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Hứa Hẹn Một Lối Cỏ Xanh Tươi
Trước hết chúng con xin cám ơn Quí Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ, cũng như toàn
thể quí vị, đã hiệp nhất trong lời nguyện, nhân dịp Lễ Kinh Lòng Thương Xót Chúa
hôm nay, để xin ân sủng của Chúa ban xuống cho toàn thể nhân loại lỗi lầm.
Chúng tôi cũng xin cám ơn quí Ân Nhân, quí thành viên hội Good Samrarit Nhân
Lành Việt Mỹ khắp nơi, đã hy sinh góp công, góp của, để tô đặm lên bức tranh
tuyệt mỹ Người Good Samarit mà Chúa hằng khen ngợi.
Thưa quí cha và quí vị, thống kê cho biết hàng triệu triệu thai nhi bị tiêu diệt
hàng năm. Phải chăng Satan đã đột nhập vô con người ngày nay? Người ta đã hủy
diệt thai nhi chỉ vì: Bởi hoàn cảnh éo le, vì ham hưởng thụ nhưng vô trách nhiệm,
vì thiếu nền tảng đạo đức, vì không có nhân bản và thiếu lương tâm nghề nghiệp …
Phá thai không những chỉ có nơi người học lực thô sơ và còn có trong tâm trong trí
của những người có nền học vấn cao, và còn nằm nơi tay của những người có
quyền thế trong guồng máy lãnh đạo quốc gia từ Đông sang Tây trên khắp thế giới.
Hội từ thiện VAGSC, Bảo Vệ Sự Sống, nhờ vào các vị Good Samraritan quả
cảm, quyết dành giật trong tay Satan, những bào thai còn non nớt, sinh mạng cao
quí, là một phần thưởng của Chúa ban cho con người. Công việc của chúng tôi quá
nhỏ nhoi so với tệ trạng phái thai ngày nay đang nổi lên như vũ bão. Công việc của
VAGSC còn non nớt, chẳng khác nào như việc của một em nhỏ thơ ngây kia, đã
định dùng cái vỏ hến để tát cạn nước biển đại dương. Việc làm của chúng tôi quá
thô sơ và nghèo nàn, như bác nông phu mang thùng ra giếng công cộng múc nước
về cho gia đình. Nhưng chẳng may thùng thì cũ, đáy thủng bị lủng, nên khi về đến
nhà thì chẳng còn giọt nước nào! Nhưng mấy tuần lễ sau người ta thấy lối đi của
bác nông phu kia mới đi qua mọc lên một lối cỏ xanh tươi.
Do đó, trước một thế giới, đầy hận thù, hoang tàn và đổ nát như ngày nay, Hội
từ thiện Người Samarit Nhân Lành Việt Mỹ, cùng với quí Ân Nhân gần xa, cậy nhờ
vào sức mạnh của Lòng Thương Xót Chúa, hiệp sức tưới lên trái đất này một lối
cỏ xanh tươi, trong đó có hy vọng, có sự sống, có tình thương yêu đồng loại.
Hãm mình, ăn chay, cầu nguyện, hy vọng sẽ góp một phần nào, vào việc xây dựng hòa
bình thế giới.

VAGSC

Hội“Những
từ thiện
VAGSC,
gì các ngươi
làm cho một người trong các anh em hèn mọn nhất này của Ta, là các ngươi đã làm cho chính mình Ta (Mt: 25,40)

Sứ Mạng Của Good Samaritan Ngày Nay
VAGSC
I. Nền Tảng Của VAGSC .
a. Theo Phúc Âm Thánh Luca (10:
30,37) về dụ ngôn người Samarit
Nhân Lành, Chúa Giêsu kể: “Một
người kia từ Giêrusalem xuống
Giêrico, dọc đường bị rơi vào tay kẻ
cướp. Chúng lột sạch người ấy và
đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người
ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thày
Tư Tế cũng xuống trên con đường ấy.
Trông thấy người này, ông tránh qua
bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thày
Lêvi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng
tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một
người xứ Samarit kia đi đường, tới
ngay chỗ người ấy, cũng thấy và
chạnh lòng thương. Ông ta lại gần,
lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho
người ấy và băng bó lại, rồi đặt người
ấy trên lưng lừa của mình, đưa về
quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông
lấy ra hai quan tiền, trao cho người
chủ quán và nói: ‘Nhờ bác săn sóc cho
người này, có tốn kém thêm bao nhiêu,
khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại
bác’.“Vậy theo như ông nghĩ, trong ba
người đó, ai đã tỏ ra là người anh em
với người đã rơi vào tay kẻ cướp”.
Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ
thực thi lòng thương xót với người
ấy”. Đức Giêsu bảo ông ta: “Ông hãy
đi và cũng làm như vậy”. Chúa còn
sua đuổi những người không thi hành
bác ái: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy
xéo đi xa Ta, mà vào lửa đời đời đã
dọn sẵn …” (Mathew 25:41).
b.Trong Nhật Ký Lòng Thương
Xót Chúa, thực hành việc bác ái còn là
mệnh lệnh của Chúa, khi Người mạc
khải cho Thánh Nữ Faustina:
“Cha đòi hỏi con những việc thương
xót phải được thực hiện vì yêu mến
Cha. Ở mọi nơi và trong mọi lúc,
con hãy tỏ ra nhân ái với người lân
cận. Con không được thoái thác
kiếm cớ chữa mình hay tự miễn cho
mình điều ấy (NK 742)”. “Nếu linh
hồn nào không thực thi nhân ái với
một hình thức nào đó, họ sẽ không
được hưởng nhờ lòng thương xót
của Cha trong ngày thẩm xét (NK
1317)”.

