
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Bạn Đã Thấy Gì Trong Mùa Đại Dịch? 

Bạn đã thấy gì tôi không biết?  Nhưng riêng tôi, giữa cơn 

đại dịch đang hoành hành trên đất nước tôi đang sinh sống. Tôi đã 
và đang thấy Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được biểu lộ qua 
những con người, và qua những việc làm cụ thể.  
 

Tôi đã THẤY Lòng Thương Xót của Chúa qua những sự hy sinh 
của các nhân viên y tế: Các bác sĩ, y tá, điều dưỡng, hộ lý và thiện 
nguyện viên…những người đã và đang hiện diện mỗi ngày trong 
các bệnh viện ở Ý, ở Pháp, ở Tây Ban Nha, và ở New York với 
tất cả nhiệt huyết, tình yêu thương và lòng trắc ẩn để chăm sóc cho 
các bệnh nhân nhiễm Coronavirus.   
 

• Họ đã phải làm việc cật lực 24/7, để chăm sóc cho các bệnh 
nhân bị nhiễm Coronavirus.  

• Họ phải sống trong lo sợ bị nhiễm Coronavirus, vì hàng 
ngày phải ở gần với các bệnh nhân.   

• Họ phải tự sống cách ly với thân nhân, chỉ nói chuyện và 
nhìn nhau qua điện thoại, qua Facetime, qua Zoom…   

• Họ có nhà cao cửa rộng, có phòng ngủ ấm áp mà không 
dám vào ngủ, nhưng phải ngủ ở ngoài gagare, ngủ ngoài 
lều đàng sau vườn, ở dưới basement …  

 

Tôi đã THẤY Lòng Thương Xót của Chúa qua những gương hy 
sinh quên mình của các môn đệ của Chúa.   
 

• Cha Giuseppe Bardeli, người Ý, đã tự nguyện và vui vẻ 
nhường máy trợ thở của Ngài cho một bệnh nhân trẻ khác 
ngay trong phòng cấp cứu hồi sinh. 

• Cha Giuse Hoàng Trọng Hữu, mới chịu chức linh mục được 
hơn một năm, đã tình nguyện vào tâm dịch xã Sơn Lôi, tỉnh 
Vĩnh Phúc, để chăm sóc đời sống tinh thần, hỗ trợ người 
dân Sơn Lôi phòng chống dịch bệnh. 

 

Tôi đã THẤY Lòng Thương Xót của Chúa qua những người Mỹ 
gốc Việt ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ. 
 

• Chủ nhân và nhân viên Nhà hàng Phở Hà Nội tại Bắc Cali, 
đã cung cấp miễn phí hàng trăm phần ăn mỗi ngày cho các 
bác sĩ, y tá và nhân viên y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế ở 
San Jose, California. 

• Anh chị Tony Nguyễn đã trao tặng toàn bộ kho hàng thiết 
bị y tế của anh chị, giá trị cả triệu Mỹ Kim cho các bệnh 
viện ở thành phố Dorchester, Massachusetts.  

• Chị Nga Anna Kalinsky và ông Allan Kalinsky chủ nhân của 
công ty NuGenesis Nails đã quyên tặng 208,000 cặp bao tay 
y tế và 3,000 bộ khẩu trang cho các bệnh viện. 

• Tại Tampa Bay, Seattle, Panama City, Dracut, Boston các 
chủ tiệm Nails đã cùng với thợ biến những tiệm Nails của 
họ thành "xưởng may khẩu trang" tặng cho các bệnh viện. 

. 
	

• Dược sĩ Phạm Thị Hiền ở Mobile, Alabama, đã vơ 
vét toàn bộ tiệm thuốc của chị, gồm có 13,000 cặp 
bao tay, 6,500 khẩu trang cùng nhiều dụng cụ y tế 
và thuốc men khác tặng cho Providence Hospital.   

• Ông John Ngô, chủ tịch công ty Whale Spa & 
Skyline Beauty Supply, tặng bệnh viện 
MemorialCare Orange Coast Medical Center tại 
Fountain Valley 45,000 khẩu trang và  280,000 
bao tay. 

 

Và tôi đã THẤY Lòng Thương Xót của Chúa qua những 
hình ảnh thật đẹp. 
 

• Trong 40 ngày mùa Chay, có những bạn trẻ đã bỏ 
xưng tội, bỏ tham dự thánh lễ lâu năm…ăn năn 
sám hối, chạy đến lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải, 
làm hòa với Chúa, quyết tâm thay đổi, và làm lại 
cuộc đời.  

• Có những người chồng, người cha đã từ bỏ rượu 
bia, cờ bạc và quyết tâm thay đổi cuộc sống, đi 
làm về là ở nhà với vợ với con, sống gắn bó hơn, 
thân mật hơn, gần gũi hơn, và có trách nhiệm hơn 
với gia đình.    

• Có những gia đình trẻ, vợ chồng con cái cùng 
nhau lặng lẽ, với khẩu trang che kín khuôn mặt, 
vào Nhà Nguyện viếng Chúa.   

• Có những bạn trẻ, rất trẻ, âm thầm vào Nhà Thờ 
viếng 14 chặng đàng Thánh Giá trong những ngày 
thứ Sáu. 

