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Lêi Ngá 
ác bạn thân mến, 

Chúng ta vừa giã từ năm cũ để bước vào năm mới. 

Vào thời khắc linh thiêng này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã 

gửi đến toàn Giáo hội Sứ điệp Hòa Bình 2019: 

“Khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa Giêsu nói với họ: “Khi vào 

bất kỳ nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này!”. 

Nếu tại đó có một người con của hòa bình, thì bình an của các con sẽ 

xuống trên người ấy, nếu không, an bình ấy sẽ trở lại trên các con” (Lc 

10,5-6). 

 Trao tặng hòa bình là điều ở trọng tâm sứ mạng các môn đệ của 

Chúa Kitô. Và món quà này được gửi đến tất cả những người nam nữ 

đang khao khát hòa bình giữa những thảm trạng và bạo lực trong lịch 

sử nhân loại (1). “Nhà” mà Chúa Giêsu nói, chính là mỗi gia đình, mỗi 

cộng đoàn, mỗi quốc gia, mỗi đại lục, với những đặc thù và lịch sử của 

họ; trước tiên đó là mỗi người, không phân biệt cũng chẳng kỳ thị. Đó 

cũng là “căn nhà chung” của chúng ta: là trái đất trên đó Thiên Chúa 

đã đặt để chúng ta cư ngụ và chúng ta được kêu gọi ân cần chăm sóc 

trái đất ấy”. 

Những lời giản dị, quen thuộc nhưng lại hết sức quan trọng này 

mời gọi mỗi người chúng ta suy nghĩ và xét mình, mời gọi chúng ta 

nhìn lại tương quan của mình với người anh em ở ngay bên chúng ta.  

Chúng ta đã đối xử với anh chị em chúng ta thế nào? Chúng ta có 

đem bình an đến cho anh chị em mình không? Những cử chỉ, lời nói 

nào đem lại niềm vui và bình an cho anh chị em chúng ta. Chúng ta 

cần thực hiện những điều này trong cuộc sống thường ngày, đối với 

mọi người chung quanh chúng ta? 

Năm mới, một quyết tâm mới. Mỗi người chúng ta được mời gọi là 

người đem bình an đến cho những người anh em của mình. Bất kể họ 

là ai. 

Thân mến chào các bạn. 

Nhịp cầu Caritas 

C 
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Toàn văn Sứ Điệp  
Của Đức Thánh Cha nhân Ngày 
Hòa Bình Thế Giới 1/1/2019 

 

rong cuộc họp báo 

sáng ngày 18/12/2018, 

ĐHY Peter Turkson, Bộ 

trưởng Bộ Phát triển nhân bản 

toàn diện, cùng với Đức Ông 

Tổng Thư ký của Bộ, Bruno Marie 

Duffé, đã công bố sứ điệp của 

ĐTC Phanxicô nhân Ngày Hòa 

Bình Thế Giới lần thứ 52 cử hành 

vào thứ Ba 1/1/2019 sắp tới với 

chủ đề là: “Chính trị tốt phục vụ 

hòa bình”. Dưới đây là toàn văn 

sứ điệp. G. Trần Đức Anh OP 

chuyển ý. 

 1. “Bình an cho nhà này!” 

Khi sai các môn đệ đi truyền 

giáo, Chúa Giêsu nói với họ: “Khi 

vào bất kỳ nhà nào, trước tiên 

các con hãy nói: “Bình an cho nhà 

này!”. Nếu tại đó có một người 

con của hòa bình, thì bình an của 

các con sẽ xuống trên người ấy, 

nếu không an bình ấy sẽ trở lại 

trên các con” (Lc 10,5-6). 

T 
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 Trao tặng hòa bình là điều ở 

trọng tâm sứ mạng các môn đệ 

của Chúa Kitô. Và món quà này 

được gửi đến tất cả những người 

nam nữ đang khao khát hòa bình 

giữa những thảm trạng và bạo 

lực trong lịch sử nhân loại (1). 

“Nhà” mà Chúa Giêsu nói, chính 

là mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, 

mỗi quốc gia, mỗi đại lục, với 

những đặc thù và lịch sử của họ; 

trước tiên đó là mỗi người, không 

phân biệt cũng chẳng kỳ thị. Đó 

cũng là “căn nhà chung” của 

chúng ta: là trái đất trên đó Thiên 

Chúa đã đặt để chúng ta cư ngụ 

và chúng ta được kêu gọi ân cần 

chăm sóc trái đất ấy. 

 Vì vậy đây cũng là lời cầu 

chúc của tôi nhân dịp đầu năm 

mới: “Bình an cho nhà này!” 

 

 

        2. Thách đố chính trị tốt 

 Hòa bình giống như niềm hy 

vọng mà văn hào Charles Péguy 

đã nói đến (2); nó giống như một 

nụ hoa mong manh đang tìm 

cách nở ra giữa những hòn đá 

bạo lực. Chúng ta biết điều này: 

sự tìm kiến quyền lực bằng mọi 

giá đưa tới những lạm dụng và 

bất công. Chính trị là phương thế 

cơ bản để kiến tạo cộng đoàn xã 

hội và những công trình của con 

người, nhưng khi những kẻ thi 

hành chính trị không thực thi 

chính trị như một công tác phục 

vụ tập thể con người, thì nó có 

thể trở thành một dụng cụ đàn áp, 

gạt ra ngoài lề và thậm chí nó 

được dùng để tàn phá. 

 Chúa Giêsu đã dạy: “Nếu ai 

muốn trở thành người làm đầu thì 

hãy trở thành người rốt cùng và 

làm đầy tớ mọi người” (Mc 9,35). 

Như Thánh Giáo Hoàng Phaolô 6 

đã nhấn mạnh: “Coi trọng chính 

trị ở mọi cấp độ - địa phương, 

miền, quốc gia và thế giới - có 

nghĩa là khẳng định nghĩa vụ của 

con người, của mỗi người, trong 

việc nhìn nhận thực tại cụ thể và 

giá trị của tự do chọn lựa được 

cống hiến cho mình để tìm cách 

cùng nhau thực hiện thiện ích của 

xã hội, quốc gia, nhân loại” (3) 
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 Thực vậy, chức năng và 

trách nhiệm chính trị là một thách 

đố trường kỳ đối với tất cả những 

người được ủy nhiệm phục vụ đất 

nước của mình, bảo vệ tất cả 

những người sống trong đó và 

làm việc để tạo ra những điều 

kiện cho một tương lai xứng đáng 

và công chính. Nếu được thực thi 

trong niềm tôn trọng cơ bản đối 

với sự sống, tự do và phẩm giá 

của con người, thì chính trị có thể 

thực sự trở thành một hình thức 

trổi vượt của đức bác ái. 

 

 3. Bác ái và các đức tính 

nhân bản để có một nền chính 

trị phục vụ các quyền con 

người và hòa bình 

 ĐGH Biển Đức 16 nhắc nhở 

rằng “mỗi Kitô hữu được kêu gọi 

thực thi đức bác ái này, theo ơn 

gọi và khả năng ảnh hưởng trong 

“pólis”. [...]. Khi được đức bác ái 

linh hoạt thì sự dấn thân cho công 

ích có một giá trị cao hơn giá trị 

của sự dấn thân chỉ có đặc tính 

đời và chính trị [...]. Hoạt động 

của con người trên trái đất, khi 

được đức bác ái soi sáng và 

nâng đỡ, thì nó góp phần vào 

việc kiến tạo xã hội phổ quát của 

Thiên Chúa mà lịch sử nhân loại 

đang hướng tới” (4). Đó là một 

chương trình trong đó tất cả các 

chính trị gia có thể theo đuổi, bất 

luận họ thuộc văn hóa hoặc tôn 

giáo nào, khi họ cùng nhau mong 

ước hoạt động cho thiện ích của 

gia đình nhân loại, thực thi những 

đức tính nhân bản làm nền tảng 

cho một nền chính trị tốt: công 

bằng, ngay chính, tôn trọng nhau, 

thành thực, lương thiện và trung 

tín. 

 Về vấn đề này, cũng nên 

nhắc đến những “mối phúc của 

nhà chính trị” đã được ĐHY Việt 

Nam Phanxicô Xavie Nguyễn Văn 

Thuận, qua đời năm 2002, đề ra, 

Người đã là một chứng nhân 

trung thành của Tin Mừng: 

 Phúc cho nhà chính trị nào 

coi trọng và ý thức sâu rộng về 

vai trò của mình. 
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 Phúc cho nhà chính trị nào có 

nhân cách phản ánh sự đáng tín 

nhiệm. 

 Phúc cho nhà chính trị nào 

làm việc cho công ích chứ không 

vì tư lợi. 

 Phúc cho nhà chính trị nào 

luôn có lời nói đi đôi với việc làm. 

 Phúc cho nhà chính trị nào 

thực thi sự hiệp nhất. 

 Phúc cho nhà chính trị nào 

dấn thân thực hiện một sự thay 

đổi quyết liệt. 

 Phúc cho nhà chính trị nào 

biết lắng nghe. 

Phúc cho nhà chính trị nào 

không sợ hãi (5) 

 Mỗi khi có sự thay đổi các 

chức vụ dân cử, mỗi hạn kỳ bầu 

cử, mỗi giai đoạn trong đời sống 

công cộng, đó đều là dịp để trở 

về với nguồn mạch và những 

tham chiếu soi sáng công lý và 

luật pháp. Chúng ta chắc chắn 

điều này; nền chính trị tốt phục vụ 

hòa bình; nó tôn trọng và thăng 

tiến các nhân quyền cơ bản, đây 

cũng như những nghĩa vụ hỗ 

tương, để giữa các thế hệ hiện tại 

và tương lai có một liên hệ tín 

nhiệm và biết ơn. 

 

 4. Những tật xấu của chính 

trị 

 Đáng tiếc là bên cạnh các 

đức tin, trong chính trị cũng 

không thiếu những tật xấu, do sự 

thiếu khả năng của con người, 

hoặc do những biến dạng trong 

môi trường và trong các tổ chức. 

Mọi người đều thấy rõ những tật 

xấu trong đời sống chính trị làm 

cho các chế độ chính trị bị mất uy 

tín, cũng như cho thế giá, những 

quyết định và hoạt động của 

những người làm việc trong các 

chế độ ấy. Những tật xấu này, 

làm suy yếu lý tưởng của một nên 

dân chủ chân chính, chính là điều 

ô nhục cho đời sống công cộng 

và làm cho hòa bình xã hội bị lâm 
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nguy: đó là nạn tham nhũng - 

dưới nhiều hình thức chiếm đoạt 

trái phép của công hoặc lạm dụng 

con người -, phủ nhận luật pháp, 

không tôn trọng các qui luật cộng 

đồng, làm giàu bất hợp pháp, 

biện minh quyền bính bằng võ lực 

hoặc viện cớ một cách độc đoán 

“vì lý do quốc gia”, xu hướng bám 

víu ở lại mãi trong quyền bính, 

ghét người nước ngoài và kỳ thị 

chủng tộc, từ khước không chăm 

sóc Trái Đất, khai thác vô hạn 

những tài nguyên thiên nhiên để 

tìm lợi lộc nhất thời, coi rẻ những 

người bị buộc lòng phải lưu vong. 