II. Mục Đích của Hội

Trong một thế giới hoang tàn đổ
nát, có nhiều sự sai lầm như ngày nay:
Phá thai, ly dị, đồng tính luyến ái, mất
đức tin, thiếu tình thương đồng loại…
Nạn phá thai đang là một thảm trạng
của nhân loại ngày nay, với hàng triệu
triệu thai nhi bị hủy diệt hàng năm,
một vết thương to lớn mà nhân loại
đang phạm đến luật sinh tồn của Thiên
Chúa. Hội Người Samarit Nhân Lành
Việt Mỹ kêu gọi mọi người gia tăng
cầu nguyện cùng Thiên Chúa băng bó
vết thương tinh thần cho thế giới:
- Cầu nguyện cho thế gian lỗi lầm.
Và băng bó vết thương thể xác:
- Bảo vệ sự sống con người.

III. Danh Xưng của Hội
Danh xưng của hội VAGSC (Hội
từ thiện Người Samarit Nhân Lành
Việt Mỹ), đây là một hội thiện nguyện
bất vụ lợi. Được thành lập ngày 4
tháng 10 năm 2007, tại Tiểu Bang
California, Hoa Kỳ, do một nhóm
Giáo Sĩ, Tu Sĩ và giáo dân chủ trương.

IV. Hội Viên Của VAGSC.
Không có điều kiện nhập hội hay ra
hội. VAGSC là một loại vườn nho của
Chúa, khoẻ thì làm nhiều, yếu thì làm
ít, tối về lãnh công của Chủ. Hội xin
đề nghị các thành viên:
- Nên chữa lành thế gian bằng sự cầu
nguyện, đặc biệt là đọc Chuỗi Kinh
Thương Xót, nếu có thể vào lúc 3 giờ
chiều, để tưởng niệm cuộc Khổ Nạn
của Chúa, đó là giờ thương xót vô
biên cho toàn thế giới.
- Dâng hiến vào quỹ VAGSC, để giúp
người hoạn nạn, đặc biệt là cứu vớt
thai nhi. Nhiều hay ít tùy hoàn cảnh,
Chúa đã nói trong Kinh Thánh (Luca
21:3) “Ta bảo thật, 2 xu của bà hóa
nghèo kia, đã lớn hơn tất cả”.

V. Dấu Hiệu Của VAGSC.
Nền tảng chính yếu của hội Chúa
Giêsu và trái đất, nói lên tình yêu của
Thiên Chúa đang tuôn đổ hồng ân
chan hòa trên thế gian; trái cầu tượng
trưng cho thế giới. Thành viên
VAGSC có bổn phận băng bó vết
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thương thể xác và tinh thần cho những
kẻ khốn cùng trên thế gian, bằng cầu
nguyện và giúp đỡ tha nhân.

VI. Ơn Phúc Của Hội Viên.
- Chu toàn bổn phận của Người
Samarit Nhân Lành, chính Chúa Giêsu
đã mời gọi và chúc phúc.
- Được hưởng lời cầu nguyện trong
các Thánh Lễ của Hội, Giờ Đền Tạ
Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ
chiều Thư Sáu tại Trung Ương, và các
Trung Tâm địa phương.
- Kính Chúa, yêu người, là hai giới răn
căn bản các thành viên nên am tường.
Chúng ta khi lo cho người phải có bổn
phận lo cho chính bản thân mình.
Bằng cách truyền bá và hiệp thông
trong lời nguyện thương xót. Hy vọng
Chúa sẽ thương xót thế giới và Người
còn ban hồng ân cho chúng ta. Vì
Chúa đã hứa với Thánh Faustina,
Người sẽ ban ơn cứu độ cho những ai
tôn kính Lòng Thương Xót Chúa:
“Không một ai bị rơi xuống hỏa ngục,
Cha sẽ bào chữa cách riêng cho từng
người trong giờ lâm tử (NK 1224)”.

VII. Lễ Bổn Mạng Của Hội
VAGSC nhận hai ngày:
- Lễ Kính LTX Chúa, là quan thày của
hội, cầu nguyện cho thế gian lỗi lầm.
- Lễ Kính Các Thánh Anh Hài là ngày
phó dâng toàn thể thai nhi trên thế giới
nơi Các Thánh Anh Hài (ngày 28-12)

VIII. Sứ Mạng Của Hội.
1. Khuyến khích mọi người đọc
Chuỗi Kinh Thương Xót hàng ngày,
mong cứu nhân loại lỗi lầm.
2. Không phá thai, không tham gia
vào việc phá thai - Cứu giúp thai nhi.

IX. Hội Viên Tương Trợ.
Để giúp đỡ lẫn nhau, người phối ngẫu
hay người thân trong gia đình có
nhiệm vụ thông báo về Ban Điều
Hành VAGSC: Sự hấp hối hay sự mãn
phần của đoàn viên. Hội sẽ xin một ý
lễ, và các hội viên sẽ dâng một chuỗi
Thương Xót, tiễn đưa về nhà Cha.

The Mission of the Good Samaritan Today
I. Basic Ideal
a. From Saint Luke’s parable of
the Good Samaritan, Jesus told this
story: “A man fell victim to robbers as
he went down from Jerusalem to
Jericho. They stripped and beat him
and went off leaving him half-dead. A
priest happened to be going down that
road, but when he saw him, he passed
by on the opposite side. Likewise a
Levite came to the place, and when he
saw him, he passed by on the opposite
side. But a Samaritan traveler who
came upon him was moved with
compassion at the sight. He
approached the victim, poured oil and
wine over his wounds and bandaged
them. Then he lifted him up on his own
animal, took him to an inn and cared
for him. The next day he took out two
silver coins and gave them to the
innkeeper with the instruction, ‘Take
care of him. If you spend more than
what I have given you, I shall repay
you on my way back.’ Which of this
three, in your opinion, was neighbor
to the robbers’ victim? He answered
“The one who treated him with
mercy.” Jesus said to him, “Go and
do likewise (Luke 10:30,37).
Saint Matthew wrote that Jesus
condemned those who did not exercise
mercy to their neighbors by saying,
“Depart from Me, you accursed, into
eternal fire” (Matthew 25:41).
b. The Divine Mercy urges us to
show mercy to others. Jesus implores
Saint Faustina that, “I demand of your
deeds of mercy, which are to arise out
of love for Me. You are to show
mercy to your neighbor always and
everywhere. You must not shrink
from this or try to excuse or absolve
yourself from it” (742). And “If a
soul does not exercise in some way, it
will not obtain My mercy on the Day
of Judgment (1317).

