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Lêi Ngá

C

ác bạn thân mến,
Chúng ta đang sống trong Niềm Vui Chúa Phục Sinh:

Đức Giêsu, Con Thiên Chúa Hằng Sống, đã xuống trần
gian, sống kiếp làm người, chấp nhận chết trên thập
giá để chuộc tội cho chúng ta.
Và Ngài đã sống lại. Chính Ngài có quyền năng đem lại sự
sống đời đời cho chúng ta.
Trong suốt thời gian qua, chúng ta đã đồng hành với Ngài trong
cách sống mà Giáo Hội mời gọi là: Ăn chay, hãm mình và làm việc
bác ái.
Việc thi hành bác ái của anh chị em không chỉ thể hiện cách cá
nhân, nhưng bằng những chương trình lớn, quy tụ nhiều người hảo
tâm, đến thăm và giúp những bệnh nhân nghèo thuộc những vùng
sâu, vùng xa, những chương trình khám chữa bệnh cho những
người nghèo và trao xe lăn cho anh chị em khuyết tật.
Chính những công việc thể hiện lòng yêu thương này đã đem lại
niềm vui, không chỉ cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn,
nhưng còn đem lại hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Vì “chính
khi cho đi là lúc chúng ta nhận lãnh”.
Chính việc phục vụ anh chị em khó khăn đem lại cho chúng ta
niềm hạnh phúc.
Xin Chúa Phục Sinh chúc lành cho anh chị em chúng ta.
Và với niềm vui đó, chúng ta chuẩn bị bước vào tháng hoa,
tháng chúng ta hân hoan mừng kính Mẹ Maria, Mẹ của mỗi người
chúng ta.
Thân mến chào các bạn.
Nhịp cầu Caritas
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Đức Thánh Cha Phanxicô:

Sứ điệp Phục Sinh và Phép lành
toàn xá “Urbi et Orbi"

L

úc 10g15 sáng Chúa
Nhật 21 tháng Tư, Đức
Thánh Cha đã cử hành
thánh lễ Phục sinh tại quảng
trường Thánh Phêrô. Sau đó,
lúc 12 giờ Đức Thánh Cha đã
có mặt tại bao lơn chính của
Đền Thờ Thánh Phêrô để đọc
thông điệp Phục sinh Urbi et
Orbi – gởi dân thành Rôma và
toàn thế giới.

Toàn văn thông điệp của
ngài như sau:
Anh chị em thân mến,
chúc mừng lễ Phục sinh!
Hôm nay Giáo Hội canh tân
việc loan báo đã được thực hiện
bởi các môn đệ đầu tiên: “Chúa
Giêsu đã sống lại!” Và mọi
miệng lưỡi và con tim vang
vọng lời mời chúc tụng ca khen:
“Alleluia, Alleluia!”. Vào buổi
sáng này của lễ Phục Sinh, vốn
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là sự trẻ trung bất diệt của Giáo
Hội và của toàn thể nhân loại,
tôi muốn ngỏ lời với mỗi một
người trong anh chị em bằng
những lời mở đầu của Tông
huấn gần đây của tôi dành cách
riêng cho những người trẻ:
“Chúa Kitô đang sống!
Người là niềm hy vọng của
chúng ta, và một cách tuyệt vời,
Người mang sự trẻ trung đến
với thế giới của chúng ta. Thành
thử, những lời đầu tiên mà tôi
muốn nói với mọi Kitô hữu trẻ là
những lời này: Chúa Kitô đang
sống và Người muốn các bạn
sống! Người ở trong các bạn,
Người ở bên các bạn và Người
không bao giờ bỏ rơi các bạn.
Bất kể các bạn có lang thang xa
đến đâu đi nữa, Người, là Đấng
Phục sinh, luôn ở đó. Người kêu
gọi các bạn và Người chờ các
bạn quay lại với Người và bắt
đầu lại từ đầu. Khi các bạn cảm
thấy mình già đi vì buồn sầu,
oán giận hoặc sợ hãi, nghi ngờ
hay thất bại, Người vẫn luôn ở
đó để phục hồi sức mạnh và hy
vọng của các bạn.” (Christus
Vivit, 1-2).
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Anh chị em thân mến,
thông điệp này cũng được
gửi đến mọi người trên
thế giới. Sự sống lại của
Chúa Kitô là nguyên tắc
cho cuộc sống mới đối với
mọi người nam nữ, vì sự
đổi mới thực sự luôn bắt
đầu từ trái tim, từ lương
tâm. Tuy nhiên, Lễ Phục
sinh cũng là khởi đầu của
một thế giới mới, thoát
khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi
và sự chết: một thế giới
cuối cùng mở ra với Nước
Thiên Chúa, một Vương
quốc của tình yêu, hòa
bình và tình huynh đệ.

Chúa Kitô vẫn sống và Ngài
vẫn ở với chúng ta. Khi sống lại
[từ trong kẻ chết], Chúa cho
chúng ta thấy ánh sáng của
thiên nhan Ngài, và Ngài không
bỏ rơi tất cả những người trải
qua gian truân, đau đớn và
buồn phiền. Xin Chúa, Đấng
Hằng Sống, là niềm hy vọng cho
người dân Syria yêu dấu, là nạn
nhân của một cuộc xung đột
đang diễn ra mà chúng ta có
nguy cơ trở nên cam chịu và
thậm chí là thờ ơ hơn bao giờ.
Trái lại, bây giờ phải là thời
khắc cho một cam kết được đổi
mới để tìm ra một giải pháp
chính trị có thể đáp ứng được

những hy vọng chính đáng của
mọi người về tự do, hòa bình và
công lý, một giải pháp chính trị
có thể đương đầu với cuộc
khủng hoảng nhân đạo và tạo
điều kiện cho sự trở về an toàn
của những người vô gia cư,
cùng với tất cả những người đã
lánh nạn ở các nước láng giềng,
đặc biệt là Li Băng và Jordan.
Lễ Phục sinh khiến chúng ta
phải dán mắt vào Trung Đông,
nơi tan nát bởi sự chia rẽ và
căng thẳng liên tục. Cầu mong
cho các Kitô hữu trong vùng biết
kiên nhẫn bền đỗ trong việc làm
chứng cho Chúa Phục sinh và
cho chiến thắng của sự sống
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trên cái chết. Tôi nghĩ đặc biệt
đến người dân Yemen, đặc biệt
là các trẻ em, đã kiệt sức vì đói
khát và chiến tranh. Cầu mong
cho ánh sáng Phục sinh soi
sáng cho tất cả các nhà lãnh
đạo chính phủ và các dân tộc ở
Trung Đông, bắt đầu với người
Israel và người Palestine, và
thúc đẩy họ giảm bớt những
đau khổ to lớn như thế; và theo
đuổi một tương lai hòa bình và
ổn định.
Cầu mong cho xung đột và
đổ máu chấm dứt ở Libya, nơi
những người vô phương tự vệ
một lần nữa phải thiệt mạng
trong những tuần gần đây và
nhiều gia đình đã bị buộc phải
bỏ nhà cửa ra đi. Tôi kêu gọi
các bên liên quan lựa chọn đối
thoại hơn là vũ lực và tránh mở
lại các vết thương gây ra do một
thập kỷ xung đột và bất ổn chính
trị.
Cầu xin Chúa Kitô Hằng
Sống ban bình an của Người
cho toàn bộ lục địa Phi châu
thân yêu, vẫn đầy rẫy những
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căng thẳng xã hội, xung đột và
đôi khi có cả những hình thức
cực đoan bạo lực để lại sự bất
an, hủy diệt và chết chóc, đặc
biệt là ở Burkina Faso, Mali,
Niger, Nigeria và Cameroon. Tôi
cũng nghĩ đến Sudan, hiện đang
trải qua một khoảnh khắc bất ổn
chính trị; tôi hy vọng rằng tất cả
các tiếng nói sẽ được lắng
nghe, và mọi người sẽ làm việc
để cho phép đất nước này tìm
thấy tự do, phát triển và hạnh
phúc mà nó đã khao khát từ lâu.
Cầu xin Chúa Phục sinh
đồng hành với những nỗ lực
của chính quyền dân sự và tôn
giáo ở Nam Sudan, là những
người đã được nâng đỡ bởi
những thành quả trong khóa
tĩnh tâm được tổ chức vài ngày
trước tại đây tại Vatican. Xin
cho một trang mới có thể được
mở ra trong lịch sử của đất
nước này, trong đó tất cả các
thành phần chính trị, xã hội và
tôn giáo tích cực cam kết theo
đuổi thiện ích chung và hòa giải
dân tộc.

Quang cảnh Thánh lễ Phục sinh tại quảng trƣờng Thánh Phêrô.

Cầu mong sao cho lễ Phục
sinh này mang lại niềm ủi an
cho người dân ở các khu vực
phía đông Ukraine, là những
người phải chịu đựng cuộc xung
đột vẫn đang tiếp diễn. Xin
Chúa khuyến khích các sáng
kiến viện trợ nhân đạo, cũng
như các sáng kiến nhằm theo
đuổi một nền hòa bình lâu dài.
Cầu xin cho niềm vui Phục
sinh đổ tràn đầy con tim của
những ai ở lục địa Mỹ châu
đang phải trải qua những ảnh
hưởng của các tình huống chính
trị và kinh tế khó khăn. Tôi nghĩ
đặc biệt đến người dân
Venezuela, đến tất cả những ai

đang thiếu thốn các điều kiện tối
thiểu để có một cuộc sống đúng
phẩm giá và an toàn do một
cuộc khủng hoảng kéo dài và
càng ngày càng xấu đi. Xin
Chúa ban cho tất cả những
người có trách nhiệm chính trị
có thể làm việc để chấm dứt
những bất công xã hội, lạm
dụng và các hành vi bạo lực,
đồng thời thực hiện các bước
cụ thể cần thiết để hàn gắn
những chia rẽ và cung cấp cho
dân chúng sự giúp đỡ mà họ
cần.
Xin Chúa Phục sinh chiếu
dọi ánh sáng của Người trên
những nỗ lực ở Nicaragua hầu
NHỊP CẦU CARITAS 96 -
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tìm ra càng nhanh càng tốt một
giải pháp hòa bình dựa trên
thương thảo vì lợi ích của toàn
bộ người dân Nicaragua.

gõ cửa nhà chúng ta để tìm
kiếm cơm bánh, nơi nương tựa
và sự công nhận phẩm giá của
họ.

