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Oberhausen, ngày 28.10.2020 

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

Trong những ngày vừa qua, hình ảnh người dân miền Trung khóc trên nóc nhà bị ngập chìm trong 

nước lụt, những căn nhà bị lũ kéo đi, đã cho chúng ta cảm nhận được sự mất mát to lớn của đồng bào 

Miền Trung. Trước tình hình mưa lũ còn đang diễn biến phức tạp ở miền Trung, khiến người dân nơi 

đây gần như hoàn toàn bị cô lập bởi nước lũ dâng cao. Sự chung tay giúp sức của chúng ta rất cần 

thiết lúc này, để nạn nhân lũ lụt vượt qua sự khó khăn và sớm ổn định lại cuộc sống.  

Qua sự cộng tác giữa Liên Đoàn Công Giáo VN tại Đức và Cha Nguyễn Triệu Dòng Tên, 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 ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Mọi sự ủng hộ 

xin quý vị gửi vào tài khỏan của Dòng Tên tại Đức: 

Spendenkonto Jesuitenmission 

Bank:  Liga Bank 

IBAN:  DE61 7509 0300 0005 1155 82 

BIC: GENO DEF1 M05 

Verwendungzweck: X36101 mien trung, „Name und Adresse“ 

(Xin lưu ý: Để có „Spendenquittung“, xin quý vị cho biết tên và địa chỉ ở chỗ „Verwendungszweck“) 

Những sự đóng góp của quý vị sẽ được thông báo lên trang web www.ldcg.de. Dòng Tên tại Đức sẽ 

chuyển tiếp số tiền về CARITAS Việt Nam. Mọi chi tiết về chương trình giúp đỡ nạn nhân bão lũ 

qua sự hợp tác của Dòng Tên và CARITAS Việt Nam được kèm theo thư. Sau khi hoàn thành dự án 

giúp đỡ nạn nhân, sẽ có một báo cáo kết quả của viện trợ và sẽ được đăng lên trang web www.ldcg.de.  

Xin Chúa nhân lành trả công bội hậu cho Quý Cha và Quý Vị. Chúng ta hãy 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 

Cha Đại Diện  

 

 

 

 

 

 

Antôn Ðỗ Ngọc Hà 
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