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MEMO
Date:

Ngày 9 tháng 5, 2016

To:

VPĐH Trung Ương, Điều Hợp Viên TQ, Chủ Tịch PT/GP

From:

Giuse Trần Thái Hoàng, Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo TQ (NCSA)

Subject:

Ủng Hộ PT Cursillo TQ qua Chương Trình "Amazon Smile"

Qúy anh chị có biết rằng chúng ta có thể ủng hộ PT Cursillo TQ mỗi khi mua sắm trên mạng
Amazon không?
Một tin vui xin chia sẻ với qúy anh chị là PT Cursillo TQ đã được chấp thuận và liệt kê trong
danh sách các tổ chức bất vụ lợi hội đủ tiêu chuẩn để nhận quà tặng hiện kim từ Tổ Chức bất vụ
lợi "Amazon Smile".
AmazonSmile là trang mạng được điều hành bởi Amazon, cung cấp cùng dịch vụ mua sắm giống
như trang mạng amazon.com. Điều khác biệt là mỗi khi qúy anh chị mua sắm trên mạng
AmazonSmile (www.smile.amazon.com), thì Tổ Chức "Amazon Smile" sẽ tặng 0.5% số tiền
mua sắm của quý anh chị cho tổ chức bất vụ lợi mà mình chọn lựa. Do đó, qúy anh chị có thể bắt
đầu ủng hộ PT Cursillo TQ ngay lập tức mà không tốn một xu bằng cách bấm vào link
https://smile.amazon.com/ch/46-0563788 .
Xin qúy anh chị giúp phổ biến thông báo này đến các thành viên VPĐH GP, thành viên Nhóm
Phục Vụ Miền và toàn thể Cursillistas trong Giáo Phận của mình bằng mọi phương tiện tại các
buổi Hội Nhóm Thân Hữu, Ultreya, Trường Lãnh Đạo, Đại Hội Miền, các buổi hội thảo v.v.
Nếu chúng ta mời gọi được 100,000 Cursillistas tham gia vào chương trình này, Trung Tâm
Cursillo TQ sẽ nhận được từ $200 ngàn đến $400 ngàn Mỹ Kim mỗi năm từ Tổ Chức bất vụ lợi
"Amazon Smile".
Chân thành cám ơn sự hợp tác chặt chẽ, lòng quảng đại và liên tục ủng hộ của qúy anh chị dành
cho PT Cursillo TQ.
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