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GIÁNG SINH 2015 & TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN—2016
NHỚ ĐẾN ĐỒNG BÀO H’MONG (MÈO) YÊN BÁI
Riverside, ngày 25/12/2015
Kính thưa Quý Ân Nhân,
Chiều Thứ Bẩy 11/4/2015, tại đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma, Đức Giáo Hoàng Phanxicô
đã ban hành tông sắc ấn định Năm Thánh Ngoại Thường về Lòng Thương Xót (The
Extraordinary Jubilee Year of Mercy). Năm Thánh này sẽ bắt đầu từ ngày 8/12 năm nay,
lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và kết thúc vào ngày 20/11/2016, lễ Chúa Kitô Vua.
Trong năm thánh của Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mỗi người
chúng ta hãy bắt chước nơi Thiên Chúa thực hiện lòng thương xót đến với tất cả mọi
người trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

Tiếp đến ngày 18 tháng 12 cách đây hơn một tuần, nhân dịp Đức Thánh Cha đến thăm nhà trọ Don Luigi Di Leegro cho
những người vô gia cư để mở Năm Thánh Lòng Thương Xót cho họ, Ngài nói: “Đây là bài học cho chúng ta là phải
tìm Chúa ở đâu? Nếu các con muốn tìm gặp Thiên Chúa, hãy tìm Ngài nơi những kẻ bé mọn, tìm nơi những người
người nghèo khó. Hãy tìm Chúa trong những nơi kín ẩn: trong những người cùng khổ nhất, trong những người bệnh
tật, trong những người đói khát, trong những kẻ bị tù đày,…” Ngài nói tiếp “Chỉ có Thiên Chúa mới cho chúng ta lòng
thương xót và mọi ơn lành. Để đáng lãnh nhận ơn sủng Chúa ban, chúng ta phải đến với những người bị hất hủi,
những người nghèo khó và những người khốn cùng nhất.”
Và cũng không phải ngẫu nhiên, khi tôi nhận được bài chia sẻ “Sống Tình Xót Thương” của Cha Giuse Tạ Duy Tuyền.
Ngài viết:
“Một lần ngồi chờ xe bên lề đường. Chợt nhìn thấy một bà cụ mù lòa ăn xin đi đến. Tôi nghe rõ nỗi cô đơn của tiếng
gậy khua lóc cóc của sáng sớm tinh sương. Tôi nghe rõ sự mệt nhọc của tiếng hát ê a khi bà cụ mù lòa ăn xin đi ngang.
Động lòng trắc ẩn tôi đặt tờ giấy bạc vào bàn tay run rẩy của bà, lòng tôi nhẹ bớt đi nỗi cảm thông thương mến.
Nhưng điều lạ thường là tôi vẫn cứ nghe hoài tiếng gậy khua lóc cóc… như đòi hỏi tôi điều khó khăn hơn lòng thương
hại bình thường, là phải sống nhiệt tình hơn, quảng đại hơn…
Xem ra cho người đói ăn chưa đủ mà con phải dấn thân để xóa đi cái đói, cái nghèo nơi tha nhân. Xem ra an ủi người
thất vọng chưa đủ mà còn phải giúp họ đứng lên tự tin xây dựng lại cuộc đời. Xem ra nói lời yêu thương chưa đủ mà
còn phải sống công bằng, bác ái, sẻ chia với nhau.
Cuộc đời sẽ đẹp biết bao nếu con người biết động lòng trắc ẩn với nhau. Cuộc đời sẽ không còn người thất vọng bị bỏ
rơi, bị loại ra khỏi xã hội nếu con người biết bao bọc và chia sẻ cho nhau. Đáng tiếc, cuộc sống quá tất bật bởi cơm áo
gạo tiền khiến con người dễ lãng quên nhau, đôi khi cố tình bỏ rơi nhau. Cuộc đời vẫn còn đó tiếng khóc của tủi hờn
cô đơn vì thiếu sự quan tâm nâng đỡ của anh chị em.
Thiên Chúa luôn động lòng trắc ẩn với con người. Lòng trắc ẩn đã thôi thúc Ngài tìm muôn ngàn cách để thể hiện tình
yêu với con người. Lòng trắc ẩn của Chúa thể hiện qua cái nhìn xót xa khi Adam – Eva phạm tội. Lòng trắc ẩn ấy đã
khiến Ngài hứa ban Đấng cứu độ để chuộc lại lỗi lầm của Adam. Lòng trắc ẩn ấy được tỏ bày một cách trọn vẹn khi
Ngôi Hai xuống thế làm người và ở cùng chúng ta. Chính Con Thiên Chúa khi làm người đã sống hết mình vì con
người. Ngài đã tận hiến chính mình để cho nhân loại được sống dồi dào ơn phúc.
1