 

 5. Nền chính trị tốt cổ võ sự 

tham gia của người trẻ và lòng 

tín nhiệm tha nhân 

 Khi việc thực thi quyền bính 

chỉ nhắm bảo tồn lợi lộc của một 

số người được đặc ân, thì tương 

lai bị thương tổn và người trẻ có 

thể bị cám dỗ không còn tín 

nhiệm, vì họ bị kết án ở ngoài lề 

xã hội, không có cơ hội tham gia 

vào một dự án tương lai. Trái lại, 

khi mền chính trị được thể hiện 

cụ thể qua việc khích lệ những 

người trẻ có tài và ơn gọi đòi 

được thực thi, thì hòa bình lan tỏa 

trong các lương tâm và trên các 

khuôn mặt. Nó trở thành một sự 

tín nhiệm năng động, nghĩa là “tôi 

tín nhiệm bạn và tôi tin bạn”, có 

thể cộng tác với nhau cho công 

ích. Vì thế chính trị phục vụ hòa 

bình được diễn tả qua việc nhìn 

nhận những đoàn sủng và khả 

năng của mỗi người. “Có gì đẹp 

hơn là một bàn tay được giơ ra? 

Bàn tay ấy được Thiên Chúa 

muốn để trao ban và nhận lãnh. 

Thiên Chúa không muốn bàn tay 

ấy giết người (Xc St 4,1tt) hoặc 

gây đau khổ, nhưng Chúa muốn 

nó chữa lành và giúp sinh sống. 

Bên cạnh con tim và trí tuệ, bàn 

tay cũng có thể trở thành một 

dụng cụ đối thoại” (6) 

 Mỗi người có thể đóng góp 

viên đá của mình cho việc xây 

dựng căn nhà chung. Đời sống 

chính trị chân chính dựa trên luật 

pháp và trên sự đối thoại chân 

thành giữa mọi người, được đổi 

mới nhờ xác tín rằng mỗi người 

nam nữ, và mỗi thế hệ đều có 

trong mình một lời hứa có thể làm 



CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN 

 
 

8  -  NHỊP CẦU CARITAS 93 
 

bùng lên những nghị lực mới, 

những nghị lực tương quan, trí 

tuệ, văn hóa và tinh thần. Một 

niềm tín thác như thế không bao 

giờ là điều sống dễ dàng, vì 

tương quan giữa con người với 

nhau thật là phức tạp. Đặc biệt 

chúng ta sống trong một thời đại 

trong đó bầu không khí nghi kỵ 

bắt nguồn từ thái độ sợ hãi tha 

nhân hoặc người lạ, trong sự lo 

lắng mất những lợi thế của mình, 

và rất tiếc nó biểu lộ cả ở bình 

diện chính trị, qua những thái độ 

khép kín hoặc quốc gia chủ 

nghĩa, đặt lại vấn đề tình huynh 

đệ mà thế giới hoàn cầu hóa của 

chúng ta đang hết sức cần đến. 

Ngày nay hơn bao giờ hết, các 

thế hệ chúng ta có thể là những 

sứ giả và là những chứng nhân 

chân thực của Thiên Chúa Cha 

Đấng muốn điều thiện hảo và 

hạnh phúc cho gia đình nhân loại. 

 6. Không chấp nhận chiến 

tranh và chiến lược sợ hãi 

 100 năm sau Thế Chiến Thứ 

I, trong lúc chúng ta tưởng niệm 

những người trẻ ngã gục trong 

các trận chiến và các thường dân 

bị xâu xé, ngày nay hơn trước 

kia, chúng ta thuộc bài học kinh 

khủng của các cuộc chiến huynh 

đệ tương tàn, nghĩa là hòa bình 

không bao giờ có thể bị thu hẹp 

vào sự quân bình các lực lượng 

và sợ hãi. Giữ người khác dưới 

sự đe dọa có nghĩa là thu hẹp họ 

vào trạng thái một đồ vật và phủ 

nhận phẩm giá của họ. Đó là lý 

do tại sao chúng ta tái khẳng định 

rằng “sự leo thang” dọa nạt, cũng 

như sự làm lan tràn các võ khí 

không kiểm soát được là điều trái 

ngược với luân lý và sự tìm kiếm 

hòa hợp đích thực. Sự kinh 

hoàng gây ra cho những người 

dễ bị tổn thương nhất góp phần 

làm cho toàn bộ dân chúng phải 

di tản, tìm kiếm một phần đất hòa 

bình. Không thể biện minh những 

diễn văn chính trị nhắm cáo buộc 

những người di dân về mọi tai 

ương và làm cho người nghèo 

mất hy vọng. Trái lại, cần tái 

khẳng định rằng hòa bình dựa 

trên sự tôn trọng mỗi người, - bất 

luận lai lịch của họ thế nào, -, dựa 

trên sự tôn trọng luật pháp và 

công ích, tôn trọng thiên nhiên 

được ủy thác cho chúng ta và sự 

phong phú tinh thần được các thế 

hệ quá khứ truyền lại. 

 Ngoài ra, chúng ta đặc biệt 

nghĩ đến các trẻ em đang trong 

những vùng xung đột, và tất cả 

những người đang dấn thân để 

cuộc sống và các quyền của các 
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em được bảo vệ. Trên thế giới, 1 

phần 6 các trẻ em bị bạo lực 

chiến tranh hoặc những hậu quả 

của chiến tranh, khi các em 

không bị xung vào quân ngũ hoặc 

trở thành con tin của các nhóm võ 

trang. Chứng tá của bao nhiêu 

người đang hoạt động để bảo vệ 

phẩm giá và tôn trọng các trẻ em 

là điều quí giá hơn bao giờ hết 

đối với tương lai nhân loại. 

 

 7. Một dự phóng lớn về hòa 

bình. 

 Trong những ngày này chúng 

ta kỷ niệm 70 năm Tuyên Ngôn 

Quốc Tế Nhân Quyền được 

thông qua sau Thế Chiến thứ II. 

Về vấn đề này, chúng ta nhớ đến 

nhận xét của Thánh Gioan 23 

Giáo Hoàng: “Khi con người ý 

thức về các quyền của họ, thì 

trong lương tâm họ nhất thiết nảy 

sinh ý thức về các nghĩa vụ 

tương ứng: những quyền của họ, 

trước tiên chúng giống như 

những biểu hiện phẩm giá mà họ 

phải làm nổi bật, và tất cả những 

người khác có nghĩa vụ nhìn 

nhận và tôn trọng các quyền ấy” 

(7) 

 Thực vậy, hòa bình là kết 

quả của một dự phóng chính trị to 

lớn dựa trên trách nhiệm hỗ 

tương và sự lệ thuộc nhau của 

con người. Nhưng hòa bình cũng 

là một thách đố đòi phải được 

đón nhận ngày qua ngày. Hòa 

bình là một sự hoán cải tâm hồn, 

và thật dễ nhìn nhận ba chiều 

kích không thể tách rời nhau của 

thứ hòa bình nội tâm và cộng 

đoàn ấy: 

 - hòa bình với chính mình, từ 

khước thái độ khăng khăng nhất 

mực, giận dữ và thiếu kiên nhẫn, 

và như thánh Phanxicô đệ Salê 

đã khuyên nhủ, hãy thực thi “một 

chút” dịu dàng đối với bản thân, 

để cống hiến “một chút” dịu dàng 

đối với người khác; 

 - hòa bình với tha nhân; thân 

nhân, bạn hữu, người ngoại 

quốc, người nghèo, người đau 

khổ..; dám gặp gỡ và lắng nghe 

sứ điệp họ mang trong mình; 
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 - hòa bình với thiên nhiên, tái 

khám phá sự cao cả của hồng ân 

Thiên Chúa và phần trách nhiệm 

của mỗi người chúng ta, trong tư 

cách là người dân của thế giới, 

công dân và là tác nhân xây dựng 

tương lai. 

 Một nền chính trị hòa bình, 

biết rõ những mong manh của 

con người và đảm nhận chúng, 

luôn có thể kín múc từ tinh thần 

của bài ca Magnificat mà Đức 

Maria, Mẹ Chúa Kitô Cứu Thế và 

là Nữ Vương Hòa bình, hát lên 

nhân danh mọi người: “Từ đời 

này đến đời kia, lòng thương xót 

Chúa đổ xuống trên những kẻ 

kính sợ Người. Chúa đã giơ cánh 

tay uy quyền mạnh mẽ, đập tan 

những kẻ kiêu căng, Người lật đổ 

những kẻ quyền hành khỏi tòa 

cao và nâng người hèn mọn lên; 

[...], Người nhớ lại lòng thương 

xót, như đã phán cùng Cha ông 

chúng ta, với Abraham và cho 

con cháu đến muôn đời” (Lc 1,50-

55) 

Vatican ngày 8 tháng 12 năm 

2018 

Phanxicô 

 ------ 

 Chú thích: 

 1. Xc Lc 2,14: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an 

dưới thế cho người Chúa thương” 

 2. Xc “Le Porche du mystère de la deuxième vertu”, Paris 1986 

 3. Tông thư Octogesima adveniens (14/5/1971), 46 

 4. Thông Điệp Caritaris in veritate (29/6/2009), 7 

 (5) Xc Diễn văn nhân cuộc triển lãm - hội nghị “Civitas” ở Padova 

“30 Giorni”,n.5, năm 2002 

 6. Biển Đức 16, Diễn Văn với Chính quyền Benin, Cotonou, 

19/11/2011 

 7. Thông điệp “Hòa bình dưới thế” (11/4/1963), 24 

 

www.vaticannews.va 

 

http://www.vaticannews.va/
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Giáng Sinh Và  
Ước Vọng Hoà Bình 

Bài viết: Nguyễn Quang 

 

ột mùa Giáng Sinh nữa lại đến, những cánh thiệp 

mừng được trao gởi cùng với những dòng chữ ắp đầy 

mến thương thân tặng nhau, như nói lên mối tình hiệp 

thông sâu đậm, để cùng nhắc nhớ nhau về một niềm vui chung 

lớn lao và vô cùng trọng đại mừng Chúa Giáng Trần. 

Niềm vui ấy làm sao chúng ta 

có thể nói hết được bằng lời, diễn 

tả hết thành câu, nhưng từ sâu xa 

tim mỗi người trào dâng một niềm 

vui khôn tả cao vời, bởi Tình yêu 

của một Thiên Chúa trên trời 

nhưng đã chấp nhận bước xuống 

đất thấp và can đảm dấn thân vào 

đời để cứu vớt đời. Từ đây, Ơn 

cứu độ không còn lửng lơ đâu đó 

giữa không trung nhưng đã thực 

sự vào đời giải phóng nhân loại 

lỗi lầm. Vì lẽ đó, xin được hòa 

cùng niềm vui chung của toàn thể 

nhân thế vẫn luôn đợi chờ ngóng 

M 
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trông Chúa đến, để thỏa những 

ước vọng chờ mong. 

Chúa đã nhập thể làm người 

và nhập thế để sẻ chia phận 

người cũng như đời người của 

chúng ta trừ sự tội. Nếu tội lỗi đã 

phá hủy nền móng hiệp nhất, yêu 

thương trong cuộc sống chung 

hòa bình giữa người với người, 

thì Chúa giáng trần là tin vui cứu 

độ giải thoát cho toàn dân, và là 

tin mừng trọng đại cho khắp thế 

giới. Bởi vì, Ngài đến để xây đắp 

lại nền hòa bình và đem lại tình 

thương ngự trị cõi dương gian. 

