
TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG SỐ 20 
 

CHƯƠNG TRÌNH "GÓP GẠCH XÂY NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO" 
 

Chiều tối, 30/ 11/ 2021, Gia đình Bác Ái Thánh Anton cùng Giáo xứ Điền Thôn, Giáo phận Thanh Hóa, 
trao ngôi nhà tình thương số 20 cho gia đình anh CAO VĂN HOÀNG (33 tuổi) và chị LÊ THỊ THAO (29 
tuổi) dân tộc Mường, thuộc thôn Tiến Hưng 2, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa. 
 
Diện tích ngôi nhà : 59,4 m2, với tổng kinh phí xây dựng là 91.467.857 vnđ do Giáo Xứ Chân Phước 
Anre Phú Yên, TGP Boston tài trợ : 65.000.000 vnđ; và vợ chồng anh chị góp thêm 27.000.000 vnđ. 
 
Anh Hoàng và chị Thao sinh ra và lớn lên trong vùng “kinh tế mới” với hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ 
nghèo nên sau khi anh chị lập gia đình chỉ có vài sào đồi núi cao, sống trong ngôi nhà tồi tàn được 
dựng trên đất của anh trai. Bản thân anh Hoàng là người thần kinh không bình thường như mọi người, 
chị đang tuổi sinh đẻ và ốm yếu quanh năm. Hiện anh chị có 3 người con, quanh năm sinh sống bằng 
nghề làm thuê cuốc mướn. 
 
Nghèo nhưng vẫn ước mơ mình và con cái được sống trong ngôi nhà đẹp. Với số tiền giáo xứ giúp và 
tận dụng hết khả năng gia đình gom góp, chúng tôi đã xây dựng ngôi nhà này với phương trâm : nền 
móng kiên cố, tân thời và hoàn thiện dần trong tương lai. Đây là lý do khi trao cho anh chị, ngôi nhà 
vẫn chưa hoàn thiện : hiện chưa sơn tường, chưa trần nhà, chưa có cánh cửa… Phần thiếu anh chị sẽ 
tiếp tục gom góp và hoàn thiện sau. (Vì anh chị còn trẻ và con cái tương lai sẽ lớn mạnh nên chúng 
tôi và gia đình thống nhất xây dựng ngôi nhà với nguồn kinh phí khiêm tốn trên và chấp nhận hoàn 
thiện dần như hình ảnh). 
 
Trong buổi trao nhà có sự hiện diện quý báo của gia đình anh chị Vương Thương đến từ Quý Lộc, Yên 
Định, Thanh Hóa. Anh chị đã trao rất nhiều quà cho gia đình nghèo Hoàng – Thao. 
 
Tạ ơn Trời, cám ơn đời. Thay lời cho anh chị, chúng tôi xin tri ân tình thương của mọi thành phần 
trong gia đình Giáo xứ Chân Phước Anre Phú Yên, TGP Boston; gia đình anh chị Vương – Thương; 
quý ban ngành đoàn thể thôn; tổ thợ và hết mọi người đã chung tay giúp đỡ cách này cách khác.  
Xin ông Trời trả công bội hậu cho hết thảy mọi người. 
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