
Ngày 15/09/2017 

Kính thưa quý Anh Chị Em Tín hữu trong cộng đoàn giáo xứ Regina Mundi, 

Kính thưa quý Thân hữu, 

Trong thơ ngỏ ngày 18/02/2017 vừa qua trước cộng đoàn giáo xứ, tôi đã chia sẻ và xin toàn thể quý 

Anh Chị Em Tín hữu hiệp thông cầu nguyện cho việc lập hồ sơ tiến hành công trình xây dựng lại nhà 

thờ Regina Mundi được tiến triển thuận lợi. Ngay sau đó, Nhà Dòng đã nhận được sự hưởng ứng tích 

cực từ cộng đoàn tín hữu về vật chất cũng như tinh thần. 

Ước tính xây dựng nhà thờ vào khoảng 700.000 USD.   

Từ hơn một năm nay, Nhà Dòng đã nhận được tổng cộng gần 500.000 USD và một lượng vàng.  

Đó là tấm lòng quảng đại của gia đình các nữ tu, của các Cựu Học sinh Regina Mundi, của các ân 

nhân trong và ngoài nước, của cộng đoàn giáo xứ Regina Mundi … Tất cả đều đã chung lòng chia sẻ 

mối ưu tư xây dựng lại ngôi thánh đường mà quý vị thấy dưới đây bản vẽ phác thảo đã được đưa vào 

hồ sơ trình lên cho Ban Tôn Giáo Nội Vụ Thành Phố, và hiện nay hồ sơ đang tiếp tục chờ đợi Uỷ ban 

Nhân dân Thành phố, Sở Quy Hoạch Đô Thị cho ý kiến phê duyệt trước khi trình lên Sở Xây Dựng và 

các cấp chính quyền khác… Tiến trình để có được Giấy Phép Xây Dựng còn rất nhiều khó khăn, Nhà 

Dòng vẫn cần lời cầu nguyện của quý Anh Chị Em Tín hữu và Thân hữu từng ngày. 

Kính xin quý Anh Chị Em và quý Thân hữu gia tăng lời cầu nguyện nhiều hơn.  

Nhà Dòng chúng tôi xin chân thành tri ân sâu xa… 

 

Nữ tu Maria Lê Thị Thanh Nga 

Giám tỉnh Dòng Đức Bà 



                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


