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VAGSC came, saw & participated … VAGSC ã n, ã thy & ã tham d$ …
* Chân thành tri ân hàng Giáo Sì và Tu S, nh4 l4i c u nguy+n, VAGSC có th) ti'n xâu, ti'n xa ...
* Xin Chúa tr công b2i h"u cho quí Ân Nhân, và ban bình an hnh phúc cho các thành viên c6a H2i.
* Cm n Ng4i Samarit Nhân Lành kh#p ni, nh4 ó tình thng 0ng loi ang 5c th;c hi+n.

The Mission
Of the Good Samaritan
Good Samaritan
“Con i và cng làm nh th. (Luca 6:15)
“Go and do likewise (Luke 6:15)

Mc ích - Purpose
* Bng bó thng tích tinh th"n & th0 xác
cho ng=i cùng kh7n.
- Bandage the spiritual and physical
wounds of people who are suffering.
* Mang tình thng cCa Chúa .n cho
nhân loi l:i l"m b'ng l=i c"u nguy2n.
- Bring God’s mercy to the world’s
transgressions through prayer.
* Bo v s$ sng:
- CDu v<t thai nhi
- Nâng ? nhGng b2nh nhân HIV & AIDS
- Nuôi n!ng các em mù lòa.
- Sn sóc các anh em phong t%t
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Oh my God, use me unto Your will,
To be the limbs for the disabled
To be the eyes for the blind
To be the ears for the deaf
To be the tongue for the mute
To be the voice of the unjustly treated.

S# Mnh
Ng !i Samarit Nhân Lành
Ly Chúa, xin cD dùng con theo Ý Chúa,
Làm chân tay cho ng=i què cAt,
Làm ôi m&t cho ng=i ui mù,
Làm l: tai cho ng=i b4 i.c,
Làm mi2ng l?i cho ng=i b4 câm
Làm ti.ng kêu cho ng=i ch4u b!t công.
Ly Chúa, xin cD gFi con ra 8ng lúa,
0 a cm cho ng=i ói ang ch=,
a n<c cho ng=i h5ng ang khô,

Oh my God, send me to the harvest
To bring food to the hungry
To bring water to the thirsty
To bring medicine to the sick
To bring clothes to the naked
To bring blankets for those who are cold.

em thu7c thang cho ng=i ang au 7m,

Oh my God, send me to deserted road
To light the path for people in darkness
To bring warmth to the cold
To sympathize with those who feel alone
To bring dignity to the oppressed
To bring liberty to the enslaved

Th&p èn soi cho ai b<c trong êm,
7t lFa !m cho nhGng ai giá lnh,
Truy/n c m thông cho lG khách n côi,
Nâng ph#m giá cho ng=i =i chà p,
em tH do cho nhGng ki.p 5a "y,

Oh my God, send me to the village
To bring calm to the unfavored
To bring peace to the worried
To bring joy to the unfortunate
To bring good fortune to the unlucky

Ly Chúa, xin cD gFi con vào thôn xóm,
em an hòa cho nhGng ai b!t thu%n,
em an bình cho nhGng k, s7ng âu lo,
em Ci an cho ng=i ang s"u kh9,
em ni/m vui cho nhGng ai b!t hnh,

Oh my God, please inspire me to do all this work
So that all people will enjoy happiness and peace
I myself, would like to offer all this for You,
My Lord, who is love, who is the ideal life
Give me all this hope
For faith, love, and happiness all of my life …
Rev Nguyen Cong Doan, CssR
Translated by Francisco

em áo qu"n cho ng=i ang tr"n trAi,
em m/n !m cho ng=i rét ang run.

Ly Chúa, xin cD gFi con ra =ng v&ng,

em v%n may cho nhGng ng=i g*p rCi ro.

Ly Chúa, xin cD dùng con làm t!t c
Cho m5i ng=i @c hnh phúc an vui
Còn ph"n con, xin gFi h.t ni Ngài,
Là Thiên Chúa, là tình yêu, là l- s7ng,
Ngài cho con t!t c ni/m hy v5ng,
0 tin yêu mà vui s7ng tr5n =i …
Lm Nguy1n Công oan, Dòng Tên

“Nh:ng gì các ngi làm cho m2t ng4i trong các anh em hèn m.n nht này c6a Ta, là các ngi ã làm cho chính mình Ta (Mt: 25: 40).
“Amen, I say to you, whatever you did for one these least brothers of mine, you did for Me” (Matthew 25:40).