Trước quá nhiều những đau
khổ trong thời đại chúng ta, cầu
mong sao cho Chúa của sự
sống đừng phải chứng kiến
chúng ta lạnh lùng và thờ ơ. Xin
Chúa biến chúng ta thành
những người kiến tạo các cây
cầu, chứ không phải những bức
tường. Xin Đấng ban bình an
của Người cho chúng ta chấm
dứt tiếng gầm vũ khí, cả trong
các khu vực xung đột và trong
các thành phố của chúng ta, và
truyền cảm hứng cho các nhà
lãnh đạo của các quốc gia biết
làm việc để chấm dứt cuộc chạy
đua vũ trang và sự lan rộng tai
hại của vũ khí, đặc biệt là trong
các nước tiên tiến về kinh tế.
Nguyện xin Chúa Kitô Phục
sinh, Đấng mở tung những cánh
cửa mồ, mở rộng tâm hồn
chúng ta trước những nhu cầu
của những người chịu thiệt thòi,
dễ bị tổn thương, người nghèo,
người thất nghiệp, bị gạt ra
ngoài lề và tất cả những ai đang

Anh chị em thân mến, Chúa
Kitô vẫn sống! Người là niềm hy
vọng và tuổi trẻ cho mỗi người
chúng ta và cho toàn thế giới.
Cầu xin cho chúng ta có thể để
mình được Chúa đổi mới! Chúc
mừng lễ Phục sinh!
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Sau khi ban phép lành toàn
xá cho các tín hữu, Đức Thánh
Cha một lần nữa chúc mừng
Phục sinh các tín hữu đến từ
các nơi trên nước Ý và từ các
quốc gia khác, cũng như những
người đang theo dõi diễn biến
này qua các đài phát thanh,
truyền hình và các phương tiện
truyền thông khác.

Anh chị em thân mến,
Tôi rất buồn khi vừa biết tin về
các cuộc tấn công nghiêm trọng,
diễn ra đúng ngày hôm nay,
ngày lễ Phục sinh, đã mang đến
tang tóc và đau khổ cho một số
nhà thờ và những nơi gặp gỡ
khác ở Sri Lanka.

Quang cảnh kinh hoàng ngày Chúa Nhật Lễ Phục Sinh ở Sri Lanka

Tôi muốn thể hiện sự gần gũi
trìu mến của mình với cộng
đồng Kitô giáo, bị ảnh hưởng
khi đang họp nhau trong lời cầu
nguyện, và cho tất cả các nạn
nhân của bạo lực tàn bạo này.
Tôi phó dâng cho Chúa tất cả
những người đã thiệt mạng một
cách bi thảm và tôi cầu nguyện
cho những người bị thương và
tất cả những người đau khổ vì
sự kiện bi đát này.
Tôi lặp lại lời chúc mừng lễ
Phục sinh đến tất cả các bạn, từ
Ý và từ nhiều quốc gia khác
nhau, cũng như cho những ai

đang hiệp nhất với chúng ta
thông qua truyền hình, đài phát
thanh và các phương tiện truyền
thông khác. Về mặt này, tôi vui
mừng nhớ lại rằng bảy mươi
năm trước, vào lễ Phục sinh
năm 1949, một vị Giáo hoàng
đã phát biểu lần đầu tiên trên
truyền hình. Đức Pius thứ XII đã
nói chuyện với khán giả truyền
hình ở Pháp, và chỉ ra rằng đôi
mắt của người kế vị Thánh
Phêrô và các tín hữu có thể
được nhìn thấy thông qua một
phương tiện truyền thông mới.
Lễ kỷ niệm này cho tôi cơ hội
NHỊP CẦU CARITAS 96 -
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khuyến khích các cộng đồng
Kitô giáo sử dụng tất cả các
công cụ mà công nghệ tạo ra để
thông báo tin mừng về Chúa
Kitô phục sinh.
Được soi sáng bởi ánh sáng
Phục sinh, chúng ta mang theo
hương thơm của Chúa Kitô
phục sinh đến những cô đơn,
đau khổ, sầu buồn của quá
nhiều anh em của chúng ta,
bằng cách lật sang một bên hòn
đá thờ ơ. Trên quảng trường
này, niềm vui của sự phục sinh
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được tượng trưng bởi những
bông hoa, mà năm nay cũng
đến từ Hà Lan, trong khi những
bông hoa trong Đền Thờ Thánh
Phêrô đến từ Slovenia. Tôi đặc
biệt cảm ơn các nhà tài trợ vì
những cống hiến đẹp đẽ này.
Xin đừng quên cầu nguyện
cho tôi. Cầu chúc một bữa ăn
Phục Sinh ngon miệng và tạm
biệt!
J.B. Ðặng Minh An dịch
Nguồn: http://catholicvideo.org

THÔNG ĐIỆP PHỤC SINH
2019 CỦA CARITAS
Đức Hồng Y Luis Antonio Gokim Tagle
Chủ tịch Caritas Quốc Tế

“T

ình yêu ở đâu?”
Đây là câu hỏi
mà cậu bé mồ côi
Oliver Twist đã đặt ra trong vở
nhạc kịch Oliver vào những thập
niên 1960, khi em cảm thấy cô
đơn và bị bỏ rơi. Đó là một bài
hát đánh động tôi khi tôi còn là
một cậu bé. Theo bản tính tự
nhiên của con người, đó là câu

hỏi mà rất nhiều người trong
chúng ta đặt ra cho chính mình
khi gặp khó khăn trong cuộc
sống hay khi chúng ta chứng
kiến sự bất công trong cuộc
sống của chúng ta hay của
người khác.
Đó cũng là câu hỏi của Đức
Kitô trên thập giá khi Ngài kêu
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lên, “Lạy Thiên Chúa của Con,
sao Ngài bỏ rơi con?” Tình yêu
đã ở đâu khi Chúa Giêsu bị
phản bội, bị bỏ rơi bởi chính
những bạn hữu của mình và bị
đóng đinh như một tên tội
phạm?
Đôi khi chúng ta thấy mình
trong một nơi tăm tối, giống như
Chúa Giêsu trên thập giá, và
cuộc sống của chúng ta xem ra
tê tái. Đôi khi, khi bất công bủa
vây và bạo chúa thống trị, xem
ra toàn thế giới đang ở trong nơi
tối tăm. Nhưng nếu chúng ta
nhìn kỹ vào mọi người và tình
thế, thì lúc đó chúng ta sẽ nhận
thấy có tình yêu ngự trị.
Một Hành Động Tử Tế
Trên hành trình của Chúa
Giêsu – từ Canvê – đến thập giá
và còn hơn thế nữa, biển thù
ghét bao quanh Ngài, thì cũng
có những khoảnh khắc yêu
thương mãnh liệt: những người
phụ nữ và thánh Gioan, là
những người can đảm dám
đứng dưới chân thánh giá than
khóc Chúa Giêsu trong khi
những người khác bỏ rơi Ngài;
người trộm lành, đã phá bỏ định
12 - NHỊP CẦU CARITAS 96

kiến về kẻ phạm pháp vô lương
tâm và nài xin Chúa Giêsu nhớ
đến mình khi Ngài về Nước
Chúa. Giuse thành Arimathê,
người vượt qua nỗi sợ hãi trở
thành môn đệ cởi mở của Đức
Kitô, đã xin Philatô cho tháo xác
Chúa Giêsu xuống; Nicôđêmô
người có lòng quảng đại dâng
một lượng lớn dầu thơm để ướp
xác Chúa Kitô; người phụ nữ
chạy ra mộ vào ngày thứ ba để
xem xác Chúa, mặc dù họ
chẳng biết phải làm thế nào để
lăn những tảng đá ra khỏi cửa
mồ; và ngay cả Philatô, người
đã nhìn thấy sự bất công trong
tình huống đó, đã muốn thả
Chúa Giêsu ra.

Một điểm chung của tất cả
những hành động này là chúng
dường như không đáng kể, đặc
biệt nếu bạn so sánh chúng với
việc đóng đinh và tất cả những
gì đã xảy ra trước nó. Có sự
khác biệt nào mà một hành
động của lòng tốt có thể tạo ra
khi đối mặt với cái ác không
ngớt?
Câu trả lời là, nó có thể tạo
ra tất cả sự khác biệt trên thế
giới theo những cách mà bạn có
thể tưởng tượng. Điều chúng ta
phải luôn nhớ là chính những
hành động chăm sóc và yêu

thương nhỏ bé này đã chiến
thắng bởi toàn bộ tình yêu tự
hiến của Chúa Kitô bị đóng đinh
trên thập giá.
Văn Hoá Gặp Gỡ
Kể từ thời của Chúa Giêsu
đã có những người gắn bó với
người nghèo, chữa lành kẻ đau
ốm, và đón tiếp kể bần cùng, thì
chúng ta đã được xây dựng đức
tin trên nền tảng những cuộc
gặp gỡ và những người dám từ
bỏ mình để nhìn thấy con người
và tình cảnh của họ với sự cảm
thông sâu xa.
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Chúng ta được mời gọi với
tư cách là những Kitô hữu để
gặp gỡ người khác và bước đi
với họ cách khiêm hạ, mà không
xét đoán hay có ý niệm trả lời
cho mọi vấn đề của họ. Chính
qua những cuộc gặp gỡ này con
tim chúng ta được mở ra và
được biết đến một chân trời mới
và năng lượng mới để tiến về
phía trước. Chính qua những
cuộc gặp gỡ này thần khí biến
đổi những trái tim của cộng
đồng và cùng nhau chúng ta xây
dựng Nước Chúa.
Biến đổi diễn ra chậm và
thường bị che mắt. Trong
những năm qua, Caritas đã gieo
14 - NHỊP CẦU CARITAS 96

trồng hàng loạt những hành
động yêu thương trên khắp thế
giới qua Chiến Dịch Chia Sẻ
Hành Trình. Những hành động
này tưởng như nhỏ bé, nhưng
như hạt cải, chúng sẽ lớn lên và
vươn xa hơn nữa qua thời đại
của chúng ta trên trái đất này.
Chúng tôi khuyến khích cộng
đồng của chúng ta tiếp cận
người di dân và người tị nạn,
chia sẻ bữa ăn và hiện
giờ chúng tôi mời họ đi bộ 1
triệu km trên khắp thế giới cùng
với người di dân và tị nạn.
Sức Mạnh Tình Yêu
Các cộng đoàn ở Syria,
Chile, Burkina Faso, New

Zealand, Iraq, Somalia, Thái
Lan, Colombia, Tonga, Hy Lạp,
Ba Lan, Pháp, Tây Ban Nha,
Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ấn Độ,
Canada Honduras, Morocco, Bồ
Đào Nha, Costa Rica, Ý, Mỹ và
Vương quốc Anh đã đi bộ với
người di dân và tị nạn và ngày
càng có nhiều người khác lên
kế hoạch sẽ tham gia.
Chúng tôi mời bạn nắm lấy
sức mạnh của tình yêu giải
thoát bởi Đức Ki tô Phục Sinh,
và với tình yêu bạn đã nhận
được, hãy gieo rắc niềm hy
vọng trên khắp thế giới. Chúng
tôi mời bạn Chia sẻ Hành trình
với người di dân và tị nạn bằng
việc bước đi với họ.

