
 
Vietnamesische kath. Gemeinde 

Nürnberger Str. 184, 72760 REUTLINGEN 

Reutlingen ngày 21.07.2021 

 

Thư kêu gọi yểm trợ nạn nhân lũ lụt tại Đức 
 

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến! 

 

Cả tuần nay các tin tức tại Đức đều nói về nạn lụt thế kỷ ở nước Đức nói chung, đặc biệt 2 

tiểu bang Nordrhein-Westfalen và Rheinland-Pfalz nói riêng. Nhìn những cảnh tượng như xe 

cộ trôi đi, nhà cửa hư hại, cầu đường bị xập, xa lộ ngập nước, … mà đau đớn lòng. 
 

Nước Đức là nước tân tiến và nổi tiếng là trợ giúp khắp nơi trên thế giới, sẵn sàng đón nhận 

người ty nạn, trong đó có chúng ta là những người cách này hay cách khác đã nhận trợ giúp 

của họ cách đây vài thập kỷ. 
 

Thế mà, nay một số thành phố, làng mạc của họ gặp nạn lụt. Người dân hầu như mất hết cơ 

nghiệp, rơi vào cảnh „màn trời, chiếu đất“. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta đồng cảm cùng 

liên đới với họ và có thể nói là trả ơn họ nữa. 
 

Có lẽ ai đó trong chúng ta đã giúp đỡ họ bằng cách này hay cách khác rồi. Tuy nhiên, tôi xin 

đề nghị giáo xứ Việt Nam chúng ta biểu lộ tình đoàn kết và cùng làm như sau: 

1 Cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt tại Đức mau vượt qua khó khăn này bắt đầu từ ngày 

22.07 tới cuối tháng Mân Côi  ngày 31.10.2021 với các kinh nguyện mỗi ngày như sau:  

*1 kinh Lạy Cha, *1 kinh Kính Mừng, *1 kinh Sáng Danh.  

2. Chúng ta đóng góp hiện kim trong tâm tình „của ít lòng nhiều“ với  khả năng của mình qua 

số trương mục như sau:  

Katholische Kirchenpflege Reutlingen 

IBAN:   DE13 6405 0000 0000 0013 22 

BIC:    SOLADES1REU 

Bank:    Kreissparkasse Reutlingen 

Verwendungszweck: Vietnamesische Gemeinde – Hochwasser DE 2021 

Rồi dầu tháng 11.2021 chúng ta sẽ chuyển đến nơi cần thiết. 

Ai cần giấy xin lại thuế, xin báo lại cho chị thư ký mục vụ: Nguyễn Thị Ánh Dung  

(ĐT: 07121- 420756; Email: tad.nguyen-dvho@gmx.de). 
 

Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý Ông Bà Anh Chị Em! 

 

 

Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD 

Lm quản xứ 
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