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THƯ KÊU GỌI 

      V/v. TRỢ GIÚP ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LỤT MIỀN TRUNG 

 

Kính thưa toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Cần Thơ, 

 

Nhạc phẩm “Thương lắm miền Trung ơi” đã chuyển tải đến chúng ta tình trạng hiện nay 

tại một số tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi: “Mưa bão giông về; mái nhà 

đổ nghiêng; tan tác cò bay; đồng xanh cây trái; giờ trắng xóa như dòng sông…Thiên tai 

rồi lại thiên tai; dồn dập về miền Trung; như trút hết lên phận nghèo.” 

Trong “Thư Kêu Gọi” ngày12/10/2020, Ủy Ban Bác Ái Xã Hội Caritas Việt Nam, trực 

thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đã thiết tha kêu gọi “Mọi thành phần Dân Chúa, 

trong nước cũng như ở hải ngoại tích cực cầu nguyện và quảng đại giúp đỡ đồng bào 

miền Trung vượt qua những khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai.”  

Trong tinh thần hiệp thông, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã qua đời vì lũ 

lụt, những gia đình không nhà không cửa, và những người không có cơm ăn, nước 

sạch…Xin Thiên Chúa giầu lòng thương xót an ủi, nâng đỡ và giúp họ vượt qua những 

khó khăn và nỗi đau này. 

Vì dịch bệnh Covid-19, đại đa số chúng ta cũng đang đối đầu với nhiều khó khăn về tài 

chánh. Tuy nhiên, trong tinh thần “Lá lành đùm lá rách,” tôi kêu gọi các cộng đoàn tu, 

các giáo xứ, các hội đoàn Công giáo và các thành phần Dân Chúa, hãy quảng đại chia 

sẻ và đóng góp trợ giúp đồng bào bị bão lụt miền Trung, theo Lời Kêu Gọi của Ủy Ban 

Bác Ái Xã Hội Caritas Việt Nam. Việc quyên góp được thực hiện vào Chúa Nhật 

25/10/2020. 

Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho anh, chị, em./. 
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