Caritas là tình yêu,
nhưng tình yêu không chỉ
bằng môi miệng, nhưng là
lối sống thực sự nhìn thấy,
gặp gỡ và thấu hiểu người
khác. Đó là lối sống hiện
diện cho và sống cho người
khác trong niềm tin là ánh
sáng sẽ luôn vượt qua bóng
tối để chúng ta có thể trở
nên một với nhau.
Chuyển Ngữ: BTT – Caritas Việt
Nam
(Nguồn Caritas Quốc tế)
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CARITAS SÀI GÒN

Khám chữa bệnh tại Trường
Tình thương Thiên Ân
Ban Truyền Thông Caritas SG

Các nữ tu phụ trách Trƣờng Thiên Ân ghi tên cho các cháu khám bệnh

“

Liên đới để thăng tiến” là
chủ đề hoạt động của
Caritas Việt Nam trong
năm 2019. Đây cũng là tinh thần
liên đới, cộng tác của 3 tổ chức
trong Tổng Giáo phận (TGP) Sài
Gòn, gồm có: Ban Caritas,
16 - NHỊP CẦU CARITAS 96

nhóm Doanh nhân Công giáo và
giới Y tế Công giáo, cùng phục
vụ khám chữa bệnh miễn phí và
truyền thông chăm sóc sức
khỏe cho người nghèo hằng
tháng trong 8 năm vừa qua
(2011-2019).

Các Doanh nhân chăm sóc bữa sáng cho các cháu

Chương
trình
nhằm
nâng cao chất lượng cuộc
sống, cải thiện sức khỏe cho
người nghèo, người có
hoàn cảnh khó khăn, qua đó
thể hiện tinh thần truyền
giáo trong phục vụ bác ái và
yêu thương.
Ngày
28/04/2019,
Chương trình đã thực hiện
khám chữa bệnh cho 140 học
sinh và 30 phụ huynh tại
Trường Tình thương Thiên Ân,

số 69, đường 5A, phường Bình
Trị Đông, quận Bình Tân, Tp.
HCM.
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Hiện diện phục vụ trong buổi
khám chữa bệnh có nữ tu Maria
Hoàng Thị Ngọc Hoa – Trưởng
Ban Y tế Caritas TGP và các hội
viên Caritas trong Ban. Về phía
chuyên môn có bác sĩ (Bs) Bùi
Quang Vinh – Trưởng đoàn, 3
Bs khoa Nhi, 1 Bs khoa Mắt, 1
Bs Nội tổng quát, 1 Bs siêu âm,
15 nha sĩ, 5 dược sĩ, và 6 điều
dưỡng.
Ngoài ra còn có sự hiện diện
của bà Nguyễn Nhiệm Mầu, ông
Lê Thanh Liêm và một số quý vị
trong nhóm Doanh nhân Công
18 - NHỊP CẦU CARITAS 96

giáo cùng phục vụ bữa ăn sáng
cho các cháu và tất cả mọi
người hiện diện.
Ông Lê Thanh Liêm cho biết,
thời gian vừa qua, nhóm Doanh
Nhân hằng tháng vẫn thực hiện
đi thăm những hoàn cảnh khó
khăn tại các cơ sở bác ái, các
cộng đoàn. Qua những lần thăm
viếng thực tế, là cơ hội thấu
hiểu hơn những khó khăn của
người nghèo. Mỗi chuyến thăm
viếng đều mời gọi mọi người
trong nhóm góp sức, mang quà
đến tặng theo nhu cầu cần thiết

Ông Thanh Liêm (trái), bà Nhiệm Mầu (phải) và quý vị nhóm Doanh Nhân

của từng hoàn cảnh, từng cơ sở
bác ái. Lần này, tại Trường
Thiên Ân, ngoài bữa sáng nhẹ
nhàng, nhóm Doanh Nhân còn
trao tặng tất cả học sinh, mỗi
em hai bộ đồng phục để mặc
trong niên học mới.
Trường Tình thương Thiên
Ân trực thuộc giáo xứ Thiên Ân,
do các nữ tu Dòng Mân Côi phụ
trách, hiện nay giúp hoàn toàn
miễn phí cho khoảng 200 học
sinh Cấp 1, theo đúng chương
trình của phòng Giáo dục. Sau

khi hết cấp I, các em sẽ tiếp tục
theo học cấp 2 tại trường chính
quy. Học sinh tại Trường đa số
là con nhà nghèo sống chung
quanh khu vực, và những gia
đình di dân.
Trong buổi khám bệnh, các
em lần lượt được thăm khám
Tổng quát, khám mắt, khám tim,
trám răng sâu, nhổ răng hư,
được phát thuốc uống và được
tiếp tục theo dõi y khoa khi cần
tiếp tục chữa trị.
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Nhóm Dƣợc sĩ chuẩn bị thuốc cho các cháu

Sau khi khám bệnh xong, cả
đoàn đã ngồi lại cùng với Ban
Giám Hiệu trường để cùng
lượng giá về tình hình chung
sức khỏe của các học sinh,
nhằm giúp chăm sóc cho các
em cách tốt nhất.
Buổi khám chữa bệnh kết
thúc lúc 14g30 cùng ngày, mọi
người hẹn gặp lại nhau cùng
phục vụ trong lần khám bệnh kế
tiếp.
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Bác sĩ Bùi Quang Vinh
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Buổi Thủy
Trị Liệu
cho các em
thuộc mái
ấm Têrêsa
Calcutta
Ban Truyền Thông Caritas SG

ới mục đích hỗ trợ các
bé có tổn thương não,
mái ấm Têrêsa Calcutta
được hình thành nhằm cải thiện
và hỗ trợ các bé qua các bài tập
vật lý trị liệu (VLTL), âm ngữ trị
liệu và giáo dục. Vào lúc 10g00
ngày 28/04/2019, mái ấm
Têrêsa Calcutta tổ chức buổi
thủy trị liệu cho các bé tại Trung
tâm Chỉnh hình và Phục hồi
Chức năng số 70 Bà Huyện
Thanh Quan, Q3, Tp.HCM. Buổi
Thủy trị liệu là một phần nằm
trong chương trình Phục hồi
Chức năng cho các bé.

V

Tại hồ bơi, một vài bé được
ba mẹ dẫn đến sớm, trên khuôn
mặt tỏ lộ vẻ mừng rỡ vui tươi vì
sắp được xuống nước, được
chơi, được tắm trong những
ngày nắng nóng ở Sài Gòn.
Phụ trách buổi Thủy trị liệu là
nữ tu Emmanuel Vũ Hải Linh –
Ban Hỗ trợ Người Khuyết tật
Caritas TGP Sài Gòn, cùng với
cô Nguyễn Ánh Chí - Giảng viên
Bộ môn VLTL Trường Đại hoc Y
dược và các bạn sinh viên khoa
VLTL. Các bé đến được khởi
động qua các bài tập căng cơ,
sau đó được trang bị phao, rồi
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được trị liệu viên đưa xuống
nước.
Thủy trị liệu là một trong
những bài tập cần thiết giúp cải
thiện vận động của các bé do
chứng tổn thương não gây ra,
mỗi em kèm theo một trị liệu
viên cùng chơi dưới nước, buổi
tập bắt đầu diễn ra trong không
khí náo nhiệt, nào là tiếng cười,
tiếng la hét của các bé.
Ở đây không chỉ là tập VLTL
mà còn được giáo dục tính chất
cộng đồng với các trò chơi dưới
nước, trên bờ các phụ huynh
trao đổi với nhau về việc chăm
sóc bé, và cùng tạo ra cho bé
một môi trường giáo dục tốt
nhất.
Kết thúc buổi tập các bé
được đưa lên bờ lau mình và
làm ấm bụng bằng một ly Cacao
nóng, sau đó các bé chia tay
mọi người ra về với ba mẹ.
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Để chương trình được diễn
ra tốt đẹp, đó là những cố gắng
và đóng góp công sức của nữ tu
Emmanuel Vũ Hải Linh, cô
Nguyễn Ánh Chí, các cộng tác
viên và các bạn sinh viên khoa
VLTL đã chuẩn bị từ trước, tình
thương không chỉ có ở cha mẹ,
mà còn có rất nhiều người
muốn quan tâm và luôn sẵn
sàng giúp đỡ các bé.

CARITAS SÀI GÒN

MANG TÌNH LÊN CAO
Caritas Sài Gòn

“T

ình yêu tha nhân
bắt nguồn từ tình
yêu Thiên Chúa
trước tiên là trách nhiệm của
từng người Kitô hữu, nhưng
cũng là trách nhiệm của toàn
thể cộng đoàn Hội Thánh” (Số
20, Thông Điệp Deus Caritas
Est Benedicto XVI)
Tại một giáo xứ thuộc địa
bàn Huyện Phước Long, Tỉnh

Bình Phước, rất đông anh em
Đồng bào Dân tộc tập trung
trước nhà thờ, trên tay là những
tờ phiếu nhận quà.
Giáo xứ Đắk Ân thuộc Giáo
hạt Phước Long, Giáo phận Ban
Mê Thuột, nơi tập trung nhiều
anh em đồng bào S’tiêng đa
phần sống bằng nghề nương
rẫy hoặc làm công. Vào tận sâu
bên trong những cánh rừng,
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những căn nhà được lợp bằng
mái tranh, dựng tạm bằng gỗ, là
nơi những anh em dân tộc đang
sinh sống. Cuộc sống ở đây
thiếu thốn về vật chất, xa nhà
thờ và trường học.
15/04/2019, chuyến đi Bình
Phước được Caritas TGP Sài
Gòn tổ chức nhằm thực thi bác
ái trong Tuần Thánh trước lễ
Vượt Qua.
Khởi hành từ 5g00 sáng với
đầy đủ những phần quà khác
nhau đã được chuẩn bị từ hôm
trước, sau khi mọi người có mặt
đầy đủ, xe bắt đầu lăn bánh tại
Tòa Tổng Giám Mục.

