CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

0 - NHỊP CẦU CARITAS SỐ 98

NHỊP CẦU CARITAS

mục lục

CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

2 ........... Lời ngỏ
3-7........ Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân
ngày Thế giới Người nghèo
8-9........ Đức Thánh Cha lên tiếng phản
đối việc kinh doanh từ thiện
10 ......... Đức Giám mục Giuse Đinh
Đức Đạo được bổ nhiệm là
thành viên Bộ Giáo dục Công
Giáo
11-17 .... Báo cáo dự án Hỗ trợ Học
bổng cho học sinh có hoàn
cảnh khó khăn
18-24 .... Bầu chọn Ban Liên kết Caritas
các giáo hạt

THÁNG 07. 2019
SỐ 98
BẢN TIN
CARITAS SÀI GÒN

Chịu trách nhiệm xuất bản
Văn phòng Caritas TGP

Phụ trách nội dung
Nhóm Truyền Thông Caritas

25 ......... Carrtas giáo hạt Xóm Mới bầu
chọn Ban Liên kết
26-28 .... Carrtas giáo hạt Thủ Đức bầu
chọn Ban Liên kết
29-30 .... Carrtas giáo hạt Phú Nhuận
bầu chọn Ban Liên kết
31-33 .... Caritas giáo hạt Hóc Môn Bầu
Ban Liên Kết
34-37 .... Chia sẻ: Nước uống Caritas
đồng hành từ thiện
38-42 .... Chia sẻ: Tiếng gọi của Tình
yêu Thiên Chúa từ núi rừng
Bạch Xa
43-44 .... Góp nhặt: Câu chuyện ven
đường
NHỊP CẦU CARITAS SỐ 98 -

1

CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

Lêi Ngá

C

ác bạn thân mến,

“Thi hành Bác ái” là bổn phận thuộc bản chất của
người Kitô hữu. Vì là bổn phận chính yếu, nên không thể
nhờ người khác làm thay, cũng không thể dùng công việc
này để tìm kiếm lợi ích cho cá nhân hay cho tổ chức của mình.
Ngày 27 tháng 5, trước Đại Hội đồng Caritas trong buổi tiếp kiến
tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô xúc động lên tiếng:
“Thật tai tiếng khi thấy các nhà điều hành từ thiện biến công việc
này thành việc kinh doanh. Việc bác ái đích thực là cuộc gặp gỡ với
Chúa Kitô”.
Đức Phanxicô nêu lên, theo các quy chế của Caritas, Caritas
thực hiện sứ mạng của Giáo hội qua các việc từ thiện. Theo ngài,
bác ái không phải là công việc khô cằn, chỉ là cái nơi quyên góp,
nhưng bác ái là “vòng ôm” của Chúa đến với từng người. Vì thế
Caritas không chỉ đơn thuần là cơ quan nhân đạo, nhưng là “dấu
chỉ và công cụ” của tình yêu Thiên Chúa.” (trích: Đức Thánh Cha
Phanxicô lên tiếng phản đối việc kinh doanh từ thiện)

Điều này nhắc nhở chúng ta cần thanh luyện tâm hồn, nhìn lại ý
hướng trong việc thi hành bác ái: “bác ái là tình yêu phát xuất từ
Thiên Chúa đến với từng đối tượng con người cụ thể”.
Cũng trong tâm tình đó, chúng ta vui mừng đón chào những anh
chị em đã quảng đại dấn thân trong trách nhiệm phục vụ trong Ban
Liên kết Caritas giáo phận Sài Gòn nơi 14 Caritas giáo hạt với
nhiệm kỳ mới.
Xin Chúa hướng dẫn và chúc lành cho chúng ta.
Thân mến chào các bạn
Nhịp Cầu Caritas
2 - NHỊP CẦU CARITAS SỐ 98

Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày
Thế giới Người nghèo lần thứ 3
G. Trần Đức Anh OP - Vatican

Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền
giảng Tin Mừng

Đ

ức Thánh Cha
(ĐTC) tái tố giác
nạn bóc lột người
nghèo và đề cao niềm tín
thác của người nghèo nơi
Thiên Chúa, đồng thời mời
gọi các tín hữu của Giáo Hội
góp phần làm sao để không
một người nghèo nào cảm
thấy bị bỏ rơi hoặc bị loại trừ.

ĐTC bày tỏ lập trường trên
đây trong Sứ điệp nhân Ngày
Thế giới người nghèo lần thứ 3,
công bố sáng ngày 12/6/2019,
với chủ đề “Hy vọng của người
nghèo sẽ không bị thất vọng”,
trích từ thánh vịnh số 9 câu 18,
và sẽ được cử hành trong Giáo
Hội vào ngày 17/11/2019 cũng
là Chúa nhật 33 mùa Thường
niên.
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Sứ điệp của ĐTC đã được
Đức TGM Rino Fisichella - Chủ
tịch Hội đồng Tòa Thánh tái
truyền giảng Tin Mừng, cùng
với vị Phó Tổng thư ký của Hội
Đồng, giới thiệu trong cuộc họp
báo tại Phòng báo chí Tòa
Thánh.

dân, thường bị lợi dụng vào
những mục tiêu chính trị, bị phủ
nhận tình liên đới và bình đẳng.
Bao nhiêu người vô gia cư và
bị gạt ra ngoài lề xã hội lê bước
trên những đường phố chúng
ta.

 Từ ngƣời nghèo trong
Kinh Thánh đến ngƣời
nghèo ngày nay
ĐTC đã nhắc đến sự kiện
tác giả thánh vịnh nhiều lần mô
tả thân phận đau thương của
người người nghèo và sự kiêu
hãnh của những người áp bức
họ (Xc vv.22-31). Người nghèo
kêu cầu sự phán xét của Thiên
Chúa để công lý được phục hồi
và sự gian ác bị khắc phục
(vv.35-36). Từ những tiền đề đó
ĐTC mô tả thảm trạng của
nhiều người nghèo ngày nay:
những người trẻ thất nghiệp,
các nạn nhân của bao nhiêu
hình thức bạo lực, từ mại dâm
cho đến ma túy, bị tủi nhục
trong tận thâm tâm, hàng triệu
người di dân trở thành mối lợi
thầm ít cho nhiều người bất
lương, người nghèo, người di
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Ảnh minh họa

 Ngƣời nghèo sống nhờ
các khu đổ rác
ĐTC viết: “Bao nhiêu lần
chúng ta thấy những người
nghèo tại các khu phế thải, bới
rác để tìm kiếm những đồ bị
loại đi hoặc dư thừa, để nuôi
sống bản thân hoặc tìm kiếm
áo quần để mặc. Chính họ trở
nên thành phần của nhân loại
bị đối xử như rác rưởi, mà
những người đồng loã với tình
trạng này không hề cảm thấy
mặc cảm tội lỗi nào”.

Chúa vượt quá mọi mong đợi
của con người. Chính niềm tín
thác nơi Chúa, chính sự xác tín
mình không bị bỏ rơi, gợi lại
niềm hy vọng. Người nghèo
biết rằng Thiên Chúa không thể
bỏ rơi họ, vì thế họ luôn sống
trước sự hiện diện của Chúa
Đấng nhớ đến họ.”

