Nürnberg, ngày 25.7.2021
Về việc:

HẠT GẠO CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO Ở QUÊ HƯƠNG.
Kính gởi Ban Đại Diện Liên Giáo Phận,
Kính gởi Ban Đại Diện các Cộng Đoàn thuộc Liên Giáo Phận,
Kính gởi Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu,

Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (25.7.2021), thánh sử Gioan đã diễn tả một hình
ảnh: Khi thấy đám đông, Chúa Giê-su hỏi các môn đệ: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”
Đáp lời Chúa một em bé góp năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá. Với số ít lương thực
này, Chúa đã nhận và làm phép lạ giúp hơn 5 000 người có của ăn.
Trong vài tuần qua cũng như lúc này truyền thông đưa tin về cơn đại dịch Covid đang hoành
hành và gây ra biết bao nhiêu khó khăn bất hạnh cho đồng bào, đặc biệt ở Sài-gòn. Rất nhiều
tổ chức, trong đó có Giáo Hội Công Giáo Hội Việt Nam rất tích cực trong việc cứu đói bà con
cô bác. Cha Trương Văn Phúc, Dòng Tên, trưởng Ban Bác Ái Xã Hội Dòng Tên, đã và đang tiến
hành chương trình cứu đói cho đồng bào không kể tôn giáo “HẠT GẠO YÊU THƯƠNG MÙA
COVID 2021“. Nhờ đó mà 06 tuần qua đã cứu đói được 10 000 gia đình (để biết thêm chi tiết
về chương trình xin đọc thư kêu gọi của cha Phúc đính kèm).
Đối diện với cảnh đói khổ của đồng bào mình ở Sài-gòn và ở quê hương, có lẽ không ai trong
chúng ta có thể dửng dưng vô cảm, ngược lại chúng ta nóng lòng làm sao có thể góp “năm
chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” nhỏ bé của mình, và xin Chúa làm phép lạ cứu giúp đồng
bào đang đói khổ của chúng ta ở quê hương. Trong tâm tình này, chúng tôi xin chân thành
kêu mời mọi người, từ các cụ cao niên đến các cháu thiếu nhi với tâm tình và khả năng của
mình cùng đóng góp cứu trợ đồng bào đang đói khổ ở quê hương.
Về việc đóng góp cứu trợ, xin Ban Đại Diện mỗi Cộng Đoàn giúp nhận. Ngoài ra, có thể liên
lạc với cha tuyên uý hoặc anh chị Mạnh Thu (CĐ. Mân Côi) để biết thêm chi tiết:
-

Điện Thoại của anh chị Mạnh Thu: 01738135214
Điện thoại cha tuyên uý:
0174 810 74 79

Chân thành cám ơn tấm lòng cao quý và quảng đại tràn đầy lòng thương xót của mỗi người.
Xin Chúa chúc lành và gìn giữ mọi người trong lòng thương xót của Chúa.
Xin mọi người cầu nguyện đặc biệt cho đồng bào ở quê hương.

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.
Tuyên uý LGP. Bamberg, Eichstätt và Würzburg.

Dưới đây xin kèm theo vài tấm hình do cha Trương Văn Phúc gởi từ Sài-gòn.
Cũng xin đính kèm thư kêu gọi của cha Phúc.

