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Hôm thứ Năm, lúc 9g30’ ngày 12.01.2017, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo,Giám mục Giáo
phận Xuân Lộc đã có chuyến viếng thăm Bệnh nhân và gặp gỡ Ban Giám Đốc Bệnh Viện
Đa Khoa Thống Nhất Đồng Nai. Đón tiếp Đức cha Giuse tại hội trường Bệnh viện có Bác
sĩ Giám đốc Phạm Văn Dũng, phó giám đốc, và khoảng 40 đại diện đội ngũ Y Bác Sĩ trong
Bệnh viện. Cùng tháp tùng với Đức cha Giuse trong cuộc viếng thăm,có quý Cha, quý
Thầy bề trên Giám tỉnh Dòng Gioan Thiên Chúa,Matthêu Trần Đoàn Phi, và Ban Cố Vấn
Tỉnh Dòng.
Đức Cha Giuse Thăm Bệnh Nhân Và Gặp
Gỡ Ban Giám Đốc Bệnh Viện Đa Khoa
Thống Nhất Đồng Nai

Trong lời giới thiệu của thầy
Matthêu Trần Đoàn Phi,
Giám tỉnh dòng thánh Gioan
Thiên Chúa, trình bày lý do
chuyến viếng thăm của Đức
Cha Giuse là ngài muốn
quan tâm đồng hành cùng
với mọi thành phần dân
Chúa trong toàn Giáo
phậnvới vai trò là người mục
tử quan tâm đến đàn chiên.
Hơn nữa,Đức cha muốn bày tỏ sự quan tâm liên đới với mọi thành phần để cùng động
viên giúp nhau phục vụ con người một cách toàn diện. Ông Giám đốc thay mặt cho ban
lãnh đạo và đội ngũ Y Bác Sĩ Bệnh viện bày tỏ lòng cảm phục và biết ơn Đức cha Giuse
về cuộc viếng thăm đầy ý nghĩa này của một vị lãnh đạo tinh thần cao cấp nhất trong
Giáo phận Xuân lộc.
Ông cũng giới thiệu phương thức tổ chức và hoạt động của Bệnh viện trong nhiều năm
qua, với một Bệnh viện khởi đi từ một Bệnh viện Công giáo do quý Tu sĩ dòng thánh
Gioan Thiên Chúađiều hành, nay vì nhu cầu phục vụ, Bệnh viện cũng đã xây dựng và
phát triển thêm về nhiều lãnh vực khác như: cơ sở được xây dựng thêm nhiều khoa
phòng tiện nghi, phương tiện công nghệ cao nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị
bệnh tật cho Bệnh nhân hiệu quả hơn, ông cũng bày tỏ lòng biết ơn quý Cha,quý Thầy
dòng thánh Gioan Thiên Chúa trong nhiều năm qua đã đồng hành,đóng góp và liên đới
tốt với Bệnh viện,cho dẫu quý Tu sĩ không trực tiếp điều hành Bệnh viện nữa, nhưng vẫn
giữ mãi truyền thống tốt đẹp là nhằm phục vụ con người toàn diện theo đặc sủng, linh
đạo của Đấng Sáng Lập Hội Dòng.
Đáp lại lời cám ơn của ông Giám đốc Bệnh viện, Đức cha Giuse chúc sức khỏe Ban Giám
Đốc và toàn thể đội ngũ Y Bác Sĩ những người ngày đêm hi sinh phục vụ chăm sóc sức

khỏe cho các Bệnh nhân trong địa bàn Giáo phận, trong đó có các bệnh nhân Công giáo
và các Linh mục,Tu sĩ của Giáo phận... và Đức cha Giuse cũng chúc mừng sự thành công
và phát triển của Bệnh viện cả về cơ sở vật chất lẫn đội ngũ nhân sự trong thời gian qua.
Đặc biệt, Đức cha cầu chúc Ban Giám Đốc và đội ngũ YBác Sĩ sức khỏe, sự bình an hạnh
phúc trong việc phục vụ con người. Đặc biệt quan tâm chữa trị cho các bệnh nhân không
chỉ là đau đớn thể xác mà còn cả những bệnh nhân đau khổ về tinh thần nữa (nghĩa là
thân xác và linh hồn). Đức cha luôn đồng hành cùng với Bệnh viện trong lời cầu nguyện.
Chúc Ban Giám Đốc và đội ngũ Y Bác Sĩ Năm Mới tràn đầy ơn Thánh Chúa Xuân, sức khỏe
niềm vui và thành công trong việc phục vụ các bệnh nhân.
Tiếp đến là lời chúc tết của Quý bề trên Giám tỉnh và Quý cha dòng thánh Gioan Thiên
Chúa, đại diện nhà Dòng chúc sức khỏe, binh an, thành công, nhà Dòng ngỏ lời cám ơn
Ban Giám Đốc Bệnh viện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà Dòng chăm lo việc mục
vụ Tâm Linh cho các Bệnh nhân nói chung, cách riêng cho Bệnh nhân Công giáo trong
việc đón nhận các Bí tích sau cùng. Cùng lời cám ơn và chúc tết, về phía nhà Dòng cũng
nhắc lại vấn đề được treo ảnh tượng Thánh Giá trên tường trong các khoa phòng khu nhà
mới đang chuẩn bị khánh thành để các Bệnh nhân Công giáo khi đau khổ nhìn lên Thánh
Giá Chúa Kitô để thông phần đau khổ với Ngài. Ông giám đốc Bệnh viện đại diện Ban
Giám đốcrất tán thành việc làm này nhằm đem lại lợi ích cho Bệnh nhân góp phần chữa
trị Bệnh nhân hiệu quả hơn.
Sau phần gặp gỡ và chúc Mừng Năm Mới, Ban Giám Đốc đã mời Đức cha Giuse và quý
Cha quý Thầy đi thăm các Bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện. Đức cha Giuse đã
đến trực tiếp từng khoa phòng động viên an ủi và trao tặng mỗi Bệnh nhân một món quà
tinh thần là chuỗi tràng hạt Mân Côi có năm màu sắc tượng trưng cho năm Châu lục. Đặc
biệt là những Bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê, Đức cha Giuse đặt tay cầu
nguyện và chúc lành cho họ.
Cuối cùng cuộc viếng thăm Bệnh nhân và gặp gỡ Ban Giám Đốc Bệnh viện của Đức cha
Giuse đã kết thúc vào lúc 11g15’. Tạ ơn Chúa về ý nghĩa của cuộc viếng thăm thắm đậm
tình Chúa và tình người, nhất là đem lại niềm vui, sự động viên đầy an ủi cho các Bệnh
nhân và thân nhân khi được vị mục tử Giáo phận đến thăm và cầu nguyện cho họ. Lúc
chia tay Đức cha Giuse, Bác sĩ Giám Đốc Bệnh viện mời Đức cha nếu có dịp xin Đức cha
ghé thăm nhằm tạo thêm tình liên đới và lời động viên nhằm giúp phục vụ các Bệnh nhân
tốt hơn nữa.
Ban Truyền Thông Dòng Gioan Thiên Chúa, thực hiện

