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Lêi Ngá
ác bạn thân mến,

C

Ngày Chúa Nhật 18/11/2018, theo lời mời gọi của
Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Giám quản Giuse đã tổ
chức Ngày Thế giới người nghèo lần thứ II tại Tòa Tổng
Giám mục Sài Gòn.
Caritas Tổng Giáo phận (TGP) đã được trao trách nhiệm triển khai
sự kiện này.
Đối tượng là 722 người nghèo được mời đến từ địa bàn của 14
giáo hạt thuộc TGP. Đây mới chỉ là con số đại diện nhỏ bé cho những
người nghèo thuộc địa bàn thành phố.
Những anh chị em được mời đến TGM từ 8 giờ sáng, trong sự ân
cần chăm sóc của các hội viên Caritas. Bầu khí thân thiện ấm cúng,
những lời chào thăm ấm áp, sự ân cần đón tiếp như đã từng quen biết
từ lâu, những câu chuyện được sẻ chia giữa những con người lần đầu
tiên được gặp gỡ, kèm theo những món quà thiết thực được trao tay.
Bên cạnh đó là những sinh hoạt vui nhộn đầy ý nghĩa.
Khoảng 11giờ, bữa ăn trưa đầy nghĩa tình được phục vụ thật chu
đáo. Những nụ cười và những khóe mắt rưng rưng cảm động của bà
con. Tất cả toát ra bầu khí thân thương, thân tình, gần gũi. Mọi người
đều cảm nhận tình thân thương của những người anh chị em với nhau
trong gia đình của Người Cha là Thiên Chúa. Thật xúc động.
Buổi gặp gỡ yêu thương kết thúc lúc 12 giờ trưa.
Mọi người ra về trong niềm vui, kèm theo những kỷ niệm ấm áp và
những tặng phẩm.
Cám ơn Chúa đã cho chúng con gặp nhau. Cho chúng con nhận
thức ra rằng, chúng con còn nhiều anh chị em đang trong hoàn cảnh
khó khăn. Xin mở đôi mắt và con tim cho chúng con, để nhận ra những
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anh chị em chúng con còn nhiều thiếu thốn, để chúng con biết đến với
họ trong tình huynh đệ.
Trong Mùa Vọng này, chúng ta chuẩn bị đón chào
Chúa đến.
Xin Chúa mở rộng đôi tay và trái tim của chúng ta.
Thân mến chào các bạn
Nhịp cầu Caritas
Ý nghĩa của nến Mùa Vọng
Mùa Vọng chính là mùa của Sự Đợi Chờ cùng
với niềm Hy Vọng về Ánh Sáng của Chúa Kitô.
Cây nến là hình ảnh Chúa Giêsu, đấng là ánh sáng trần gian (Gioan
8,12).
Còn ngọn lửa đốt sáng cây nến là hình ảnh bản tính Thiên Chúa của
Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa và cũng là người, nên ngài có hai
bản tính: Thiên Chúa và con người.
Ngọn lửa đốt cháy chất sáp và tỏa ra ánh sáng hơi ấm tình yêu cho
mọi người.
Bốn cây nến chung quanh “vòng Mùa Vọng” mang bốn sứ điệp đến
cho con người:
Cây nến thứ nhất chiếu ánh sáng Hòa bình cho những tâm hồn có
lòng khoan dung nhân ái.
Cây nến thứ hai mang ánh sáng Niềm Tin cho những tâm hồn khao
khát tìm về với Chúa là cội nguồn của đời sống.
Cây nến thứ ba chiếu toả hơi ấm Tình Yêu cho những tâm hồn tìm
sống tình liên đới với người khác.
Cây nến thứ tư mang niềm Hy vọng cho những tâm hồn cần niềm
vui phấn khởi.
Bốn cây nến Mùa Vọng loan báo sứ mạng của Chúa Giêsu xuống
trần gian làm người với và cho con người.
Tác giả: Lm.Đaminh Nguyễn Ngọc Long
Nguồn tin: vietcatholic
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Logo Năm Mục Vụ Gia Đình 2019: “Đồng
hành với những gia đình gặp khó khăn”

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Logo Năm Mục Vụ Gia Đình 2019
Chủ đề: “Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn”
Ý NGHĨA LOGO
“Người ta cứ dấu này mà
nhận biết chúng con là môn đệ
Thầy. Là chúng con yêu
thương nhau”. (Ga 13, 35)
Dấu chỉ mà Chúa Giêsu muốn
nhắc đến ở đây là dấu chỉ của sự
yêu thương. Không có yêu
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thương, con người sẽ chết trong
tội lỗi.
Bàn tay mang dấu đinh của
Chúa Giêsu là dấu chỉ của tình
yêu Thiên Chúa dành cho nhân
loại. Bàn tay phía dưới, vừa là bệ
đỡ vững chắc cho gia đình vững
vàng trước sóng gió, nâng đỡ
bảo bọc gia đình trong tình yêu

