

HÓA BÁNH RA NHIỀU
Phúc âm Gioan kể rằng, một đứa bé đã mang đến năm chiếc bánh mì hai con cá nhỏ để Chúa Giêsu
biến hóa thành vô số cung cấp cho hàng ngàn người ăn.
Bối cảnh khi ấy là Chúa Giêsu nghe
tin Gioan Tẩy Giả đã bị trảm quyết, Ngài
tạm lánh bằng thuyền đến một nơi vắng vẻ
gần Bethsaida nhưng đám đông vẫn đi bộ
theo sau Ngài. Khi Giêsu vào bờ thì thấy
cả một đám đông lớn đang chờ sẵn, Ngài
chạnh lòng thương họ và chữa lành
bệnh cho họ. Trời chuẩn bị tối, các môn đệ
đến với Ngài rằng: "Nơi đây hoang vắng,
và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân
chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy
thức ăn".
Ngài trả lời: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn". Các môn đệ đáp: "Ở đây,
chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!". Ngài bảo: "Đem lại đây cho Thầy!"
Sau đó, Ngài truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ rồi ông cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước
mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều
ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn
có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.[1]

Phải có sự cộng tác của chúng ta
Điều đáng suy gẫm ở đây là mặc dù với quyền
năng Thiên Chúa, Chúa Giêsu biết mình sắp làm
gì, nhưng lại kêu mời sự cộng tác của các môn
đệ, của em bé và cả dân chúng như điều kiện để
dấu lạ được diễn ra. Chúa cần các môn đệ cộng
tác để cùng lòng chạnh thương trước cơn đói
của dân chúng, cần em bé quảng đại cho đi phần
lương thực nuôi sống mình, cần đám đông bày
tỏ tình liên đới, sẵn sàng bẻ đôi tấm bánh, chia
sẻ con cá mình nhận được cho người thân cận.
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(Trích RÉFLEXION LASALLIENNE 6: Tu participes à ce miracle , 2020-2021)
Tầm nhìn La San vốn là thấy sự phong phú nơi mà kẻ khác thấy khan hiếm, và đem lương thực
đến nơi thiếu thốn.
Các tông đồ khuyên “cho đám đông về làng
mua thức ăn”. Sự mỉa mai muốn họ nói với
Chúa Giê-su rằng không có đủ bánh, nói với
chính Đấng là bánh hằng sống. Chúa Giê-su
nói với họ phải dám phiêu lưu, dù đối mặt với
tình huống mà nói theo toán học thì không
thấy chút hy vọng nào. Thế nhưng thật lạ lùng
biết bao người ăn no nê khi mà khôn g đủ đâu
vào đâu lúc khởi sự. Chính tại Tabgha , ở
Galilêa, một nơi trong sa mạc mà Chúa Giêsu biến đổi sự thiếu thốn nên dồi dào.
Bài học mà Chúa Giê-su dạy các tông đồ về cái “đầy đủ” được tìm thấy một tiếng dội trong thách
đố đối với cộng đoàn những người tín hữu chúng ta: “Các con hãy cho họ cái gì đó ăn đi”. Nhìn thấy
sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa trong sáng tạo, và làm cho có thể được, sự phong phú
mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.
Khi mà đôi mắt các môn đệ mở ra đối
với mầu nhiệm và những phép lạ, lịch
sử con người không còn như xưa nữa.
“Chính Các con hãy cho họ ăn đi”
Chúa Giê-su đã dạy các môn đồ của Ngài
phải thấy sự phong phú thay vì sự thiếu
thốn, và phải tham dự vào phép lạ với Ngài.
Điều đó có nghĩa là phải để qua một bên sự
sợ hải và tìm lại đam mê của họ cho dân của
Chúa và cho công việc cứu độ. Trường La
San ở Kirenge và Utopia Ở Colombia đã
quay về vùng đất phì nhiêu để nuôi cơn đói giáo dục và bình an. Mỗi cộng đoàn giáo dục tiếp tục
phát triển, chứng từ của phép lạ từ từ lớn lên của sự quan phòng của Thiên Chúa. Mỗi ngôi trường
từ nay cấu thành một hệ sinh thái nuôi dưỡng sự bền dai và liên đới cho người trẻ và cho các gia
đình của chúng.