Tội lỗi bị xua trừ, ích kỷ và bạo 

tàn bị phá tan. Sẽ không còn khổ 

đau, chết chóc, sẽ không còn 

người đối xử với người như lang 

sói. 

Bởi “Người sẽ làm trọng tài 

giữa các quốc gia, và phân xử 

cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc 

gươm đao thành cuốc thành cày, 

rèn giáo mác nên liềm nên hái. 

Dân này nước nọ sẽ không còn 

vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ 

thôi học nghề chinh chiến” (Is 2, 

4-5). Và cũng như bài hát vang xa 

lời hoan ca giữa hội nhạc thiên 

quốc năm xưa, như một lời báo 

tin bình an của sứ thần cho nhân 

thế trong đêm Chúa Giáng 

trần: “Vinh danh Thiên Chúa trên 

trời, bình an dưới thế cho loài 

người cho thương”. 

 

Bình an cho trần thế là nỗi 

niềm khát khao vô tận và sâu xa 

nơi tâm hồn mỗi người đang 

sống. Chúa vào đời, Ngài đã 

chấp nhận chung chia phận 

người với con người, chấp nhận 

những hệ lụy long đong, bấp 

bênh nơi cõi thế. Ngài đã liều 

mình “cắm lều ở giữa chúng ta” 

và mang tên gọi là Emmanuel – 

Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Hòa 

bình là thế. Hòa bình là có Chúa 

ở cùng. 

Dẫu rằng giữa cuộc sống 

dương gian vẫn còn lấp ló đó đây 

những gian truân vất vả, cùng 

cực nhọc oằn vai, đắng cay bởi 

những giới hạn và gánh nặng của 

kiếp người. Dòng đời thì vẫn cứ 

ngược xuôi trôi chảy chẳng bao 

giờ ngừng nghỉ và vẫn mãi mang 
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theo trĩu nặng khổ đau dọc dài 

suốt hành trình cuộc sống, con 

người dường như vẫn cứ phải 

quanh quẩn chưa tìm được lối 

thoát khỏi vòng sinh lão bệnh tử, 

với điệp khúc ai oán bởi chữ “bể 

khổ cuộc đời”. 

Cuộc đời là thế, nhưng giữa 

cảnh đời trần trụi và tăm tối 

tưởng như bế tắc không lối thoát 

của sự vô thường, thì có một tên 

gọi Emmanuel – Thiên Chúa ở 

cùng chúng ta - nơi một tấm thân 

nhỏ bé Hài Nhi Giêsu rất khiêm 

hạ và tầm thường ấy, chẳng đáng 

là gì, nhưng lại là niềm hy vọng 

lớn lao cho cuộc giải thoát trọn 

vẹn của kiếp người. 

Bình an đó là hoa trái của một 

nền hòa bình đích thực. Hòa bình 

là không còn chiến tranh, hận thù, 

không còn những tỵ hiềm của nhỏ 

nhen và ích kỷ. Ở đâu có hòa 

bình là ở đó có yêu thương và sự 

sống. Ở đâu quyền lực thống trị 

và cao dâng thì ở đó hòa bình 

cạn vơi và tình thương héo úa. Ở 

xã hội nào độc tài độc tôn thì ở đó 

gắn liền với trái ngang, nghi ngờ, 

sợ hãi và chết chóc, sẽ tạo nên 

một thảm cảnh của cánh đồng 

thây ma. 

Giáng Sinh thanh bình, ước 

nguyện cho hòa bình được nảy 

sinh, và sớm trở thành hiện thực 

trong thế giới hôm này, để bình 

an của Chúa Hài Đồng được tỏa 

lan ra đời sống thường nhật của 

con người, khi con người thực sự 

biết yêu thương con người. 

Xin cho mùa Giáng Sinh đến 

và rồi sẽ qua đi nhưng vẫn để lại 

tình sâu nghĩa nặng, cùng một 

cuộc sống chung vui hòa bình nơi 

cõi dương gian giữa người với 

người, để cho yêu thương ngập 

tràn lối về bình an. 
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TÌNH YÊU TỰ HẠ 
Thiên Nga – Đa Minh Rosa Lima 

 

rong giá lạnh của mùa 

đông và nơi hang 

Belem đơn sơ nghèo 

hèn bé nhỏ, Con Thiên Chúa đi 

vào trong lịch sử của nhân loại rất 

âm thầm qua mầu nhiệm nhập 

thể làm người. “Emmanuel-Thiên 

Chúa ở cùng chúng ta” có thể nói 

như lời cam kết, một lời hứa tràn 

đầy hy vọng, tình yêu và sự bình 

an mà Thiên Chúa dành cho nhân 

loại. Vâng, để thực hiện lời cam 

kết đó, Thiên Chúa đã không 

bước đi trên con đường của sự 

cao sang, quyền uy. Trái lại, Ngài 

đã chọn một con đường rất đỗi 

bình thường. Đó là con đường 

của sự hạ mình, cúi mình xuống 

ở cùng với con người để chung 

chia những niềm vui, nỗi khổ của 

kiếp người. 

Quả thật, Thiên Chúa đã hạ 

mình thẳm sâu để xuống gặp con 

người. Thiên Chúa đã tìm thấy 

con người trong những khốn 

cùng tột độ. Sự cúi mình sâu 

thẳm không phải để bị đắm chìm 

trong đáy vực của thẳm sâu 

nhưng để ở cùng ở với thân phận 

con người và để nâng con người 

lên thành con Chúa. Ôi! Đó quả là 

T 
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huyền nhiệm của tình yêu mà 

chúng ta không thể thấu hiểu.  

 

Tình yêu đó đẹp lung linh nơi 

mầu nhiệm Con Thiên Chúa 

giáng sinh làm người. Quả vậy, 

Con Thiên Chúa đã không nhất 

quyết duy trì địa vị ngang hàng 

với Thiên Chúa nhưng đã vâng 

phục Chúa Cha để ở cùng với 

kiếp người. Lời Thánh Thi của 

Thánh Phaolô gửi tín hữu 

Philipphê vang dội trong mỗi kinh 

chiều của Ngày Chúa Nhật luôn 

bài ca tuyệt đẹp với sự hạ mình 

tận sâu thẳm của Con Thiên 

Chúa “Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên 

Chúa nhưng đã không nhất thiết 

duy trì địa vị ngang hàng Thiên 

Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ 

vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, 

trở nên giống người phàm, sống 

như người trần thế”1  

Thật lạ lùng sao, cung điện 

hay lâu đài tráng lệ không phải là 

nơi để Con Thiên Chúa sinh ra; 

nhưng đó lại là một hang bò lừa 

đơn sơ, nghèo nàn của một làng 

quê Narareth. Một làng quê trên 

miền núi xứ Galilê chẳng có gì 

đặc biệt, đáng giá như Nathanaen 

đã phải thốt lên “Từ Nazereth, 

làm sao có cái gì hay được”2. Thế 

nhưng, nơi làng quê bé nhỏ đó, 

một tình yêu như ngọn lửa rực 

sáng đã chiếu tỏa và sưởi ấm cho 

toàn thể nhân loại. Tình yêu 

Giêsu là nhịp cầu nối kết trời và 

đất, giữa con người và Thiên 

Chúa. Tình yêu nối lại giao ước 

mà con người đã phản bội năm 

xưa với Thiên Chúa. Tình yêu 

của sự trao ban tất cả của Thiên 

Chúa dành cho con người. Tình 

yêu đã đi đến tận cùng của sự 

trao ban món quà cao quý nhất 

chính là Con Thiên Chúa - Đức 

Giêsu Kitô. Vâng, “Tình yêu vốn 

là một ngọn lửa vừa chiếu sáng 

vừa sưởi ấm. Hài nhi Giêsu là kết 

tinh tình yêu của Thiên Chúa 

dành cho nhân loại. Tình yêu đã 

                                                           
1 Xem Pl 2, 6-7 
2 Xem Ga 1, 48 
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đi đến tận cùng vì đã trao ban cho 

nhân loại món quà cao quí nhất 

không gì có thể so sánh được. 

Trao ban Đức Giêsu là cho tất cả, 

không còn có thể cho thêm gì 

nữa.”3 

Thật vậy, Hài Nhi Giêsu chính 

là hiện thân của tình yêu Thiên 

Chúa đi tìm con người. Thiên 

Chúa đã không dùng quyền năng 

cao cả, cũng chẳng đứng trên 

cao và ngồi trên ngai vàng để 

trông xem nhân loại và cứu chuộc 

con người. Thiên Chúa đi tìm con 

người trong đáy vực thẳm tội lỗi 

không vì một lý do nào khác 

ngoài hai chữ “Vì yêu”. Vâng, tất 

cả chỉ vì yêu con người, Thiên 

Chúa đã hạ mình đi xuống tận 

thẳm sâu để xuống gặp con 

người và rồi “Thiên chúa đã cưới 

lấy bản tính nhân loại”4. Để giờ 

đây, bóng đêm nhân loại sẽ nhận 

được ánh sáng của Thiên Chúa. 

Bóng đêm khổ đau nhận được 

ánh sáng yêu thương. Ánh sáng 

Thiên chúa soi sáng kiếp người 

tăm tối. Ánh sáng Thiên Chúa 

sưởi ấm cho nhân loại lạnh lẽo.  

                                                           
3 Bài giảng “Đêm ánh sáng” của Đức 
Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt 
4
 Ibid 

Trở lại những trang Kinh 

Thánh, chúng ta lại một lần nữa 

ngạc nhiên về kế hoạch của 

Thiên Chúa. Thiên Chúa đã 

không chọn những hoàng tử, nhà 

vua, kinh sư, luật sĩ, người thông 

thạo kinh thánh hay nhưng người 

có thế đứng trong xã hội lúc bấy 

giờ để loan báo vinh quang và Tin 

Mừng của Đấng Cứu Độ. Nhưng 

trái lại, những người đầu tiên đó 

lại là những người chăn chiên, họ 

là hạng cùng đinh, bên lề xã hội: 

họ là những người nghèo, và bị 

coi là ô uế nên chẳng bao giờ 

được vào Đền Thờ. Hơn thế nữa, 

dấu chỉ để nhận ra “Đấng Cứu 

Độ, Đức Kitô, Đức Chúa” lại càng 

đáng ngạc nhiên hơn: “Anh em 

cứ dấu này mà nhận ra Người: 

anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ 

sinh bọc tã nằm trong máng cỏ”5. 

Vâng, dấu chỉ này không cho thấy 

một sự khác thường nhưng là 

thấy một hài nhi bình thường, 

giống y như những đứa con của 

họ, cũng mang thân phận nghèo 

hèn như họ. Quả thật, khi sinh 

vào đời Chúa đã trương cờ hiệu 

khiêm tốn và nghèo hèn!6 

                                                           
5
 Xem Lc 2, 12 

6Lm. Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ, 
“Phúc âm hóa người ra giảng Phúc 
Âm”, Tủ sách Linh đạo Inha, 2016 
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Chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu 

nơi máng cỏ, chúng ta nhận ra 

khuôn mặt của Thiên Chúa trong 

sự hiền lành và lòng trắc ẩn. Đâu 

đó, chúng ta vẫn còn nghe âm 

vang những tiếng rên xiết của sự 

thiếu vắng tình yêu và lòng 

thương cảm trong thế giới ngày 

hôm nay. Thế nhưng, chúng ta 

luôn tin rằng lòng thương cảm và 

tình yêu của Thiên Chúa vẫn tiếp 

tục tuôn đổ xuống trên nhân loại 

cách riêng qua mầu nhiệm Con 

Thiên Chúa nhập thể làm người. 