đường lồi lõm, kể cả bị lạc,
10g30 đoàn đến được địa điểm
trao quà, tại đây Cha Chánh xứ
Đa Minh Lê Văn Thế, các nữ tu
dòng Nữ Vương Hòa Bình cùng
với Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã
quy tụ và tập trung mọi người
trước nhà thờ. Khi đoàn đến đã
thấy 200 anh chị em nghèo hiện
diện, trong đó phần đông là dân
tộc S’tiêng và H’mông. 200 phần
quà hôm nay được Caritas Sài
Gòn đón nhận từ các ân nhân
chuyển đến, mỗi phần gồm có
10kg gạo, một chai dầu ăn, một
gói ngũ cốc, một chai nước rửa
chén, một hộp sữa và ít bánh
kẹo.

Đi qua hơn 200 km với
những con đèo dốc, những con

Cha Chánh
xứ Đa Minh
Lê Văn Thế
đón tiêp
đoàn Caritas
Sài Gòn
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Bước xuống xe, các thành
viên Văn phòng Caritas Sài Gòn
cùng bắt tay ổn định mọi người,
sắp xếp lại các phần quà. Sau
những giây phút chào thăm anh
chị em buôn làng, những món
quà được trao đến tận tay các
cụ già, các bà mẹ trên tay ẵm
một hai đứa nhỏ, các em lớn
hơn một chút trên tay dẫn các
đứa em, ngoài những phần quà
các em nhỏ còn được tặng
những viên kẹo, bịch bánh,
khuôn mặt ngây thơ và ánh mắt

trong veo thật hạnh phúc ôm
quà về nhà.
Sau bữa ăn cùng với Cha
Đa Minh, đoàn còn được dẫn
đến một số hộ nghèo nằm sâu
trong rừng, đa phần là người
dân tộc. Đến từng nhà cùng trò
chuyện, sinh hoạt, trao tặng
những cỗ tràng hạt xinh xinh
nhắn nhủ anh chị em dù trong
khó khăn đau khổ đừng quên
theo bước chân Mẹ Maria qua
việc lần chuỗi Mân Côi và cùng
chụp chung những tấm hình kỷ
niệm.
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Kết thúc chuyến đi, mỗi
người mang trong mình những
ưu tư khác nhau về hình ảnh
người anh chị em buôn làng mà
mình gặp gỡ. Ước mong cho
tình tương thân tương ái giữa
các giáo phận trong hoạt động
bác ái và tình yêu bác ái được
lớn lên hơn trong trái tim mỗi
người. Xin chân thành cảm ơn
các ân nhân đã hỗ trợ những
phần quà nghĩa tình để tình yêu
được mang lên cao và cũng
được sẻ chia bất cứ nơi nào
cần.
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TRAO TẶNG XE LĂN, XE LẮC CHO
NGƯỜI GIÀ, NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Ban Truyền Thông Caritas SG

N

gày 08/4/2019, Phái
đoàn
American
Wheelchair
Mission (AWM), th ng qu
rit s Vi t N m, đã ết hợp
với
rit s
ài
n đi
thăm và tr o xe lăn, xe l
ho
người già, người hu ết tật
có hoàn cảnh hó hăn trong
khu vự địa phận Sài Gòn.

Tiếp nối các hoạt động trao
xe lăn hằng năm, sáng sớm
ngày 08/04/2019, Caritas TGP
Sài Gòn, đón tiếp 12 vị trong
đoàn
American
Wheelchair
Mission (AWM) đến thăm và
trao xe lăn, xe lắc cho các bệnh
nhân nghèo. Công việc trao xe
lăn được chia làm 2 phần, buổi
sáng đoàn đến thăm và trao xe
cho các bệnh nhân tại nhà và
NHỊP CẦU CARITAS 96 -
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buổi chiều trao xe cho các bệnh
nhân tập trung tại hội trường
Tòa Giám mục.
Rời Tòa Giám mục, đoàn đã
lên đường đến thăm các bệnh
nhân. Điểm dừng chân đầu tiên
tại giáo xứ Bình An, đón tiếp
chúng tôi là Cha Phó Giuse
Lương Đức Nguyện. Với sự
hướng dẫn của Caritas Tổng
Giáo phận, Caritas giáo xứ Bình
An đã chuẩn bị trước những
dụng cụ cần thiết, các xe lăn
được để sẵn. Các cụ đau yếu,

bệnh tật chuẩn bị nhận xe đã
ngồi chờ sẵn từ sớm, mọi
chuyện được diễn ra đúng theo
chương trình. Ở đây đoàn AWM
sắp xếp chia nhau hỗ trợ đưa
từng người bệnh lên ngồi và
nhận xe, kèm theo đó Caritas
Sài Gòn cũng chuẩn bị cho mỗi
trường hợp 10 kg gạo và cũng
được trao tặng tại chỗ. Trước
khi ra về Cha Giuse tặng cho
đoàn 2 hộp bánh thay cho lời
cảm ơn và cùng phái đoàn chụp
chung một tấm hình.

Đoàn đã đến thăm và trao xe lăn tại nhà các bệnh nhân
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Điểm tiếp theo là thăm vãng
gia và trao xe tại nhà, các hoàn
cảnh thuộc giáo xứ Bình Thới Hạt Phú Thọ và giáo xứ Công
Lý - Hạt Tân Định. Xe dừng ở
đầu con hẻm thuộc địa bàn giáo
xứ Bình Thới, rảo bộ qua các
con hẻm lớn nhỏ, qua vài con
đường, chúng tôi đến được địa
điểm trao xe đã qua xác minh
của các anh chị Caritas, hơn
nữa, đoàn còn được Cha Chánh
xứ Giuse Đinh Đức Hậu đến và
giới thiệu từng hoàn cảnh một,
do được chuẩn bị từ trước, các
xe lăn đã được ráp sẵn và đặt
trước nhà. Ngoài ra đoàn đến
không chỉ để trao xe, mà còn
khích lệ, động viên, được thể

hiện qua những cái nắm tay,
những cái ôm, và kể cả những
nụ hôn thân thương. Chưa hết,
tình liên đới chưa dừng lại ở
đây, trước khi khởi hành, đoàn
được một chị Caritas tặng 2 túi
kem lạnh, trên xe cả đoàn ai
cũng thích thú tận hưởng những
cây kem mát lạnh, xua tan
những mệt mỏi cùng cái nóng oi
bức để tiếp tục cuộc hành trình
kế tiếp, qua đó khẳng định một
điều, trao ban không chỉ là cho
không, mà qua đó còn được
nhận, có thể chỉ là những điều
nhỏ nhoi, điều đó sẽ mang lại
những ấn tượng khó quên cho
đoàn.
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Chương trình trao xe lăn tại
nhà kết thúc, đoàn bắt đầu về lại
Tòa Tổng Giám Mục (TTGM) và
chuẩn bị cho chương trình buổi
chiều, nơi đây Caritas TGP. Sài
Gòn tập trung rất nhiều trường
hợp, nào là những anh chị em
khuyết tật, những cụ già mất
khả năng đi lại, bệnh nhân bị
liệt, họ cần một phương tiện, cụ
thể là chiếc xe lăn, chiếc xe lắc
với mục đích để dùng làm
phương tiện để đến nhà thờ hay
còn để mưu sinh cho cuộc sống
hằng ngày.

viên Carias Sài Gòn, phái đoàn
thăm nhà nguyện cổ Tòa Giám
Mục, nghỉ ngơi đôi chút tại hội
trường và kiểm tra các xe trước
khi trao cho bệnh nhân.

Sau bữa cơm trưa thân tình
với Cha Giám đốc và các nhân

Mở đầu, Cha Vinh Sơn giới
thiệu Đức Cha Giuse và chào
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Đúng 14g00, với sự hiện
diện Đức Cha Giuse – Giám
Quản Tông Tòa TGP. Sài Gòn,
Cha Vinh Sơn – Giám đốc
Caritas Sài Gòn, quý tu sĩ và
nhân viên văn phòng Caritas Sài
Gòn, phái đoàn AWM, các anh
chị hội viên Caritas và những
anh chị em khuyết tật có hoàn
cảnh khó khăn.

mừng phái đoàn AWM. Đáp lời,
ông Christopher Joseph Lewis –
Chủ tịch Hội AWM cũng cảm ơn
TTGM và Caritas TGP. Sài Gòn
đã đón tiếp, ông cũng giới thiệu
các thành viên trong đoàn, trong
đó có một gia đình là nguồn tài
trợ chính trong đợt trao xe lăn
này, đặc biệt em sinh viên thuộc
trường Emma Danielson (Santa
Monica High School) là con của
gia đình ân nhân, em đã gây
quỹ quyên góp tại trường của
mình để đóng góp cho những
chiếc xe lăn nghĩa tình này.

Đức Cha Giuse - Giám Quản
vui mừng chào đón phái đoàn
và cảm ơn sự chia sẻ lớn lao và
rất thiết thực của đoàn, đây là
một việc làm rất ý nghĩa trong
Mùa Chay Thánh với tinh thần
thực thi bác ái. Sau đó ngài đã
rảy Nước Thánh chúc lành cho
những chiếc xe lăn, xe lắc.
Tiếp đến, mọi người được
hướng dẫn chi tiết cách sử dụng
và được các thành viên trong
Hội AWM đã đến tận chỗ ngồi
để đưa từng người ngồi vào
từng chiếc xe đã chuẩn bị sẵn
sàng.

