
.

http://www.thiennghia.tk/[11/7/2013 3:41:23 PM]

******** THIỆN NGHĨA ********

Monday, November 4, 2013

Mỹ Thạnh - Ba Tri - Bến Tre

Ngày 03/11/2013
Cùng với giới trẻ thuộc Huynh Đoàn Đa Minh giáo phận Sài gòn, mừng lễ Bổn mạng
Martino, Đoàn đã xuống khám bệnh cho gần 400 bệnh nhân thuộc xã Mỹ Thạnh, huyện
Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Lần "xuất quân" này kết hợp với nhóm từ thiện thuộc hội Chữ Thập Đỏ quận 09 (nhóm
dược) và 06 bác sĩ, 02 điều dưỡng đã lên đường trực chỉ Bến Tre thành phố dừa.
Khởi hành tại TP.HCM lúc 04g00, và đến địa điểm lúc 8g 30, đoàn nhanh chóng triển
khai kế hoạch khám chữa bệnh.
Nơi đây là một giáo xứ nghèo chỉ vỏn vẹn 120 gia đình công giáo, và một thánh lễ chủ
nhật con số tham dự không quá 40 người do Linh mục Anrê Huỳnh Ngọc Lâm phụ trách.

" Mỹ Thạnh là một họ đạo nghèo nhất trong giáo phận Vĩnh Long. Năm 1930, Cha Luca
Sách - Cha sở Cái Bông, thành lập họ này. Lúc đầu giáo dân khoảng 100 người, có Nhà thờ
bằng cây lợp lá, là họ nhánh trực thuộc Cái Bông, do Cha sở Cái Bông phụ trách.
Năm 1952, giao về cho Cha Pet. Chính - họ đạo Ba Tri phụ trách. Nhà thờ được sửa lại, lợp
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ngói âm dương (ngói máng), giáo dân tăng được 100. Lúc đầu có thầy Emile - dòng Kitô
Vua coi sóc. Sau chiến tranh lộn xộn, Thầy chạy, Dì tới. Có dì Bảy Gương, dì Bảy Đâu, dì Hai
Xuân dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn thay nhau đến giúp.
Thời chiến tranh, họ đạo hầu như tan rã, nhà thờ điêu tàn. Hiện nay số hộ giáo dân
khỏang vài chục người ở rải rác. Hầu hết dân chúng đều đi làm mướn do vậy cuộc sống
nhiều gia đình rất khó khăn, vất vả.
Ngôi nhà thờ nhỏ xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp nhiều, nhà thờ mới tu sửa lại được
mặt tiền. Trải qua một thời gian dài trong chiến tranh phần đất bị lấn chiếm, nay còn 3
hộ dân cư ngụ trên diện tích đất thuộc nhà thờ. Họ đạo muốn nhận lại phải giải quyết
thương lượng bồi hoàn để các hộ này di dời đi, nhưng cần một khỏang kinh phí quá lớn
mà giáo dân khó có khả năng đáp ứng được. Cha ANRÊ Huỳnh Ngọc Lâm, chánh xứ, được
sự chấp thuận của Đức Giám Mục Giáo phận Vĩnh Long cho phép vận động tu bổ tường,
mái, nền, tường bao và tiến đến xây dựng nhà sinh họat để mở lớp học tình thương, dạy
Giáo lý, có nơi hội họp cho cộng đồng. Tòa Giám Mục cử cha về đây không chỉ vực dậy đời
sống của một họ đạo mà còn giúp thăng tiến đời sống của bà con trên địa bàn, góp phần
giúp dân chúng địa phương vượt khó, thóat nghèo. Ngài đang đi vận động các nơi trong
và ngòai giáo phận." (nguồn: http://menchuayeunguoi.com/)
Theo chỉ đạo của LM quản xứ, đối với giáo dân trong xứ đạo, buổi khám chữa bệnh và
tặng quà sẽ ưu tiên dành cho người không công giáo. Chính vì thế, những người giáo dân
trong xứ sẽ là người phục vụ và hướng dẫn bà con đến khám chữa bệnh.
Theo quy trình, tại địa phương khám chữa bệnh sẽ sàng lọc, lập danh sách những người
được khám chữa bệnh tùy theo hoàn cảnh gia đình nghèo, người già yếu neo đơn, trẻ
em… Khi đoàn đến chỉ căn cứ vào danh sách để tiến hành khám chữa bệnh và tặng quà
cho bà con.
Ngay từ đầu buổi khám, do các vị trong Hội đồng mục vụ, chưa có kinh nghiệm trong
khâu tổ chức nên buổi khám có phần mất trật tự. Tuy nhiên, sau khi được phép của Lm
Lâm, ban tổ chức đoàn đã tham gia trực tiếp vào khâu tuyển chọn và đã lập lại trật tự, ổn
định cho khu vực khám sau hơn 1 tiếng đồng hồ.
Song song với việc khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà, còn có hoạt động cắt
tóc miễn phí cho bà con nghèo. Với 04 tay kéo "lụa" đã làm đẹp cho 45 người, có cả phụ
nữ. (nam phụ lão ấu..)
Buổi công tác xã hội kết thúc vào lúc 13g30 cùng ngày.
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Bàn cấp phát đơn thuốc – Ghi nhận thông tin Bệnh nhân – Đo huyết áp