nồng nàn của Chúa. Dấu đinh
tình yêu này nhắc nhớ mỗi gia
đình cũng phải hy sinh, quên
mình, và yêu thương.
Trái tim được gắn kết từ
hai ngọn sóng diễn tả chiều kích
sâu xa của tình yêu. Ngọn
sóng là hiện thân của những gian
nguy, bất trắc trong cuộc sống gia
đình luôn ập đến bất cứ lúc nào.
Nhưng với lòng tín thác vào Thiên
Chúa là tình yêu, sóng gió sẽ tan
biến, đức tin sẽ trở thành nguồn
trợ lực dẫn đưa gia đình vượt qua
mọi khó nguy để đến được bến
bờ an vui, gắn kết mỗi thành viên
nên hiệp nhất trong trái tim yêu
thương tuyệt hảo.
Gia đình chính là nơi bắt đầu
cho một tình yêu. Hình ảnh Gia
đình hướng đến Thánh giá được
phác họa như chính lời tuyên thệ
năm xưa của đôi hôn phối trước
mặt Thiên Chúa và Hội thánh.
Đồng thời, hình ảnh này thúc đẩy
các Gia đình Công giáo đang
sống trong đau khổ, chạy đến với
Tình Yêu cứu độ từ Thánh giá
Chúa Giêsu để được nâng đỡ và
chữa lành.

chứng từ Tình Yêu của Thiên
Chúa giữa cuộc đời. Chim bồ
câu diễn tả sự hiện diện sống
động của Chúa Thánh Thần trong
cuộc sống và đảm bảo sự đồng
hành thiết thân của Hội thánh với
Gia đình. Hội thánh được khai
sinh từ tình yêu Thiên Chúa, vì
thế các Gia đình Công Giáo cần
trở thành chứng nhân tình yêu
trong cuộc sống.
Màu sắc chủ đạo được thể
hiện là sắc đỏ nồng cháy của
lửa. Đó là ngọn lửa tình yêu, xuất
phát từ trái tim yêu thương của
Thiên Chúa dành cho các Gia
đình. Màu vàng của Thánh giá là
dấu chỉ mời gọi các Gia đình phải
sống trọn vẹn bí tích hôn
nhân. Màu trắng tinh khôi thúc
đẩy tình yêu thuần chất, biết vượt
thắng cám dỗ, biết tha thứ, hoán
cải và khao khát được chữa lành.
Ba màu sắc này được phối quyện
để khắc họa thông điệp gửi gắm
đến các gia đình đang đau khổ.
Tác giả Logo: Nhóm thiết kế đồ
họa Công giáo
Nguồn: Web HĐGM VN

Hình ảnh Thánh giá được đặt
ở đỉnh cao diễn tả Hội Thánh là
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Thư Mục vụ Mùa Vọng &
Mùa Giáng Sinh 2018
TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
(84.28)3930 3828
Email: tgmsaigon@gmail.com

K

ính gởi: quý cha, quý nam nữ tu sĩ,
quý thầy đại chủng sinh,
và toàn thể anh chị em giáo dân.

“Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai,
người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel,
nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Mt 1,23).
Anh chị em rất thân mến,
1. Năm Phụng vụ 2019 sắp bắt đầu với Mùa Vọng và Mùa Giáng
Sinh cùng 3 điểm nhấn: (1) Giáo Hội đang thao thức muốn áp dụng
những thành quả của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới (THĐGM)
về giới trẻ vừa kết thúc vào ngày 28/10/2018 vừa qua; (2) riêng đối với
Giáo Hội Việt Nam, chủ đề cho năm 2019, năm thứ ba về Mục vụ gia
đình, được HĐGMVN đề nghị, là “đồng hành với các gia đình gặp khó
khăn”[1]; (3) cuối cùng, Giáo Hội cùng với Thánh Bộ Loan Báo Tin
Mừng đang chuẩn bị cho tháng 10 năm 2019 được Đức Giáo Hoàng
Phanxicô ấn định là “tháng truyền giáo ngoại thường”[2].
2. Trong sự hiệp thông với Giáo Hội toàn cầu và Giáo Hội Việt
Nam, tôi và Đức cha Louis muốn đề nghị một định hướng mục vụ cho
toàn thể Tổng Giáo phận trong Năm Phụng vụ 2019 là: Đồng hành
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với giới trẻ, dấn thân Loan Báo Tin Mừng, đặc biệt quan tâm đến
những gia đình gặp khó khăn.

