chem-
istry or maybe I will be a pro-
grammer. I am very interested in 
informatics and natural subjects. 
Having knowledge is the first 
step that a person needs to have, 
and BVCF has helped me to 
achieve, day by day, through the 
dedicated help of the Association 
for visually impaired children 
in Vietnam, what I have been 
receiving through the Associa-
tion. If we cannot go to school, 
it is a great disadvantage for us 
blind people. If we do not go to 
school, we blind people will not 
know the world around us, have 
no knowledge, and maybe we 
do not have a bright future. The 
Association has prepared bright 
paths for us to choose. These are all good but I must 
choose a right path for me. Through the Blind home, 
the Association has helped me know the world around 
us and I think that is a great 
grace which God is grant-
ing to me.
I would like to thank the 
Association for the things 
that we have been given. 
I wish BVCF will always 
have favorable conditions 
in fundraising events to 
continue helping other 
disadvantaged children 
who are not lucky to go to 
school like us. May God 
pour His grace upon each 
of you of the BVCF so 
that you can continue to 
bring God’s love to those 
who are in need, like us.
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tiền để nuôi nấng anh em, ba mẹ con đã gởi con vào 
nhà trẻ từ khi 3 tuổi. Những ước mong con có thể học 
để ba mẹ có thời gian để  đi làm ổn định. Con cũng đi 
học mỗi ngày như các bạn nhưng chỉ chơi suốt ngày 
với đồ chơi và chạy nhảy. Các cô giáo giáo ở trường 

mầm non  nghĩ rằng con mù lòa 
thì học làm sao được. Ba 
năm đi học, con mới chỉ 
có hát được một số bài hát 
và cũng biết đếm vẹt được 
vài số tự nhiên 1,2, 3…nên 
con trở nên rất hiếu động và 
thích khám phá những trò 
mạo hiểm như cầu thang, 
lan can.
Vào một ngày đẹp trời, con 
được gia đình dẫn đến Mái 
ấm dạy trẻ khiếm thị ở thành 
phố Đà Lạt. Trước sự ngỡ 
ngàng và mới mẻ ở nơi xa lạ, 
con biết mình sắp được ở lại 
đây để học. Sau khi trao đổi 
và gặp gỡ thì con đã được các 
Dì ở mái ấm nhận vào học. 
Những ngày đầu tiên các Dì 
dạy con biết môi trường mới, 
định hướng cho con phải đi 
như thế nào, chỗ nào ăn nào 
tắm và chỗ nào đi vệ sinh.
Con đã nhanh chóng hòa nhập 
với môi trường mới, mặc dù 
vẫn còn nhớ ba mẹ và các em 

lắm nhưng nhờ sự chăm sóc và yêu thương của các 
Dì,con đã dần dần quên đi nỗi nhớ nhà và thích nghi 
với những điều các Dì dạy. Sau hơn 2 tháng kể từ khi 
con vào học đến nay, con đã học và làm quen với ngôn 
ngữ mới là chữ nổi mà mọi người vẫn thường gọi là 
chữ “ Braille”. Lúc đầu, con chưa quen với việc học 
nên không tập trung, nhưng nhờ sự kiên nhẫn của các 
Dì, đến nay con đã gần biết được hết 24 chữ cái và con 
cũng đang tập ghép vần. Con đã biết được tên của các 
Dì và tên của các anh chị trong mái ấm. Con đã rất vui 
khi được sống trong mái ấm này và bây giờ nơi đây 
chính là ngôi nhà thứ hai của con. Bây giờ con có thể 
tự giao tiếp với mọi người. Con đã tự mình làm tất cả 
từ vệ sinh cá nhân đến việc ăn uống, rồi cả việc học 

