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VRNs (11.01.2015) – Sài Gòn – Đó là những cuộc gặp gỡ của các anh thương binh Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hoà tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, số 38 đường Kỳ Đồng, Q.3, 

Tp. HCM. 
 
Cuộc gặp gỡ mới nhất đã được tổ chức vào ngày 
9.01.2015 với mục đích khám và chữa bệnh cho các 
anh thương bệnh binh. Trong suốt buổi sáng, các anh 
đã thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng và buổi 
chiều lại được các bác sĩ khám bệnh, cho những lời 
khuyên về chữa trị và phòng ngừa theo hoàn cảnh 
bệnh tật của từng người. Có cả trên 100 anh cần phải 
được chữa trị chuyên sâu hơn ở các bệnh viện, các 
anh được mời ở lại dùng cơm trưa để tiếp tục công 
việc khám chữa bệnh vào buổi chiều. Thế là trước và 
sau khi được gặp các bác sĩ, các anh đã ngồi quây 
quần chuyện vãn với nhau, kể cho nhau nghe những 

chuyện xưa ở đơn vị. Chúng tôi gặp một anh đã mất cả đôi mắt ở mặt trận Snoul (Hạ Lào), từ vùng Gia Kiệm 
được cô cháu nội dẫn về. Cháu bé mới chỉ khoảng 12 tuổi mà đã có thể dẫn ông trên chặng đường dài lạ lẫm 
này. Anh chỉ cháu gái và không ngần ngại xác nhận đây là nguồn an ủi của đời anh, còn mọi sự anh phó thác 
trong tay Chúa. 

 

Trước lúc dùng cơm, 5, 10 phút sinh hoạt bỏ túi, một anh cựu chiến binh Lữ 
Đoàn Dù, bằng đôi chân giả, nhưng anh vẫn đứng vững vàng để hát tặng bè 
bạn bài “Xuân Này Con Không Về”, một anh trước đây thuộc Sư Đoàn 5 Bộ 
Binh góp vui bằng bài: “Tình Cha”, anh vóc dáng trẻ trung, tóc đen láy, anh cho 
biết vào ngày 30.04.1975, anh mới 24 tuổi. Anh về lại cuộc sống đời thường 
chỉ với một con mắt. 
 
Người dẫn chương trình đã đưa một vài tin vui, như việc các Dì Dòng Mến 
Thánh Giá Nha Trang đã cải táng hơn 400 ngôi mộ vô danh của các chiến sĩ 
VNCH được chôn vùi vội vã tại một nơi có cái tên rất nên thơ: “Đồi Hoa Sim”, 
với những chi tiết tỉ mỉ của từng ngôi mộ: Mộ này xác còn cuốn trong sponsor, 
mộ kia có cái răng vàng, mộ khác vẫn còn cái đinh niken ở ống chân…. May 
mắn hơn cả, là 74 ngôi mộ còn nguyên chiếc thẻ bài cùa người lính, như vậy 
là không còn vô danh nữa, và đã có một vài gia đình đến nhận.  
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Chuyện vui nữa là các tử sĩ VNCH ở đồi Charlie, Đaktô, Kontum đã được các chiến hữu cải táng về Chơn 
Thành, Bình Phước và lập khu mộ với Bia Tưởng Niệm. (Huỳnh Công Thuận, “Dân Làm Báo” ngày 
5.01.2015). Trước lúc cầm đũa, sau khi Cha Bề Trên Giám Tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành dâng lời cảm tạ 
Ơn Trên, các anh đã không quên cầu xin Thượng Đế đón nhận các tử sĩ chiến hữu về Cõi Phúc Muôn Đời. 
 
Tôn chỉ của Dòng Chúa Cứu Thế là đến với những người nghèo, những linh hồn tất bạt. Nghèo được hiểu 
không chỉ nghèo tiền bạc, nhưng nghèo về tình thương và thân phận cũng là những đối tượng của Dòng. Kể 
từ ngày 30.04.1975, những anh thương binh VNCH đã bị đẩy sang bên lề xã hội và trở nên người nghèo về 
nhiều phương diện. DCCT Việt Nam đã chọn đúng đối tượng để phục vụ. 
 
 
 