II. Purpose of Charities
In our world today there are many
wrongdoings, for example abortion,
divorce, abandonment of religion, and
lack of love and understanding. The
most glaring issue today is the killing
of millions and millions of innocent

fetuses each year. This is like an open
wound in Jesus’ side because by
committing abortions, we are defying
His preachings to procreate. VAGSC
is asking people to pray for God’s
grace to heal the many wounds the
world has opened.
-Pray for the world’s transgressions
in order to bandage the wounds and to
ask God to have mercy on the world
- Protect human life.

III. Name
VAGSC stands for The Vietnamese
American Good Samaritan Charities.
This is a nonprofit organization
established on Oct. 4, 2007 in
California, USA. Its founders include
Catholic priests and the faithful.

IV. Good Samaritan Member
There are no requirements to become
a member or any restrictions to leave.
VAGSC is like a grape vineyard.
When it is healthy, it produces grapes
in abundance; when it is feeble, it
produces little if any. By day’s end its
workers reap God’s rewards. Our
organization recommends that its
members:
-Heal all those suffering in our world
through prayer, especially by reciting
the Divine Mercy Chaplets. If possible
recite the chaplets at 3pm to honor the
sorrowful Passion of Jesus, while
asking Him to show His mercy to the
whole world.
- Donate to the efforts of VAGSC to
help
the
less
fortunate
and
disadvantaged especially to protect
innocent fetuses. Donate based on
your financial situation, give from
your heart not just because you can
afford it. According to Jesus’ teaching,
He once said, “I tell you truly, two
coins of the poor widow put in more
than all the rest” (Luke 21:3).

V. Logo of VAGSC
The main basic idea of VAGSC is the
image of the Divine Mercy, which
illustrates the love of God as well as
His graces and mercy being poured
upon the sins that mankind, which is
represented by the globe, have
committed. VAGSC’s
members’
duties are to heal the spiritual and
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bodily wounds of the world through
prayer and the offering of assistance to
people in need.

VI. Members’ Rights
* To complete duties of the Good
Samaritan that God is asking and be
blessed for serving others.
* Benefactors will be prayed for every
Friday at 3pm during the Divine
Mercy Devotion at the Charities
Center and the Charities Center
Abroad in Vietnam.
* Benefactors will also be prayed for
at the monthly and the yearly Masses
by the adviser priests.
* Worship God and love your
neighbor as yourself, are the two basic
commandments that the members of
VAGSC live by. In order to help
others you must be able to take care of
yourself. By spreading the word and
being united in prayer, we must have
trust in God that he will show His
mercy and blessings to the world by
reciting the Chaplet of Divine Mercy.
Because Jesus made a promise with
Saint Faustina that God will save
those who honor His Divine Mercy,
He said, “Not one of them will go into
the fire of hell. I shall particularly
defend each one of them at the hour
of death” (1224).

VII. Feast Day of VAGSC
VAGSC honors two Feast days:
- Divine Mercy Sunday is the feast of
VAGSC, when we pray for the
forgiveness of the world’s sins
(Sunday following Easter Sunday).
- Feast of the Holy Innocent is the day
we offer all aborted fetuses of the
world as innocent saints (Dec. 28).

VIII. The Mission of VAGSC
1. Recite the Divine Mercy Chaplet
daily asking God to show His mercy
to the world.
2. Do not have abortions, and do not
participate in abortions in any way but
instead help to rescue the fetuses.

IX. Interdependent Members
Inform to VAGSC Board about the
morbidity or death of a member. In
their honor, we will pray a Chaplet of
Divine Mercy.

Tội ác khủng khiếp của lục địa Âu Châu:
Mỗi năm có tới 1 triệu 200,000 ngàn trẻ vô sinh bị hủy diệt!
Brüssel: Ngày nay tại Âu Châu, một
lục địa vốn được khai sáng bởi giáo
huấn tình thương của Kitô giáo,
nguyên nhân đứng hàng đầu gây ra cái
chết cho con người là nạn phá thai.
Chỉ trong phạm vi lãnh thổ 27 nước
thành viên của Cộng đồng Âu Châu
(EU) mà thôi, mỗi ngày đã có khoảng
3,300 trẻ sơ sinh bị giết chết một cách
vô cùng dã man ngay trong cung lòng
của mẹ chúng. Theo thống kê thì trong
27 nước thành viên của Cộng đồng, cứ
26 giây đồng hồ có một cuộc phá thai
được thực hiện, tức mỗi giờ có tới 138
thai nhi bị giết chết trước khi các em
được cất tiếng khóc chào đời và được
nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Đó là những thống kê do tập tài liệu
của viện nghiên cứu về gia đình của
Tây Ban Nha ‘Institute for family
Policies’ (IPF) đưa ra và nay được
giới thiệu ở Brüssel. Tập hồ sơ của
công trình nghiên cứu này dày 40
trang với tựa đề ‘Sự phá thai tại Âu
Châu và tại Tây Ban Nha 2010’ đã ghi
nhận là nguyên trong năm 2008 ở 27
nước thành viên của Cộng đồng Âu
Châu đã có tới 1,207,646 đứa trẻ vô
sinh bị giết chết một cách vô nhân đạo
bằng nhiều cách thế khác nhau qua tệ

