
 
 

    

 

 

 

 

LÁ THƯ QUYÊN GÓP MÙA VỌNG 2018 

“Tôi không thể cứu giúp hết mọi người nghèo trên thế giới này. Nhưng tôi có thể giúp người nghèo tôi 
gặp trước mắt. Và như thễ cũng bớt đi được một người nghèo”. (Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta) 

Quý bạn CVK KMF, quý thân hữu và ân nhân thân mến, 

Lời nói trên đây của Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta vừa khích lệ chúng ta đừng nản lòng trước bể khổ 
mênh mông và số người nghèo quá đông trên thế giới này, vừa chỉ cho chúng ta biết phải làm gì một 
cách cụ thể ngay tức khắc, bây giờ và ở đây: Đó là trợ giúp một người nghèo trước mắt. 

Trong suốt cuộc đời của mình, Mẹ Têrêxa Calcutta đã trông thấy Chúa Giêsu Kitô nơi gương mặt của 
mỗi người nghèo túng, bệnh tật, bị xã hội bỏ rơi quên lãng, đặc biệt nơi những người hấp hối bên vệ 
đường. Mẹ đã đến gần săn sóc và đem họ về nuôi trong căn nhà tình thương và cho họ có một cái 
chết êm dịu, được bao bọc bởi tình yêu thương của Mẹ và của các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái. 

Tất cả các Thánh là những người đã trông thấy nơi tha nhân hình ảnh sống động của Chúa Giêsu 
Kitô. ĐTC Phanxicô gọi các anh chị em nghèo túng, bị xã hội lãng quên và gạt bỏ bên lề là thịt xác 
Chúa Kitô, là thân mình Chúa Kitô. Và ngài không ngừng khích lệ mọi người đi ra khỏi chính mình và 
cuộc sống dễ dãi thoải mái của mình để gặp gỡ các anh chị em đó tại các vùng ngoại biên, trong các 
khu xóm ổ chuột của các thành phố lớn và tại khắp nơi trên trái đất này.  

Ngài dậy chúng ta thực thi điều Chúa Giê su đã nói với các môn đệ cách đây hơn 2000 năm: ”Tất cả 
những gì các con làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất  của Thầy đây là các con đã 
làm cho chính Thầy” (Mt 25,40) 

ĐTC còn thành lập Ngày Quốc Tế Người Nghèo, và trong bài giảng Thánh Lễ năm ngoái ngài đã 
mạnh mẽ khẳng định rằng: “Người nghèo là thông hành vào cửa Thiên Đàng của chúng ta. Nơi người 
nghèo Chúa Giêsu gõ cửa con tim chúng ta, và khát Ngài xin chúng ta tình yêu; bỏ sót là tội lớn đối 
với những người nghèo, và nó có một tên gọi chính xác: đó là sự thờ ơ. Ai chồng chất các kho tàng 
cho chính mình, thì không làm giầu trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta tất cả đều là những kẻ ăn mày 
điều cốt yếu, ăn mày tình yêu của Thiên Chúa trao ban cho chúng ta ý nghĩa cuộc sống và một cuộc 
sống vô tận. 

Yêu thương người nghèo có nghĩa là chống lại tất cả mọi thứ nghèo túng tinh thần và vật 
chất…Chúng ta hãy coi chừng đừng rơi vào cám dỗ coi mình là những người xa lạ đối với tha nhân 
đang gặp khó khăn, bằng cách nghĩ rằng điều đó không liên quan gì tới tôi, không phải việc của tôi, đó 
là lỗi của xã hội. Đây là thái độ ngoảnh mặt đi nơi khác, khi người anh em đang cần sự trợ giúp, đổi 
đài khi vừa thấy một vấn đề nghiêm trọng làm chúng ta khó chịu, và cả giận dữ trước sự dữ mà lại 
không làm gì cả. Nhưng Chúa sẽ không hỏi chúng ta đã có tức giận đúng đắn không, mà là có làm 
điều thiện không… 

Mỗi người trong chúng ta đều đã nhận được rất nhiều nén bạc, dưới đủ mọi hình thức vật chất và iình 
thần. Cần đầu tư chúng, cần phát triển chúng đề mưu cầu lợi ích cho Chúa và cho tha nhân, đặc biệt 
là cho người nghèo. 