Hài Nhi Giêsu bé nhỏ nơi máng 

cỏ sẽ luôn là câu trả lời cho tất cả 

vấn đề, vấn nạn trong thế giới 

ngày hôm nay. Thay vì bạo lực, 

nơi Hài Nhi Giêsu chúng ta tìm 

thấy sự hiền hòa, êm dịu và an 

bình. Thay vì sự ích kỉ hẹp hòi, vị 

kỉ tham vọng cá nhân, nơi Giêsu 

chúng ta được ôm ấp và vỗ về 

bằng một tình yêu, sự trao ban vô 

bờ bến. Vâng, Hài Nhi Giêsu của 

hai ngàn năm trước hôm nay vẫn 

còn hạ sinh nơi nhân loại. Belem 

nghèo nàn hoang sơ vẫn còn rất 

rất nhiều trong thế giới này. Đó 

đây, Hài Nhi Giêsu vẫn còn đang 

run lạnh bởi sự khốn khổ của cái 

nghèo và sự thiếu vắng tình 

thương của con người với con 

người. Thấp thoáng đâu đó, 

Giêsu vẫn đang phải vất vưởng 

tìm từng miếng cơm manh áo 

trên những bãi rác dơ bẩn, trên 

những con đường van xin lòng 

thương xót của người khác. Đâu 

đó, Giêsu vẫn đang rên xiết trong 

những nỗi đau đớn của những 

cơn bệnh hiểm nghèo và những 

nỗi đau thẳm sâu của cõi lòng... 

Vâng, Giêsu Hài nhi vẫn đang 

nhìn, đang chờ và đang gọi bạn, 

tôi và mọi người góp nhặt những 

cọng rơm bé nhỏ qua những lời 

cầu nguyện, bằng hy sinh và hơn 

hết đó là bằng chính hành động 

của mình cho tha nhân để sưởi 

ấm cho Người trong giá lạnh của 

sự vô cảm trong thế gian vẫn còn 
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đang đắm chìm trong danh vọng, 

tiền của, sự ích kỉ của thế giới 

ngày hôm nay. Một chút của cử 

chỉ yêu thương sẽ làm vơi đi 

băng giá của đêm đông và sẽ 

bừng lên ánh sáng của niềm hy 

vọng và hạnh phúc. 

Như một lời tạm kết và cũng 

như một lời mời gọi mỗi người 

chúng ta hãy trở nên những tâm 

hồn thiện chí, bé nhỏ nghèo tỉnh 

thức chờ đợi Đấng Cứu Tinh như 

Mẹ Maria, Thánh Giuse, các Mục 

đồng, Ba Vua để đem Chúa đến 

nhân trần. Chúng ta hãy trở nên 

khiêm nhường và khao khát tìm 

kiếm Hài Nhi Giêsu trong mỗi 

hoàn cảnh của chúng ta. Hãy tỉnh 

thức và khiêm tốn đón nhận lắng 

nghe Thánh ý Chúa. Hãy mau lẹ 

lên đường tìm kiếm Chúa trong 

những kiếp người bần cùng của 

xã hội ngày hôm nay. Và chắc 

chắn như ngôi sao Phương Đông 

soi dẫn Ba Vua đến hang Belem 

năm xưa, cũng sẽ dẫn lối chỉ 

đường cho chúng ta đến hang đá 

Belem để rồi mỗi người chúng ta 

nhận ra huyền nhiệm của sự 

khiêm nhường, vâng phục, mầu 

nhiệm của tình yêu và lòng 

thương xót nơi Hài Nhi Giêsu đơn 

sơ, bé nhỏ nhưng thật vĩ đại trong 

tình yêu. 
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Caritas TGP Sài Gòn:  

Lễ Hội Giáng Sinh  
Đến Để Yêu Thương 2018 

Hứa Vy 

 

ôm nay, cha rất vui khi được đến chung vui với 

chúng con. Xin chúc chúng con một buổi tối thật 

vui và một lễ Giáng Sinh tràn đầy hồng ân của Chúa 

Hài Đồng.”  Trên đây là lời chúc mừng Giáng Sinh của Đức cha Giám 

quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng khi ngài đến tham dự “Lễ Hội Giáng Sinh – 

Đến Để Yêu Thương năm 2018 dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn” được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ (TTMV) TGP Sài 

“H 
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Gòn, số 6Bis Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, diễn ra từ 12g00 

đến 19g30 ngày 22/12/2018.  

Lễ Hội Giáng Sinh 2018 do Caritas Tổng Giáo phận (TGP) Sài Gòn 

tổ chức, dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ các 

cơ sở, các mái ấm, lớp tình thương, trong khu vực Sài Gòn và lân cận. 

Đến với Lễ hội, các em được yêu thương, phục vụ, được nâng niu, 

trân trọng. Qua đó cũng dạy cho các em biết nhường nhịn, chia sẻ với 

bạn bè, với mọi người xung quanh. Bên cạnh đó các em còn được 

nhắc nhở cách bảo vệ môi trường bằng việc bỏ rác đúng nơi quy định, 

không xả rác bữa bãi.  

Tham dự lễ hội có Đức cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Đức 

cha Phụ tá Luy Nguyễn Anh Tuấn, Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng - 

Giám đốc Caritas TGP Sài Gòn.  

 

 

 



 
 

NHỊP CẦU CARITAS 93  -  21 
 

 

Đặc biệt là sự hiện diện của 3.093 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn thuộc 55 đơn vị đến tham dự. Trong số các em tham dự có 

336 trẻ khiếm thính, 253 khiếm thị, 94 trẻ khuyết tật nặng, 317 khuyết 

tật nhẹ, cùng với gần 357 người đồng hành hỗ trợ, chăm sóc các em.  

Để có được một ngày Lễ hội Giáng Sinh vui vẻ đặc biệt dành cho 

các em là sự phục vụ hết mình với tất cả tình yêu thương chân thành 

của 1.519 người là những anh chị em Hội viên Caritas TGP Sài Gòn, 

các ân nhân, các văn nghệ sĩ, các tu sĩ đến từ các Hội dòng, các bạn 

sinh viên nhóm môi trường, nhóm Hướng Đạo Sinh… Tất cả mọi việc 

đều được chuẩn bị từ hơn 3 tháng trước khi Lễ hội diễn ra, từ việc lên 

thực đơn, việc bố trí các gian hàng sao cho phù hợp với các em nhất, 

việc sắp xếp vị trí các bãi đậu xe, việc quyên góp quà tặng cho các 

em,… Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo nhất, cẩn thận nhất, tỉ 

mỉ nhất với tất cả của sự trân quý, của tình yêu thương chân thành 

dành cho những trẻ em thiệt thòi. 
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Đúng 12g00, Lễ hội bắt đầu đón tiếp những vị khách mời đặc biệt 

đầu tiên.  
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Các tình nguyện viên đón chào các em ngay từ cổng TTMV, trao 

cho các em những cái nắm tay, những tràng pháo tay chào mừng rộn 

ràng làm cho các em trở nên vui thích hơn khi đến với Lễ hội.  
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Các em còn bất ngờ, phấn khích hơn với sự chào đón của ban 

nhạc Kèn Đồng với những bản nhạc Giáng Sinh vui tươi, trước khi 

được các tình nguyện viên dẫn vào khu vực nhận phiếu. Mỗi em được 

nhận một túi ba lô cùng với 11 phiếu ẩm thực, 4 phiếu trò chơi và 2 

phiếu quà lưu niệm để sử dụng trong Lễ hội.  

Năm nay, Lễ hội Giáng Sinh có 22 gian hàng ẩm thực, 13 gian 

hàng trò chơi, 10 gian hàng quà lưu niệm và 7 gian hàng cho các em 

vận động khó và khiếm thị, do các ân nhân và các giáo xứ trong 14 

giáo hạt của TGP Sài Gòn quyên tặng. Đặc biệt nhất là sân khấu “Hát 

với nhau” của nhóm nhạc Ukulele và Chú Sang thuộc Caritas giáo xứ 

Bình Thới hỗ trợ. Cô Nguyễn Ánh Chí và nhóm sinh viên Đại học Y 

Dược Tp.HCM tổ chức các gian hàng trò chơi đã mang đến cho các 

em khiếm thị một sân chơi ý nghĩa.  

Sau khi nhận phiếu, các em háo hức đi cùng tình nguyện viên và 

người đồng hành tới khu vực vệ sinh tay để rửa tay trước khi vào khu 
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ẩm thực. Các gian hàng trở nên nhộn nhịp, rộn ràng khi được đón tiếp 

các em. Các gian hàng đã phục vụ các các “thực khách đặc biệt” bằng 

tất cả sự yêu thương, trân trọng. Những khuôn mặt ngập tràn niềm vui 

của các em, là hạnh phúc lớn lao cho những người phục vụ Lễ hội 

hôm nay.  
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Vào lúc 15g30, niềm vui của Lễ hội như được nhân lên khi Đức 

cha phụ tá Luy Nguyễn Anh Tuấn đến tham dự với các em. Ngài đến 

thăm hỏi từng khu ẩm thực, cùng chơi trò chơi với các em tại các gian 

hàng trò chơi và lưu niệm.  

Đúng 16g00, sau khi các “thượng đế” bé nhỏ đã được ăn no, chơi 

thỏa thích và nhận quà đầy túi. Các gian hàng ẩm thực và trò chơi lưu 

niệm được đóng lại để bắt đầu khai mạc chương trình văn nghệ. 

Chương trình văn nghệ bắt đầu với các bản nhạc Giáng Sinh vui 

tươi nhộn nhịp từ dàn trống kèn của hội đồng hương Quần Cống Bùi 

Chu. Lễ hội trở nên sôi động hơn với phần xiếc, ảo thuật. Phần hoạt 

cảnh “món quà Chúa yêu thích” của các em Trường phổ cập Tam Hà - 

Thủ Đức rất ý nghĩa, khi diễn cảnh các em nhỏ trên đường mang quà 

đến tặng Chúa Hài Đồng, đã giúp Mẹ Trái Đất nhặt rác, để bảo vệ trái 

đất được sạch xanh, và hành động đó lại chính là món quà Chúa ưa 
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thích. Hoạt cảnh cũng muốn nói cho các em biết rằng chỉ khi con 

người biết quan tâm và yêu thương nhau thì Chúa mới được sinh ra. 

Đúng 17g00, Lễ hội đón tiếp Đức Giám quản Giuse, Đức cha Luy 

và Cha Vinh Sơn - Giám đốc Caritas TGP Sài Gòn. Cha Vinh Sơn đã 

chia sẻ với các em: “Mọi người đã yêu thương chúng con và tình yêu 

thương đó phát xuất từ Chúa Hài Đồng. Chúa sinh ra đem lại tình yêu 

cho mọi người, và tình yêu đó đã đến với chúng con.” Sau đó, Cha 

Vinh Sơn đã công bố lễ hội Giáng Sinh năm 2018 được bắt đầu. 