nạn phá thai: Hoặc người ta dùng kềm
cho vào tử cung người mẹ và kéo dựt
thai nhi ra khỏi đó; hoặc người ta dùng
kéo luồn vào tử cung người mẹ rồi cắt
nát óc và thân thể các em ra từng
mãnh nhỏ, nếu thai nhi đã quá lớn, sau
đó họ dùng máy hút các phần thân thể
kia ra khỏi lòng mẹ và vất vào thùng
rác như những đồ hôi thúi. Các nhà
chuyên môn phỏng đoán là năm 2008
trong toàn lục địa Âu Châu, tức gồm
27 nước thành viên của Cộng đồng EU
và các nước Âu Châu khác ngoài
Cộng đồng, trong số đó kể cả Nga Sô,
có khoảng 2,900,000 trẻ em vô sinh bị
giết chết qua tội ác phá thai. Con số
các trẻ vô sinh bị giết chết đó tương
đương với tổng số dân cư của các
nước Âu Châu
sau đây hợp lại:
Estland (1triệu
3),
Zypern
(800,000),
Luxemburg
(500,000) và
Malta (400,000).
Tập tài liệu
thống kê cho
hay trong 15
nước thành viên
của Cộng đồng
Âu Châu trước
khi mở rộng và
thâu nhận thêm
các nước Đông
Âu thì trong
khoảng thời gian
từ năm 1998 đến
năm 2008, trung
bình mỗi năm có
khoảng
trên
70,000 trường
hợp phá thai hay
8.3%. Và Tập tài liệu về tội ác phá
thai này cũng cho hay Tây Ban Nha là
nước đứng hàng đầu trong tệ nạn phá
thai này. Tại bán đảo Ibérie này, một
đất nước tuy trên 80% dân chúng là
người Công Giáo, nhưng lại do Đảng
xã hội cầm quyền mà đứng đầu là thủ
tướng Zapatero, cho ban hành một đạo
luật (27.2.2010) cho phép được tự do
phá thai nhất thế giới, qua đó tội ác
phá thai lại càng tăng nhanh một cách
kỷ lục. Theo tập tài liệu thì trong vòng
mười năm qua ở Tây Ban Nha trung
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bình mỗi năm có khoảng 62,000
trường hợp phá thai. Như vậy, trong
toàn thể các vụ phá thai tại các nước
thành viên của Cộng đồng Âu Châu cũ
(EU) thì đã có 87% xảy tại Tây Ban
Nha.
Nhưng theo tập tài liệu, nếu tính thêm
5 năm trước đó nữa, tức trong vòng 15
năm vừa qua, trên toàn lãnh thổ 27
nước thành viên của Cộng đồng Âu
Châu có trên 20,000,000 trẻ vô sinh bị
giết chết ngay trong cung lòng mẹ
chúng. Đa số các vụ phá thai trên xảy
ra tại: Rumänien (4,070,000), Pháp
(3,080,000), Anh (2,980,000), Ý
(1,990,000), Đức (1,850,000), Tây
Ban Nha (1,100,000).
Và tập tài liệu cũng cho hay rằng lý do
chính của hiện tượng số dân chúng sút
giảm trầm trọng và số người già tăng
lên tại Âu Châu hiện nay là nạn phá
thai. Trong 15 năm vừa qua, con số
dân chúng dưới 14 tuổi tại 27 nước
thành viên của Cộng đồng Âu Châu
giảm xuống như sau: 89 triệu vào năm
1993, đến năm 2008 chỉ còn 78,4
triệu, tức giảm mất 10,6 triệu người.
Và chính trong khoảng thời gian các
năm này tại phần đất của 27 quốc gia
thành viên Cộng Đồng Âu Châu đã có
trên 20,000,000 trẻ vô sinh bị giết chết
trong lòng mẹ. Nguyên năm 2008,
trong số 6,500,000 người phụ nữ
mang thai thì đã có tới 1,200,000 thai
nhi, tức 18.3%, bị giết chết.
Ông Carlo Casini, chủ tịch Phong trào
đòi quyền sống tại Ý cho rằng đây hẳn
là một cơn khủng hoảng trầm trọng về
các giá trị luân lý của lục địa Âu
Châu. Và ông còn tiếp: Nếu chúng ta
không thay đổi được não trạng con
người, thì chúng ta sẽ không thể vượt
lên trên được thảm trạng Âu Châu
này.
Còn bà Claudia Kaminski, chủ tịch
phong trào Hành động cho quyền sống
của tất cả mọi người tại Đức, đã bày tỏ
là bà bị sốc mạnh trước các kết quả do
tập tài liệu IPF trên đưa ra. Theo bà
Kaminski, chính phủ CHLB Đức có
trách nhiệm phải đưa vấn đề phá thai
vào trong nghị trình các cuộc gặp gỡ

cấp nhà nước và các cuộc hội đàm
giữa các vị lãnh đạo các chính phủ. Bà
Kaminski khẳng định: “Thật là một
điều không thể chấp nhận được, đó là
một đàng các nước thành viên của EU
phàn nàn kêu ca về sự sút giảm dân số
trầm trọng trong Cộng đồng, còn một
đàng khác họ lại bất động ngồi nhìn
cảnh hàng loạt trẻ em bị giết chết một
cách dã man trong cung lòng của mẹ
chúng qua tệ nạn phá thai, xảy ra ngay
trên phạm vi trách nhiệm của mình”.
Nhưng người ta tự hỏi: Tại sao những
con người được sinh ra và lớn lên trên
một lục địa vốn được khai sinh bởi
Kitô giáo, vốn chịu ảnh hưởng sâu xa
nền văn minh Kitô giáo, mà lại mau
chóng biến thành những kẻ giết người
và cho phép giết người một cách dã
man như thế? Đâu là lương tri lành
mạnh và nhân bản của con người văn
minh?
Hiện tượng đen tối này tố cáo chủ
nghĩa vô thần, chủ nghĩa vô luân lý,
chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa tự do
xác thịt, chủ nghĩa hưởng thụ quá trớn,
v.v… đang thống trị và đang tìm cách
dìm sâu cả lục địa Âu Châu vào hố
diệt vong.
Vì thế, vào năm 1917, khi thế giới
đang phải đứng trước hiểm họa cộng
sản vô thần bùng nổ ở Nga Sô đe dọa
trầm trọng sự sống còn của thế giới,
thì Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên
Chúa, đã thân hành hiện ra ở Fatima
để mách bảo cho con cái loài người
cách thức chống trả lại một cách có
hiệu quả, đó là thực hành ba mệnh
lệnh hết sức đơn giản của Mẹ:
• Ăn năn cải thiện cuộc sống,
• Lần hạt Mân Côi mỗi ngày,
•Tôn sùng Mẫu Tâm.
Vậy ngày nay cả nhân loại nói chung
và lục địa Âu Châu nói riêng lại đang
phải đối mặt với những đe dọa còn
nguy hiểm hơn bội phần, mà dấu hiệu
khởi đầu là tội ác giết hàng triệu thai
nhi một cách vô cùng man rợ với sự
bao che của luật pháp, thì nhân loại
càng cần phải thực hành các mệnh
lệnh trên của Mẹ Maria một cách khẩn
thiết hơn bao giờ hết, nếu họ muốn
được sống và muốn được cứu rỗi.
Lm Nguyễn Hữu Thy
Bạn có thể ngủ yên được sao???