 Ảo tƣởng an ninh từ các
tƣờng thành và hàng rào

 Kinh Thánh ca ngợi lòng
tín thác của ngƣời nghèo
ĐTC nhận xét rằng dù có
những thảm cảnh trên đây của
người nghèo, tác giả thánh vịnh
trình bày một định nghĩa thật
đẹp về người nghèo. “Người
nghèo là người tín thác nơi
Chúa” (v.11), vì họ tin chắc
mình sẽ không bao giờ bị bỏ
rơi. Trong Kinh Thánh, người
nghèo là người có lòng tín
thác!”. ĐTC nhấn mạnh rằng
những điều trên đây càng biểu
lộ sự cao cả của Thiên Chúa
khi Ngài đứng trước một người
nghèo. Sức mạnh sáng tạo của

Như ám chỉ đến những
chính sách ngăn chặn người
nghèo và người di dân tại một
số nơi trên thế giới hiện nay,
ĐTC viết:
“Người ta có thể xây bao
nhiêu bức tường và chặn các
lối vào để có ảo tưởng mình
được an ninh với những giàu
sang của mình, gây thiệt hại
cho những người bị bỏ ở ngoài.
Nhưng sẽ không mãi mãi như
thế. “Ngày của Chúa”, như
được các ngôn sứ mô tả (Xc
Am 5,18; Is 2-5, Gl 1-3), sẽ phá
hủy các hàng rào được dựng
lên giữa các nước và thay thế
sự kiêu hãnh của một thiểu số
NHỊP CẦU CARITAS SỐ 98 -
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bằng tình liên đới của bao
nhiêu người. Tình trạng bị gạt
ra ngoài lề của hàng triệu người
không thể kéo dài nữa. Tiếng
kêu của họ gia tăng và bao
trùm cả trái đất. Như cha Primo
Mazzolari đã viết: “Người
nghèo là một sự phản đối liên
tục chống lại những bất công
của chúng ta. Người nghèo là
thùng thuốc súng. Nếu lửa
được dí vào, thì cả thế giới sẽ
nổ tung”.
 Sứ mạng của Giáo Hội và
mỗi tín hữu đối với ngƣời
nghèo
Trong sứ điệp, ĐTC cũng
nhắc đến sứ mạng của Giáo
Hội và mỗi tín hữu đối với
người nghèo. Ngài viết:
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“Trong sự gần gũi với người
nghèo, Giáo Hội khám phá thấy
mình là một dân tộc, rải rác trong
các dân nước, có một ơn gọi làm
sao để không một ai bị cảm thấy
là xa lạ hoặc bị loại trừ, vì Giáo
Hội liên kết tất cả mọi người
trong một hành trình cứu độ
chung. Thân phận người nghèo
bó buộc chúng ta không được xa
cách Thân Mình của Chúa đang
đau khổ trong người nghèo.
Đúng hơn, chúng ta được kêu gọi
động chạm đến thân mình của
Chúa, để đích thân tham gia vào
một việc phục vụ cũng là một
công cuộc loan báo Tin Mừng
thực sự”. (Rei 12-6-2019)
www.vaticannews.va

Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với
1.500 người nghèo
G. Trần Đức Anh OP - Vatican

húa nhật 17/11/2019
tới đây, ĐTC sẽ dùng
bữa trưa với 1.500
người nghèo tại Vatican nhân dịp
Ngày Thế Giới người nghèo lần
thứ 3. 1.500 người nghèo khác
sẽ dùng bữa đồng thời tại các
địa điểm khác ở Roma.

C

Đức TGM Rino Fisichella Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái
truyền giảng Tin Mừng, cho biết
như trên hôm 13/6/2019, nhân
dịp họp báo giới thiệu Sứ điệp
của ĐTC nhân dịp Ngày Thế
Giới người nghèo năm nay.
 Trạm y tế khám bệnh cho
ngƣời nghèo
Theo Đức TGM, cũng như
năm ngoái, trong tuần lễ trước

Ngày Thế Giới người nghèo, một
trạm y tế sẽ được mở tại khu
vực liền trước Quảng trường
Thánh Phêrô, để khám bệnh
miễn phí cho người nghèo. Hồi
năm ngoái, các bác sĩ và y tá tại
trạm y tế này đã khám bệnh và
trợ giúp cho khoảng 3 ngàn
người. Có vài trường hợp, dân
nghèo đến khám giữa lúc họ ở
trong tình trạng sắp bị nhồi máu
cơ tim, và họ đã được cứu sống
kịp thời.
 Buổi hòa nhạc cho ngƣời
nghèo
Theo Đức TGM Fisichella,
điều mới mẻ nhân Ngày Thế
Giới người nghèo vào tháng 11
năm nay là sẽ có một buổi hòa
nhạc ngày 9/11 cho người nghèo
và với người nghèo, do nhạc
trưởng Nicola Piovani và Đức
Ông Marco Frisina, trưởng Ca
đoàn của giáo phận Roma, điều
khiển.
www.vaticannews.va
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Đức Thánh Cha Phanxicô lên tiếng
phản đối việc “kinh doanh” từ thiện
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

ĐTC Phanxicô tại trụ sở Caritas Rabat, Marốc ngày 30 tháng 3 năm 2019

N

gày 27 tháng 5,
trước
Đại
Hội
đồng Caritas trong
buổi tiếp kiến tại Vatican,
Đức Phanxicô xúc động lên
tiếng: “Thật tai tiếng khi thấy
các nhà điều hành từ thiện
biến công việc này thành việc
kinh doanh. Việc bác ái đích
8 - NHỊP CẦU CARITAS SỐ 98

thực là cuộc gặp gỡ với Chúa
Kitô”.
Đức Phanxicô nêu lên, theo
các quy chế của Caritas,
Caritas thực hiện sứ mạng của
Giáo hội qua các việc từ thiện.
Theo ngài, bác ái không phải là
công việc khô cằn, không chỉ là
cái nơi quyên góp, nhưng bác

ái là “vòng ôm” của Chúa đến
với từng người. Vì thế Caritas
không chỉ đơn thuần là cơ quan
nhân đạo, nhưng là “dấu chỉ và
công cụ” của tình yêu Thiên
Chúa.
 Caritas không chỉ đơn
thuần là cơ quan nhân
đạo
Bác ái không thể tồn tại nếu
không có mối quan hệ giữa các
cá nhân và người nghèo. Theo
Đức Phanxicô, trong bất cứ
trường hợp nào, bác ái không
thể là “viên thuốc an thần” để
xoa dịu lương tâm, nhưng bác
ái là đức tính cao quý nhất mà
chúng ta phải hướng đến. Do
đó ngài tuyên bố: “Thật tai tiếng
khi thấy các nhà điều hành từ
thiện biến công việc này thành
việc kinh doanh”, họ sống xa xỉ
và nhàn hạ hoặc chi rất nhiều
tiền để tổ chức các buổi hội
thảo về từ thiện.
 Từ thiện phục vụ cho sự
phát triển toàn diện của
con ngƣời

Ngài nói tiếp, vì vậy, từ thiện
không phải chỉ là một ý tưởng
hay một cảm nhận, nhưng là
một cuộc gặp gỡ đích thực với
Chúa Kitô, nên từ thiện đòi hỏi
một phong cách khó nghèo,
nhưng
không
và
khiêm
nhường. Vì vậy, từ thiện phục
vụ cho sự phát triển toàn diện
của mọi con người – theo các
chữ của Đức Phaolô VI đã nói
trong Tông huấn Thăng tiến các
Dân tộc (Populorum progressio,
1967) – “thuốc giải độc” thực
sự cho loại văn hóa vứt bỏ.
Buổi hội kiến diễn ra ở
phòng Clémentine của Dinh
Tông Tòa, đây là lần hội kiến
thứ nhì của Đức Phanxicô với
Đại Hội đồng Caritas họp từ
ngày 23 đến 28 tháng 5.
Ngày 23 tháng 5, Đức
Phanxicô đã dâng thánh lễ ở
Đền thờ thánh Phêrô, ngài mời
các người tham dự xem người
nghèo là “nhà tạm sống” của
Chúa Kitô.
.
https://phanxico.vn
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ĐGM Giuse Đinh Đức Đạo được bổ nhiệm
là thành viên Bộ Giáo dục Công giáo
Văn Yên, SJ - Vatican
Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức
tin và Đức cha Giuse Ðinh
Ðức Ðạo, giám mục giáo
phận Xuân Lộc.