3. Trước hết, điểm nhấn đầu tiên
trong Văn kiện Cuối cùng của THĐGM
về giới trẻ là việc đồng hành. Người
trẻ cần được Giáo Hội (linh mục, tu sĩ,
giáo lý viên, các đoàn thể...) và cha mẹ
đồng hành trong yêu thương, để giúp
họ phân định nhằm có được những
chọn lựa đúng đắn và thực hiện những
chọn lựa này. Giáo Hội và cha mẹ cần
dành thời giờ để quan tâm, lắng nghe
và hướng dẫn các bạn trẻ khám phá
bản thân, phân định Thánh ý Chúa và
tích cực tham gia vào việc xây dựng Giáo Hội và xã hội.
Mầu nhiệm Nhập thể của Con Thiên Chúa làm người là một hình
ảnh sống động của việc đồng hành. Đấng Emmanuel, Thiên-Chúa-ởcùng-chúng-ta, qua sự hạ mình, hiện diện và chia sẻ nơi hang đá
Bêlem, là một tấm gương cho chúng ta trong việc đồng hành với
những người trẻ. Việc Con Thiên Chúa đến đồng hành, chia sẻ và
hướng dẫn con người, khởi sự với mầu nhiệm Nhập thể, đã đạt đến
cao điểm trong Mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh. Hình ảnh Chúa Giêsu
Phục Sinh đồng hành với hai môn đệ đang chán nản, thất vọng, trên
đường Emmaus được THĐGM dùng làm tựa đề cho ba phần của Văn
kiện Cuối cùng về tiến trình phân định: (1) Phần I “Ngài đồng hành với
họ” (giai đoạn Nhận biết); (2) Phần II “Mắt họ mở ra” (giai đoạn Giải
thích); (3) Phần III “Lập tức họ lên đường” (giai đoạn Chọn lựa).
Một đề nghị cụ thể giúp chúng ta và các bạn trẻ có được những
tiêu chuẩn để làm sáng tỏ và giải thích các vấn đề khó khăn, khi sống
đức tin công giáo, đó là việc học hỏi Giáo huấn Xã hội của Hội Thánh
Công giáo trong tập sách DOCAT, với bốn nguyên tắc: Nhân phẩm -
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Công ích - Liên đới - Bổ trợ (x. DOCAT, số 84), và bốn giá trị: Sự
thật - Công bằng - Tự do - Tình yêu (x. DOCAT, số 104-109).
4. Tiếp đến, ngoài việc chuẩn bị cho các
bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân, trong
năm 2019, Tổng giáo phận chúng ta sẽ
quan tâm nhiều hơn để đồng hành với các
gia đình đang gặp khó khăn, đặc biệt các
gia đình trẻ trong những năm đầu của đời
sống hôn nhân. Những cuộc thăm viếng,
những lớp học hỏi giáo lý và Lời Chúa,
những buổi cầu nguyện trong gia đình,
những tổ chức gặp gỡ dịp kỷ niệm hôn phối
.v.v. cùng với những sáng kiến của cha sở,
của các hội đoàn trong các giáo xứ, để
đồng hành với các gia đình này, cần được
học hỏi, nhân rộng và phát huy.
5. Cuối cùng, Tổng giáo phận của chúng ta tích cực hưởng ứng lời
mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về “tháng truyền giáo ngoại
thường” (tháng 10/2019): “Điều mà Đức Bênêđíctô XV canh cánh bên
lòng cách nay gần 100 năm, và văn kiện của Công Đồng đã nhắc nhớ
chúng ta từ hơn năm chục năm nay, vẫn luôn còn mang tính thời sự.
Cả trong thời đại hôm nay cũng như hồi ấy, Giáo Hội được Chúa Kitô
sai đi để loan báo và công bố Tình Yêu của Thiên Chúa cho hết thảy
mọi người và mọi dân nước... Trong thực tế, nhờ vào sứ mạng truyền
giáo, Giáo Hội sẽ được canh tân, Đức Tin và căn tính Kitô giáo sẽ
được củng cố... Cha hy vọng rằng, tất cả mọi cộng đoàn đều lưu tâm
làm sao để có được những biện pháp cần thiết hầu tiến về phía trước
trên con đường tái tổ chức lại công cuộc mục vụ và truyền giáo. Với
niềm tín thác vào Thiên Chúa và với nhiều can đảm, chúng ta đừng sợ
hãi trước một „quyết định truyền giáo‟”[3].
Từ ba năm qua, với Đức Cố Tổng giám mục Phaolô, Tổng giáo
phận của chúng ta đã bắt đầu chương trình truyền giáo gồm 2 điểm
chính: (1) đào tạo nhân sự truyền giáo; và (2) hình thành những giáo
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điểm truyền giáo. Chương trình này sẽ được tiếp tục thực hiện trong
những năm tới. Tổng giáo phận mong được sự hỗ trợ của toàn thể các
linh mục, tu sĩ và giáo dân qua việc cầu nguyện và đóng góp tài chánh
cho sự hình thành các giáo điểm. Một cách cụ thể, trong Mùa Vọng và
Mùa Giáng Sinh này, chúng ta sẽ quyên góp cho việc mua đất và
hình thành các giáo điểm trong Tổng giáo phận.
6. Anh chị em thân mến! Trong Mùa Vọng và Giáng Sinh năm nay,
chúng tôi cầu chúc cho tất cả mọi người và đặc biệt cho các bạn trẻ,
cảm nhận được niềm vui và niềm hy vọng vào Chúa Giêsu, Đấng Cứu
Độ đã và đang đến để đồng hành cùng chia sẻ với nhân loại chúng ta
trong cuộc sống.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin Chúa
Hài Đồng chúc lành cho chúng ta và những ước mơ của chúng ta
trong Năm Phụng vụ mới này. Amen.
(đã ký và đóng dấu)
+ Giuse ĐỖ MẠNH HÙNG
Giám Quản Tông Tòa
+ Louis NGUYỄN ANH TUẤN