study well, so that they can have time to work steadily. 
I go to school every day, but I only plays all day with 
toys, running around. The teachers in the kindergarten 
take care of me only because they think that I am blind 
and unable to study. After three years in kindergarten, 
I am only able to sing a few 
songs and count a few cardi-
nal numbers 1,2,3... yet I be-
came very active, and enjoy 
exploring adventurous games 
such as climbing up and 
down stairs, or the balcony. 
On a beautiful day, my 
parents led me to the blind 
home in Da Lat city.  I knew 
that I will be staying here 
for my study. After talk-
ing and meeting, I was 
accepted to study by the 
Sisters. The first few days, 
the Sisters taught me to 
know about a new envi-
ronment, guiding me how 
to go, where to eat, where 
to shower and where to 
go to the toilet. I quickly 
integrated into the new 
environment. Although I 
still miss my parents and 
my siblings very much, 
but thanks to the care 
and love of the Sisters, I gradually forgot my 
homesickness and adapted to things. After two months 
since I entered school until now, I have learned and 
become familiar with the new language that is called 
“Braille”.  Because I do not focus on my study much 
in the past, therefore the Sisters have to be patient so 
that I can gradually focus on studying. Up to now, I 
know nearly all 24 letters and I am also practicing 
rhymes. I already know the Sisters’ names and the 
names of the brothers and sisters in the house. I am so 
happy to live in this house and now this is my second 
home. Now, I can communicate with everyone. I can 
take care of myself, such as personal hygiene, includ-
ing eating and studying. I have been taught more skills 
by the Sisters such as guitar, singing, and computer. I 
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Vòng Tay Nhân Ái
Con tên là Nguyễn Thị Minh. Là học sinh lớp 10 tại mái 
ấm Khiếm Thị Nhật Hồng (Thị Nghè). Hôm nay con xin 
phép chia sẻ đôi điều cảm nhận của con khi là một học 
sinh mới của mái ấm.
Trước khi con đến với Mái ấm, cách đây con đã có 9 
năm sinh hoạt và học tập tại trung tâm giáo dục và dạy 
nghề cho hội người mù tỉnh Thanh Hóa. Một thời gian 
không ngắn phải không ạ? Nhưng ở Hội người mù Tỉnh, 
các thầy cô chỉ chuyên về dạy nghề cho người mù mà 
không chú trọng về việc đào tạo giáo dục, vì vậy mà con 
thiếu thốn từ sách vở đến giấy viết từ những năm đầu 
tiên của Tiểu học rồi những năm kế tiếp của cấp 2. Nhờ 
tinh thần ham học, bên cạnh đó là sự giúp đỡ, động viên 
của bố mẹ, bạn bè, con đã may mắn vượt qua những thời 
gian thiếu thốn sách vở đó.
Nhưng năm nay con đã học lên cấp 3 rồi, con thấy xung 
quanh con các anh chị hay các bạn học cấp 3 tuy được 
nhìn thấy, tuy có sách vở đầy đủ nhưng ai cũng  đều 
gặp vô vàn những khó khăn trong việc học, huống chi 
con lại không nhìn thấy, mà điều kiện học tập lại không 
được đầy đủ. Bao lo sợ và hoang mang không làm con 
bỏ cuộc. Con quyết định tìm hiểu xem có nơi nào có 
thể giúp con có môi trường thuận tiện cho người khiếm 
thị đến trường, vì con tin sẽ có một ngôi trường đầy đủ 
những điều kiện để giúp con có thể tiến bước trên con 
đường học vấn của mình.
Nhờ vào sự kiên nhẫn, con đã may mắn gặp được cô 
Đinh Việt Anh là Phó chủ tịch hội người mù Việt Nam. 
Cô đã giới thiệu cho con được biết đến mái ấm Nhật 
Hồng. Lúc ấy con đã hạnh phúc biết bao. Con ra sức 
thuyết phục gia đình hãy tin con và cho phép con được 
rời vòng tay cha mẹ để tìm một tương lai tươi đẹp. Và 

con đã thành 
công. Dù niềm 
vui đã đến bên 
con nhưng bao 
nỗi lo lắng, bất 
an vẫn còn đó. 
Có thể nói đây là 
quyết định mạo 
hiểm nhất của 
con từ trước đến 
nay. Trong đầu 
con đã tồn tại vô 
vàn những suy 
nghĩ, những lo 

The Arms of Love
My name is Nguyen Thi Minh. I am a 10th grade stu-
dent, at Nhat Hong Shelter for Visually Impaired Chil-
dren (Thi Nghe). Today, I would like to share some of 
my feelings as a new student of the Shelter.
Before I came to the Shelter, 9 years ago, I had lived 
and studied at the Education and Vocational Training 
Center for the Blind, of Thanh Hoa province. It is not 
a short time, is it? But in this provincial Center, the 
teachers only specialize in vocational training for the 
blind, and do not focus on education. Therefore, since 
the first years of Primary school to the years of high 
school, I had not had enough books and writing paper. 
With a love of learning, and the help and encourage-
ment from parents and friends, I have overcome those 
difficulties.
This year, I am in high school. I can tell that my class-
mates, though they are able to see, and have sufficient 
school equipment, they still have many difficulties in 
study. It will be much more difficult for me because I 
cannot see, and my school equipment is not sufficient. 
However, fear and obstacles do not make me give up. 
I decided to search for an organization that helps the 
blind to have a good condition to go to school. I be-
lieve that there will be a school sufficiently equipped, 
that can help me progress on my educational path.
Thanks to my patience, I was fortunate to meet Ms. 
Dinh Viet Anh, the Vice Chairman of the Vietnamese 
Blind Association. She introduced me to Nhat Hong 
Shelter. How happy I was at that time. I tried my best 
to convince my family to trust me and allow me to 
leave their arms to find a better future. And I suc-
ceeded. Although the 
joy had come to me, 
but many worries 
and insecurities still 
existed in me. It could 
be said that it was 
the riskiest decision 
I had ever made. In 
my mind, there were 
countless thoughts 
and worries about the 
time I should leave 
my parents’ arms and 