NHỊP CẦU CARITAS 96 -

31

CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

Kết
thúc
buổi trao tặng
xe tại TTGM
Sài Gòn, vui
mừng và xúc
động
nhiều
anh chị em
khuyết tật đã
cảm ơn phái
đoàn
AWM.
Tuy khác biệt
ngôn ngữ nhưng mọi
cảm nhận được tình
thành của nhau qua
cười, những cái ôm
thiết tiễn đoàn đi về.

32 - NHỊP CẦU CARITAS 96

người vẫn
cảm chân
những nụ
hôn thắm

Từ nay, những khó khăn
trong cuộc sống mưu sinh của
những anh chị em khuyết tật sẽ
giảm bớt phần nào. Hơn hết, họ
biết mình được Giáo Hội, được
cộng đồng quan tâm nâng đỡ.

CARITAS TGP SÀI GÒN

KHAI MẠC KHÓA TẬP HUẤN
CARITAS CƠ BẢN
Ban Truyền Thông Caritas SG

“

Đứ Mến th thứ tất
ả, tin tưởng tất ả,
hịu đựng tất ả”.
Cha Giuse Nguyễn Hoàng
Thanh - Chánh xứ giáo xứ Bình
Chiểu, đồng thời cũng là Cha
Linh hướng Caritas giáo hạt Thủ
Đức đã nói về Đức Mến trong
sách 1 Côrintô, để mở đầu cho
buổi khai mạc Chương trình Tập

huấn Caritas cơ bản, do Caritas
TGP Sài Gòn tổ chức tại giáo
xứ Bình Chiểu vào ngày
6/4/2019.
Mục tiêu của khóa học nhằm
giúp các học viên hiểu về Linh
Đạo Caritas và kỹ năng thực
hành Công tác bác ái xã hội
theo tinh thần của Giáo Hội. Sau
khi hoàn tất khóa tập huấn, các
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học viên sẽ tham gia vào Ban
Caritas giáo xứ và hoạt động
bác ái xã hội theo sự hướng
dẫn của Cha chánh xứ.
Lúc 08g00, lớp học đã có sự
hiện diện của khoảng 70 anh chị
em thuộc các giáo xứ trong giáo
hạt Thủ Đức (68 người đăng
ký). Nữ tu Anna Nguyễn Thị
Thanh Lan – Phòng Đào tạo
Caritas TGP Sài Gòn đã mời
các học viên ổn định lớp
học, trình bày cho các học viên
những điều cần thiết khi tham
gia lớp học.

Ngày học đầu tiên của khóa
tập huấn, Cha Giám đốc Caritas
Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng chia sẻ
những điều cơ bản về “Linh đạo
Caritas, nội quy, tầm nhìn và sứ
mạng của Caritas”. Với chất
giọng trầm ấm, Cha Vinh Sơn
dẫn giảng cho các học viên hiểu
về Căn tính, Sứ vụ và Linh đạo
của Caritas. Cha giúp các học
viên đặt lại vấn đề cho cuộc
sống của mình qua câu hỏi: Tôi
là ai. Tôi làm gì. Linh đạo của tôi
là gì.

Nữ tu Anna Thanh Lan giới thiệu Cha Giám đốc Caritas Vinh Sơn và Cha
Chánh xứ Giuse
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Qua những câu hỏi khởi
đầu, các học viên hiểu rõ hơn
trách nhiệm của người Kitô hữu,
là có bổn phận Loan báo Tin
mừng, cách riêng,
người
Caritas sẽ thể hiện trách nhiệm
Loan báo Tin mừng qua linh đạo
Caritas là thi hành bác ái.
“Caritas có nghĩa là Bác ái,
là một tổ chức của Giáo Hội,
hiện có mặt trên 166 nước trên
toàn cầu. Caritas hiện được
thành lập trong tất cả 26 giáo
phận của Giáo Hội Việt Nam,
trong đó có Caritas TGP Sài
Gòn. Năm nay Caritas TGP Sài

Gòn kỷ niệm 10 năm tái thành
lập”, Cha Vinh Sơn nói.
Các học viên của lớp học đa
số trong lứa tuổi trung niên, là
giáo dân của 14 giáo xứ trong
giáo hạt Thủ Đức. Với sự quan
tâm của Cha Giuse Nguyễn
Hoàng Thanh, sự tận tâm của
Cha Vinh Sơn, của Ban Đào tạo
Caritas Sài Gòn, và tinh thần
hăng say phục vụ của Ban Liên
kết Caritas giáo hạt Thủ Đức, hy
vọng sau khóa tập huấn, Caritas
TGP Sài còn có thêm những
cánh tay nối dài việc bác ái,
theo sự hướng dẫn của các vị
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chủ chăn, tạo nên một liên đới
hiệp nhất trong yêu thương.

Khái niệm, mục đích, các
loại hình hoạt động của nhóm;

Buổi học đầu tiên kết thúc,
mọi người hẹn gặp nhau trong 4
thứ Bảy kế tiếp, để cùng nhau
học hỏi, hiểu sâu hơn về cách
thực thi bác ái của một hội viên
Caritas, trau dồi thêm những kỹ
năng trong giao tiếp, trong cách
thể hiện yêu thương như lòng
Chúa mong ước.

Phương pháp, kỹ năng tiếp
cận với người đang trong hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo nữ tu Anna Thanh Lan
cho biết, trong 4 thứ Bảy kế tiếp
khóa học sẽ thực hiện với các
nội dung:

Cách trình bày kế hoạch
hoạt động bác ái xã hội (trong
một năm).

Ngày 13/04/2019: Thạc sĩ Giuse
Lê Thanh Liêm sẽ trình bày đề
tài:
Xây dựng mối quan hệ giao
tiếp trong tình bác ái;
Thực hành kỹ năng giao tiếp
trong tình bác ái;
Thực tập cá nhân – nhóm.
Ngày 27/4/2019: Tiến sĩ Gioan
B. Vũ Nhi Công sẽ trình bày đề
tài:
Công tác xã hội thực hành
theo nhóm;
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Ngày 4/5/2019: TS. Gioan B. Vũ
Nhi Công tiếp tục giúp đề tài:
Xây dựng kế hoạch hoạt
động bác ái xã hội (trực thuộc
giáo xứ);

Ngày 11/5/2019: Cha Micae
Trương Thanh Tâm, SJ trình
bày đề tài:
Công tác bác ái xã hội trong
tổ chức Caritas Việt Nam;
Phân biệt công tác từ thiện,
công tác xã hội khoa học thực
hành, công tác bác ái xã hội
trong tổ chức Caritas.
Các học viên hoàn tất Khóa
học sẽ nhận Giấy chứng nhận
chính thức vào dịp mừng Lễ
Thánh Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II – Bổn mạng Caritas
TGP Sài Gòn vào ngày
21/10/2019.

CARITAS TGP SÀI GÒN

HOÀN TẤT KHÓA TẬP HUẤN CƠ BẢN
MỤC VỤ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
Bài viết và hình ảnh: Giu-Phan

T

rải qua bốn buổi tập
huấn trong tháng 3
năm 2019, Ban Y Tế
trực thuộc Caritas TGP. Sài Gòn
đã được sự hỗ trợ từ quý cha,
quý tu sĩ, quý y bác sĩ, cũng như
các chuyên viên trong việc
hướng dẫn các hội viên Caritas
có thêm hiểu biết và kỹ năng
trong công tác phục vụ các bệnh
nhân.

Khóa học đã quy tụ hơn 160
anh chị em tham dự, chủ yếu từ
các giáo xứ, các hội dòng thuộc
giáo hạt Thủ Đức. Những buổi
học đã diễn ra sinh động, hữu
ích vì có sự tương tác giữa
giảng viên và người nghe, tất cả
đều dựa trên kinh nghiệm thực
tế và tình hình hiện tại nơi mỗi
người đang phục vụ.
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Ngày 24/03 - Cô Nguyễn Thị Di m hướng dẫn “Kỹ thuật hăm só vết thương”

Ngày 30/03 -

h Ant n hướng dẫn “ hăm só b nh nhân cuối đời”
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Ngày 30/3 - Thầ Đ minh hướng dẫn “ iến trình thăm viếng b nh nhân”

Thứ Bảy, 30/3/2019, khóa
tập huấn đã kết thúc bằng giờ
chầu Thánh Thể như một lời tạ
ơn Thiên Chúa và lãnh nhận sứ
vụ được sai đi đến với những
người đau bệnh đang cần được
phục vụ. Hiện diện cùng anh chị
em trong giờ linh thánh ấy, có
Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng Giám đốc Caritas TGP. Sài
Gòn, Cha Giuse Nguyễn Minh
Đức - Chánh xứ Từ Đức, Cha
Antôn Nguyễn Chân Hồng và
thầy Đa Minh Trần Ngọc Nam Dòng Gioan Thiên Chúa, nữ tu
Maria Hoàng Thị Ngọc Hoa –

phụ trách Ban Y Tế Caritas
TGP. Sài Gòn.
Sau giờ chầu, Cha Giám đốc
Vinh Sơn ngỏ lời chào mừng và
cảm ơn quý cha, quý thầy, quý
chuyên viên đã cùng đồng hành
với Caritas trong suốt khóa tập
huấn, đặc biệt là trong giờ chầu
tạ ơn kết thúc khóa. Cha cũng
chúc mừng tất cả anh chị em đã
tham dự và hoàn thành khóa
học, cầu chúc mọi người hăng
say lên đường phục vụ Chúa
Kitô nơi những người đau yếu
bệnh tật.

NHỊP CẦU CARITAS 96 -

39

CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

Các họ viên được trao Giấy Chứng Nhận hoàn tất khóa học

Tiếp đến, quý cha, quý thầy
đã trao Giấy Chứng Nhận hoàn
tất khóa tập huấn cơ bản mục
vụ chăm sóc bệnh nhân cho các
học viên.
Đáp lời, vị đại diện các anh
chị em tham dự khóa học đã nói
lên lời tri ân, lòng biết ơn đối với
những người đã tận tâm hướng
dẫn học viên trong buổi học
qua, đặc biệt là cảm ơn nữ tu
Maria Ngọc Hoa, người đã đứng
ra tổ chức, điều hành khóa tập
huấn này. Những bó hoa tươi
thắm thay cho tấm lòng của mọi
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người đã được trao tặng đến
quý cha, quý tu sĩ phụ trách.
Khóa tập huấn Mục vụ Chăm
sóc Bệnh nhân đã khép lại với
những thành quả tốt đẹp, những
thao thức mong muốn được bổ
sung chuyên môn nhiều hơn
nhằm giúp các anh chị em hội
viên Caritas thêm vững vàng và
nhiệt tâm trong sứ mạng phục
vụ tha nhân, nhất là những
người đau khổ, bệnh tật.
Chính Thiên Chúa sẽ ban ơn
trợ giúp để những gì Người khởi
sự nơi chúng ta sẽ đem về
những hoa trái tốt đẹp!