[1] x. Thư Mục vụ của HĐGMVN sau Hội nghị thường niên kỳ II/2018,
ngày 27/9/2018, số 2.
[2] ĐGH Phanxicô đưa ra quyết định trên đây trong thư gửi ĐHY
Fernando Filoni, Tổng trưởng Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng, được
công bố hôm chúa nhật 22/10/2017, hướng đến ngày kỷ niệm lần thứ
100 việc công bố Tông Thư Maximum illud của Đức Benêdictô 15 về
truyền giáo.
[3] Trích Thư của ĐGH Phanxicô gởi ĐHY Fernando Filoni, Tổng
Trưởng Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, ngày
22/10/2017.
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CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN TPHCM
180 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
Email: caritassaigon@gmail.com
ĐT: (028) 3930 9060 – Fax: 3930 9066
Caritas TGP, ngày 22 tháng 11 năm 2018

THƯ MỜI
V/v: Tham gia ủng hộ Lễ hội “ĐẾN ĐỂ YÊU THƯƠNG”
Dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - Giáng Sinh 2018

K

ính gửi: Quý Anh Chị Em và quý Ân nhân,
Kính thưa quý vị,

Giáo hội Việt Nam vừa cử hành Năm Thánh, mừng 30
năm Phong Thánh của các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam. Đây
là biến cố quan trọng trong đời sống đạo của người Công Giáo Việt
Nam. Nhiều hoạt động thiêng liêng đã được cử hành trong suốt năm
qua, giúp cho chúng ta chiêm ngưỡng và học đòi lòng trung thành của
các bậc cha ông chúng ta đối với Chúa.
Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta không còn giáp mặt với luật
cấm đạo như ngày xưa, nhưng chúng ta lại sống trong một xã hội mà
tình trạng vô cảm của con người đối với hoàn cảnh bất hạnh lại rất phổ
biến.
Năm xưa, khi sinh ra trong đêm lạnh giá, Hài Nhi Giêsu đã được
các mục đồng cho mượn chuồng chiên và các chiên bò cho hơi thở
ấm.
Ngày nay, ước mong những con tim đầy yêu thương của quý vị
cũng đem lại những hơi ấm tình người cho các bạn trẻ có hoàn cảnh
khó khăn này.
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Trong tâm tình đó, chúng tôi kính mời quý vị đến tham dự và mang
lại hơi ấm cho hơn 3.500 em có hoàn cảnh khó khăn, trong: Lễ Hội
Giáng Sinh 2018, sẽ được tổ chức:
-

Tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn,
số 6bis Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Vào thứ Bảy, 22/12/2018, từ 12g00 – 19g30.

Rất mong sự hiện diện đầy tình yêu thương của quý vị.
Trân trọng kính mời,
Thay mặt Ban Tổ chức
LM. Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, SDB
Trưởng Ban Caritas Sài Gòn
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NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO LẦN II
Vy Hứa

Khách mời tham dự Ngày Thế giới người nghèo

ưởng ứng lời kêu gọi
Đức
Thánh
Cha
Phanxicô trong sứ
điệp của Ngày Thế giới Người
nghèo lần II với chủ đề: “Người
nghèo này kêu lên và Chúa
lắng nghe họ” (Tv 34,6), Ban
Cartias Tổng giáo phận (TGP) Sài
Gòn qua sự ủy nhiệm của Đức
Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng,
đã tổ chức buổi gặp mặt anh chị
em có hoàn cảnh khó khăn trong
bữa cơm trưa huynh đệ, vào
ngày 18/11/2018, tại Tòa Giám
mục TGP Sài Gòn.

H

12 - NHỊP CẦU CARITAS 92

Tham dự trong Chương trình
Ngày Thế giới Người nghèo Lần
II, có sự hiện diện của Đức Giám
quản (ĐGQ) Giuse Đỗ Mạnh
Hùng; Đức Cha (ĐC) Louis
Nguyễn Anh Tuấn; Cha Chưởng
ấn TGM Sài Gòn Phêrô Kiều
Công Tùng; Cha Giám đốc
Caritas TGP Sài Gòn Vinh Sơn
Vũ Ngọc Đồng; các nữ tu, và
nhân viên văn phòng Caritas TGP
Sài Gòn; các ân nhân; đặc biệt là
sự hiện diện của hơn 700 khách
mời là những người có hoàn
cảnh khó khăn đặc biệt: khuyết

tật, bán vé số, người nghèo xó
chợ… được quy tụ từ các giáo xứ
trong 14 giáo hạt của TGP Sài
Gòn, không phân biệt tôn giáo,
cùng với hơn 100 người đồng
hành là hội viên Caritas các giáo
xứ.
Ngay từ sáng sớm, cổng TGM
bắt đầu rộng mở để đón tiếp anh
chị em khách mời đặc biệt. Các
hội viên Caritas được phân công
đón tiếp khách mời từ ngoài
cổng, hướng dẫn đậu xe và hỗ
trợ những anh chị em vận động
khó khăn, ân cần dìu đỡ những
khách mời là người già, người
yếu vào tận từng bàn tiệc theo vị
trí quy định.

