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"We can do no great things, 
only small things with great love” – 
Mother Teresa 
Têrêsa LyBăng Trần – Messengers of Love President 

Messengers of Love 
P.O. Box 590936 
Houston, TX 77259 
832-539-2444 

Re:  Thư mời dự tiệc mùa xuân Messengers of Love và bảo trợ 
Quý vị thân mến, 
 
Vì những lý do như thiếu thốn kinh tế, sự qua đời của người thân, ly dị, chửa hoang, bệnh 
hoạn, con số trẻ em mồ côi ở Việt Nam đã lên trên 1 triệu em.  Một số các em này trở nên 
trẻ em hè phố làm nghề ăn xin, bán vé số, bữa đói bữa no, hoặc những em may mắn hơn 
thì được nuôi dưỡng ở trong những cô nhi viện.  Các em không những đói khát về vật 
chất, mà còn đói khát về tình thương, về sự chăm sóc cần thiết.  Sự thiếu thốn và bất 
hạnh này có thể xô đẩy các em vào con đường sai lạc khi trưởng thành. 
 
Sứ Giả Tình Yêu (Messengers of Love, “MoL”) là một tổ chức bất vụ lợi 501c(3) được thành 
lập nhằm mục đích giúp đỡ và mang niềm vui cho những trẻ em mồ côi, những người tàn 
tật và người bệnh nan y, cùng những người nghèo khổ không thể tự cưu mang mình tại 
Việt Nam.  Tax ID #11-3730103.  Chúng tôi ước mong được sự tiếp tay của quý vị, là 
những vị Sứ Giả Tình Yêu nhiệt huyết, để đáp ứng một phần nào những nhu cầu của các 
em: nhu cầu thực tế vật chất như thức ăn dinh dưỡng, chỗ ở an toàn, thuốc men, tài trợ 
các em đi học, và nhu cầu tinh thần, mang được cho các em một món quà mà các em ao 
ước nhất, đó là tình thương.  Trong bốn năm vừa qua, hội đã thực hiện được một cách 
khiêm tốn một phần nào mục đích này qua những chương trình giúp các em như:   

• Gởi quà gồm thức ăn, gạo, sữa, quần áo... vào dịp lễ Giáng Sinh và Tết hằng năm 
cho hơn 3000 trẻ em gồm các em tại 17 cô nhi viện, các em nghèo ở vùng núi lạnh 
và vùng bão lụt tại 13 thôn làng. 

• Bảo trợ dài hạn cho 150 em, cho các em có thêm đồ ăn dinh dưỡng và tiếp tục cắp 
sách đến trường cho tới khi các em học xong đại học 

• Cung cấp quà như áo ấm và thức ăn cho nhiều gia đình bệnh nhân tàn tật, phong 
cùi và nhiều gia đình nghèo khổ khác 

• Xây được 11 căn nhà cho 11 gia đình nghèo, tàn tật, phong cùi 
• Mang được một em bé bị phỏng nặng qua Hoa Kỳ giải phẫu ở nhà thương Shriner, 

Galveston, Texas và một em bé khiếm thị qua Hoa Kỳ chữa mắt tại Mayo Institute, 
Minneapolis, Minnesota. 

 
Lần đầu tiên ra mắt tại D.C., Messengers of Love sẽ tổ chức một buổi tiệc gây quỹ vào ngày 
mùng 2 tháng 4 năm 2010 tại nhà hàng Fortune (Thần Tài) ở Falls Church, VA.  Số tiền 
quý vị ân nhân và thân hữu đóng góp sẽ được chi phí trong chương trình của hội trong năm 
tới.  Kính xin quý vị bỏ chút thì giờ tới chung vui với chúng tôi.  Chúng tôi cũng mạn phép 
xin quý vị giúp đỡ bằng cách bảo trợ tài chánh để giúp cho phần gây quỹ có được kết quả 
tốt đẹp.  Tất cả những danh sách của những quý vị ân nhân bảo trợ sẽ được thông báo trên 
đài Radio trước và sau buổi tiệc và được đăng trên tờ chương trình của buổi tiệc. Tên của 
cơ quan hoặc dịch vụ của quý vị cũng sẽ được đăng trên website của hội 
(www.messengersoflove.com), cùng với trên những bản tin khác như bản tin giữa năm, bản 
tin cuối năm, và những thông báo khác … Để biết rõ thêm chi tiết, xin liên lạc với cô Ngọc 
Huyền: 703-745-7233 hoặc cô Ly Băng: 832-647-7233, hoặc email cho chúng tôi ở địa chỉ: 
messengersoflove@gmail.com.  