Đ

ức
Thánh
Cha
Phanxicô đã bổ
nhiệm
Đức cha
Giuse Đinh Đức Đạo, Giám
mục giáo phận Xuân Lộc, làm
thành viên Bộ Giáo dục Công
giáo.
Sáng ngày 6/6, Đức Thánh
Cha Phanxicô đã bổ nhiệm bốn
thành viên mới cho Bộ Giáo
dục Công giáo. Bốn thành viên
mới gồm Đức Hồng y Joseph
William Tobin, Tổng giám mục
Newark (Hoa Kỳ); ĐHY Désiré
Tsarahazana, Tổng giám mục
Toamasina (Madagascar); ĐHY
Luis Francisco Ladaria Ferrer,
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Trong số bốn thành viên mới,
Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo
là giám mục duy nhất không
phải là hồng y. Ngài đã từng có
kinh nghiệm phục vụ nhiều năm
tại Roma với nhiều chức vụ
khác nhau. Đức cha Giuse Đinh
Đức Đạo hiện là Chủ tịch Ủy
ban Giáo dục Công giáo thuộc
HĐGMVN (nhiệm kỳ 2013-2016
và 2016-2019), và hiện nay
ngài cũng là viện trưởng Học
viện Công giáo Việt Nam.
Bộ Giáo dục Công giáo có
nhiệm vụ thông truyền và đảm
bảo thực hiện giáo dục Công
giáo theo đường hướng của
Toà Thánh tại các trường, học
viện, các cơ sở thuộc thẩm
quyền Giáo hội. (Rei 6/6/2019)
http://vietnamese.rvasia.org/

BÁO CÁO DỰ ÁN HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO HỌC SINH
THUỘC GIA ĐÌNH DI DÂN VÀ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Tháng 9/2018 đến tháng 5/2019
Ban Khuyến Học Caritas TGP

-

Tên dự án: Hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo
Cơ quan thực hiện dự án: Caritas TGP Sài Gòn.
Địa điểm thực hiện dự án: Tại 48 giáo xứ trong TGP Sài Gòn
Tổ chức tài trợ: Một số ân nhân và qu văn phòng
Đối tượng: Các học sinh thuộc gia đình di dân và hoàn cảnh
khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian thực hiện: Năm học 2018 – 2019
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I. MỤC TIÊU

Mục đích của dự án là
giúp các em học sinh có hoàn
cảnh khó khăn và di dân đang
trong độ tuổi đến trường, sao
cho các em tiếp tục được đi
học và được giáo dục toàn
diện, dù gia đình các em trong
hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn.
Qu học bổng Caritas đồng
hành cùng các em như một
nhịp bước tiếp sức cho em đến
trường. Bảy năm qua trong cố
gắng và yêu thương, văn
phòng Caritas TGP qua các ân
nhân đã thực hiện chương trình
này không mệt mỏi, ước mong
là cầu nối của yêu thương.
Năm học đã kết thúc,
nay dự án trình bày những
thành quả đạt được trong việc
hỗ trợ cho các em, mong tiếp
tục nhận được sự quan tâm và
hỗ trợ của quý ân nhân, để
cùng đồng hành với các em
trong năm học tới.
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Ban phụ trách dự án đến thăm gia đình các
học sinh

II. HIỆU QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ
Niềm vui của những
người thực hiện dự án là nhìn
thấy các em có động lực học
tập để thoát cảnh nghèo mà
vươn lên trong cuộc sống để có
tương lai tươi sáng về sau.
Thật vui vì gia đình và các em
đã biết giá trị đồng tiền mà các
em được nhận dùng đúng vào
việc học của mình, nghĩ hè và
trong năm các em tự làm thêm
để tự lo trang trải cá nhân của
mình. Có tự mình làm kiếm tiền
mới hiểu được vất vả mồ hôi
nước mắt của bố mẹ và các ân
nhân đã giúp đỡ mình. Đâu đó
ngoài kia còn các em đang
mong được nhận phần học
bổng nhỏ nhoi này.

Có em thuộc diện hộ nghèo
và cận nghèo được nhà nước
miễn học phí, nhưng để lo tiền
mua sách vở, đồng phục, giày
dép là một việc trăn trở, lo lắng
của phụ huynh. Có em đã viết
thư cảm ơn các ân nhân “Con
cám ơn các ân nhân đã giúp
cho con có tiền mua sách vở,
đồng phục, giày dép, vì cái ăn
không đủ lấy đâu mua những
thứ này. Nhờ có những khoản
hỗ trợ của các ân nhân mà con
có thể tiếp tục được học tập,
giảm bớt gánh nặng gia đình
giúp con có tinh thần và động

lực đến trường, con sẽ cố gắng
học để không phụ lòng các ân
nhân”. Có em trước đây không
có tiền học thêm nhờ số tiền ít
ỏi mà em đã đạt được học sinh
Khá, Giỏi. Các gia đình có con
em được nhận rất vui như là
nguồn động lực để họ cố gắng
lo cho con em mình.
Tâm sự của phụ huynh –
giáo xứ Hy Vọng bị gãy đốt
sống cổ nằm liệt, nhờ sự động
viên và quan tâm giúp đỡ của
người phụ trách mà chị đã cố
vượt qua giờ có thể tự đi lại từ
từ trong nhà, chị nói trong sự
NHỊP CẦU CARITAS SỐ 98 -
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xúc động “các cô, chú, ân nhân
đã không phân biệt tôn giáo
giúp con chúng tôi rất biết ơn.
Sau này khi tôi khỏe sẽ giúp đỡ
lại con cháu các vị nếu có thể”.
Có em đậu vào đại học đã
viết dòng cảm ơn “Con được
thành công như hôm nay cũng
một phần nhờ sự hỗ trợ của hội
Caritas, các ân nhân. Con sẽ
cố gắng học tập thật tốt, hoàn
thành nhiệm vụ trong những
năm học còn lại để không phụ
lòng sự che chở, mong đợi từ
các ân nhân. Sau này khi thành
đạt con sẽ tiếp tục giúp đỡ các
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em có hoàn cảnh như chúng
con”.
Với sự trợ giúp này, các học
sinh có hoàn cảnh khó khăn
được nâng đỡ hơn và có cơ hội
đến lớp thường xuyên hơn.
Các em bớt đi những nỗi lo về
cơm áo gạo tiền, bớt đi những
sự mặc cảm với bạn bè, biết
phụ giúp gia đình kiếm tiền để
biết quí trọng đồng tiền và mồ
hôi nước mắt mới có được.
Tạo điều kiện cho các em có
một tầm nhìn mới, một thái độ
hăng say hơn trong học tập.

Dự án hỗ trợ học phí cũng
là tiếng nói với xã hội về sự liên
đới và trách nhiệm của cộng
đồng với những con người có
hoàn cảnh khó khăn quanh ta.
Được hỗ trợ phần nào, quý phụ
huynh cũng an tâm hơn để lao
động và chắc chắn con em họ
sẽ không bị thất học.
Với 209 suất hỗ trợ học phí
mà các em trong 48 giáo xứ
được trợ giúp sẽ mang lại niềm
vui, sự khích lệ cho chính bản
thân các em, sau đó là sự nâng
đỡ gia đình và cũng là bài học
thiết thực về tình người, 18
suất cho các em cấp 1 là con
số không lớn lắm nhưng cũng
không nhỏ trong công cuộc xây
dựng con người (1.000.000đ/
năm), 96 suất cho các em cấp
II (1.400.000đ/ năm), 95 suất
cho cấp III phần nào giúp cho
các em bớt ưu tư hơn về gánh
nặng của gia đình(1.800.000đ/
năm), các em cố gắng hơn để
nỗ lực học tập và vươn lên
giữa những khó khăn của cuộc
sống. Vì vậy, Caritas TGP rất
mong sự quan tâm của các ân

nhân gần xa có lòng hảo tâm
xem xét và hỗ trợ cho dự án
mà Caritas TGP đang hướng
tới.

Ban phụ trách dự án đến thăm gia đình các
học sinh

Lòng biết ơn của các em
không chỉ là những lời nói trên
môi miệng, nhưng là sự khắc
ghi tình yêu thương, sự quan
tâm, nâng đỡ của những tấm
lòng hảo tâm. Điều này được
thể hiện trên kết quả học tập và
sự trưởng thành qua ghi nhận
của những người thực hiện dự
án, các em ngày một lớn lên và
hoàn thiện nhân cách. Mong
sao những tấm lòng nhân ái
luôn toả sáng để cuộc sống
càng ngày càng trở nên tốt đẹp
hơn.
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II. KẾT QUẢ - LƢỢNG GIÁ:
Khi nhận được phần hỗ trợ
học phí, các em đồng thời cũng
có trách nhiệm với việc học tập
của chính mình qua việc cam
kết các điều sau (qua các quyết
tâm sau)
-

-

Không bỏ học
Giữ kết quả học tập tiến bộ
hơn hàng tháng
Bảo đảm số tiền hỗ trợ này
được sử dụng đúng mục
đích cho việc học tập.
Nộp bảng điểm cho người
phụ trách sau mỗi học kỳ.

