THƯ NGỎ KÍNH GỞI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
- Kính gởi ĐTGM, Chủ tịch HĐGMVN Giuse Nguyễn Chí Linh,
- Kính gởi ĐTGM, Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên,
- Kính gởi ĐGM, Giám quản TGP Sài Gòn Giuse Đỗ Mạnh Hùng
- Kính gởi Đức Giám mục GP Lạng Sơn Giuse Châu Ngọc Tri,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Hưng Hóa Gioan Maria Vũ Tất,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Bắc Ninh Cosma Hoàng Văn Đạt,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Thái Bình Phêrô Nguyễn Văn Đệ,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Thanh Hóa Giuse Nguyễn Đức Cường,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Bùi Chu Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Phát Diệm Giuse Nguyễn Năng,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Hà Tỉnh Nguyễn Thái Hợp,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Đà Nẳng Giuse Nguyễn Đức Ngân,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Nha Trang Giuse Vũ Đức Minh,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Kon Tum Aloisiô Nguyễn Hùng Vị,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Nha Trang Giuse Võ Đức Minh,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Qui Nhơn Mátthêu Nguyễn Văn Khôi,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Ban Mê Thuộc Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Đà Lạt Antôn Vũ Huy Chương,
- Kính gởi ĐGM Giám quản GP Phan Thiết Tôma Nguyễn Văn Trâm,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Phú Cường Giuse Nguyễn Tấn Tước,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Xuân Lộc Giuse Đinh Đức Đạo,
- Kính gởi Đức Giám mục GP. Bà Rịa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn,
- Kính gởi Đức Giám mục Mỹ Tho Phêrô Nguyễn Văn Khảm,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Vĩnh Long Phêrô Huỳnh Văn Hai,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Long Xuyên Giuse Trần Xuân Tiếu,
- Kính gởi Đức Giám mục GP Cần Thơ Stéphanô Tri Bữu Thiên,
- Kính gởi toàn thể Giám mục thành viên HĐGM Việt Nam,
Kính thưa Quý Vị Mục Tử rất đáng kính mến,
Chúng con là Agnès Trưng Triệu Nguyên Thị Thanh, đã ngoài 80 tuổi là một
người Công giáo Tông đồ giáo dân tích cực suốt trên 60 năm trong đời sống và
nghề nghiệp của chúng con. Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolồ II đã nói rằng:
“Ngày nay không còn thời giờ sợ sệt, mà phải táo bạo lăn xã mình vào những
công việc Tông đồ Giáo dân, phải năng động ra khơi, bỏ lưới mới bắt được cá
lớn!”. Con cầu xin Đức Chúa Thánh Thần soi sánh cho con viết Bức thư nầy
gởi đến Quý Hội Đồng Giám Mục cùng toàn thể GHCGVN thánh thiện trong
hoàn cảnh thiết yếu sinh tử bất khả kháng của dân tộc và tổ quốc Việt

Nam. Con cúi xin quý Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hãy coi trọng bức thư
nầy và hãy hành động khẩn trương vì vinh danh nước Chúa trị đến, chứ đừng
vứt nó vào giỏ rác!
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Trước khi về Trời, Chúa Giêsu đã âu yếm hỏi thánh Phêrô 3 lần:
“Con có yêu Thầy không?”. Chúa Giêsu giao phó cho các Tông đồ chức
vụ Mục tử “Chăn Chiên Lành”, chăn Chiên mẹ, Chiên lớn và đông đúc
Chiên con yêu dấu của Người. Giáo hội Công giáo Hoàn vũ thay mặt
Chúa Giêsu giáo phó cho HĐGMVN thương yêu lo lắng và bảo vệ các
Chiên lớn (các LM) và 8 triệu Chiên con VN ‘trong ràng’ và luôn cả 90
triệu ‘chiên con ngoài ràng’. Chúa Giêsu đã nói: “Đấng chăn chiên lành
không để sói ăn thịt chiên của mình!”.
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Suốt bao năm nay chiên lớn và chiên con đã nhất loạt bị sói
tung hoành phá tán và ăn thịt. Nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân
khắp nước đã bị sát hại tập thể, nhiều đàn bà, bà mẹ và gia đình đã bị
đánh đập tù đày, nhiều cộng đồng dân Chúa, nhiều cộng đồng tu sĩ bị
đánh phá, cướp bóc một cách ngang ngược bất công vì tham nhũng, mà
tiêu biểu là CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA Ở NGHỆ TỈNH, NHÀ DÒNG
MẾN THÁNH GIÁ Ở THỦ THIÊM, DÒNG THIÊN AN Ở HUẾ VÀ Ở
VƯỜN RAU LỘC HƯNG!!!
