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Nhận thấy nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đang phải sống trong những căn nhà dột nát, hư hỏng 

nặng, mà không có tiền để sửa chữa, Đức Giám mục Phaolô đã cùng với cha quản lý TGM Bênađô Trần Xuân 

Thùy lên kế hoạch, tìm các nguồn kinh phí để giúp xây mới các căn nhà tình thương 

 
Giám Mục Phaolô GP Vinh trao tặng nhà 
tình thương cho người nghèo 

Kế hoạch tình thương đó của 

ĐGM Phaolô đã được ông 

Nguyễn Trọng Long, Giám đốc 

Công ty Xây dựng Tân Nam 

ủng hộ và tài trợ kinh phí. Tuy 

không cùng niềm tin tôn giáo, 

nhưng với lòng hảo tâm, ông 

Nguyễn Trọng Long đã sẵn 

sàng đóng góp tiền bạc công 

sức của mình vào các hoạt 

động từ thiện của Tòa Giám 

mục Xã Đoài. Một trong những 

chương trình từ thiện đó là xây mới và trao tặng một số nhà tình thương cho người nghèo.

  

 Đến nay, 2 căn nhà tình thương đã được hoàn thành và được chính Đức cha Phaolô, cha 

quản lý TGM cùng ông Nguyễn Trọng Long trao tặng cho các gia đình nghèo. Căn nhà đầu 

tiên đã được trao tặng cho gia đình bà Maria Nguyễn Thị Huỳnh, 86 tuổi, ở giáo xứ Hậu 

Thành vào 1/11/2016 vừa qua. Và căn nhà thứ 2 đã được trao tặng cho gia đình bà Nguyễn 

Thị Vàn, ở giáo xứ Bùi Ngọa vào ngày 30/11/2016. Kinh phí xây dựng 2 căn nhà trên là 

hơn 200 triệu đồng, do chính ông Nguyễn Trọng Long tài trợ.  

Nhận được những căn nhà mà có trong mơ họ cũng không thể nghĩ tới, các gia đình bùi 

ngùi tỏ lòng biết ơn tới Đức cha, cha quản lý TGM và nhà hảo tâm. Ước mong sẽ có thêm 

nhiều gia đình nghèo cũng có được niềm vui như 2 gia đình trên. Những căn nhà tình 

thương đó như là “những ngọn đèn hi vọng" được nhen nhóm lên sẽ tiếp tục bừng sáng 

để xoa dịu đêm đen của cô đơn và đau khổ nơi cuộc đời của những phận người kém may 

mắn. Còn đối với những người miệt mài cho công việc cao quý này, chắc chắn họ sẽ cảm 

thấy vui hơn và hiểu hơn rằng: Tình yêu trao đi mới là tình yêu tồn tại mãi mãi! 
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