BS Trung BS Loan
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BS Tuấn BS Hợi

BS Hoa BS Sơn

Khu vực cấp phát thuốc miễn phí theo đơn của bác sĩ

Nhóm hớt tóc miễn phí, phục vụ mọi giới, mọi lứa tuổi
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Wednesday, October 23, 2013

Chùa Bửu Sơn – Tân Hiệp – Kiên giang

Ngày 20/10/2013, ngày Phụ nữ Việt nam,
theo đề nghị của chị Vân, một nhà tài trợ của
nhóm, đoàn khám chữa bệnh đã lên đường đi
phục vụ cho hơn 300 bệnh nhân nghèo, già
yếu tại chùa Bửu Sơn thuộc huyện Tân Hiệp,
Kiên giang.
Đoàn lần này gồm 15 thành viên của nhóm
thuốc thuộc chi hội chữ thập đỏ phường 05,
quận 11; 26 thành viên thuộc nhóm tài trợ
quà tặng cho bệnh nhân nghèo.
Do điều kiện phải đi xa, đoàn chỉ huy động
được 03 bác sỹ, 01 y sỹ thuộc thành phố
HCM.
Xe xuất phát tại thành phố từ lúc 0g00 và đến
huyện Tân Hiệp lúc 06g30 ngày 20/10/2013.

Tại địa phương, đoàn đã mời gọi được 02 bác
sỹ, 02 y sỹ cùng tham gia với đoàn phục vụ
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bệnh nhân nghèo.
Để mở đầu, đoàn đã gặp gỡ các vị lãnh đạo
địa phương, cùng tham dự buổi lễ đón tiếp và
trao tặng bằng khen của trung ương hội Chữ
Thập Đỏ cho các thành viên tài trợ, do Quý
Sư cô chùa Bửu Sơn tổ chức.

Buổi khám chữa bệnh được triển khai lúc
9g00.
Đây là lần đầu tiên nhà chùa có đoàn đến
khám chữa bệnh, nên công tác chuẩn bị địa
điểm không được chu đáo như những lần
khám chữa bệnh ở nơi khác.
Ban tổ chức phải nhanh chóng sắp xếp vị trí
khám, phát thuốc, tặng quà, sau đó tiếp tục ổn
định trật tự  chung.
Buổi khám chữa bệnh nhanh chóng ổn định
và được tiến hành tốt đẹp.
Hơn 300 bênh nhân đến khám đa số là những
người già cả, neo đơn. Có những bệnh nhân
bác sỹ phải đến tận nhà, hoặc đến tận khu vực
chờ để khám do không đi lại được.
Xin cám ơn quý Sư cô chùa Bửu Sơn đã đón
tiếp, và phục vụ đoàn bữa ăn điểm tâm và bữa
trưa thuần chay.

Nhóm tiếp nhận đo huyết áp, lập hồ sơ Bệnh nhân ngồi chờ theo thứ tự chờ khám
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Bs Sơn, Bs Minh và Bs Việt (TP.HCM) Hai bác sỹ thuộc huyện cùng tham gia

Nhóm dược thuộc Nhóm từ thiện Diệu Hòa – phường 05
– quận 11

Nhóm nhà tài trợ quà tặng cho bệnh nhân

Chuyện vui bên lề
Cụ già (hình bên) đến khám bệnh để được cấp thuốc.
Khi gọi tên nhận thuốc, cụ không nghe gọi lại không có
con cháu trợ giúp nên đơn thuốc bị thất lạc. Chờ hơn hai
tiếng không nhận được thuốc, cụ tủi thân và khóc hờn.
Ban tổ chức đến gặp gỡ, thăm hỏi mới hiểu ra sự tình,
đã xin lỗi cụ và đề nghị cụ vào khám lại để cấp toa khác.
Cụ hờn dỗi không chịu, nhất định yêu cầu bác sỹ phải
cấp lại  toa nhưng không chịu khai lại bệnh.
Sau một lúc thuyết phục, cụ đã vui vẻ cho khám lại, mặc
dù những giọt nước mắt tủi thân vẫn còn vương trên
khóe.

