Messengers of Love

We can do no great things, only small things with great love – Mother Teresa

Messengers of Love is a 501c(3) organization - Tax ID #: 11-3730103, Combined Federal Campaign Code: 34043

Kính thưa quý vị,
Thay mặt những mảnh đời bất hạnh và các thành viên của hội Messengers of Love (MOL hay Sứ
Giả Tình Yêu), chúng tôi xin chân thành cám ơn quý vị ân nhân đã giúp đỡ và ủng hộ để cho công việc
bác ái từ thiện của MOL đã đạt được thành quả tốt đẹp trong những năm qua.
Cũng như hằng năm, vào dịp Giáng Sinh, MOL tổ chức một buổi tiệc Giáng Sinh gây quỹ, trước
là để các bạn bè thân hữu cùng quý ân nhân có dịp cùng nhau mừng lễ Giáng Sinh, sau là để gây quỹ để
giúp MOL có ngân quỹ để thực hiện các dự án từ thiện trong năm tới (xin xem ở trang sau bản tường trình
dự án bác ái của Hội trong năm mới). Chúng tôi xin kính mời quý vị tham dự buổi da tiệc da vũ Giáng
Sinh và Gây Quỹ kỷ niêm 6 năm Hội được thành lập dưới quy chế 501c(3) vào lúc 5:30 pm, ngày Thứ
Bẩy mùng 7 tháng 12 tại Ocean Palace, Grand Banquet room, 11215 Bellaire Blvd, Houston, TX
77072. Quý vị sẽ có dịp thưởng thức chương trình văn nghệ rất đặc sắc chưa từng có trước đây, do các
nhà khiêu vũ nổi tiếng thế giới như Uliana Maslovskaya & Stefan Golubovic, từng đoạt giải vô địch
môn ballroom dance tại Russia and Montenegro, Mitsi Dance School trong America’s Got Talents, ban
tứ tấu nhạc và ca đoàn Giáng Sinh, nhạc sĩ Nguyễn Đạt, tiệc tối với tám món ngon miệng, đấu giá, tặng
hình chụp lấy liền, khiêu vũ với ban nhạc CBC và có dịp làm phước giúp thay đổi cuộc đời một trẻ em.
Sự hiện diện của quý vị là một hân hạnh cho Hội và là một món quà quý báu cho các em tại quê nhà.
Chúng tôi cũng 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 ở
buổi tiệc và trên radio và TV, trên website, trong bản tin giữa năm, cuối năm, và những thông báo khác.
Quý vị có thể phúc đáp bằng email, hoặc gửi thiệp phúc đáp. Những chi phiếu và đơn bảo trợ, xin gửi
trực tiếp về đia chỉ của Messengers of Love.
Thưa quý vị, những mảnh đời bất hạnh mà quý vị đang giúp đỡ gồm có những trẻ em mồ côi
trong những cô nhi viện tại Việt Nam cũng như tại Cambodia và India (Ấn Độ), những trẻ em nghèo có
hòan cảnh khó khăn, có nguy cơ bị bỏ học, những gia đình nghèo khổ miền Trung bão lụt, những em bé
người dân tộc thiểu số (người Thượng) vùng núi phải sống lây lất kiếm ăn trên những bãi rác, cùng với
những người bệnh nhân phong cùi bị hắt hủi ở rải rác tại những trại phong ở Việt Nam. Chương trình
giúp đỡ và ủy lạo bác ái của MOL được thực hiện qua những bàn tay nối dài của các thiện nguyện viên
tại Hoa Kỳ, cùng với sự tiếp sức của các vị giám mục, linh mục, các soeurs, các vị mục sư, đại đức tại
Việt Nam. Các vị đã đại diện MOL, là những Sứ Giả Tình Yêu, đã thăm viếng, trao quà tận tay cho các
mảnh đời bất hạnh này, mang lại tình thương và niềm vui tới cho hơn 5000 người vào năm vừa qua.
Kính xin quý vị thương giúp để chúng ta có thể mang đến những người kém may mắn, những trẻ em mồ
côi những kỷ niệm đẹp và đầy ắp tiếng cười trong mùa lễ sắp đến, ban tặng cho các em những món quà,
cho các em niềm vui sâu xa, những cảm nghiệm tình thương để thay đổi cuộc đời của các em và cho các
em một tương lai tươi sáng hơn.
Để biết rõ thêm chi tiết, xin liên lạc với trưởng ban tổ chức, anh Rodger Lebedz, (832) 576-7691,
hoặc cô Ly Băng: (832)-647-7233, hoặc email cho chúng tôi ở địa chỉ: messengersoflove@gmail.com.
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 mùa Giáng Sinh an lành, cùng một năm
mới hạnh phúc và đầy ơn phước.