ĐTC Phanxicô đã minh xác với tín hữu tham dự thánh lễ Ngày Quốc Tế Người Nghèo năm ngoái như 
sau: “Chúng ta có bổn phận lo lắng cho các anh chị em nghèo túng. Họ là sự giầu có đích thực của 
chúng ta, bằng cách chia sẻ với họ bánh ăn và bánh Lời Chúa… Đến bên người nghèo hơn chúng ta 
sẽ đụng chạm vào cuộc sống chúng ta, nó sẽ nhắc nhớ chúng ta điều thực sự quan trọng là yêu Chúa 

Hội Ái Hữu và Truyền Giáo Kontum (KMF) là một tổ chức bác ái phi 
lợi nhuận được các cựu chủng sinh Địa Phận Kontum và thân hữu 
thành lập năm 2000 nhằm chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, 
bênh tật phong cùi, trợ giúp các trẻ mồ côi, khuyến tật, các học sinh 
nghèo không nơi ăn chốn ở và thiếu phương tiện học hành. KMF 
được công nhận bởi luật pháp Hoa Kỳ. Tất cả đóng góp đều có thể 
trừ thuế tại Hoa Kỳ.  Số Federal Tax Identification: 42-1757220 



 
 

và yêu tha nhân. Chỉ có điều này là tồn tại luôn mãi, mọi sự khác sẽ qua đi. Vì vậy những gì chúng ta 
đầu tư cho tình yêu tồn tại, mọi sự còn lại sẽ biến mất.” 

Từ năm 2000 tới nay chúng ta đã cùng nhau noi gương Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta và thực thi các 
giáo huấn trên đây của ĐTC Phanxicô, mỗi người trong cương vị của mình. Ước gì chúng ta ngày 
càng xác tín hơn về các giáo huấn của Chúa Giêsu và các nhắc nhở của ĐTC để tiếp tục quảng đại 
giang tay ra cho các anh chị em bé nhỏ nghèo khó là thịt xác bị thương tích trong thân mình Chúa 
Giêsu Kitô! 

Giáo huấn này của Chúa và của Đức Thánh Cha, chúng ta đã cố gắng sống vào mỗi Mùa Vọng từ 
nhiều năm qua để trợ giúp các anh chị em Thượng nghèo trong giáo phận Kontum qua bốn chương 
trình sau đây:       

1.   Chăm sóc sức khỏe cho dân nghèo 
2.   Trợ giúp giáo dục cho các học sinh nghèo 
3.   Trợ giúp bệnh nhân phong cùi 
4.   Trợ giúp các em cô nhi & khuyết tật 

Trong năm 2019 tới đây, KMF xin quí ân nhân tiếp tục trợ giúp cho 4 chương trình ưu tiên này. Tất cả 
mọi đóng góp của các bạn và quý vị đều được dùng để tài trợ cho các chương trình này.   Để biết 
thêm chi tiết về những chương trình của KMF, xin quí vị vào trang mạng www.giupkontum.org. 

Quí vị có thể đóng góp vào các chương trình trên bằng những cách sau đây:   

1.   Đóng góp trực tuyến (Donate Online) ở trang www.giupkontum.org hay là www.helpkontum.org 

2.   Đóng góp trực tiếp (direct wiring) vào tài khoản KMF như sau:    

Số Routing: 026009593  /   Số Account: 3250 4853 3887 
c/o Bank of America 150 S. California Ave. West Covina, CA 91790 USA. Tel.: 1-626-453-8400 

3.   Ngân phiếu xin ghi tên Kontum Missionary and Friendship và gởi về: 

Thanh Pham 
9108 Caladium Ave. 
Fountain Valley, CA 92708, USA 

4.   Ở Việt Nam, xin anh chị em góp cho các anh đại diện từng nhóm, rồi chuyễn về cho anh đại diện 
CVK ở Sàigòn.  Hoặc xin chuyễn về cho anh đại diện KMF tại Việt nam: Nguyễn Anh Võ 

