“I have a dream. That is someday there will be no more orphans in the world left unloved at
Christmas” - Theresa Tran, Messengers of Love’s founder & president

Please join us…
MESSENGERS OF LOVE
2010 HOLIDAY BENEFIT DINNER PARTY
Saturday December 4th, 6:00 pm – 12:00 am
Jasmine Restaurant, 9938 Bellaire, Houston, TX 77036

Evening
Evening Program
Social & Cocktail: 5:30 – 6:00
Dinner: 6:00 – 7:30
Entertainment & Fund Raising: 7:30 – 10:00
Dancing: 10:00 – 12:30 am

Entertainment Special Features
Classical guitar performances - Nguyen Dat
Jazz performances - Christmas songs & Christmas
Christmas choir
Modern and folklore
folklore singing performances

Special Theme and Key Note Speaker
“The Fruit of Love”
Love”
th

Attire: Holiday Soiree. RSVP is required by Nov. 21 .
RSVP: 832-647-7233, 713-670-4173. Email: messengersoflove@gmail.com
Address: Messengers of Love, P.O. Box 590936, Houston, TX 77259
Seating is limited to 300. Program will start on time.

As a Community of Love, we come together to celebrate this special
special time of the year
and to share our fortune with those who are less fortunate. Your presence will
be a special gift to us and your love will bring smiles and happiness to many needy
orphans and poor this Holiday Season and in the New Year.

MESSENGERS OF LOVE

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

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

Thư mời dự tiệc Messengers of Love và bảo trợ

Quý vị thân mến,

I finally found my
vocation, my vocation is
Love –
St. Therese of Lisieux

President
Ms. Theresa Tran

Treasurer

Do thiếu thốn kinh tế, người thân qua đời, cha mẹ ly dị, tệ trạng con hoang, thân mang bệnh tật nên bị bỏ
rơi… số trẻ mồ côi ở Việt Nam đã lên hơn triệu em. Một số em sống lang thang trên hè phố, ăn xin hay bán
vé số, bữa đói bữa no. Những em may mắn hơn được các cô nhi viện nuôi dưỡng. Nơi đây, tuy các em đỡ
phần khổ cực, nhưng điều kiện sống vẫn thiếu thốn và bất an. Ăn uống không đầy đủ sinh ra những chứng
bệnh suy dinh dưỡng. Lắm khi bệnh chữa được, nhưng vì thiếu thuốc men nên các em phải lặng lẽ từ giã
cõi trần. Nhiều cô nhi viện chỉ có một số ít người làm việc mà phải trông coi hằng trăm trẻ, vì vậy các em
không những đói khát vật chất mà còn đói khát tình thương và những chăm sóc cần thiết. Thiếu thốn tình
cảm và nơi nương tựa tinh thần, các em dễ trở nên tự ti, tủi hờn, sống không hy vọng vì không biết tương lai
mình sẽ về đâu. Những mặc cảm này có thể xô đẩy các em – những em bé dễ thương, nhỏ dại, ngây thơ,
vô tội – vào con đường sai lạc khi trưởng thành. Các em, cũng như bao trẻ thơ bình thường khác, đều đáng
được mến yêu, trân quý, có một đời sống an toàn và tương lai tươi đẹp.
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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
SuGiaTinhYeu@sugiatinhyeu.
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

