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                       Kính gửi: Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Giám mục   

                                    trong Hội Đồng Giám mục Việt Nam. 

 

               Kính thưa Đức Hồng Y và quý Đức Cha,        

               Trong những ngày vừa qua, thông qua các phương tiện truyền thông trên 
thế giới, chúng ta được biết những trận động đất với cường độ rất mạnh cùng với 
những cơn sóng thần kinh hoàng đã gây nên những thảm họa hết sức lớn lao tại Nhật 
Bản, khiến nhiều ngàn người phải thiệt mạng, hàng trăm ngàn người phải sơ tán, chưa 
kể đến những thiệt hại vô cùng to lớn về nhà cửa, về cơ sở vật chất, vv. 

               Thay mặt Hội Đồng Giám mục Việt Nam, tôi đã gửi thư phân ưu với Đức 
Cha Chủ tịch Hội Đồng Giám mục và Cộng đồng Dân Chúa tại Nhật Bản; hiệp ý cầu 
nguyện cho Giáo hội và người dân Nhật Bản trong thảm họa nầy; đồng thời cũng đã 
gửi món quà tượng trưng là 30.000- USD cho Hội Đồng Giám mục Nhật Bản, góp phần 
bé nhỏ để chia sẻ với Giáo Hội bạn trong tinh thần tương trợ lẫn nhau. 

               Đề nghị các Giáo phận, các Hội Dòng, trong những điều kiện có thể và 
trong tình liên đới huynh đệ với Cộng đồng Dân Chúa tại Nhật Bản, tổ chức những 
Thánh lễ, những buổi cầu nguyện cho những nạn nhân trong thiên tai nầy. 

               Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, qua lời bầu cử của Mẹ 
Maria,Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử đạo Nhật Ban, tuôn đổ muôn ơn lành cần thiết 
để an ủi, nâng đỡ Giáo hội Công giáo và người dân tại Nhật Bản trong thảm họa nầy. 

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2011 

              
+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 

Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội  

Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam 