Đến 9g00, khi hơn 700 khách
mời đã hiện diện đông đủ, ĐGQ
Giuse Đỗ Mạnh Hùng quy hướng
mọi người về đài Đức Mẹ để cầu
nguyện thánh hóa và long trọng
khai mạc Ngày Thế Giới Người
Nghèo Lần 2. Trong bài phát biểu
khai mạc, ĐGQ Giuse đã chia sẻ
cho mọi người hiện diện biết
được ý nghĩa của Ngày Thế giới
Người nghèo mà ĐTC Phanxicô
thiết lập: “Đức Thánh Cha mời gọi
toàn thể Giáo hội cử hành Ngày
Thế giới Người nghèo năm nay
trong niềm vui tìm lại khả năng ở
cùng nhau và ngài mời gọi chúng
ta xem ngày này như một cơ hội
tái truyền giảng Tin Mừng”.
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Đức Cha Louis chào thăm mọi người

Đặc biệt, ĐGQ chia sẻ: “Tuy
đây chỉ là một lời đáp trả hết sức
nhỏ bé trước nhu cầu vô cùng lớn
lao của rất nhiều anh chị em còn
gặp nhiều khó khăn trong TGP.
Nhưng cùng với Đức Thánh Cha
và toàn thể Giáo Hội, hôm nay,
TGM muốn nói với tất cả anh chị
em rằng anh chị em không bị bỏ
rơi. Giáo hội luôn cố gắng hiện
diện và đồng hành chia sẻ với
anh chị em”. ĐGQ cũng chia sẻ
tóm tắt hoạt động năm 2018 của
Ban Caritas TGP Sài Gòn để mọi
người được biết, và khi gặp hoàn
cảnh khó khăn, anh chị em có thể
liên hệ với Ban Caritas TGP Sài
Gòn qua văn phòng Caritas TGP
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hoặc qua Ban Caritas các giáo xứ
để được hỗ trợ giúp đỡ.
Khi nói đến chủ đề của Ngày
Thế giới Người nghèo lần II, ĐGQ
Giuse đặc biệt nhấn mạnh đến
tầm quan trọng của việc cầu
nguyện, mỗi khi gặp hoàn cảnh
khó khăn “Anh chị em hãy ngửa
mặt lên trời và cầu nguyện với
Chúa, với Trời. Như chủ đề của
ngày hôm này: “Người nghèo này
kêu lên và Chúa đã lắng nghe
họ”. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ
lắng nghe những lời tha thiết của
anh chị em trước những khốn khổ
của cuộc sống mà không ai đáp
trả ngay được, Thiên Chúa sẽ
lắng nghe anh chị em”.

Quý Đức cha, quý Cha và quý khách vào tham quan khu vực hội chợ

Sau bài phát biểu, ĐGQ Giuse
đã khai mạc hội chợ “Chợ Phiên
Nắng Sớm”. Hội chợ có 5 gian
hàng do các ân nhân trao tặng
bao gồm: Gian hàng khăn tắm;
gian hàng bột ngũ cốc và café;
gian hàng nước rửa chén và sữa
tươi; gian hàng đường và nước xì
dầu; gian hàng mì gói.
Không khí của hội chợ diễn ra
rất vui vẻ, tấp nập, phấn khởi. Có
rất nhiều khách mời tham gia hội
chợ nhưng vì sức khỏe yếu nên
không thể tự đi mua và mang
hàng về được, thì bên cạnh đã có
những người đồng hành luôn sẵn
sàng giúp đỡ, để ai nấy đều được
nhận quà đầy đủ. Buổi hội chợ

kết thúc khi tất cả khách mời đã
có quà mang về.
Đến 11g00, sau khi kết thúc
phần hội chợ, mọi người vào bữa
trưa với không khí vui vẻ, với sự
phục vụ chu đáo, nhiệt tình của
các hội viên Caritas. Không gian
TGM trở nên ấm cúng, vui tươi
hơn bởi tiếng trò chuyện, cười nói
rôm rả xung quanh các bàn ăn.
Sau khi dùng cơm xong, ĐGQ đã
đến từng bàn, trao tặng cho mỗi
khách mời một phong bì làm quà
thể hiện sự quan tâm chia sẻ của
vị chủ chăn Giáo phận với những
khó khăn của anh chị em.
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Ngày gặp gỡ khép lại lúc
12g00, khi tất cả các khách mời
đã được nhận quà đầy đủ. Cha
GĐ Caritas cùng Ban tổ chức và
các hội viên Caritas lại ân cần
tiễn từng vị khách mời ra xe về.
Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ
hạnh phúc của anh chị em khi ra
về mới thấy hết được ý nghĩa trọn
vẹn của những đóng góp từ quý
ân nhân và những sự chuẩn bị
chu đáo của ban tổ chức. Tạ ơn
Chúa đã nối kết mọi người trong
tình yêu thương, để mọi người
đều cảm nhận được tình thương
dành cho nhau, để dù cuộc sống
dẫu còn nhiều khó khăn thì
những vị khách mời khi đến với
ngày hội hôm nay sẽ thấy mình
vẫn được luôn yêu thương và
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quan tâm nâng đỡ từ những vị
mục tử của Chúa.
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CHƯƠNG TRÌNH MỔ SỨT MÔI
HÀM ẾCH VÀ SẸO BỎNG
Vũ Quân

Các bệnh nhân và người thân lưu trú tại giáo xứ Nam Hòa

hương trình Mổ Hàm
ếch, Sứt môi, Sẹo
bỏng miễn phí, do
đoàn bác sĩ Mỹ Surgicorps phối
hợp với Bệnh viện Chỉnh hình
Phục hồi Chức năng cùng thực
hiện diễn ra từ Chúa nhật ngày
28/10/2018
đến
hết
ngày
01/11/2018. Caritas Tổng Giáo
phận Sài Gòn đã nối kết cho gần
30 bệnh nhân nghèo từ các tỉnh

