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“Đức ái trong đời sống thánh hiến qua đại dịch Covid -19” 

  

THƯ NGỎ 
 

Kính gửi: Quý Bề trên các Hội Dòng 

 

Trong hơn một năm qua, nhân loại phải đối đầu với đại dịch do biến chủng 

mới của Virus Corona gây ra với những hậu quả nặng nề. Hầu như chưa bao giờ, thế 

giới phải chứng kiến cảnh gần 200 triệu người nhiễm bệnh, trong đó đã có hơn 4 

triệu người tử vong. Riêng ở Việt Nam, làn sóng dịch Covid -19 lần thứ 4 bùng phát 

như một cơn sóng thần, khiến nhiều người hoang mang, các đơn vị phòng chống dịch 

cũng bất ngờ vì tốc độ lây lan nhanh chóng của biến chủng mới. 

 

Dịch bệnh hoành hành làm xã hội bất ổn, kinh tế đình trệ nhiều người rơi vào 

vòng luẩn quẩn không lối thoát. Giữa nỗi khổ cực của đồng loại, nhiều tu sĩ ở khắp 

nơi trên khắp thế giới  đã và đang xả thân nhiệt thành cộng tác vào việc đẩy lui dịch 

bệnh và xoa dịu nỗi đau của con người. Ở Việt Nam, trong thời gian gần đây có 

không ít hội dòng, tu sĩ đã tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh. 

Tại Giáo phận Bắc Ninh, Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất ở tỉnh Bắc Giang đã tự 

nguyện dùng trường mầm non làm cơ sở cách ly tập trung, cùng với đó một nhóm nữ 

tu đã tình nguyện ở lại phục vụ anh chị em trong khu cách ly. Tại Xuân Lộc, đáp lại 

lời mời gọi của Đức Giám mục giáo phận các tu sĩ dòng Gioan Thiên Chúa ở Hố Nai 

đã tình nguyện đến các bệnh viện và khu cách ly tập trung để phục vụ chăm sóc bệnh 

nhân bị nhiễm Covid-19 với phương châm “ở đâu có bệnh nhân, ở đó có chúng con”. 

Đặc biệt, theo thống kê của văn phòng ủy ban tu sĩ trực thuộc Hôi đồng giám mục 

Việt Nam, hiện tại đã có 531 tu sĩ nam nữ đáp lại lời mời gọi của Đức cha chủ tịch 

Hội đồng giám mục, sẵn sàng lên đường phục vụ các bệnh nhân, trong đó 430 tu sĩ 

đã được chọn để phục vụ các cơ sở y tế và cách ly tập trung tại thành phố Hồ Chí 

Minh (nơi đang là tâm điểm của dịch bệnh). 

 

Thánh Têrêxa Avila nhắc nhở chúng ta: “Hôm  nay Đức Kitô nhìn người khác 

bằng mắt chúng ta, yêu người khác bằng trái tim chúng ta, đến với người khác bằng đôi 

chân chúng ta và phục vụ người khác bằng đôi tay của chúng ta." Hơn bao giờ hết, sự 

hiện diện của các tu sĩ tại những nơi dịch bệnh bùng phát chính là dấu chỉ để mọi 

người nhận biết Thiên Chúa là Tình Yêu và Chúa Giêsu đã "yêu đến cùng" thế nào. 

Trong cơn đại dịch này, chúng ta nhớ đến mẫu gương của thánh tu sĩ Luy 

Gongaza (1568 - 1591). Ngài vốn là con của một vị lãnh chúa nhưng năm 17 tuổi 
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ngài đã từ bỏ mọi vinh hoa để gia nhập Dòng Tên với ước nguyện được sang Á Đông 

truyền giáo. Tuy nhiên vào năm 1591, Châu Âu bị dịch bệnh hoành hành, Luy 

Gongaza cùng với các anh em khác tình nguyện đến thăm các bệnh nhận, đưa những 

người bệnh đang hấp hối ngoài đường phố đến bệnh viện, tắm rửa và cho họ ăn, sau 

đó chuẩn bị cho họ lãnh nhận các bí tích trước khi qua đời. Cuối cùng, Luy Gonzaga 

đã phục vụ bệnh nhân tới khi chính ngài cũng bị lây bệnh và qua đời đêm 20 tháng 6 

năm 1591 khi mới 23 tuổi.  

Khi những con số bệnh nhân gia tăng hàng ngày, số người chết cũng ngày một 

nhiều thêm, cuộc sống trở nên ngột ngạt, cũng là lúc anh chị em tu sĩ chúng ta được 

mời gọi làm chứng nhân cho Tin mừng, bằng việc chăm sóc, an ủi và xoa dịu nỗi đau 

của các bệnh nhân COVID-19. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói lên niềm mong đợi 

của ngài nơi các tu sĩ “ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”. Bởi vậy, tu sĩ chúng ta phải 

là những người tiên phong dấn thân mang lại niềm hy vọng và niềm vui cho các nạn 

nhân dịch cúm Covid qua việc tận hiến phục vụ tha nhân. Qua lá thư này, trên cương 

vị chủ tịch ủy ban tu sĩ và với tư cách là một tu sĩ, tôi tha thiết mời gọi những người 

sống đời thánh hiến tiếp tục tình nguyện dấn thân phục vụ các nạn nhân của đại dịch. 

Cũng vậy, xin các cộng đoàn tu sĩ  tiếp tục trợ giúp và rộng cửa đón tiếp những nạn 

nhân COVID-19 trong khả năng có thể. 

Xin gửi đến quý bề trên và tất cả quý tu sĩ nam nữ đang dấn thân giúp đỡ 

những nạn nhân Covid 19. Chúa Giêsu đã "yêu chúng ta đến cùng", xin cho chúng ta, 

mỗi người tùy hoàn cảnh, cũng biết yêu thương anh chị em đến cùng, cách riêng là 

những anh chị em nhiễm dịch. Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, hai thánh tu sĩ 

Têrêxa Avila, thánh Luy Gonzaga và vô số những tu sĩ khác, cùng với các thánh tử 

đạo Việt Nam, xin Chúa chúc lành cho chúng ta, các bệnh nhân, các thân nhân và 

mọi người đang săn sóc người bệnh ở Việt Nam và toàn thế giới. 

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 7 năm 2021 
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