Rodger Lebedz

Theresa Tran
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Messengers of Love
2014 Programs and Services Goals
•

Holiday Care Package Program: Tặng quà Giáng Sinh và Tết cho hơn 4700 trẻ em nghèo, mồ
côi khuyết tật, các bệnh nhân phong cùi nghèo tàn tật, cùng các em mồ côi tại 2 cô nhi viện tại

Cam Bốt và 2 cô nhi viện tại Ấn Độ . Các phần quà này dùng để cho các em một số nhu yếu phẩm
gồm có quần áo mới, dụng cụ vệ sinh cá nhân như khăn tắm, khăn mặt, thuốc và bàn chải đánh răng,
xà bông, cùng với thức ăn bỗ dường như sữa, gạo, thức ăn ngon, thêm vào đó là kẹo bánh đồ chơi nho
nhỏ cho trẻ em để cho các em cảm thấy được thương yêu cách đặc biêt. Các phần quà này được gởi
đến trong mùa Giáng Sinh để nhấn mạnh đến tình yêu Thượng Đế dành cho các em. Vào dịp Tết, các
em cũng được vui xuân như những trẻ em khác có gia đình qua những bao tiền lì xì, bữa ăn ngon gồm
những món ăn hương vị Tết.

•

Support for a Child’s Education Program: Cung cấp học bổng cho 160 học sinh nghèo có
hoàn cảnh khó khăn đi học. Đây là những học sinh giỏi nhưng nghèo với hoàn cảnh gia đình khó

khăn có thể phải bỏ dở việc học. Mỗi học sinh được nhận vào trong chương trình sẽ được giúp đến
khi xong đại học. Chỉ 150 Mỹ kim một năm sẽ giúp các em được tiếp tục học và cho các em niềm hy
vọng mà các em cần có để thực hiện được giấc mơ được tiếp tục cắp sách tới trường.
•

Computer Technology and English Training Program: Thực hiện nỗ lực của MOL nhằm dạy cho
các em học sinh, ở Mỹ cũng như ở ngoại quốc qua chương trình "Dạy tiếng Anh và Kỹ thuật Điện
Toán". Hội MOL Tuổi trẻ đã có 5 học sinh đã tốt nghiệp trung học ở Mỹ sẵn sàng đi qua Việt Nam
để dạy trong ba cô nhi viện. Chuyến đi này sẽ giúp các em mở rộng trái tim giúp bạn và cho các em
cô nhi một số kiến thức để mở mang kiến thức cho các em trong tương lai.

•

Invest in a Child Program: Cung cấp chi phí ăn học chổ ở cho 7 trẻ em mồ côi và học sinh nghèo do
MOL bảo trợ trong chương trình "Đầu tư cho một trẻ em". Đây là những em được chọn lọc và đã rất
nỗ lực trong việc học. Các em đang ở nội trú tại nhà dòng của các sơ ở Saigon và Huế. Một số các
em đang học trung học ở trường quốc tế Nam Mỹ và một số đang học đại học tại thành phố. Các em
sẽ trở nên những người thành công trong xã hội và được uốn nắn để trở nên những thành viên đắc lực
của Hội trong tương lai, tiếp tục sứ mạng mang tình thương và sự giúp đỡ tới cho các em học sinh
kém may mắn và mang những thay đổi tốt tới cho xã hội Việt Nam.

•

Clean Water System: Xây hệ thống nước ngọt cho 5 làng người Thượng (mỗi làng gồm hơn
200 gia đình) đang sống trên vùng núi miền cao nguyên Kontum. Những người này sống rất thiếu

thốn và xã hội không quan tâm đến họ. Mỗi hệ thống nước sẽ cho họ có nước sạch để dùng và nơi
tắm giặt, và sẽ phục vụ được một làng có 200-300 gia đình.

