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Kính gửi: Quý Cha Tuyên Úy 

 Quý Vị Tư Vấn  

 Quý Vị Ðại Diện Vùng 

 Quý Vị Ðại Biểu 

 Quý Vị Trưởng Cộng Ðoàn 

 Quý Ông Bà và Anh Chị Em 

Oberhausen, ngày 18.07.2021 

V/v: Thư kêu gọi cầu nguyện và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. 

Mưa lũ ở quê nhà nước Đức của chúng ta, đang tàn phá nhiều khu vực, cướp đi sinh mạng của hàng 

trăm người, nhiều người bị mất tích và hàng ngàn người đã phải rời khỏi nhà của họ. Nhiều bờ đê đã 

và đang bị phá vỡ, khiến nhiều người dân nơi đây gần như hoàn toàn bị cô lập bởi nước lũ dâng cao. 

Những hình ảnh đó đang xảy ra trước cửa nhà chúng ta là một trong những vụ thảm họa thiên tai tồi 

tệ nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2. 

Sự chung tay giúp sức của chúng ta là rất cần thiết trong lúc này, để nạn nhân lũ lụt vượt qua sự khó 

khăn và sớm ổn định lại cuộc sống. Liên Đoàn Công Giáo VN tại Đức xin kêu gọi quý vị trong tinh 

thần „lá lành đùm lá rách“ và thực hiện lời Chúa qua sự yêu thương con người trong hoạn nạn, cùng 

chung tay đóng góp qua sự kêu gọi của Caritas International, Deutsches Rotes Kreuz, UNICEF và 

Diakonie Katastrophenhilfe. Mọi sự ủng hộ xin quý vị gửi vào tài khoản:  

Aktionsbündnis Katastrophenhilfe 

IBAN: DE65 100 400 600 100 400 600 

BIC: COBADEFFXXX 

Verwendungszweck: Hochwasser Deutschland 

Online-Spenden: aktionsbuendnis-katastrophenhilfe.de 

Trước tình hình thảm khốc sau trận mưa lũ vẫn còn đang diễn biến phức tạp, chúng ta hãy tiếp tục 

cầu nguyện cho các linh hồn tử vong vì bão lũ gây ra sớm về nước Thiên Đàng và xin Ngài ban cho 

những người còn lại mau được ổn định lại cuộc sống.  

  

Chân thành cảm tạ,  

 

Chủ tịch Liên Ðoàn Công Giáo VN tại Đức 

 

 

 

 

 

 

Martinô Phạm Duy Vũ 
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