A Promising Green Grass Path
(Translated by Peter & Francisco)
Respected Clergy, Ladies and Gentlemen.
First of all, on behalf of VAGSC, we would like to thank you from the bottom of our hearts. We were
united during Divine Mercy Sunday Mass, asking the graces and mercy of God to pour down on all of the
world’s transgressions. We give thanks to God and the Vietnamese American Good Samaritan Charities’
members, both near and far, who donated their talents and gave financial support. They have exemplified the
beautiful image of the Good Samaritan that Jesus preaches about in the Bible.
According to statistics, more than 45 million fetuses are destroyed yearly. Has Satan possessed these people
to commit such atrocities? They have destroyed their own fetuses based on many reasons and under strange
circumstances. They enjoy the act of sex but do not want to be responsible if it resulted in conceiving a child.
They are misguided and misled because they lack religion, morals, or education, which caused them to engage in
the inhumane act of abortion. Those who participate and support abortion are not just uneducated people, but
are also within the hearts and spirits of the highly educated. Pro-Choice advocates even reside in the power of
the highest ranking of authorities all over the world.
The non-profit organization, VAGSC, aims to protect human life and relies on its Good Samaritan
members to constantly fight against the work of Satan in the battle of saving tiny fetuses, valuable creations who
are God’s gifts to human kind. Our work seems insignificant and trivial in comparison to the huge waves of the
rapidly increasing number of abortions taking place in our world today. The work of VAGSC is still in its infant
stage, no different than a young child using a shell he finds on the beach to try to empty the vast ocean water.
Our work is like a poor and deprived farmer pulling a bucket of water out of a well to collect drinking water for
his entire family. However, his old bucket unfortunately has holes in it. By the time he makes it home from the
long walk from the well, not a single drop of water remains. Several weeks later the farmer’s neighbors notice
that a path of green grass had grown along the farmer’s path from the well to his home, from all the drops of
water that had leaked out of his old bucket.
Because our world is filled with hatred and killing, destruction has taken its toll. The Vietnamese
American Good Samaritan’s local and distant members depend and trust in the strength of Divine Mercy. God’s

Divine Mercy waters our Earth a promising green grass path; within it, there is hope, life
life and love for all human
kind. Only through abstinence from material things, fasting, and constant prayers will we hope to contribute in
building a peaceful world.
Sự Lạ?

Khi Linh Mục đổ nước Thánh rửa tội cho em Valatino Mora,
nước Thánh chảy xuống đã kết thành sâu Chuỗi như hình trên.

Tiếng Van Nài Của Thai Nhi!
Hãy sinh con ra! Nghe theo tiếng gọi
Của chính con của nhân loại lương tri
Con thành người: Con mong mỏi quá đi
Nhẫn tâm giết! Tội sát nhân gớm ghiếc!
Con kết tinh của tình yêu tha thiết
Của mẹ cha, của linh khí anh hoa
Của yêu thương, của tình ái chan hòa
Của son sắt của tơ duyên vĩnh cửu
Sao giờ đây mẹ cha lại dè bỉu
Chính đứa con giọt máu của mẹ cha
Chính đứa con đã kết tụ đơm hoa
Từ ân ái từ tình yêu trân quí
Cho con ra đời dù không hoan hỷ
Bỏ con nơi bố thí viện tế bần
Dù cùng cực sống khốn khổ bần dân
Con muốn sống muôn ngàn lần hơn chết!
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Internet: Xứ Đức Mẹ Lên
Trời tại Mordona, Tây Ban
Nha. Chị Erica, 21 tuổi, rửa
tội cho con trai, Lavatino
Mora, vì nghèo không có
tiền, nên nhờ chị Sillvana
một thợ ảnh chuyên nghiệp
chụp cho một bức hình. Khi
đi rửa phim, Erica rất ngạc
nhiên, khi thấy có hình lạ
trên. Sự lạ có thể xẩy ra, vì
niềm tin vào sâu Chuỗi đã
mai một nơi nhiều người!
Xin lần hạt hàng ngày.