-

30 % học sinh tiến bộ hơn
trong học tập. Số còn lại duy
trì mức học lực cũ.

-

6 em học sinh bỏ học, vì gia
đình quá khó khăn (mẹ bỏ
lấy chồng khác các con đi
ăn xin, lỡ có bầu với bạn
cùng lớp, mẹ bệnh, buồn vì
gia đình)

2.
-

Phụ huynh: Giảm bớt được
một phần những lo toan vật
chất, là sự khích lệ để tiếp
tục cho con cái đến trường;
đồng thời qua việc hỗ trợ
vật chất, các thành viên
Caritas ở giáo xứ đã lui tới
thăm hỏi và động viên các
em làm cho gia đình yên
tâm hơn.

-

Các hội viên Caritas tại 48
giáo xứ: Các em được động
viên tinh thần vì biết rằng có
nhiều người quan tâm đến
việc học tập của mình, các
em ngoan hơn và có ý thức
học tập hơn.

-

Bản thân các học sinh: Tỏ
lòng biết ơn đối với các ân

Sau 9 tháng hỗ trợ học phí
cho các em, dựa vào báo cáo
của các hội viên Caritas ở các
giáo xứ (qua bảng điểm, sổ liên
lạc), Caritas TGP tổng hợp kết
quả việc hỗ trợ như sau:
1.

Kết quả học tập:

-

100% số tiền hỗ trợ được
sử dụng cho việc học tập
của các em.

-

Một số em đậu đại học và
cao đẳng.
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Một số nhận định từ
ngƣời thụ hƣởng:

nhân trực tiếp và gián tiếp
giúp đỡ mình qua nhiều
cách thức khác nhau. Phần
hỗ trợ đã giúp các em vượt
qua những khó khăn trước
mắt để có thể yên tâm học
tập, trưởng thành hơn trong
cuộc sống để có thể đủ sức
vượt qua những thách đố
lớn hơn trong học tập cũng
như trong đời sống sau này.

Một lần nữa, Caritas Tổng Giáo
phận Sài Gòn thay mặt các em,
chân thành cám ơn quý Ân
nhân đã cùng với Caritas giúp
các em có được những phần
hỗ trợ học phí. Trong tương lai
rất mong sự quan tâm của các
ân nhân gần xa tiếp tục xem xét
và hỗ trợ cho dự án mà Caritas
TGP đang hướng tới có thêm
nhiều phần hỗ trợ cho trẻ
nghèo, giúp các em thêm cơ
hội vững bước trong tương lai.
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CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

BẦU CHỌN BAN LIÊN KẾT CARITAS CÁC
GIÁO HẠT NHIỆM KỲ 2019-2023
Phòng Mạng lưới Caritas SG

Ban Liên kết Caritas các giáo hạt nhiệm kỳ 2015-2019

Theo qui chế bầu cử Ban Liên Kết Caritas giáo hạt của Caritas
TGP Sài Gòn với nhiệm kỳ là 4 năm từ năm 2015- 2019. Nay đã
đến thời gian mãn nhiệm, Caritas TGP Sài Gòn đã kính báo đến
quý Cha Hạt Trưởng và quý Cha Đại diện Caritas Hạt về việc tổ
chức bầu cử nhiệm kỳ mới cho Ban Liên kết Caritas giáo hạt.
Được sự đồng hành của quý Cha, Caritas một số giáo hạt đã
hoàn tất việc bầu chọn Ban Liên kết cho nhiệm kỳ mới trong tháng
6 vừa qua, còn một số Caritas giáo hạt sẽ bầu chọn trong tháng 7
năm 2019.
18 - NHỊP CẦU CARITAS SỐ 98

Sau những ngày bầu chọn của từng Caritas các giáo hạt, các
hội viên Caritas đã được tín nhiệm trong trách nhiệm Ban Liên Kết
của 13 giáo hạt nhiệm kỳ 2019-2023:
TÊN HỘI VIÊN

TRÁCH NHIỆM

GIÁO XỨ

HẠT CHÍ HÕA
Maria Hoàng Thị Nhiễu
Phaolô Phạm Chí Thành
Gioan B.Vũ Đình Chúng
Maria Phạm Thị Vĩnh
Đaminh Hà Quốc Dũng

Trưởng
Phó
Phó
Thủ qu
Thư ký

Sao Mai
Xây Dựng
Nam Thái
Vinh Sơn 6
Nam Hòa

Anna Bùi Thị Kim Vân

Truyền thông

Sao Mai

HẠT SÀI GÕN - CHỢ QUÁN
Têrêsa Lê Thị Kim Thủy
Antôn Hoàng Đại Nghĩa
Maria Nguyễn Kim Anh
Anna Nguyễn Thị Sắc
Anna Nguyễn Phương Trang

Trưởng
Phó
Phó
Thủ qu
Thư ký & Truyền
thông

Phanxicô Xavie
Vườn Chuối
Chợ Quán
Phanxiô Xavie
Chợ Đũi

HẠT TÂN SƠN NHÌ
Maria Nguyễn Thị Hoan
Maria Ngô Thị Kim Lan
Giuse Bùi Minh Đức
Giuse La Nhật Minh
Agata Nguyễn Thị Kim Dân
Maria Lưu Thị Vĩnh
Maria Madalena
Trần Thị Thanh Nga
Maria Trần Thị Tuyết

Trưởng
Phó
Phó
Phó
Phó
Thư ký

Tân Phú
Gò Mây
Đắc Lộ
Tân Châu
Phao lô
Phú Thọ Hòa

Thủ qu

Tân Phú

Truyền thông

Tân Thành

HẠT THỦ THIÊM
Phêrô Nguyễn Văn Vịnh

Trưởng

Cao Thái
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Giacôbê Đinh Hoàng Hoa
Phanxicô Nguyễn Thanh Tâm
Đôminicô Nguyễn Đức Hiệp
Anna Nguyễn Thị Hồng

Phó
Phó
Truyền thông &
Thư ký
Thủ qu

Long Thạnh M
Tân Lập
Cao Thái
Thánh Linh

HẠT XÓM CHIẾU
Lê Văn Luận
Giuse Đinh Văn Cử
Vinh Sơn Trần Tuấn Thanh
Têrêsa Trần Thị Do
Maria Madalena Huỳnh Thị
Ngọc Giàu
Maria Hồ Thị Giáng Sương

Trưởng
Phó
Phó
Thủ qu

Thuận Phát
Phú Xuân
An Thới Đông
Thuận Phát

Thư ký

Tắc Rỗi

Truyền thông

Tắc Rỗi

HẠT XÓM MỚI
Giuse Phan Văn Hiển
Nguyễn Giao
Maria Nguyễn Thị Liễu

Trưởng
Phó
Phó

Giuse Trần Ngọc Lâm

Thư ký

Maria Nguyễn Thị Tuyêt Thanh
Anna Huỳnh Thi Hương

Thủ qu
Truyền thông

Lam Sơn
Thái Bình
Băc Dũng
Nữ Vương Hòa
Bình
Thạch Đà
Hà Đông

HẠT GÕ VẤP
Maria Trần Thị Phúc
Giuse Nguyễn Đức Trung
Vinh Sơn Nguyễn Quý Anh
Maria Phạm Thị Hương Thu

Trưởng
Phó
Thư ký
Thủ qu

Hòa Bình
Giuse
Bến Hải
Hạnh Thông Tây

Têrêsa Quách Thị Lý

Truyền thông

Hạnh Thông Tây

HẠT HÓC MÔN
Giuse Bùi Đức Niên
Maria Đặng Thị Nguyệt
Gioan B.Trần Ngọc Huy
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Trưởng
Phó
Phó

