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Kính thưa quý Đồng hương Hải ngoại.

Ông cha ta có câu “lá lành đùm lá rách”, trong mỗi chúng ta đều chứa lòng trắc ẩn và niềm cảm 
thương cho mỗi thân phận kém may mắn hơn chúng ta. Những chiếc “lá rách” không những nghèo 
khó, lại mang trong mình bệnh tật với một cơ thể không lành lặn. Chứng kiến những mảnh đời 
“rách” đến xác xơ tại quê hương, những mảnh đời mà chỉ ước mơ được đứng trên đôi chân dường 
tưởng chừng đơn giản mà lại quá xa vời , chúng tôi luôn không khỏi xót thương và luôn tâm niệm 
trong lòng nên giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh ấy.  

Trong gần 10 năm vừa qua nhờ sự ủng hộ nhiệt tình và những tấm lòng hảo tâm của quý vị, các cơ 
sở thương mại, anh chị em nghệ sĩ, các cơ sở truyền thanh, truyền hình, báo chí... Hội Xe Lăn Tình 
Thương chúng tôi đã tổ chức quyên góp và phát tặng hàng ngàn chiếc xe lăn cho người khuyết tật 
nghèo, góp phần làm vơi đi những nỗi đau và thiệt thòi cho những mảnh đời bất hạnh tại quê nhà.

Dạ tiệc gây quỹ  Xe Lăn Tình Thương đã trở thành một thông lệ hàng năm, là dịp để mỗi chúng ta 
lại có thể cùng ngồi lại và chung tay để giúp cho những ước mơ giản đơn kia trở thành hiện thực: 
những chiếc xe lăn đầy ắp tình thương.

Dẫu biết chặng đường còn nhiều gian nan vất vả, số xe lăn quyên được trong gần 10 năm qua chỉ 
đáp ứng được một phần nhỏ so với những mảnh đời cần lắm những vòng quay tình thương, nhưng 
chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục cuộc hành trình dẫu có gian lao vất vả, vì chúng tôi biết quý vị, những 
tâm hồn trắc ẩn và đầy ắp tình yêu thương, những người luôn sát cánh đồng hành và ủng hộ cho 
Hội với tấm lòng hào phóng và quảng đại. Chính quý vị là nguồn động viên và ủng hộ sức mạnh 
cho chúng tôi, để đem lại những ước mơ dẫu nhỏ nhoi, đến từng con người bất hạnh.

Ơn Trên sẽ trả công bội hậu cho quý ân nhân, các cơ sở truyền thông, báo chí, anh chị em thiện 
nguyện viên tại Việt Nam, và đặc biệt anh chị em nghệ sĩ đã đóng góp rất nhiều cho Hội, và sẽ tiếp 
tục cùng đồng hành với Hội để sẻ chia và giúp đỡ chiếc lá rách nơi quê nhà. 

Một lần nữa, xin tri ân và cảm tạ chân thành từ Hội Xe Lăn Tình Thương.

Trân trọng cảm ơn,
Thay mặt Hội Xe Lăn Tình Thương
Lê Hùng Đức

Hơn hai tuần vừa qua từ ngày 14-11-2016 đến 01-12-2016, Caritas Việt Nam đã cùng với Hội Xe Lăn 
Tình Thương Hoa Kỳ (Wheelchair of love) tiếp nối bước chân mới đến 720 người khuyết tật, người 
bệnh tai biến và cả đến trẻ em dị tật… tại 9 giáo phận: Vĩnh Long, Cần Thơ, Long Xuyên, Vinh, Phát 
Diệm, Bùi Chu, Hải Phòng, Hà Nội và Mỹ Tho.

Đại diện Caritas Việt Nam, Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Hoàng Mai và Sr. Salome Lý Thị Xuân Dung đã 
cùng đồng hành với cô chú Lê John Đức, Lê Michelle Cao và gia đình đại diện cho Hội Xe Lăn Tình 
Thương.