Lớp Tình Thương La San Tân Hưng tròn 21
tuổi (2000-2021), từ lớp 1 đến lớp 5 gồm có
150 học sinh. Các em đến trường là những
con em gia đình nghèo, nhập cư. Vì vậy, các
em không phải đóng bất kỳ một khoản phí
nào khi đến trường. Sau 21 năm hiện diện,
nhà trường có được một cơ sở tương đối
khang trang và tổ chức đã đi vào nề nếp.

Lớp Tình Thương thuở ban đầu
2

Gia đình các em đã khó khăn lại càng khó khăn
hơn trong mùa dịch nầy. Frère Lê Văn TÙNG,
vừa trẻ vừa siêu năng động đang điều hành
trường Tình Thương rất “đạt yêu cầu” đã đem
đến cho các em kêt quả trông thấy chỉ cần các
em có chút thiện chí, cố gắng là đi đến thành
công và dĩ nhiên không quên gia đình các em
trong lúc khó khăn nầy.

3 ngày liên tiếp con đã đi hỗ trợ gia đình học sinh, bà con
xung quanh hẽm 380: 200 phần quà và nhiều khu vực nhà
bè... Nay con chính thức dừng lại và ở nhà hỗ trợ từ xa…

Và

Heart in Hand là nhóm thanh niên tình nguyện viên công
giáo và ngoài công giáo. Phục vụ cho việc phát triển cộng
đồng , đặc biệt qua việc giáo dục thanh thiếu niên và trẻ em
nghèo
.
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Trong tình hình khẩn cấp của mùa dịch, chúng con tạm gác lại việc đi tình nguyện ở các điểm trường
và chuyển qua cứu hộ khẩn cấp giúp cho người lao động nghèo, bà con trong khu trọ, khu cách ly và
vùng có dịch đang bị phong tỏa.

Hiện tại nhóm đang giúp ở các điểm như Bình Chánh ( sài Gòn) . Tràng Dài, Hóa An, Long Bình Tân
thuộc tỉnh Đồng Nai.
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Ngoài ra chúng con còn hỗ trợ khẩn
cấp những trường hợp như gia đình
neo đơn, người vô gia cư về nhu
yếu phẩm cần thiết và thuốc tây , ở
bất cứ nơi nào tnv đang sống và làm
việc.
Nhóm FMA- Salesian là nhóm các
bạn trẻ hoạt động và phục vụ sửa xe
gây
quỹ
giúp
trẻ
nghèo
Mùa dịch này cùng nhóm Heart in
Hand cộng tác hổ trợ khẩn cấp .
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TRUYỀN GIÁO
ƯU TIÊN CHO NGƯỜI
NGHÈO (Gioan Phaolô II)
“Để họ được sống và sống
dồi dào” (Ga 10,10)

Quê hương Thánh Philipphê Phan
văn Minh
20 tháng 3 dương lịch là ngày lập xuân. Ngày
Văn Hóa Thư Viện năm nay kỷ niệm 20 năm
phong thánh 117 Anh hùng Tử đạo Việt Nam
và 155 năm thánh Philipphê Phan Văn Minh tử
đạo (1853-2008). Thánh Phan Văn Minh là nhà
điển ngữ và nhà thơ tiền phong của văn học
quốc ngữ. Trong Dictionarium anamiticolatinum (Tự điển Việt-La tinh) xuất bản năm
1838 do Ngài biên soạn cùng với Đức Cha
Taberd, thánh nhân đã dẫn chứng bài ngũ ngôn Tứ Thời (四 时) của Thôi Hiệu để giải nghĩa ‘‘cách thức
đặt thơ năm chữ’’. Bài ngũ ngôn như sau :
Xuân du phương thảo địa,
春 遊 芳 草 地，
Hạ thưởng lục hà trì.
夏 賞 綠 荷 池，
Thu ẩm hoàng hoa tửu,
秋 飲 黃 菊 酒，
Đông ngâm bạch tuyết thi.
冬吟白雪詩.