Trung Chánh
Bùi Môn
Châu Nam

Giuse Nguyễn Tiên Hùng
Maria Phan Thị Bích
Vinh Sơn Trần Minh Hùng

Thư ký
Thủ qu
Truyền thông

Trung M Tây
Trung M Tây
Hóc môn

HẠT PHÖ NHUẬN
Têrêsa Lê Thị Bích Ngọc
Giuse Đặng Minh Quang
Vinh-sơn Phạm Thanh Lâm
Maria Nguyễn Thị Bích Hải
Maria Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Phanxico Xavie Phan Phùng
Hưng

Trưởng
Phó
Phó
Thư ký
Thủ qu

Phát Diệm
Phú Hải
Tân Hòa
Tân Hòa
Đa Minh

Truyền thông

Phú Nhuận

HẠT THỦ ĐỨC
Giuse Nguyễn Hoàng Minh
Phêrô Nguyễn Trọng Hiệp
Giuse Phạm Sĩ Hoàng
Têrêsa Nguyễn Ngọc Thủy
Maria Đoàn Hồng Trúc
Giuse Vũ Ngọc Thiều

(Ban Liên kết giáo
hạt Thủ Đức chưa
bầu chức danh)
Truyền thông

Tam Hà
Thánh Duy
Khang
Từ Đức
Bình Thọ
Bình Triệu
Từ Đức

HẠT GIA ĐỊNH
Maria Nguyễn Thị Hường
Trưởng
Gioan.B Phan Đình Thi
Phó
Têrêsa Nguyễn Khắc Như Trang Thư ký
Têrêsa Trần Thị Kim Lan
Thủ qu
Maria Huỳnh Thị Trọng
Truyền thông
HẠT TÂN ĐỊNH
Maria Phạm Thanh Thủy
Trưởng
Maria Nguyễn Kim Hoàng
Phó
Phêrô Trần Trung Nguyên
Phó
Thư ký
Thư ký, Thủ qu , Truyền thông
Thủ Qu
sẽ bầu chọn sau 1 tháng
Truyền Thông

Bình Lợi
Thanh Đa
Hàng Xanh
Gia Định
Vô Nhiễm
Vườn Xoài
Công Lý
Xóm Lách
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Hình ảnh Caritas giáo hạt Sài Gòn – Chợ Quán

Các hội viên Caritas chụp hình lưu niệm sau buổi họp bầu Ban Liên kết
Tân Ban Liên kết Caritas giáo hạt Sài Gòn – Chợ Quán
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Hình ảnh Caritas giáo hạt Xóm Chiếu

Tân Ban Liên kết Caritas giáo hạt Xóm Chiếu

Cha Giuse Trần Trƣờng Thọ - Linh hƣớng Caritas giáo hạt đồng
hành với các hội viên Caritas
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Hình ảnh Caritas giáo hạt Tân Định
Các hội viên Caritas giáo hạt Tân Định chụp hình lưu niệm với Cha
Linh hướng Đaminh Trần Đức Công - Chánh xứ Gx Xóm Lách Cha Hạt
trưởng Phaolô Nguyễn Quốc Hưng - Chánh xứ Gx Tân Định, và nữ tu
Êlizabét Phan Thị Thu Thảo - Phụ trách phòng Mạng lưới Caritas TGP
Sài Gòn.

Cha Linh hướng
Đaminh và Cha
Hạt trưởng
Phaolô đồng
hành với Caritas
giáo hạt Tân
Định trong buổi
họp bầu chọn
Ban Liên kết
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CARITAS GIÁO HẠT XÓM MỚI
BẦU BAN LIÊN KẾT
Ngọc Lâm
Thứ Hai ngày 17/06/2019,
tại phòng họp giáo xứ Hà Đông
- giáo hạt Xóm Mới, 33 hội
viên Caritas thuộc 15 giáo xứ
trong giáo hạt đã thực hiện bầu
Ban Liên kết (BLK) nhiệm kỳ
2019 – 2023 và phổ biến một
số công việc trong thời gian
sắp tới.
Trong chương trình có sự
hiện diện của Cha Gioan.B Vũ
Mạnh Hùng, là Cha Hạt trưởng
và cũng là Linh hướng Caritas
giáo hạt Xóm Mới, nữ tu
Elisabeth Phan Thị Thu Thảo Phụ trách Mạng lưới Caritas
TGP Sài Gòn.
Chương trinh bắt đầu lúc
19g20, sau khi xin Chúa Thánh
Thần soi sáng, cha Gioan.B đã
có tâm tình đến BLK và các hội
viên Caritas trong hạt đã cùng
cộng tác trong các hoạt động
bác ái của Caritas hạt trong
nhiệm kỳ 2015 – 2019 vừa qua.
Tiếp đến, ông Giuse Phan văn

Hiển đọc qua văn bản về công
việc và trách nhiệm của người
liên kết viên. Trong bầu không
khí trước giờ đề cử các ứng
viên, nữ tu Elisabeth có lời chia
sẻ: “BLK là những hội viên đại
diện cho Caritas giáo hạt,
nhưng không làm việc một
mình, mà luôn làm việc chung
cùng với các hội viên trong hạt
mình”.
Với 34 phiếu bầu, thêm 1
phiếu của Cha đồng hành, tất
cả đều hợp lệ, danh sách 5 vị
được chọn theo thứ tự từ cao
nhất như sau:
1. Ông Giuse Phan Văn Hiển
2. Bà Maria Nguyễn Thị Tuyết
Thanh
3. Bà Maria Nguyễn Thị Liễu
4. Ông Giuse Trần Ngọc Lâm
5. Ông Antôn Nguyễn Giao
6. Bà Anna Huỳnh Thị Hương phụ trách truyền thông.
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Tất cả mọi người đều nhất
trí đồng ý với danh sách BLK
mới, cùng hát vang bài Thần
Khí Chúa và đọc lời nguyện lên
đường. Nữ tu Elisabeth cũng
đại diện văn phòng Caritas

TGP Sài Gòn cám ơn cha Hạt
trưởng và chúc mừng Ban
Caritas giáo hạt Xóm Mới với
Tân BLK nhiệm kỳ 2019 –
2023. Buổi họp kết thúc lúc
20g20 cùng ngày.

CARITAS GIÁO HẠT THỦ ĐỨC
BẦU BAN LIÊN KẾT
Giuse Vũ Ngọc Thiều

Tân Ban Liên Kết Caritas giáo hạt Thủ Đức
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Nhận được thông báo của
Caritas TGP Sài Gòn về việc
các Caritas giáo hạt tổ chức
bầu Ban Liên kết (BLK) nhiệm
kỳ 2019 đến 2023. BLK Caritas
giáo hạt Thủ Đức đã hội ý cùng
Cha Hạt trưởng và Cha Linh
hướng Caritas giáo hạt và cũng
là Cha Chánh xứ giáo xứ Bình
Chiểu, sắp xếp bầu cử sao cho
thuận tiện, để tất cả các hội
viên Caritas trong hạt tham dự
đông đủ.

văn Phòng Caritas TGP, Cha
Linh hướng Caritas hạt Thủ
Đức Giuse Nguyễn Hoàng
Thanh, cùng 83 hội viên
Caritas trong giáo hạt.

Bầu cử được tổ chức tại
giáo xứ Bình Chiểu vào lúc 19
giờ 00 ngày 30 tháng 05 năm
2019. Với sự có mặt của nữ tu
Elizabet Thu Thảo đại diện cho

Nữ tu Elizabet cũng nói lên
nhiệm vụ của các LKV trong
tinh thần phục vụ và nối kết các
hội viên trong nhiện vụ bác ái
yêu thương.

Sau khi xin ơn Chúa Thánh
Thần, Ban tổ chức giới thiệu
BLK cũ. Sau đó Cha Linh
hướng có đôi lời cám ơn anh
chị em đã nhiệt tình nối kết
giữa các thành viên với các
giáo xứ cùng TGP trong mọi
công việc được giao.

Nữ tu Elizabet chia sẻ niềm vui với Caritas giáo hạt Thủ Đức
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Tới phần bầu cử, mỗi giáo
xứ đề cử một người ra ứng cử
và đã có 10 thành viên ra ứng
cử. Cuộc bầu cử được tiến
hành một các nghiêm túc dưới
sự chứng kiến của Cha Linh
hướng, của nữ tu Elizabet,
cùng các hội viên Caritas của
các giáo xứ trong giáo hạt. Sau
khi kiểm phiếu BLK bầu ra 05
người gồm:

4. Têrêsa Nguyễn Ngọc Thuỷ
- giáo xứ Bình Thọ
5. Maria Đoàn Hồng Trúc –
giáo xứ Bình Triệu
Và thêm một hội viên là Giuse
Vũ Ngọc Thiều phụ trách
Truyền thông Caritas giáo hạt.

