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THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG BÃO LỤT 
 

Kính gửi: Các đoàn thể, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, 

Kính gửi: Toàn thể cộng đồng người Việt Nam trong khu vực, 
 

Nước lũ đã dần rút đi trên dòng sông Gianh, nhưng cơn lũ của đau thương lại đang dâng ngập trên xứ sở này…Có 
ai ngờ, nước sông Gianh lại trở lên buốt lạnh trong những ngày này, gió đôi bờ sông Gianh lại gào thét bi thương 
từng giờ, từng giờ qua…Hãy hòa cùng tâm trạng của biết bao con người đang vật lộn với cuộc sống sau cơn lũ, 
những đứa trẻ đang lang thang dọc đôi bờ sông tìm Mẹ, những tâm hồn non trẻ sẽ không bao giờ lớn lên được 
nữa… 

Trước những mất mát đau thương của bà con ruột thịt vùng lũ lụt, với lòng từ bi của đức Phật, với tinh thần: Lá 
lành đùm lá rách. Chùa Vĩnh Nghiêm - Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken(CHLB Đức) tha thiết kêu 

gọi lòng hảo tâm, nhân ái của quí vị hãy chung tay quyên góp cho quỹ: QUÊ HƯƠNG VÀ TÔI của chùa VĨNH 
NGHIÊM (CHLB Đức). 

Chủ tài khoản (Zahlungsempfänger): VBKZ Franken e.V. 
Số tài khoản (Konto-Nr.:): 62715 

Số nhà băng (Bankleitzahl): 760 694 40 

Tên nhà băng (Kreditinstitut):  Raiffeisenbank Altdorf - Feucht e.G 

Mục đích chuyển khoản (Verwendungszweck): Spende für Taifunopfer 

IBAN: DE68 7606 9440 0000 0627 15,    SWIFT-BIC: GENODEF1FEC 

  

Mọi đóng góp nhỏ bé của chúng ta sẽ giúp bà con mau chóng ra khỏi thời gian đói lạnh này… 

Kính nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho tất cả nạn nhân vùng bị bão lụt sức khỏe được dồi dào, mau chóng vượt 
qua cơn thống khổ tang thương này, sớm ổn định cuộc sống… 

Kính nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho quý vị thân tâm an lạc và hanh thông trong cuộc sống. 
 

CHÙA VĨNH NGHIÊM, ngày 20 tháng 10 năm 2013 
T/M Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken e.V. 

                 Chủ tịch                                       Trưởng ban Từ thiện-Xã hội 

         
Thiện Mẫn,Nguyễn Văn Mười                          Trí Hoa, Nguyễn Thị Liên  

- Trung tâm sẽ liên hệ để chuyển toàn bộ đóng góp của quý vị trực tiếp đến tay bà con vùng lũ (Không thông qua một tổ 

chức hành chính nào); Sẽ có thư thông báo kết quả trong thời gian gần nhất tới cộng đồng. 

 

- Nếu cần thông tin chi tiết, xin liên lạc: 

Thiện Mẫn, Nguyễn Văn Mười:        +49 176 70 25 11 00 
Chánh Trường, Trần Thanh Giang:  +49 179 1 26 38 69 

Chánh Quang, Lâm Quang Ngọc:    +49 176 63 24 18 48 
Minh Thịnh, Nguyễn Quốc Hưng:     +49 177 6 88 96 88 

 