Một nghĩa trang buồn!
Nơi chôn cất các thai nhi bất hạnh

Ông Chủ Nhân Hậu
Vào khoảng sáu giờ chiều, mặt trời bắt
đầu chìm dần xuống phía tây. Ông
Chủ trở lại vườn nho Vagsc, chuẩn bị
trả tiền công cho thợ làm của mình.
Vừa thấy Ông Chủ tới, Ông Đại Diện
chạy lăng săng đứng ngay lên hàng
đầu và thao thao bất tuyệt rằng:
Ô. Đại Diện: “Thưa Ông Chủ, việc
của con toàn những việc vĩ đại. Thứ
nhất là tập thể thao có ý hướng, con
chạy hai vòng lớn quanh khu xóm, cầu
nguyện cho gia đình, cho quê hương,
cho thế giới; kế đó con lên mạng, xem
các việc đang xẩy ra trên hoàn vũ …;
liên lạc với các trung tâm cứu vớt thai
nhi bên VN; 3 giờ chiều tưởng nhớ đến
giờ Tử Nạn của Chúa; 5:30 PM con đi
dâng lễ … 7:00 tối tạ ơn Đức Mẹ ….”.
Ông Chủ: Con giỏi lắm, con đã dùng
hết khả
năng
Chúacủa
banJuan
choDiego
con.
Hình
Mẹ in
trênThiên
khăn quàng
Với lòng nhân hậu Ta trả công con 1$.
Kiến Què. Khúm núm lết đến trước
Ông Chủ và thưa: “Thưa Ông Chủ,
thân con tàn phế, con chỉ làm những
việc nhỏ: Sáng ra cố gắng lắm mới lết
được 3 vòng quanh nhà, cầu nguyện
cho con cái khô khan nguội lạnh, cầu
cho cha mẹ và các linh hồn mồ côi,
cầu xin cho thế gian lỗi lầm …,3 giờ
chiều con lần chuỗi thương xót, sau đó
đi nhặt tiền xu nuôi heo đất để cứu vớt
thai nhi; đi lượm ống lon nuôi người
phong tật …; sau khi dự lễ chiều, con
nấu cơm tối, dọn ăn và rửa chén …”.
Ông Chủ: Thân anh đã phế tật, nhưng
anh biết chu toàn bổn phận hàng ngày
của anh, Ta cũng thưởng anh 1$.
Kiến
Què
*
Giám
Đốc
Ống
Lon

Xin cứu giúp
Hội từ thiện VAGSC bảo trợ 9 trung
tâm, với những thiện nguyện viên qủa
cảm, đang dành giật với Satan, cứu
vớt các thai nhi đang gặp cảnh khốn
khó, bị thế gian hủy diệt!

Qũy Tiết Kiệm
Bảo Vệ Sự Sống
Hội VAGSC thu lượm tiền xu,
bằng cách xin bà con nuôi heo đất.

Tâm
Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng
quan trọng, nên người ta mới gọi
là tâm.
Tâm của một người còn quan
trọng hơn vì nó là nhân cách của
một người.
-

Heo đất nuôi ở nhà Hưu Dưỡng Bùi
Chu, khá mập. Cha Niên Trưởng nhận
bằng Tri Ân của Hội Từ Thiện VAGSC.
Xin Chúa trả công Quí Ân Nhân HDBC
Bằng Tri Ân
hạng I được
trao cho cụ
Trần Huy Thể,
đã 96 tuổi đời,
mắt mờ, chân
chậm, vẫn
chăm lo Heo
Đất gây qũy
Bảo Vệ Sự
Sống được

3 năm.

Bà Maria Nguyễn Thị Khang ở LA, 86
tuổi, đã săn sóc Heo từ 3 năm qua, bà
được trao bằng Tri Ân hạng nhất.
Em
Colin
Khoa
Nguyễn
Santa Ana
Children
2010 Good
Samaritan
King
*

-

Tâm lệch lạc thì
sống ngiêng ngả
điên.
Tâm gian dối thì
sống bất an.
Tâm ghen ghét thì
sống hận thù.
Tâm đố kỵ thì cuộc
mất vui.
Tâm tham lam thì
sống dối trá.

cuộc
đảo
cuộc
cuộc
sống
cuộc

Cho nên, ta không những đem tâm
đặt ngay ngực để yêu thương mà
còn:
- Để trên tay để giúp đỡ
người khác.
- Đặt trên mắt để nhìn thấy
nỗi khổ của người khác.
- Đặt trên chân để mau
mắn chạy đến với người
cùng khốn.
- Đặt trên miệng để nói lời
an ủi với người bất hạnh.
- Đặt trên tai để biết nghe
lời than trách, góp ý của
người khác.
- Đặt trên vai để biết chịu
trách nhiệm và chia sẻ
trách nhiệm với vợ chồng
và anh chị em.
Thân xác không tim thì thân xác chết.
Làm người vô tâm thì cuộc sống chỉ có
hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi
người.

Em
Catherine
PhươngHiền Nguyễn
Westminster
Children
2010 Good
Samaritan
Queen

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: VAGSC

PO Box 6407
Santa Ana, CA 92706
Non Profit Org. # 37 155 2124

Email: vagsc1@yahoo.com
www.vagsc.com
All donations are Tax deductible

*

The best things in life are free:
Love, laughter, caring and sharing.
Sưu tầm của Kiến Con

* Tâm lưu manh, lừa đảo, xảo quyệt, bất
tín, bất trung; không biết ăn năn sám hối.
Phần thưởng đời đời: Chầu Diêm Vương.
*
* Tâm chân chính, kính Chúa, yêu người.
Phần thưởng vĩnh cửu: Thiên Đàng.
Cảm nhận của Kiến Què

Xin quí vị mở www. kinhmungmaria.com – sẽ thấy việc làm vô nhân đạo của con người ngày nay đang hủy diệt thai nhi vô tội.
Website này của Rev. Trần Việt Hùng, New York – VAGSC xin cám ơn Cha rất nhiều – Và xin giới thiệu với bà con cô bác
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“Tránh qua bên kia mà đi … Luca 10:37”
VAGSC: Hội từ thiện VAGSC đã chọn dụ
ngôn Người Samarit Nhân Lành (Luca
10:37), làm nền tảng căn bản và là ánh
sáng soi chiếu cho những hoạt động của
Hội. Sau đây chúng ta hãy học hỏi qua nhị
vị Linh Mục suy niệm về dụ ngôn này. Nếu
không, trên đường đời, nhiều khi chúng ta
cũng là người ‘tránh qua bên kia mà đi’.