Tiếp đến, hai Đức cha đã chúc mừng Lễ Giáng Sinh tới các em. 

Đức cha Giám Quản Giuse đã chia sẻ: “Hôm nay, Cha rất vui khi được 

đến chung vui với chúng con. Xin chúc chúng con một buổi tối thật vui 

và một lễ Giáng Sinh tràn đầy hồng ân của Chúa Hài Đồng.” Mọi người 

rất hạnh phúc khi đón nhận lời chúc mừng Giáng Sinh từ vị Cha Chung 

của Giáo phận. 
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Các tiết mục hoạt cảnh, múa, hát, đến từ các hội đoàn, giáo xứ, và 

các các đơn vị tham dự được dàn dựng công phu và hoành tráng. Sự 

góp mặt của ca sĩ Tuyết Mai, Nguyễn Hồng Ân, Diệu Hiền, Nguyễn Phi 

Hùng với những bài thánh ca ngọt ngào, sâu lắng và các tiết mục ảo 

thuật, xiếc đến từ các nhóm nghệ sĩ cũng không kém phần sôi động 

khiến niềm vui Giáng Sinh của các em thêm ý nghĩa. 
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Xen kẽ giữa các tiết mục văn nghệ là chương trình quay số trúng 

thưởng. Có 3 đợt quay số với các giải thưởng là những phần quà có 

giá trị như tivi, quạt điện, bàn ủi. Các ân nhân đã lên sân khấu trao quà 

cho các em.  
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Trước khi Lễ hội kết thúc, em Trần Thị Thu Hằng đến từ mái ấm 

khiếm thị Thiên Ân đã thay mặt cho các bạn tham dự Lễ hội nói lời 

cám ơn và biết ơn sâu sắc đến Đức cha Giám quản Giuse, Đức cha 

Luy, cha Giám đốc Caritas, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân cùng toàn 

thể các viên tình nguyện viên đã mang đến cho các em một lễ hội 

Giáng Sinh hoành tráng, một mùa Noel ấm áp tình thương. 

 Lễ hội Giáng Sinh kết thúc lúc 19g00, các em được các tình 

nguyện viên tận tình hướng dẫn ra xe để về. Để hướng dẫn cho các 

em ra xe về trong trật tự mà không bị lạc đoàn, các bạn tình nguyện 

viên của ban điều phối đã phải làm việc rất nhịp nhàng và cũng rất chu 

đáo. Các tình nguyện viên Ban bảo vệ môi trường đã làm việc rất vất 

vả để đảm bảo không gian TTMV luôn sạch sẽ, không có rác thải kể từ 

lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc Lễ hội.  

Lễ hội Giáng sinh với chủ đề “Đến Để Yêu Thương” diễn ra hằng 

năm, thật sự là ngày hội đặc biệt dành cho riêng cho các em. Các em 
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được đón tiếp trang trọng, được vui chơi thỏa thích, được phục vụ chu 

đáo, tận tình, được quan tâm, yêu thương, chia sẻ từ những người 

phục vụ. Trong Lễ hội, các em cũng chính là những ông già Noel đến 

để trao tặng niềm vui hạnh phúc cho Ban tổ chức, cho những hội viên 

Caritas, cho tất cả những ai tham gia phục vụ các em nơi đây. 

Lễ hội đã đón tiếp và phục vụ hơn 3.093 trẻ em cùng 357 người 

đồng hành đã kết thúc, tất cả các em ra về trong niềm vui và hạnh 

phúc với rất nhiều phần quà mang về. Riêng với các đơn vị không thể 

tham dự Lễ hội, Ban tổ chức cũng đã chuyển quà đến tận nơi cho các 

em.  

 

Lễ hội cũng đã để lại nhiều cảm xúc khó phai trong lòng những 

người tham gia phục vụ. Lễ hội như mang lại một làn gió yêu thương, 

cảm thông, và sẻ chia sâu sắc vào cuộc sống của những trẻ em kém 

may mắn và cả những người phục vụ. Chúa Hài Đồng đã đến đem 

niềm vui, bình an và hi vọng cho mọi người. Mến chúc các em một 

Mùa Giáng Sinh an lành, thánh đức và tin yêu vượt lên mọi nghịch 

cảnh của cuộc sống. 
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DANH SÁCH ÂN NHÂN HỖ TRỢ 

LỄ HỘI GIÁNG SINH CỦA TRẺ EM  

CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT 

 

STT ÂN NHÂN  NỘI DUNG HỖ TRỢ  

I. Các ân nhân hỗ trợ tổ chức 

1 
Đức Cha Giám quản Giuse Đỗ 

Mạnh Hùng 
  

2 
Đức Cha Phụ tá Luy Nguyễn 

Anh Tuấn 
  

3 
Đức Hồng Y Gioan Baotixita  

Phạm Minh Mẫn 
  

4 

Cha Giám đốc và quý Cha Đại 

Chủng viện Thánh Giuse Sài 

Gòn 

  

5 
Cha Giám đốc và quý Cha 

Trung tâm Mục vụ Sài Gòn 
  

6 

Cha Nhạc sĩ Roco Nguyễn 

Duy, quản lý Trung tâm Mục 

vụ TGP 

Hỗ trợ kết nối và tổ chức lễ 

hội; hỗ trợ âm thanh và ánh 

sáng cho lễ hội  

7 

Quý Cha Hạt trưởng, quý Cha 

chánh xứ, quý Cha Linh 

hướng Caritas và quý Cha 

Phụ tá 

Hỗ trợ kết nối, cầu nguyện, 

khuyến khích và động viên 

các hội nhóm tham gia cộng 

tác và tổ chức lễ hội  

8 Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn 
Hỗ trợ bãi đậu xe cho các 

đơn vị tham dự  

9 
Quý thầy Đại Chủng viện 

Thánh Giuse Sài Gòn 

Tổ chức gian hàng trò chơi 

cho trẻ vận động tốt  

10 
Anh Nguyễn Hữu Đại và Ban 

Mục vụ Giới trẻ TGP Sài Gòn 

Hỗ trợ trong vai trò hoạt náo 

viên lễ hội  
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11 

Quý anh chị hội viên Caritas 

các giáo xứ trong Tổng giáo 

phận Sài Gòn 

Hỗ trợ và ủng hộ 22 gian 

hàng ẩm thực, 8 gian hàng 

quà lưu niệm, 12 gian hàng 

trò chơi vận động tốt, 7 gian 

hàng trò chơi cho trẻ vận 

động khó.  

12 Bà Vũ Hoàng Yến 

Hỗ trợ các phần ăn sáng, ăn 

xế, và ăn tối cho hơn 1.500 

tình nguyện viên phục vụ 

trong lễ hội  

13 Công ty Innovo  
Hỗ trợ kết nối các ông bà 

Noel người nước ngoài  

14 Gia đình anh chị Hoạt  Ban giữ xe  

15 
Các nhóm Hướng Đạo Việt 

Nam 

Hỗ trợ hướng dẫn đón tiếp 

và lưu thông xe đến và về  

16 
Chị Thanh Nga và Câu lạc bộ 

Đất Việt  cùng các bạn hữu 

Hỗ trợ trong Tiểu ban (TB) 

Đón tiếp  

17 

Các tình nguyện viên từ các 

dòng tu, giáo xứ, làm ông bà 

Noel 

Hỗ trợ trong TB Đồng hành, 

Trật tự và xếp ghế trong sân   

18 
Ông Lê Thanh Liêm - Công ty 

Minh Nam 

Phụ trách TB Hậu cần và 

cung cấp bàn cho các gian 

hàng, cho trẻ có chỗ ngồi ăn  

19 
Các bác sĩ, nhân viên y tế 

bệnh viện Đa khoa Thánh Mẫu 
Hỗ trợ trong TB  Y tế  

20 

Giảng Viên Đại học Y Dược 

TP. HCM Nguyễn Ánh Chí 

cùng các sinh viên và tình 

nguyện viên 

Hỗ trợ trong TB Trò chơi 

cho trẻ khuyết tật nặng và 

khiếm thị  

21 
Quý nữ tu và chị em nhà đệ tử 

Dòng Nữ Tu Đức Bà 

22 

Nhạc sĩ Lê Đức Hùng và 

nhóm điều phối văn nghệ sinh 

viên Lưu xá Hòa Hưng 

Hỗ trợ trong TB Văn nghệ  
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23 
Quý tu sĩ Dòng Mến Thánh 

Giá Khiết Tâm  

 Hỗ trợ trong TB  Đón tiếp,  

Ông bà Noel,  

TB môi trường   

24 
Lưu xá đệ tử và sinh viên 

Dòng Đức Bà Truyền Giáo 

25 Quý tu sinh Dòng Lasan 

26 
Các em lưu xá La San Tân 

Hưng 

27 Nhóm Thanh Sinh Công 

28 Nhóm Nhịp Bước Đaminh 

29 Nhóm Nữ Vương Hòa Bình 

30 Trường cấp 3 và nhóm CTXH, 

31 
Nhóm Bình Minh và quý nữ tu 

học viện Dòng Phan Sinh 

32 Nhóm trẻ Môi trường 

33 Nhóm Điểm Hẹn 

34 Nhóm Sinh viên Long Xuyên 

35 Công ty CP Ngọc Lễ F&B   

36 Anh Minh Khoa  
Hỗ trợ trong vai trò là MC 

phát ngôn viên của lễ hội  

37 MC Minh Quân 

Hỗ trợ trong vai trò là MC 

điều phối Chương trình văn 

nghệ  

38 

Anh Huy - giáo xứ Nghĩa Hòa, 

các bạn trẻ, giáo lý viên các 

giáo xứ: Tân Phước, Bình 

Thới, Hàng Xanh, Hà Đông, 

Phaolô 3, ca đoàn Têrêsa GX 

Châu Nam, Nhóm Hành Trình 

Yêu Thương, Nhóm Bốn 

Phương Trời  

Tổ chức 12 gian hàng trò 

chơi cho trẻ vận động tốt  
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39 

Các ca sĩ, nghệ sĩ: Ca sĩ 

Nguyễn Hồng Ân, Ca sĩ 

Nguyễn Phi Hùng,  Ca sĩ 

Tuyết Mai, Ca sĩ Diệu Hiền, 

Ca sĩ Lập Huy,  Nhóm xiếc, ảo 

thuật: Nghệ sĩ Hoàng Vũ, 

Nghệ sĩ Võ Khoa, Nghệ sĩ 

Trọng Tín, Nghệ sĩ Tuấn Khải, 

Anh chị Ngọc Lan và Nhóm 

múa Gold Star, 

Hỗ trợ các tiết mục trong 

chương trình văn nghệ của 

Lễ hội  

40 
Trường Phổ cập Tam Hà,  các 

em thiếu nhi Gx. Tân Phước, 

Hỗ trợ tiết mục Hoạt cảnh 

Giáng Sinh và múa trong 

chương trình Lễ hội 

41 
Đội kèn Đồng Hương Quần 

Cống, 

Hỗ trợ đón tiếp các đơn vị 

tham dự và các tiết mục văn 

nghệ chào mừng  

42 
Nguyễn Vũ Hoàng cùng cộng 

tác viên của Opus Dei  
 Hỗ trợ trong TB Cơ động  

43 
Nhóm Doanh nhân Công giáo 

trẻ 

 Hỗ trợ trong TB Cơ động và 

đồng hành trật tự  

44 
Chị Nguyễn Thụy Thùy Dung 

và các tình nguyện viên 

Hỗ trợ đóng gói và phân 

phối các phần quà Ông bà 

Noel.  

