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Hội Tình Thương Việt Nam (VCA) là một tổ chức bác ái phi lợi nhuận được
đặt dưới sự hướng dẫn của Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời (SVD) thuộc Tỉnh
Dòng Miền Tây Hoa Kỳ, nhằm giúp đỡ những người nghèo, chăm sóc sức
khỏe cho người khuyết tật, phong cùi, trợ giúp các trẻ mồ côi, các học sinh
nghèo không nơi ăn chốn ở và thiếu phương tiện học hành tại Việt Nam,
không phân biệt màu da, sắc tộc hay tín ngưỡng. Tất cả đóng góp đều có thể
miễn trừ thuế tại Hoa Kỳ. Số Federal Tax Identification là: 36-4350638.
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Vietnamese Charitable Association (VCA) is a non-profit organization of charity, put under a guidance of the Society of the Divine Word (SVD), Western Province, USA, to help the poor, the handicapped, the lepers, the orphans,
and supports the education of poor students without resources in Viet Nam, regardless of religion or ethnic origin.
All donations are tax-deductible in USA. Our Federal Tax Identification Number is 36-4350638.
Kính xin Quyù AÂn Nhaân tieáp tuïc baûo trôïcaùc Chöông Trình Tình Thöông.

TÌNH THƯƠNG H’MONG (MIAO – MÈO) – SÙNG ĐÔ, HƯNG HÓA
Riverside, ngày 15 tháng 10 năm 2018
Kính thưa Quý Ân Nhân,
Từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7 năm 2018, tôi được Cha Soney Sebastian, Bề Trên Dòng
Truyền Giáo Ngôi Lời thuộc Tỉnh Dòng Miền Tây Hoa Kỳ cho phép về thăm Việt Nam để làm công tác bác
ái cho đồng bào dân tộc tại miền Bắc. Vừa về đến Sài Gòn chưa kịp nghỉ ngơi, ngày 25 tôi đã nghe tin tức có
mưa lũ lớn đang xảy ra tại các thành phố Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang và Điện Biên giáp biên giới
Trung Quốc. Các thành phố này bị cô lập bởi tuyến đường Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu bị chia cắt do mưa
lũ. Theo tin tức địa phương, sơ khởi trong 30 người chết và mất tích: Hà Giang có 5 người do sập nhà, Lai
Châu có 14 người do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập. Đến nay, 11 người khác bị lũ cuốn trôi
ở Lai Châu vẫn chưa tìm thấy. Mưa lũ những ngày qua cũng làm đổ, cuốn trôi 120 ngôi nhà; gần 600 nhà bị
hư hỏng, di dời khẩn cấp; 1.500 nhà còn bị ngập nước, gần 720 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại v.v… Tôi nôn
nóng muốn ra ngay nơi đang có lũ lụt, nhưng thầy dẫn đường và những người hữu trách khuyên không nên đi
lúc này vì họ bảo: mưa lũ miền núi rất nguy hiểm, không biết đâu mà lường. Mà quả thật, gần một tuần sau
khi ra đến miền bắc, trời đã quang tạnh, nhưng chúng tôi không thể nào thăm được các thành phố đó bởi
đường xá bị cắt do đất truồi và sạt lở.

Bị kẹt lại ở Hưng Hóa, chúng tôi đổi hướng muốn thăm lại đồng bào dân tộc H’Mong (Miao – Mèo)
sống trên sườn núi cao tại giáo họ Sùng Đô, thuộc giáo xứ Vĩnh Quang, giáo hạt Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn,
tỉnh Yên Bái, nơi trước đây vào khoảng tháng 3 năm 2015 Đức Cha Alphong Nguyễn Hữu Long, Giám Mục
Phụ Tá Hưng Hóa, cha sở Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng và tôi đã có dịp đến thăm giúp sửa lại ngôi nhà thờ đã
cũ nát được đẹp đẽ khang trang hơn, cũng như có chỗ cho bà con lương giáo sinh hoạt được an toàn hơn…
(Xem Tình Thương số 165) Nhưng vì đột xuất có một số nơi cần gấp để viếng thăm và giúp đỡ, nên chúng
tôi hẹn bà con Sùng Đô một ngày không xa lại ghé thăm.
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Nhà thờ giáo họ Sùng Đô trước khi được tu sửa:

Năm 2015 nhà thờ giáo họ Sùng Đô đã được tu sửa:

Sau ba tuần thăm viếng đồng bào dân tộc vùng biên giới hoàn tất, ngày 22 tháng 7, tôi trở lại Hoa Kỳ
và thương thay, tôi nhận được sự kêu cứu của cha sở Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng.
Sùng Đô, thứ hai ngày 23 tháng bảy năm 2018
Kính thăm Cha Hội Trưởng Hội Tình Thương Việt Nam,
Con hy vọng cha vẫn mạnh khỏe và bình an trong Chúa, Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Con xin báo tới cha một tin không vui. Đó là vừa rồi xảy ra cơn mưa và bão số 3 ngày 20/7/ 2018 đã gây nên
một hậu quả đau thương quá lớn. Quả thật, cơn bão số 3 vừa qua đã để lại hậu quả rất tang thương và nặng
nề cho bà con Công giáo cũng như lương dân. Con số thống kê sơ qua, số người chết là 11 người hiện mất
tích 3 người; Số số gia đình mất hết nhà cửa và tài sản là 15 gia đình; Còn lại các gia đình bị ngập nước và bị
cuốn trôi các tài sản cũng rất là nhiều… chưa có có con số thống kê chính xác… Riêng giáo họ Sùng Đô, ngôi
nhà thờ cách đây 3 năm nhờ sự giúp đỡ của Cha và Hội Tình Thương Việt Nam qua Đức Cha Alphong bà con
giáo dân họ Sùng Đô đã làm lại nhà thờ khá khang trang và đẹp đẽ nay đã bị vùi lấp và sập đổ kể như phải
làm lại hoàn toàn. (Con sẽ gửi hình cho cha sau.)
Về bà con giáo dân trong họ Sùng Đô thì có 5 gia đình bị lũ cuốn trôi hoàn toàn và có 10 gia đình phải
làm lại nhà cửa. Vậy con xin báo tin này tới cha để cha thêm lời cầu nguyện cho chúng con. Và nếu có thể
được xin cha kêu gọi giúp đỡ chúng con để chúng con có kinh phí xây dựng lại ngôi nhà thờ mới cho bà con
có nơi thờ phượng Chúa và cũng là nơi sinh hoạt của cả bà con lương giáo trong bản làng.
Số nhân danh của vùng Sùng Đô hiện nay là 600 người. Nếu không bị sập nhà thờ thì ngày 4/8 này
chúng con sẽ ra mắt Thiếu nhi Thánh Thể được 152 em đã may áo và khăn đầy đủ rồi. Trong kế hoạch Bề
Trên đã cử một cha phó lên ở hẳn với bà con để trong thời gian ngắn có thể nâng lên xứ Sùng Đô để truyền
giáo cho vùng dân tộc ở xã Sùng Đô này. Vậy con xin cha và Quý Ân Nhân hết lòng thương giúp chúng con.
Kính chúc cha và Quý Ân Nhân luôn mạnh khỏe trong Chúa.
Kính thư
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng
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Kính thưa Quý Ân Nhân, tôi xin gởi lại một số hình ảnh nhà thờ bị tàn phá hoàn toàn sau cơn bão số 3 và 7
ngày sau đường xá vẫn còn lầy lội, bế tắc và vất vả thế nào, tưởng chừng như không thể vượt qua, khi Đức Cha
Alphong lặn lội 20 cây số đường bộ để đến thăm và ủy lạo bà con. Xin Quý Ân Nhân rộng tay thương giúp.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Long
Hội Trưởng Hội Tình Thương Việt Nam
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