 
Đính kèm thư là thiệp mời, xin quý vị phúc đáp và cho biết bao nhiêu người tham dự để 
chúng tôi có thể đón tiếp quý vị chu đáo hơn.  Quý vị có thể phúc đáp bằng email cho 
chúng tôi, qua website của hội, hoặc gửi thiệp phúc đáp và phiếu bảo trợ cùng quà bảo trợ 
của quý vị trực tiếp về một trong hai địa chỉ sau:  Messengers of Love, P.O. Box 802, 
Centreville, VA 20122.  Xin trân trọng cảm ơn lòng tốt và sự giúp đỡ của quý vị đã làm 
Sứ Giả Tình Yêu đến với các trẻ em và những người bất hạnh. Xin kính chúc quý vị và gia 
đình một một năm mới hạnh phúc và đầy ơn phước.   

 
Sứ Giả Tình Yêu Têrêsa Ly Băng Trần, Messengers of Love President 
Tuyên Uý và Linh Hướng - Linh Mục Trần Khả, Linh Mục Phạm Hậu & Đại Đức Vạn Pháp 

 
I finally found my 

vocation, my vocation 
is Love –  

St. Therese of Lisieux 
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Messengers of Love 

P.O. Box  590936 
Houston, TX 77259 

832-539-2444 
 

Website:  
www.messengersoflove 

.com 
Email:  

messengersoflove@gmail 
.com 

Messengers of Love is a 
501c(3) organization 

dedicated to bringing love 
and happiness to the poor 

and the orphans 
Tax ID:  11-3730103 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                  
 

        
 

     
 

   
 

   

Messengers 
of Love 
give 

Christmas 
and Tet’s 
gifts to 
orphans 
and poor  

 



 

                     
 Business Sponsorship Level Benefits 

 

 

    
Love Love Love Love ---- $5000 and up:  $5000 and up:  $5000 and up:  $5000 and up:     

- Announcement of sponsorship on local radio 

- Announcement at Messengers of Love Benefit dinner 

- Large logo on our banner displayed at various festivals 

- Logo on our website with link to your website for one year 

- Logo or listing in electronic newsletter with link to your website for one year 

- Recognition in all press releases and marketing materials 

- Listing of name, address and phone of your company in Messengers of Love hard copy 

newsletter for one year.   

- Name listed in Messengers of Love year end brochure 

- 1 VIP Love table at the Benefit dinner  

CompCompCompCompassion assion assion assion ---- $2000:  $2000:  $2000:  $2000:     
- Announcement of sponsorship on local radio 

- Announcement at Messengers of Love Benefit dinner 

- Logo on our website with link to your website for one year 

- Logo or listing in electronic newsletter with link to your website for one year 

- Listing of name, address and phone of company in Messengers of Love hard copy 

newsletter for one year.   

- Name listed in Messengers of Love year end brochure 

- 1 VIP Kindness table at the Benefit dinner  

Kindness Kindness Kindness Kindness ---- $1000: $1000: $1000: $1000:    
- Announcement of sponsorship on the radio 

- Announcement at Messengers of Love Benefit dinner 

- Logo on our website with link to your website for one year 

- Logo or listing in newsletter with link to your website for 6 months 

- Name listed in Messengers of Love year end brochure 

- 1 VIP Compassion table at the Benefit dinner  

Goodness Goodness Goodness Goodness ---- $500: $500: $500: $500:    
- Announcement at Messengers of Love Benefit dinner 

- Logo on our website with link to your website for six months 

- Logo or listing in newsletter with link to your website for 3 months 

- Invitations for 4 to the Benefit dinner 

Gentleness Gentleness Gentleness Gentleness ---- $200: $200: $200: $200:    
- Announcement at Messengers of Love Benefit dinner 

- Logo or listing in newsletter with link to your website for 3 months 

- Invitations for 2 to the Benefit dinner 

 

 



 

 
               Sponsorship Form 
 
 
 

NAME:  ________________________________________________________    
COMPANY:  ____________________________________________________     
ADDRESS:  ____________________________________________________        
CITY/STATE:  ___________________________________________________        
TELEPHONE:  __________________________________________________        
EMAIL:  ________________________________________________________       
        

SPONSORSHIPS:  (Place a check in the box.)     
         

