
HOẠT ĐÔNG CỦA PHÒNG CÔNG LÝ 

HÒA BÌNH (CLHB) TẠI KỲ ĐỒNG  

Chương trình “Tri ân Anh – Thương Phế Binh 

VNCH.” là một chương trình do Phòng Công Lý và 

Hòa Bình, Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn, thực hiện. 

Chương trình nhằm tri ân những con người đã cống 

hiến cả tuổi xuân và một phần thân thể cho sự an lành 

ổn định của mọi người. Những tổ chức, những sinh 

hoạt nhằm mang lại cho các vị TPB – VNCH những 

niềm an ủi, những khuyến khích nâng đỡ và bù đắp phần nào những thiếu thốn quá lớn lao từ 

hơn 40 năm qua. Ngoài những buổi sinh hoạt tầm soát sức khỏe, hỗ trợ chữa trị (giải phẫu, điều 

trị, cắt kính đeo mắt…), cấp phát các dụng cụ giúp người khuyết tật (xe lăn, xe lắc, nạng…), 

chương trình tổ chức các chuyến viếng thăm các ông ở miền sâu miền xa, đặc biệt quý ông 

không thể di chuyển được, các chuyến đi mang thêm trọng trách hỗ trợ sửa, xây, hoặc tu bổ thêm 

cho ngôi nhà khiêm tốn của anh em được tương đối tiện dụng. Đã có hơn 800 lượt người (trong 

hơn 2.000 người ghi danh) được tầm soát sức khỏe, hỗ trợ nhiều trường hợp nằm bệnh viện, trợ 

giúp an táng khi qua đời, cấp phát hàng trăm chiếc xe lăn, xe lắc và nạng, tu sửa hoặc xây mới 

hơn 50 căn nhà. 

Trên hết vẫn là một cuộc gặp gỡ để chữa lành vết thương đã hằn sâu trong cuộc đời của quý ông 

TPB – VNCH. Tình thương và sự kính trọng dành cho anh em, những con người đã bị mất mát 

quá nhiều, một sự chữa lành tinh thần cần thiết cho những ngày cuối đời còn lại.  

Trong những tháng hè, chương trình thăm viếng quý TPB đã được thực hiện bằng những chuyến 

đến các tỉnh miền Trung như: Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Thừa Thiên 

Huế. Tại những tỉnh nầy, có 90 trường hợp của những con người đã đi qua những mất mát đau 

thương, đã đi qua những gian nan khốn khó nhưng vẫn giữ được những nét đẹp hào hùng, tự 

trọng và danh dự của một thời tuổi trẻ. 

Đợt khám bệnh gấn nhất là ngày 12/9/2015, Phòng CLHB DCCT Sài Gòn đã khám bệnh cho 55 

ông TPB VNCH thuộc các tỉnh thành: Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bà Rịa 

Vũng Tàu, Đăk Lăk, Bình Thuận, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng 

Tháp và Kiên Giang. Phòng CLHB cũng đã chi trả 8 bảo hiểm y tế, cấp phát 3 xe lắc, 5 xe lăn, 

19 máy đo áp huyết 3, máy trợ thính, 29 cây kính, 13 cặp nạng và 5 cây gậy. 

Trong lúc chờ đến phiên khám bệnh, các tình nguyện viên (TNV) đến thăm hỏi các ông và hoàn 

cảnh gia đình. Chị Oanh Anna nói, có một TPB tâm sự với chị: Tôi không nghĩ sẽ có ngày được 

đọc lên số quân của mình. Suốt 40 năm nay tôi không bao giờ có cơ hội nhắc đến nó. Tôi rất 

hạnh phúc được đọc lại nó. Tôi không theo Đạo Chúa nhưng tôi thấy Đạo này tốt quá! Có một 

TPB luôn được vợ cõng trên lưng, ngay cả khi đến phòng khám, vì hai chân ông hoàn toàn bị 

cụt. Khi các TNV đề nghị giúp thì bà nói: tôi đã quen làm việc này mấy chục năm nay rồi! 

Được sự ủng hộ của cha Bề trên Chính xứ Tôma Trần Quốc Hùng cho mượn Phòng Hiệp nhất 

lớn mà bữa cơm trưa của các ông TPB hôm nay khang trang, mát mẻ hơn, và việc phục vụ của 

các TNV cũng đỡ vất vả hơn. 
 