Monday, August 26, 2013
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Cà Tang tháng 8

Cà Tang là một giáo xứ thuộc xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận,
do Lm Giuse Bạch Kim Tri, quản xứ.
Nhận lời mời của một nữ tu dòng Phúc Âm Sự Sống, đoàn khám chữa bệnh đã kết hợp
với nhóm từ thiện Diệu Hòa, thuộc hội Chữ Thập Đỏ, phường 15, quận 11đã tổ chức
khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 250 bệnh nhân già yếu và neo đơn, các bệnh
nhi.
Đoàn đã khởi hành từ lúc 03g30 sáng ngày 25/08/2013, gồm 41 thành viên, trong đó có
4 bác sĩ, 2 nữ tu, 15 dược sĩ, dược tá, các mạnh thường quân và thành viên ban tổ chức.
Đến  xã Thuận Minh lúc 09g00, đoàn đã nhanh chóng bắt tay vào việc, ổn định khu vực
khám chữa bệnh, khu vực phát thuốc và tặng quà.
Tại đây, bà con nghèo, người già yếu và đồng bào dân tộc đã được LM quản xứ tập họp từ
sáng để chờ đoàn.
Việc đầu tiên mà đoàn phải thực hiện là nhanh chóng gửi đến bà con mỗi người một
khẩu phần ăn sáng, như để "chuộc lỗi " vì bắt bà con phải chờ đợi do cuộc hành trình
quá xa.
Công tác khám chữa bệnh triển khai ngay sau 15 phút.
Điều kiện khám chữa bệnh hôm nay có phần khó khăn do phải khám ngoài trời, dưới
bóng mát của những tàng cây, nên "đội hình" thường xuyên phải thay đổi để tránh nắng.
Tuy nhiên các thành viên và bệnh nhân cũng đã chấp nhận để buổi khám không bị gián
đoạn.
Số lượng yêu cầu khám chữa bệnh ban đầu của LM quản xứ là 250 người và 150 phần
quà. Nhưng do tình hình thực tế, đoàn đã khám chữa bệnh cho 301 người và phát hết số
quà (gồm ½ thùng mì, bình dầu ăn 1 lít và 100gr bột ngọt cho mỗi phần).
Công tác thực hiện xong lúc 13g30 cùng ngày.
Đoàn đã được LM quản xứ, các sơ dòng Phúc Âm Sự Sống chiêu đãi bữa cơm đạm bạc,
vừa có chay, vừa có mặn. Đặc biệt là được thưởng thức những trái ổi to, thơm ngon; trái
thanh long mát ngọt do chính giáo xứ trồng.
Đoàn quay trở lại thành phố ngay sau bữa cơm trưa lệch giờ, vội vã chạy trốn cơn mưa
lớn đang "đe dọa" đoàn.
Tri ân:
Qua đây, ban tổ chức cũng xin chân thành gửi lời cám ơn đến các vị mạnh thường quân,
đã giúp đỡ về vật chất, tinh thần, công sức; đến Thầy Nguyễn Trung Hiếu và NS Intl, Inc
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đã thường xuyên động viên, hỗ trợ về mọi mặt để BTC có thể duy trì được công tác "Đến
với người bệnh tật, nghèo khổ".

Quang cảnh chung

Các nhà tài trợ lưu niệm cùng cha Quản xứ  Cà Tang và các sơ dòng Phúc Âm Sự Sống

Nhóm bác sĩ : BS Sơn – BS Trung Dương – BS Phi Anh – BS Tuấn
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Nhóm dược thuộc Hội Chữ Thập Đỏ phường 15 quận 11,
TP.HCM

Linh Mục Quản xứ Cà Tang Jos. Bạch Kim Tri,
đang trao thư cám ơn đến Hội Chữ Thập đỏ -
Nhóm từ thiện Diệu Hòa – đoàn khám chữa bệnh
(cô Diệu Hòa tuy tuổi cao nhưng rất xông xáo
trong công tác từ thiện, điều hành nhóm thuốc)

Wednesday, July 24, 2013
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Xã Tân Khai….

Ngày 14 tháng 07 năm 2013, đoàn khám chữa bệnh gồm 04 bác sỹ,
cùng với nhóm y dược sỹ thuộc chi hội Chữ Thập Đỏ phường 15,
quận 11 đã đến khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho khoảng
250 người thuộc xã Tân Khai, huyện Hớn quản, tỉnh Bình Phước.
Đây là miền đất mới, của hơn 600 giáo dân công giáo, từ mọi miền
đất nước, đi kinh tế mới sau 1975, và của 6 Sóc người dân tộc thiểu
số Stiêng.
Địa điểm khám bệnh, phát thuốc, được sự hỗ trợ từ linh mục quản
nhiệm Phêrô Phan như Ngọc, cho mượn khuôn viên ngôi nhà thờ
đang xây dở dang phần thô, từ khu rừng tràm, do một giáo dân và
một tân tòng bị mù dâng cúng.
Khu nhà thờ Tân Khai lợp lá năm nào vẫn còn nhưng nay đã sử dụng
để làm khu vực thi công công trình, khu vực tiếp đón đòan khách…

