Tin TPBVNCH via DCCT Kỳ Đồng-Sài Gòn
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Lm An-tôn Lê Ngọc Thanh - Chúc mừng Chúa Giáng Sinh và Năm Mới toàn thể quý
Anh Em TPB VNCH, quý Anh Chị Em thiện nguyện viên, quý vị Ân Nhân năm châu
bốn bể. Trong những năm qua, chúng ta đã cùng chung chia niềm vui và danh dự với
nhau trong các Chương trình TRI ÂN TPB VNCH. Năm nay, sự kiện này sẽ diễn ra ở
nhiều nơi, để thuận tiện cho Anh Em TPB ở các nơi xa có cơ hội tham dự.
Tại Sài Gòn, chúng tôi sẽ tổ chức tại sân nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn,
- Số 38 đường Kỳ Đồng, quận 3
- Từ sáng 27-12 đến 30-12-2016
2. 600 Các Anh Chị Em TPB sẽ nhận được điện thoại mời trực tiếp. Khi nhận điện thoại,
xin quý Anh Em cho biết có đồng ý đến tham dự hay không. Hôm qua, 19-12 đã có gần
700 nhận được điện thoại. Hôm nay và những ngày tới, các thiện nguyện viên sẽ tiếp tục
gọi điện thoại cho từng người. Xin nhớ mở máy và nghe tin từ điện thoại.
Trong đó,
- Sài Gòn: 1,300 Anh Chị Em TPB
- Long An: 287 Anh Em TPB
- BR-VT: 220 Anh Em TPB
- Bình Dương: 132 Anh Em TPB
- Đồng Nai: 584 Anh Em TPB
- Tây Ninh: 45 Anh Em TPB
Sau đó, trong tháng 01-2017, chúng tôi sẽ tổ chức tại:
Trang 1/6

- Miền Trung (các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Đà
Nẵng) cho 500 Anh Em TPB
Nhân đây, chúng tôi cũng xin nhắc lại,
- Chương trình Tri Ân TPB VNCH không phải là một quỹ cứu trợ xã hội hay từ thiện,
hoạt động này không thuộc các Hội đoàn, Tổ chức chính thức nào của Chính Phủ cũng
như của các NGO, hay Chính Trị.
- Chương trình Tri Ân TPB VNCH là hoạt động trực thuộc Phòng Công lý Hòa bình
Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, do một số linh mục DCCT thực hiện cùng với anh chị em
thiện nguyện viên và ân nhân xa gần.
- Chương trình Tri Ân TPB VNCH nhằm nâng đỡ tinh thần cho Anh Em TPB VNCH sau
gần 42 năm bị bỏ quên, không được hưởng bất cứ chính sách hậu chiến tranh tốt đẹp nào.
Chương trình Tri Ân TPB VNCH muốn khẳng định quý Anh Em TPB VNCH đã hy sinh
một phần thân thể của mình cho quốc gia, quý Anh Em đã làm tròn bổn phận công dân
một cách trọn vẹn, bất chấp những thị phi, khinh miệt do hệ thống chính trị tạo ra và áp
đặt trên Anh Em. Đối với Anh Em TPB, đúng ra nhà chức trách Việt Nam, từ trung ương
đến địa phương và cơ sở buộc phải có những chương trình hậu chiến để chăm sóc cách
công bằng cho những cựu quân nhân quân lực VNCH theo thể thức thông thường của bất
kỳ cuộc chiến nào trên thế giới khi đã kết thúc, nhưng họ đã cố tình không làm. Các hoạt
động của Chương trình Tri Ân TPB VNCH chỉ là một cố gắng bù đắp nhỏ bé của những
công dân tự bảo nhau làm để con cháu Việt Nam sau này không thành những người vô
ơn.
- Tuy không phải là một tổ chức từ thiện, nhưng trong năm 2016 vừa qua, Chương trình
Tri Ân TPB VNCH cũng đã đều đặn cung cấp các dịch vụ thường xuyên cho quý ông
TPB VNCH như Tầm soát sức khỏe cho 1644 ông, mua bảo hiểm y tế cho 947 ông, trao
101 xe lắc, 119 xe lăn, 239 cặp nạng, 215 gậy, 228 chân giả, 1071 cặp mắt kính, 515 máy
đo huyết áp, hỗ trợ viện phí cho 210 ông bệnh nặng, phúng điếu cho 72 đám tang, sửa 29
căn nhà, làm mới 19 căn nhà cho các ông... và còn nhiều dịch vụ khác.
Cuối cùng, như những năm qua, một số Anh Em TPB VNCH đến tham gia Chương trình
Tri Ân TPB VNCH tại DCCT bị công an xã / phường đe dọa, và cắt những tiêu chuẩn
phúc lợi dành cho người nghèo mà anh em được hưởng, chúng tôi yêu cầu giới chức
trách phải bảo đảm để các phản ánh đó không tiếp tục diễn ra, và để các Anh Em TPB có
thể tự do và an toàn thể xác lẫn tinh thần đến tham dự Chương trình năm nay.
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