
 
THƯ CẢM ƠN 

V/v GÂY QUỸ HỖ TRỢ ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG IV 

 

                                                                                                                                              Ngày 24 tháng 10 năm 2022 

Kính thưa:              

• Quý Cha 

• Quý Tu Sĩ Nam Nữ 

• Quý Cộng Đồng Dân Chúa 

 

Trong tâm tình cảm tạ muôn vàn ân phúc Chúa đã tuôn đổ xuống cho Cộng Đồng chúng ta, cùng vòng tay chở che của 

Từ Mẫu La Vang đã dìu dắt chúng ta vượt qua những tháng ngày dài đắm chìm trong nỗi lo âu và thử thách vì đại dịch 

COVID – 19. 

 

Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV, một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn quý Cha, quý 

Tu sĩ nam nữ và quý Cộng Đồng Dân Chúa, đã đáp nhận lời mời đến tham dự dạ tiệc gây quỹ, được tổ chức vào thứ 

Sáu 07 tháng 10 năm 2022 tại L’amour Reception vừa qua. 

 

Cách riêng, chúng con xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân và Ân Nhân, đã rộng mở lòng quảng đại để cùng gặt hái 

thêm thành quả tốt đẹp nhất trong đêm dạ tiệc. Hơn nữa, rất cảm kích tấm lòng hảo tâm của quý vị đã ủng hộ hơn số 

tiền hứa tặng hoặc gửi lại giải trúng cho Ban Tổ Chức. 

 

Qua sự chung tay góp sức này, sau 2 tuần lễ tổng kết chi thu, chúng con xin được thông báo như sau: 

❖ Tổng số tiền quyên góp: $132,086.00 

❖ Tổng số tiền chi tiêu:     $  37,295.85 

❖ Tổng số tiền còn lại:     $  94,790.15 

 

Đây là một niềm khích lệ lớn lao để chúng con vững tâm hơn trong những trọng trách được giao phó. Qua đó, chúng 

con cũng cảm nhận thêm tình yêu thương dạt dào và sự quan tâm vô bến bờ của quý cha, quý tu sĩ cùng quý Cộng Đồng 

Dân Chúa đã luôn ưu ái dành cho chúng con trên con đường phục vụ dấn thân. 

 

Nhân đây, chúng con xin được gửi đến Cộng Đồng những vé số đã trúng giải trong đêm dạ tiệc như sau: 

❖  Giải nhất - Số 1399  

❖  Giải nhì - Số 3333  

❖ Giải ba - Số 2586  

❖ Giải bốn - Số 1597  

 

Nguyện xin Chúa luôn ghi ơn và ân thưởng cho những nghĩa cử cao đẹp mà chúng con đã được đón nhận. 

 

Trân trọng, 

 

Antôn Trương Tấn Phát 

 

 

 

 

Trưởng Ban Điều Hành CĐCGVN TGP Melbourne 
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