Thánh Minh trích dẫn ngũ ngôn. Bằng không, hẳn là thi nhân đã chọn
bài Tứ Thời của Nguyễn Bỉnh Khiêm :
Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chỗ lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp,
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao.

Vì trích dẫn trong Tự điển Việt-La tinh,
thánh Phan Văn Minh đã dịch bài ngũ ngôn của Thôi Hiệu sang tiếng La tinh như sau :
Vere novo pergratum invisere amœna vireta,
Æstu nymphæas aspectare libet.
Autumno recreant spumantia munera Bacchi,
Bruma opus est niveos ore ciere modo
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Hủ gạo … vơi lại đầy…
“Êlia trả lời bà rằng: "Bà đừng lo, cứ đi và làm như
bà đã nói. Nhưng, với chút bột ấy trước hết hãy làm cho
tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hãy
làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là Thiên Chúa Israel
truyền rằng: 'Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không
vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt
đất'".
Bà đi làm theo lời ông Êlia; chính ông và bà cùng cả
nhà đều đủ ăn; từ ngày đó hũ bột không cạn và bình dầu
không vơi như lời Chúa đã dùng Êlia mà phán”

Tình người trong khó khăn "Một miếng
khi đói bằng một gói khi no... "
Giữa khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, 'nhường
cơm sẻ áo' với bà con nghèo nơi làng quê là mối bận
tâm của quý Dì MTG CM. Từ mấy tháng nay, đều đều
mỗi tuần 3 lần, mỗi lần 150 phần cơm, mỗi phần cơm
15k, đầy đủ chất dinh dưỡng. Ròng rả mấy tháng trời như thế. Nhưng… hủ gạo vơi lại đầy.

Tình nguyện viên đến lấy cơm về phát trong
xóm vì giản cách Xã hội
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Tin nhắn: Chúng tôi làm công nhân thuê phòng trọ
đang bị phong tỏa. Xin các xơ giúp đỡ chúng tôi.
Hiện tại đang có 40 phòng không có gạo Để ăn. Xin
các xơ giúp đỡ chúng con.
Địa chỉ 65 x4 b ấp Mĩ hòa 3 tan xuân hóc môn sdt
0775041647

Chúng con mới nhận 3 tấn rau quả và chuẩn bị phân phối cho người nghèo
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Noi gương thánh Gioan La San, Chị Em Nữ La San
cũng khởi đi từ lòng chạnh thương dành cho những
mảnh đời đói khổ và cũng là hưởng ứng lời kêu gọi
của các ĐGM, các Chị Em đã và đang miệt mài bất
kể ngày đêm để hỗ trợ những mảnh đời khốn khó ở
Sài Gòn trong thời gian dịch bệnh. Nhịp thở của các
Chị Em cũng theo từng vòng quay của bánh xe lăn.

Những chuyến xe chở hàng từ Trung Đồng- Thái
Bình, Đà Lạt, Đồng Nai, Bình Dương, khu vực
Thánh Khang - Thủ Đức, Giáo xứ Thanh Đa,
Tây Ninh, Đồng Tháp, …chạm cổng nhà Dòng
an toàn khiến chị em vỡ òa trong sung sướng bởi
như thế người nghèo có thêm chút lương thực
cầm cự cho những ngày sắp tới. Thật đẹp biết
bao khi các Chị Em cặm cụi cùng nhau làm sạch
sẽ từng miếng thịt, từng bó rau, nải chuối, nâng
niu từng quả cà tím cà chua, tỉ mỉ nhặt nhạnh

