
 
Ban Mê Thuột, ngày 25 tháng 12 năm 2017 

 
THƯ XIN GIÚP IN SÁCH THẦN VỤ ĐAN TU 

 
Trọng kính chị Kim Hà, Giám đốc Radio MeMaria, 

Cùng quí cha và quí Ân nhân,  
  

 Con là linh mục Phêrô Dương Đình Thời, Giám tỉnh Dòng Biển Đức và là Bề trên 
Đan viện Thiên Hoà, thay mặt các cha và các thầy Thiên Hòa cùng toàn thể Tỉnh Dòng 
Biển Đức Việt Nam, con xin gửi đến chị Giám đốc, quí cha cùng quí Ân nhân lời chúc 
sức khoẻ và bình an của Chúa Hài Đồng Giêsu ! 

Kính thưa quí Ân nhân, để các đan sĩ Biển Đức Việt Nam chúng con sống đúng ơn 
gọi cầu nguyện chiêm niệm, đọc kinh 7 lần/ngày, với số lượng Thánh Vịnh gấp đôi sách 
Các Giờ Kinh Phụng vụ thông thường, Tỉnh Dòng Biển Đức chúng con đã soạn lại sách 
Thần vụ Đan tu (Phụng vụ Các Giờ kinh dành riêng cho các Đan sĩ). 

Ngoài chi phí biên soạn và thử nghiệm trong 3 năm qua, nay chúng con cần những 
chi phí cần thiết để in 2 000 (hai ngàn) cuốn, chia làm 2 đợt. Đợt I là 1 ngàn cuốn, với dự 
tính như sau (chúng con xin gửi kèm các thủ tục giấy tờ) : 

 
- Chi phí In ấn :    184.500.000đ 
- Chi phí Bản quyền:        15.000.000đ 
- Chi phí Giấy phép Xuất bản:      8.749.000đ 

Tổng cộng:  208.249.000đ = $9,450.00 (9 ngàn 450$) 
 Trung bình :     $9.45/cuốn 

 
Chúng con kính mong quý cha cùng quý ân nhân trợ giúp tùy lòng hảo tâm, hy vọng 

mỗi đan sĩ chúng con sớm có đủ sách Kinh Thần vụ Đan tu để cầu nguyện và ngợi khen 
Chúa mỗi ngày. 

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh Biển Đức, nguyện xin Chúa ban muôn 
ơn lành Năm Mới cho chị Giám đốc, quí cha cùng quí Ân nhân và gia đình thân quyến. 
 

Thay mặt Tỉnh Dòng Biển Đức 

 
Linh mục Phêrô Dương Đình Thời 

Bề trên Giám Tỉnh 
         Tel: 0125 8906 748; Email: ddthoi@yahoo.com 