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Bất cứ chiên lớn, chiên con nào trong ràng hay ngoài ràng ở
trên mảnh đất chữ S Việt Nam dầu do GHCGVN đẻ ra, hay do GHCG
hoàn vũ thành lập đều phải được HĐGMVM bảo vệ khi họ bị sói tác hại,
không thể phân biệt con tôi, con bố mà mà ngãnh mặt làm ngơ để sói ăn
thịt như trường hợp Dòng Thiên An ở Huế, Dòng Mến Thánh Giá ở Thủ
Thiêm... Nếu cần, xin HĐGMVN hãy kêu cứu đến GHCGHV và các
HĐGM anh em khắp thế giới hổ trợ. Chứ sao nở tâm ngảnh mặt làm ngơ
cho đành?!

04-

Ơn Cứu độ của Chúa Giêsu đã đến với Dân tộc Việt Nam
suốt 5 thế kỷ nay nay; máu đào các Thánh tử đạo Việt Nam đã rưới trãi
khắp giang sơn tổ quốc Việt Nam ròng rã trên 200 mấy mươi năm nay và
còn đang chảy dưới nhiều hình thức! Đất nước chúng ta đã từng được
GHCGHV chọn làm CON GÁI ĐẦU LÒNG của Giáo Hội Châu Á của
Chúa Giêsu.
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Tám triệu CON CHIÊN TRONG RÀNG, VÀ CHÍN MƯƠI
TRIỆU CON CHIÊN NGOÀI RÀNG mà đại đa số là nghèo đói, bệnh tật,
bị trói buộc, đang run rẩy chờ chết! Ai cứu đây? nếu không là các vị Mục
tử can cường của Chúa Giêsu? Ung thư chết chóc la liệt 360 người/ngày,
đang rất xa Chúa vì quá thiếu những gương lành thánh thiện, phải rơi vào
hàm răng nham hiểm đầu độc của lủ sói xâm lăng Bắc phương !?
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Thế mà, tại sao Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có thể điếc tai
mờ mắt trước sự diệt vong của Dân tộc và Tổ quốc Việt Nam mà Chúa
ban cho chúng ta sống để làm sáng danh nước Chúa trị đến và để nên
thánh? Tại sao những trái tim của các Đấng Tông đồ của Chúa Giêsu có
thể vô cảm trước hàng triệu triệu tiếng khóc than/hàng ngày của Đoàn
chiên khổng lồ trong ràng và ngoài ràng của Chúa Giêsu trước xâm lăng
ác hiểm của Tàu Cộng? Trước những vụ biểu tình cứu biển, cứu cá, cứu
môi trường, cứu giang sơn tổ quốc, cứu con người và xua đuổi kẻ xâm
lăng?
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Nếu các vị chăn chiên lành đành vô cảm trước sự diệt vong cận
kề của đoàn chiên 98 triệu của Chúa Giêsu thì phải chăng họ đang muốn
trở nên những kẻ chăn chiên dữ? Họ chỉ là kẻ được thuê mướn, khi thấy
sói đến bắt chiên thì bỏ chạy, không một suy tưởng, một lời đoái hoài, họ
chỉ biết sống ích kỷ vinh thân phì da, an hưởng thái bình với những dự án
lâu đài dinh thự cao cấp đang được xây cất trọng thể! Họ đâu còn là Thừa
tác, là Đại diện, là Môn sinh, là Đệ tử, là Bạn, là Em, là Con yêu quí
của Chúa Giêsu? Họ có thể trở thành những kẻ phản bội Chúa Giêsu
chăng?
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Dân tộc Việt Nam đang sa vào tay Satan ác hiễm xâm lăng,
chúng đang giật giây tiêu diệt toàn dân VN để trả thù các Vị Anh hùng
Trưng, Ngô, Triệu, Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn... đánh thắng chúng, cứu
nước Việt suốt 2000 năm nay. Bọn xâm lăng Bắc phương đang có kế
hoạch cướp nước vô cùng ác hiễm đối với GHCGVN và toàn dân tộc Việt
hơn là như họ đã tiêu diệt các dân tộc hùng cường Mãn Châu, Mông Cổ,
Tây Tạng, Tân Cương.