I. Lm Joseph Nguyễn Thái suy niệm
- Trước hết tình thương thì ở gần để
nhận biết nhu cầu của người bị cướp.
Khác với Thày Tư Tế và Thày Lêvi,
khi trông thấy thì “tránh qua bên kia
mà đi”, ngoảnh mặt làm ngơ. Còn
Người Good Samatinô thì ông “lại đến
gần”. Tình thương tự bản chất không
thể tránh xa. Tình yêu đã thúc đẩy
Thiên Chúa (2Cr 5:14) đi tìm kiếm
chúng ta (Lc 19:10), ở gần chúng ta
(Tv 145:18), ở giữa chúng ta,
Emmanuel (Mt 1:23), và sau cùng lại
còn muốn ở trong sự thâm sâu của linh
hồn chúng ta tới nỗi hiện diện ở trong
lòng chúng ta (Ga 6:56, 17:23).
- Thứ đến, người Samaritanô nhân
hậu đã coi sự đau đớn của kẻ bị cướp
đánh như là nỗi đau của chính mình,
để rồi từ đó mình phải hành động
ngay, tự cảm thấy mình có liên hệ với
số phận của họ. Ông không chỉ đơn
giản báo cho chính quyền biết, nhưng
đã băng bó vết thương, dìu lên ngựa
và đem người đó tới quán trọ. Tình
yêu đích thực là tình yêu biết chia sẻ
ngọt bùi, chia sẻ đau khổ với người
mình yêu. Đâu là bằng chứng để nói
rằng: Chúng ta yêu Chúa hết lòng, hết
linh hồn, hết trí khôn, và hết sức mình
(Lc 10:27); nếu không phải là những
hành động cụ thể được thể hiện qua
tha nhân giống như chính chúng ta (Lc
10:27). Thánh Gioan đã nói rằng:
“Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa
mà lại ghét anh nhem mình, người ấy
là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương
người anh em mà họ trông thấy, thì
không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ
không trông thấy” (Ga 4:20).
- Sau hết, lòng bác thật không phải chỉ
chốc lát, ngắn ngủi, nhưng là liên tiếp,
được chứng minh qua lời ông căn dặn
chủ quán là sẽ trở lại để thanh toán
mọi chi phí. Tình yêu đích thực không
thể có sự gián đoạn trong việc săn sóc.

Một tình yêu cho đến cùng, là tình yêu
chân thật, cho dù bất cứ đối tượng của
tình yêu là ai. (Báo: Hiệp Thông)
II. Lm Lê Quang Uy DCCT suy niệm
“Con cứ ám ảnh mãi về ông thày Tư
Tế và thày Lêvi, các vị đã trông thấy
nạn nhân dở sống dở chết trên đường
xuống Giêricô, lần lượt kẻ trước người
sau, đã tránh qua bên kia mà đi”.
Kính thưa Chúa Giêsu.
Tối hôm qua, thứ Tư 7-7-2010, khi
chuẩn bị cho buổi Suy Tôn Lời Chúa
về Chúa Nhật XV thường niên sắp
đến, như mọi lần con đã nói, đã giảng
trước cộng đoàn trong nhà thờ rất
hăng, rất say sưa nhiệt thành. Nhưng
rồi sau đó, nghĩ lại, câu truyện Chúa
kể cho ông thông luật về người Samari
tốt bụng, thì thú thật, đã làm con phải
ray rứt xấu hổ.
Câu truyện quen lắm, thuộc làu, thậm
chí hồi còn thanh niên, năm 1980,
chưa đi tu, con đã sáng tác cả một vở
nhạc cảnh nho nhỏ để cùng cha Tiến
Lộc, lúc ấy vừa mới đi tù về rồi sẽ lại
đi tiếp, và các bạn nhóm Mai Khôi
diễn trong buổi sinh hoạt Giáo Lý.
Vậy mà lần này, bây giờ, đọc lại câu
truyện, con cứ bị ám ảnh mãi cái câu
Chúa kể về ông thầy Tư Tế và ông
thầy Lêvi, họ đã trông thấy nạn nhân
dở sống dở chết, lần lượt kẻ trước
người sau hai vị đã “tránh qua bên kia
mà đi”.
Con bị thôi thúc viết ra những giòng
này, không phải như là bài báo con
viết mọi khi, mà như là một lời
nguyện để sám hối riêng trước Chúa
và để xin lỗi chung các anh chị em của
con, những người cũng đang nằm dở
sống dở chết trên đường con đi hôm
qua, hôm nay, và có lẽ ngày mai nữa!
Kính thưa Chúa Giêsu,
Giống như thầy Tư Tế và thày Lêvi,
con cũng đã “tránh qua bên kia mà đi”
vì trước mặt con, mới hôm 3 tháng 7
đây thôi, có một giáo dân ở đâu đó
không chỉ bị đánh trọng thương, mà
còn bị rơi vào cảnh sợ hãi đến chết.
Con đọc được tin tức trên mạng, thấy
nhói lòng, xót xa một thoáng, rồi thôi,
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lại tiếp tục mải mê với công việc mục
vụ đang đảm nhận. Con tệ bạc đến nỗi
quên cả đọc một câu kinh cho linh hồn
người ấy như thói quen vẫn làm khi
gặp một người bị tai nạn xe cộ ngoài
đường! Con đã chọn thái độ im lặng
cho khỏi bị rắc rối với cả phía chính
quyền lẫn giáo quyền. Con biện hộ là
mình có nói đi chăng nữa cũng chẳng
ăn thua gì với ai, cũng chẳng giải
quyết được vấn đề. Con tự dỗ dành
mình là, thôi, cứ yên tâm đi, rồi ra các
Đức Cha và các Cha ở Giáo Phận đó
sẽ có cách để cứu giúp và bênh vực
nạn nhân. Lại có tiếng nói thì thầm
ngăm đe trong thâm tâm con: Này,
liệu hồn, không nhớ năm ngoái đã
mạnh miệng nói gì, đã mạnh tay viết
gì, để đến nỗi bây giờ! Thế là xong,
con đã “tránh qua bên kia mà đi”! …
Kính thưa Chúa Giêsu,
Khi con soạn bài giúp suy tôn lời
Chúa và giảng Chúa Nhật, con đã đọc
được trong phần chú giải trong bản
‘Lời Chúa Cho Mọi Người’ một đọan
rất thấm thía như sau: (chính ông Mục
Sư Luther King người Mỹ, gốc da đen
đã bị ám sát chết, cũng đưa ra một bài
học về dụ ngôn này) “Tình thương
không giới hạn trong việc trợ giúp
những ai đau khổ. Ban đầu chúng ta
phải là người Samarit tốt lành, đối với
người gục ngã trên đường ... Nhưng
một ngày nào đó, chúng ta nên biết
rằng ‘con đường đi Giêricô’ phải được
chỉnh đốn lại, để những người đàn ông
đàn bà, đang và sẽ đi trên con đường
đó không còn tiếp tục bị đánh đập và
cướp bóc nữa …”.
Thưa anh chị em, những người thân
cận của tôi, tôi xin lỗi tất cả anh chị
em, xin lỗi những phụ nữ, những cụ
già, những em bé, những người trên
đường đi Giêricô ngày hôm nay, đã bị
đánh nhừ tử, dở sống dở chết …
Kính thưa Chúa Giêsu,
Con xin cúi đầu sám hối trước Chúa,
Đấng đã từng dừng lại dọc đường chứ
không ‘tránh qua bên kia mà đi’ khi
thấy chính con, thấy mọi người, thấy
cả nhân loại này bị tội lỗi đánh cho
nhừ tử, nằm dở sống dở chết trong
đời. Chúa đã tiến lại gần, cúi xuống,
qùy hẳn xuống, lấy chính Máu của