từng cọng hành ngò, đóng gói cẩn thận từng túi
gạo… hi vọng người nghèo có được bữa ăn no
bụng và ấm lòng. Ann Nguyễn.
Các chuyến hàng bất ngờ cứ liên tục cập bến, số
lượng tính từ vài tấn mỗi ngày. Nhờ có sự cộng
tác nhiệt tình của nhóm bạn trẻ tại khu vực Thánh
Khang – Tam Hà – Thủ Đức mà “kho yêu thương
mùa Covid” của Nữ La San được tăng hơn về số
lượng. Ann Nguyễn
Bên cạnh đó, Chị Em Nữ La San cũng
nhận được sự hỗ trợ từ các Anh Em
Dự Tu La San trong việc vận chuyển
hàng trong những lần cập bến.
Cứ ngỡ là việc sắp xếp phân chia chỉ dành cho
nữ nhi, thế nhưng các nam nhi nhà mình cũng
khéo léo chăm chút cho từng phần quà không
hề thua kém. Tất cả chỉ vì một quả tim biết
chạnh thương khi nghĩ tới từng khuôn mặt
của những con người đang ngày đêm gồng
mình chống chọi với từng cơn đói khát.
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Các Chị em miệt mài làm việc từ sáng đến tối. Đi hết 4 tấn
gạo, mì gói, mước mắm, nước tương…
Một xe 6 tấn hàng lương thương thực…
Bao nhiêu cũng không đủ, như muối bỏ biển
Hỗ trợ cho các dãy nha trọ Bình Quới. Người đại diện các
hẻm đến nhận. Hẻm 418, 558,480, 151,….
Nay có món khẩu trang nữa.
Mỗi phần 10 khẩu trang
Đặc biệt, chọn ra 20 gia đình khó khăn nhất, tặng thêm cho
mỗi hộ bao thơ 500k, đó là quà biếu của anh Hai Đồng.

Hành trình phát quà của Chị em Cđ La San Tân Thành, đi từ
sáng đến chiều luôn.
Chúng con rất muốn tiếp tục đến với người nghèo, chia sẻ
những khổ cực của họ, nhưng bây giờ chúng con bị cấm ra
đường rồi.

Hôm qua có người trong giáo xứ bị F0 và nhiều F1 và bị đưa đi cách ly.
Giáo xứ chúng con đang nguy hiểm. Xin cầu nguyện cho chúng con.
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Thưa Bề trên, chúng con đã nhận được hàng.