The Life of The Blind – =i S7ng CCa Ng=i Mù
 The Blind
The blind live in the day but they think it
is night. Despite this, they are still happy
because they are cared for by loving
Sisters and their generous benefactors
around the world. Thanks be to God for
their happiness.

 Các Em Mù
S7ng giGa ban ngày mà các em t>ng
chEng ban êm! D"u v%y, các em v$n t6
ra vui ti, nh= tình yêu thng sn sóc,
ùm b5c cCa các NG Tu, và lòng hào
hi2p cCa quí ân nhân kh&p ni. Các em
vui mEng t n Thiên Chúa, ã @c
phAng d?ng !m êm b>i bao tâm h8n
thánh thi2n.

Các Em Mù! 
Không nhà
Không phòng
Không gi=ng
Không chn
Không g7i
Không áo
Không 8 n
Không ngh/
Không hi2n ti
Không tng lai
Ch3 có êm

The Blind! 
No house
No room
No bed
No blanket
No pillow
No clothes
No food
No job
No present
No future
Only night

Tr3c m%t h. ch, là
m2t màn êm en
t/i – C n c7u giúp

They only see the
darkest nights.
They need our care

Music is the joy of the blind.
Âm Nhc là ni/m vui cCa các em mù.

She composed and sang the song: “I Just Wish To See Once”
Em ã sáng tác và hát bài: “Tôi Ch3 Mu7n Nhìn Th!y M;t L"n”
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The Holy Cross Sisters are ready to go into the world
Các S DMTG ThC Dc s)n sàng i vào th. gian
Các em mù vui s3ng khi nh"n quà trên tay 
The blind were happy when they received their gifts

He found his way.
Em ã tìm @c =ng em i

The blind learn how to sow.
Các em mù h5c may vá.

The blind learn how to do crafts.
Các em mù h5c thC công

Kính tha quí Ân Nhân,
Sau khi ã ch7ng ki'n ti ch1, th!m -nh s; vi+c, nh"n thy
Trung Tâm khi'm th- à Lt, c n 5c n3i r2ng, các em c n có
ch1 ngh, ngi.
Dear Benefactors,
After seeing the overcrowded conditions they live in, the Da Lat
Blind Center just isn’t enough to accommodate all these blind
children. We need to provide them another home so that they
could live more comfortably.
If you want to help, please send check to:
VAGSC
PO Box 6407
Santa Ana CA 92706
In the Memo write: Blind -DL
Thank You
Các em không nhìn th!y,
nhng trong thâm tâm
ang trông ngóng v4 ân
nhân h o tâm nào ó …
cho =i em ? giá lnh 
***
They cannot see, but they
are looking for a kind
benefactor
to
help
improve their lives. 
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Tip c#u thai nhi - Save the fetuses
 Tm Lòng Vàng
Nh= lòng thng m.n cao c cCa các Dì Ph<c
dòng Bác Ái Chúa Kyto. Hn 1500 thai nhi ã
@c cDu thoát kh6i b4 hCy di2t khi cha m+
chúng toan tính loi b6. Cám n, cám n …
 Golden Hearts
Thanks to the unparalled love of the Sisters of
Jesus Christ Charities, more than 1500 fetuses
were rescued from being aborted by their
parents. Thank you, thank you Sisters.
May 1 – 2011
i L1 Kính Lòng Thng Xót Chúa
GH Gioan Phaolo II @c phong thánh.
C cu2c 4i Ngài truy(n bá Lòng Thng Xót
Chúa, cu/i cùng Ngài ã ch't và 5c phong
thánh cng trong ngày l* kính LTX Chúa.
Th m Hi Các Bà M Tr 
Chúc mEng các bà m+ tr,, ng=i m+ bi.t
thng con mình. ây là 1 trong 9 trung
tâm mà VAGSC b o tr@. R!t sung s<ng
khi @c b8ng b. các em trên tay.
Nhng thng ti.c thay! Khi th!y ngày
nay còn hàng tri2u thai nhi b4 hCy di2t
cha @c quy/n làm ng=i.
Visiting Young Mothers 
Welcome young mothers who love their
children. This is one of nine shelter
centers that VAGSC sponsors. We are
extremely happy to be able to hold these
children in our hands. But we still feel
regretful and are filled with great
anguish knowing that in our world,
millions of fetuses are being destroyed
today and denied the right to live!

