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MEMO 

 

Date:  Ngày 17 tháng 5, 2016 

 

To:   Chủ Tịch PT Cursillo Giáo Phận 

 

From:  Giuse Trần Thái Hoàng, Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo Toàn Quốc (NCSA) 

 

Subject:  Tình Trạng Quỹ Chiến Dịch $3/năm & giảm thêm 10% tiền mua sách  

 

 

Như quý anh chị đã biết, Chiến Dịch $3/năm được giới thiệu vào năm 2013 tại Đại Hội Cursillo 

Toàn Quốc lần thứ 23 tại Đại Học Hofstra New York như một giải pháp cho tương lai xán lạn 

của PT Cursillo tại Hoa Kỳ. Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc đã nhận được $109K tính tới tháng 

Tư 2016 và đã tặng lại $146K cho các PT Cursillo cấp Giáo Phận trong các mục sau đây: 

 

- $70K: cho việc giảm thêm 10% tiền mua sách trong Tài Khóa 2015 & 2016. 

- $50K: cho việc giảm lệ phí ghi danh Đại Hội Cursillo Toàn Quốc trong năm 2014, 

2015 và 2016. 

- $21K: cung cấp chứng phiếu (vouchers) tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc cho 

các Chủ Tịch PT Cursillo Giáo Phận. 

- $5K: cung cấp chứng phiếu mua sách và chi phí cho các buổi hội thảo dành cho các 

PT Cursillo đang thiết lập. 

 

Hiện tại Quỹ Chiến Dịch $3/năm đang bị thiếu hụt $37K. Do đó, Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc 

không thể tiếp tục việc tặng thêm 10% giảm giá mua sách cho tài khóa 2017 bắt đầu từ tháng 10, 

2016 trừ phi Trung Tâm nhận được ít nhất $40K từ đây cho đến cuối tháng 9, 2016. 

Tỷ lệ tham gia vẫn còn khiêm nhường ở mức 1%. Xin quý anh chị giúp mời gọi 99% còn lại là 

các Cursillistas chưa từng biết đến hay chưa có cơ hội tham gia Chiến Dịch $3/năm này để chúng 

ta cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp cho PT Cursìllo thân yêu. 

Chiến Dịch $3/năm tùy thuộc vào hơn 1,000,000 Cursillistas trên Hoa Kỳ. CHÚNG TA là những 

quản gia của PT Cursilo và của chiến dịch này. Không có QUÝ ANH CHỊ, không có chiến dịch 

này. Không có QUÝ ANH CHỊ, không có PT Cursillo. Không có PT Cursillo, không có Phúc 

Âm Hóa môi trường! 

Chân thành cám ơn sự hợp tác và liên tục ủng hộ của quý anh chị! 

De Colores! 


