
CHỈ CÓ TÌNH YÊU MỚI NỐI KẾT MỌI NGƯỜI 

 

UILDM là chữ viết tắt của ”Unione Italiana Lotta alla 

Distrofia Muscolare - Hiệp Hội Ý Chống Bệnh Teo Bắp Thịt”. 

Hiệp Hội quy tụ các nhân viên thiện nguyện phục vụ các anh 

chị em tàn tật. Tại tỉnh Lazio nơi có thủ đô Roma cũng có trụ 

sở của Hiệp Hội. Các thanh niên Ý khi đến tuổi thi hành nghĩa 

vụ quân sự - thay vì gia nhập quân ngũ - có thể đến trụ sở 

của Hiệp Hội để thi hành nghĩa vụ dân sự. Sau đây là chứng 

từ của anh Fabio - người Ý hiện sống bên Úc - về ý nghĩa và 

tầm quan trọng của công tác thiện nguyện phục vụ cạnh các 

anh chị em tàn tật. 

Cuộc gặp gỡ của tôi với ”Hiệp Hội Ý Chống Bệnh Teo Bắp 

Thịt” không phải là chuyện tình cờ - ít ra về phía tôi - nhưng 

là cuộc gặp gỡ tìm kiếm và mong muốn. Lý do có nguồn gốc xảy ra cách đây 16 năm. Năm ấy - 1994 - 

thân mẫu của Tonino - một bạn trẻ bị liệt giường - đến giáo xứ Thánh Girolamo ở Corviale nơi thủ đô 

Roma và hỏi xin Cha Sở Stefano xem có các bạn trẻ nào trong giáo xứ vui lòng đến nhà bà để làm bạn với 

con trai bà bị liệt giường không??? Nhóm trẻ chúng tôi lúc bấy giờ gồm khoảng 10 người đáp ứng tức 

khắc lời thỉnh cẩu của hiền mẫu anh Tonino. Thế là trong vòng 5, 6 năm chúng tôi làm thành một nhóm 

trẻ thiện nguyện thường xuyên đến nhà bạn Tonino, vui chơi và phục vụ bạn cho đến khi bạn qua đời. 

Đây là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa và tuyệt đẹp. Chúng tôi dệt nên mối bằng hữu keo sơn và vẫn 

còn gắn bó mãi cho đến ngày hôm nay. 

Công tác thiện nguyện giúp đỡ bạn hiền Tonino tàn tật ghi một điểm son trong quãng đời niên thiếu của 

tôi. Vì thế khi đến tuổi thi hành nghĩa vụ dân sự tôi không muốn làm công việc sắp xếp giấy tờ hoặc khép 

mình trong một bàn giấy nào đó để lo việc văn phòng. Không! Tôi nghĩ ngay đến công tác thiện nguyện. 

Tôi ghi danh vào Hiệp Hội Ý Chống Bệnh Teo Bắp Thịt ở vùng Lazio vào tháng 12 năm 2000. Nơi đây cùng 

với các bạn trẻ đồng lý tưởng, chúng tôi sát cánh phục vụ người tàn tật bị bắt buộc phải ngồi xe lăn. Ban 

đầu cũng có các bạn trẻ đến đây chỉ vì tình cờ, nhưng vỏn vẹn sau một thời gian ngắn, các bạn ấy hiểu 

ngay nét cao đẹp và tầm quan trọng của công việc phục vụ yêu thương nâng đỡ anh chị em tàn tật. 

Hành động chăm sóc người tàn tật dạy cho tất cả chúng tôi bài học cao quý về việc luôn lưu tâm chú ý 

đến tha nhân, đặc biệt là người bé nhỏ tàn tật cần được chăm sóc cách riêng. Cũng kể từ sau thời gian 

thi hành nghĩa vụ dân sự nơi trung tâm của Hiệp Hội mà không một bạn trẻ nào trong chúng tôi dám lấn-

lướt dành chỗ đậu xe nơi các khu vực dành riêng cho người tàn tật. Chúng tôi thủ đắc ý thức cao độ về 

tâm tình quí mến tôn trọng các anh chị em tàn tật. 

Cũng chính trong môi trường xuân trẻ thiện nguyện này mà tôi gặp và kết nghĩa tình thân với Puccio. 

Chúng tôi chia sẻ các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật và trải qua thời gian tràn đầy niềm vui. 



Thời gian 10 năm đã trôi qua nhưng mãi mãi nguyên vẹn trong tôi 

những kỷ niệm êm đẹp của một năm phục vụ nơi trụ sở của Hiệp Hội Ý 

Chống Bệnh Teo Bắp Thịt ở vùng Lazio. Tôi nhớ mãi hình ảnh các bà 

mẹ đau khổ nhưng can đảm khắng-khít bên cạnh các người con tàn 

tật. Tôi cũng nhớ mãi những nhân viên của Hiệp Hội luôn luôn mở 

rộng vòng tay tiếp đón và đưa các người trẻ hội nhập vào một đại gia 

đình yêu thương và phục vụ. Chỉ có Tình Yêu mới có thể nối kết mọi 

người - khoẻ mạnh và tàn tật - vào trong một mạng lưới của tình 

huynh đệ đại đồng vô biên giới. 

... ”Con đàn cháu đống mà vô dụng, con đừng ham, cũng đừng vui vì 

lũ con bất nhân bất nghĩa. Chúng có đông đảo mấy, con cũng đừng 

vui, nếu chúng không có lòng kính sợ THIÊN CHÚA. Chúng có làm nên 

sự nghiệp ở đời, con đừng tin tưởng, có đông con nhiều cháu, con 

cũng chớ trông nhờ; vì cả ngàn cũng không bằng một và chết mà 

không con còn hơn có những người con bất nghĩa. Nhờ một người 

thông minh sáng suốt mà thành đông đúc dân cư, còn giống nòi 

chẳng kể chi luân thường đạo lý sẽ bị tuyệt diệt .. THIÊN CHÚA thương xót bao nhiêu, thì cũng hạch 

tội bấy nhiêu. Ngài xét xử ai nấy tùy theo việc họ làm. Kẻ tội lỗi không thoát nổi với của gian đã cướp, 

và người đạo hạnh kiên nhẫn đợi chờ sẽ chẳng luống công. Việc bố thí nào cũng được Chúa ân 

thưởng, và mỗi người cứ theo việc mình làm mà lãnh nhận” (Sách Huấn Ca 16,1-4/12-14). 

(”FinestrAperta”, Quadrimestrale di riformazione a carattere socioculturale della Sezione Laziale della 

UILDM Onlus. Numero 2, Anno XIX, Ottobre 2010, trang 5-7) 
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