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TRỌNG KÍNH BÁC PHẠM ĐĂNG KHẢI -ROF
Với tâm tình nhường cơm sẽ áo lúc khốn khổ đau thương, vì người nghèo và
những hoàn cảnh tội nghiệp ở rãi rác khắp nơi không kể giáo lương và mặc dù
trong thời gian đại dich vừa phải lo phòng trách bệnh cho dân vua phai căng
minh ra để tim cách hộ trợ kịp thời cho họ dù là cân gạo cầm hơi...với phương
châm đi tận nơi giao tận người cần...chúng con đã lên kế hoach chi tiết danh
sách cần và giao cho họ là những người trong ban điều hành giáo xứ - – giới trẻ
- các nhóm trưởng đã được cắt cử ...
Phương tiện sẵn có là xe lôi thô sơ- xe máy để dễ dàng đi vào ngõ ngạch của
làng xóm - Chia nhỏ từng nhóm vận chuyển gạo tới từng hộ giao đình neo đơn
đói khổ...
Với tinh thần bác ái không có biên giới – mỗi người điều được Chúa chuyển
trao cho mình những gì mình đang có....từ xa nữa vòng trái đất Bác cùng quý
ân nhân hảo tâm đã rộng tay giúp Số tiền là 32 triệu 800 ngàn = những tấn gạo
sẽ chia liên đới với đồng bào quốc nội lúc ngặt nghèo bởi đại dịch Corona Vũ
Hán - ...trong suốt quá trình thăm viếng động viên khích lệ người nghèo ...có
nhiều hoàn cảnh làm chúng con không cầm nước mắt ! họ là hình ảnh của
Chúa Kito đang ở quanh chúng ta....điển hình mà con xin liệt kê ra... Tới thăm
em Nguyễn Quang Vinh ,ngôi nhà nằm sâu trong lối nhỏ chúng tôi vào tận
giường nơi em đã nằm đó suốt 15 năm qua ,thân hình chỉ còn lại hầu như một
bộ xương ,co quặt tay chân...căn phòng rộng chừng 4 mét vuông ,trần nhà là
những tấm xi măng biro tạo nơi một bầu không khí nắng nóng kinh khủng !

Tặng em cùng gia đình những ký gạo gia đình mừng vui khôn tả tuy không noi
đươc nhưng ánh mắt của em vẫn gợi lên niêm vui mừng hi vọng....
Rời xa xóm Thanh Thủy nhóm chúng tôi tới thăm làng Minh Tiến,nơi đây có
một bà cụ Trần Thị Nuôi 75 tuồi vừa được gia nhập giáo hội qua bí tích rữa
tội...cụ ông đã mất từ lâu các con đi làm ăn xa để lại bà trong căn nhà xiêu
vẹo...trong niềm hân hoan vui sướng khi nhận quà ...bà rối rít kể chuyển được
ơn Chúa và mừng vui được làm con Chúa và đuoc quý ban tới thăm hỏi động
viên ...tạm biệt bà cụ tay nắm lấy bàn tay như muốn nói hộ tâm tình tri ân một
miếng khi đói bằng một đọi khi no....
Chia nhỏ công việc bác ái từng đợt và từng đoàn được giao phó... họ tranh thủ
những lúc công việc phù hợp cùng nhau từng tốp tới với người nghèo ,mỗi xóm
mỗi tổ ở đó có những hoàn cảnh đáng thương, đáng được cứu trợ khẩn thiết,
vẫn biết rằng những gia đình vùng nông thôn cuộc sống kiếm ăn hằng ngày đã
quá là cực khổ lắm rồi...diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày một bị thu hẹp
lại ...và thưc sự người nông dân bám trụ với nghề nông cũng không thể sống nỗi
bởi thu nhập quá thấp kém lắm ! cứ mỗi một sào đất trồng lúa trong nữa năm
chỉ được 1 tấn thóc,mỗi tấn thóc thu về mức 1 triệu vnđ trừ các khoản phí tổn
như giống,phân,gặt..công...người nông dân suốt 5 tháng chỉ được 5 trăm ngàn
vnđ cho mọi chi tiêu của gia đình ! bởi thế chỉ tính nơi vùng của 4 xã quanh đây
đã có tới trên 2 ngàn người trẻ phải xiu bạt vào sài gòn ,sang thái lan,tới lào làm
đủ nghề để kiếm sống tăng thu nhập cho gia đình và trang trải đời sống !
Chính vì vậy những cân gạo được các thành viên mang tới tận nơi thăm hỏi
động viên đối với những gia đình này thật sự nó quý giá vô cùng....Chúng ta
không thể giúp họ sống suốt cuộc đời, không thể sống thay cho họ với kiếp
nghèo khổ túng cực , và một cách nào đó chúng ta cũng là những người nghèo
trước mặt Chúa...những nghĩa cử sẽ chia của chúng ta cũng chỉ như hạt cát giữa
sa mạc nhỏ bé lắm...nhưng chúng ta hãy làm và sống theo tâm tình của Mẹ
Teerrexa Calcuta rằng : “ Tôi có thể làm điều bạn không thể,bạn có thể làm
điều tôi không thể; cùng nhau chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao... ”
Kính ái trong Chúa
Con
Lm JB Nguyễn Ngọc Nga
P/s : Nếu Bác nhận được hình ảnh và đôi lời con viết...hồi âm con với nhé
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