1. Giuse Phạm Hoàng Minh –
giáo xứ Tam Hà
2. Phêrô Nguyễn Trọng Hiệp –
giáo xứ Thánh duy Khang
3. Giuse Phạm Sĩ Hoàng –
giáo xứ Từ Đức

Và để kết thúc, các hội viên đã
dâng lời kinh Sai Đi và cám ơn
Chúa. Cha Linh hướng chúc
lành cho toàn thể anh chị em ra
đi trong tình hiệp nhất. Buổi
họp bầu cử kết thúc lúc 21g00
cùng ngày.

Sau đó cha Linh Hướng đã có
đôi lời nhắn nhủ, khích lệ với
tân BLK nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Cha Linh hướng Giuse và Tân Ban Liên Kết Caritas hạt Thủ Đức
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CARITAS HẠT PHÚ NHUẬN
BẦU BAN LIÊN KẾT
Phanxicô X. Phan Phùng Hưng

Quang cảnh buổi họp bầu chọn Ban Liên Kết
Vào lúc 18 giờ 30 ngày 27
tháng 5 năm 2019 tại nhà thờ
giáo xứ Đa Minh thuộc giáo hạt
Phú Nhuận, các hội viên
Caritas giáo hạt đã thực hiện
bầu Ban Liên kết nhiệm kỳ
2019 – 2023 và phổ biến một
số công việc trong thời gian
sắp tới.

Trong chương trình có sự
hiện diện của Cha Vinh Sơn
Nguyễn Thành Tín, OP - Linh
hướng Caritas giáo hạt Phú
Nhuận, nữ tu Elisabeth Phan
Thị Thu Thảo - Đại diện VP.
Caritas TGP Sài Gòn và 18 hội
viên Caritas thuộc các giáo xứ
trong giáo hạt.
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Cha Vinh Sơn, nữ tu Elizabet, lắng nghe chia sẻ của các hội viên Caritas

Trước khi bắt đầu chương
trình, các hội viên cùng cầu
nguyện xin ơn Chúa Thánh
Thần và đọc sách Tin mừng xin
Chúa soi sáng, cho buổi họp
được tiến hành tốt đẹp, để
chọn được các thành viên trong
Ban Liên kết mới.
Trước khi tiến hành việc
bầu chọn, Cha Linh hướng đọc
lại quy chế bầu cử theo quy
định chung của Caritas Tổng
Giáo phận. Nữ tu Elisabeth
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cũng cho biết: Theo thực tế bầu
chọn của các Caritas giáo hạt,
người cao phiếu bầu cao nhất
trong số người trúng cử sẽ đảm
nhận trách nhiệm Trưởng Ban
Liên kết.
Kết quả như sau:
-

Trưởng Ban Liên kết: Bà
Têrêsa Lê Thị Bích Ngọc Gx Phát Diệm;

-

-

-

-

Phó BLK phụ trách ngoại
vụ: Ông Giuse Đặng Minh
Quang - Gx Phú Hải;
Phó BLK phụ trách nội vụ:
Ông Vinh Sơn Phạm Thanh
Lâm - Gx Tân Hòa
Thủ qu : Bà Maria Nguyễn
Thị Bích Hải - Gx Tân Hòa.
Thư ký: Bà Maria Nguyễn
Thị Ngọc Thanh - Gx Đa
Minh.
Truyền
Thông:
Ông
Phanxico
Xavie
Phan
Phùng Hưng - Gx Phú
Nhuận.

Sau bầu chọn Ban Liên kết,
là việc phổ biến các công việc
sẽ thực hiện: Việc sửa nhà cho
người nghèo ở giáo xứ Phú
Hải, đươc Cha Linh hướng bảo
đảm nguồn kinh phí. Ghi nhận
thêm một trường hợp khó khăn
xin sửa nhà của một cụ 71 tuổi,
nhà Bố Mẹ cho, nay đã bị mối
mọt ăn hết nhưng không dám
vào xin Cha sở xác nhận.
Sau buổi họp, mọi người
cùng đọc kinh cầu nguyện, tạ
ơn Chúa đã cho buổi họp đạt
được kết quả hết sức tốt đẹp.
Cuộc họp kết thúc lúc 19g15.

CARITAS GIÁO HẠT HÓC MÔN
BẦU BAN LIÊN KẾT
Joe Bùi Đức Niên
Mỗi lá phiếu bầu Ban Liên
kết giáo hạt, thể hiện sự hy sinh
đóng góp và là sự liên đới trách
nhiệm phục vụ anh chị em kém
may mắn.
Lúc 17 g45, ngày 17/5/2019,
tại giáo xứ Châu Nam - giáo hạt
Hóc Môn, được sự đồng thuận

của cha Giuse Lê Hoàng Minh Linh hướng của ban Caritas
giáo hạt Hóc Môn, và nữ tu
Elizabet Thu Thảo - phòng
mạng lưới Caritas TGP Sài
Gòn cùng chủ trì buổi họp và
bầu lại Ban Liên kết giáo hạt
Hóc Môn.
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Tân Ban Liên kết giáo hạt Hóc Môn, Cha Linh hướng Giuse (áo đen) và
nữ tu Elizabet (áo Sơ mi)
Với sự tham gia của 50 hội
viên Caritas các giáo xứ trong
giáo hạt, việc bầu chọn Ban
Liên kết được tiến hành, trước
khi bầu chọn, Cha Linh hướng
Giuse chia sẻ về trách nhiệm
thực hiện đức ái của người hội
viên Caritas và cầu nguyện
cùng Chúa Thánh Thần soi
sáng. Đồng thời Cha nêu ý
nghĩa, trách nhiệm của từng hội
viên khi nhận nhiệm vụ được
trao và liên đới trách nhiệm với
nhau trong việc phục vụ những
đối tượng nghèo mà linh đạo
Caritas đang hướng đến, giúp
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họ ngày một thăng tiến hơn
trong đời sống đạo, no ấm hơn
trong xã hội.
Tiếp theo là việc bầu chọn,
sau khi kiểm phiếu, kết quả
được công bố gồm:
Trưởng Ban: ông Bùi Đức Niên
- Phó nội: Bà Đặng Thị Nguyệt
- Phó ngoại: Ông Trần Ngọc
Huy
- Thư ký: Ông Nguyễn Tiến
Hùng
- Thủ qu : Bà Phan Thị Bích
- Truyền thông: Ông Trần Minh
Hùng .

Cha Linh hướng Giuse chia sẻ và hướng dẫn các hội viên Caritas

Sau đó nữ tu Elizabet Thu
Thảo đại diện phòng mạng lưới
Caritas TGP cám ơn Cha Linh
hướng Giuse đã yêu thương
đồng hành với BLK nhiệm kỳ
vừa qua, giúp cho những hoạt
động của Caritas giáo hạt rất
hiệu quả, đồng thời, xin Cha
cũng tiếp tục đồng hành với
BLK nhiệm kỳ mới, yêu thương
trao gởi tình yêu nhiều hơn để
những hoàn cảnh nghèo vơi
bớt khó khăn trong cuộc sống,
nữ tu Elizabet cũng cám ơn

BLK nhiệm kỳ vừa qua đã hy
sinh rất nhiều để hoàn thành sứ
mệnh được giao.
Kết thúc buổi họp, mọi
người cùng cất cao lời kinh Lên
Đường và bài hát Ubi Caritas
Est Amour: Nơi đâu yêu
thương đầy thì lòng mến dâng
tràn, nơi đâu yêu thương đầy,
thì này Chúa sẽ ngự đến.
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CHIA SẺ

Nước uống Caritas
đồng hành từ thiện
Gioan Long Vân

rong nhiều năm qua
nước uống đóng chai
do Caritas TGP Sài
Gòn sản xuất đã luôn đồng
hành trong các chuyến đi bác ái
từ thiện của Nhóm Bảo Vệ Sự
Sống: Lòng Chúa Xót Thương
(BVSS: LCXT).