Trung Tâm M Côi & Khuyt Tt Sao Mai.
Em bé trai m*c áo tr&ng qu"n ùi xanh, Dng giGa, em lùn
nh!t, li là Da tr, nhanh nh!t hn các bn! Em b4 cAt hai chân,
n.u em có c*p chân gi , em s- là m;t ng=i bình th=ng. Em
c"n cha m+ ? "u.

 Sao Mai Orphan & Disease Center.
A little boy pictured on the left wearing a white shirt and black
shorts is standing in the middle amongst all of his friends. He
is by far the shortest of all his friends but moves the fastest
without any legs. We hope to give him two prosthetic legs so
that he can walk. He needs a sponsor parent.
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Tên em là Ph c 
Em bé m*c áo len màu xanh ng8i giGa; sáu nm
tr<c ây, em ra =i không có h%u môn, b4 cha
m+ qu(ng em vào thùng rác. Nh= bàn tay nhân tE
cCa các Dì Ph<c dòng MTG Hu., mang em v/
cDu chGa, nay em ã thành m;t ng=i mang tên
Ph<c, 6 tu9i, em c"n cha m+ ? "u.
His Name is Blessed 
Six years ago, the little boy wearing the blue wool
jacket seated in the middle, was born without an
anus. His parents threw him into trash. Because
of the great love and kindness of the Holy Cross
Sisters of Hue, they brought him into a hospital
for treatment and today he is a healthy little boy
named Blessed. He needs a sponsor parent.

C m t Thiên Chúa,
tri ân cha m+, chúng ta không
ph i là nhGng thai nhi n'm trong
nhGng chi.c h này!
Chúng ta nên làm gì ? ) có th)
c7u v3t thai nhi.
Thanks to God and parents,
we don’t have to lay these fetuses
into these jars!
What can we do so that we can
rescue fetuses?

***

Chôn c!t thai nhi, là dH ph"n vào vi2c t#m
li2m thi th0 các hài nhi vô t;i
Burying fetuses is a deed that mourns and
honors our innocent infants.

Ngha Trang bu8n v$n là ni an ngh3 cu7i cùng cCa nhGng thai nhi s!u s7 cha @c phép làm ng=i!
The cemetery where destroyed fetuses who are denied the right to live, are buried!
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AIDS & HIV AIDS & HIV AIDS & HIV AIDS & HIV

Linh MAc và i Di2n VAGSC, lu%n bàn v/ tr=ng h@p AIDS giai on cu7i – M;t tu"n tr<c khi chúng tôi .n, 2 b2nh nhân ã ra i
Priests & VAGSC volunteers speaking with AIDS patients, who are near the end of their lives.
The week before we came to visit, we lost two patients.

* CDu giúp ng=i què cAt - Relieve the disabled 
* B o tr@ k, ph. nhân - Sponsor the neglected
* By lao b2nh nhân vô v5ng - Visit hopeless patients

If you want to help, please send check to:
USA: VAGSC
PO Box 6407
Santa Ana, CA 92706
Canada: Rev. Tr"n Th. Tuyên
4410 51 Ave St.
St Paul AB TOA 3A 2 Canada
Europe: Rev. Nguy1n Tr5ng Quý – Linh H<ng
D. Nguy1n Dc 4nh
Nygardsgatan 4A4
68910 Bennas Finland
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Lepers Lepers Lepers Lepers Lepers Lepers Lepers Lepers

Dc Cha Cosma Hoàng Vn t, GM BN, hi2u
tòa Tình Thng & SH S7ng, TTK HGM VN,
ng=i cha nhân tE cCa anh em phong t%t mi/n B&c;
Ngài kêu g5i quí ân nhân h i ngoi hãy thng xót
.n nhGng t!m thân phong t%t, ang lê l.t kh&p ó
ây giGa mi/n B&c VN.
Bishop Cosma Hoang Van Dat, Bishop BN,
kindnest Father of leprosary of North VN, asks
benefactors to please help and show compassion
for these lepers who are suffering throughout
North VN.

