Haiyan, 2013
KÍNH THƯA QUÝ ĐỒNG HƯƠNG,
THÂN HỮU, VÀ ÂN NHÂN XA GẦN,
Vừa hoàn tất một chuyến công tác Y Tế Tình Thương, chưa kịp viết bài tường trình về những việc làm của
đoàn thiện nguyện giúp nạn nhân bão lụt ở Việt Nam, tôi lại nhận được tin nhắn của Lm. Nguyễn Hoài
Chương về dự định “Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Haiyan” của Bút Nhóm Lửa Việt (BNLV). Thêm vào đó là
hình ảnh và tin tức về trận bão khổng lồ Haiyan đã tàn phá, với sức gió hơn 300 dặm một giờ, và thủy triều
dâng cao hơn 30 thước, đã càn quét, tàn phá các thành phố Tacloban, Cebu và nhiều bán đảo của Phi Luật
Tân. Trong một cơn bão những gì đã xây dựng trong một đời người chỉ nội trong một ngày, đã mất hết, kể
cả hàng ngàn sinh mạng con người.
Không lâu sau đó, tôi lại nhận được lời kêu gọi lên đường giúp đỡ đồng loại bất hạnh. Ông bà bác sĩ R.G.
Mendoza, một thành viên người Phi của Giáo xứ, gọi điện thỉnh cầu tôi cộng tác với ông bà, và Lm. D.
Gonzales trong xứ cũng hưởng ứng nhiệt liệt: “Father Tri, if you go on this mission, I will join you.” Từ
Roma, linh mục Hải Đăng cũng chia sẻ nỗi niềm băn khoăn trăn trở mà cơn bão đã tàn phá và Phi Luật Tân
cũng là nơi mà Cha đã dừng lại trên chặn đường tìm Tự Do và kêu gọi lòng nhân ái của con người ra tay
giúp đỡ đất nước Phi Luật Tân xấu số qua bài hát “NHỮNG GÌ TA CHO ĐI”
Người hỡi người có biết chăng?
Đã bao lần cơn bão thật hãi hùng
Tàn phá mọi cố gắng đắp xây,
suốt một đời nay đã chẳng còn gì?
Nhà nát người mất, tiếng khóc than.
Sóng vỗ gào đê vỡ làm lụt lội.
Ruộng lúa, trường lớp bị cuốn trôi,
biết bao người nay đã thành trắng tay.
Người hỡi người có thấy chăng?
Không quyền lực trần thế nào cưỡng được?
Dập tắt mọi gió bão thiên tai.
Sức con người ta chẳng làm được gì?
Người hỡi người có thấu biết chăng?
Với sức mạnh chan chứa đầy tình người.
Tình mến, trợ giúp cùng sẻ chia,
chúng ta cùng xua tắt mọi tai ương

Cái còn lại sau đời này không
phải những gì ta thu tích.
Cái còn lại sau cuộc đời chính
là những gì ta cho đi.

