Thành kính phân ưu
« Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại,
nhưng cao trọng hơn cả là đức mến ». (1 Cr 13,13)

Nhận được tin
Cha quản hạt Richard Kappler, đã an nghỉ trong Chúa
vào ngày 28.03.2018 tại Reutlingen, hưởng thọ 80 tuổi
sau 55 năm cuộc đời linh mục
và 41 năm phục vụ tại giáo xứ St. Andreas
Cha là vị đại ân nhân của nhiều gia đình tỵ nạn Việt Nam không
phân biệt lương giáo vùng Reutlingen và phụ cận. Với tấm lòng
nhân ái của vị mục tử, Cha đã mở rộng vòng tay quảng đại giúp
đỡ vật chất cũng như tinh thần nhiều gia đình trong những năm
tháng đầu lập cư chân ướt chân ráo. Riêng đối với cộng đoàn
công giáo Tôma Thiện và toàn thể giáo dân giáo xứ Các Thánh
Tử Đạo Việt Nam, cha đã hết lòng chăm sóc như một mục tử
nhân lành và quan tâm nâng đỡ trong mọi sinh hoạt mục vụ.
Toàn thể giáo xứ chúng con xin thành kính ghi ơn và thành kính
tưởng niệm CHA NHÂN HIỀN. Xin Thiên Chúa là Cha từ ái
trọng thưởng tôi tớ Chúa trên nhà Cha muôn đời.
Xin thành kính phân ưu với toàn thể giáo xứ và cha xứ Đức St.
Andreas Dietmar Hermann, với giáo hạt Reutlingen-Zwiefalten,
với Lm. Anton Kappler SVD là bào đệ và tang quyến.

Lễ an táng Cha sẽ được cử hành vào lúc 11g thứ sáu mùng
06.04.2018 tại nghĩa trang Römerschanze (Dietweg 37) và sau
đó là thánh lễ an táng tại thánh đường St. Andreas, Nünrbergstr.
184, 72760 Reutlinhgen)
Thành kính phân ưu
Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu, cha xứ
Ông Nguyễn Đức Báu, chủ tịch và toàn thể HĐMVGX
Ông Nguyễn Hữu Chức, ban đại diện cộng đoàn Toma Thiện và
toàn thể các gia đình trong cộng đoàn.

