
Xin dùng tiếng nói của bạn với tư cách một công 
dân để kêu gọi các chính sách di dân nhân đạo 
hơn. Xin dành thời gian cũng như trợ cấp tài chính 
cho các cơ quan làm việc với người di cư. 

 

CÁC NGUỒN THÔNG TIN HỮU ÍCH:  
Trang web của tổ chức từ thiện “Catholic Charity”.  

 

Trang Công lý Xã hội của Dòng  

Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu (Dehonians) 

https://tinyurl.com/immigration-reform  

 

Tổng giáo phận Chicago: đây có lẽ là trang web hữu 

ích nhất hiện nay về các mục vụ cho người di cư. 
https://tinyurl.com/pastoral-migratoria  

 

Đường link dưới đây sẽ dẫn bạn tới Phương pháp  

“SEE, JUDGE, and ACT” (QUAN SÁT, NHẬN ĐỊNH, và 

HÀNH ĐỘNG). Ba bước này sẽ giúp bạn khởi đầu.  

https://tinyurl.com/see-judge-act 
 

 
 

ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI NHỮNG NGƯỜI DI CƯ  
CHÚNG TA HÃY CẦU NGUYỆN NHƯ SAU: 

 

Lạy Chúa, 
Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, 
Ðể con đem yêu thưong vào nơi oán thù, 
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục, 
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, 
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, 
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,       
Ðem niềm vui đến chốn u sầu.

 

Nữ tu Norma Pimentel, MJ giúp đỡ những 
người di cư ở biên giới Texas và Mexico. 

Xem thêm: https://bit.ly/32y4WUB 

Cân nhắc việc quyên góp cho mục vụ của: 
Soeur Norma Pimentel, MJ 

700 N. Virgen de San Juan Blvd. 

P.O. Box 1306 

San Juan, TX 78589 

Để nhận được danh sách các  

“nhu yếu phẩm” Sr Norma đang cần.  

Xin liên hệ: 956-702-4088 
 

Ảnh bìa: Veronica Cardenas, thuộc triển 

lãm "Traveling Soles". Bản quyền hình ảnh 

được Cô quyên góp trên tinh thần liên đới 

với mục vụ cùng người di cư của Soeur. 

 

North American 

Migration Committee 

Priests of the 

Sacred Heart 
(Dehonians). 

 

 
 

Hơn bao giờ hết, chúng ta nhận ra rằng có vô 
số người di cư ở khắp mọi nơi trên thế giới. 
Họ đang chạy trốn khỏi nguy hiểm, khỏi sự tàn 
phá về sinh thái, khỏi các chế độ chuyên chế 
áp bức bạo tàn. Cuộc sống khó khăn và bế tắc 
đến mức họ thà bỏ quê hương liều lĩnh ra đi 
để tìm nơi xứ người một cuộc sống an toàn và 
nơi nhân phẩm họ được tôn trọng. Xin mở 
tâm trí và lòng mình đến với Dụ ngôn Người 
Samaria nhân hậu của Chúa Giêsu, người đã 
quan tâm săn sóc người láng giềng không thân 
thích nhưng chẳng may bị đánh đập, cướp bóc 
và bỏ rơi. Là những môn đệ của Chúa Giêsu, 
chúng ta được Người dạy rằng ai ai cũng là 
“láng giềng” của chúng ta, họ đều cần sự yêu 
thương và lòng trắc ẩn. Vậy làm thế nào để 
chúng ta làm vơi đi nỗi đau khổ của những 
người anh em di cư trong chúng ta đang tìm 
kiếm một nơi để dung thân? Làm thế nào để 
dụ ngôn người Samaria nhân hậu đánh động 
chúng ta đi xa hơn một lời cầu nguyện đơn 
thuần dành cho hàng loạt những người di cư 
vô danh đang bị xã hội lãng quên? 

NHÂN PHẨM 
Vậy tôi có thể làm gì để hưởng 

ứng và giúp đỡ người di cư? 