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Không lẻ HĐGMVN với Sức Mạnh của Chúa Thánh Linh trên
8 triệu con chiên trong ràng và 90 triệu con chiên ngoài ràng mà đành
thúc thủ im lặng bình an ngồi chờ chết không biết noi gương một cậu lỏi
Kim Yong Un Chủ tịch Bắc Hàn, hay một người đàn bà yếu đuối Thái
Anh Văn, Tổng thống Đảo quốc Đài Loan, hay một thanh niên Venezuela
35 tuổi đời?

10-

Phải chăng chúng ta có thể đi tìm hòa bình trong các chết dân
tộc nhan hiểm độc ác, giết người, băng hoại xã hội, phản bội Thiên Chúa
được chăng? Hàng trăm ngàn Thánh Tử đạo Việt Nam đã anh dũng vui
vẻ chấp nhận phanh thây, tùng xẽo…!!! Xin các Thánh Tử đạo Việt Nam
hãy cầu bàu, hãy viện trợ sức mạnh mọi mặt cho chúng con…!!!
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Thiên Chúa đã cho HĐGMVN một Dân tộc, một Tổ quốc, một
Giáo hội để nếu cần cũng phải hy sinh mà săn sóc, chăm nom cho được
bình an cho Người vui lòng. HĐGMVN có thể bằng lòng để Chúa Giêsu
phải đau lòng thấy Satan quỉ dữ TC xâm lăng, sát hại dân tộc và nghiền

nát tổ quốc Việt Nam được chăng? Vận mệnh Việt Nam đang ở trong tay
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam mà HĐGMVN đang lãnh sứ mạng từ tay
yêu thương của Đức Kitô. Đấng chăn chiên lành nở lòng nào để sói ăn
thịt đoàn chiên trong ràng và ngoài ràng mà Thiên Chúa giao cho!!!
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Trong lúc đất nước phải tang thương, đồi trụy vì nội tham
nhũng tràn ngập khiến dân đói nghèo và ngoại xâm lăng hiểm ác kề cận,
trong lúc toàn dân Viêt Nam thất nghiệp, nghèo đói, bệnh tật, thiên tai, bị
đầu độc thực phẩm, bị cướp đất cướp nhà, trong lúc nhiều thánh đường cổ
hùng tráng bị giật sập, nhiều tu viện bị đánh phá, trong lúc Đức Thánh
Cha Phan-Xi-Cô nêu gương nghèo khó và kêu gọi sống nghèo khổ vì
người nghèo, thì tại xứ nghèo Huế Chủ tịch HĐGMVN nêu gương ăn
chơi du hí, dưới hình thức hành hương, theo bức thư minh chứng đau
thương của LM Nguyễn Văn Lý!!!
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Trong thư ngỏ gởi HĐGMVN, nhóm các LM trẻ mà LM
Nguyễn Văn Lý là Đại diện viết: Tại Huế “4 tòa nhà đang sử dụng được,
gồm Tòa TGM Huế, khu Nhà Chung, khu Nhà Hưu Dưỡng, khu Nhà
Chủng Sinh Dự Bị Vào Đại Chủng Viện, trong đó có 3 tòa nhà vừa tu
sửa - xây dựng xong 3-4 năm nay, lạm dụng tiền người nghèo (làm sao
có tiền?), để xây 1 Tòa Nhà Liên Hoàn 6 Tầng Tiện Nghi Hiện Đại,
chưa thực sự cần thiết và hợp lý trong giai đoạn dân đang đói khổ,
Giặc Tàu Ác Cộng Đang Cướp Nước hôm nay, phí phạm tiền bạc của
Dân Chúa, ngày càng xa cách Dân Nghèo.”
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Đồng bào CG xứ Huế nói riêng và Miền trung nói chung, đa số
là nghèo khổ, dân nghèo đang gặp tai nạn cá chết, biển chết, ngư dân thất
nghiệp, môi trường bị đầu độc. Tổng giáo phận Huế cần sống cần kiệm,
nghèo khó. Tiền đâu mà tiêu phí hàng trăm tỷ phá nhà, cất dinh
thự. CĐNVHN cũng không hề quyên tiền cho Tổng giáo phận Huế xài
phí. Vậy thì tiền đâu ra? Tiền đâu mà tiêu hơn cả tự in tiền giả!!! Tiền
đâu ra? Con xin phép mà táo bạo hỏi ĐTGM Huế rằng : Tiền đâu
ra? Tiền trong sạch hay là tiền dơ bẩn?! Nếu thật sự có tiền thì vẩn cần
sống nghèo khổ để giúp người nghèo, người thất nghiệp vì cá chết, biển
chết, môi trường giết cả trăm làng ung thư bởi Tàu cộng đầu độc bằng
thức ăn nước uống.