Đây là lần đầu tiên Caritas Việt Nam hợp tác với Hội Xe Lăn Tình Thương, Hoa Kỳ thực hiện chương 
trình trao tặng xe lăn không phân biệt tôn giáo, không quản ngại dặm đường khó khăn, địa thế hiểm 
trở để đến 45 địa điểm là các giáo xứ hẻo lánh, mái chùa xa xôi, miếu đền yên ả để trao tận tay những 
chiếc xe lăn tình thương đến từng người. Chúng tôi đã thấy niềm hạnh phúc thể hiện trên gương mặt 
họ, đã nghe những lời cám ơn chân thành từ tấm lòng biết ơn đến các vị ân nhân cách xa ngàn dặm. 
Mỗi vết xe lăn trên cát là mỗi dấu ấn tình thương của người xa xứ nhớ về đồng hương của mình trong 
tinh thần tương thân tương ái hay là nỗi niềm sung sướng của những người khuyết tật, những cụ ông 
cụ bà hay các em bé nhỏ tật nguyền đã thoát khỏi cảnh cơ cực bấy lâu.

Hiệp cùng nỗi đau và để hiểu thấu nỗi lòng của người khuyết tật, với tấm lòng của người Cha, Đức 
Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam cũng đã tham gia cùng đoàn đi 
đến các điểm phát xe lăn tại Tổng Giáo phận Hà Nội vào ngày 26/11/2016.

Riêng niềm vui lớn của đoàn chúng tôi là sự đón tiếp của các cha Giám đốc Caritas 9 giáo phận, cùng 
quý Soeur và các tình nguyện viên đã hỗ trợ và tạo cơ hội thuận lợi cho đoàn trong hành trình này. 
Bên cạnh đó đoàn không quên sự hợp tác của các vị chủ trì Chùa, Đền và Miếu cũng như các cơ sở 
bác ái đã sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi là nơi quy tụ những người khuyết tật đến nhận xe lăn. Có 
thể nói trước những mảnh đời cơ cực, tất cả mọi người không còn khoảng cách giữa tôn giáo, giai cấp 
mà giờ đây chỉ chung một tinh thần đoàn kết, bác ái và yêu thương.

Chúng tôi kết thúc hành trình trao xe lăn với tâm tình cảm tạ Thiên Chúa vì mọi ơn lành Người đã 
ban cho mỗi người chúng tôi có cơ hội phục vụ anh chị em trong tinh thần Bác Ái - Yêu Thương - 
Phục vụ.

Đại diện Caritas Giáo phận và những anh chị em kém may mắn, chúng tôi - Caritas Việt Nam xin tri 
ân Quý Ân nhân tại Hoa Kỳ đã cùng chung tay chia sẻ những món quà đầy ý nghĩa qua Hội Xe Lăn 
Tình Thương. Chắc chắn đây là món quà nồng ấm chứa chan tình yêu thương trong mùa Mùa Giáng 
Sinh 2016.

Vp. Caritas Việt Nam

Món quà nồng ấm từ Hội Xe Lăn Tình Thương

Thư ngỏ gửi quý Đồng hương
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Diabetic Supplies & Medications
Cung cấp dụng cụ và thuốc
Đặc biệt cho bệnh tiểu đường:
• Giầy DR.COMFORT cho bệnh nhân tiểu 

đường
• Giây nịt lưng giảm đau cho bệnh nhân 

đau cột sống
Durable Medical Equipment
Dụng cụ điện tử giảm đau nhức cho các 
bệnh thấp khớp

Tặng Maý Đo Đường Trong 
Máu (Glucometer) Miễn Phí 
Cho Bệnh Nhân Tiểu Đường

Quý vị trả quá nhiều $$$ cho Part 
D Medicare???
ProCare Pharmacy sẽ giúp quý vị 
tiết kiệm $$$ bằng iMedicare..