C

đến bệnh viện để được tham gia
chương trình, phẫu thuật chữa trị.
Sáng ngày 28/10/2018, tại
Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi
Chức năng, số 1A Lý Thường
Kiệt, quận Tân Bình, Tp. HCM, có
118 bệnh nhân bao gồm trẻ em
và người lớn có mặt để được
khám chẩn đoán sàng lọc. Sau
khi khám chẩn đoán thì có trên 70
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bệnh nhân đủ điều kiện được
phẫu thuật.
Do số lượng đăng ký phẫu
thuật đông, nên bệnh viện không
đủ giường cho bệnh nhân ở lại
đợi phẫu thuật, vì thế bệnh viện
đã liên hệ với Caritas Tổng Giáo
phận Sài Gòn hỗ trợ chỗ lưu trú
cho những bệnh nhân phẫu thuật
trong ngày thứ Tư, thứ Năm tại
nhà thờ giáo xứ Nam Hòa.
Được sự hỗ trợ của Cha
Phanxicô Đậu Nguyễn Hoàng
Linh - Chánh xứ giáo xứ Nam
Hòa, hơn 30 bệnh nhân và thân
nhân được đón tiếp tại giáo xứ
Nam Hoà để nghỉ ngơi chờ phẫu
thuật. Tại đây, Cha Phanxicô
cùng với hội viên Caritas và cộng
đoàn giáo xứ tạo điều kiện cho
các bệnh nhân chỗ ăn chỗ ở chu
đáo, để mọi người yên tâm trong
việc điều trị.
Có 70 bệnh nhân được chữa
trị, đã mang nhiều hy vọng. Hy
vọng sẽ cải thiện được khuôn
mặt, sẽ không phải tự ti, sẽ có
được cuộc sống bình thường như
trước đây. Không chỉ là hy vọng
của người lớn, mà còn đối với trẻ
em sứt môi, hở hàm ếch, niềm hy
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vọng cũng không k m. Những dị
tật trên khuôn mặt các em, không
những ảnh hưởng tới ngoại hình,
mà còn gây ảnh hưởng lớn đối
với phát triển cơ thể và tâm lý của
trẻ em.
Trong số các bệnh nhân đủ
điều kiện được phẫu thuật miễn
phí, có những trường hợp đến từ
những vùng xa xôi địa đầu tổ
quốc như Yên Bái, Thái Nguyên,
Hà Nội. Qua sự chia sẻ thông tin
trên mạng xã hội, họ được giới
thiệu, đăng ký chương trình này.
Trường hợp như chị HTT, 27
tuổi, quê ở Yên Bái, bị bỏng xăng
cách đây 2 năm. Chị biết đến
chương trình trên mạng xã hội
thông qua sự chia sẻ của một
người quen. Chị bị bỏng làm biến
dạng hết khuôn mặt, phần ngực,
hai tay không thể cầm nắm được,
khiến cuộc sống của chị trở nên
khó khăn hơn, mặc cảm tự ti
không dám tiếp xúc với xã hội.
Chị rất vui vì tìm được chương
trình Mổ Hở hàm ếch, sẹo bỏng
do Nhịp Cầu Caritas đưa tin. Chị
hy vọng chương trình sẽ giúp chị
cải thiện thẩm mỹ khuôn mặt để
tự tin tiếp xúc với mọi người và
làm việc trở lại.

Bữa cơm chiều của các bệnh nhân tại giáo xứ Nam Hòa

Còn trường hợp em PTĐ, 7
tuổi, quê ở Thái Nguyên, bị bỏng
cồn cách đây hơn 1 năm. Em bị
bỏng nặng từ cằm xuống hai tay
hai chân, phải cưa mất chân phải.
Các vết sẹo khiến em bị dính cằm
với ngực, không thể ngẩng đầu
lên được. Qua mạng xã hội
Facebook, bố em được một
người quen giới thiệu và đăng ký
chương trình. Gia đình b hy
vọng đây là cơ hội giúp b được
phẫu thuật chỉnh sửa các vết sẹo,
giúp b cải thiện sức khoẻ và
thẩm mỹ để b được hoà nhập
với cuộc sống.
Trường hợp chị NTD, 25 tuổi,
ở Hà Nội, bị bỏng xăng cách đây

hơn một năm. Các vết bỏng làm
biến dạng khuôn mặt, hai tay
không thể làm việc, cầm nắm
bình thường được. Chị hy vọng
sau khi phẫu thuật chị có thể sinh
hoạt được tốt hơn, nhất là khuôn
mặt được cải thiện để tự tin hơn
trong cuộc sống.
Hơn 70 bệnh nhân chỉ là một
phần nhỏ trong rất nhiều trường
hợp cần được hỗ trợ phẫu thuật,
nhưng cũng nói lên phần nào về
mối dây liên kết yêu thương của
con người. Chính vì vậy, hẳn đây
là một chương trình đầy ý nghĩa
và nhân văn mang đến cho cuộc
sống đầy hương hoa tình người.
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Khai Mạc Khóa Tập Huấn Cơ Bản
Hứa Vy