12B  B1, Chung cư Orient, 331 Bến Vân Đồn, Q.4, TP. Sàigòn. 
Tel.: 0917 377 160. Email: vonguyen67@gmail.com 

Tất cả những đóng góp của quí vị sẽ được khấu trừ thuế vào cuối năm nếu quí vị ở Hoa Kỳ và sẽ 
được thư cám ơn của hội KMF. Hơn thế nữa, hàng tháng các linh mục CVK-KMF cầu nguyện cho quí 
vị và thân bằng quyến thuộc. 

Nhân danh các anh chị em nghèo khổ, ốm yếu, tật nguyền, các trẻ em mồ côi và nhất là các người 
phong cùi của giáo phận Kontum, Hội ái hữu truyền giáo Kontum KMF xin hết lòng tri ân các bạn và 
quý ân nhân. Xin Chúa trả công bội hậu cho lòng quảng đại của từng người và xin kính chúc các bạn 
và quý ân nhân một Mùa Vọng sốt sắng và một năm mới 2019 tràn đầy may lành và ơn thánh Chúa. 

Roma 30-10-2018 

 

Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng 

Đại diện Ban Điều Hành KMF 
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Một xác thân tả tơi...! Trạm Xá Cao Thượng: chửa bệnh miễn phi ́ Các bệnh nhân phong cùi 

Tương lai các em sẽ về đâu?  

Chăm sóc sức kho ̉e cho dân nghèo 

Trợ giúp gia ́o dục cho các học sinh nghèo 

Trợ giúp bê ̣nh nhân phong cu ̀i 

Trợ giúp ca ́c em cô nhi & khuyê ́t tâ ̣t 

Giúp Người Nghèo 

Dân nghèo tại các buôn làng 



Kính thưa quý ông bà và anh chị em: 
 

Kontum là một trong những Giáo Phận có rất nhiều sắc tộc khác nhau với nền văn minh tụt hậu.  Hiện nay, vẫn còn rất nhiều nơi không có điện, nước nên dân chúng sống 

rất chật vật, khốn khổ.  Miền cao nguyên, rừng núi lại khó trồng trọt nên người dân thường lâm vào cảnh thiếu thốn, đói ăn mà 1 vị truyền giáo khi đến đây đã phải thốt lên 

rằng: “Người dân tộc ở đây rất giỏi!  Giỏi… nhịn đói!”.  Vì thế, Hội Ái Hữu và Truyền Giáo Kontum (Kontum Missionary and Friendship, viết tắt là KMF) đã được thành lập từ 

năm 2000 để đáp ứng phần nào nhu cầu to lớn của người dân nghèo tại đây.  Hội KMF là một tổ chức bác ái và phi lợi nhuận, nhằm chăm sóc sức khoẻ cho dân nghèo, cho 

các làng phong cùi, trợ giúp việc giáo dục các trẻ em, cũng như nâng đỡ các trẻ khuyết tật, mồ côi, người già neo đơn và đói khổ qua sự phục vụ của các Sơ, các Thầy và 

các thiện nguyện viên tại Việt nam.  Nhu cầu của dân nghèo thì quá nhiều, nên với tài chánh hạn hẹp, Hội luôn cố gắng hỗ trợ cho dân nghèo trong các khía cạnh sau: 
 

1. Chăm sóc sức khoẻ cho dân nghèo:  Với số người bịnh tật quá nhiều, Hội đã thành lập được 1 phòng khám với tên là Trạm Xá Cao Thượng nhằm chữa những bịnh 

thông thường và cấp cứu (trường hợp nặng hơn thì phải chuyển lên các bịnh viện).  Trạm phục vụ được rất nhiều các bịnh nhân, nhiều sắc tộc của 14, 15 làng lân cận, 

đặc biệt là cuối tuần.  Chi phí cho các thiết bị y tế, thuốc men cũng như lương bổng cho các bác sĩ, y tá và nhân viên là một mối quan tâm lớn của Hội.  Chúng tôi thiết tha 

xin quý vị quảng đại tiếp tay với chúng tôi trong việc chăm sóc sức khoẻ cho các dân nghèo, những người không được may mă ́n như chúng ta. 
 

