
Phóng Sự : 

 THĂM HỘI VIÊN ĐAU ỐM TẠI DENVER 
Nhân dịp Chi Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Denver, Colorado tổ chức tiệc gây quỹ 
giúp Tỉnh DCCT-VN vào ngày 13 tháng 11 năm 2011. Cha Linh Hướng và  Ban Điều Hành (BĐH) Hội 
Ân Nhân đã đến từ California để cùng hợp tác hổ trợ với các bạn tại Denver. Trong thời gian lưu lại 
Denver, mặc dù thời gian rất giới hạn, nhưng được tin một vài Hội Viên đau ốm, cha Linh Huớng và 
BĐH đã cố gắng sắp xếp thời gian đến viếng thăm, an ủi và cầu nguyện cho những gia đình Hội Viên 
đang có thân nhân đang đau yếu bệnh tật . 

Thăm Bé Huyền ( Rose) 

Chúng tôi đã đến gặp gỡ Cháu Huyền và Bố Mẹ Cháu là Anh Chị Thiện Hồng. Cháu Huyền là một bé 
gái 12 tuổi với gương mặt rất dễ thương, hiền lành và thông minh. Nhìn vào đôi mắt cháu, chúng tôi 
thấy đượm nét u buồn, có lẻ vì cháu đã biết chứng bệnh hiểm nghèo mà cháu đang mang trong mình: 
khối u ác tính trong não. Vừa gặp mặt cháu chúng tôi đã nhớ ra ngay cháu. Cách đây 4 tháng, khi 
chúng tôi đến Denver lần đầu tiên để gặp gỡ với Ban Chấp Hành Chi Hội Denver, trong buổi họp, một 
cô bé thông minh đã đặt một câu hỏi với ban điều hành Hội. Lúc đó chúng tôi được chia sẻ là cháu vừa  
trải qua nhiều đợt chemo và radiaton.  Gia đình đã đuợc báo tin cháu thoát khỏi cơn bạo bệnh ung thư 
máu, một căn bệnh cháu có từ hồi 3 tuổi. 

 



 

Tại sao lại là cháu??? một cô bé lanh lợi thông minh mà phải chịu những cơn bạo bệnh hiểm nghèo, ai 
ai trong chúng tôi cũng phải đau lòng nhìn cháu, chúng tôi không thể cầm được lòng mình khi nhìn thấy 
dòng nước mắt của cháu Huyền lăn dài trên má. Cháu nói như nghẹn ngào trước mắt mọi người: “I am 
scared…”. Cháu nhìn mẹ, nhìn mọi người như hàm ý hãy cứu lấy cháu. Dường như cháu đã biết trước 
chuyện gì sẽ xẩy ra với mình. Cháu nói tiếp: “I don’t like Chemo and Radiation …” và  “I will lose my 
hair”. Chị Hồng, Mẹ cháu cho biết là Cháu vừa trải qua một cuộc giải phẩu trên đầu và thứ 6 tới đây là 
cháu phải làm radiation( xạ trị ) … 

Cha Linh Hướng ngồi cạnh bên cạnh an ủi, khuyến khích cháu hãy đặt niềm tin và trông cậy vào Chúa, 
phó dâng cơn bệnh cho Chúa và tin tưởng vào tình yêu thương của Chúa. Bé khe khẽ gật đầu. Mẹ 
cháu chia sẻ: cháu xưng mình là thiên thần của Đức Mẹ và thuờng ngồi dưới chân tuợng đài Đức Mẹ  
mỗi khi đến nhà thờ. Cháu ao uớc được giúp lễ và đọc sách thánh nhưng cơn bệnh đã ngăn cản ý 
muốn lành thánh ấy. Cha LH gợi ý là cháu có thể giúp lễ cho Chúa, đọc sách Thánh với Chúa khi dâng  
những khó chịu, mệt nhọc cho Chúa và như vậy sẽ được gần gũi Chúa hơn. Cháu khẽ gật đầu hiểu ý. 
Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã rất ngạc nhiên và thích thú khi nghe cháu kể vanh vách hạnh Thánh 
Giêrađô. Điều nầy giúp chúng tôi hiểu rằng: cháu đã đuợc sinh ra và giáo dục trong một gia đình đạo 
hạnh. 

