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Oberhausen, ngày 02.03.2020 

Kính gửi: Quý Cha Tuyên Úy 

 Quý Vị Ðại Biểu LÐCGVN tại Ðức 

 Quý Vị Ðại diện các Vùng 

 Quý Vị Trưởng Cộng Ðoàn 

 

V/v: Ban Tổ chức Ðại Hội Công Giáo Việt Nam  

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Vị. 

 

Cơn dịch bệnh viêm phổi Covid-19 đang bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới và đã đến nước Đức 

chúng ta. Dịch bệnh đã lây lan và gieo rắc đau thương cho biết bao nhiêu người trên thế giới. Ban tổ 

chức triển lãm du lịch quốc tế Berlin (ITB Berlin 2020) đã hủy ngày triển lãm vì lo ngại cơn dịch sẽ 

đem sự bất an đến cho người tham dự viên. Tuy tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) chưa tuyên bố dịch 

bệnh viêm phổi Covid-19 là đại dịch, nhưng WHO nói thế giới cần làm nhiều việc hơn để ngăn chặn 

khả năng dịch bệnh trở thành đại dịch. Ngoài ra những nghiên cứu vắc-xin để ngừa Covid-19 đã được 

tiến triển rất tốt, nhưng thời gian sản xuất vắc-xin thì cần thời gian khá lâu.   

 

Dựa trên những tin tức hiện nay về cơn dịch bệnh viêm phổi Covid-19 Ban Chấp Hành và Ban Tổ 

Chức Ðại Hội quyết định năm nay sẽ không tổ chức ĐHCH 2020 để đảm bảo an toàn sức khỏe cho 

tất cả chúng ta và cũng như ngừa những gì không tốt đến với Đại Hội Công Giáo. 

 

Ngày nay con người chúng ta đã giảm sút đi niềm tin vào Thiên Chúa và rất "kiêu ngạo" về sức mạnh 

và tài trí của con người. Sự xuất hiện của dịch bệnh viêm phổi Covid-19 cũng là sự nhắc nhở của 

Thiên Chúa đến sự yếu đuối của con người. Như Thánh Augustinô viết „Thiên Chúa tạo dựng chúng 

ta, Ngài không cần hỏi ý kiến ta. Nhưng khi cứu độ ta, Ngài cần chúng ta cộng tác”. Mùa Chay năm 

nay chúng ta ăn chay trong tấm lòng „trở lại“ và lòng sám hối. Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho 

những bệnh nhân dịch viêm phổi Covid-19 sớm vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo và xin Ngài thương 

xót giải thoát chúng ta khỏi đại nạn ôn dịch bệnh viêm phổi Covid-19. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Quý Cha và Gia Đình Quý Vị nhiều sức khoẻ để phòng chống bệnh 

dịch. 

 

Trân trọng kính chào 

T/M Ban Chấp Hành và Ban Tổ Chức Ðại Hội 

Chủ tịch Liên Ðoàn Công Giáo VN tại Đức 

 
TS. Martinô Phạm Duy Vũ 
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