Sứ Giả Tình Yêu chúng tôi tha thiết mong mõi được sự tiếp tay của quý vị để đáp ứng một phần nào những
nhu cầu của các em: nhu cầu thực tế vật chất như thực phẩm, thuốc men, chỗ trú thân, nơi học hành… và
nhu cầu tinh thần, đó là tình thương – một món quà các em ao ước nhất. Trong bốn năm vừa qua, một
cách khiêm tốn, Hội đã thực hiện mục đích này qua những chương trình như tặng quà Noel và quà Tết mỗi
năm, bảo trợ tiền ăn tiền học hằng tháng, tân trang cô nhi viện, tu sửa trường học, tổ chức picnic dịp hè,
phân phát đồng phục và sách vở cho năm học mới, bảo trợ các em bị bệnh hiểm nghèo qua Hoa Kỳ chữa
bệnh. Vào dịp Giáng Sinh, Hội tặng quà của quý vị ân nhân gồm gạo, sữa, quần áo, kẹo, đồ chơi, món ăn
mà các em thích nhất, và có ông già Noel đến phát quà. Vào dịp Tết, ngoài những món quà như trên, các
em còn được lì xì và ăn tiệc Tất niên, mừng năm mới như những trẻ em may mắn có gia đình. Chúng tôi hy
vọng rằng những món quà này sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của các em. Món quà gói ghém tình
thương vào những dịp lễ - là lúc mà các em dễ tủi thân nhất vì không có gia đình thân thuộc – còn đáp ứng
được một phần nào nhu cầu tinh thần, cho các em có được chút kỷ niệm đẹp của ngày lễ, bù đắp phần nào
sự thiếu thốn tình thương mà các em phải gánh chịu. Trong năm vừa qua, Hội đã gởi quà cho hơn 3000 trẻ
em tại 16 cô nhi viện, 22 thôn làng ở vùng núi lạnh hay bão lụt. Hầu tạo điều kiện để các em bất hạnh này
trở thành những công dân tốt và khỏe mạnh, sau này góp phần xây dựng xã hội cũng như giúp đỡ lại trẻ mồ
côi khác, Hội còn thực hiện một chương trình bảo trợ dài hạn cho 150 em có thêm thức ăn dinh dưỡng và
tiếp tục cắp sách đến trường đến khi mãn khóa đại học. Ngoài ra, Hội cũng cung cấp chăn mền, áo ấm và
thức ăn cho nhiều gia đình bệnh nhân tàn tật, phong cùi, nghèo khổ để đời sống họ vơi chút khổ đau.
Theo truyền thống hằng năm, Messengers of Love sẽ tổ chức một buổi tiệc Giáng Sinh và gây quỹ vào
ngày mùng 4 tháng 12 năm 2010, tại nhà hàng Jasmine ở Houston, Texas. Số tiền thu được sẽ được xử
dụng trong chương trình mua quà Noel và quà Tết cho các em mồ côi khuyết tật, các gia đình nghèo, tàn
tật, phong cùi, cùng với những chương trình cứu trợ khác của Hội trong năm tới. Kính xin quý vị bỏ chút
thì giờ đến chung vui với chúng tôi. Chúng tôi cũng mạn phép xin quý vị bảo trợ tài chánh để giúp cho
buổi gây quỹ có kết quả tốt đẹp. Danh sách của quý ân nhân bảo trợ sẽ được thông báo trên đài Radio
900AM trước và sau buổi tiệc, tường trình cho quý quan khách trong buổi tiệc gây quỹ và đăng trên tờ
chương trình buổi tiệc. Tên của cơ quan hoặc dịch vụ của quý vị cũng sẽ được đăng trên website của Hội,
cùng với những bản tin khác như bản tin giữa năm, bản tin cuối năm, các thông báo đặc biệt… (Mời xem
chi tiết đính kèm trên tờ Sponsorship Level). Để biết rõ thêm chi tiết, xin liên lạc với cô Ly Băng: 832-6477233 hoặc anh Lê Khởi: 713-670-4173, hoặc email cho chúng tôi ở địa chỉ:
messengersoflove@gmail.com hoặc SuGiaTinhYeu@sugiatinhyeu.com.
Đính kèm thư là thiệp mời, xin quý vị phúc đáp với số người tham dự để chúng tôi có thể sắp xếp chu đáo
việc đón tiếp. Xin quý vị phúc đáp bằng email, hay qua website của Hội www.messengersoflove.com, hoặc
gửi thiệp phúc đáp cùng phiếu bảo trợ và quà bảo trợ của quý vị về địa chỉ sau: Messengers of Love,
P.O. Box 590936, Houston, TX. 77259-0936
Kính xin quý vị thương giúp để mang đến những người kém may mắn nhiều kỷ niệm đẹp và đầy ắp tiếng
cười trong các mùa lễ hội sắp tới. Thay mặt các em mồ côi, các gia đình phong cùi, tàn tật, nghèo khổ,
chúng tôi xin trân trọng cảm ơn lòng nhân ái và sự giúp đỡ của quý vị - những Sứ Giả Tình Yêu của bao
nhiêu người bất hạnh. Xin kính chúc quý vị và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành, cùng một năm mới
hạnh phúc và đầy ơn phước.
Sứ Giả Tình Yêu Têrêsa LyBăng Trần
Messengers of Love President
Tuyên Uý và Linh Hướng - Linh Mục Phạm Hậu & Đại Đức Vạn Pháp

Sponsorship Level Benefits

Love - $5000 and up:
up:
-

Announcement of sponsorship on the radio
Announcement at Messengers of Love Holiday 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 Holiday Benefit dinner

Compassion - $2000:
$2000:
-

Announcement of sponsorship on the radio
Announcement at Messengers of Love Holiday 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 Holiday Benefit dinner

Kindness - $1000:
$1000:
-

Announcement of sponsorship on the radio
Announcement at Messengers of Love Holiday 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 Holiday Benefit dinner

Goodness
Goodness - $500:
$500:
-

Announcement at Messengers of Love Holiday 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 Holiday Benefit dinner

Gentleness
Gentleness - $200:
$200:
-

Announcement at Messengers of Love Holiday Benefit dinner
Logo or listing in newsletter with link to your website for 3 months
Invitations for 2 to the Holiday Benefit dinner

Sponsorship Form

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

SPONSORSHIPS: (Place a check in the box.)

LOVE - $5,000.00
Sponsor 1000 outfits/clothes/gifts for 1000 orphans
Sponsor 1 VIP "Love" table - MoL Christmas Dinner

COMPASSION - $2,000.00
Sponsor 200 outfits/clothes/gifts for 200 orphans
Sponsor 1 VIP "Compassion" table - MoL Christmas Dinner

KINDNESS - $1,000.00
Sponsor 100 outfits/clothes/gifts for 100 orphans
Sponsor 1 VIP "Kindness" table - MoL Christmas Dinner

GOODNESS - $500.00
Sponsor 50 outfits/clothes/gifts for 50 orphans
Sponsor 2 reserved seats at the "Compassion" table - MoL Christmas Dinner

GENTLENESS - $200.00
Sponsor 20 outfits/clothes/gifts for 20 orphans
Sponsor 2 reserved seats at the "Kindness" table - MoL Christmas Dinner

INDIVIDUAL

__________________

DONATIONS: (Indicate where you would like your donations to go.)
Christmas gift for a child ($10/child)

New Bicycle Poor Student ($80)

Tet gift for a child ($10/child)

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

Holiday Gift for a Poor Family ($10/family)

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

School/Orphanage Remodeling ($2000)

Sponsor a Child ($150 per year)

