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Kính thưa Quý Ông Bà và Quý Anh Chị Em thân mến, 

 

Tôi nói chuyện với những người quen đang sống chung quanh 

ở Sài Gòn để biết rõ tình hình cuộc sống của họ hiện thời. Nhiều người 

nói với tôi: “Chúng con không lo về dịch Covid cho bằng lo về đói 

bởi thiếu của ăn nước uống đã gần hai tháng rồi. Mới đầu thì được 

lệnh cách ly và không ra khỏi nhà vì dịch mới bùng phát và lây lan 

khắp nơi. Sau đó, lại thêm lệnh mới 14 ngày nữa không ai được đi 

đâu khi không có giấy phép di chuyển và lý do chính đáng. Nếu 

không, sẽ bị phạt từ 100 đô la trở lên. Chúng con đã không có tiền 

mua thức ăn, bây giờ lại bị phạt nữa thì làm sao mà sống?” 

Mặc dầu nguy hiểm nhưng thấy dân đói khổ nên anh em chúng tôi bên VN cố gắng tìm đến những gia 

đình đói khổ, nhà ở chỉ có mấy tấm tôn ghép lại, vừa nóng 

vừa chật chội như hình Quí Vị thấy phía trên. Cũng có những 

người chúng tôi kiếm cách mua lương thực đến cho họ.  

Quá hoảng sợ vì đại dịch mới lây lan nhanh chóng, 

lại không có của ăn hằng ngày nên rất nhiều người tìm đường 

trở về quê. Nhưng khổ một nỗi vì sợ đem dịch về quê nên 

các tuyến đường đều chị chặn, bà con không thể về quê được 

nên nằm la liệt giữa đường. Dẫn đến tình trạng hàng trăm 

ngàn người liều mạng trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. 

Chúng tôi cám ơn một số Anh Chị Em hảo tâm đã hỗ trợ kịp thời với chúng 

tôi qua việc gửi tiền trợ cấp cho anh em chúng tôi mua những thực phẩm cần thiết 

(mua gạo, mì tôm, nước mắm, xì dầu…) trong lúc này để chuyển đến những vùng 

hẻo lánh ít ai quan tâm và để ý. Quý Ông Bà Anh Chị Em xem nhà ở của họ mà 

anh em chúng tôi đến tận nơi và chụp hình trên đây thì rõ hoàn cảnh đáng thương 

của họ. 

Nếu có thể được xin Quý Ông Bà Anh Chị Em quảng đại tiếp tay với anh 

em chúng tôi bên Viêt Nam đế cứu đói trong lúc ngặt nghèo này. Mỗi gia đình nhận 

được một bao gạo, một thùng mì tôm và một chai nước mắm hay xì dầu là họ cảm 

thấy an tâm nhiều lắm. Những đồng tiền Quý Vị gửi về giúp anh chị em Việt Nam trong cơn đại dịch, chúng tôi 

sẽ mua đồ và tìm cách đưa đến tận nơi mà chúng tôi biết họ cần và ít ai giúp đỡ. Chúa đang cần bàn tay rộng mở 

của chúng ta để xoa dịu những anh chị em đói nghèo tại quê nhà trong lúc này. Chắc chắn Chúa sẽ không quên 

sự đóng góp của Quý Vị và luôn chúc lành cho Quý Vị cũng như gia đình. 

Thân ái chào Quý Vị trong tình yêu của Chúa và Mẹ Fatima. 

 

 

Giuse Trần Ngọc Diệp, CMF   

Lm. Sáng lập 
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Đại diện các nhà hảo tâm,  

Anh Em Dòng Sứ Giả Fatima chia sẻ CHO KẺ ĐÓI ĂN tại quê nhà  

trong thời điểm cách ly vì Đại Dịch Covid mới 


