
 

 

Tâm thư mời gọi thắp nến cầu nguyện cho Tổ Quốc Việt Nam 
 

Kính thưa qúy Ông Bà, Anh Chị Em, các Bạn Trẻ và các Em Thiếu Nhi, 

Từ những năm tháng qua chúng ta đã nghe, hoặc đã tận mắt nhìn thấy tình hình đời sống bên quê hương đất nước 

Việt Nam chúng ta có nhiều biến chuyển không tốt đẹp thuận lợi cho người dân. Chính thư chung của HĐGMVN 

gửi cộng đồng Dân Chúa vào ngày mùng 7.10.2016 vừa qua đã xác nhận:  
 

“Nhìn vào tình hình đất nước hiện nay, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta không thể không có những 
băn khoăn, lo lắng. Làm sao không âu lo trước tình hình đạo đức xuống cấp nghiêm trọng, tội ác gia tăng không 

những về số lượng mà cả về mức độ dã man, phá thai và nghiện ngập tràn lan, nhất là nơi giới trẻ! Làm sao vui 

được trước sự hoành hành của tệ nạn tham nhũng, vốn từ lâu đã được coi là quốc nạn nhưng đến nay vẫn không hề 
suy giảm! Làm sao không lo lắng trước tình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán tại các tỉnh Tây 

nguyên, thảm hoạ môi trường biển tại miền Trung! Đó là chưa kể đến mối đe doạ hằng ngày từ các thực phẩm bẩn 

và độc hại, có thể ngay trong các quầy hàng và trên bàn ăn của mỗi gia đình!“ 
 

Nơi hải ngoại, chúng ta hướng lòng về quê hương tổ quốc với lòng yêu mến và biết ơn, cùng lo lắng. Vì là con dân 

Việt Nam, chúng ta không thể nhửng nhưng, không thể khoanh tay im lặng nhìn TỔ QUỐC LÂM NGUY, SƠN HÀ 

NGUY BIẾN! 
 

Vì thế, Liên Đoàn Công Giáo và các Linh mục tuyên úy Cộng đoàn Công giáo Việt Nam xin kêu gọi và đề nghị mọi 

thành phần Dân Chúa tại Cộng Hòa Liên Bang Đức và tất cả mọi người Việt Nam đang sinh sống nơi đây bất phân 

Tôn Giáo tín ngưỡng cùng hiệp thông cầu nguyện theo lòng tin và cách thức cầu nguyện của tôn giáo mình. 
 

Xin mời gọi hết mọi con dân nước Việt, mang dòng máu con Rồng cháu Tiên, mời gọi mọi tôn giáo và đảng phái, 

mời gọi tất cả Giáo Hội Việt Nam (trong và ngoài nước) hãy chung tay góp sức, một lòng một ý để cầu nguyện cho 

Tổ Quốc Việt Nam ngàn đời dấu yêu trong giai đoạn lịch sử vô cùng khẩn cấp này. 
 

Chiến dịch Việt Nam nguyện cầu được khởi sự từ ngày thứ Năm 24.11.2016, ngày lễ kính các Thánh Tử đạo Việt 

Nam. 
 

Cùng nhau hằng tuần vào mỗi ngày thứ Năm lúc 20 giờ thắp một ngọn nến cho quê hương tổ quốc Việt Nam 

trong nhà mình, đồng thời hướng lòng về Tổ Quốc dâng lời kinh cầu nguyện. 
 

Tín hữu Công giáo đọc Kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và có thể hát bài “Kinh hòa bình“ của Thánh Phanxicô. Hay 

kinh „Dâng Nước Việt Nam cho Rất Thánh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội“. 
 

Tín hữu thuộc các tôn giáo khác dâng lời kinh cầu nguyện của Đạo giáo mình vẫn thường niệm đọc. Hay cũng có 

thể tùy theo sáng kiến có một hình thái cầu nguyện nào khác. Hướng lòng về với quê hương dân tộc bằng lời kinh là 

sợi dây tình liên đới, là nhịp cầu tinh thần nối liền chúng ta lại với nhau trong mọi hoàn cảnh.  
 

Ước mong chiến dịch Việt Nam nguyện cầu lan rộng tới mọi gia đình, mọi cộng đoàn và giáo xứ, mọi giáo phận, 

mọi tổ chức và tôn giáo và mọi miền: toàn dân Việt Nam từ già trẻ lớn bé hãy mạnh dạn quyết tâm, một lòng một ý, 

quyết bắt đầu một cuộc sống mới trong hối cải và cầu nguyện: thực hiện công lý; quyết xua đuổi bóng tối của gian tà 

ra khỏi trái tim, khỏi gia đình và xã hội, ra công góp sức bảo vệ giang sơn gấm vóc của Tiền Nhân, cùng nhau xây 

dựng tự do dân chủ trong công lý, đề cao tinh thần tự lập tự cường và lòng ái quốc chân chính. 
 

Ước mong mọi người chúng ta cùng nhau hưởng ứng chiến dịch thắp sáng ngọn nến và dâng lời Kinh cầu nguyện 

cho quê hương tổ quốc Việt Nam. 

 

Xin chân thành cám ơn 

 

Đức Quốc, ngày 01.11.2016      

 

Đại diện Tuyên Úy Đoàn Việt Nam tại Đức  Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức 

Lm. Stephanô Bùi thượng Lưu     GB. Phùng khải Tuấn  