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Trong bức thư ngỏ gởi HĐGMVN, nhóm các LM trẻ mà LM
Nguyễn Văn Lý là Đại diện còn viết: “Tòa TGM Huế đang mê du lịch,
đoàn xe hơi đời mới của đoàn Linh mục ngày càng dài, mua sắm xa
hoa, tiệc tùng sang trọng phù phiếm!”, lời nói nầy phải đúng 100%
1000% vì LM Lý ở ngay trong Tòa Tổng Giám mục Huế. Sự thật như thế
nầy thì là quỉ vương ra đời tại Tổng Giáo phận Huế sao? Chúng con dám
táo bạo nói như vậy, vì không còn cách nào khác để cứu GHCGVN, cứu
dân cứu nước đang thập phần nguy nan như sợi chỉ treo mành.
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Tiền đâu mà xa hoa xài phí hàng trăm tỷ đồng như vậy? Thế
giới biết rõ Trung cộng đem tiền ăn cắp, ăn cướp của Hoa Kỳ, của Âu
Châu, tiền ăn cắp ăn cướp của Tổ quốc và dân tộc Việt Nam từ thời Trưng
Vương cho đến nay và đang tiếp tục cướp Hoàng Sa, Trường Sa, cướp
gần 40 Đặt khu kinh tế đất đai của VN. TC chuyên hối lộ các nhà lãnh
đạo Phi Châu, Trung và Nam Mỹ, hối lộ chính quyền các nước nghèo để
cướp tài sản và đất đai của dân tộc các xứ ấy, thì phải chăng TC cũng có
thể đem tiền mua chuộc bất cứ ai tham tiền?
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Đảng CS Tàu, Tập Cận Bình đem tiền hối lộ đảng Dân Chủ
Mỹ, nhóm Kissinger - Averell Hariman Do Thái để giết TT Ngô Đình
Diệm của VNCH và giết luôn TT Mỹ Kennedy và thế giới nghèo đói để
chiếm tất cả. Mấy chục năm nay chúng đã hối lộ các cựu TT Clinton, cựu
TT hồi giáo da đen Barack Obama phản quốc, cựu ngoại trưởng gian dâm
Hillary bán nước, nhóm truyền thông báo chí vô lương tâm, và đảng Dân
Chủ Mỹ để mong giết một vị TT Donald Trump siêu việt, anh hùng và
chúng cố tậm tàn phá nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ kỳ cùng địch thủ vì
quyền lợi đảng phái riêng. TC mua các thế lực mạnh Hoa Kỳ để phá hoại
công việc kinh quốc và vỗ yên thế giới của TT Mỹ đương kim. Toàn
ĐDC Mỹ đang cấu kết với TC tìm cách phá hoại mọi công việc hữu ích
cho nhân dân Hoa Kỳ, tìm cách ám sát vị Tổng thống Donald Trump tài
ba đạo đức mà Thiên Chúa đã ban cho Hoa Kỳ và nhân loại.
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Theo thiển ý của chúng con, chúng tôi xin mạn phép thưa rằng:
Tập Cận Bình mua chuộc nhóm phản quốc Obama/Hillary, truyền thông
dòng chính Mỹ và đảng Dân Chủ Mỹ; chúng mua chuộc Bộ Chính Trị
CSVN, mua chuộc CT Nguyễn Phú Trọng, thì phải chăng chúng cũng có
thể mua chuộc lãnh đạo các tôn giáo? Theo tâm lý, có tiền mới dám mua
sắm “đoàn xe hơi đời mới của đoàn Linh mục ngày càng dài, mua sắm
xa hoa, tiệc tùng sang trọng phù phiếm” như lời nhóm LM Nguyễn Văn
Lý phát biểu. Thảm thương cho Linh mục Nguyễn Văn Lý, ngày đêm
than khóc cho dân tộc, cho tổ quốc! Trong hàng ngủ Mục tử của
GHCGVN chẳng lẻ chỉ có LM Lý yêu dân, yêu nước thôi sao?!