Từ bao năm qua, anh em Linh mục, Tu sĩ và các Thiện nguyện viên chúng tôi từ khắp miền đất nước Hoa
Kỳ đã và đang đồng hành với nhau, đến với những nơi thiên tai xảy ra để xoa dịu phần nào nỗi đau của
những mảnh đời nơi đó: sóng thần ở Indonesia, bão Katrina ở Hoa Kỳ, động đất ở Haiti, sóng thần và động
đất ở Nhật, chúng tôi cùng những người Việt trẻ trưởng thành ở Hoa Kỳ đã đến những buôn, làng hẻo lánh,
đã có mặt khắp ba miền đất Việt Nam ở những nơi mà hằng năm vẫn chịu đựng bão lụt triền miên.
Giờ đây, làm sao chúng tôi có thể làm ngơ trước tiếng
gọi khẩn thiết từ Phi Luật Tân, đất nước đã hơn một lần
mở rộng vòng tay cưu mang biết bao người Việt vượt
biển tìm tự do. Cách đây 38 năm trong số hằng trăm
ngàn người Việt Nam trốn chạy nạn cộng sản thì những
ai đi về hướng Phi Luật Tân hầu như không phải đương
đầu với nỗi kinh hoàng của cướp biển. Những địa danh
như Palawan, Bataan, Subic Bay một danh từ xa lạ đã
trỡ thành những nơi “tạm trú” của chúng ta. Để rồi từ đó
người Việt có cơ hội tái định cư tại nhiều quốc gia lớn
trên thế giới, bắt đầu gầy dựng tương lai và viết lại trang
sử của dân tộc Việt trong dòng lịch sử hiện đại. Khi các
trại tị nạn ở Thái Lan, Mã Lai, Đông Dương, HongKong
khép lại và xua đuổi những người bất hạnh trở về Việt
Nam thì chỉ có mỗi Phi Luật Tân là quốc gia duy nhất
cho phép người Việt ở lại thành lập “Làng Việt Nam”.
Ơn nghĩa ấy làm sao đền đáp!
Trước 60.000 người Công giáo tập trung tại quảng
trường Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho
những người dân Philippines bị nạn sau siêu bão
Haiyan. “Cha yêu cầu tất cả các con hãy tham gia
cùng cha trong lời cầu nguyện cho các nạn nhân của
cơn bão Haiyan, và đặc biệt cho những người tại
hòn đảo thân yêu Phi Luật Tân.”
Trong tinh thần “làm nhân chứng cho tình yêu
thương”của Chúa Kitô nơi những anh chị em đang gặp
khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp cuộc hành trình này với anh
chị em của Bút Nhóm Lửa Việt trong 3 giai đoạn:
Giai Đoạn I: BNLV đã chuyển một ngân khoản là $3000 –
Emergency Fund qua văn phòng Salesian Mission để
chuyển đến nạn nhân tại Phi Luật Tân qua các tu sĩ dòng
Salesians đang làm việc ở đó.
Giai Đoạn II: Cùng với Cộng Đồng Thế Giới, kêu gọi
cộng đồng Việt Nam nhất là giới trẻ và những người
thuyền nhân Việt Nam đã một ngày hay nhiều tháng năm
đã sống ở Phi Luật Tân đồng hành tham gia phong trào
cứu trợ Phi Luật Tân.
•Chương trình “Cúi Xuống Lượm Đồng Xu Rơi Vãi”
chung quanh chúng ta - biến thành Sức Mạnh và Niềm
Tin cho những mãnh đời kém may mắn tại Tacloban ,
Cebu và biết bao nhiêu nạn nhân của thiên tai Haiyan.

Giai Đoạn III. “Mission of Love to Haiyan’s victims -Jan. 2014” linh mục Phạm Tăng Tri sẽ hướng dẫn
một phái đoàn Y Tế đến Cebu, Basey, Paolo và những bán đảo mà cơn bão đã tàn phá. (Cha Hoài
Chương cho biết hiện tại chính quyền Phi rất cẩn thận và hạn chế các tổ chức Từ Thiện đến các địa điểm
này. Thêm vào đó đây cũng là trong thời gian “Cứu Cấp, Cứu Vớt và Chôn Cất”. Các phương tiện như
giao thông, điện nước và an ninh chưa được phục hồi.) Hơn 5000 người đã chết.
* Volunteers are welcome – all will be responsible for their own expenses for this journey. Nếu muốn
biết thêm chi tiết về chuyến Công Tác Tình Thương này xin liên lạc Lm Hoài Chương (813) 528-0490
hay Lm Tăng Tri (727) 643 5532 hay qua email: bnluaviet@gmail.com
Với tiếng kêu khóc cầu cứu của nạn nhân Phi Luật Tân, BNLV xin
mạnh tay giống lên tiếng chuông, tiếng trống, để đánh động lòng Từ
Bi và Tình Thương Yêu.
Xin chia xẻ với dân tộc Phi, nhất là những nạn nhân trận bão Haiyan,
họ còn cần quá nhiều trợ giúp để gậy dựng tương lai: Để người chết
được chôn cất đàng hoàng, để người sống sớm có thể gầy dựng lại
cuộc đời từ những đổ nát, đau thương, để khắp nơi sẽ lại vang tiếng
cười đùa của trẻ thơ. Xin hãy giúp vực lại niềm hy vọng cho những
người vừa sống lại từ cõi chết thiên tai Haiyan.
Nguyện xin Thiên Chúa của Tình Yêu chúc quý vị cùng gia đình luôn
tràn đầy Hạnh Phúc và YêuThương.
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Your donation is tax deductible
Make your check payable to
Lua Viet Youth Association
P.O. Box 349, Marlboro, NJ 07746-0349

