
CÙNG MỘT NHỊP TIM 
Tôi hân hạnh được biết Hội Bạn Người Cùi từ khi về làm giám mục Thanh hoá 
năm 2004. Năm nào cũng có một phái đoàn của Hội về thăm trại phong Cẩm 
Thuỷ nằm ở phía Tây Tỉnh Thanh hoá. Phái đoàn thường chỉ có trên dưới mười 
người nên lúc đầu tôi cứ tưởng Hội Bạn Người Cùi chỉ là một nhóm thiện chí 
khiêm tốn ít oi. Cho đến một ngày mùa hè 2007, tình cờ được tham dự đại hội 
thường niên của Hội tại Cali, tôi mới được chứng kiến kích cỡ thực sự của Hội. 
Hôm đó, tôi đã được tiếp xúc với hàng trăm hội viên gồm nhiều ngành giới 
khác nhau : nam nữ, trẻ già, thường dân, bác sỹ, kỹ sư... 

Tôi càng ngạc 
nhiên hơn nữa khi 
được biết có đến 
trên sáu ngàn 
(6000) người 
hàng năm ủng hộ 
quỹ từ thiện của 
Hội.  

Tôi cũng nghĩ đây 
chỉ là Hội của 
riêng người công 
giáo, nhưng thật 
ra, nhiều thành 
viên của Hội là tín 
đồ của các tôn giáo bạn. 

Đối với tôi, đó là một sứ điệp đầy ý nghĩa : hàng vạn người khác biệt về vị trí 
xã hội và tín ngưỡng đang chia xẻ cùng một nhịp tim thổn thức trước những 
đồng loại từng ngày từng giờ đang bị loài vi trùng Hansen hành hạ, đang ngậm 
ngùi sống bên lề xã hội vì căn bệnh quái ác... 

Tôi càng thán phục hơn nữa khi được biết các thành viên thay mặt Hội về VN 
hàng năm đã tự chi trả lộ phí hành trình.  

Tôi thay mặt cho bệnh nhân trại phong Cẩm Thuỷ Thanh hoá, cám ơn Hội Bạn 
Người Cùi đã giúp đỡ và phần nào xoa dịu đau khổ của họ.  

Tôi cầu chúc Đại Hội năm nay thành công. Xin Thiên Chúa suối nguồn Tình 
Yêu, chúc lành cho tất cả những ai noi gương người Samaritanô nhân lành, biết 
cúi xuống nâng đỡ những cuộc đời hẩm hiu xấu số. 
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