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THƯ MỜI
Trân trọng kính mời:
- Quý Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ
- Quý Cộng Đoàn Công Giáo tại Denver - Colo Spring
- Quý Đồng Hương Người Việt Nam tại Denver – Colo Spring
Kính thưa quý vị,
Xã hội Việt Nam đang biến chuyển với nhiều thay đổi của một nền đô thị hoá. Điều nầy đã tạo nên
những nạn nhân mới trong một xã hội đầy dẫy những bất công, làm cho cuộc sống của những người nghèo
ngày càng khốn khó hơn. Họ là những người khuyết tật, bệnh nhân nghèo bị bỏ rơi, các cụ già không nơi
nương tựa, trẻ em lang thang đầu đường xó chợ, những di dân xa quê không có kinh nghiệm sống trong môi
trường mới, các thiếu nữ không được hướng dẫn và giáo dục dẫn đến tệ nạn phá thai lan tràn, những nông
dân mất đất đai để kiếm sống. Những nạn nhân nầy bơ vơ tất bạt, không nơi nương tựa. Vòm trời là mái nhà
và mặt đất là mảnh chiếu để sống hết kiếp làm người.
Thưa quý vị, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam trung thành với sứ mạng đến với người bị bỏ
rơi, đã không ngần ngại đứng về phía những người nghèo bị áp bức và dấn thân trong mọi môi trường khó
khăn, đến những vùng sâu vùng xa với mục đích mang hy vọng và sự an ủi đến cho người cùng khổ. Chúng
tôi là những thành viên của Chi Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, ở Denver, Colorado. Nhân
ngày kỷ niệm một năm thành lập của Chi Hội chúng tôi chân thành kính gửi lời mời đến quý vị. Xin quý vị
mở lòng nhân ái bớt chút thời giờ đến tham dự bữa cơm gây quỹ mang tên:
TRỢ GIÚP NẠN NHÂN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
Thời gian: Chúa Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2011 - lúc 5:00 chiều
Địa Điểm: Nhà Hàng THE EMPRESS - 2852 W. Alameda Ave. Denver, CO 80219.
Với sự hiện diện của Linh Mục Linh Hướng Phanxico Xavie TRẦN VĂN HÂN, Dòng Chúa Cứu Thế tại
Việt Nam đến từ California.
Sự hiện diện của quý vị sẽ là nguồn động viên mạnh nhất và cũng là nguồn năng lực góp phần cho
các công việc mục vụ của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam trong việc giúp đỡ những nạn nhân của xã
hội mới.
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