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Chúa Giêsu trước khi lên Trời đã ra lệnh cho các Tông đồ đi
khắp thế giảng đạo mở rộng nước Chúa. Nhóm LM trẻ Nguyễn Văn Lý
nói rất đúng GHCG phải lấy đời sống thượng yêu bác ái, giữ 8 Mối Phước
Thật nhất là đời sống khó khăn, lòng trong sạch, lấy “Đức Tin chiếu sáng
cho mọi người thấy Cha Trời-Chúa Kitô-Mẹ Maria-Hội Thánh, lấy
Đức Ái mời đón mọi người vào Nhà Cha. Kết quả là phải có đông
lương dân gia nhập Công Giáo ngày càng tăng. Từ 1975-2018, Tổng
Giáo phận Huế chỉ cứ mãi ở mức 60-70 ngàn Kitô Hữu !”. Thảm
chưa! Đức Mẹ hiện ra tại Sài Gòn năm 2011-2012 đã trách “GHCGVN
dậm chân tại chổ”!!!.
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Đức Mẹ hiện ra ở Fatima Bồ Đào Nha cho Jacinta thấy Hỏa
ngục, em la thét lên “Ôi Mục tử!”. Tại Lasalette, Pháp Quốc, Đức Trinh
Nữ đã hiện ra với 2 em chăn cừu, lên tiếng quở trách hàng Mục tử nặng
nề chưa từng thấy “Ngày nay hàng ngủ Mục tử không còn bàn tay xứng
đáng dâng Thánh Lễ Con Ta nữa; chúng trở nên nhơ nhớp như hầm
cầu tiêu...” vậy mà GHCGVN vẩn vô cảm. Suốt 2/3 thế kỷ nay, tại
Quảng Trị, phải chờ đợi Đức Mẹ La Vang hiện ra cứu vớt mới có một gia
đình Phật giáo cha mẹ cô Hương trở lại đạo!!!
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Thưa quý HĐGMVN, Quý Đức Cha có nghe chăng? Dân tộc,
Tổ quốc Việt Nam đang rên xiết tại quốc nội và trên khắp thế giới kêu
cứu GHCGVN cứu đoàn chiên, cứu dân tộc khỏi diệt vong. Trên mạng
CĐNVHN, trước những tiếng khóc than thảm thiết mất nước của người
Việt trong và ngoài nước, nhiều vị bên lương, nhiều vị Phật giáo lên tiếng:
“Tuy ngày xưa có vị thừa sai Pháp làm GHCGVN mang tiếng là đã
giúp Pháp đánh chiếm Việt Nam, GHCGVN là một tổ chức chặc chẽ,
sống đạo đức, giúp giáo dân xa lánh mọi băng hoại xã hội, rất đoàn kết,
hòa thuận, vị tha, bác ái, giáo dân rất mực thương yêu giúp đở nhau,
thương mọi người và vô cùng yêu dân yêu nước. Mọi người đều biết
rằng: Đạo Chúa Giêsu là đạo yêu thương, người CG đặc biệt rất yêu
nước thương nòi giống. Như vậy bây giờ chỉ còn trông đợi vào một con
đường duy nhất: 8 triệu đồng bào CG quốc nội lên tiếng cứu nước mà
thôi!!!”.
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CĐNVHN đại yêu nước tha thiết ước mong, chờ đợi sự dấn
thân cứu nước của GHCGVN, của giáo dân đầy lòng yêu nước Việt
Nam. Toàn dân đặt hết niềm hy vọng vào lòng bác ái CG, lòng yêu người,
yêu dân tộc của GHCGVN để cứu nước thoát tay ác quỉ xâm lăng. Vì
tình yêu Thiên Chúa và tình yêu người tức tình yêu đồng bào, toàn thể
GHCHVN, toàn thể 8 triệu giáo dân CGVN hãy noi gương 71% CG
Venezuela xuống đường cứu nguy Giang sơn Tổ quốc thoát xâm lăng
cộng sản Tàu! CĐVNHN cất cao tiếng: “SOS. SOS. SOS. Bây giờ chỉ
còn một phương cách cứu nước là phải nhờ đến bàn tay của 8 triệu
người CG do GHCGVN lãnh đạo. Nếu lãnh đạo CG lên tiếng kêu gọi,
thì tất nhiên tiếng nói có trọng lượng lớn trước nhà nước Việt Nam,
trước Vatican và thế giới. Nếu 8 triệu con chiên xuống đường cứu
nước thì lập tức ngoại xâm sẽ bỏ chạy. Người CG rất can đảm, sẵn
sàng hy sinh thân mình cứu dân cứu nước như đã từng xẩy ra. Và khi
8 triệu CG xuống đường, tất nhiên Phật giáo và đạo Gia Tiên không
thể ngồi yên, cũng xuống đường! Như vậy sẽ có ít lắm là 50 – 70 triệu
dân Việt sẽ xuống đường đuổi Tàu Chệt ra khỏi nước ngay lập tức, thế
giới sẽ giúp chúng ta có một quốc gia độc lập, dân chủ, tự do, công
chính, lành mạnh, đạo hạnh, thịnh vượng, no ấm, phồn vinh!!!“.
