Sáng ngày 18.06 tại phòng Công Lý Hòa Bình thuộc DCCT Sài Gòn do cha
Giuse Đinh Hữu Thoại đặc trách đã tái tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho
anh em Thương Phế Binh VNCH, một hoạt động tạm ngưng hồi cuối tháng tư
vừa qua. Cha Giuse Thoại cho biết: “Sau khi tạm ngưng khám sức khỏe định
kỳ đợt 7 với số lượng quy mô lớn thì lần khám sức khỏe lần này được tổ chức
theo nhóm nhỏ và rải đều nhiều ngày trong tuần.” Các hoạt động ‘tầm soát
sức khỏe’ lần này diễn ra tương tự như các đợt khám lần trước. Trước tiên,
các ông được đưa đi đến các phòng khám để xét nghiệm máu, xét nghiệm
cận lâm sàng, thử nước tiểu, siêu âm nội tạng…
Sau đó, trở về văn phòng gặp gỡ các y bác sĩ. Các bác sĩ dựa trên các kết
quả xét nghiệm đã có, chẩn đoán bệnh, kết luận sức khỏe và đề nghị với quý
cha các biện pháp chữa trị cho từng trường hợp.
Trong tam nhật kính Lễ Đức Me Hằng Cứu Giúp, vào ngày thứ hai, các ông
cũng được mời tham dự giờ hành hương và thánh lễ Kính Mẹ Hằng Cứu Giúp
dành cho các bệnh nhân. Các ông được vinh dự ngồi ở những dãy ghế quan
trọng trong nhà thờ. Cha Giuse Tiến Lộc trong bài giảng nhắc đến mẫu
gương của Đức Mẹ bằng 3 chữ QUAN và 3 chữ CHIA: quan tâm, quan sát,
tương quan và chia sẻ, chia sớt, chia san. Ngài mời gọi mọi người học nơi
Đức Mẹ sự quan tâm và chia sẻ với những người nghèo và người có hoàn
cảnh đặc biệt.
Cho đến ngày 27 tháng 6, trong 9 ngày có 164 ông từ Thành phố Sài gòn và
các tỉnh thành lân cận quy tụ về Phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn để được
khám sức khỏe tổng quát và chữa bệnh. Ngoài việc khám chữa bệnh các ông
còn được tặng xe lăn, xe lắc, nạng… theo nhu cầu của mỗi người.

