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Bản tin CGVN 
Chủ Đề: Chương trình giúp Người Nghèo 

Tác giả: BBT CGVN 
Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới 

Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity 
(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) 
http://www.conggiaovietnam.net 
conggiaovietnam@gmail.com 

 

SỐNG là CHỌN 

 
 

 
Kính thưa Quý Cha và Quý Vị, 
 

Sau khi các Đại Chủng Viện bị giải tán vì biến cố 1975, có Cha Giáo Sư rất đạo đức và 
uyên thâm đã trôi dạt về coi sóc một xứ đạo ở nông thôn, khi sửa sang Thánh Đường của 
Giáo Xứ, ngài cho đúc 3 chữ rất lớn đặt ngay trên ban-công cuối nhà thờ: 
 

“SỐNG LÀ CHỌN” 
 
Vì nhà thờ gần quốc lộ cho nên hằng ngày đã có hàng ngàn người được nhìn thấy khẩu 
hiệu này, có lẽ chẳng có khẩu hiệu nào ngắn hơn mà vẫn đủ để chuyển tải một thông điệp 
quan trọng đến như vậy, trừ khi người đọc không muốn dành một phút để chiêm niệm. 
 
Cuộc sống chính là một chuỗi dài liên lỉ những chọn lựa mà mọi người qua mọi thời và 
trong mọi hoàn cảnh đều phải tự quyết định chọn cho mình; không ai có thể làm hai việc 
trong cùng một thời điểm: muốn đi bên phải thì phải bỏ bên trái, chọn cái này thì phải bỏ 
cái kia và thậm chí còn phải chọn giữa Thiên Chúa và Tiền Của (Mt 6, 24).  
 
Kể từ Mùa Vọng 2016 đến nay, nhờ sự giúp đỡ của các Ân Nhân mà hầu hết là ẩn danh, 
BBT CGVN chúng con đã duy trì được đều đặn việc phân phát Cơm Yêu Thương cho 
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một số bệnh nhân ung thư tại Sài Gòn. Sở dĩ chúng con đã chọn phục vụ các bệnh nhân 
ung thư vì họ đang là những người NGHÈO NHẤT trong số những người nghèo, cho dù 
họ còn có chút tiền, địa vị hay quyền uy, thì cũng là những người đang đánh mất điều quý 
giá nhất của mình đó là sức khỏe và sự sống có khi chỉ còn tính tháng tính ngày. Trong 
thực tế thì hầu hết bệnh nhân ung thư lại đều nghèo vật chất, và nhất là họ từ khắp các 
tỉnh thành xa xôi phải lặn lội về thành phố chữa trị hàng nhiều tháng, có khi vài năm, cứ 
lang thang trong bệnh viện suốt ngày này qua ngày khác để chờ được xạ trị hoặc hóa trị, 
thức ăn thì đắt đỏ nên bữa no bữa đói, chẳng có chỗ nghỉ ngơi. Việc chia sẻ cho nhau một 
phần cơm, thật ra cũng chẳng giải quyết được gì, song sẽ là nguồn động viên khích lệ 
nhau tìm lại sự bình an và sức mạnh để chống chọi với nghịch cảnh. Nếu Quà Tặng Tin 
Mừng là công việc Bác Ái Thiêng Liêng thì Cơm Yêu Thương luôn là một hỗ trợ rất ý 
nghĩa, khởi đi từ một chút vật chất.  
 

 
 

Cơm Yêu Thương nhân lên Tình Bác Ái 
Tiếp sức người đang trong cảnh khổ đau 

Xin Ơn Trên ban xuống Phép Nhiệm Mầu 
An ủi những mảnh đời chưa may mắn. 
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Như nhiều bệnh nhân khác, ông cụ này chỉ có thể ngả lưng 
 một chút vào giờ bác sĩ nghỉ ăn cơm trưa, sau đó lại ti ếp tục 

“ đi lang thang” trong bệnh viện, để chờ được xạ tr ị và hóa trị. 
 

