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THÔNG BẠCH 
 

V/V CỨU TRỢ NẠN NHÂN LŨ LỤT TẠI HOUSTON  
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

 Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng - Ni, 

 Kính thưa Quý Đồng Hương Phật Tử, 
 

 Báo chí, đài truyền hình cũng như truyền thông trên mạng lưới Internet đã đưa tin cho chúng ta biết 

vào cuối ngày 25 tháng 8 năm 2017, cơn bão cấp 4 "Harvey" với sức gió hơn 200 km/giờ đã đổ bộ vào miền 

Nam Texas - Hoa Kỳ, mang theo mưa lớn và gió mạnh, phá hủy nhiều nhà cửa và gây lụt lội nghiêm trọng 

tại thành phố Houston, Beaumont và một số vùng phụ cận.  Cơn siêu bão này đã tàn phá hệ thống hạ tầng 

giao thông, nhấn chìm nhiều tuyến đường huyết mạch, buộc 2 sân bay chính ở Houston phải đóng cửa, đã 

khiến hàng ngàn người dân phải di tản, mấy chục người tử vong và nhiều người bị thương.  Bão nhiệt đới 

Harvey đã gây thiệt hại nặng nề về người và của, cũng như làm cho mọi sinh hoạt của người dân bị bế tắc.  
 

 Để hỗ trợ về mặt vật chất cũng như tinh thần đến với những nạn nhân do cơn bão gây ra và cũng để 

bày tỏ lòng từ bi của người con Phật trước nỗi khổ niềm đau của đồng bào, của nhân loại, chúng tôi, Tổng 

Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Hoa Kỳ, thành tâm kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni và 

quý đồng hương Phật Tử hoan hỷ phát tâm ủng hộ tịnh tài để cứu trợ các nạn nhân bão lụt tại Houston và 

những vùng lân cận của tiểu bang Texas, Hoa kỳ.  Kính mong quý Ngài và quý đồng hương hết lòng hỗ trợ, 

tùy hỷ lac̣ quyên tại địa phương của mình hoặc đóng góp tịnh tài, chi phiếu xin đề TU VIỆN AN LẠC, gửi 

về một trong những địa chỉ sau đây: 
 

 Tu Viện An Lạc :  901 S. Saticoy Ave., Ventura, CA 93004 

 Bích Liên Monastery : 14561 Newland St., Midway City, CA 92655 
 

 Phần Memo xin vui lòng ghi:  " Cứu Trợ Bão Lụt." 

 Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Hoa Kỳ sẽ cử phái đoàn trực tiếp đến ủy lạo cứu trợ tại các 

nơi bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất trong một ngày gần đây. 

Chúng tôi xin thành kính tri ân.  Cầu nguyện cho quý ngài và quý đồng hương Phật Tử vô lượng an 

lạc, vô lượng cát tường. 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát 

Ventura, ngày 2 tháng 9 năm 2017 
 

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội 
 

Tổng Vụ Trưởng, 

 

 

Tỳ Kheo THÍCH THÔNG HẢI 