S

áng ngày 24/11/2018,
Ban Caritas TGP Sài
Gòn đã khai mạc khóa
Tập huấn Cơ bản về Linh đạo
Caritas và Công tác bác ái xã hội
thực hành khóa 08, tại Hội trường
Tòa Tổng giám mục Sài Gòn, 180
Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3,
Tp.HCM.
Tham dự buổi khai mạc có Cha
Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng – Giám
đốc Caritas TGP Sài Gòn, nữ tu
Anna Nguyễn Thị Thanh Lan –
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Phụ trách khóa tập huấn và anh
Giuse Thực trợ giảng, cùng với
gần 100 học viên là anh chị em
giáo dân đang sinh hoạt trong các
đoàn thể của các giáo xứ thuộc
14 giáo hạt trong TGP Sài Gòn.
Mục tiêu của khóa học là giúp các
học viên học 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 khoá tập huấn, các học viên
được tham gia vào Ban Caritas
giáo xứ và hoạt động bác ái xã

hội theo sự hướng dẫn của cha
chánh xứ. Khóa học diễn ra trong
các ngày thứ Bảy từ 24/11/2018,
01/12/2018, 15/12/2018 và kết
thúc vào ngày 05/01/2019.
Khóa tập huấn sẽ lần lượt học
hỏi các chủ đề: Linh Đạo Caritas,
Nội quy - Sứ mạng phục vụ của
Caritas, do Cha Vinh Sơn Vũ
Ngọc Đồng giảng dạy; chủ đề 2:
Xây dựng mối quan hệ giao tiếp
trong tình bác ái, do Thạc sĩ
Giuse Lê Thanh Liêm giảng; chủ
đề 3 về Công tác xã hội thực
hành theo nhóm và chủ đề 4 về
Xây dựng kế hoạch hoạt động
bác ái xã hội, do TS.
GioanBaotixita Vũ Nhi Công
giảng; chủ đề 5 về Phân biệt
Công tác từ thiện, Công tác xã hội

thực hành và Công tác bác ái xã
hội trong tổ chức Caritas, do Cha
Micae Trương Thanh Tâm SJ
giảng dạy.
Trong ngày tập huấn đầu tiên
với chủ đề Linh Đạo Caritas, Nội
quy – Sứ mạng phục vụ của
Caritas, Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc
Đồng đã ân cần giải thích cho các
học viên hiểu rõ ý nghĩa về các
khái niệm Linh đạo, Linh đạo Kitô
giáo, và Linh đạo Caritas.
Cha Vinh Sơn giúp các học
viên hiểu được rằng, Caritas là tổ
chức trong Giáo hội Công giáo có
nhiệm vụ điều phối, cổ võ việc
thực thi bác ái xã hội. Vì vậy
Caritas không phải là một cơ
quan từ thiện xã hội thuần túy và
hội viên Caritas cũng không làm
NHỊP CẦU CARITAS 92 -

21

CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

việc bác ái cùng một động lực và
ý hướng hay cách thế như mọi
nhân viên công tác xã hội. Như
mọi hoạt động của Giáo hội, hoạt
động của Caritas phải được thúc
đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Do
đó, Caritas có một „linh đạo‟ để
hướng dẫn đời sống của người
làm công tác bác ái xã hội. Sống
“linh đạo Caritas” là sống dưới tác
động của Chúa Thánh Thần,
Đấng làm cho họ tham dự một
cách trung thành và tin tưởng vào
sứ mạng của Chúa Kitô là yêu
thương mọi người, đặc biệt là
những người nghèo, người đau
khổ bệnh tật, người bị bỏ rơi.
Những ví dụ sinh động,
những chia sẻ chân tình của Cha
Vinh Sơn giúp các học viên hiểu
sâu sắc hơn ý nghĩa của Linh đạo

Caritas, qua đó, giúp mọi người ý
thức hơn trách nhiệm của một hội
viên Caritas trong yêu thương
phục vụ tha nhân, và làm tăng
thêm động lực để “sống yêu
thương như Thiên Chúa đã yêu
thương con người.”
Trong suốt cả ngày học, các
học viên đã học tập với tinh thần
nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu
những kiến thức mới và tích cực
thảo luận nhóm.
Buổi học kết thúc 15g30 trong
niềm vui, hứng khởi khi được học
hỏi những bài học ý nghĩa. Tạ ơn
Chúa đã quy tụ mọi người lại
trong tình hiệp nhất trong cùng
một mục tiêu học hỏi, trau dồi kỹ
năng và đào luyện con tim để làm
hành trang trên con đường dấn
thân phục vụ anh chị em mai này.