Con xin gửi những tấm hình trên đây: có 3 xe máy
chuyên chở các phần quà tới các nhà trọ= 85 phần.
Phần còn lại con phát cho những người xung quanh
trong xóm.
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LS PHÚ THỌ
Tuy nhà ít người, Fr. Xuân Bình cũng tranh thủ đi qua
đi lại LS Mai Thôn để đem về mỗi lần vài chục phần
quà để chia sẻ với những gia đình ở trong các nhà trọ
công nhânn đường Âu Cơ, nhà trọ sinh viên do Chú
Hùng quản lý trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, thuộc giáo
xứ Tân Phước.
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Nằm giữa xóm người Khmer có mức sống trung bình, Anh Chị
em La San đi theo lời kêu mời của Giáo Hội và thực hiện nghị
quyết của Tổng Công hội thứ 39, nhắc nhở Dòng rằng “việc hướng
về người nghèo thuộc về cứu cánh của Dòng và không thể thiếu
được” (D. 28. 2).
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Anh Chị Em và … hàng xóm cùng xắn tay…
Mùa dịch Covid kéo dài khá lâu….
Anh em La Salle Pouthum tranh thủ “làm mới” lại nhà
cửa để chào đón những anh Chị em đã được “bài sai”
nhưng còn kẹt ở Việt Nam hơn năm qua.
Hy vọng một ngày gần đây, Vi-rút bị khắc phục, cửa
khẩu sớm được bình thường, các Anh Chị em La San
sẽ có được cơ hội phục vụ người dân tại xứ Chùa Tháp.
Điều đặc biệt đáng quý là có sự hợp tác của “Quý Sơ
và Anh Chị em hàng xóm” cho công trình “làm mới”
nầy. Hành động đó nói lên tình liên đới và sự mong
đợi ngày trở lại CAM biết chừng nào của Anh Chị em
nơi đất khách quê người…
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! ! A-lô !A-lô ! Nói muốn bể tiếng mà không nghe được! …. …. mệt quá! Có
phải ông fe không vậy??
Đó là cô Cúc, cựu giáo viên lớp Tình Thương La San Tân Hưng trong nhiều
năm. Gia đình neo đơn, mình cô chăm sóc bà cụ đã hơn 90 tuổi, bị liệt
giường, nằm một chỗ. Lúc trước Cô có nhà ở quận 1, Saigon. Nhà tuy nhỏ
nhưng khi bán cách nay vài năm, cũng được giá và mua nhà ở Cần Giuộc
thuộc tỉnh Long An, cách Saigon khỏang 20 cây số. Khi dịch đến, bạn bè
không đến thăm được, những nhà hảo tâm muốn hỗ trợ cũng không biết
làm sao, … Không biết Cô có hối hận vì đã rời thành phố về quê không?
Hôm ngày 22/8, trước ngày giản cách nghiêm nhặt, cô đã “bạo gan” một
mình lên tận Mai Thôn chở về một ít lương thưc cho hai mẹ con cô và cho
vài người nghèo chung quanh.
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Fr. Có biết đơn vị nào? Ở đâu? Cứu giúp người
già neo đơn không? Xin chỉ giúp!!
Có 2 ngừơi, một người 92t , một ngoài 70t.
Đang ở huyện Cần Giuộc-LongAn.. có biết cơ
quan từ thiện nào không vậy?
Con cần thuốc huyết áp (Amlodipine 5g – D3 –
3B – Calcium Corbière – dùng cho mẹ già đã bị
liệt. Thức ăn thì cho gì ăn nấy.
Thật là vậy! Bà cụ xụi một bên trái .Không
người chăm sóc, thuốc men thiếu thốn! ! Đơn
vị nào? Ở đâu? Cứu giúp người già neo đơn
không? Xin chỉ giúp.
Chỗ con không ra TP được , họ bắt phải đi test
khi ở TP về và có thể đi cách ly. Vì họ nói TP là
tâm dịch.
Ở đây con khg có thức ăn!
Đúng, còn chừng1kg gạo nấu cháo cũng dùng
được cả tháng đó fr.!!