45 

 Ban truyền thông TGP Sài 

Gòn, Ban Truyền thông 

Caritas TGP và các bạn TNV 

Hỗ trợ trong TB truyền 

thông, ghi hình, chụp hình 

trong lễ hội  

46 Nhóm nhạc Ukulele 

Hỗ trợ trong gian hàng tiếng 

hát Thiên thần cho trẻ khiếm 

thị và vận động khó  

             II. Các ân nhân hỗ trợ tặng phẩm 

1 
Ông Bà Đỗ Thị Nguyệt, Công 

ty thép Pomina,  

Quà ông già Noel: 4.000 bàn 

chải đánh răng và 4.000 

kem đánh răng;   
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2 
Ông Bà Trần Ngọc Đức - 

Công ty Rạng Đông SPCa 

4.000 chai sữa tắm; 4.000 

ba lô cho các em, 2 thùng 

gel vệ sinh tay  

5 Chị Nguyễn Thị Diệu Anh 
59 con thú bông làm bằng 

tay  

6 Bà Đỗ Thị Kim Ngọc  
4.000 bịch kẹo Tứ Quý; 

4.000 bánh Jamy                                             

7 Ông Đỗ Khánh Linh  
2.500 phần sữa Milo 3 trong 

1 (5 gói/phần)  

8 Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang  
1500 phần sữa Milo 3 trong 

1 ( 5 gói/phần)   

9 
Chị Nguyễn Thị Thùy Dung - 

Công ty Thép Pomina 

Các phần thưởng xổ số: 1 

TV, 2 quạt máy, 1 nồi cơm 

điện, 12 bàn ủi 

10 

Bà Phan Thị Ngọc Phương - 

Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Phan Gia Trang 

Hỗ trợ cho mượn  20 quạt 

máy hơi nước  

11 Ông Đỗ Tiến Sĩ 4.000 Ngũ cốc (1/2 kg/phần)  

12 
Cơ sở nước uống Bác Ái - 

Caritas Mỹ Tho 
 200 lốc nước  

13 
Anh Cao Tiến Vị - Công ty 

Giấy Saigon 

Hỗ trợ các loại giấy ăn cho 

lễ hội  

14 Ông Thái Y – Chí Hòa 4.000 bịch kẹo Apenliepe  

15 

 

Nhân viên Vp Caritas 

Hỗ trợ 10 cây lau nhà; 30 

thùng trắng cho ban môi 

trường.  

16 
Cô Uông Thị Kim Chi -  Nhân 

viên Vp Caritas 

Hỗ trợ 200 khăn mặt cho 

các gian hàng trò chơi trẻ 

vận động kém.  

17 

Chú Sang - Caritas GX Bình 

Thới - Hạt Phú Thọ và nhóm 

Tình nguyện viên thiết kế bong 

bong 

 

Thiết kế và ủng hộ toàn bộ 

bong bóng trang trí cho toàn 

lễ hội  
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18 Sách báo Phương Nga 

Hỗ trợ hơn 100  phần quà 

bao gồm các dụng cụ học 

tập cho trẻ khuyết tật  

19 Hiệu vải Liên 

20 Tạp hóa Đồng Hưng 

21 Nhà Thuốc Bảo Phương 

22 Cô Nguyễn Thị Loan Dung 

III. Các ân nhân hỗ trợ bằng hiện kim 

Ngày  Tên Ân nhân VND 

06/10/2018 Cô Nguyễn Ánh Chí 500.000 

29/10/2018 Giáo xứ Vườn Chuối 2.000.000 

08/11/2018 Ngọc Oanh Gx. Hòa Hưng 500.000 

08/11/2018 Ngọc Lan Gx. Hòa Hưng 200.000 

08/11/2018 Vũ Mạnh Hà Gx. Hòa Hưng 1.000.000 

08/11/2018 Nguyễn Thị Ngọc Gx. Hòa Hưng 500.000 

08/11/2018 Nguyễn Thị Kim Dung Gx. Hòa Hưng 500.000 

08/11/2018 Hoàng Xuân Hiền Gx. Hòa Hưng 300.000 

08/11/2018 Nguyễn Thị Tú Gx. Hòa Hưng 1.000.000 

08/11/2018 Nguyễn Thị Lan Gx. Hòa Hưng 500.000 

12/11/2018 Ông Vincent Manuel   39.970.800 

27/11/2018 Giáo xứ Tân Định 25.000.000 

29/11/2018 Ông Nguyễn Mạnh Hải 50.000.000 

04/12/2018 Chị Bí Ngô 2.500.000 

04/12/2018 
Cô Nguyệt (Tình nguyện viên Mái ấm 

Têrêsa Calcutta) 
1.000.000 

06/12/2018 Bạn và Hoàng Anh 1.500.000 

11/12/2018 Đào Thị Kim Mai 3.000.000 

14/12/2018 Một  Ân nhân 500.000 

18/12/2018 
Ông Đặng Văn Tưởng – Công ty 

Hoàng Đức 
50.000.000 

19/12/2018 Một  Ân nhân 2.000.000 

22/12/2018 Cairtas Việt Nam  5.000.000 

22/12/2018 
Thu từ việc bán quà lưu niệm trong Lễ 

hội Giáng sinh 2018  
9.420.000 
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22/12/2018 
Thu từ việc bán phiếu ẩm thực trong Lễ 

hội Giáng Sinh 2018 
2.200.000 

28/12/2018 Chị Phạm Thị Bích 1.000.000 

22/12/2018 
Anh chị Bảy - Huệ (Texas Mỹ) hỗ trợ 

200 USD (tỷ giá: 23.000VND/USD)  
200 USD  

            IV. Các giáo xứ, giáo hạt tổ chức gian hàng  

Giáo hạt Món ăn - QLN 
 Số 

lượng 
Giáo xứ 

B NH AN 
Bánh Hambơgơ, 

Hotdog, pizza 
1.200 Hạt Bình An 

CH  H A 

Đồng hồ 

Đồ chơi trẻ em 

Giày dép 

1.700 

Sao Mai 

Chí Hòa 

Lộc Hưng 

Nghĩa Hòa 

Vinh Sơn 3 

Vinh sơn 6 

Nam Thái 

Khiết Tâm 

GIA ĐỊNH 

Súp cua 

Kem cây 

Đùi gà 

Há cảo hấp 

Nước sâm 

500 

1000 

500 

500 

1000 

Thị Nghè 

Gia định + Nguyễn 

Duy Khang 

Hàng xanh 

Vô Nhiễm + Phú 

Hiền 

Bình Lợi + Chính Lộ 

G  V P 
Tôm Viên + bò viên 

Xúc xích chiên 

1.000 

500 
Hạt Gò Vấp 

HÓC MÔN 

Đùi gà 

Bánh tráng trộn 

Trà tắc mật ong 

1100 

400 

1000 

Hạt Hóc Môn 
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PH  NHU N 

Sữa tươi 

Balô 

Đồng Hồ  

Cặp đi học 

Thú nhồi bông 

Quà chung 

3500 

100 

100 

100 

100 

100 

Hạt Phú Nhuận 

PH  THỌ 

 

HồngTrà Tắc 

Cá viên chiên + bò 

chiên 

Bắp xào 

Bánh tráng trộn 

Quà lưu niệm 

Quà lưu niệm 

Miễn 

phí 

800 

750 

500 

800 

500 

 

Bình Thới 

Tân Phú Hòa 

Hòa Hưng 

Hòa Hưng 

Phú Hòa  

Tân Trang 

S I G N 

CH  QUÁN 

Quần áo 

Balo 

Thú nhồi bông 

640 

100 

600 

Vườn Chuối 

Bàn Cờ 

Cầu Kho 

Chợ Đũi 

An Tôn 

Phanxico Xavie 

Chợ Quán 

TÂN ĐỊNH 

Kem 

Nước Sâm 

Bánh ngọt 

Bánh bao chiên+ Cá 

viên chiên 

 

1.000 

1.000 

1.000 

500 

 

Vườn Xoài 

Tân Định 

An Phú + Thánh Gia 

Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp 

TÂN SƠN 

NH  

Trà sữa trân châu 

Bánh ngọt 

Quà lưu niệm 

Nước ngọt 

Xiên que 

1.000 

1.000 

1.000 

Bao 

trọn 

500  

Tân Việt 

Bình Thuận 

Hạt Tân Sơn Nhì 

Tân Phú 

Phú Trung 
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TH  Đ C 

Đùi gà chiên 

Chả giò chiên + Cá 

Viên chiên 

Hoành thánh chiên 

 

1.000 

750 

750 

 

Fatima Bình Triệu 

Hiển Linh 

Tam Hải 

Nguyễn Duy Khang 

TH  THI M 

Đùi gà chiên 

Bánh chưng 

Mì Ý 

Bánh Dày + bánh 

tráng trộn 

Bắp xào 

500 

500 

500 

600 

300 

Minh Đức 

Tân Đức 

Long Thạnh Mỹ 

Cao Thái 

Thánh Cẩm 

X M CHI U 
Bánh mì Sandwich 

thịt + rau câu 
750  Giáo hạt Xóm Chiếu 

X M M I 

Trà sữa trân châu 

Nước sâm 

Bánh Mì Tươi 

Cá viên, bò viên 

chiên 

Quà lưu niệm 

1.000 

1.000 

500 

1.200 

500 

Lạng Sơn 

Nữ Vương Hòa Bình 

+ Tử Đình 

Lam Sơn 

Thạch Đà 

Hợp An + Trung Bắc 

+ Tử Đình 

Công ty Long 

Kim 
Sinh tố xoài, thơm 4.500  Công ty Long Kim 

Công ty Ánh 

Hồng 
Bánh Flan, rau câu 4.000  Công ty Ánh Hồng 
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Caritas TGP Sài Gòn 

THÁNH LỄ TẠI MÁI ẤM CHÍ HÒA 
Ban Truyền Thông Caritas SG 

 

gày 14/12/2018, vào 

lúc 15g00, tại mái ấm 

chăm sóc bệnh nhân 

Chí Hòa, cha Giuse Vũ Quang 

Tuyến – Trưởng Ban Truyền 

Thông Caritas Tổng Giáo phận 

Sài Gòn đã dâng Thánh lễ cầu 

nguyện cho các bệnh nhân đang 

lưu trú tại mái ấm và cho tất cả 

mọi thành phần phục vụ trong mái 

ấm.  

Thánh lễ được cử hành trong 

bầu khí mọi người sống tâm tình 

Mùa Vọng, chuẩn bị tâm hồn đón 

mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh. 

Trong Thánh lễ có sự hiện diện 

của một số bệnh nhân và anh chị 

em phục vụ tại mái ấm, các hội 

viên Caritas giáo hạt Chí Hòa, nữ 

tu Maria Hoàng Ngọc Hoa – Phụ 

trách Ban Y tế Caritas TGP. 