T

34 - NHỊP CẦU CARITAS SỐ 98

Cứ vào một đêm cuối mỗi
tháng, các thành viên và cộng
tác viên của nhóm, đa phần là
các chàng trai cô gái trong độ
tuổi 40, cư trú rải rác từ các
giáo xứ trong giáo phận Sài
Gòn không hẹn mà gặp nhau
tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ

Tân Hương, giáo hạt Tân Sơn
Nhì. Họ tề tựu nơi đây theo
chương trình “Cho Đi Là Còn
Mãi”. Và một đêm vào đầu
tháng sau họ lại đến tư gia một
thành viên kỳ cựu theo chương
trình “The Angels of The
Homeless” (Những Thiên Thần
Của Người Vô Gia Cư). Có
thành viên dẫn theo con hoặc
cháu nhỏ theo với chủ ý cho
con cháu mình làm quen và
nhận thức dần các công việc
bác ái từ thiện.
Sau năm mười phút hỏi
han, giới thiệu cũ mới, mọi
người trang nghiêm hướng về

tòa Đức Mẹ sốt sắng đọc kinh
cầu nguyện cho mỗi việc từ
khởi sự cho đến hoàn thành
đều nhờ bởi ơn Chúa. Mỗi lần
đi có khoảng 100 thành viên và
cộng tác viên, chia thành bảy
nhóm chở các thùng và bao bị
đựng thức ăn uống trên xe
máy, chạy rảo quanh các
đường phố Sài Gòn, tìm gặp,
hỏi han, an ủi và trao các phần
quà ăn đêm và ăn sáng cho
những người nghèo khổ đang
lang thang kiếm sống hoặc
đang thiếp ngủ trên các vỉa hè.
Hầu hết họ vô gia cư, tự nuôi
thân bằng các nghề bán vé số
dạo, lượm ve chai, khất thực…
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Mỗi chuyến đi đến với
những mảnh đời bất hạnh, các
thiện nguyện viên của nhóm
trao 1.200 phần thức ăn và
thức uống, bao gồm 1.200
nước uống đóng chai nhãn hiệu
Caritas Sài Gòn. Hẳn Caritas
TGP Sài Gòn là một tổ chức
bác ái xã hội Công Giáo uy tín,
nên việc Nhóm BVSS: LCXT
chọn sản phẩm của tổ chức
này là điều hợp lẽ.
Cho đến đêm 25/06/2019
chỉ riêng hành trình bác ái từ
thiện “Cho Đi Là Còn Mãi” đã đi
đến chặng 43. Chương trình
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này hơn một năm qua cũng đã
lan tỏa ra thành phố Biên Hòa.
Nhờ vào tinh thần dấn thân của
các thành viên và các cộng tác
viên cùng tấm lòng quảng đại
của các nhà hảo tâm, nhóm còn
có các chương trình “nặng ký”
khác. Điển hình như “Vì Những
Mảnh Đời Bất Hạnh” tổ chức
định kỳ vào buổi chiều thứ hai
đầu mỗi tháng, trao nhu yếu
phẩm và chút hiện kim cho
những gia đình túng quẩn bất
kể tôn giáo trong giáo hạt Tân
Sơn Nhì. Khi có điều kiện khả
quan, nhóm tổ chức đi thăm và

ủy lạo các mái ấm đang cưu
mang những cô nhi và các thiếu
nữ lỡ lầm bị bỏ rơi, hoặc đến
các bệnh viện thăm và trao quà
cho các bệnh nhân nghèo…
Với những chương trình bác
ái từ thiện đã cố định hàng
tháng dù gặp bất cứ trở ngại
nào cũng phải vượt qua thực
hiện cho bằng được. Bởi hơn ai
hết các thiện nguyện viên của
nhóm BVSS: LCXT cảm nhận:
“Mỗi lần đi là mỗi lần gặp lại

Ánh mắt buồn như u uẩn chờ
mong.
Những bàn tay cho đi là còn
mãi.
Cho tình người giữa trời đất
mênh mông”.
Cảm thương thay những phận
đời hẩm hiu. Cảm phục thay
những tấm lòng thiện nguyện.
Và mong thay những chai nước
uống Caritas Saigon vẫn luôn
mãi đồng hành từ thiện với
Nhóm Bảo Vệ Sự Sống: Lòng
Chúa Xót Thương.
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Tiếng gọi của lòng thương xót
Thiên Chúa, từ núi rừng Bạch Xa
MM Tân, SJ.

G

iêsu, Con Thiên
Chúa làm người,
là Con Một yêu
dấu, theo kế hoạch của
Thiên Chúa Cha: đã được
trao ban cho thế gian, “để ai
tin vào Con của Người thì
khỏi phải chết, nhưng được
sống muôn đời” (Ga,3,16).

Người đàn bị băng huyết đã
12 năm, bà đã tin, tin rằng chỉ
cần sờ vào áo Người thôi, và
đã được chữa lành,
Một vị thủ lãnh đã tin và đã
cầu cứu Đức Giêsu xin cứu
sống bé gái vừa mới chết,
Người đã vào nhà, “cầm lấy tay
con bé, nó liền trỗi dậy. (x.Mt
9,18-26)
Chuyện diễn ra hơn hai
ngàn năm trước vẫn là chuyện
hôm nay và cho mãi tới muôn
đời.
“NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG
đổ đầy trái tim và cuộc sống
của tất cả những ai gặp Chúa
Giêsu.
Những ai chấp nhận đề nghị
cứu độ của Người đều được
giải thoát khỏi tội lỗi, buồn
phiền, trống rỗng nội tâm và cô
đơn.
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Với Đức Kitô, niềm vui luôn
luôn luôn được tái sinh… (ĐTC
Phanxicô ngay trong phần mở
đầu tông huấn Niềm vui của Tin
Mừng).
Với Đức Kitô Giêsu, mọi
cảnh đời được nhận chìm vào
con tim của Tình yêu Thiên
Chúa, tất cả những ai tin tưởng
sẽ được chữa lành, đươc chăm
sóc và được thương yêu.
Giáo Hội của Chúa Giêsu
hôm nay, trong khi lắng nghe
tiếng gọi của Tình Yêu Chúa,
không chỉ rao truyền, mà là để
tình yêu Chúa biến đổi, để
người tín hữu có được con tim
của lòng thuơng xót… từ đó
“người ta sẽ nhận biết anh em
là môn đệ Thầy”. Để ngang qua
những cảnh đời bất hạnh,
Thiên Chúa tiếp tục thi thố
quyền năng và tình yêu của
Người.
Khi lòng thương xót Thiên
Chúa lên tiếng, và có tiếng
người đáp lại, thì những ngôi
nhà rách nát sẽ mang khuôn
mặt mới, đầy ắp nghĩa tình, đủ
sức chống chọi với gió mưa.

Căn nhà thứ nhất gần hoàn tất

Chuyện hôm nay đây thôi,
tại giáo xứ Bạch Xa.
Đôi vợ chồng trẻ và ba đứa
con nhỏ sống vất vưởng trong
một mái nhà không hơn túp lều.
Đã bao năm rồi trong vòng
tay Thiên Chúa chở che, dù gió
lùa đêm lạnh, cơm ăn bữa đói
bữa no, nhưng tình thương yêu
vẫn luôn tràn đầy.
Những con người lòng dạ
đơn nghèo như thế, xứng đáng
có được mái nhà mới, để cuộc
sống bớt cơ cực và thêm tươi
vui.
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Và hôm nay, niềm vui hiện
rõ trên khuôn mặt từng người
khi bước vào nhà mới, đây phải
chăng là ngôi nhà của ước mơ
hay chỉ là trong mơ?, nhưng
Thiên Chúa của lòng thương
xót thì đã mơ ước từ lâu, và
Người đã lên tiếng gọi trong trái
tim những người thành tâm và
biết xót thương.
Nhìn miệng của người cha
lắp bắp muốn nói lời cảm ơn
mọi người, mà không nói thành
lời: Cảm ơn những đôi tay và
những tấm lòng đã chung sức
xây dựng nên ngôi nhà này, để
tình yêu Thiên Chúa bao năm
ấp ủ, chạnh lòng trước phận
nghèo, nay vơi bớt nỗi lòng, và
reo vui, tiếng reo vui của Con
Thiên Chúa làm người và ở
cùng chúng ta.
Kỳ diệu thay những tấm
lòng, những con tim, đã chung
sức dựng lên ngôi nhà này, để
Thiên Chúa ở với con cái loài
người, giữa lương dân.
Ngôi nhà thứ hai, cũng tại
Bạch Xa,
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Mái nhà của một đôi vợ
chồng được mở đầu với những
dấu ấn đẹp,
Anh chị quen biết, thương
nhau, và đã nên vợ nên chồng
ngay từ thuở thanh xuân.