TRẢ LẠI 



Đức Thánh Cha Phanxicô nhận định rằng di 
dân là nhu cầu lớn nhất của thời đại chúng ta. 
Là những tu sĩ linh mục Dòng Linh Mục Thánh 
Tâm (Dehonians), chúng tôi đã cố gắng tìm 
nhiều cách khác nhau để hưởng ứng và giúp 
đỡ những người di cư, đồng thời kêu gọi lẫn 
nhau hành động theo những gì chúng tôi 
chứng kiến. Hơn nữa, chúng tôi quyết không 
bối rối hay nao núng trước những gì đang 
diễn ra, mà tìm cách giúp người di cư đòi lại 
nhân phẩm và lòng tự tôn mà họ đã bị tước 
đoạt. Vì vậy, chúng tôi xin chia sẻ hành trình 
đồng hành của mình với những người di cư 
bắt đầu như thế nào. 

 
Chúng tôi đã chọn theo phương cách truyền thống 
gồm 3 bước “QUAN SÁT, NHẬN ĐỊNH, và HÀNH 
ĐỘNG”. Mô hình này rất phổ quát trong Giáo huấn 
Công giáo về Công lý Xã hội (Catholic Social Teaching), 
đã giúp nhiều người trong chúng ta phân tích và hành 
động theo những gì chúng ta quan sát. Những ai đã bắt 
đầu cuộc hành trình này và thực hiện theo phương 
pháp nêu trên thường trải nghiệm sự biến đổi cả về tư 
duy và lòng mến.  
 
Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta bước vào cuộc hành 
trình này như những môn đệ Chúa Giêsu. Đó là lý do vì 
sao điều quan trọng nhất là bắt đầu bằng lời cầu 
nguyện, đặc biệt là Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. 
Chúng ta cầu xin để nhận biết ý Chúa và hành động 
bằng tình yêu bắt nguồn từ Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

QUAN SÁT 
 
Nhận ra rằng sự ảnh hưởng bắt đầu bằng 
việc nhìn nhận sự thật.  

 

Hãy tìm gặp một người di cư trong khu bạn đang 

sinh sống. Lắng nghe câu chuyện của họ. Cố gắng 

thấu hiểu và nhìn nhận những nỗi đau, nỗi thất 

vọng, và cả lòng dũng cảm của họ. 

 

Chia sẻ cùng họ về cuộc hành trình di cư của 

chính gia đình bạn đến Mỹ/Canada. Gia đình 

bạn đã trải qua những khó khăn gì và họ hy vọng 

gì cho tương lai? Điều gì đã giúp họ biến nơi đây 

thành quê hương thứ hai của mình? 

 

NHẬN ĐỊNH 
Tại sao những người di cư buộc phải rời bỏ 
quê hương mình? Căn nguyên gốc rễ của việc 
di dân là gì? Khi chúng ta cố gắng tìm hiểu 
những gì đang xảy ra, chúng ta từng bước bắt 
đầu phân tích và đánh giá những vấn đề xã hội 
để đi đến những nhận định sáng suốt. 
 
CÁC NGUỒN THÔNG TIN HỮU ÍCH:  
Tại sao họ không chịu xếp hàng? 
https://tinyurl.com/just-get-in-line 

 

Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô dành 

cho Ngày Quốc Tế về Người Di Cư và Tị Nạn 2020 

lần thứ 106 
https://tinyurl.com/world-migrants-day 

 

Tham khảo Laudato Si' về việc giữ gìn  

Ngôi Nhà Chung của chúng ta (LS 52 và 91) 

https://tinyurl.com/enciclica-laudato-si 
 

HÀNH ĐỘNG 
Hãy cầu nguyện và nhìn lại Dụ ngôn Người 
Samaria nhân hậu trong Luca Ch. 10 và để Chúa 
Thánh Thần hướng dẫn bạn. Hãy để tình yêu vô 
điều kiện của Thánh Tâm Chúa làm tấm gương 
cho bạn. Tuy những hành động của chúng ta có vẻ 
hạn hẹp nhưng mỗi người chúng ta đều có thể tạo 
ra sự khác biệt theo cách riêng. 

 

NHỮNG VIỆC BẠN CÓ THỂ LÀM 

Làm quen với một gia đình người di cư. Trải 
nghiệm nét văn hóa của họ và thậm chí học chút 
ít ngôn ngữ của họ. Đề nghị giúp đỡ họ học hỏi 
văn hóa và ngôn ngữ của bạn. Bảo trợ một gia 
đình người di cư. Tìm hiểu các dịch vụ hỗ trợ di 
dân trong cộng đồng bạn đang sinh sống. 


