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QUÝ VỊ THƯƠNG PHẾ BINH: 

 
 

Sài Gòn 06/06/2020: Trong tâm tình chia sẻ, đặc biệt là sau thời gian giãn cách xã hội, tình 
hình dịch Covid-19 tại Việt Nam được kiểm soát, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tiếp tục chương 
trình khám bệnh, phát thuốc, trao quà cho các ông thương phế binh VNCH đợt III. 
 

Cộng tác vào công việc này có nhiều anh chị em thiện nguyện viên từ các nhóm khác nhau, 
các y bác sĩ, dược sĩ, các bạn trẻ, những người phục vụ bữa cơm và hướng dẫn việc khám bệnh, 
trao quà cho quý ông TPB-VNCH. Quý ông tập trung gần kín sân, những anh chị em phục vụ 
nhanh chóng đi lại, trợ giúp mọi người, đó là những hình ảnh đẹp của tinh thần phục vụ. Ngoài 
việc khám chữa bệnh, nhận quà, mọi người cũng được mời ăn bữa cơm trưa với nhau trong tinh 
thần sẻ chia yêu thương.Theo quý Cha phụ trách, số TPB-VNCH đươc phục vụ cho đợt khám bệnh 
và trao quà cho đợt 3 này là 305 người. 
 

Sài Gòn 11/07/2020:  Vào lúc 6g30, tại sân nhà Hiệp nhất Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
Sài Gòn, quý cha Dòng Chúa Cứu Thế đã có buổi khám bệnh, phát thuốc, biếu quà và dọn bữa ăn 
tình thương cho gần ba trăm quý ông TPB-VNCH đợt IV đến từ 13 tỉnh thành. Theo quý Cha phụ 
trách, tổng số quý ông TPB-VNCH được phục vụ lần này là 284 người. Cũng như những lần trước, 
DCCT Sài Gòn đã mời gọi nhiều anh chị em thiện nguyện viên từ các nhóm khác nhau như các y 
bác sĩ, dược sĩ, các bạn trẻ, những người phục vụ bữa cơm và hướng dẫn việc khám bệnh, trao quà 
cho quý ông TPB-VNCH. 