LOVE - $5,000.00    

  

 
          
        

COMPASSION - $2,000.00    

  

 
      
         

KINDNESS - $1,000.00    

  

 
          
         

GOODNESS - $500.00    

  

 
       
         

GENTLENESS - $200.00    

  

 
          
        

INDIVIDUAL __________________ 

 
DONATIONS: (Indicate where you would like your donations to go.) 

 
 

     

 

      

    

 
 
   

 

    

 
 
   

 

Holiday food, meal, clothes for a child ($10/child)

New bicycle poor student ($80)

Trung Thu gift for a child ($5/child)

Holiday gift for a poor family ($10/family)

Sponsor 1000 outfits/clothes/gifts for 1000 orphans

P leas e res erve 1 V IP  "Love" table or ____ s eats  - M oL Cherry  B los s om  Dinner  

Sponsor 200 outfits/clothes/gifts for 200 orphans

P leas e res erve 1 V IP  "Com pas s ion"  table or ____ s eats  - M oL Cherry  B los s om  Dinner  

Sponsor 100 outfits/clothes/gifts for 100 orphans

Please reserve 1 VIP "Kindness" table or ____ seats  - MoL Cherry Blossom Dinner  

Please reserve 4 seats at the "Goodness" table - MoL Cherry Blossom Dinner

Sponsor 50 outfits/clothes/gifts for 50 orphans

School/orphanage remodeling ($2000) 

New home for a leper family ($1200 per year)

Sponsor an orphan ($150 per year)

Sponsor a poor student ($120 per year)

Please reserve 2 seats at the "Gentleness" table - MoL Cherry Blossom Dinner 

 

Sponsor 20 outfits/clothes/gifts for 20 orphans



 

 

 

 

 

 

 

Please join us….Please join us….Please join us….Please join us….    
 

 

 

 

MESSENGERS OF LOVEMESSENGERS OF LOVEMESSENGERS OF LOVEMESSENGERS OF LOVE    

2010 CHERRY BLOSSOM BENEFIT DINNER2010 CHERRY BLOSSOM BENEFIT DINNER2010 CHERRY BLOSSOM BENEFIT DINNER2010 CHERRY BLOSSOM BENEFIT DINNER    
 

 

 

 

 

Friday April 2Friday April 2Friday April 2Friday April 2ndndndnd    
Time:  6:30Time:  6:30Time:  6:30Time:  6:30 pm  pm  pm  pm –––– 12:30 am 12:30 am 12:30 am 12:30 am    
Fortune Fortune Fortune Fortune RestaurantRestaurantRestaurantRestaurant    

6249 Se6249 Se6249 Se6249 Seven Corner, Falls Church, VA  22044ven Corner, Falls Church, VA  22044ven Corner, Falls Church, VA  22044ven Corner, Falls Church, VA  22044    
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Evening ProgramEvening ProgramEvening ProgramEvening Program    
Social & Cocktail:  6:00 Social & Cocktail:  6:00 Social & Cocktail:  6:00 Social & Cocktail:  6:00 –––– 6:30 6:30 6:30 6:30    

Dinner:  6:30 Dinner:  6:30 Dinner:  6:30 Dinner:  6:30 –––– 7:30 7:30 7:30 7:30    
Entertainment & Fund Raising:  7:30 Entertainment & Fund Raising:  7:30 Entertainment & Fund Raising:  7:30 Entertainment & Fund Raising:  7:30 –––– 10:30 10:30 10:30 10:30    

Dancing:  10:30 Dancing:  10:30 Dancing:  10:30 Dancing:  10:30 –––– 12:30 am 12:30 am 12:30 am 12:30 am    
 

Entertainment Special FeaturesEntertainment Special FeaturesEntertainment Special FeaturesEntertainment Special Features    
Nguyen Dat Guitar PerformancesNguyen Dat Guitar PerformancesNguyen Dat Guitar PerformancesNguyen Dat Guitar Performances    

Modern Modern Modern Modern and folklore singing performancesand folklore singing performancesand folklore singing performancesand folklore singing performances    
 

Special Theme and Key Note SpeakerSpecial Theme and Key Note SpeakerSpecial Theme and Key Note SpeakerSpecial Theme and Key Note Speaker    
“Love in Action”“Love in Action”“Love in Action”“Love in Action”    

 
Attire:  Semi Formal.  RSVP is required by March 21

th
. 

RSVP 703-745-7233. Email:  messengersoflove@gmail.com 
Seating is limited to 500.  Program will start on time. 

 
 

 


