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Kính thưa quý ông bà anh chị em Việt Nam,

chúng ta đang sống trong tâm tình mùa Vọng chuẩn bị tâm hồn đón 
chờ kỷ niệm đại lễ mừng kính Ngôi Hai Con Thiên Chúa trở nên 
người phàm và cư ngụ giữa chúng ta (Ga 1,14).

Màu xanh của những nhánh thông và ánh nến trên vòng 
hoa mùa Vọng tượng trưng cho sự sống và hy vọng. 
Như ánh sáng xóa tan bóng tối và đem lại sự sống, 
chúng ta cũng xác tín rằng Con Thiên Chúa giáng 
sinh làm người ban tặng sự sống mới và đưa 
từng người chúng ta lên địa vị con cái Thiên 
Chúa. 

Các nhà truyền giáo Ngôi Lời, Steyler Mis-
sionare, từ hơn 147 năm nay cũng đã, 
đang và sẽ đem ánh sáng hy vọng đến cho 
những người nghèo khổ và bất hạnh khắp 
nơi trên hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ 
trên thế giới. 

Linh mục Michael Xavier là một ví dụ điển 
hình. Cha là nhà truyền giáo đồng thời 
cũng là bác sĩ đang mục vụ tại Trung tâm Y 
tế khám chữa bệnh St. Arnoldus tại Bhon-
gir, Ấn Độ. „Ngày càng nhiều người vừa 
nghèo khổ lại vừa mắc bệnh hiểm nghèo.“, 
cha viết như vậy trong thư gửi về văn phòng 
truyền giáo Steyler Mission của chúng tôi. Cha 
kể tiếp: „Anitha là một đơn cử. Lọt lòng mẹ chỉ 
với một con mắt, Anitha không được chấp nhận 
vì cha mẹ em nghĩ rằng em sẽ mang điềm xấu



đến cho gia đình. Em bị bỏ rơi trước cổng bệnh viên 
nhi ở Hyderabad và được người đi đường đem đến trao 
cho Trung tâm trẻ mồ côi và khuyết tật. Anitha hiện nay 
45 tuổi và sống rất vui tươi. Aseyha, 12 tuổi, mắc bệnh 
chấn thương tủy sống bẩm sinh. Cha mẹ em đưa em 
đến trung tâm này vì chắc chắn rằng Aseyha không thể 
sống được. Aseyha vẫn sống đến ngày nay và ở cùng 
trung tâm với Anitha. Mặc dù được chữa trị và chăm sóc 
tận tình, nhưng Aseyha vẫn không thể tự đứng dậy và đi 
lại được như những đứa trẻ khác. Nhưng bù lại Aseyha 
rất vui tươi và có một ý chí sống mãnh liệt.“

Cha Michael cùng với đội ngũ của cha hiện đang chăm 
sóc và chữa trị cho 600 người, cả trẻ em và người lớn, 
trong mái ấm tình thương, nơi Anitha và Aseyha đang 
sống. Trung tâm Y tế St. Arnoldus đón nhận hầu hết 
những người lao động nghèo khổ, người có thu nhập 
thấp hoặc không có thu nhập. Họ không thể chi trả viện 
phí nếu đến những trung tâm y tế hoặc bệnh viện khác. 
Tại đây, cha Michael và các bác sĩ cộng sự khám và điều 
trị hoàn toàn miễn phí các chứng bệnh như: tiểu đường, 
bệnh lao, bệnh phong, HIV và cả kiểm tra thị lực.

Cha Michael không chỉ đóng vai trò là bác sĩ, mà cha 
còn đứng ra tổ chức quyên góp thực phẩm và nhu 
yếu phẩm cho người nghèo ở đây. Ngoài ra cha còn 
thường xuyên tổ chức những buổi thuyết trình về y tế, 
dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và cách cải thiện đời 
sống giúp mọi người có kiến thức thêm về những lãnh 
vực này. Một bệnh nhân thường xuyên điều trị ở đây 

(Ga 1,5) 
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Nhà thuốc của Trung tâm Y tế St. Arnoldus



cho biết: „Cha Michael là điểm đến duy nhất của 
tất cả những người nghèo, bệnh nhân và cả những 
người trong hoàn cảnh khó khăn ở Bhongir.“ 

Chính vì những công việc thiết thực và ý nghĩa này 
của cha Michael, tôi, linh mục Joseph Xavier Alang-
aram, Giám đốc Văn phòng Truyền giáo Steyler Mis-
sion, kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của quý ông bà 
anh chị em Việt Nam cho công việc của cha Michael 
tại Trung tâm Y tế St. Arnoldus.  
 
Như Ngôi Hai giáng trần mang đến ánh sáng sự 
sống và niềm hy vọng cho tất cả chúng ta, ước 
mong ông bà anh chị em trong dịp Giáng Sinh này 
chung tay với chúng tôi đem ánh sáng hy vọng cho 
hơn 600 bệnh nhân và những người nghèo khổ tại 
Bhongir, Ấn Độ.

Sự quảng đại của quý vị là cánh tay nối dài cho công 
việc truyền giáo của Hội Dòng và của Giáo hội.

Kính chúc ông bà anh chị em và các cháu một mùa 
Vọng và Giáng sinh đầy tràn niềm hy vọng, bình an, 
tình yêu và ân sủng của Chúa Giêsu Cứu Thế.

Kính thư,

Linh lục Joseph Xavier Alangaram SVD
Giám đốc Steyler Mission

Một buổi thuyết trình về đề tài chăm sóc sức khỏe do cha Michael tổ chức.  

Nhiều người đợi trước cổng Trung tâm Y tế St. 
Arnoldus để chờ đến lượt khám bệnh của mình. 

Phụ nữ và trẻ em nhận thực phẩm tại trung tâm. 

M



Weihnachtsaktion 2022 của Văn phòng Truyền giáo Dòng Ngôi Lời 

* Bei vorzeitiger Ausfinanzierung werden eingehende Gelder in weitere Gesundheitsprojekte investiert.

Quý vị có thể hỗ trợ trực tiếp 
qua Homepage của chúng tôi. 

Với 25,-/ 50,- hoặc 100,- € 
quý vị giúp chúng tôi trong việc:

Quý vụ giúp đỡ bằng cách nào? 

khám chữa bệnh cho trẻ em, thanh thiếu 
niên và người già trong vùng Bhongir, 

*

khám và giải phẫu (nếu cần thiết) 
bệnh đục thủy tinh thể cho người già, 

*

khám và điều trị cho những bệnh nhân 
như Anitha và Ayesha ở trung tâm. 

*
Cha Michael đang khám cho một bệnh nhân. 

Dự án: 

Người phụ trách: Linh mục Michael Xavier SVD 

Chi phí: 21.625,- Euro* 

Mục đích: Hỗ trợ dược phẩm và chi phí khám chữa bệnh cho 3.000 bệnh nhân

Hỗ trợ Trung tâm Y tế St. Arnoldus ở Bhongir, Ấn Độ 

Foto: SVD

Thông tin tài khoản: 

Sự quảng đại của quý vị mang đến niềm hy vọng 
cho những bệnh nhân ở Bhongir, Ấn Độ. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Steyler Bank 
BIC: GENODED1STB 
IBAN: DE77 3862 1500 0000 0110 09 
Verwendungszweck: Weihnachtsaktion 2022 

Xin để lại địa chỉ liên lạc của quý vị để 
văn phòng chúng tôi gửi biên lai quyên góp.


