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Thông Cáo 

về buổi Lễ Tưởng Niệm Biến Cố Tết Mậu Thân 1968 tại Berlin 

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, quý Hội Đoàn, quý Đoàn Thể và Tổ Chức chống Cộng, 

Kính thưa quý thân hữu, 

trước thềm năm mới Quý Mão, Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức xin kính chúc quý vị một năm mới an 

khang thịnh vượng vả tràn đầy hạnh phúc.  

Tuy nhiên mỗi lần Tết đến Xuân về lòng người Việt vẫn ngậm ngùi về thảm trạng chiến tranh Việt Nam và hậu quả 

khôn lường cho đến tận ngày nay. 

Một trong những thảm trạng này là biến cố Tết Mậu Thân 1968 mà dấu ấn ghi rõ nét nhất là vụ thảm sát gần chục ngàn 

người tại Huế. 

Để tưởng niệm các oan hồn từ 55 năm trước (1968-2023) và để nhắc nhở con cháu chúng ta về tội ác của Cộng Sản Việt 

Nam chúng tôi sẽ tổ chức: 

Lễ Cầu Nguyện Liên Tôn  

vào ngày thứ bảy 11.02.2023 từ 14:00 giờ đến 17:00 giờ  

tại nhà thờ SANKT BONIFATIUS, Yorkstr. 88C   10965 Berlin  

với chương trình chi tiết như sau: 

từ 14:00 giờ đến 15:00 giờ: các chức sắc Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành … dâng lời cầu nguyện cho oan hồn tử sĩ 

và cho hòa bình Việt Nam 

từ 15:00 giờ đến 15:30 giờ: chiếu phim Tưởng Niệm 55 năm thảm sát tại Huế của Vietnam Film Club  

từ 15:30 giờ đến 17:00 giờ: trao đổi tư tưởng và chương trình văn nghệ chủ đề Biến Cố Mậu Thân   

Chúng tôi tha thiết kính mời quý vị bỏ chút thời giờ quý báu đến tham dự buổi lễ trang trọng và đầy ý nghĩa này  

Sự hiện diện đông đảo của quý vị là sự minh chứng lòng nhân đạo và yêu mến hòa bình của người Việt tại Đức Quốc 

nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung. 

Berlin, ngày 20.01.2023 

Kính thư 

Hoàng Thị Mỹ Lâm 

TM Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e.V.  
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