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Người H'Mông bị ảnh hưởng lũ được hứa xây cho nhà thờ mới

----------------------------------------
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*THĂM NGƯỜI BỊ LŨ LỤT LÀ THĂM CHÚA*

Một Giám mục cao tuổi đi bộ đến một giáo họ thuộc vùng xa xôi, để nói với dân làng rằng
Chúa không bỏ rơi họ vào lúc họ thực sự cần giúp đỡ.

Ngày 1 tháng 8 năm 2018

Hơn 400 người Công giáo dân tộc H'Mông ở Việt Nam bị mắc kẹt do lũ quét phá hủy nhà
cửa của họ và các con đường dẫn đến cộng đồng sinh sống ở vùng xa xôi này, đã được
đức giám mục phụ tá ở địa phương đến thăm vào cuối tháng 7, giúp nhen nhóm lại hy
vọng cho họ về một ngày mai tươi sáng.

1/Tình hình sáng sủa hẳn lên sau khi Đức cha phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long của
giáo phận Hưng Hóa viếng thăm mục vụ giáo họ Sùng Đô thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh
Yên Bái, hôm 27-7, an ủi những người bị nạn và thúc giục họ đừng đánh mất đức tin khi
làm lại cuộc đời.

2/Đức cha 65 tuổi, được 2 linh mục cùng các giáo sĩ khác trợ giúp đi bộ 20 km trên các
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con đường sình lầy để đến giáo họ ở vùng xa xôi hẻo lánh vì đường quá xấu không thể đi
xe máy được. Khi Đức cha Long đến, rất nhiều người Công giáo bất chấp mưa gió đã ra
đón ngài và giúp các vị khách lội qua vũng lầy sâu đến đầu gối.

3/ "Hôm nay chúng tôi đến đây để bày tỏ tình yêu và đồng cảm sâu sắc dành cho tất cả
anh chị em, là những người đã trải qua cảnh mất mát và đau khổ do lũ quét gây ra", Đức
cha Long nói với cộng đoàn. Vị giám chức thúc giục họ "tin tưởng vào sự quan phòng
của Chúa, đừng oán trách Ngài, vì CHÚA luôn yêu thương, an ủi và ban cho anh chị em
những gì anh chị em cần vào lúc thích hợp".

4/ Cha Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng, tổ chức các hoạt động mục vụ cho giáo họ này, cho
biết Đức cha Long đã phát 100 triệu đồng (4.340 Mỹ kim) trợ giúp khẩn cấp cho những
người có nhà cửa bị sập và hoa màu bị cuốn trôi. Một gia đình trong số 13 gia đình bị
mất nhà cửa dựng trại ở tạm bên nhà hàng xóm, chờ tình hình tốt hơn, ngài cho biết.

Các trận lũ lụt lớn nhất được ghi nhận trong 4 thập niên qua cho đến nay đã cướp đi 39
sinh mạng và nhiều người mất tích và mất nhà cửa ở tỉnh Yên Bái, miền Bắc Việt nam.

* Lời Chúa thúc đẩy tôi: "Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ
thấy những công việc tốt đẹp của anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự
trên trời. (Mat-thêu đoạn 5, 16)

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website : ChiaseLoiChua.com. Để Sống và Chia se Lời
Chúa.
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