
Những bi thương của những người di tản Ukraina:                     

Sau 12 ngày trong giá buốt, một gia đình đến được căn 
lều ấm áp: Tường thuật của Linh mục Briscoe từ Ba Lan 

 

Ảnh của Lm Patrick Briscoe 

Cha Patrick Briscoe OP – chụp vào 03/12/22  

Một gia đình vừa đến được Ba lan, trong nước mắt chan hòa bà 

mẹ tạ ơn Chúa và giáo xứ Ba lan đã cứu họ, sau 12 ngày sống 
trong cái lạnh cóng ở ngoại ô Kyiv và trốn thoát. Trạm cứu trợ 
do Hiệp sĩ Columbus thiết lập để chào đón người tỵ nạn vào Ba 
Lan. 

Hrebenne là một ngôi làng nhỏ ở Ba Lan, nằm cách Lviv 
khoảng 70 km. Ở đây có khoảng 20.000 nghìn người tị nạn 
Ukraina. Họ đến đây bằng đủ mọi phương tiện giao thông, xe 
buýt hoặc xe tải; xe nhà hoặc đi bộ. Từ Lviv đến Hrebenne có 
thể đi bộ vài ngày, nhưng trong cái giá lạnh của băng tuyết! 

Các tổ chức địa phương đã cung cấp lều cho họ. Tại trại tiếp 

đón người tị nạn ở Hrebenne, các Hiệp sĩ Columbus có một 
chiếc lều có lò sưởi duy nhất.  

Gia đình vừa đến này có nhà ở ngoại ô thành phố Kyviv, nhưng 
vì giao tranh giữa quân đội Ukraina và lực lượng xâm lăng Nga, 
các nguồn cung cấp điện nước đã bị cúp trong nhiều ngày, nên 
họ đành chạy trốn! Sau cả 2 tuần trốn chạy, họ chỉ ước muốn 
là được thay đồ mà họ đã mặc cả hai tuần nay khi chạy trốn!  
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Các Hiệp sĩ đã chuẩn bị một nơi để chào đón người tỵ nạn. Họ 
đang xông pha nơi tiền tuyến, cứu giúp các gia đình vượt biên 
giới Ba Lan-Ukraine. Các hiệp sĩ này thực thi lời của Đức Thánh 
Cha Phanxicô, “Điều mà Giáo hội cần nhất ngày nay là khả 
năng chữa lành các vết thương và sưởi ấm những trái tim rạn 
nức đau thương...” 
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Các Hiệp sĩ và tình nguyện đã làm việc rất siêng năng để đáp 
ứng những nhu cầu khẩn thiết cho bà con di cư. Vì vậy, các 
Hiệp sĩ đã có những lên kết chặt chẽ với đội chăm sóc y tế và 



thiết lập một lều y tế khẩn cấp. Tôi thấy các nhân viên y tế bế 

một em bé tám ngày tuổi đến, có nghĩa là em bé đã được sinh 
ra khi đang chạy trốn chiến tranh. Bà mẹ và con được sinh ra 
mà không có người chồng, người cha bên cạnh nâng đỡ... 

Với thiết quân luật ở Ukraine, chỉ có những bé hay người nam 
lớn tuổi mới được rời đất nước cùng với các phụ nữ mà thôi. 
Các Hiệp sĩ đã chuẩn bị kỹ lưỡng để chào đón họ. Họ cung cấp 
những thứ mà một người mẹ cần tới như: xe đẩy, giá đỡ, tã lót, 
khăn lau em bé, sữa và nhiều thứ khác nữa. Họ còn sửa soạn 
đồ chơi và bánh kẹo cho trẻ em. 
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Suốt ngày mà chúng tôi chỉ gặp một gia đình Ukraina còn 

nguyên vẹn. Họ đã đi ô tô đến Hrebenne và dự định đi đến 
Warsaw. Tuy nhiên, ở Warsaw, gia đình đã liên hệ để mướn 
một phòng cho một đêm mà thôi. Những trẻ em biết nói tiếng 
Anh, các em tiếp xúc với người Mỹ. Đôi bên đều trao đổi tin tức 
cho nhau một cách thoải mái như quên đi những khó khăn 
tương lai đang ập tới!...  

 