 

 
LM  quản xứ cho biết: 1/3 giáo dân ở đây là người dân tộc Stiêng, họ nói tiếng của họ, vì
xa nhà thờ nên ban đại diện giáo xứ phải tổ chức đưa đón bằng xe buýt 30 chỗ , để đưa
họ đến với đoàn klhám bệnh. Chưa hết, sau đó giáo xứ cho họ ăn rồi mới đưa họ về.
Đoàn đã khám cho hơn 250 bệnh nhân, phát thuốc miễn phí và tặng quà gồm gạo và mì
cho bà con nghèo, đồng bào dân tôc. Đặc biệt kỳ này đã có vị mạnh thường quân đài thọ
cho mọi bệnh nhân sau khi đăng ký đơn thuốc, đo huyết áp một ổ bánh mì ăn tại chỗ để
…..chống đói.
Chuyến công tác kết thúc lúc 14g cùng ngày, sau khi cùng LM quản xứ, quý vị trong hội
đồng mục vụ chia sẻ bữa cơm trưa đạm bạc, có mặn và chay.
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Vẫn là những khâu ban đầu, nhưng bổ sung thêm bàn tiếp phẩm …

Cũng những khuôn mặt bác sỹ thân quen, vì người nghèo đã hy sinh công sức tham gia khám bệnh cho bà con.
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Nhóm thuốc thuộc chi hội Chữ Thập đỏ P15 quận 11 và cũng là các anh chị phật tử chùa Diệu Hòa
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Tặng quà cho bà con nghèo và dân tộc do nhóm cựu Huynh trưởng giới trẻ Giáo xứ Tân Phú. Các tặng phẩm
lần này gồm 10kg gạo và một thùng mì gói cho một bện nhân nghèo, do các anh chị em giới trẻ quyên góp và tổ
chức trao tặng.

 

Wednesday, May 8, 2013

Trở lại Ban mê…

Sau 2 năm, đoàn khám chữa bệnh hội chữ thập đỏ quận 9 đã trở lại khám chữa bệnh và phát thuốc
cho bà con nghèo và người dân tộc thuộc xã Vĩnh Đức – Buôn Hồ.
Đoàn khởi hành từ TP.HCM từ 19g00 ngày 19/4/2013, ghé Thủ Đức đón đoàn Y bác sỹ và đi thẳng
đến Vĩnh Đức – Buôn Hồ - Buôn ma thuột.
Đoàn đến Buôn Ma Thuột lúc 6g30 ngày 20/4/2013 và tiến hành công tác khám chữa bệnh lúc 7g30.
Khám chữa bệnh:
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Lần khám bệnh này Hội Caritas thuộc giáo xứ Vĩnh Đức đã tổ chức đưa đón khoảng 150 người dân
tộc bằng xe công nông, từ buôn làng đến hội trường của giáo xứ để khám chữa bệnh, đài thọ bữa ăn
trưa và sau đó đưa họ trở về buôn làng. (lần trước đoàn đã nhiểu thời gian khi di chuyển vào buôn để
phục vụ bà con dân tộc).
Hội trường rộng rãi thoáng mát và kinh nghiệm tổ chức "đầy mình" nên buổi khám kết thúc sớm hơn
dự định, dẫu cho con số bệnh nhân đến khám lên tới 450 người, gồm cả bà con người kinh cũng như
người dân tộc.

Tổ tiếp nhận bệnh nhân (nhận phiếu, đo huyết
áp, cấp đơn thuốc…)

    
Tổ phát thuốc
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Thăm viếng
15g00 đoàn đã đến tặng quà cho Cơ sở Tình
thương ở phường Thống nhất, TX Buôn Hồ.
Đây là nơi nuôi dưỡng người già neo đơn, tâm
thần và trẻ em mồ côi khuyết tật do các ni cô
Chùa Bửu Thắng chăm sóc. Cơ sở hiện nay
chỉ có thể nuôi dưỡng khoảng 20 cụ già neo
đơn,  người tâm thần và khoảng 20 chấu mồ
côi, khuyết tật.

Tổ hớt tóc miễn phí (2 em nam cựu ca viên
ca đoàn Mạc Tin)

Bà con dân tộc đang "tổng kết" chuyến đi khám
chữa bệnh và nhận quà

`
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Khu chăm sóc người già neo đơn Khu nuôi dưỡng người bệnh tâm thần

Các cháu bé được nuôi dưỡng tại cơ sở

 Trở về
Đoàn đã lên xe trở lại thành phố HCM lúc 18g
ngày 20/4/2013 sau 1 ngày công tác mệt mỏi
nhưng ấm áp tình người.
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