Chúa đổ lên vết thương của chúng con
băng bó lại, rồi đưa chúng con vào nhà
thương của Chúa, để Hội Thánh chăm
sóc chữa lành cho chúng con bằng các
Bí Tích.
…
Sám hối rồi, mà thú thật với Chúa, con
cũng không biết mình có thể can đảm
sống được như Chúa muốn hay
không! Chính điều ấy làm cho con ray
rứt, làm con thấy mình không đáng
được Chúa tha thứ. Thôi thì xin Chúa
chữa lành cho con bằng cách ban một
ơn nào đó Chúa thấy lúc này là cần
thiết đối với con.
Để kết thúc, con xin chép lại một lời
nguyện của cha Nguyễn Công Đoan,
Dòng Tên, cha giáo môn Kinh Thánh
của con hồi trước. Lời nguyện này do
chính ngài kể là ngài đã viết ra trong
khi ngồi tù cách nay hơn 30 năm:
Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo Ý Chúa,
Làm chân tay cho người què cụt,
Làm đôi mắt cho người đui mù,
Làm lỗ tai cho người bị điếc,
Làm miệng lưỡi cho người không nói được
Làm tiếng kêu cho người chịu bất công.
Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đồng lúa,
Để đưa cơm cho người đói đang chờ,
Và đưa nước cho người họng đang khô,
Đem thuốc thang cho người đang đau ốm,
Đem áo quần cho người đang trần trụi,
Đem mền đắp cho người rét đang run.
Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đường vắng,
Thắp đèn soi cho ai bước trong đêm,
Đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh,
Truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi,
Nâng phẩm giá cho người đời chà đạp,
Đem tự do cho những kiếp đọa đầy,
Lạy Chúa, xin cứ gửi con vào thôn xóm,
Đem an hòa cho những ai bất thuận,
Đem an bình cho những kẻ sống âu lo,
Đem ủi an cho người đang sầu khổ,
Đem niềm vui cho những ai bất hạnh,
Đem vận may cho những người gặp rủi ro.
Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả
Cho mọi người được hạnh phúc an vui
Còn phần con, xin gửi hết nơi Ngài,
Là Thiên Chúa, là tình yêu, là lẽ sống,
Ngài cho con tất cả niềm hy vọng,
Để tin yêu mà vui sống trọn đời …
Lm Lê Quang Uy,DCCT 7-2010 (Internet)
Xin Chúa trả công bội hậu cho quí Ân Nhân,
đã hy sinh đóng góp, để sứ mạng của Người
Good Samaritan có khả năng thực hiện.

Kính thưa quí vị,
12 vị phong tật đáng thương đang nằm la liệt trên đây, đại diện cho 288 người,
thuộc bốn trại: Phú Bình, Qủa Cảm, Đông Lệnh, Sóc Sơn. Họ là ai? Họ là những
người phong tật miền xa xôi hẻo lánh, chân tay họ mất dần mòn theo năm tháng!
Họ đang được chính Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, và các cộng sự viên săn
sóc. Lâu nay các trung tâm này đã được các hội từ thiện đến từ Mỹ, Đức, Pháp
cứu giúp. Nhưng vì nhu cầu mỗi ngày một gia tăng, cho nên công việc từ thiện
trở nên rất nặng nề, Đức Cha kêu gọi bà con cô bác hải ngoại bảo trợ thêm.
Hội VAGSC, đang làm mắt cho người mù, vực dậy các bệnh nhân vô vọng HIV &
AIDS, cứu vớt các thai nhi, và bây giờ bảo trợ các anh em phong tật miền xa xôi
hẻo lánh, bằng cách thành lập thêm Phân Bộ cứu người Phong Tật đơn côi;
phân bộ này nằm trong chương mục của VAGSC, và đề cử ba vị Đại Biểu: Cẩm
Vân Vũ, Cathy Đào và Phương Dung Nguyễn, đặc trách Phân Bộ Đặc Biệt này.
Bảo Trợ 1 người Phong Tật
5 Đồng 1 tháng.
Trưởng Ban Điều Hành
Joseph Alexander Hoạt Nguyễn
Please help, send check to:

VAGSC
PO Box 6407
Santa Ana CA 92706
Dưới Check đề Phong Tật
Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, đang cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể.
“Ai cho những kẻ bé mọn này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi …,
Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”Mathêu 10:42).

Tông Đồ Sùng Kính Lòng Thương Xót Chúa
Để băng bó vết thương thế giới hoang tàn, đổ nát, xin quí vị phát động gia tăng
việc Sùng Kính LTX Chúa, cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha, xin Người thương
xót thế giới. Mong quí vị hiệp thông, và tiếp tay với chúng tôi, bằng cách giới
thiệu đến bà con cô bác xa gần, lời cầu xin vắn gọn này. (Tài liệu có sẵn tại VAGSC)
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