N 
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Trong bài giảng lễ, Cha chủ tế 

Giuse đã chia sẻ chủ đề về Chúa 

Giêsu là đấng yêu thương con 

người và Cha cầu chúc tình yêu 

thương đó luôn hiện diện trong 

mái ấm Chí Hòa: “Chúa đến để 

mang ơn cứu độ, để quy tụ chúng 

ta trong một mái nhà tình yêu, để 

chúng ta biết yêu thương nhau, 

nâng đỡ nhau, xin cho tình yêu 

này luôn luôn được thực hiện tại 

mái ấm này”. Đồng thời Cha cũng 

mời gọi mọi người chuẩn bị tâm 

hồn để được hưởng trọn vẹn 

niềm vui và ân phúc của Mầu 

nhiệm Chúa Giáng Sinh. 
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Caritas TGP Sài Gòn 

MỔ MẮT CƯỜM CHO BỆNH 
NHÂN NGHÈO 

 

gày 29/11/2018 

Caritas Tổng Giáo 

phận Sài Gòn phối 

hợp cùng các y bác sĩ của Khu 

Điều trị Mắt Kỹ thuật cao tổ chức 

khám - mổ mắt miễn phí cho các 

bệnh nhân có hoàn cảnh khó 

khăn tại bệnh viện Giao Thông 

Vận Tải số 72/3 Trần Quốc Toản, 

phường 8, Quận 3, Tp.HCM. 

Chương trình được diễn ra định 

kỳ hằng tháng. 

6g00 tại bệnh viện, các bệnh 

nhân, các bác sĩ chuyên khoa 

mắt, các cộng tác viên phục vụ 

Caritas đã đến từ rất sớm để 

chuẩn bị cho chương trình với 

mong muốn các bệnh nhân được 

khám và mổ một cách thuận tiện. 

Đục thủy tinh thể là căn bệnh 

thường gặp ở những người lớn 

tuổi, là một trong những nguyên 

nhân gây mù phổ biến nhất. Tuy 

nhiên, đục thủy tinh thể do tuổi 

tác có tỉ lệ cao và xuất hiện nhiều 

ở độ tuổi 60. Nếu không được 

phẫu thuật sớm, bệnh sẽ dẫn đến 

mất thị lực hoàn toàn, hạn chế 

trong sinh hoạt và làm tăng gánh 

nặng cho bản thân, gia đình và xã 

hội. Những người mắc bệnh 

thường chiếm tỷ lệ cao ở nhóm 

N 
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người nghèo do không có điều 

kiện tài chánh để chăm sóc y tế vì 

chi phí phẫu thuật lại khá cao. 

Vì vậy, việc thăm khám và hỗ 

trợ mổ mắt miễn phí cho người bị 

đục thủy tinh thể có hoàn cảnh 

khó khăn là vấn đề cấp thiết và 

rất ý nghĩa. 

Mang đến cho các bệnh nhân 

một mùa xuân, được nhìn thấy 

những cánh mai nở bên cạnh 

mâm bánh trưng xanh, đó là niềm 

hy vọng, sự mong đợi được sáng 

mắt, được nhìn rõ hơn, không chỉ 

với các bệnh nhân, mà cũng là 

mong muốn của các bác sĩ, các 

hội viên Caritas, đặc biệt là mong 

muốn ông Nguyễn Mạnh Hải, vị 

ân nhân đã tài trợ chi phí mổ mắt 

cho 4 kỳ mổ mắt, từ tháng Tám 

cho đến nay. 

Caritas Tổng Giáo Phận Sài 

Gòn thay mặt các bệnh nhân gửi 

lời cám ơn ông Nguyễn Mạnh 

Hải, các bác sĩ Khu Điều trị Mắt 

Kỹ thuật cao, các cộng tác viên 

đã đồng hành cùng với chương 

trình trong suốt thời gian qua. 

Chúc quý vị một năm mới tràn 

đầy sức khỏe, đong đầy niềm vui, 

an lành hạnh phúc và thịnh 

vượng. 

 

 
Ông Nguyễn Mạnh Hải (áo xanh đứng giữa) đến thăm các bệnh nhân 
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GIÁO XỨ THÁNH LINH 

KHÁM CHỮA BỆNH  
CHO NGƯỜI NGHÈO 

Giáo xứ Thánh Linh - Hạt Thủ Thiêm 

 

húa Nhật III Mùa Vọng 

- Chúa Nhật „Hồng‟, 

màu hồng tượng trưng 

cho niềm vui và hạnh phúc, là 

tâm tình vui mừng chờ đón Ngôi 

Hai xuống thế làm người và ở 

cùng chúng ta. 

Hòa với bầu khí vui mừng 

hạnh phúc chờ đón Chúa đến, 

sáng Chúa Nhật ngày 

16/12/2018, dưới sự hướng dẫn 

của Cha chánh xứ Inhaxiô 

Nguyễn Quốc Bảo, giáo xứ 

Thánh Linh - hạt Thủ Thiêm cùng 

C 
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với Ban Caritas giáo hạt đã tổ 

chức chương trình „Khám bệnh & 

phát thuốc cho người nghèo‟. 

Chương trình khám chữa bệnh 

cho người nghèo hằng năm được 

thực hiện hai lần vào Mùa Vọng 

và Mùa Chay tại giáo xứ Thánh 

Linh. 

Từ 9g00 đã có rất đông bà 

con có hoàn cảnh khó khăn, 

không phân biệt tôn giáo, đã đến 

hội trường giáo xứ để nhận số 

thứ tự chờ đến lượt khám của 

mình. 

Cùng cộng tác với giáo xứ 

thực hiện buổi khám chữa bệnh, 

là đội ngũ bác sĩ từ các bệnh viện 

(Bv) trong thành phố: Bv Chợ 

Rẫy, Bv Bình Dân, Bv Thủ Đức, 

Bv Quận 9, với các chuyên khoa: 

Tim mạch, Thần 

kinh, Ngoại tổng 

quát. Bên cạnh đó, 

đặc biệt năm nay 

Cha Inhaxiô có mời 

các bác sĩ đến từ 

bệnh viện Mắt về 

để khám mắt và hỗ 

trợ trong việc điều 

trị mổ cườm cho 

người già neo đơn, 

người có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn. 

Với 500 phiếu khám bệnh, 

500 phần quà, phát thuốc và 

khám mắt miễn phí, thiết nghĩ là 

không đủ đáp ứng số lượng tất cả 

người nghèo trong khu vực. 

Nhưng đó là một việc làm bác ái, 

dấn thân phục vụ trong yêu 

thương của Cha Inhxiô, của đội 

ngũ bác sĩ, của Ban Caritas giáo 

hạt Thủ Thiêm và các ban ngành 

trong giáo xứ. Tất cả mọi người 

đều mong ước qua việc phục vụ, 

có thể mang tình yêu Chúa đến 

cho cuộc sống. 

“Ai có hai áo, hãy cho người 

không có; ai có của ăn, cũng hãy 

làm như vậy”. (Lc 3:11) 
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GIÁO XỨ TRUNG MỸ TÂY 

CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG GIÁNG THẾ 
Vincente.Thanh Bình 

 

ọi người sẽ nhận 

biết anh em là 

môn đệ của Thầy 

ở điểm này: là anh em có lòng 

yêu thương nhau." (Gn 13,35).  

Thực hành Lời Chúa đã dạy, 

ngày 25/12/2018, vào lúc 09g00, 

tại Hội trường giáo xứ Trung Mỹ 

Tây, các gia đình khó khăn trong 

giáo xứ và những gia đình khó 

khăn lân cận không phân biệt tôn 

giáo, đã tề tựu đông đủ với nét 

vui tươi hiện lên khuôn mặt, trên 

tay cầm thư mời, đến để nhận 

quà trong dịp mừng Lễ Giáng 

Sinh.  

Những phần quà do Cha 

chánh xứ Đa Minh Nguyễn Trung 

Kiên đã cổ động các giáo khu, 

các hội đoàn trong giáo xứ chi 

tiêu tiết kiệm để nuôi heo đất, và 

những ân nhân giúp đỡ, để có 

những phần quà thiết thực dành 

chia sẻ cho anh chị em đang 

trong hoàn cảnh khó khăn, như 

món quà nhỏ làm của lễ dâng 

“M 
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Chúa Hài đồng, trong thánh lễ 

Vọng Giáng Sinh (Thánh lễ nửa 

đêm), như lời Đức Thánh cha 

Phanxicô mời gọi: “….hãy chia sẻ 

cho những anh chị em của chúng 

ta đang gặp hoàn cảnh khó khăn, 

để những anh chị em này cùng 

được hưởng niềm vui và bình an 

ngày Chúa giáng trần, vì 

Ngài đến để đem an bình 

cho trần thế”. 

Những món quà chia sẻ 

thương yêu này, được Cha 

chánh xứ Đa Minh, Cha phó 

Giuse và Ban Caritas giáo 

xứ trao đến tận tay những 

gia đình có thư mời đang hiện 

diện. Món quà nhỏ trao tay người 

nhận, là trao cả tâm tình thương 

yêu. Và tình thương đó sẽ không 

mất đi, vì đã được Hài Nhi Giêsu 

đón nhận.  
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CHIA SẺ 

NƠI ẤY CHÚA ĐÃ SINH RA 
GĐ Bé Bùi Anh Khôi 

 

 
Quang cảnh buổi mừng Lễ Giáng sinh của các cháu tại Mái ấm Têrêsa Calcutta  

 

ận kề ngày Lễ Giáng 

Sinh 2018, các nữ tu 

và cô bác, anh chị tình 

nguyện viên đã tổ chức cho các 

em khuyết tật não được vui chơi 

tại Mái ấm Têrêsa Calcutta Phú 

Thọ một buổi vui chơi mừng 

Giáng Sinh. 

Trong chương trình mừng lễ, 

những trò chơi hết sức bổ ích, 

đầy ý nghĩa cho các em. Mái ấm 

tuy nhỏ, nhưng các nữ tu, cô bác, 

anh chị tình nguyện viên đã tổ 

chức chương trình thật ấm áp, 

đầy tình thương yêu dành cho 

các em. Các em được vui chơi và 

còn được nhận những phần quà 

vô cùng ý nghĩa. Ngắm nhìn đứa 

con bé nhỏ của mình và các cháu 

bé khác, tôi như cảm thấy Hài Nhi 

Giêsu bé nhỏ cũng đang lên tiếng 

cần một hơi ấm yêu thương. 

 

C 
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Nhận thấy mái ấm đã đem 

đến cho các em khuyết tật nhiều 

điều hữu ích, tôi thầm mong mái 

ấm sẽ tổ chức thật nhiều chương 

trình ý nghĩa như vậy cho các em, 

để các em được hòa nhập với xã 

hội, có được những niềm vui, 

những khoảng khắc ấm áp cảm 

nhận thêm yêu thương của cuộc 

sống.  

Tại mái ấm này, đứa con bé 

nhỏ của tôi, bé Anh Khôi cũng đã 

hiện diện và được chăm sóc 

chuyên môn. Ngày Bé chào đời, 

khi chưa tròn 7 tháng tuổi, gia 

đình tôi thấy bé chậm phát triển 

hơn các bé khác cùng trang lứa. 

