
TÌNH BÁC ÁI CỦA TÍN HỮU CÔNG GIÁO NAM HÀN 

 

... Tôi sinh trưởng tại Saint-Claude thuộc vùng Jura bên Thụy Sĩ 

và thụ phong Linh Mục trong Hội Thừa Sai Paris (MEP), vào năm 

1963. Tháng 3 năm sau - 1964 - tôi lên đường đi truyền giáo tại 

Nam Hàn. Trong vòng 35 năm sống tại đây, tôi gần như chỉ phụ 

trách các xứ đạo miền quê. Các xứ đạo này có một truyền thống 

lâu đời về việc giúp đỡ người nghèo. Đó cũng là truyền thống 

của giáo xứ Ung-Bong, nơi tôi làm Cha Sở từ 5 năm nay. 

Giáo xứ Ung-Bong có 350 tín hữu Công Giáo trên tổng số 20 ngàn 

dân. Trong giáo xứ, có 6 cộng đoàn cơ bản thường họp nhau mỗi 

tuần một lần để chia sẻ Phúc Âm và ”đóng gạo”. Tôi xin giải 

thích: Suốt tuần lễ, trong mỗi gia đình, khi bà mẹ lấy gạo nấu 

cơm, bà luôn để ra một bên, phần gạo dành cho người nghèo. 

Trung bình mỗi ngày hai lần như thế. Vào cuối tuần, khi đi tham 

dự cuộc họp trong cộng đoàn cơ bản, mỗi gia đình Công Giáo 

mang theo phần gạo để dành cho người nghèo và gọp chung lại. 

Sau đó - hàng năm - vào ngày dâng cúng hoa quả đầu mùa diễn 

ra vào mùa thu, sau các vụ gặt hái, giáo xứ long trọng cử hành Thánh Lễ. Thánh Lễ có kèm tiếng trống và 

tiếng bạt chũm choẹ. Thật là một ngày hội lớn. Đến phần dâng lễ vật, mọi người mang lên hoa trái và 

phần gạo để dành suốt năm với trọn lòng thương mến. Số gạo này sẽ phân phát cho một trung tâm các 

người tàn tật, một viện dưỡng lão và một quán ăn miễn phí dành cho người nghèo. 

Để cứu trợ các nạn nhân đói tại Bắc Hàn - từ năm 1999 - cùng với bổn đạo trong giáo xứ, chúng tôi tung 

ra chiến dịch ”mỗi người mỗi ngày góp 200 won”, tương đương khoảng 200 đồng Việt Nam. Mọi gia 

đình Công Giáo tích cực tham gia, tính theo đầu người. Như thế, hàng tháng, giáo xứ Ung-Bong thu 

được khoảng hơn 1 ngàn mỹ kim. Chúng tôi gởi tất cả về tòa giám mục. 

Ngoài ra, toàn thể xứ đạo cũng ủng hộ chương trình cứu đói đồng bào Bắc Hàn được tổ chức trên toàn 

quốc. Và. mặc dầu có cuộc khủng hoảng kinh tế, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục công tác trợ giúp nhân dân 

Bắc Hàn. 

Hàng năm, vào dịp lễ Phục Sinh, chúng tôi có thói quen thực hiện cuộc hiến máu với các anh chị em Tin 

Lành Méthodistes, sống cùng làng với chúng tôi. 

Vào năm 1996, khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch hiến máu, vị mục sư và các vị phụ trách đền thờ tin lành 

muốn rằng, cuộc hiến máu phải diễn ra bên trong đền thờ của họ, hầu lôi kéo sự chú ý của toàn thể dân 

làng. 



Với tư cách thành viên Ban Cố Vấn Hội Hồng Thập Tự tỉnh, 

tôi cố gắng giải thích cho các anh em tin lành Méthodistes 

hiểu rằng: 

- Một công tác bác ái xã hội không bao giờ có mục đích rêu 

rao và nhằm chiêu mộ tín độ cho tôn giáo của mình. Trái lại, 

đó chỉ là cơ hội mời gọi mọi người tích cực tham gia, dù 

thuộc bất cứ tôn giáo nào, để sẵn sàng dâng hiến một chút gì 

đó thuộc về chính mình, cho tất cả những ai đang cần đến 

máu huyết của chúng ta. 

May mắn thay, lời nói chân thành của tôi đã thuyết phục vị 

mục sư lãnh đạo các anh chị em tin lành. Vị mục sư hoàn 

toàn đồng ý. Thế là chúng tôi bắt dầu dán bích chương kêu 

gọi hiến máu khắp nơi. 

Vào chính ngày diễn ra cuộc hiến máu, các tín hữu Công Giáo 

và tin lành, dọn sẵn một số bánh mì kẹp thịt để trao cho các 

vị ân nhân ”nhấm nháp” sau khi đã hiến máu. Tất cả dân 

làng - Kitô hữu hay không Kitô hữu đều một lòng một ý quảng đại hiến máu. 

Từ đó, hàng năm, cứ vào tháng tư, tất cả những ai sẵn sàng, đều có thể hiến máu tại chỗ, thay vì phải ra 

tỉnh, cách đó khoảng 25 cây số, để hiến máu. 

Một công tác xã hội sau cùng tín hữu Công Giáo xứ đạo Ung-Bong (Nam Hàn) cũng cần được nhắc tới đó 

là: mọi người hăng hái tham gia chiến dịch thu chữ ký để xin giảm nợ cho các nước nghèo thuộc Thế Giới 

Thứ Ba. Dĩ nhiên họ không xin tha nợ cho Nam Hàn, xét vì Nam Hàn không thuộc vào số những nước 

nghèo nhất, nhưng họ muốn gây ý thức trong việc sử dụng cách đúng đắn những gì họ đang có và luôn 

luôn nghĩ đến tất cả những anh chị em kém may mắn hơn mình và sẵn sàng giúp đỡ khi cần. 

Chứng từ của Cha Jean Crinquand, Hội Thừa Sai Paris (MEP). 

... Đức Chúa GIÊSU KITÔ phán: ”Anh chị em hãy có lòng nhân từ, như CHA anh chị em là Đấng Nhân 

Từ.. Anh chị em hãy cho, thì sẽ được THIÊN CHÚA cho lại. Người sẽ đong cho anh chị em đấu đủ 

lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh chị em. Vì anh chị em đong bằng đấu nào, thì 

THIÊN CHÚA sẽ đong lại cho anh chị em bằng đấu ấy” (Luca 6,36-38). 

(”Missions Étrangères de Paris”, n.348, Avril/2000, trang 102-104) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 


