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Linh mục Rembert Panther
sau 59 năm với thiên chức Linh Mục phục vụ Hội Thánh
đã an bình ra đi vào thứ tư, 21.11.2018
tại nhà dưỡng lão St. Aldolf-Stift ở Reinbek - Hamburg,
hưởng thọ 85 tuổi.

(Hình chụp lúc Cha Panther đến thăm CĐVN tại St. Joseph, Hamburg vào năm 2010)

Thánh Lễ An Táng do Đức TGM Stefan Heße chủ tế sẽ được cử hành
vào sáng thứ sáu, 30.11.2018 lúc 9g30
tại Nhà Nguyện Nhà Dòng Elisabeth-Schwestern
Schwesternkapelle der Elisabeth-Schwestern in Reinbek
(Maria-Merkert-Str. 3 - 21465 Reinbek)
Sau đó Nghi thức An Táng tại nghĩa trang Reinbeker Friedhof lúc 11g
(Klosterbergenstr. 28 - 21465 Reinbek)
Từ năm 1979, 1980 Cha Rembert Panther đã làm quen được với những người tỵ
nạn Công Giáo Việt Nam đầu tiên đến định cư tại Hamburg nơi Giáo Xứ St. Erich,
Hamburg-Rottenburgsort. Hằng tuần ngài vẫn đúng giờ mang xe đưa đón các
giáo dân Việt Nam đến nhà thờ tham dự thánh lễ Chúa nhật với ngài.
Sau đó, năm 1983 Cha Rembert Panther đã được bổ nhiệm làm Cha xứ của họ đạo
St. Agnes tại Hamburg-Tonndorf, là nơi có nhiều người công giáo Việt Nam đang
sinh sống trong vùng Jenfeld và thường xuyên tham dự các Thánh Lễ tại đây.
Cha Rembert Panther chú ý chăm sóc giáo dân Việt Nam về tinh thần
cũng như về vật chất. Ngài thuộc rất nhiều tên của người Việt Nam,
rửa tội cho hơn 50 em bé Việt Nam và ban bí tích Hôn Phối cho
nhiều cặp vợ chồng Việt Nam. Hơn 70 Thiếu Nhi VN làm giúp lễ cho cha Panther.
Đặc biệt, hơn 30 năm ngài đã cho Ca Đoàn Thánh Linh nơi chốn sinh hoạt
tập hát vào mỗi tối thứ sáu trong một phòng nhà hội ở St. Agnes.
Một công lao to lớn mà mọi người Công Giáo Việt Nam tại Hamburg đều nhắc
nhở đến Cha Rembert Panther là một Đại Ân Nhân đã trao tặng cho chúng ta
một mái ấm tinh thần quý giá nơi đất khách quê người trong thuở đầu tiên
đặt chân đến Hamburg và cho đến ngày nay.
Xin mọi người Công Giáo Việt Nam tại Hamburg dành một giây phút thinh lặng
đốt lên nén hương lòng tưởng nhớ đến Cha Rembert Panther.
Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Việt Nam xin thông báo
đến Ban Đại Diện, Ca Đoàn Thánh Linh, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo,
Đoàn Thiếu Nhi và toàn thể giáo dân Việt Nam tại Hamburg
hiệp ý nhớ đến Cha Rembert Panther trong lời cầu nguyện

và có thể đến tham dự Thánh Lễ An Táng
cũng như tiễn đưa Ngài đến nơi an nghỉ ngàn thu.
Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Lm. Rembert Panther vào Thiên Quốc.
Xin các Thánh Tử Đạo đón tiếp vào thành thánh Giêrusalem mới và vĩnh cửu.
Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ sống đời đời".
- Lạy Chúa xin cho linh hồn Linh mục Rembert Panther được nghỉ yên muôn đời.
- Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên Linh mục Rembert Panther.
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Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hamburg sẽ tưởng nhớ và tôn vinh
Cha Rembert Panther vào Chúa Nhật I Mùa Vọng, 02.12.2018, lúc 14g
tại nhà thờ St. Agnes, Hamburg-Tonndorf.

Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
Lm. Tuyên úy Phaolô Phạm Văn Tuấn kính báo