CARITAS GIÁO XỨ THÁNH LINH

KHÁM CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO
JB. Đặng Văn Thành

hình ảnh Chúa Kitô đang kém
may mắn, cần sự giúp đỡ sẻ
chia của chúng ta. Đâu đó vẫn
còn những người rất khó khăn
về vật chất lẫn tinh thần, nhân
dịp Mùa Chay chúng ta cần
mở lòng, giúp đỡ họ trong khả
năng mà mình có thể”.

“M

ùa Chay lại đến,
là mùa ăn năn,
sám hối, chay
tịnh, cầu nguyện và làm việc
bác ái”.
Cha Inhaxio Nguyễn Quốc
Bảo - Chánh xứ giáo xứ Thánh
Linh – Giáo hạt Thủ Thiêm đã
phát biểu trong buổi phát thuốc
khám bệnh cho người nghèo,
nhân dịp Mùa Chay, Cha nói
tiếp: “Những việc làm thiết thực
và cụ thể cho những người anh
em nghèo khó vì họ cũng là

Buổi sáng Chúa Nhật ngày
07/04/2019, trời mát dịu, dù
chưa đến giờ khám bệnh,
nhưng sân nhà thờ giáo xứ
Thánh Linh các bệnh nhân
không phân biệt tôn giáo đã đến
rất đông, cả người ngoại đạo và
người có đạo. Trên khuôn mặt
mỗi người đều lộ vẻ vui tươi, họ
mang hy vọng về bệnh tình của
mình sẽ được giảm bớt. Đội ngũ
bác sĩ, y tá được mời từ các
bệnh viện như Thủ Đức, Quận
9, Hòa Hảo, Chợ Rẫy đến khám
bệnh cho các bệnh nhân.
Đúng 9g30, các bác sĩ, y tá,
điều dưỡng và những chuyên
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viên bắt đầu công việc khám
bệnh và phát thuốc một cách
nhịp nhàng, chuyên nghiệp, trật
tự và bài bản. Riêng những
bệnh nhân khó di chuyển đã
được các hội viên Caritas giúp
đỡ, hướng dẫn đến với các bác
sĩ chuyên khoa.
Theo chị Anna Nguyễn Thị
Hồng - Trưởng ban Caritas Gx.
Thánh Linh cho biết, có khoảng
400 bệnh nhân được khám và
chữa bệnh trong đợt này. Ngoài
ra, khi khám bệnh xong, các
bệnh nhân còn được nhận mỗi
người một phiếu quà.
Để có được những thành
quả tốt đẹp này, tất cả đều nhờ
vào sự đóng góp, lòng nhân ái
của rất nhiều người. Bên cạnh
đó, chúng ta cùng nhau cám ơn
Chúa, Người đã cho những vị
mục tử nhân lành biết nghĩ đến
người nghèo một cách thiết
thực, cụ thể. Nói thì đơn giản,
nhưng khi thực hiện là cả tất cả
sự cố gắng của Cha Chánh xứ,
Ban Caritas và Hội đồng Mục vụ
giáo xứ Thánh Linh.
Ngoài ra, các bác sĩ, y tá,
điều dưỡng, chuyên viên đã hy
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sinh ngày nghỉ của mình để đến
phục vụ cho người nghèo cùng
với các trang thiết bị y tế như đo
mắt, loãng xương, nội soi rất
hiện đại của các bệnh viện trong
thành phố cung cấp. Các bác sĩ
rất nhiệt tình khám bệnh, hỏi
han cặn kẽ, ân cần, chính điều
này đã làm cho các bệnh nhân
bớt đi mệt mỏi của mình.
Gần 12g00 trưa, buổi khám
chữa bệnh kết thúc, Cha Chánh
xứ nói lời cám ơn đến đội ngũ
bác sĩ, y tá, điều dưỡng và
chuyên viên, cùng tất cả hội
viên Caritas hạt Thủ Thiêm,
Caritas Gx.Thánh Linh, HĐMV
giáo xứ. Mặc dù tất cả mọi
người đã thấm mệt, nhưng nét
vui vẻ hiện rõ trên nét mặt mỗi
người, tất cả đã làm một việc
hết sức thiết thiết thực cho
những người anh em nghèo khó
trong Mùa Chay Thánh này.
Cha Chánh xứ mời tất cả
mọi người cùng nhau dùng một
bữa cơm với Cha trong tâm tình
yêu thương và chia sẻ, và cùng
nhau hẹn gặp mặt trong Mùa
Vọng sắp tới.

CARITAS GIÁO XỨ HÀNG XANH

Bác ái Mùa Chay
Caritas Gx. Hàng Xanh

rong tinh thần thực thi
bác ái Mùa Chay
Thánh, lúc 7g30, ngày
31/3/2019, Caritas giáo xứ Hàng
Xanh đã thực hiện chuyến thăm
viếng đến mái ấm Phan Sinh,

T

địa chỉ: Tây Lạc - An Chu - Bắc
Sơn - Trảng Bom - Đồng Nai.
Trong chuyến đi có sự hiện
diện của Cha phó Phêrô Giuse
Maria Hà Thiên Trúc, và 120
người trong các hội đoàn của
giáo xứ: Ban Caritas, Lớp giáo
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lý Dự tòng Hôn nhân, Hội Các
bà mẹ Công giáo và cộng đoàn
Lòng Chúa thương xót.
Mái ấm Phan Sinh do thầy
Bùi Văn Châu thành lập, để cưu
mang những hoàn cảnh cơ nhỡ,
bệnh tật, những trẻ em khuyết
tật, trẻ mồ côi.
Trong lần đi bác ái Mùa
Chay đến với mái ấm Phan
Sinh, đoàn đã chuẩn bị 180
phần quà để trao tặng, mọi
người chung tay cùng phụ giúp
những việc nhỏ tại mái ấm, các

em lớp giáo lý dự tòng trực tiếp
làm vệ sinh các phòng và giúp
các ông bà, các em ăn cơm.
Qua việc trực tiếp phục vụ và
chia sẻ yêu thương, mọi người
đều xúc động, cảm thương. Đây
cũng chính là cơ hội giúp mọi
người nhận ra mình cần phải
sống tinh thần chia sẻ, cần phải
phục vụ tha nhân nhiều hơn
nữa, vì Chúa đã ban cho mình
là người may mắn khỏe mạnh
có gia đình, người thân và có
được cuộc sống bình an, để trở
thành cánh tay nối dài yêu
thương của Chúa.
Chuyến đi kết
thúc lúc 14g00,
mọi người ra về
với tâm tình cầu
nguyện cho mọi
người trong Mái
ấm luôn cảm
nhận tình yêu
thương của Chúa
trong cuộc sống
mỗi ngày.
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CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ CHƢƠNG TRÌNH
CA NHẠC NHỊP CẦU CARITAS 6
Đến thời điểm ngày 24/04/2019
DIỄN GIẢI

STT
TỔNG CỘNG

THU (VND)
2.957.065.000

1

Anh chị Tuấn Giàu – Gx. Tắc Rỗi

2

Một ân nhân Gx. Tân Đức

5.000.000

3

Chị Oanh – Gx. Đức Bà Fatima

1.700.000

4

Chị Tin - Gx. Chợ Đũi

8.865.000

5

Chị Thu - Gx.Tam Hà

500.000

6

Một ân nhân Gx.Nhân Hòa

500.000

7

Lưu xá Vĩnh Lộc

4.500.000

8

Bà Hạnh - Gx.Tân Hòa

2.000.000

9

Nhóm nhân viên Cty Tư vấn VCG

11.500.000

10

Ông Nguyễn Thái

30.000.000

11

Ông Lê Ngọc Hùng

20.000.000

12

Ông Nguyễn Hữu Quí

25.000.000

13

Ông Bà Lê Thanh Liêm - Cty Minh
Nam

100.000.000

14

Ông Phạm Ngọc

326.000.000

10.000.000
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15

Phan Hoàng Uyên Linh - Anh Phương
Cty Network Hub

16

Chị Quý Trang - Gx.Tam Hà

17

Chị Hoa Lan và Chị Nguyễn Thị Bích
Phượng

15.000.000

18

Cô Trần Thị Thìn – Gx. Tân Trang

50.000.000

19

Ông Trần Văn Đoàn Tụ

30.000.000

20

Chị Tứ Linh - Gx. Phanxicô Chợ Lớn

10.000.000

21

Cô Đào Thị Xuân Mai

22

Cô Đỗ Thị Bạch Thanh

23

Công Ty TNHH Thực Phẩm Ánh
Hồng

50.000.000

24

Phương Linh & Hương Thảo

10.000.000

25

Gia đình bé Bia và Ốc

10.000.000

26
27
28
29
30
31

Ông Giuse Phạm Công Tuyến - Cty
PPG Holding
Ông Bà Trần Ngọc Đức - Cty Rạng
Đông S.P.Ca
Chị Hồ Quế Trâm – GĐ Cty Izzigo King Cross
Bà Trần Thị Liên – Cty Thép Ngọc
Biển
Bà Trần Thị Thúy Ngọc - Cty Phương
Đông
Ông Bà Đặng Văn Tưởng
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100.000.000
500.000

2.000.000
100.000.000

100.000.000
50.000.000
10.000.000
100.000.000
50.000.000
100.000.000

32
33
34
35

Ông Bà Vũ Thanh Tâm & Đông
Phương Group
Ông Bà Ngô Xuân Tiệc – Cty Tâm
Sinh Nghĩa
Ông Bà Trần Tam & Lưu Thị Thanh
Mẫu - Cty Địa ốc Phúc Khang
Ban Cố vấn Caritas Sài Gòn