Gia đình đã đưa bé đi khám tại 

bệnh viện Nhi Đồng I, bác sĩ kết 

luận bé bị chậm phát triển, bại 

não và cứng tứ chi. Trong thời 

gian khám và chữa bệnh tại đây, 

bệnh tình của bé đã đôi phần 

thuyên giảm.  

Thời gian gần đây gia đình đã 

được biết đến Mái ấm Têrêsa 

Calcutta qua một bác trong nhóm 

tình nguyện viên giới thiệu. Gia 

đình tôi đã đưa bé bé Anh Khôi 

đến mái ấm và được các tình 

nguyện viên yêu thương, thăm 

khám rất tận tình. Sau thời gian 

được tập và học tại Mái ấm, bé 

phát triển rõ rệt, trước đây bé 

phải vịn, bám vào cây mới đứng 

lên được, giờ đây bé chỉ cần vịn 

tay vào tường là có thể đứng dậy 

được, bé tự quỳ đẩy ghế. Về việc 

học: bé biết phân biệt nhiều đồ 

vật, biết nói chuyện và trả lời các 

câu hỏi của bố mẹ và mọi người 

xung quanh rất thông minh. Gia 

đình tôi cảm nhận rõ sự phát triển 

của bé về mọi mặt. 
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Bé Minh Khôi 

 

Gia đình tôi mong muốn Mái 

ấm phát triển rộng hơn nữa để 

nhiều bé giống như bé Anh Khôi 

được học tập, hưởng lợi từ các 

chương trình của mái ấm. Là một 

trong các gia đình có hoàn cảnh 

bệnh tình như Anh Khôi, gia đình 

tôi cảm nhận rất rõ những phiền 

muộn mà các gia đình có hoàn 

cảnh như gia đình tôi phải gánh 

chịu. Chúng tôi rất mong mái ấm 

Mái ấm Têrêsa Calcutta mở rộng 

vòng tay hơn nữa, để yêu thương 

và chào đón các gia đình rơi vào 

hoàn cảnh khó khăn như chúng 

tôi. Chúng con xin hết lòng cảm 

ơn những yêu thương mà các nữ 

tu và cô bác, anh chị tình nguyện 

viên tại Mái ấm đã dành cho bé 

Anh Khôi nói riêng và cho tất cả 

các bé trong mái ấm nói chung. 
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GÓP NHẶT TRUYỆN Ý NGHĨA 

hủ đề của Giáo hội năm 2018 về gia đình. Đọc mấy mẩu 

truyện ngắn dưới đây, có lẽ sẽ giúp chúng ta biết trân quý 

tổ ấm của mình hơn.  

 

Câu chuyện thứ nhất 

 

Cha bỏ nó từ lúc nó còn mới đỏ 

hỏn. Mẹ và ngoại nuôi nó lớn lên 

trong nghèo khó. Cả nhà rau 

cháo nuôi nhau, bữa no bữa đói. 

Nhưng trong nước mắt vẫn có cả 

nụ cười, trong khổ đau vẫn có 

phút giây hạnh phúc. Mấy năm 

sau, ngoại mất. Từ độ ấy, đêm 

nào nó cũng khóc ngằn ngặt. Mẹ 

ôm nó vào lòng, nước mắt lăn 

dài, đặt tay lên ngực trái, nói: 

“Ngoại vẫn ở đây mà! Ngoại có đi 

đâu đâu!”. Thế là nó nín.  

Mấy năm sau nữa, rồi mẹ nó 

cũng theo ngoại mà đi… Trong lễ 

tang, dì nó khóc mãi. Nó lại gần, 

lắc lắc tay dì, đặt lên ngực trái: 

“Mẹ vẫn ở đây mà! Mẹ có đi đâu 

đâu!”. Nó dỗ mãi mà dì chẳng nín, 

lại còn ôm nó khóc lớn hơn…  

Câu chuyện thứ hai 

 

Cha luôn ao ước tặng mẹ một 

chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ 

trắng nõn nà, đeo vòng rất đẹp. 

Nhưng mỗi khi cha định mua, mẹ 

lại can. Mẹ bảo: “Để tiền ấy mua 

sách vở cho tụi nhỏ”. Bao nhiêu 

năm qua đi, bàn tay mẹ đã sạm 

đen, chai sạn vì sương gió cuộc 

đời. Bao nhiêu năm qua đi, chị 

em tôi cũng trưởng thành cả, rồi 

lập gia đình, rồi sinh con. Bao 

nhiêu năm ấy, mẹ vẫn chưa một 

lần đeo vòng cẩm thạch. 

C 
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Ngày sinh nhật mẹ, chúng tôi 

mua tặng bà một chiếc vòng đẹp 

nhất. Mẹ vui lắm, cứ cười mãi. Bà 

cất kỹ trong tủ, chỉ thỉnh thoảng 

mới mang ra ngắm nghía một lát. 

Tôi hỏi: “Sao mẹ không đeo?”. Mẹ 

nheo mắt cười: “Mẹ già rồi, tay 

run lắm, chỉ cần nhìn cũng thấy 

vui”. Chị em tôi chẳng ai bảo ai, 

lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau mà 

rưng rưng lệ.  

Câu chuyện thứ ba 

 

Mẹ có 7 người con, chị nghèo 

nhất. Chồng chị mất sớm, con 

hãy còn tuổi ăn tuổi chơi. Hai 

người chỉ còn biết nương tựa vào 

nhau mà sống. Lễ thượng thọ 70 

tuổi của mẹ, cả nhà xúm xít bàn 

bạc. Người nói nên chọn nhà 

hàng này, người bảo phải thuê 

bao nhiêu mâm, người lại lên 

danh sách khách mời. Thật ồn ã. 

Thật vui. Mẹ cười tủm tỉm. Lúc 

ấy, chị lặng lẽ đến bên mẹ, thì 

thầm vào tai bà: “Mẹ ơi, mẹ thèm 

ăn món gì để con nấu cho mẹ?”.  

Tiệc thượng thọ chưa tan, mẹ đã 

đòi về sớm. Bà mệt. Ai cũng lắc 

đầu, tặc lưỡi: “Sao mẹ không ăn 

gì?”. Tiệc tan, ai về nhà nấy. Mọi 

người vào tìm mẹ, thấy bà ngồi 

dưới bếp thủng thẳng ăn cơm với 

tô canh chua lá me và đĩa bống 

kho tiêu. Mâm cơm chính tay chị 

làm.  

Câu chuyện thứ tư 

 

Cô giáo cho cả lớp xem bức ảnh 

chụp một gia đình. Có một cậu bé 

màu da khác với mọi người. Một 

bạn nam đứng dậy: “Thưa cô, 

cậu ấy là con nuôi phải không 

ạ?”. Cô khẽ mỉm cười: “Tại sao 

con biết?”. Bạn nam lắc đầu, tiu 

nghỉu ngồi xuống. Một cô bé bẽn 

lẽn thưa: “Thưa cô, con biết rất 

nhiều về con nuôi ạ!”. Có tiếng 

vặn hỏi ở dưới lớp: “Thế con nuôi 

là gì?”. Cô bé đứng thẳng dậy, 

ưỡn ngực, vẻ mặt tươi tỉnh, hai 
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bím tóc lúc lắc, lúc lắc, dõng dạc 

nói: “Con nuôi nghĩa là mình lớn 

lên từ trong tim mẹ chứ không 

phải từ trong bụng!”.  

Câu chuyện thứ năm  

 

Chồng tôi sinh ra đã vào trại trẻ 

mồ côi. Trừ tiếng khóc lúc lọt 

lòng, anh không hề khóc thêm 

một lần nào nữa. Năm 20 tuổi, 

cuối cùng anh cũng tìm được mẹ 

của mình. Nhưng hai mẹ con vẫn 

không được đoàn tụ cùng nhau. 

Một lần nữa, mẹ anh lại đành chối 

bỏ con. Anh lẳng lặng ra đi, 

không rơi một giọt nước mắt. 

Năm 40 tuổi, một lần anh tình cờ 

đọc được trên báo tin tìm con của 

mẹ mình. Anh bật khóc. Tôi hỏi 

tại sao khóc. Anh nói: “Tội nghiệp 

mẹ, 40 năm qua chắc chắn mẹ 

còn khổ tâm hơn anh”.  
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HIỆP DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN 

Ban Liên kết Caritas giáo hạt Thủ Thiêm kính báo: 

Thân sinh chị Nguyễn Thị Nhung  

Trưởng Ban Liên kết Caritas giáo xứ Thánh Cẩm là: 

 

Cụ Ông GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN ĐỨC ĐẠM 

Sinh năm 1913 – Nguyên quán: Làng Đạo Ngạn – Bắc Ninh 

Được Chúa gọi về ngày 16 tháng 12 năm 2018 

Tại tư gia – giáo xứ Thánh Cẩm – giáo hạt Thủ Thiêm 

 

 Hưởng thọ 106 tuổi 

 

 

 

Ban Liên kết Caritas giáo hạt Thủ Thiêm kính báo: 

Thân phụ chị Anna Nguyễn Thị Kim Liên  

Hội viên Caritas giáo xứ Giuse Thợ là: 

 

Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HẰNG 

Sinh năm 1928 – Nguyên quán: Nhị Bình – Tp.HCM  

Được Chúa gọi về ngày 15 tháng 12 năm 2018 

Tại tư gia – giáo xứ Tân Quy – giáo hạt Hóc Môn 

 

 Hưởng thọ 91 tuổi 
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Ban Liên kết Caritas giáo hạt Thủ Đức kính báo: 

Thân mẫu của vợ chồng anh chị Quốc Bảo & Bích Hồng  

Ban Liên kết Caritas giáo xứ Tam Hà là: 

Cụ Bà ANNA TRẦN THỊ TRANH 

Sinh năm 1930 – Nguyên quán: Thái Bình  

Được Chúa gọi về ngày 05 tháng 12 năm 2018 

Tại tư gia – giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang – giáo hạt Thủ Đức 

 

 Hưởng thọ 88 tuổi 

 

 

 

 

Ban Liên kết Caritas giáo hạt Thủ Thiêm kính báo: 

Chồng của Bà Hằng – Ban Liên kết Caritas giáo xứ Tân Đức là: 

 

Ông PHÊRÔ LÊ THÀNH MAI 

Sinh năm 1961 – Nguyên quán: Gò Vấp – Tp.HCM  

Được Chúa gọi về ngày 14 tháng 11 năm 2018 

Tại tư gia – giáo xứ Thánh Tân Đức – giáo hạt Thủ Thiêm 

 

 Hưởng dương 58 tuổi 

 

 

Trong tinh thần hiệp thông, chúng con xin kính báo để Gia đình 

Caritas và cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Gioan 

Baotixita, hai Linh hồn Phêrô và Linh hồn Anna sớm về hưởng 

Nhan Thánh Chúa.   
 

Chúng con chân thành cám ơn. 
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VĂN PHÕNG CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN  

180 Nguyễn Đình Chiểu – Phường 6 – Quận 3 – TP.HCM 

ĐT: 028 3930 9060 – FAX: 028 3930 9066 

…………………………………… 

Mọi ý kiến, đóng góp, tin tức, bài vở 

Xin vui lòng gởi vào địa chỉ email 

 PHÒNG TRUYỀN THÔNG CARITAS 

nhipcaucaritastgp@gmail.com 
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