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Bishop Cosma Hoang Van Dat & Vagsc distributed 170 wheelchairs for the crippled people in North VN
Đức Giám Mục Cosma Hoàng Văn Đạt & Vagsc đã phân phát 170 xe lăn cho những người phế tật tại Miền Bắc VN

Đức GM Phó Nguyễn Hữu Long & Vagsc - Đang phát quà cho anh em tật nguyền của GP Hưng Hóa trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa 2016
Assistant Bishop Nguyen Huu Long & Vagsc gave gifts to the handicapped people of Hung Hoa Diocese during The Year of Mercy 2016

Dù em có mù đôi mắt, dù em tật nguyền nhưng cũng được các thiện nguyện viên vận chuyển đến VCTD Năm Thánh
Although she is a blind, although he is a handicap boy, the honest man are also carrying them to the Cathedral in The Holy Year

Thánh Lễ đầu tiên đã được cử hành tại ngôi thánh đường mới của Cộng Đoàn Dân Chúa gốc H'mong tại Khe Chất - Viêt Trì - Miền Bắc VN
This is the first mass celebration in the newly built church of The Indian H'mong in the Khe Chat - Viet Tri - North VN

CĐ Dân Chúa gốc H'mong đang vui hưởng trong ngôi thánh đường mới
The H'mong Indians are very happy in their new church

Tượng Thánh Giuse cũ
The old Joseph statute
<=The new Joseph statute

Những nhà này không điện, không TV, không xe, những nhà này không lộng lẫy như Paris, không huy hoàng như Washington, nhưng rất an bình
The house has no electricity, no television, and no cars. These houses aren't magnificent as Paris, nor brilliant as Washington, but they are very peaceful
Cửa nhà luôn luôn mở, vì không có gì để kẻ cắp mang đi - The doors are always open because there is nothing for thieves to steal.
Vagsc đã đến, đã thấy và đã thực hiện - Vagsc was came, was saw, and was realized
Chúng tôi được ông trưởng CĐ H'mong mời dùng cơm trưa; nhưng nhà ở trên đồi cao, xe hơi không tới, xe hai bánh không thông, nên phải dùng xe lưng
They were invited us for lunch by The chief of H'mong; but his house is up to the hill, the car can't go, nor the motorcycle, so he must carry on by his back

Dù là Giám Mục, Linh Mục, Nữ tu, hay thiện nguyện viên cũng không thể làm gì được nếu không có quí Ân Nhân
Although the Bishop, the Father, the Sister or the honest man, they can't do any things if without Benefactors

Xin Quí Ân Nhân tiếp tục giúp đỡ, Vagsc chúng ta quyết phục hồi Giáo Hội Miên Bắc VN - Xin Chúa Chúc Lành