412.000.000
600.000.000
500.000.000
112.000.000

THU TIỀN MẶT TRONG ĐÊM CA NHẠC NHỊP CẦU 6 -29/03/2019
Diễn giải

STT

TỔNG CỘNG

THU
465.896.000 VND,
2.700 USD,
100 Bảng Anh

1

Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

2

Anh Việt Dũng

3

Một Ân nhân

100 (Bảng Anh)

4

Chu Thị Hoa

1.000.000

5

Hoàng

1.000.000

6

Lê Thanh Tân

1.000.000

7

Ngọc Bình

1.000.000

8

Trần Tuyết Phương

1.000.000

9

Chị Tâm

1.500.000

10

Hoàng Văn Chuyên

2.000.000

2.600 USD
100 USD
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11

Nguyễn Thị Ngọc Trân

2.000.000

12

Nguyễn Vĩnh Thùy Châu

2.000.000

13

Nguyễn Xuân Ái Linh

2.000.000

14

Thiên Thắm

2.500.000

15

Văn Thanh

4.000.000

16

Nguyễn Xuân Trọng Hải

5.000.000

17

Phan Dương Triều Tân

1.000.000

18

Trần Thị Ngọc Nga

1.000.000

19

Bé Thy

1.000.000

20

Thanh Tiền

1.000.000

21

Võ Hà Thúy

1.000.000

22

Minh Yến

2.000.000

23

Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán

2.000.000

24

Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

5.000.000

25

PhanThị Hoa

4.000.000

26

Phạm Phú Phi

5.000.000

27

Chị Ái Hà & chị Tâm

5.000.000

28

Lê Hoàng Tuấn

5.000.000

29

Bé Thiên Ân - Hồng Ân

5.000.000

30

Nguyễn Thị Tùng

5.000.000

31

Dòng Mân Côi Chí Hòa

10.000.000

32

Phi Nguyễn Anh Tuấn - Shop thời
trang Tuni Store

10.000.000
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33

Anh chị Hưng Trang – Gx Châu
Bình – Cty dệt dây Liên Châu

34

Bà Phụng – Chợ An Đông

33

Các Ân nhân khác

34

Bên ngoài Khán Phòng

50.000.0000
40.000.000
268.310.000
8.586.000

TỔNG KẾT NGUỒN KINH PHÍ THU ĐƢỢC TỪ
CHƢƠNG TRÌNH CA NHẠC NHỊP CẦU CARITAS 6
Tính đến thời điểm ngày 24/04/2019

STT

Diễn giải

THU (VND)

1

Các Ân nhân hỗ trợ

2.957.065.000

3

Thu tại đêm Ca
Nhạc Nhịp Cầu
Caritas 6
TỔNG CỘNG

THU (NGOẠI TỆ)

465.896.000

2.700 USD,
100 Bảng Anh

3.422.961.000

2.700 USD,
100 Bảng Anh
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CHIA SẺ

MÁI ẤM BÌNH YÊN
LKV Hạt Chí Hòa - Hoàng Nhiễu

ái ấm Chí Hòa, số
87/22/3 Bành Văn
Trân P. 7, Q. Tân
Bình, và Mái ấm Hà Ðông
496/72A Dương Quảng Hàm,
P5, Q.Gò Vấp, hằng tháng hai
mái ấm được nữ tu Maria
Hoàng Ngọc Hoa lên lịch xin
quý Cha dâng thánh lễ cầu

M
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nguyện cho các bệnh nhân lúc
15 giờ chiều, vào một ngày
trong tháng, để anh chị em hội
viên Caritas và bệnh nhân hiện
đang lưu trú tại hai mái ấm tham
dự Thánh lễ với ý lễ xin ơn
chữa lành, cầu bình an.

Thứ Sáu, ngày 26/04/2019
trong tuần Bát nhật Phục sinh,
Thánh lễ được cử hành tại mái
ấm Hà Đông. Lúc 14g00 anh chị
em Caritas Hạt Chí Hòa gọi
nhau để cùng đến mái ấm Hà
Đông, chúng tôi dự định chở
nhau bằng xe máy, còn xe Dasu
để dành cho bệnh nhân, ai ngờ
các bệnh nhân bên mái ấm Chí
Hòa không tham dự thánh lễ
hôm nay ở mái ấm Hà Đông, vì
các bệnh nhân khám bệnh chưa
về kịp giờ, thế là chị em hội viên
Caritas cùng nhau khăn gói lên
xe Dasu để nhanh chóng đến
Mái ấm Hà Đông cho kịp giờ lễ.

Đường từ Quận Tân Bình
đến Gò Vấp hôm nay nắng quá!
Hoàng Nhiễu nhớ vần thơ thủa
áo trắng của Nguyên Sa dễ
thương chi lạ: “Nắng Sài Gòn
anh đi mà chợt mát, bởi vì em
mặc áo lụa Hà Đông”. Còn hôm
nay thì thú thật! phải thì thầm
ngâm nga rằng “Nắng Sài
Gòn nóng 39 độ em ơi! ….
ngồi xe lam, áo trắng em say
nắng! say nắng! nhưng em vẫn
yêu, yêu màu trắng áo Caritas
đến vô cùng ! “
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Xe chạy hết đường Dương
Quảng Hàm, ngôi nhà bình yên
êm ả ven đô cạnh con kênh của
phường 5 Quận Gò Vấp chào
đón chúng tôi, thấp thoáng có
những nụ cười ánh mắt ….ngạc
nhiên, à thì ra hôm nay nơi đây
có một số bệnh nhân khuyết tật
Lạng Sơn. Vâng hội ngộ đáng
yêu quá, vì chúng tôi đã biết
nhau lâu lắm rồi.
Đồng hồ điểm 15 giờ, trong
khi chờ Cha đến dâng lễ, nữ tu
Thu Thủy ôn các bài hát phụng
vu…. Xơ có giọng ca khỏe và
cao, mừng thiệt, vì chúng tôi hát
theo cũng khá khá “Nào Ta hãy
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mừng vui, Chúa chiến thắng tử
thần rồi, nguồn sống mới chiếu
sáng tuyệt vời. Al-lê-lu-ia.”
Đầu lễ Cha chủ tế đã chia sẻ
nhắc nhở mọi người hãy mừng
vui, vì Thánh giá Chúa đã dâng
lễ hy sinh cho chúng ta được
sống trong ân tình dù có khổ
sầu, vất vả nhưng chúng ta tin
có Chúa giúp chúng ta.
Vâng! Với tâm tình dâng lễ mọi
người đã sốt sắng dâng lên
Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh tấm
bánh, là giọt mồ hôi là sức lao
công,
dâng lên Chúa chút rượu, xin
Chúa thánh hóa mỗi người.

Lễ xong Cha chủ tế hai
nữ tu, anh chi em Liên kết viên
và các bệnh nhân chụp hình kỷ
niệm…. dấu yêu quá! có những
bạn khuyết tật được các nữ tu
và anh chị em Liên kết viên bế
vào chụp hình chung, nữ tu

Ngọc Hoa đã ân cần tặng quà
cho các bệnh nhân, Xơ không
quên gởi quà về cho bệnh nhân
ở mái ấm Chí Hòa ….mọi người
liên hoan trong yêu thương:
“Chúa nay thực đã phục sinh.
Al-lê-lu-ia Al-lê-lu-ia.”
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Tìm hiểu nguồn gốc Tháng
Hoa kính Đức Mẹ

à người Công giáo Việt
Nam, nhất là những người
đã lớn lên trong một xứ
đạo miền Bắc, Trung hoặc Nam,
có lẽ họ không lạ gì sinh hoạt
tôn giáo trong tháng Năm, tháng
Hoa Đức Mẹ. Khi ngàn hoa
xanh, đỏ, trắng, tím, vàng nở rộ
trong cánh đồng, thì con cái Mẹ

L
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cũng chuẩn bị cho những đội
dâng hoa, những cuộc rước
kiệu, để tôn vinh Mẹ trên trời.
Những điệu ca quen thuộc trìu
mến bỗng nổi dậy trong tâm hồn
cách thân thương, nhất là bài
“Đây Tháng Hoa” của nhạc sĩ
Duy Tân với điệu 2/4 nhịp
nhàng:

“Đây tháng hoa, chúng con
trung thành thật thà. Dâng tiến
hoa lòng mến dâng lời cung
chúc. Hương sắc bay toả ngát
nhan Mẹ diễm phúc. Muôn
tháng qua lòng mến yêu Mẹ
không nhoà.
– Đây muôn hoa đẹp còn
tươi thắm xinh vô ngần. Đây
muôn tâm hồn bay theo lời ca
tiến dâng. Ôi Maria, Mẹ tung
xuống muôn hoa trời. Để đời
chúng con đẹp vui, nhớ quê xa
vời.
Nếu có ai tự hỏi: Tháng
Hoa có từ đời nào? Do ai khởi
xƣớng? thì câu trả lời cũng
không
khó
khăn
gì.
Gốc tích nhƣ thế này:
Vào những thế kỷ đầu, hàng
năm, khi tháng Năm về, người
Rôma tôn kính sự thức giấc sau
mùa đông dài của thiên nhiên
bằng những cuộc tổ chức gọi là
những ngày lễ tôn kính Hoa là
Nữ thần mùa Xuân.
Các tín hữu Công giáo trong
các xứ đạo đã thánh hóa tập tục
trên. Họ tổ chức những cuộc

rước kiệu hoa và cầu nguyện
cho mùa màng phong phú.
Có nơi người ta tổ chức các
cuộc “Rước xanh”. Người ta đi
cắt các cành cây xanh tươi
đang nở hoa, đưa về trang
hoàng trong các nhà thờ và đặc
biệt các bàn thờ dâng kính Đức
Mẹ. Các thi sĩ cũng như các
thánh đua nhau sáng tác những
bài hát, bài giảng ca tụng những
ngày lễ đó cũng như ca tụng
Đức Mẹ.
Đến thế kỷ 14, linh mục
Henri Suzo dòng Đaminh, vào
ngày đầu tháng 5, đã dâng lên
Đức Mẹ những việc tôn kính
đặc biệt và lấy hoa trang hoàng
tượng Đức Mẹ.
Thánh Philipe đệ Nêri, cũng
vào ngày 1 tháng 5, thích tập
họp các trẻ em lại chung quanh
bàn thờ Đức Mẹ, để cùng các
bông hoa mùa xuân, Ngài dâng
cho Đức Mẹ các nhân đức còn
ẩn náu trong tâm hồn non trẻ
của chúng.
Đầu thế kỷ 17, tại Napoli,
nước Ý, trong thánh đường kính
thánh Clara của các nữ tu Dòng
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Phanxicô, tháng Đức Mẹ được
cử hành công cộng: Mỗi chiều
đều có hát kính Đức Mẹ, ban
phép lành Mình Thánh. Từ ngày
đó, tháng Đức Mẹ nhanh chóng
lan rộng khắp các xứ đạo.

việc đạo đức được thêm vào
nghi thức Phụng vụ, được Giáo
hội công nhận và cổ võ”.

