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THƯ THÔNG BÁO KHẨN
Reutlingen, ngày 15.03.2020
Kính thưa quý vị thành viên Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ
quý Anh Chị Em trong các Ban Ngành, các cộng sự viên
cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận Rottenburg-Stuttgart.
Xin gửi lời chào thân ái trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng chiến thắng mọi sự.
Dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành khắp nơi trên thế giới và ngay cả nước Đức chúng ta
đang sống. Nó đang làm ảnh hưởng nhiều trên xã hội cũng như giáo hội. Tính tới thời điểm
20:00 giờ ngày 15.03.2020 trên nước Đức có 5.500 người bị lây nhiễm và có 12 người tử
vong.
Trước đà leo thang của dịch bệnh này, xã hội cũng như giáo hội Đức có những phản ứng cần
thiết để tránh lây lan dịch bệnh: Các biên giới bị đóng, việc đi lại bị giới hạn, không có tụ tập
đông người, các nhà thờ hầu như không có thánh lễ, các sinh hoạt tôn giáo gần như bị hủy
bỏ… Vì thế, sau khi bàn thảo với Ban Chấp Hành Giáo Xứ, cùng hiệp thông với giáo hội địa
phương và xã hội, tôi xin gửi tới quý Ông Bà Anh Chị Em những thông báo sau:
- Các sinh hoạt mục vụ trong giáo xứ sẽ ngưng hoạt động từ đây cho tới cuối tháng 4.2020,
nghĩa là không có Thánh lễ Cộng đoàn, không có lớp Giáo Lý, không có Tĩnh Tâm và Tam
Nhật Thánh tại Reutlingen (Ca đoàn giáo xứ không tập họp để dợt hát) và cũng không có
ngày họp Hội Đồng Mục Vu Giáo Xứ như dự định vào ngày 29.03.2020.
- Chỉ có cuộc họp khẩn của các Tân Trưởng Cộng Đoàn và Ban Bầu Cử!!!
Trong tình thế này lại ngay vào mùa Chay chúng ta lại càng tin tưởng và phó thác vào lòng
Chúa thương xót. Xin Chúa đoái thương đến thân phận yếu đuối của chúng ta. Qua việc ăn
chay, cầu nguyện và suy niệm xin Chúa cho qua khỏi dịch bệnh và cho thế giới sự bình an.
Cả giáo xứ chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện với ý chỉ trên. Xin thành thật cám ơn quý Ông
Bà Anh Chị Em và xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ!
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