Free Home Delivery  Giao thuốc tận nhà Miễn Phí.

Travel Care Medications & Vaccines
Chích ngừa và thuốc mang theo khi đi du 
lịch.
Transitional Care Medications
Chỉ dẫn cách dùng thuốc sau khi rời bệnh 
viện.
Medication Therapy Management 
Services
Dược sĩ tận tâm hướng dẫn sử dụng 
thuốc và theo dõi hồ sơ bệnh lý cho từng 
bệnh nhân.

ProCare
Pharmacy & Medical Supplies

9191 Westminster Ave.  Suite 108  Garden Grove, CA  92844
Phone: (714) 899-1111 or (800) 561-3143  FAX: (800) 561-3146
OPEN 7 DAYS A WEEK:  Mon-Fri: 9:30am - 6:30pm Sat - Sun: 9:30am - 1:30pm

Website:  www.ProCareDrugStore.com  Email:  info@procaredrugstore.com
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Hình anh sinh hoạt hội Xe Lăn Tình Thuong, , ,

SÀI GÒN - CẦN THƠ - ĐÀ NẴNG - AN GIANG - BÀ RỊA VŨNG TÀU - BẠC LIÊU - BẮC NINH - BẾN TRE - BÌNH DƯƠNG - BÌNH PHƯỚC - BÌNH THUẬN - CÀ MAU - ĐỒNG NAI
KIÊN GIANG - LÂM ĐỒNG - LONG AN - QUẢNG BÌNH - QUẢNG NAM - QUẢNG NGÃI - QUẢNG TRỊ - SÓC TRĂNG - VĨNH PHÚC - TÂY NINH - THỪA THIÊN HUẾ - TRÀ VINH - BÌNH ĐỊNH -  HÀ NỘI  
HẢI PHÒNG  -  BẮC GIANG - TUYÊN QUANG - HẢI DƯƠNG - HƯNG YÊN - NAM ĐỊNH - PHÚ THỌ - QUẢNG NINH - THÁI BÌNH - THÁI NGUYÊN - THANH HOÁ - CẦN THƠ - LONG XUYÊN
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12821 Harbor Blvd. #H-1A
Garden Grove, CA 92840

(Trong khu Lee’s Sandwiches)
tel. 714.539.5309
fax. 714.539.4753

z
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        15972 Eucllid St. #A            5015 W.Edinger #H       6926 Westminster Blvd              14081 Newport Ave 

       Fountain Valley  92708         Santa Ana 92704             Westminster 92683                Tustin, 92780 

              (714)775-7422                        (714)531-2488                      (714)891-3344                              (714)731-1366 

                          
SPECIAL DISCOUNT FOR NON-PROFIT 

ORGANIZATIONS 
 

             
              
         

               
              

              

              

              

 

SANDWICHES 
COFFEE 
SMOOTHIES 

PARTY TRAYS  

Địa điểm mới:  TÂN HOÀNG HƯƠNG 12055 Brookhurst Garden Grove CA 92840
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Mon-Sun: 10am - 7pm

1 STOP SMOG & REPAIR

tel. 714.891.8139
Dennis Cell. 714.705.9984 | Juan Cell. 714.767.0736

Bus Hours: Mon - Sat: 8am - 6pm
13142 Goldenwest St., Westminster, CA 92683

fast & honest repair
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Đóng góp xin gửi về địa chỉ
XE LĂN TÌNH THƯƠNG

PO BOX 8066 
Fountain Valley, CA 92728

 Chi tiết xin liên lạc 
phone: 714-654-7699

email: xelantinhthuongorg@gmail.com
website: wheelchairoflove.com • xelantinhthuong.com

facebook: xelantinhthuong

Ban Tổ Chức tri ân và cảm tạ

HỘI XE LĂN TÌNH THƯƠNG
WHEELCHAIR OF LOVE ASSOCIATION

a non profit organization ID 46-3943367