Năm 1654, cha Nadasi, dòng
Tên, xuất bản tập sách nhỏ
khuyên mời giáo hữu dành riêng
mỗi năm một tháng để tôn kính
Đức Mẹ Chúa Trời.

“Tháng Năm là Tháng mà
lòng đạo đức của giáo dân đã
kính dâng cách riêng cho Đức
Mẹ. Đó là dịp để” bày tỏ niềm tin
và lòng kính mến mà người
Công giáo khắp nơi trên thế giới
có đối với Đức Mẹ Nữ Vương
Thiên đàng.

Đầu thế kỷ 19, hết mọi xứ
trong Giáo hội đều long trọng
kính tháng Đức Mẹ. Các nhà
thờ chính có linh mục giảng
thuyết, và gần như lấy thời gian
sau mùa chay là thời gian chính
thức để tôn kính Đức Mẹ. Trong
việc này linh mục Chardon đã
có nhiều công. Không những
ngài làm cho lòng sốt sắng trong
tháng Đức Mẹ được phổ biến
trong nước Pháp mà còn ở mọi
nước Công giáo khác nữa.
– Đức Giáo hoàng Piô 12,
trong Thông điệp “Đấng Trung
gian Thiên Chúa”, cho “việc tôn
kính Đức Mẹ trong tháng Năm là
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– Đức giáo hoàng Phaolô 6,
trong Thông điệp Tháng Năm,
số 1 viết:

Trong tháng này, các Kitô
hữu, cả ở trong thánh đường
cũng như nơi tư gia, dâng lên
Mẹ từ các tấm lòng của họ
những lời cầu nguyện và tôn
kính sốt sắng và mến yêu cách
đặc biệt. Trong tháng này,
những ơn phúc của Thiên Chúa
nhân từ cũng đổ tràn trên chúng
ta từ ngai toà rất dồi dào của
Đức Mẹ” (Dictionary of Mary,
Catholic book Pub. 1985, p.
236)
Nguồn: https://conggiaovn.com

GÓP NHẶT TRUYỆN Ý NGHĨA

LỜI NÓI DỐI CỦA MẸ

1. Thuở nhỏ, gia đình cậu bé
rất nghèo, tới bữa, chẳng mấy
khi có đủ cơm ăn, mẹ liền lấy
cơm ở trong bát mình chia đều
cho các con. Mẹ bảo: Các con,
ăn nhanh lên, mẹ không đói!
Mẹ nói câu nói dối đầu tiên!
2. Khi cậu bé lớn dần lên,
người mẹ tảo tần lại tranh thủ
những ngày nghỉ cuối tuần, đến
những vùng đầm hồ ven đô bắt
cá về cho con ăn cho đủ chất.
Cá rất tươi, canh cá cũng rất

ngon. Khi các con ăn thịt cá, mẹ
lại ngồi một bên nhằn đầu cá.
Lấy lưỡi mà liếm những mảnh
thịt sót lại trên đầu cá. Cậu bé
xót xa, liền gắp miếng cá trong
bát mình sang bát mẹ, Mẹ
không ăn, lại dùng đũa gắp trả
miếng cá về bát cậu bé. Mẹ
bảo: Con trai, con ăn đi, mẹ
không thích ăn cá.
Mẹ nói câu nói dối thứ hai.
3. Lên cấp 2, để nộp đủ tiền
học phí cho cậu bé và anh chị,
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Vừa làm thợ may, mẹ vừa đến
Hợp tác xã lĩnh vỏ hộp diêm về
nhà, mỗi tối lại ngồi cặm cụi
dán, kiếm thêm chút tiền chi tiêu
cho gia đình. Một buổi tối mùa
đông, nửa đêm cậu bé tỉnh giấc.
Thấy mẹ vẫn còng lưng bên
cạnh chiếc đèn dầu dán vỏ bao
diêm. Cậu bé nói: Mẹ à, mẹ đi
ngủ thôi, sáng ngày mai mẹ còn
phải đi làm nữa mà. Mẹ cười
nhẹ: Con trai, đi ngủ đi. Mẹ
không buồn ngủ!
Mẹ lại lần thứ ba nói dối.

4. Ngày thi vào trung học,
mẹ xin nghỉ làm, ngày nào cũng
đứng ở cổng trường thi, làm chỗ
dựa tinh thần cho cậu bé đi thi.
Đúng vào mùa hạ, trời nắng
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khét tóc. Người mẹ nhẫn nại,
đứng dưới cái nắng hè gay gắt
chờ con mấy tiếng dài đằng
đẵng. Tiếng chuông hết giờ
vang lên rồi. Mẹ nghiêng người
đưa cho cậu bé bình trà đã
được pha sẵn, dỗ dành cậu bé
uống, bình trà nồng đượm, tình
mẹ còn nồng đượm hơn. Nhìn
thấy bờ môi khô nẻ và khuôn
mặt lấp lánh mồ hôi của mẹ, cậu
bé liền đưa bình trà trong tay
mời mẹ uống. Mẹ bảo: Con
uống nhanh lên con. Mẹ không
khát!
Mẹ nói dối lần thứ tư.
5. Sau khi cha lâm bệnh qua
đời, mẹ vừa làm mẹ vừa làm
cha. Vất vả với chút thu nhập ít
ỏi từ nghề may vá. Ngậm đắng
nuốt cay nuôi con ăn học, khổ
không lời nào kể xiết. Có chú Lý
ngồi sửa đồng hồ dưới chân cây
cột điện đầu ngõ biết chuyện,
việc lớn việc nhỏ chú đều tìm
cách qua giúp một tay. Từ
chuyển than, gánh nước, giúp ít
tiền cho gia đình cậu bé tội
nghiệp. Con người chứ đâu phải
cây cỏ, lâu rồi cũng thành thân.
Hàng xóm láng giềng biết

chuyện đều khuyên mẹ tái giá,
việc gì phải một mình chịu khổ
thế. Nhưng qua nhiều năm mẹ
vẫn thủ thân như ngọc, kiên
quyết không đi bước nữa. Mọi
người có khuyên mẹ kiên quyết
không nghe. Mẹ bảo: Mẹ không
yêu chú ấy.

phụng dưỡng mẹ tốt hơn.
Nhưng lại bị mẹ từ chối. Mẹ
bảo: Mẹ không quen!
Mẹ nói dối lần thứ 7

Mẹ nói dối lần thứ 5
6. Sau khi cậu bé và các anh
chị cậu tốt nghiệp đại học đi
làm. Mẹ nghỉ hưu rồi nhưng vẫn
tiếp tục làm những việc lặt vặt ở
chợ để duy trì cuộc sống. Các
con biết chuyện thường xuyên
gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ.
Mẹ kiên quyết không nhận, tất
cả tiền con gửi về mẹ đều gửi
trả. Mẹ bảo: Mẹ có tiền!
Mẹ nói dối lần thứ 6
7. Cậu bé ở lại trường dạy 2
năm, sau đó thi đỗ học bổng
học thạc sỹ ở một trường đại
học danh tiếng của Mỹ. Sau khi
tốt nghiệp cậu ở lại làm việc tại
một công ty nghiên cứu máy
móc. Sống ở Mỹ một thời gian,
khi đã có chút điều kiện. Cậu bé
muốn đưa mẹ qua Mỹ sống để

8. Nhiều năm trôi qua, mẹ
lâm trọng bệnh, phải vào viện
điều trị. Khi con trai đáp máy
bay từ nơi xa xôi về thăm mẹ,
mẹ già đi nhiều và yếu quá rồi.
Nhìn mẹ bị bệnh tật dày vò đến
chết đi sống lại, thấy con trai
đau đớn vì thương xót mẹ. Mẹ
lại bảo: Con trai, đừng khóc, mẹ
không đau đâu.
Và đấy là lần nói dối cuối
cùng của mẹ.
Mẹ ơi!
(theo tinhyeuvacuocsong)
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Cƣời Mỉm chi
 CÁI GÌ THẾ BỐ
Hai bố con trọ trẹ từ dưới quê lên thành phố tìm việc làm. Đi đến một tòa nhà
văn phòng, đứng trước cửa thang máy, thằng con thấy lạ thắc mắc nên hỏi
ông bố:
- Bố! Cái gì mà lạ thế hả bố?
Ông bố cũng không biết đó là cái gì nên trả lời nhanh gọn:
- Tao cũng không biết cái gì?
Bỗng ngay lúc đó có một bà cụ già lụ khụ bước vào bên trong thang máy.
Ông bố nhìn thấy nút sáng ở thang máy theo chiều hướng đi lên, một lúc sau
thì sáng nút xuống. Bước ra từ thang máy là một cô gái vô cùng trẻ trung
xinh đẹp và rất hấp dẫn, vì cô mặc áo hai dây. Ông bố thấy vậy liền nói với
thằng con:
- Về nhà ngay! Rồi mang mẹ mày lên đây gấp cho tao!?!
- ????????
 CHUYÊN GIA MỞ CỬA
Trong Mùa Chay, một tay trộm khét tiếng vào xưng tội.
- Thưa cha thời gian qua, con đã mở thành công hầu hết các khóa cửa và
đã lấy được kha khá vàng, hột xoàn, đá quí..
- Quá lắm! Cha sở la lên: – Phải trả lại hết của cải lại cho người ta, nếu
không thì cửa thiên đàng sẽ vĩnh viễn đóng trước mặt con!
- Dạ, dạ…nếu chỉ có chuyện mở cửa Thiên Đàng, thì xin cha đừng lo cho
con. Cửa nào, khó khăn đến đâu, chỉ trong nháy mắt là con có thể xử lý
được ngay!
Xin cha cứ giải tội cho con.
!?!?!?
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