
THƯ XIN YỂM TRỢ ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG KỲ XI 

& Xây Dựng Đền Thánh Mẹ La Vang 
 

Kính gửi: 

 

Quý Cộng Đoàn dân Chúa Đền Thánh Mẹ La Vang thân thương, 

Quý Ân Nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 

 

Để yểm trợ cho việc tổ chức Đại Hội Mẹ La Vang Kỳ XI diễn ra trong ba ngày: 19, 20, 21 Tháng 10 năm 2018 

với chủ đề: “Cùng Mẹ, Chúng Con Kiến Tạo Hòa Bình” và góp phần vào quỹ xây dựng Đền Thánh Mẹ. Đền 

Thánh Mẹ phát hành vé số với giá ủng hộ là $100 (USD) một vé, với lô độc đắc là xe Lexus IS cùng kèm theo 

nhiều lô an ủi có giá trị. 

 

Xin quý cộng đoàn và quý ân thân nhân cùng khách hành hương xa gần nhiệt tình ủng hộ để chúng tôi có ngân 

sách hầu tổ chức Đại Hội Mẹ La Vang Kỳ XI được tốt đẹp, thêm vào đó để hỗ trợ cho quỹ xây dựng Đền Thánh 

còn đang thiếu hụt, hầu mở rộng thánh đường để đáp ứng nhu cầu của giáo dân tăng vọt và lượng khách hành 

hương ngày càng đông đến viếng Đền Thánh. 

 

Cũng xin báo tin vui đến quý cộng đoàn, quý ân thân nhân và khách hành hương xa gần biết: Đền Thánh Mẹ La 

Vang được Mẹ thương chúc lành mới mua được miếng đất bên cạnh thánh đường, với kế hoạch sắp đến sẽ là 

ban bằng khu đất để chuẩn bị cho những công trình xây dựng từ Hội Trường đến Thánh Đường. 

 

Xin quý cộng đoàn, quý ân thân nhân và khách hành hương xa gần nhiệt tình ủng hộ mua vé số giúp đỡ để 

chúng tôi sớm hoàn thành công trình này từ tổ chức thành công Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ XI đến bắt tay 

vào việc xây dựng Đền Thánh hầu làm sáng danh Chúa và tôn vinh Mẹ La Vang -  Mẹ Việt Nam nơi trung tâm 

du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới này. 

 

Mọi đóng góp và mua vé số xin: Viết check đề: OUR LADY OF LA VANG và gửi về: ĐỀN THÁNH MẸ LA 

VANG: 4835 S. Pearl St., Las Vegas, NV 89121. Nhận được check, chúng tôi sẽ gửi cuống vé số đến quý vị và 

cùi vé số sẽ giữ lại để xổ số trong những ngày Đại Hội. 

 

Xin Chúa qua Mẹ La Vang trả công bội hậu và ban tràn đầy ân phúc cho những hy sinh đóng góp của quý vị.  

 

Trong tình yêu của Chúa Cứu Thế và Mẹ La Vang, 

 

Lm. Tôma Hà Quốc Dũng 

Giám Đốc Đền Thánh. 