•

Home for a Poor/Leper Family: Xây 5 căn nhà cho 5 gia đình phong cùi hoặc tàn tật. Người
bị phong cùi bị xã hội ruồng bỏ; họ bị mất tay chân do căn bệnh này. Rất nhiều người sống ở vùng
hẻo lánh không có nhà cửa hay nơi nương tựa. 1200 Mỹ kim sẽ cho một gia đình người cùi hoặc
người nghèo vô gia cư một nơi ở ấm cúng và họ sẽ mang ơn quý ân nhân suốt đời.

•

Sponsor a Child: Bảo trợ hàng tháng cho 120 trẻ mồ côi và ăn trưa cho 70 em ở làng quê nghèo để
các em có thể có thêm thức ăn bổ dưỡng, sách vở đi học và quần áo mới để mặc dịp Tết . Chỉ 150 Mỹ
kim một năm sẽ cho các em một tương lai và những gì các em cần để trở thành một trẻ em lành mạnh
và vui vẻ.

•

Special Projects: Thực hiện những dự án xây cất đặc biệt như sửa chữa trường học và trại trẻ mồ côi
để cung cấp một môi trường an toàn và vệ sinh cho các em sinh hoạt.
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Messengers of Love
Sponsorship Levels and Benefits
Name:

Email:

Company Name:

Phone:

Address:

City, State, Zip:

We support the mission of MOL and are happy to commit our/my sponsorship towards the 2014
programs marked below in the amount of (Please mark one or more):

Love - $5000 and up:

☐
-

One VIP “Love” table of 10 at the Christmas Charity Gala
One page ad in Messengers of Love bi-annual year-end report
Announcement of sponsorship on the radio and TV
Announcement of sponsorship at Messengers of Love Christmas Charity Gala
Logo on our website with link to your website for one year
Company listed in the gala program book
Logo on 2 large screens at the Christmas Charity Gala
Recognition in all press releases and marketing materials for all MOL events in 2014

Compassion - $2500:

☐
-

One VIP “Compassion” table of 10 at the Christmas Charity Gala
One half page ad in Messengers of Love bi-annual year-end report
Announcement of sponsorship on the radio and TV
Announcement at Messengers of Love Christmas Charity Gala
Logo on our website with link to your website for one year
Company listed in the gala program book
Logo on 2 large screens at the Christmas Charity Gala

Kindness - $1500:

☐
-

6 VIP seats at the Christmas Charity Gala
Announcement at Messengers of Love Christmas Charity Gala
Logo on our website with link to your website for six months
Company listed in the gala program book

Goodness - $1000:

☐
-

4 VIP seats at the Christmas Charity Gala
Announcement at Messengers of Love Christmas Charity Gala
Company listed in the gala program book

Gentleness - $500:

☐
-

2 VIP seats at the Christmas Charity Gala

Individual - $100:

☐
-

1 regular seat at the Christmas Charity Gala *
* Please indicate the number of tickets you wish to purchase.

tickets
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Messengers of Love
Donation and Sponsorship
Method of Payment
Please email this form back to messengersoflove@gmail.com or mail to the address below.
Note that all donations or sponsorship above dinner cost are tax deductible as MOL is a
501c(3) organization. THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY.
I am sponsoring the MOL event at the level of (please mark one):
☐Love ☐ Compassion ☐ Kindness ☐Goodness ☐Gentleness ☐Individual

#

In the amount of $
The number of guests attending including myself will be: ______________
☐ Donations:
I am unable to attend the gala but would like to make a donation in the amount of:

$

☐ Yearly sponsorship at $150 per child:
I am unable to attend the gala but would like to sponsor ____ child/children in the yearly amount of:
$

☐ $150 ☐ $300 ☐ $450 ☐ $1,500 ☐ Other

for

children

$
Check #:
☐ My check is enclosed in the amount of
Make check payable to “Messengers of Love” and send to the address at the bottom of this form.

* On line donation, visit: www.messengersoflove.com/donation
* CFC pledge for government employees, use Messengers of Love CFC CODE: 34043
Please charge my

☐ AMEX

☐ DISCOVER

Card number:

☐ MASTERCARD

☐ VISA

Expiration:

3 Digit security code on the back of the card:
Name on the card:
Billing address:
City:
State:

Zip:

Date:
Authorized Cardholder's Signature:
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