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TÂM THƯ XIN TRỢ GIÚP 
 

Kính gửi: Quý Ân Nhân trong Nước và Hải Ngoại, 

Kính thưa Quý Ân Nhân,  

Vào năm 2009, dịp “Năm Thánh Phaolô” mừng kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của Thánh Nhân, tôi đã nhận 

được ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần (Đặc Sủng), cùng với “tình yêu Đức Kitô thúc bách”, nên tôi đã 

quyết định quy tụ một số Thầy chung lý tưởng và lấy tinh thần của Thánh Phaolô Tông đồ làm kim chỉ nam cho 

hành trình loan báo Tin Mừng; đồng thời, lấy danh xưng và sứ vụ của Ngài để đặt tên cho tổ chức tu trì mới này 

là: “Tu Đoàn Giáo Sĩ Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại”.  

Ngày 10 – 06 - 2016, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục - Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã 

phê chuẩn Hiến Pháp và ký quyết định chính thức thiết lập: “Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại” theo 

Giáo Luật. Ngày 30 – 06 – 2016, tại Giáo xứ Tân Sa Châu – Sài Gòn, Đức Tổng Phaolô long trọng công bố quyết 

định thiết lập trước sự chứng kiến của đông đảo quý linh mục, tu sĩ và giáo dân. Số thành viên hiện nay đã lên 

tới hơn 80 anh em. Đây là tin mừng cho Hiệp Hội. Tuy nhiên, một trong những việc quan trọng, chiếm nhiều quan 

tâm của tôi và Hiệp Hội lúc này, đó là: mua một mảnh đất trong Giáo Phận Sài Gòn để xây dựng Nhà Mẹ, Tập Viện 

và các công trình khác, nhằm đáp ứng nhu cầu căn bản của Hiệp Hội cũng như mong muốn của Đấng Bản Quyền Giáo 

Phận. 

Ngày 15 – 05 – 2018, tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa, chúng tôi đã mua được mảnh đất với diện tích 5.000m² = 

16.000.000.000 VNĐ (Mười sáu tỷ đồng Việt Nam) tại Vĩnh Lộc B – Bình Chánh – Sài Gòn để xây dựng các công trình 

trên. Tuy nhiên, chúng tôi mới chỉ có vỏn vẹn 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng) để đặt cọc. Số tiền còn lại mà chúng 

tôi buộc phải trả đến cuối tháng 05 năm 2019, đó là: 11.000.000.000 VNĐ (Mười một tỷ đồng), chưa tính tiền lên thổ 

cư. Nếu không trả được trong thời gian này, giá đất sẽ tăng lên theo thời điểm hiện tại thực lúc đó. 

Đây là số tiền rất lớn và thời gian trả nợ quá ngắn đối với chúng tôi là một Hiệp Hội mới. Mặt khác, tôi đã 

bước sang tuổi 96, nên tôi nhận thấy có nhiều giới hạn và khó khăn nếu không có sự cộng tác của nhiều người để 

cùng tôi xây dựng một công trình ý nghĩa lớn lao cho đời sống thiêng liêng của Nhà Dòng và anh chị em tín hữu 

di dân tại khu vực này! Mặt khác, những điều căn bản như: tiền thuê nhà; tiền điện nước; ăn, học, tài liệu… 

cho Quý Thầy đang trong giai đoạn đào tạo và mục vụ là điều mà tôi phải đối diện hằng ngày. Tất cả những 

khó khăn đó làm cho tôi và mọi thành viên của Hiệp Hội rất băn khoăn!    

Vì thế, hôm nay, tôi viết tâm thư này để gõ cửa “tấm lòng vàng” của Quý Ân Nhân. Xin “chạnh lòng thương” 

giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn thực tế của chúng tôi. Tôi kính xin mọi người chung tay xây dựng công cuộc phát 

triển chung của Hiệp Hội và Giáo Hội qua việc: mỗi người giúp đỡ một viên gạch hay 1m2  hoặc 2m2  đất và có 

thể hơn… (3.200.000 VND/m2), tùy khả năng kinh tế của mỗi người. Nhiều người góp lại thành một công việc lớn 

và giá trị. Nhờ thế, chúng tôi mới có điều kiện cần thiết để phát triển Nhà Dòng và có khả năng lo cho Quý Thầy trong 

thời gian đào tạo, nhằm trở nên những linh mục và sư huynh tốt lành, nhất là trở thành những nhà thừa sai trên cánh 

đồng truyền giáo mênh mông của Giáo Hội. Quý Ân Nhân cũng có thể giúp đỡ chúng tôi thêm bằng việc giới thiệu 

tâm thư này tới những tổ chức và cá nhân, ngõ hầu nhờ lòng quảng đại của họ mà chúng tôi nhận được lời cầu 

nguyện, nâng đỡ và chia sẻ. 

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Đồng Hành, Thánh Cả Giuse và thánh Phaolô Tông Đồ, xin Thiên Chúa 

là Cha Giàu Lòng Thương Xót, Đấng không bao giờ thua lòng quảng đại của chúng ta, sẽ thưởng công bội hậu 

vô cùng cho mỗi người bây giờ và mãi mãi. Chúng tôi nguyện sẽ cầu nguyện cho Quý Vị và Gia đình hằng 

ngày và hàng tháng có một Thánh Lễ với ý chỉ của Quý Vị.  
 

Mọi sự trợ giúp, xin gửi về địa chỉ:                                                    Lễ Thánh Giuse, ngày 19 tháng 03 năm 2019                                                                         

1.Lm. Cao Đức Thuận, 150 Bùi Thị Xuân,  Kính thư, 

Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.     

Đt: (+84) 28 3844 8723; (+84) 977. 374. 059  

2. Tu sĩ: Nguyễn Ngọc Biển (Tổng Thư Ký Hiệp Hội)     

881/4 CMT 8, Phường7, Q. Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam. 

Đt: (+84) 982.706.966; (+84) 28.3970.8814 

Email: josngocbienssp@gmail.com;  

3. Hoặc Số Tài Khoản Ngân Hàng: Lm.  Louis Bertrand Cao Đức Thuận, S.S.P. 

NGUYEN, Ngoc Bien, 0441000740282,  Tổng Phụ Trách  

Vietcombank Tan Binh, Ho Chi Minh, Viet Nam.  BFTV VNVX.  

mailto:josngocbienssp@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Tổng Giám Mục Phaolô chủ sự  

Lễ Cam Kết cho Quý Thầy K. I Cha Tổng Phụ Trách trao Tu Phục cho Quý Thầy 

Tĩnh Tâm đợt 1 năm 2018 

Tại Cộng đoàn nữ Bêtania 

Mảnh đất 5.000 m2 đang san lấp để xây dựng 

Nhà Mẹ và Tập Viện của Hiệp Hội – Vĩnh Lộc B 

 

Cha Tổng Phụ Trách thăm Quý Thầy lao động nhằm thăng tiến đời tu và phát triển Hiệp Hội - Bình Phước 