(Continued on page 15) (Xem tiếp trang 15)
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go to a completely strange place. I wondered if in that 
new place everyone was sociable, if the Sisters were 
too strict, if it were difficult to study, if I could adapt 
to a new environment without my family?... And there 
were many, many thoughts that were wandering in 
my mind and I could not answer. But when I stepped 
into that very warm and dear space, all my worries 
disappeared because of the tenderness and loving care 
of the Sisters, and the intimacy and closeness of my 
peers.
Each passing day is a happy day because I can live in 
the loving arms of the Sisters and brothers and sisters 
in the shelter. I feel happier because I always receive 
the help and support from the benefactors, who pro-
vide us the best conditions so that we might live and 
study. These are great motivations, giving us more 
confidence so that we might overcome the tough chal-
lenges on the way we have chosen.
I promise that I will strive to study, to train myself and 
to grow in virtues so as not to betray the nurturing of 
the Sisters, the loving care of the benefactors in the 
BVCF Association. I pray that God will grant you, 
Father Director, Sisters, and the benefactors, full joy, 
and grace always.

âu khi rời vòng tay cha mẹ và đi đến một nơi hoàn toàn 
xa lạ. Không biết ở đó mọi người có hòa đồng không, rồi 
các sơ ở đây có nghiêm khắc quá không, rồi học tập có 
khó khăn lắm không, rồi con có thích nghi được với môi 
trường mới khi không có gia đình ở bên cạnh không... 
Và còn nhiều lắm, rất nhiều những suy nghĩ cứ vẩn vơ 
trong đầu con mà chẳng thể nào có câu trả lời, nhưng 
cho đến khi bước chân vào không gian ấm cúng mà cũng 
thật thân thương ấy, bao lo lắng đã được sự dịu hiền, tận 
tụy của các Sơ, cùng sự thân thiết, gần gũi của các bạn ở 
đây làm cho tan biến mất.
Mỗi ngày trôi qua của con là mỗi ngày hạnh phúc khi 
con được sống trong vòng tay nhân ái của các Sơ, các 
anh chị em trong mái ấm. Hạnh phúc hơn là con luôn 
nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của quý ân nhân để chúng 
con có những điều kiện tốt nhất để sinh hoạt và học tập. 
Đây chính là những động lực to lớn để giúp chúng con 
vững tin hơn vượt qua những chông gai thử thách trên 
con đường chúng con đã chọn.
Con xin hứa sẽ ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện bản 
thân và tu dưỡng đạo đức để không phụ công nuôi 
dưỡng, chăm sóc của các Sơ, sự thương yêu đùm bọc 
của các quý ân nhân trong Hội BVCF. Con cầu xin Chúa 
thương ban cho Cha, và quý ân nhân được luôn tràn đầy 
niềm vui và ân sủng của Chúa.

The Arms of Love (Continued from page 14) Những Vòng Tay Nhân Ái (Tiếp theo trang 14)

will try my best to study 
to repay everyone’s ex-
pectations. My life looks 
like a miracle because of 
what I have been given 
by the generous love of 
the benefactors to blind 
children like me. My life 
is open to a new page 
where I receive the loving 
hands of Director Father 
and those who are taking 
care of each of us.
I am very grateful to 
express my gratitude to 
all people who are sacri-
ficing for me day by day. 
May God return to them 
all the good things so that they will continue to help 
those who are in need like me. 

hành. Con đã được các Dì dạy thêm những 
kỹ năng như đàn, hát, vi tính. Em sẽ cố 
gắng học tập để không phụ lòng mong mỏi 
của mọi người. 
Cho đến bây giờ, nhìn lại cuộc đời, con thấy 
nó giống như một phép màu. Nó là phép 
màu bởi nhờ những tình yêu quảng đại của 
Cha Giám đốc, quý Dì, quý vị Ân nhân đã 
luôn nâng đỡ những người bất hạnh giống 
như con đây. Cuộc đời con đang mở ra một 
trang mới khi con cảm nhận được tình yêu 
của những người đang chăm sóc con. 
Con không biết lấy gì để bày tỏ lòng biết 
ơn của con đối với những vị ân nhân những 
người đang từng ngày hi sinh cho chúng 
con. Con cầu xin Chúa thương ban những 
ơn lành và trả công bội hậu trên Cha Giám 
đốc, quý Dì, Quý Ân nhân quý Vị tiếp tục 
ban phát Tình yêu của Chúa cho những ai 

đang cần sự giúp đỡ như con. 
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