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Thông báo số 2-2022 
 

 

Danh sách các ân nhân số 2 góp những viên gạch vàng  

xây dựng Nhà Mẹ Lavang-Fatima 

 

Fatima – Sau hơn hai tháng trình làng dự án Nhà Mẹ Lavang-Fatima, hội thiện đã nhận 

được nhiều phản ứng tích cực từ nhiều tổ chức, từ các linh mục tu sĩ khắp nơi trên thế giới, 

đặc biệt từ Úc Châu qua điện thư của linh mục Chu Văn Chi, giám đốc Vietcatholic. Từ các 

linh mục tuyên úy Nauy, Anh quốc, và nhất là từ Đức quốc từ cha Giuse Huỳnh Công Hạnh, 

quản nhiệm giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo phận Rottenburg-Stuttgart. Từ Cha 

Franz Thủy SAC, tuyên úy liên cộng đoàn Paderbonn-Essen… 
Về dự án đại trùng tu, hội thiện đã nhận được các họa đồ chi tiết (hoàn toàn vô vị lợi) của 

Hội Kiến Trúc Sư chuyên nghiệp người Bồ (CMAA Arquitectos Associados) ở thành phố Porto. 

Từ Quê Hương Việt Nam, một nhóm kiến trúc sư ở Sài Gòn cũng sẵn sàng góp ý về trùng tu 

nội thất và một thương gia, đã hỗ trợ mến tặng tượng ảnh Mẹ Lavang bằng đá cẩm thạch cho 

đài Đức Mẹ Lavang sẽ được xây dựng trong tương lại tại khuôn viên của Nhà Mẹ Lavang-

Fatima. Xin hết lòng ghi ơn.. 
Về phương diện tài chính, Hội thiện Lavang-Fatima cũng tiếp tục nhận được những viên 

gạch vàng góp xây dựng trùng tu nhà Mẹ Lavang-Fatima. Sau đây là danh sách các ân nhân 

số 2  góp các viên gạch vàng cho dự án Nhà Mẹ Lavang-Fatima. Danh sách mới này sẽ được 

đặt dưới chân Mẹ Fatima vào thánh lễ ngày 13.03 trùng với đoàn hành hương Việt Nam từ 

cộng đoàn Frankfurt-Mainz do cha Trần Mạnh Nam SĐB hướng dẫn. Cúi xin Mẹ Fatima cầu 

bầu che chở và chúc phúc cho những tấm lòng hảo tâm, đang ra công góp sức cho công cuộc 

chung, cho căn nhà Mẹ Lavang, đang hình thành tại Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima, Bồ Đào 

Nha,..  

 

Sau đây là danh sách quý ân nhân số 2: 

 

1. Bà Karin R. (Đức): 500,- € 

2. Gia đình P. Trâm (Bồ Đào Nha): 400,-€ 

3. Gia đình ẩn danh (Eislingen- Đức): 500,-€ )  

4. Catia S.C. Lourenco (Bồ Đào Nha): 500,-€ 

5. Gia đình chị V.N. Loan (Đức): 100,- € 

6. Ân nhân ẩn danh (Đức): 20.000,-€ 

7. Ca đoàn Têresa HĐ (Đức): 640,- € 

8. Gia đình anh chị N.V. Đức -Mai (Đức): 2000,- € 

9. Chị H.T.K. Cương (Na-uy) 500,- € 
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10.  Gia đình N. Duy (Đức): 500,- € 
11.  Ông T. V. Truyền (Đức): 1000,- € 

12.  Ân nhân ẩn danh (Đức) : 500 ,- € 

13.  Ân nhân ẩn danh (Đức): 500,- € 

14.  Bà P. V. Chí (Đức): 1000,- € 

15.  Anh chị P.  Hằng (Đức): 200,- € 

16.  Anh chị Thiện Thủy (Đức) : 200,- € 

17.  Gia đình B. Q. Việt (Đức) : 100,- € 

18.  Ông Bà V. V. Bắc  (Đức): 200,- € 
19.  Ca Đoàn Vincentê  (Bielefeld-Đức):  100,- € 

20.  Cộng Đoàn Vincentê (Bielefeld-Đức): 900 ,- € 
21.  Chị L. K. Hạnh (Bỉ) : 150  ,- € 
22.  Bà Teresa Phước (Đức): 100  ,- € 
23.  Ân nhân ẩn danh (Đức): 50  ,- € 
24.  GD Bà N. K. Ái  (Đức): 50 ,- € 
25.  GĐ Bà Phương (Đức): 100 ,- € 
26.  ÔB Cố N. V. Thanh  (Đức): 500 ,- € 
27.  Ông Bà Đ. M. Hoàng – Dung (Đức): 1.500 ,- € 
28.  Anh Thống (Sài gòn) : 500 ,- € 

 

Tổng cộng danh sách đợt 2: 32.790,-€ 
 

Tổng cộng danh sách đợt 1: 14.595 € và 500 USD 

Tổng cộng 2 đợt: 47.385,-€ + 500 USD 
 

Xin hết lòng ghi ân tất cả các tấm lòng hảo tâm, đã quảng đại đóng góp các viên gạch vàng 

cho Nhà Mẹ Lavang –Fatima... 

Kính mong được tất cả quý vị tiếp tục quan tâm nâng đỡ và tiếp sức cho công cuộc trùng tu 

Nhà Mẹ Lavang được hoàn thành mỹ mãn theo đúng thánh ý Chúa. 

 

Vì là Hội Thiện, nên văn phòng của Hiệp hội Lavang-Fatima có thể gửi giấy chứng nhận số 

tiền quý ân nhân đã đóng góp qua trương mục ngân hàng của Hội để quý vị có thể khai báo 

lại với sở thuế khóa tại các nước (tùy theo luật lệ thuế khóa của mỗi địa phương). Nếu quý vị 

ân nhân nào muốn có giấy chứng nhận, xin gửi địa chỉ đầy đủ gồm tên người gửi tiền (đúng 

với tên muốn khai thuế) + với mã số khai thuế cá nhân của đương sự chuyển tiền và địa chỉ 

về Email: pmaj.fatima@gmail.com 
 

Bản tin số 2 Lavang-Fatima (Văn phòng kế toán của Hiệp Hội Lavang-Fatima)  
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