Trước khi chia tay, chúng tôi tặng cho Bé một DVD karaoke thánh ca Công giáo “Nhịp sống Giêsu” do 
LM Tiến Lộc, DCCT-VN, thực hiện với các em thiếu nhi, các cháu khiếm thị ở VN. Mẹ cháu cho biết 
cháu rất thích hát karaoke các bài thánh ca. Cha LH và chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho Bé và chia 
tay với gia đình. 

Thăm thân mẫu quý Chị Mỹ, Quý, Thúy và Anh Huy: 

Cha LH và anh em chúng tôi vào Viện điều dưỡng thăm Bà Cụ Mẹ của quý Chị Mỹ, Quý, Thúy và anh 
Huy. Bà cụ năm nay đã 91 tuổi. Mặc dù tuổi cũng đã khá cao, nhưng trông cụ còn hồng hào đẹp lão. Vì 
vào thăm vào giờ ăn trưa nên cụ đang dùng bữa. Trông cụ ăn uống rất ngon lành. Hôm nay chắc là Cụ 
sẽ vui lắm lắm bởi vì các con của Cụ đã tề tựu quay quần xung quanh Cụ. Những người con Cụ ở xa 
như Chị Quý ở  Arkansas, Anh Huy Chị Tiêu ở California cũng đã về, rồi dâu, rể đủ cả. Một đại gia đình 
và bạn bè đang quây quần quanh cụ. Những cụ già người Mỹ xung quanh cũng phải ngạc nhiên trố 
mắt nhìn như thán phục vì có lẻ họ ngạc nhiên nghĩ rằng: Cụ Bà VN nhỏ con thế kia sao lại có nhiều 
con đến thế. Trong ánh mắt họ cũng ánh lên niềm vui vì chưa bao giờ có đông người đến viện điều 
dưỡng nầy đông như hôm nay. 



 

 

Chúng tôi thăm Cụ, quây quần bên Cụ đọc kinh, dâng Cụ cho Chúa, xin Chúa giữ gìn Cụ được mãi 
mãi khỏe mạnh. Khi còn trẻ chắc Cụ đã rất thánh thiện, đạo đức nên Cụ đã huấn luyện cho các anh 
chị, những người con của Cụ, trở thành những tông đồ nhiệt thành để phục vụ cho Chúa, cho Giáo Hội  
và cho DCCT tại VN. 

Thăm  Bác Thống Gái : 
Cha LH và chúng tôi cũng không quên ghé thăm và an ủi Bác Thống gái. Thứ bảy vừa qua tại Nhà thờ 
các Thánh Tử Đạo VN, chúng tôi thấy Bác đi lễ, chống gậy, đi đứng khó khăn lắm, đã định hỏi thăm 
Bác nhưng không gặp được, chỉ gặp được Bác Thống.Chúng tôi được biết Bác Thống trước năm 1975 
là Dân Biểu của tỉnh Pleiku Kontum , bây giờ mấy chục năm sau trông Bác vẩn còn khỏe mạnh và 
cường tráng lắm. Bác nói chuyện dí dõm rất hấp dẫn người nghe. Bác cũng nhiệt tình trong phong trào 
Cursillo, và bây giờ Bác cũng tham gia và trợ giúp cho Chi hội Ân Nhân DCCT tại Denver. Ban Chấp 
Hành Chi Hội đã lớn mạnh như hôm nay, phần nào cũng do sự góp ý của Bác . 

Được biết, bác gái năm ngoái bị ngã nứt xương, nên đi đứng khó khăn lắm. Bác cũng có một người 
con trai ngày xưa đi tu ở DCCT tại VN và bây giờ thì cũng tích cực tham gia vào Chi Hội Ân nhân 
DCCT/VN đó là anh Dũng, cùng lớp với Cha LH.  



 

Xin được ghi nhanh ít dòng thông tin. Mong mọi người nhớ đến anh chị em đang đau khổ hồn xác và 
tiếp tục cầu nguyện cho họ. 

 

 


