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Qũy cứu trợ bão Katrina của Đồng Hành-CLC đã nhận được tổng cộng số tiền 50,606.00 Mỹ Kim (Năm 
mươi ngàn sáu trăm lẻ sáu Mỹ Kim) từ nhừng cộng đoàn sau: Thiếu Nhi Thánh Thể Seattle, 
Washington; cộng đoàn Dòng Tên Bellarmine và cộng đoàn Thánh Giuse xứ Thánh Tâm Tacoma, 
Washington; Phong Trào CLC Hoa Kỳ qua các nhánh [săc tộc] Hispanic-Latino, Đại Hàn; người Mỹ, 
Phong trào CLC chi nhánh Việt Nam ở Âu Châu, Gia Nã Đại và Hoa Kỳ cũng như các thân hữu và gia 
đình. Những sự trợ giúp này đã đến từ khắp nơi như Luân Đôn của Anh Quốc, Montreal, Ottawa, 
Toronto của Gia Nã Đại, Alaska và từ khắp các thành phố tại Hoa Kỳ.  
 
Xin ngợi khen Thiên Chúa một cách sâu xa về những tình thương và những lòng quảng đại vô biên nàỵ.  
Đồng Hành cũng xin chân thành cảm tạ đến từng anh chị em, từng những tấm lòng rộng luợng và tình 
thương đã giúp tài chánh để xoa dịu phần nào những khó khăn bão Katrina đã gây ra. 
 
Trung Tâm cứu trợ của Đồng Hành ở Austin, Houston và Dallas đã linh động làm việc với nhừng trung 
tâm cứu trợ, những Giáo Xứ, từng cá nhân và gia đình Đồng Hành tại New Orleans để chuyển tất cả 
những giúp đỡ qúy hoá của các ân nhân đến những nơi  sau: 
 
Cứu Trợ Khẩn Cấp: 
 Trung Tâm St. Michael (Tu Hội Tận Hiến) tại Baton Rouge Louisiana. 
Dòng các nữ tu Đa Minh Việt Nam tại Houston, Texas 
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Dallas Texas. 
Thiền Viện Nicô Tương Liên Houston Texas. 
Bút Nhóm Lửa Việt vớI sự cộng tác vớI các đại diện Phật Giáo, Tin Lành và Công Giáo để đem đến  
những cứu trợ khẩn cấp cho vùng Biloxi Mississipi và Bayou la Batre Alabama. 
Cha Xứ Nguyễn Viễn của Giáo xứ Nữ Vương Việt Nam tại New Orleans. 
Linh Mục Micheal Nguyễn Nam ở New Orleans. 
 
Chương Trình Tái Xây Dựng: 
Tỉnh Dòng Tên của New Orleans. 
Liên đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. 
Nhóm thanh thiếu niên Phù Đổng tại New Orleans. 
Nhóm thanh thiếu niên Phượng Hoàng tại New Orleans.  
Nhóm Lên Đường và gia đình tại New Orleans. 
 
Khoảng 60% số tiền cứu trợ đã được chuyển đến các nhóm viên Lên Đường của phong trào Đồng Hành 
và gia đình tại New Orleans. Theo đề nghị của các anh chị trong nhóm Lên Đường, một phần tiền đã 
được trích ra để mua dụng cụ và máy phát điện để cùng công cùng sức sửa chữa lại những căn nhà 
thiệt hại bởi lũ lụt. Một phần khác sẽ được giúp cho hai nhóm nhóm thanh thiếu niên Phù Đổng và 
Phượng Hoàng tại New Orleans để làm phương tiện huấn luyện và sinh hoạt. 
 
Đồng Hành cảm tạ sâu xa lòng tin tưởng của qúi vị đã ủy thác để thực hiện công tác này và qũy cứu trợ 
bão Katrina dự trù sẽ kết thúc chương trình hoạt động vào cuối tháng mười 2005 tới đây. 
 
Xin Thiên Chúa nhân lành chúc phúc ban ơn lành cho tất cả các ân nhân và gia đình của chúng con. 
 
Phạm Q. Trung 
Thủ Qũy  

 