2. Trợ giúp các em cô nhi & khuyết tâ ̣t và việc giáo dục các trẻ em nghèo:  Người ta thường nói “Giáo dục là chìa khóa cho tương lai”, nhưng tại Kontum lại có quá 

nhiều các gia đình nghèo túng.  Nhiều em nhỏ không được cơ hội cắp sách đến trường, nên mới lớn lên, các em đã phải vào rừng kiếm củi, đi bắt ốc, bắt cua, bắt chuột 

để ăn và sinh sống qua ngày.  Tương lai của các em rất mờ mịt!  Trong số này, có rất nhiều các em mồ côi, không nơi nương tựa.  Theo lời kêu gọi của Đức Giám Mục 

giáo phận Kontum, nhiều Hội Dòng đã mở các nhà nội trú để đón các em nghèo, người Dân Tộc, đến trọ học miễn phí.  Tuy nhiên, các em mù chữ thì nhiều mà tiền nuôi 

các em đi học lại chẳng có bao nhiêu, nên dù rằng còn rất nhiều các em nhỏ ao ước được đến trường nhưng các nơi nội trú không có đủ cơm gạo nuôi các em.  Nếu 

quý vị dành ra 1 tô phở mỗi tháng là có thể giúp cho 1 em có cơ hội học tập, không còn phải nhịn đói đi học, hầu mai này có thể về giúp lại cho dân làng của các em. 
 

3. Xoa dịu nỗi đau cho các bịnh nhân phong cùi.  Nếu quý vị có dịp đến thăm các làng cùi tại Kontum-Pleiku, quý vị sẽ được thấy những hình ảnh rất thương tâm của các 

bịnh nhân phong cùi mà vi trùng đã ăn cụt các ngón tay, ngón chân và tàn phá hầu hết các bộ phận trên thân thể của họ.  Họ đau mắt, họ đói bụng, nhưng họ có còn ngón 

tay nào đâu để có thể tự nhỏ thuốc cho mắt mình khi đau và tự đút cơm để ăn khi đói?  Vi trùng cùi đã khiến cho họ liên tục bị ngứa ngáy, đau đớn, khó chịu.  Những nơi 

nào còn được các Thầy và các Sơ phục vụ thì quả là những hồng ân lớn lao cho các bịnh nhân phong cùi.  Ai đã từng đến thăm các nơi này thì không thể bước đi mà 

không thấy vấn vương, xót xa.  Chúng tôi rất cần có thêm các ân nhân để tiếp tay xoa dịu những nỗi đau đớn của các bịnh nhân phong cùi. 
 

Chúng tôi chỉ dám xin quý vị dành ra 1 chút thôi: bớt đi 1 lon nước ngọt cũng có thể giúp cho các bịnh nhân được 1 lọ thuốc nhỏ mắt; 1 cái bánh Hamburger cũng có thể giúp 

cho họ lọ thuốc đau nhức do vết thương lở loét của vi trùng cùi gây ra; với 100 đồng để xây 1 bể nước và 300 đồng để đào 1 giếng nước cho gia đình bịnh nhân phong cùi.  

Một số tiền thật nhỏ bé mà chúng ta lại có thể giúp được rất nhiều cho người bịnh. 

"Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25, 40).  Tất cả những gì quý vị làm, Thiên Chúa đều biết và 

Ngài sẽ đền bù cho quý vị và gia đình gấp trăm.  Hội luôn có các thành viên cầu nguyện cho quý vị và gia đình hằng ngày và xin Lễ cầu bình an cho quý vị mỗi tháng.  Nguyện 

xin Thiên Chúa luôn ban thật nhiều Hồng Ân trên quý ông bà và anh chị em. 
Ngân phiếu xin viết cho  Kontum Missionary and 

Friendship  và gởi về địa chỉ: Thanh Pham 

9108 Caladium Avenue 

Fountain Valley, CA 92708 
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