Sponsor only $5 a month
VAGSC
PO Box 6407
Santa Ana, CA 92706
All donations are Tax deductible

VAGSC Thnh Cu
Sau bao nm khói l9a, ng4i anh
em phong t"t mi(n B#c, ln lóc
kh#p ó ây trên mnh t khô
c$n. Xin m4i quí h2i t8 thi+n bn,
và quí ân nhân kh#p ni, hi+p nht
v3i Giáo H2i M&, chúng ta cùng
nhau bng bó v't thng c6a
nh:ng ng4i anh em ã bao nm
s/ng trong cnh kh/n cùng.
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DIOCESE OF BAC NINH
TP. BAC NINH
VIET NAM
Tel 84 (241) 382 148
Email : tgmbn@yahoo.com

M*t nh%t
m<i
cao 30’
do m;t s7
ân nhân
t*ng
Trung
Tâm
La Vang
Dc T9ng Nguy1n Nh Th0, vui mEng ón nh%n
m*t nh%t trong ngày l1 B. Mc Nm Thánh 2011

Mr. Alexander Hot Nguy1n
Founder of VAGSC
2809 Sawgrass Dr
Santa Ana CA 92706 – USA

Rr: Cám n v quà c"a VAGSC cho bnh nhân
Phong tt Bc Ninh - Xuân Tân Mão
Tha ông Tr>ng Ban i/u Hành VAGSC,
Giáo Ph%n B&c Ninh vEa nh%n @c quà cCa VAGSC g8m US$ 3,000 (Ba
ngàn MI Kim), gFi t*ng cho 288 b2nh nhân phong ti 4 tri Phong thu;c
giáo ph%n B&c Ninh: Qu C m (B&c Ninh); Sóc Sn ngoài thành Hà N;i;
Phú Bình (Thái Nguyên) và ông L2nh (Tuyên Quang).
Vào nhGng ngày giáp t.t tE 24-26 t.t s&p t<i, Giáo Ph%n s- t9 chDc i thm
và t*ng quà cho các tri, và s- dùng s7 quà cCa quí v4 0 Cy lao cho các
b2nh nhân. Giáo Ph%n B&c Ninh chân thành c m n lòng h o tâm cCa các
h;i viên VAGSC, dành cho các b2nh nhân Công Giáo cng nh Ngoài
Công Giáo thu;c 4 tri phong vEa nói. Xin Chúa tr công b;i h%u cho quí
ân nhân.

M5i ng=i /u h<n h> cám n quí ân nhân v/ m*t
nh%t m<i, r!t xDng áng làm ni Chúa ngH
They are very pleased with the new monstrance,
made possible by benefactors’ donations.

Nhân d4p Xuân Tân Mão 2011 s&p .n, Tòa Giám MAc B&c Ninh gFi l=i
c"u chúc Nm M<i bình an, hnh phúc và th4nh v@ng .n các gia ình
tEng h;i viên VAGSC.
Trân Tr5ng

B/ Trên Dòng Kín Hu.,
hDa c"u nguy2n cho th. gian l:i l"m
Superior Camelo Hue Sisters,
promised to pray for the world’strangressions.

VAGSC Kính Cáo
+ Cosma Hoàng Vn t
Giám MAc B&c Ninh

VP Trung ng nh%n ý l1 cCa các ân nhân, chúng
tôi s- gFi v/ cho quí Linh MAc Linh H<ng cCa
VAGSC > VN (VP s- chuy0n .n các cha b'ng
Internet nhGng ý l1 cCa ng=i xin)

8ng hành v<i VAGSC là con =ng i .n Chân Thi2n MI - G*p g? Dc Kyto – www.vagsc.com
Join with VAGSC, this is a good and beautiful path – Meet Jesus Christ – www.vagsc.com
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