Ky-tô giáo là đạo yêu thương. Tình yêu thương không dừng lại ở đầu môi chóp lưỡi. Tình yêu ấy luôn đòi hỏi phải làm
điều gì đó cho tha nhân. Thấy anh chị em đói thì đâu cần chờ van xin! Thấy anh chị em té thì đâu cần chờ van nài!
Thấy cảnh cùng khổ thì đâu có thể đứng nhìn một cách thương hại mà phải làm điều gì đó xoa dịu nỗi đau cho anh chị
em.
Điều này Mẹ Maria đã sống và làm gương cho chúng ta. Mẹ đã vất vả vượt dặm đường xa để đến phục vụ chị họ mang
thai trong lúc tuổi già. Mẹ còn lưu lại đó suốt 3 tháng âm thầm phục vụ. Mẹ đã sống tin mừng một cách cụ thể qua
lòng thương xót với anh chị em. Chính lòng thương xót ấy mà Mẹ còn nài xin Chúa làm phép lạ hóa nước thành rượu
cho tiệc cưới Cana trọn vẹn niềm vui…”
Kính thưa Quý Ân Nhân,
Những gì Đức Thánh Cha Phanxico đã khởi đầu và những gì được chia sẻ rất chân tình của Cha Giuse đã đánh động tâm
hồn tôi, làm tôi không thể nào quên được lời hứa cách đây gần một năm khi chia tay đồng bào H’Mong tại Giàng-LaPán, Háng-Chí-Mùa, Sùng-Đô và Nghĩa Lộ thuộc tỉnh Yên-Bái, Giáo Phận Hưng Hóa, niềm Tây Bắc Việt Nam, để về
lại Hoa-Kỳ là sẽ xin Quý Ân Nhân giúp đỡ những đồng bào anh chị em H’Mong đang bị bỏ rơi, bóc lột và ngược đãi bởi
chính những người tự cho là anh chị em với họ.
Vậy nhân Năm Thánh của Lòng Thương Xót, tôi xin giới thiệu đến Quý Ân Nhân Bức Tâm Thư của Đức Cha Anphong
Nguyễn Hữu Long, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa.
Tòa Giám Mục, ngày 30 tháng 1 năm 2015

BỨC TÂM THƯ
Kính gửi: Hội Tình Thương Việt Nam và Quý Ân Nhân
Tôi là Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa,
xin kính gửi đến Hội Tình Thương Việt Nam và Quý Ân Nhân bức tâm thư
sau đây:
Địa bàn Giáo Phận Hưng Hóa chúng tôi có rất nhiều dân tộc thiểu số, trong
đó người H’Mong với khoảng 20.000 giáo hữu, sống trên những vùng núi
cao ở Yên Bái, Lào Cai, Sơn La…đường đi hiểm trở, cuộc sống thiếu thốn về
mọi mặt.
Chúng tôi có nhiều dự tính cho bà con H’Mong nhằm nâng cao dân trí, đời
sống vật chất tinh thần, giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cụ thể một vài
chương trình như sau:

