
 

 

 

 

 

MỜI GÓP BÀN TAY YỂM TRỢ ĐẠI HỘI LA VANG 

2013 & PHÁT TRIỂN, XÂY DỰNG ĐỀN THÁNH 

“Bằng cách cùng nhau tích cực ủng hộ mua vé số Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2013” 

 

Las Vegas ngày 03-07-2013, 

 

Với mục đích làm sáng danh Chúa và tỏ lòng sùng kính Mẹ La Vang với Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ VI qua chủ đề: 

“Về Bên Mẹ - Tạ Ơn Chúa” trong ba ngày 18,19,20 /10 / 2013 và nằm trong chương trình tiếp tục Xây Dựng & Phát 

Triển Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas, tôi và Ban Tổ Chức Đại Hội La Vang 2013 mời gọi quí ân, thân nhân và 

khách hành hương xa gần cùng Cộng Đoàn Mẹ La Vang cố gắng góp bàn tay nhỏ cùng rủ nhau mua vé số nhằm mục đích 

hỗ trợ cho Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ VI năm nay và tiếp nối Phát Triển, Xây Dựng Đền Thánh Mẹ ngày một 

khang trang hơn, to đẹp hơn. 

 

Thật thế, là con cái Mẹ La Vang, ai mà không yêu mến Mẹ, ai mà không nhận được bao ơn lành từ Mẹ chuyển cầu ban 

cho. Một chút đóng góp cho Mẹ hầu làm vinh danh Chúa, sùng kính Mẹ, tuy việc làm nhỏ nhoi nhưng sẽ được Mẹ bù đắp 

lại bằng muôn ơn lành nhận được từ Chúa qua Mẹ. Với tâm tình luôn hướng về Chúa là Trung Tâm Điểm, Mẹ là Ánh 

Sao Dẫn Đường, xin quí ân, thân nhân, khách hành hương xa gần và mọi gia đình trong Cộng Đoàn Mẹ La Vang cùng 

tôi và Ban Tổ Chức Đại Hội, tích cực hỗ trợ cho Đại Hội được thành công tốt đẹp và sớm xây dựng được ngôi thánh 

đường khang trang, rộng rãi hầu có đủ chỗ đón tiếp mọi khách hành hương khắp nơi về thờ Chúa và tỏ lòng sùng kính 

Mẹ. 

 

Giá ủng hộ mỗi vé là $5.00 một vé, nếu mua ủng hộ 12 vé được giảm còn là $50.00. Xin Chúa qua Mẹ luôn chúc lành và 

trả công bội hậu cho lòng quảng đại đóng góp của quí ân thân nhân, khách hành hương xa gần và mọi gia đình trong 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang./. 

L.m. Giuse Đồng Minh Quang 

Giám Đốc Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas 


