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    23.03.2022 

 

 

HỖ TRỢ KHẨN CẤP CHO NẠN NHÂN CHIẾN TRANH UKRAINA 

 

 

Kính thưa Ông Bà Anh Chị Em Công giáo Việt Nam, 

kính thưa quý Ân nhân gần xa, 

 

trong khi thế giới đang phải đối mặt với những hậu quả nặng nề cho đại dịch Covid-19 gây ra, thì cuộc 

chiến xâm lược Ukraina của quân đội Nga vào ngày 24.02.2022 đã và đang làm cho tất cả những người 

yêu hòa bình phải bàng hoàng và sửng sốt. Nhiều người không thể tin được một cuộc chiến tranh đẫm 

máu như vậy lại xảy ra ngay tại châu Âu vào giữa thời đại này.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tòa nhà ở thủ đô Kiev bị bom đạn phá hoại (Ảnh do Linh mục Andrzej Danilewicz Dòng Ngôi Lời Ba Lan cung cấp) 

 

Cuộc chiến tranh vô nghĩa này đến nay đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người và đẩy hàng triệu 

người vào cảnh không nhà. Phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi tìm đường sang các nước láng giềng ở phía 

tây châu Âu, đặc biệt là sang Ba Lan, để lánh nạn. Tính đến ngày 17.03.2022 đã có 1,95 triệu người đã 
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vượt biên giới đến Ba Lan. Mỗi ngày số người tị nạn tăng khoảng 80.000 người. Tạm thời họ được ở 

trong các gia đình người Ba Lan, trong các tu viện, nhà tĩnh tâm, hội trường của các giáo xứ hoặc trong 

các tổ chức giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh tại Ba Lan. 

 

 
Dòng người tị nạn hối hả rời khỏi thành phố Irpen, Ukraina (Ảnh: Linh mục Andrzej Danilewicz SVD) 

 

Trước thảm cảnh này, Dòng Truyền giáo Ngôi Lời Ba Lan và Ukraina đã và đang dốc sức giúp những 

người tị nạn có được một nơi tạm trú và cung cấp cho họ những nhu yếu phẩm cần thiết. Hiện tại, Dòng 

Ngôi Lời Ba Lan và Ukraina với sự cộng tác của các nữ Tu sĩ Truyền giáo Ngôi Lời đã đón nhận 90 

người. Con số này sẽ tăng trong vài ngày tới. Dòng Ngôi Lời Ba Lan đang có kế hoạch sửa các phòng 

còn trống để có thể tiếp nhận thêm người tị nạn. Con số có thể tiếp nhận ước tính là 138 người.  

 

 
Người tị nạn tạm trú trong Dòng Ngôi Lời Ba Lan tại Nysa và tại Verboviets, Ukraina  

(Ảnh: Linh mục Andrzej Danilewicz SVD) 

 

Linh mục Andrzej Danilewicz SVD, người gửi cho chúng con dự án này, cho biết: Ngoài chi phí cố 

định cho việc tu sửa các phòng trống, mua sắm thiết bị và đồ dùng cần thiết như giường, chăn gối, máy 

giặt, tủ lạnh, khăn tay, ti vi, thì chi phí sinh hoạt hằng ngày cho mỗi người ước tính khoảng 10,65 Euro. 

Ngoài việc cung cấp nơi ăn chỗ ngủ, các Linh mục và Nữ tu Dòng Ngôi Lời còn mở lớp dạy tiếng Ba 

Lan cho cả trẻ em và người lớn để họ có thể hòa nhập phần nào vào cuộc sống nơi đất khách quê người. 
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Vì không thể đoán trước được bao lâu nữa chiến tranh sẽ chấm dứt hoặc những người tị nạn có trở về 

lại quê hương hay không, nên những sự chuẩn bị như vậy là đặc biệt cần thiết. 

 

 
Giờ học tiếng Ba Lan ở Nysa (Ảnh: Linh mục Andrzej Danilewicz SVD) 

 

Dưới đây là tổng chí phí mà Dòng Ngôi Lời Ba Lan và Ukraina cần cho dự án này: 

 

Danh mục Chi phí  

(Tính bằng tiền Ba Lan 

[PLN] và Ukraina [UAH]) 

Chi phí  

(Tính bằng Euro) 

Tại Ba Lan 

1.  Chi phí sinh hoạt cho 90 người tị nạn  270.000,00 PLN 57.660,00 

2.  Chi phí sửa các phòng trống và mua máy sưởi 140.712,00 PLN 30.050,00 

3.  Máy giặt 2.689,00 PLN 575,00 

4.  Tủ lạnh  849,00 PLN 182,00 

5.  Ti vi 1.998,00 PLN 427,00 

6.  Giường 26.328,00 PLN 5.623,00 

7.  Chăn, mền, gối 10.074,00 PLN 2.152,00 

8.  Khăn tay, khăn tắm 3.770,00 PLN 806,00 

9.  Chén bát 890,00 PLN 191,00 

Tổng chi phí tại Ba Lan  456.461,00 PLN 97.666 

Tại Ukraina 

1.  Máy giặt 36.000,00 UAH  1.100,00 

2.  Chăn, mền, gối 14.000,00 UAH 429,00 

3.  Rèm cửa 11.200,00 UAH 343,00 

4.  Đèn ngủ 9.000,00 UAH 276,00 

5.  Chén bát 21.400,00 UAH 655,00 

Tổng chi phí tại Ukraina 91.600,00 UAH 2.803,00 

Tổng chi phí cho cả dự án  100.469,00 

Đã nhận được hỗ trợ  12.327 

Chi phí còn thiếu  88.142,00 Euro 
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Với tư cách là người đại diện Văn Phòng Truyền giáo Dòng Ngôi Lời – Steyler Mission, tôi khẩn thiết 

mời gọi sự chung tay giúp sức của quý Ông Bà Anh Chị Em công giáo Việt Nam tại Đức và Hà Lan 

cùng với Cha Andrzej Danilewicz cho những nạn nhân của cuộc chiến tranh vô nghĩa này. Sự giúp đỡ 

quảng đại của quý vị ắt hẳn sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau và sự mất mát của những người tị nạn đang 

phải trong cảnh đau thương này. 

 

Thay mặt cho các Linh mục, nữ Tu sĩ Ngôi Lời tại Ba Lan và tại Ukraina và nhất là những người tị nạn, 

con xin chân thành cám ơn 

 

Con, 
 

 
 

Linh Mục Joseph Xavier Alangaram SVD 

Thư ký Truyền giáo Dòng Ngôi Lời – Steyler Mission 

 

Steyler Bank 

BIC: GENODED1STB 

IBAN: DE77 3862 1500 0000 0110 09 

Verwendungszweck: „Nothilfe Ukraine“    