1. Phổ biến kiến thức vệ sinh thường thức về ăn uống, nhà ở, quần áo, sức khỏe… Người H’Mong nghèo, do không biết
tính toán kế hoạch làm ăn, trồng trọt, chăn nuôi gia cầm để nâng cao chất lượng bữa ăn. Bữa ăn của họ thiếu chất
lượng. Cần giúp nâng cao phẩm chất bữa ăn cho có đủ dinh dưỡng. (H.1) (H.2) (H.3)
2. Nhiều thiếu nhi và thiếu niên trong độ tuổi học hành nhưng lại không được đi học, không biết đọc biết viết, vì nhà
nghèo đông con, nên phải giúp đỡ cha mẹ trông nom em hoặc phải lao động sớm, rất thiệt thòi cho các em.
(H.4) (H.5) (H.6)
3. Nhiều em kết hôn sớm, trong độ tuổi nam 16, nữ 13, khi các em chưa đủ trưởng thành để đảm nhận trách nhiệm
trong hôn nhân và gia đình. Cần làm sao cho các em được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi kết hôn. (H.7) (H.8) (H.9)
4. Các gia đình H’Mong thường sinh con đông khi không có khả năng nuôi dưỡng. Cần giúp họ ý thức sinh sản có
trách nhiệm. (H.10) (H.11) (H.12)
5. Về mặt tinh thần cũng rất thiếu thốn, vì ở nơi cao, mọi sự hạn chế, không được chơi, không có chỗ học. (H.13)
(H.14) (H.15)
6. Về mặt tôn giáo cũng vậy, họ chưa được học hỏi giáo lý, lãnh nhận bí tích đầy đủ.
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Đứng trước những khó khăn như vậy, may mắn chúng tôi gặp được cha Phêrô Nguyễn Văn Long, thuộc Dòng Truyền
Giáo Ngôi Lời, đang phụ trách Hội Tình Thương Việt Nam. Chúng tôi cùng tu học ở Tiểu Chủng Viện Thánh Gioan Đà
Nẵng, cùng trải qua những năm tháng khó khăn sau năm 1975. Mới đây cha đã đến thăm và đi tiếp cận với một vài nơi
trong giáo phận chúng tôi. Cha đã nắm được một số tình hình cụ thể. (H.16) (H.17) (H.18)
Qua cha Long, chúng tôi mạo muội gửi Tâm Thư này để mong Quý Hội và Quý Ân Nhân giúp chúng tôi có điều kiện
thực hiện được chừng nào hay chừng nấy những dự định trên đây. Mong ước của chúng tôi trong giáo phận truyền giáo
Hưng Hóa là ưu tiên hướng đến những anh chị em H’Mong, vì bao nhiêu năm nay họ chịu thiệt thòi về đủ mọi phương
diện.
Nếu được Hội đồng ý giúp đỡ, chúng tôi sẽ thực hiện các dự định trên, và sẽ có những bản báo cáo về việc sử dụng sự
giúp đỡ của Hội.
Nguyện xin Chúa chúc phúc lành cho Hội và Quý Ân Nhân.
Kính thư,

+ Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa

H.1 Bữa ăn chỉ có mì chính, muối, rau & măng rừng.

H.4 “Con vừa giữ em vừa chăm trâu giúp mẹ.”

H.2 Các em được ưu tiên cơn trắng với nước muối.

H.3 Phòng ngủ, phòng ăn, bếp cùng một gian.

H.5 “Con bỏ học rồi vì nhà cần đứa chăn trâu.”

H.6 “Muốn về chưa, tớ cho quá giang.”

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2016—XUÂN BÍNH THÂN
Kính thưa Quý Ân Nhân,
Trước thềm năm mới, Hội Tình Thương Việt Nam, xin chân thành kính chúc quý ân nhân
cùng gia quyến, một năm mới bình an, hạnh phúc, và tràn đầy phúc lộc của Chúa Xuân. Hội
cũng nhân dịp này, xin gởi lời cảm ơn đến Quý Ân Nhân đã nhiệt tình ủng hộ Hội trong xuất
những năm qua. Tuy Quý Vị còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng Quý Vị đã không
quản ngại hy sinh để chia sẻ những gì Quý Vị đã nhận được từ ơn trên, đến với những đồng bào
kém may mắn hơn đang còn sống trong sự thiếu thốn tại quê nhà. Nguyện xin Thiên Chúa và
Mẹ Maria ban nhiều hồng phúc xuống trên Quý Vị và chúc lành cho những công việc từ thiện
Quý Vị đang thực hiện.
Linh Mục Nguyễn Văn Long, SVD
Hội Trường Hội Tình Thương Việt Nam
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H.7 “Con lấy chồng lúc 14 tuổi.”

H.8 “Chồng con đâu?” “Nó đang chơi đánh bi đằng kia kìa.” H.9 “Ai nhất thì con thứ nhì, ai mà hơn nữa con thì thứ ba.”

H.10 “Gia đình con có bảy anh chị em.”

H.11 “Còn gia đình con chỉ có bốn thôi.”

H.13 Bảng học cũng là vách gỗ của trường.

H.14 “Ai đua xe với em không.”

H.16 Rồng không biết bay, rồng chỉ biết lội.

H.17 “Con ngựa sắt của con có thể chở cả năm đấy.”

H.12 “Con có sáu, hai đứa nữa đi với mẹ.”

H.15 Trò chơi “1-2-3” “I-O-Pé.”

H.18 “Đèo cao, thì mặc đèo cao, nhưng lòng ta quyết…”
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