Con cần thuốc huyết áp(Amlodipine 5mg) - D3 -3B- calciumcorbier. Dùng cho mẹ già đã bị liệt. Thức ăn thì
cho gì ăn nấy.
Bà già 70 tuổi đi Honda từ Cần Giuộc lên Mai Thôn nhận 10 phần quà
(vì hết sức). Trên đường về, thấy người ta khổ quá, cho hết 5 phần. Về
đến nhà cho 4 phần nữa. Còn lại một phần, hai bà già… sống qua
ngày…
Con về tới nhà rồi. Đi cho quà rồi mới nhắn tin cho fr.
(Chưa có cơm ăn luôn)
Giỏi hông ? Về tới nhà mệt muốn xỉu luôn!! Đi về dọc đường con cho
mấy ông sữa xe lề đường, hàng xóm mừng và cảm động vì bà già mà
còn ra đường trong lúc này! Con có lệnh bài “miễn tử” nên đưa ra là nó
cho qua.
Dọc đường thấy dân chúng xắp hàng ở các siêu thị mua thực phẩm. Còn
mình cả xe đùm đề như vầy làm sao được. Thôi về luôn! !
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(Tràm Chim)
Từ hai năm nay, LS Thiên Phước trên đường hồi sinh.
Để cho việc phục hồi đạt đúng ý nghĩa, SH. M. Quân
đã đi lên đi xuống hàng tuần để điều nghiên, trực tiếp
đi thăm các gia đình gặp khó khăn, thăm các giáo xứ,
tìm hiểu hoàn cảnh giáo dục và kinh tế của các trẻ em
nơi vùng sâu vùng xa nầy để khẳng định sự hiện diện
cần thiết của Anh em La San và đồng thời tìm cho ra
một hướng đi phù hợp nơi vùng đất xa xôi nầy.
Ánh sáng nơi cuối đường hầm vừa hé lộ, nhân sự cũng
đã được bổ nhiệm… thì Cô-Vít đến thăm. Mọi sự đều
ngưng đọng vì “hiện nay mỗi xã có một chốt chặn. Vì
vậy chưa thể đi lên Cao lãnh được” (tin báo từ Trà Chim). Fr. Lộc đi xuống Tràm Chim lần cuối cùng vào tháng 6 và bị
kẹt luôn dưới đó đến nay gần 2 tháng.
Phải hiểu Ý Chúa thế nào trươc những khó
khăn nầy đây?
- Qua kinh nghiệm bản thân, Thánh Gioan La San đã
nói: “Nếu anh em thấy công việc Anh em em trôi chảy
rất thuận lợi, Anh em phải đặt nghi vấn, đó chưa chắc
là ý Chúa”.
- Chúa muốn mình có thêm thời gian để chuẩn bị mọi
sự cho chu đáo hơn.
- Giúp đỡ các em nghèo có được cơ may đến trường.
La San Thiên Phước duờng như rơi vào cả 3 tình huống
nầy. Nhờ có thời gian rãnh rỗi, Fr. Lộc đã lập nên một
danh sách gồm 35 em từ lớp 1 đến lớp 12, cần hỗ trợ
học bổng cho năm học 2021-2022. Danh sách vừa kết
thúc và gởi đến cho SH Giám Tỉnh ngày 8/8/2021. Khi
danh sách được thông báo rộng rãi, chừng 01 tuần sau,
SH Giám Tỉnh loan tin có người đồng ý “bao” hết tiền
học bổng cho 35 em nầy. Trong các xui có cái may.
Giản cách vẫn tiếp tục. Fr. Lộc lại tiếp tục đi thực tế. Ngày
21/08 vừa qua, Fr gởi tiếp một danh sách gồm 33 em, từ lớp
1 đến lớp 7, là những học sinh gia đình khó khăn cần mua
sách giáo khoa. Ba ngày sau khi danh sách được gởi đi, anh
Hiên Sắc đồng ý tặng cho 33 em nầy mỗi em một bộ sách giáo
khoa để các em có thể đạt được điều tốt nhất trong việc học
và đào tạo làm người của các em.
Hoàn cảnh của tất cả các em nầy sao mà giống giống nhau:
mồ côi cha, mẹ, hoặc cả hai. Cha bỏ, mẹ bỏ, ở với ông bà hay
cô chú. Cha mẹ đi làm xa, cha chết, mẹ một mình nuôi 4 đứa
con, cha mẹ không có công ăn việc làm ….. Bình thường đã
khổ, giờ lại khổ thêm…
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Những Thiện Nguyện Viên
Hơn 1.000 tu sĩ, tăng ni, phật tử tình nguyện phục vụ tại
các bệnh viện dã chiến
Theo chánh văn phòng Tòa Tổng giám mục, Tổng
giáo phận Sài Gòn Kiều Công Tùng, có 430 tu sĩ tình
nguyện đến các bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân
mắc COVID-19 theo sự hướng dẫn của ngành y tế.
Trước đó, có 531 tu sĩ tại TP.HCM đăng ký tình
nguyện. Qua kiểm tra sức khỏe, có 185 tu sĩ đủ sức
khỏe, dưới 40 tuổi và không mắc bệnh nền theo yêu
cầu của ngành y tế.
Theo đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM,
tính đến ngày 20-7, có 612 người đăng ký phục vụ tại
các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại TP.HCM. Trong đó có 59 tăng ni và 553 phật tử. Số lượng người
tình nguyện tham gia hai tháng là 170 người, một tháng là 442 người.
Trong số những người đăng ký tình nguyện, có 131 người am hiểu về y tế, 68 người đã tiêm vắc xin mũi 1 và 9
người hoàn thành mũi tiêm thứ 2.