Họ đã cùng nhau dựng lên
ngôi nhà lá đủ cho hai trái tim
vàng cất tiếng gọi cuộc đời,
giữa núi rừng và sông suối,
nhưng vào một đêm trời nhá
nhem tối, chàng đi câu lộn ao
nhà người, bị đánh một cây
ngay đầu, từ đó không còn thật
tính người, tối ngày lang thang
chẳng làm được việc gì, chỉ

thích viết văn, viết cho thần tiên
đọc chứ người trần nhìn vào
“biết chết liền”.
Rõ khổ cho chị vợ tần tảo
sớm hôm “xúc tép nuôi cò”.
Lần đầu gặp mặt đã gần
trưa, từ trong mùng anh lồm
cồm bò dậy, thoạt nhìn thì đây
là một chàng trai cũng ra dáng
đấy chứ, hỏi ra mới biết anh ốm
yếu lắm, thêm cái đầu bất bình
thường, anh sống ở đâu và
sống với ai cũng bị hất hủi, đã
hai lần nổi điên châm lửa đốt
nhà.
Ôi, Cái mái nhà tranh tre chỉ
cần một mồi lửa nhỏ là cháy
rụi. Chị vợ hỏi đốt nhà rồi ở
đâu? người điên khi đang mơ
thấy mình lên tiên thì cần gì
nhà.
Cuối cùng vợ chồng con cái
phải về ở nhờ nhà ngoại,
nhưng người trần mắt thịt sống
chung với ông tiên sao chịu nổi,
và gia đình bên ngoại đã dựng
riêng cho vợ chồng anh một
mái nhà sàn ghép tre.
Theo thời gian mặt sàn đây
đó bong tróc, gẫy. Đi đứng phải

chú ý nếu không sẽ lọt xuống
đất.
Một mái nhà, một người
chồng đáng thương hơn đáng
ghét. Nhưng nhiều người thì lại
cứ nói đáng ghét hơn đáng
thương kể cả gia đình bên vợ.
Người vợ trong hoàn cảnh
này thật đáng thương, hai đứa
con trong nhà: bé trai giống mẹ
trông thật dễ thương; còn bé
gái giống cha trông tội lắm.

Thiên Chúa của lòng
thương xót đã lên tiếng, một
buổi sáng đẹp trời, ngôi nhà cũ
đã bị xô đổ, không còn nhà để
mỗi lần anh chồng mơ cõi tiên
châm lửa đốt, và một ngôi nhà
xây mới đang dần hiện lên, nhờ
bàn tay của nhóm các anh em
thiện nguyện giáo xứ Bạch Xa,
cùng với anh em họ hàng và
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đôi tay âm thầm xa gần, đưa
cõi tiên xuống ngay trong cõi
phàm trần này, để ông tiên an
lòng ở mãi với vợ con.
Một mái nhà lương dân, một
ông chồng tối ngày cứ như
người cõi trên…sẽ trở thành tổ
ấm.
Một cuộc vượt qua cõi chết,
khó lắm không?
Tất cả bắt đầu từ ngày hôm
nay, “chúng ta đã từ cõi chết
bước vào cõi sống vì chúng ta
yêu thuơng anh em” (1Ga
3,14),
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Từng ngày, mái nhà này sẽ
trở thành tổ ấm trong vòng tay
mọi người.
Từng ngày diễn ra phép
màu của lòng Chúa thương xót.
Từng ngày, ngôi nhà trở
thành điểm hẹn: nhà của tình
bạn. Cõi tiên đây rồi.
Và tiếp tục để cùng nhau giúp
tiếp cho 15 căn nhà nữa, có
chung hoàn cảnh, thấy được
lòng Chúa luôn xót thương.

Nguồn: https://dongten.net/

GÓP NHẶT TRUYÊN Ý NGHĨA

CÂU CHUYỆN VEN ĐƯỜNG
chắn nó là tác giả của vết trầy
trên chiếc xe.
Trước đó anh đã thấy nó vẫy
xe, chắc là để đi nhờ. “không
cho đi nhờ mà mày làm như
vậy hả?”.

rên một con đường
vắng, một chiếc xe đang
phóng nhanh chợt đột
ngột thắng gấp lại và tấp vào lề
đường.

T

Ai đó vừa ném một viên đá vào
cánh cửa chiếc xe.
Bước ra khỏi xe, liếc nhìn chỗ
xe bị ném, người lái xe bực tức
chạy nhanh đến tóm ngay
thằng bé đứng gần đó – chắc

Anh vừa gằn giọng vừa nắm
chặt cổ áo đẩy cậu bé sát vào
chiếc xe…
Cậu bé lắp bắp sợ hãi: “Em xin
lỗi! nhưng em… em… không
biết làm cách nào khác. Nếu
em không ném vào xe của anh
thì anh đã không dừng xe…
Nãy giờ em đã vẫy biết bao
nhiêu xe mà không có ai chịu
dừng”.
Nói đến đó, nước mắt cậu bé
lăn dài trên má. Cậu chỉ tay về
vệ cỏ phía bên kia đường. “Có
một người… anh ấy bị ngã và
chiếc xe lăn của anh ấy cũng
ngã. Em tình cờ đi ngang qua
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thấy vậy nhưng không thể đỡ
nổi anh ấy vì anh ấy nặng quá”.
Giọng ngắt quãng vì những
tiếng nấc liên tục, cậu bé nài nỉ:
“Anh có thể giúp em đưa anh
ấy trở lại chiếc xe lăn được
không ạ? Anh ấy ngã chắc là
đau và đang bị chảy máu”.
Lời nói của cậu bé khiến anh
thanh niên không thể thốt lên
được lời nào.
Anh thấy cổ mình như nghẹn lại
vì bất ngờ và xúc động.
Anh đến đỡ người bị ngã trở lại
ngồi ngay ngắn trên chiếc xe
lăn, băng vết thương và cùng
cậu bé kéo xe lên đường.
Người bị ngã cảm ơn anh rồi
chiếc xe bắt đầu lăn đi về phía
đường ngược lại, cậu bé phụ
đẩy phía sau.
Anh dõi
mắt nhìn
theo cho
đến khi
hình ảnh
cậu bé và
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chiếc xe lăn khuất hẳn.
Anh bước thật chậm về phía
chiếc xe của mình, cảm giác
giận dữ trong anh không còn
nữa và những bước chân ngập
ngừng cũng không thể diễn tả
hết tâm trạng của anh lúc này.
Anh quyết định không sửa lại
vết trầy trên xe.
Anh muốn nó sẽ nhắc anh về
câu chuyện xúc động hôm nay,
về một điều mà trước nay anh
không để ý đến và cũng không
có thời gian để ý đến.
Anh đã không nhận ra, anh
không có được lòng trắc ẩn
như cậu bé kia, anh đã tiếc thời
gian và đi quá nhanh đến nỗi
phải có một ai đó ném một viên
đá mới làm anh dừng lại.
Sưu tầm.

Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu – Chủ tịch Caritas Việt Nam, ĐHY
Luis Antonio Gokim Tagle - Tân Chủ tịch Caritas Quốc Tế (giữa)
và Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng – Giám đốc Caritas Việt Nam
chụp hình lƣu niệm trong Đại hội Caritas Quốc tế lần thứ 21, từ
ngày 23-28/5/2019, tại Rôma.
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ĐT: 028 3930 9060 – FAX: 028 3930 9066
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Mọi ý kiến, đóng góp, tin tức, bài vở
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