 

Bạn thân mến, nếu hôm nay, bạn nhận ra Lòng Thương 
Xót của Chúa đã, đang, và vẫn còn trải qua từ đời nọ tới 
đời kia qua những nghĩa cử cao đẹp, qua những sự rộng 
rãi, quảng đại, biết hy sinh quên mình, và qua lòng sám 
hối ăn năn… thì xin hãy cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa 
ban cho bạn và cho tôi một trái tim nhân ái và đầy lòng 
thương xót của Chúa Giê-su, để bạn và tôi có thể chạnh 
lòng thương, và mau mắn đưa tay ra giúp đỡ cho tha 
nhân.  Nhờ vậy, tình yêu và sự bình an đích thực của 
Chúa Kitô Phục Sinh sẽ cư ngụ dồi dào trong mỗi cá 
nhân, trong mỗi gia đình, trong mỗi giáo xứ và trong môi 
trường mà chúng mình đang sinh hoạt và làm việc.   
 

Cầu chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, vui vẻ, luôn sống 
lạc quan, tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng & Lòng 
Thương Xót của Chúa hôm nay và mãi mãi.  Xin Chúa 
chúc lành và ban bình an cho bạn và những người thân 
yêu của bạn.   
	

Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD 
www.chatinh.org  www.nhachua.net 

 
	



	
	
	

	What catches your glimpse these days are heedless to me. However, personally, amid a raging 

pandemic spread across the nation where I reside, I have seen and continue to witness the Mercy of 
God manifested through people and tangible efforts. 
 

I have SEEN the Mercy of God expressed through the sacrifices of the frontline medical, healthcare 
workers: doctors, nurses, medical professionals, nursing assistants and volunteers who show up every 
day with energy, compassion, and resilience for the work of care at hospitals in Italy, France, Spain, 
and New York. 
 

• They worked very hard 24/7, to provide whole-person care to patients infected with 
Coronavirus. 

• They lived in fear of getting infected with Coronavirus because of potential exposure to patients 
that they come in contact with daily. 

• They placed themselves into makeshift quarantines with loved ones, they communicated with 
each other via phone, FaceTime, Zoom… 

• They fear to infect their families that even if they are the owner of a big house with cozy 
bedrooms, they dare not enter, but they sleep in the garage, live in a tent in their backyard, or 
the basement…   

I have SEEN the Mercy of God demonstrated through the self-sacrificing examples of His disciples. 
 

• An Italian priest, Fr. Giuseppe Beradelli, both willingly and joyfully giving his artificial 
ventilator to a younger patient also suffering from the virus in the intensive care unit. 

• Father Joseph Hoang Trong Huu, who has been ordained to the priesthood for more than a year, 
takes the initiative to go to the heart of the epidemic center in Son Loi, Vinh Phuc province, to 
care for the spiritual sake of others, support the people of Son Loi to thwart the outbreak of the 
virus.   

 I have SEEN the Mercy of God made known through Vietnamese Americans across the United States. 
 

• In Northern California, the owners and staff of Hanoi Pho Restaurant provided hundreds of servings per day for free of 
charge to doctors, nurses, medical professionals, and healthcare facilities in San Jose, California. 

• Mr. and Mrs. Tony Nguyen donated their entire medical equipment warehouse, worth millions of dollars, to hospitals in 
Dorchester City, Massachusetts. 

• Nga Anna Kalinsky and Mr. Allan Kalinsky, the owners of NuGenesis Nails company, donated 208,000 pairs of medical 
gloves and 3,000 sets of masks to hospitals. 

• In Tampa Bay, Seattle, Panama City, Dracut, Boston, nail salon owners, along with their nail technicians, transformed 
their nail salons into "sewing masks manufacture" donated to the hospitals. 

• Pham Thi Hien, a pharmacist who resided in Mobile, Alabama, dredged her entire pharmacy, including 13,000 pairs of 
gloves, 6,500 masks, and many other medications and medical supplies contributed to Providence Hospital. 

• Mr. John Ngo, president of Whale Spa & Skyline Beauty Supply, offered MemorialCare Orange Coast Medical Center at 
Fountain Valley 45,000 masks and 280,000 gloves. 

 

And I have SEEN the Mercy of God manifested through beautiful gestures and heartwarming sharing. 
 

• During the 40 days of Lent, some young people went astray from confession, Holy Mass for a long time... repented and 
transformed, they ran to receive the Sacrament of Reconciliation, made peace with God, resolved to change, and live a 
new life in Christ. 

• Many husbands/fathers who have given up drinking, gambling. They are determined to change their lives, and they go 
straight home from work and spend quality time with their spouse and children, they live more intimately, conscientiously, 
and responsibly to the family. 

• There are young families along with their children quietly, with masks covering their faces, going into the Chapel, and 
adoring the Lord in the Blessed Sacrament. 

• There are adolescents, quite young in age, discreetly coming to Church to pray at the 14 stations of the Cross on Fridays. 
 

My dear friends, if today you realize the Mercy of God has been and is still manifesting from generation to generation through 
virtuous acts, kindness, generosity, self-sacrificing, and beautiful gestures and heartwarming words…then let us hold each other 
in prayers. May God grant us a compassionate and benevolent heart of Jesus, so that we can be merciful, and hastily reach out 
to help others. Thus, true love and peace of the risen Christ will thrive in every person, family, parish, and the environment in 
which we live and work. 
 

May you and your loved ones remain healthy, happy, enthusiastic, and utterly believe in the Mercy of God today and forever. 
May God bless you always and grant you peace. 
 
 

What 

Have 

You 

Seen 

In 

The 

Last 
Three 

Months? 