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Người Phật giáo nói rằng: “Trên đất nước VN chỉ có người CG
là đoàn kết thành một khối duy nhất, yêu dân yêu nước nhất, mạnh nhất,
bác ái, yêu thương nhau nhất, hiền lành, công chính nhất. Nếu GHCGVN
yêu nước mà ra tay thì nước ta mới mong thoát ách nô lệ vĩnh viễn của
Tàu Cộng, tổ quốc sẽ tồn vinh, dân tộc khỏi bị giặc Tàu tiêu diệt, Việt
gian bán nước sẽ không tồn tại, đất nước sẽ thái bình, thịnh
vượng!!!”. Chúng ta có yêu dân yêu nước, ra tay cứu nước trước, thế giới
tự do, mà nhất là Hoa Kỳ sẽ giúp chúng ta. Được như vậy thì tất nhiên
“Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến!”. Xin Thiên Chúa chúc phúc và
cứu Tổ quốc Việt Nam chúng con, xin HĐGM Việt Nam hãy cứu Dân tộc
VN!!!”.
Chúng con quì gối cầu xin quý vị Mục tử thay mặt Chúa Giêsu, đấng chăn chiên
lành đừng để sói dữ bắt Chiên mẹ, Chiên lớn, Chiên con đông đúc của Chúa
Giêsu. Xin quý vị Mục tử noi gương Chúa Giêsu, các thánh Tông đồ, can đảm
hy sinh, nếu cần hy sinh cả mạng sống, vì sự sống của đoàn chiên trong ràng và
ngoài ràng của Thiên Chúa.
Với bức thư này, viết gấp trong hoàn cảnh bất khả kháng, vì sự sống của toàn
dân, vì sự tồn vong của tổ quốc, vì vinh quang Chúa Kitô, con mọn Agnès
Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh xin táo bạo cạn tiếng cạn lời! Chúng con cúi
xin toàn thể Quý Đức Giám mục, Ban Chấp hành và toàn thể Hội Đồng Giám
Mục Việt Nam tha thứ những lời chân thật bất đắc dĩ, thông cảm và đồng cảm
cho con, xin đừng nín thinh, vô cảm, an hưởng thái bình ảo trong chết chóc của
đồng bào, của GHCGVN, của nhục nhã mất nước, xin đừng vô cảm với tình thế
thậm cấp chí nguy của đất nước Việt Nam mến yêu!!!
Trong lúc mong chờ một sự trả lời cụ thể của HĐGMVN, chúng con xin mạn
phép thay mặt 10 triệu NVHN, 8 triệu CGVN, 2 triệu giáo hữu Tin Lành, 40
triệu tín đồ Phật Giáo và 50 triệu tín đồ đạo Gia Tiên, tỏ lòng kính mến và tri ân
trước Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ lên kế hoạch ôn hòa cứu dân tộc VN.
Kính xin Thánh Linh Đức Giêsu Kitô ban mọi ơn lành cho toàn thể Quý vị Mục
tử Tông đồ dấu yêu của GHCGVN.
Trân trọng kính bái!
