VAGSC
Hội Từ Thiện Samaritan Nhân Lành Việt Mỹ

I. Lý Tưởng .
a). Theo Phúc Âm Thánh Luca (10: 30,37 )về
dụ ngôn người Samaritan nhân lành, Chúa
Giêsu kể: “Một người kia từ Giêrusalem
xuống Giêrico, dọc đường bị rơi vào tay kẻ
cướp. Chúng lột sạch người ấy và đánh nhừ
tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa
chết. Tình cờ có thày Tư Tế cũng xuống
trên con đường ấy. Trông thấy người này,
ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế,
một thày Lêvi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng
tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người
Samaritan kia đi đường, tới ngay chỗ người
ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta
lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương
cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người
ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ
mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan
tiền, trao cho người chủ quán và nói: ‘Nhờ
bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm
bao nhiêu, khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại
bác’.“Vậy theo như ông nghĩ, trong ba
người đó, ai đã tỏ ra là người anh em với
người đã rơi vào tay kẻ cướp”. Người thông
luật trả lời: “Chính là kẻ thực thi lòng
thương xót với người ấy”. Đức Giêsu bảo
ông ta: “Ông hãy đi và cũng làm như vậy”.
Chúa đã sua đuổi những người không thi
hành bác ái: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy
xéo đi xa Ta, mà vào lửa đời đời đã dọn
sẵn …” (Mathew 25:41).
b). Thực hành việc thương xót với tha nhân
còn là mệnh lệnh của Lòng Thương Xót
Chúa. Chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho
Thánh Faustina trong Divine Mercy rằng:
“Cha đòi hỏi con những việc thương xĩt

phải được thực hiện vì yêu mến Cha. Ở mọi
nơi và trong mọi lúc, con hãy tỏ lòng nhân
ái với những người lân cận. Con không
được thoái thác, kiếm cớ chữa mình hay tự
miễn cho mình điều ấy (NK 742).“Nếu linh
hồn nào không thực thi nhân ái dưới một
hình thức nào đĩ, họ sẽ không được hưởng
nhờ lòng xót thương của Cha trong ngày
thẩm xét” (NK 1317).
II Mục Đích .
Băng bó vết thương tinh thần cũng như thể
xác cho những người cùng khốn, bằng cách:
- Cầu nguyện cho những sự nghèo đói, bất
công và sai lầm của nhân loại.
- Bảo vệ sự sống con người.

- Khi ân nhân hay người phối ngẫu qua đời,
các Lm cố vấn sẽ dâng một ý lễ, các hội
viên sẽ cầu một Chuỗi Thương Xót .

Abortion = Killing human life
Phá thai = Hủy diệt sự sống con người

III. Danh Xưng.
Danh xưng của hội VAGSC (Hội từ thiện
Người Samarit Nhân Lành Việt Mỹ). Đây là
một hội thiện nguyện bất vụ lợi. Được thành
lập ngày 4 tháng 10 năm 2007, tại Tiểu
Bang California thuộc quốc gia Hoa Kỳ, do
một nhóm Tu Sĩ và giáo dân chủ trương.
IV. Hội Viên Samaritan Nhân Lành.
Muốn gia nhập hội từ thiện Người Samarit
Nhân Lành, hội viên phải:
- Thi hành viêc bác ái bằng lời cầu nguyện.
- Tùy ý đóng góp vào quỹ VAGSC, để cứu
người hoạn nạn, đặc biệt là thai nhi .
V. Quyền Lợi Của Hội Viên.
- Chu toàn bổn phận của một Samaritan
Nhân Lành mà Chúa kêu gọi.
- Được cầu nguyện trong giờ Đền Tạ Lòng
Thương Xót Chúa tại Trung Tâm Hội,và các
Trung Tâm bác ái khác do hội bảo trợ.
- Được hưởng lời cầu nguyện trong thánh lễ
cử hành hàng tháng và hàng năm.

Trẻ em được cứu sống khỏi bị phá thai
Children saved from abortion

Thiếu nữ mang thai được săn sóc bởi BS
A doctor caring for a young pregnant woman

I. Ideal
a). From Saint Luke’s parable of the Good
Samaritan, Jesus told this story:
“A man fell victim to robbers as he went
down from Jerusalem to Jericho. They
stripped and beat him and went off leaving
him half-dead. A priest happened to be
going down that road, but when he saw him,
he passed by on the opposite side. Likewise
a Levite came to the place, and when he saw
him, he passed by on the opposite side. But
a Samaritan traveler who came upon him
was moved with compassion at the sight. He
approached the victim, poured oil and wine
over his wounds and bandaged them. Then
he lifted him up on his own animal, took him
to an inn and cared for him. The next day he
took out two silver coins and gave them to
the innkeeper with the instruction, ‘Take
care of him. If you spend more than what I
have given you, I shall repay you on my way
back.’ Which of this three, in your opinion,
was neighbor to the robbers’ victim? He
answered “The one who treated him with
mercy.” Jesus said to him, “Go and do
likewise (Luke 10:30,37).
Saint Matthew wrote that Jesus
condemned those who did not exercise
mercy to their neighbors by saying: “Depart
from Me, you accursed, into eternal fire”
(Matthew 25:41).
b). The Divine Mercy urges us to show
mercy to others. Jesus implores Saint
Faustina that:“I demand of your deeds of
mercy, which are to arise out of love for
Me. You are to show mercy to your
neighbor always and everywhere. You must

not shrink from this or try to excuse or
absolve yourself from it” (742).
“If a soul does not exercise in some way, it
will not obtain My mercy on the Day of
Judgment (1317).
II. Purpose
*Heal both the spiritual and physical
wounds of deprived, disadvantaged, and
destitute people
- Pray for the sufferings and injustices in
the world.
- Protect and provide for all human life
in need, regardless of race or creed.
III. Name
VAGSC stands for Vietnamese American
Good Samaritan Charities. This is a
nonprofit organization established on Oct.
4, 2007 in California. Its founders include
Catholic priests and the faithful.

Clothes for the blind
Quần áo cho người mù

Food for the diseased
Thức ăn cho người tàn tật

IV. Good Samaritan Member
* Prayed daily (non-obligatory) asking God
to heal the wounds of the people who are
suffering.
* Offer monthly or yearly some money to
the VAGSC treasury for the charities.
V. Members’ Rights
* Benefactors will be prayed for weekly
every Friday during the Divine Mercy
Devotion at the Charities Center and the
Charities Center Abroad.
* Benefactors will also prayed for at the
monthly and the yearly Masses at the
Charities Center.

Thuốc & Đức Tin cho nạn nhân AIDS
Medicine & Faith for AIDS victims
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