 
 

Một góc những đợi chờ trong mệt mỏi: từ khâu nhận bệnh, khám bệnh, 
xét nghiệm, thanh toán viện phí, nhận thuốc. Có khi từ sáng sớm tới 
chiều muộn hoặc sang ngày hôm sau mới hoàn tất một lần tái khám. 
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Trong số chúng ta, có lẽ cũng chẳng có ai giàu có, tất cả đều còn nghèo, song dù sao 
chúng ta vẫn còn có sự tự do để chọn lựa những gì là tốt đẹp nhất dành cho mình, chúng 
ta còn có sức khỏe với nhiều hy vọng. Mùa Giáng Sinh đang đến, mỗi người thường đã 
có những thói quen thực thi tình bác ái, vậy trong dịp này chớ gì xin đừng quên các bệnh 
nhân ung thư. Rất mong những ai có thể được, xin giúp BBT CGVN chúng con mỗi 
người một tay để có thể duy trì lâu dài công việc “Cơm Yêu Thương” rất ý nghĩa này. 
 
1. Xin gởi tr ực tiếp cho: Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hoàng Đình Mai 
80/1 Bùi Văn Danh, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang 
(địa chỉ Tòa Giám Mục Long Xuyên). 
Email: hoangdinhmai@gmail.com; Phone: 0983-879-510 
 
2. Gởi qua Ngân Hàng ACB: Chủ Tài Khoản: Hoàng Đình Mai. 
Số Tài Khoản: 182232169 (Chi Nhánh Phan Đăng Lưu) 
Asia Commercial Bank (ACB) – SWIFT CODE: ASCBVNVX 
442 NGUYEN THI MINH KHAI, Q3, SAIGON, VIETNAM 
 
3. Gởi Dì Tám tức Sr Marillac  (nhờ chuyển cho cha Mai) 
Phòng Tiếp Đón Thân Chủ, Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn 
42 Tú Xương, Q3, Sài Gòn. Phone: (028)3932-5134 
 
4. Gởi Cô Sandy Vũ (nhờ chuyển cho cha Mai) 
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4094 Mira Loma way 
San Jose, CA 95111-USA 
Email: sandyvu@yahoo.com; Phone: (408)420-0040 
 
5. Gởi Luật Sư NGUYỄN CÔNG BÌNH  (nhờ chuyển cho cha Mai), San Jose 
Email: lsnguyencongbinh@gmail.com; Phone: (408)833-8297 
 
Xin chú ý: 
 
Nếu Quý Vị có nhu cầu lấy biên nhận để khai thuế, xin vui lòng liên lạc Luật Sư Bình 
hoặc Cô Sandy theo thông tin ngay bên trên. 
 
Ngoài ra nếu có thể được, xin cũng nhắn tin qua email hoặc điện thoại cho Ban Biên Tập 
để chúng con dễ dàng theo dõi và có dịp được viết thư cám ơn Quý Vị. 
 
Điện Thoại của Ban Biên Tập: 0938-108-306 
Email: conggiaovietnam@gmail.com; 
quatangtinmung@gmail.com 
 
Xin chân thành cám ơn và kính chúc Giáng Sinh 2017 và Tân Niên 2018 tràn đầy Hồng 
Ân Thiên Chúa. 
 

Lời Tri Ân 
 

Có Tình Yêu: nối nhịp cầu Nhân Ái 
Cơm Yêu Thương với Quà Tặng Tin Mừng 

Cảm tạ Lòng Từ Thiện Quý Ân Nhân 
Từ khắp chốn xa gần muôn vạn nẻo 

Giáng Sinh đến trong tâm tình thấu hiểu 
Kính chúc mọi người mạnh khỏe bình an 
Mong chung tay vun đắp Tấm Lòng Vàng 

Hồng Ân Chúa mãi dành cho dư dật. 
 
BBT CGVN. 

 
Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ, 
 
Trong số những người thân của chúng ta.  Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có 
dùng email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này... 
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Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, photocopy và 
gởi cho người thân của Quý vị.  Đặc biệt xin gởi cho những ai chưa có sử dụng internet. 
 
Xin chân thành cám ơn  
 
conggiaovietnam@gmail.com 
http://www.conggiaovietnam.net 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by conggiaovietnam@gmail.com chuyển 
http://www.conggiaovietnam.net 
 
 

Đăng ngày Thứ Bảy, December 9,  2017 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