Gs.Ts.Y-khoa Agnès Trưng Triệu Nguyễn Thanh,
TB: Con xin phép giới thiệu bản thân con:
Ba con gốc Quảng Trị, lúc còn là học sinh Quốc học Huế ở trọ nhà một người
hậu duệ Thánh Tử đạo, bị khắc 2 chữ “Tả Đạo” 2 bên má lúc 5 tuổi, đến già còn
đọc được, với cuộc sống tuy khó khăn nhưng đầy bác ái, đã nêu gương cho Thân

phụ con trở lại CG lúc 19 tuổi, được rửa tội năm 1923 tại nhà thờ Chính tòa Phủ
Cam, Huế. Năm 1945 Ba con là Chủ tịch Liên Đoàn CG Thiên Trị Bình, từ năm
1954 đến 1982 ba con là Chủ tịch Hội đồng Giáo dân, Giáo xứ Vinh Sơn Q.10
Sài Gòn. Mạ con là hậu duệ vua Minh Mạng, rất kính mến Đức Mẹ La Vang đã
theo CG khi thành hôn với Ba con, bà là Trưởng nhóm Đạo binh Đức Mẹ Giáo
xứ Vinh Sơn Q.10 Sài Gòn. Mệ Ngoại, Mệ Nội con đều trở lại CG 1 thời gian
trước khi qua đời. Trong gia đình Ba Mẹ con có 2 Nữ tu là chị ruột và chị họ
con, và 2 Linh mục dòng, cháu ngoại của Ba Mẹ con.
Riêng con từ lúc 13, 15 tuổi đến nay lo việc Công giáo Tiến hành và Tông đồ
Giáo dân, từ học sinh Nữ Trung học Đồng Khánh Huế cho đến Sài Gòn,
Paris. Con được chị Giáo sư Bùi Như Kha đạo theo, (nay là Mẹ Mai Thành,
Dòng Đức Bà SG, vừa qua đời tại Sài Gòn) dìu dắt cùng lập Đoàn Học Sinh CG
Tiến hành Huế năm 1948, được LM Trần Hữu Thanh dòng Chúa Cứu Thế Huế
và LM Cao Văn Luận Viện Trưởng Đại học CG Huế làm Tuyên Úy, sau đó là
LM Nguyễn Huy Lịch của Hội SVCG Sài Gòn.
Trở thành Tiến sĩ Y khoa các BV Paris, thêm bằng chuyên môn Vệ Sinh, Phòng
Bệnh, Công tác Y tế Xã hội, Paris, Pháp; và Giáo sư Sinh Lý học (Physiologie)
Đại học Moncton tại tỉnh Moncton, NB, Canada. Năm 1968 con về nước làm
Phụ tá BS.TT. Y Tế Trần Lữ Y, được đặc trách trông coi Bộ Xã hội-Cứu trợ
dưới chính thể VNCH Đệ II. Chủ tịch Hội Bác sĩ CGVN tại Miền Nam, chống
đạo luật phá thai năm 1974 của Quốc Hội VNCH thành công, lo kế hoạch gia
đình thiên nhiên cho đàn bà CG và ngoài CG Miền Nam.
Sau 30/4 con làm Trưởng ban Y tế Khóm, Phường 10, Q.10 Sài Gòn; thành viên
Hội Trí thức Yêu nước SG; thành viên Hội Chữ Thập Đỏ Sài Gòn; Bác sĩ tự
nguyện của công trường phòng thủ Hốc Môn chống giặc Tàu 1979, Bác sĩ lưu
động các vùng Kinh tế mới SG. Năm 1989 con trở lại Canada làm nghiên cứu
cá nhân về bịnh siêu vi và ung thư. Năm 1994 có Bằng Phát minh Canada về
nguồn gốc nấm của siêu vi và ung thư (www.cancer-canada.com ), chữa lành
nhiều bệnh ung thư, siêu vi tại Hoa Kỳ, Canada và Việt Nam. Năm 2002 được
cấp Bằng Sáng chế Canada và Hoa Kỳ về Phương pháp trị tận gốc bệnh siêu vi
và ung thư. Con đã đem Phát minh về nước trị bệnh ung thư miễn phí cho đồng
bào khắp nước từ năm 2002 đến nay, đi từ Sài Gòn, ra Huế, Quảng Trị, Hà Nội,
Hải Phòng; làm việc trong thời gian từ 6 – 8 tháng mổi năm. Đại học và Bệnh
Viện Biển Việt Nam tại Hải Phòng mời con dạy và trị ung thư nhưng giấy tờ
làm mãi không xong. Hiện con trị ung thư miễn phí tại Hải Phòng.
Email: dr.thanh2000@gmail.com
Web: www.cancer-canada.com
DĐ: 034-875-9200 ; Zalo, Viber: 036-817-7105
Địa chỉ hiện tại: 45/Lô 83-84/19 đường Trần Văn Lan, P. Cát Bi, Q. Hải An, Hải
Phòng