GẦN 200 TU SĨ, LINH MỤC XUNG PHONG VÀO 'ĐIỂM NÓNG' CHỐNG DỊCH Ở
BÌNH DƯƠNG
Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày càng phức tạp, Giám mục Giáo phận Phú Cường đã đứng
ra kêu gọi gần 200 tình nguyện viên là các linh mục, tu sĩ, giáo dân thuộc Giáo phận Phú Cường tham gia hỗ trợ công tác
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tất cả các tình nguyện viên đều có sức khỏe tốt; đã được tiêm vaccine
phòng COVID-19 và trải qua khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng y tế trong môi trường có bệnh nhân mắc COVID-19

Rồi 70 tình nguyện viên là tu sĩ Công giáo xuất quân hỗ trợ tuyến đầu chống dịch đợt 2
Rồi sẽ đến đợt 3
Đợt 1 đã có 3 SH tham và đang cách ly trước khi trở về cuộc sống bình thường. (Fr. Tâm, Fr. Ngọc,
Fr. Huấn)
Thông báo tiếp theo của SH Giám Tỉnh: Cũng xin thông tin cho quý Frères biết, hiện đã có ba (03) Frères đăng
ký tham gia Nhóm Tu Sĩ Tình Nguyện đợt 3 do TGM kêu gọi để phục vụ bệnh nhân tại các bệnh viện. Đó là
Frère Peter Trần Thế Anh, Frère Joseph Nguyễn Xuân Bình, Frère Anthony Hoàng Văn Tuấn.

Chúa Giêsu yêu thương con người bằng một tình yêu thí mạng khi tự
ví mình là "mục tử tốt lành"sẵn sàng thí mạng vì đoàn chiên. Người nói
thẳng: "Ta là mục tử tốt lành" (Ga 10, 11). Đối với Chúa Giêsu, tất cả là
hiện tại, không có gì là quá khứ hay tương lai hết. Điều này đã được nói
trong sách Khải Huyền : "Ta là Alpha và Ômêga chính là Ta, Chúa, Thiên Chúa phán, Ðấng đang có, đã có, và sẽ
21

đến, Ðấng toàn năng!" (Kh 1,8). Và trong sách Xuất Hành: "Ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này: "Ta có" đã sai
tôi đến với các người! » (Xh 3,14). (trích Suy Niệm ngày Chú Chiên Lành, GP Vĩnh Long) .
Có thể nói, Covid-19 là
thảm họa mang lại thiệt hại
nặng nề nhất cho nhân
loại, kể từ sau chiến tranh
thế giới thứ hai. Sau gần 1
năm Covid-19 bùng lên tại
Trung Quốc, dịch bệnh vẫn
tiếp tục ảnh hưởng đến
cuộc sống của người dân
toàn thế giới với những
diễn biến khôn lường.
Thậm chí, bệnh vẫn tiếp
tục gia tăng, mặc dù nhiều
nước đã tích cực áp dụng
các biện pháp phòng,
chống bệnh.
Truyền thông, báo chí làm
cho con vi-rút nầy ngày
thêm đáng sợ vì sự lây
nhiểm và biến thể của nó.
Làn sóng Covid đe dọa đến
sức khỏe người dân, cướp
đi mạng sống của hàng
triệu nguời trên thế giới.

Thế nhưng, luôn có
những câu chuyện
đượm tình người vẫn
luôn hiện hữu trong
thế giới của chúng ta.
Có những vị anh
hùng, không sợ chết
mà dấn thân vào
những tuyến đầu để
giúp đỡ những nạn
nhân Cô-vít. Đó chính
là những anh hùng
thật sự, những người
có khí phách lớn, làm
nên những việc phi

thường:

Chính Là
những THIệN NGUYỆN VIÊN, những bác sĩ,
y tá, tu sĩ, những nhà từ thiện, dám xông
pha vào chiến trận, không trốn chạy trước
con sói dữ corona.
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