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Đứng trước nhu cầu của nhiều ông TPB – VNCH không nhà cửa, không thân nhân ở 

khắp nơi, cách riêng tại Saigon có hơn khoảng 80 ông đang vất vưởng đây đó, các Cha thuộc 
phòng Công Lý và Hòa Bình, DCCT đã cố gắng trích ngân quỹ để thuê một số căn nhà làm nơi 
trú ngụ cho các ông. Sau nhiều trăn trở với nỗi lo dành cho các ông, nhờ ân nhân giúp đỡ, các 
cha đã có tạm một khu đất 200 mét vuông, một họa đồ nhanh chóng được thiết lập và tiến hành 
xây dựng, với 200 mét vuông, các cha xây dựng được 6 căn nhà trệt mái tôn, tường gạch, diện 
tích 3 X 7 mét/1 căn, có nhà vệ sinh bên trong, mỗi căn có thể đón nhận 4 ông TPB – VNCH trú 
sống. 

Ngày 01/05/2018, ngày lễ Thánh Giuse Lao Động, một bức tượng Thánh Giuse bằng đá 
cẩm thạch, cao 1,10 mét, đã được rước về đặt ngay ngắn trên bệ trước đài kính Thánh Giuse và 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là nơi tụ họp đọc kinh sáng tối của các ông TPB trú ngụ nơi đây. Cuối 
cuộc đời đầy gian nan sóng gió, dư tủi nhục, khao khát yêu thương, các ông quây quần bên nhau 
có Mẹ ở giữa ủi an, có Thánh Giuse gìn giữ ban bình an sớm tối, ước mong các ông được hạnh 
phúc đi nốt cuộc đời. Ngày 20/05/2018, ngày lễ kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, các Cha 
hoan hỷ mở tung cửa đón các ông TPB – VNCH miền trung vào trú ngụ tại những căn nhà mới 
này chuẩn bị cho ngày 21/05 có đợt họp mặt và khám sức khỏe tổng quát lần thứ hai trong năm 
2018. Mọi đóng góp xin gởi về cho Linh mục Trương Hoàng Vũ, SĐT: 0932 008 601. 
 

 