Bầu khí các học viên thảo luận đề tài trong buổi tập huấn
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KHÁM CHỮA BỆNH
TẠI GIÁO ĐIỂM CẦN GIỜ
Vũ Quân

Đ

ây là chương trình
khám sức khỏe được
tổ chức định kỳ hằng
tháng thuộc dự án “Chăm sóc
sức khỏe cho người có hoàn
cảnh đặc biệt”, do ba thành phần
trong Tổng Giáo phận Sài Gòn:
Nhóm Y Tế Công Giáo, Doanh
nhân Công giáo và Ban Caritas
phối hợp thực hiện, và trao cho

nữ tu Maria Hoàng Thị Ngọc Hoa
phụ trách.
Địa điểm chúng tôi đến khám
và phát thuốc cho gần 200 người
không phân biệt tôn giáo là giáo
điểm Doi Lầu, nay được đổi tên
thành giáo điểm Chúa Chiên
Lành thuộc giáo hạt Xóm Chiếu,
do Cha Giuse Nguyễn Văn Khiêm
phụ trách.
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Dân ở đây rất nghèo, họ sống
lây lất bằng nghề mò cua, bắt ốc
hoặc ai thuê gì làm nấy. Người
trẻ thường rời đi, tìm đến các khu
công nghiệp để làm ăn, nên trong
vùng đa phần là người già và trẻ
con.
Do mức sống không cao vì
vậy ý thức chăm sóc sức khỏe
hay ý thức về những căn bệnh
nguy hiểm không được mọi người
lưu tâm hay để ý, “Cứ khám là có
bệnh, không khám thì không có,
đợi có bệnh rồi đi luôn một lần”.
Sáng ngày 11/11/2018, mọi
người đã có mặt tại văn phòng
Caritas TGP Sài Gòn, để chuẩn bị
cho chuyến đi. Trên chiếc xe 50
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chỗ, nào là các bác sĩ, dược sĩ,
cùng với các thành viên Caritas
Sài Gòn, kèm theo rất nhiều phần
quà với thuốc. Đến 6g00 xe bắt
đầu lăn bánh.
Đoàn đến giáo điểm Chúa
Chiên Lành, được sự điều phối
của cha Giuse cùng với các bạn
trẻ, đã giúp cho công việc của
đoàn được trở nên thuận tiện.
Ngoài việc được khám chữa
bệnh, người dân còn được bác sĩ
hướng dẫn các kiến thức phòng
tránh một số bệnh nguy hiểm phổ
biến. Không ít người khi được
thăm khám chẩn đoán, đều được
các bác sĩ kịp thời phát hiện
bệnh. Điển hình như trường hợp

của một bệnh nhân, hơn một năm
đi lại khó khăn đều phải lệ thuộc
vào người thân hoặc xe lăn.
“Anh bị lâu chưa?
Vâng tôi bị đã hơn 1 năm rồi,
tôi đi khám nhiều nơi và đã từng
châm cứu rồi, hiện tại tôi vẫn
chưa thể tự đi được.
Nếu trước giờ anh có bài tập
vật lý trị liệu tốt thì bệnh của anh
có thể tốt hơn 90%, bởi vì anh
không bị liệt, anh chỉ yếu thôi.”
Sau khi dặn dò xong là cái bắt tay
thân tình giữa bác sĩ và bệnh
nhân.

Kết thúc buổi khám bệnh, mọi
người trong đoàn họp lượng giá
với nhau, các bác sĩ đánh giá và
góp ý thêm về buổi khám bệnh,
sau đó là bữa cơm thân tình cùng
với cha Giuse. Sau khi ra về, mọi
người được nhận một phần quà
đặc sản của Doi Lầu, như lời cám
ơn của cha Giuse dành cho đoàn.
Kết thúc một ngày đầy ý nghĩa,
sự mệt mỏi tuy có thể hiện trên
khuôn mặt của mỗi người, nhưng
ánh mắt và nụ cười tươi vui
không thiếu, qua đó ắt hẳn trong
mỗi người đã mang về một tinh
thần, một thông điệp của bác ái
yêu thương, lá lành đùm lá rách.
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HỌP MẶT CÁC ĐƠN VỊ THAM DỰ
LỄ HỘI GIÁNG SINH 2018
Ban TT Caritas Sài Gòn

áng thứ Bảy, ngày 24/11/2018, tại Hội trường của Tòa Tổng
giám mục Sài Gòn diễn ra buổi gặp gỡ giữa Ban Tổ chức Lễ
hội Giáng Sinh 2018 do Ban Caritas TGP phụ trách, cùng
với những vị phụ trách các đơn vị đã đăng ký cho các trẻ em đến tham
dự Lễ hội, gồm một số mái ấm, trường tình thương, trung tâm bảo trợ.

S

Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng – Giám đốc Caritas TGP Sài Gòn đã
khai mạc buổi gặp gỡ. Cha Vinh Sơn đã cám ơn quý vị phụ trách các
đơn vị đã cộng tác trong việc tổ chức ngày Lễ hội Giáng Sinh cho các
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, để mang lại cho các em niềm vui trong
dịp mừng lễ Giáng Sinh. Đồng thời, Cha cũng nhắc lại ý nghĩa của
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công việc này là phục vụ, đem niềm vui đến cho các em nhỏ kém may
mắn bằng sự tôn trọng, bằng tình yêu thương, và là cơ hội giúp các
em hoàn thiện hơn về mặt nhân bản khi dạy các em biết chia sẻ, giúp
đỡ và nhường nhịn nhau.
Tiếp đến phần trình bày của các nữ tu phụ trách, các tiểu ban trong
Lễ hội đã lần lượt chia sẻ những điều cần lưu ý, để các đơn vị tham
gia biết rõ, nắm vững những hoạt động sẽ diễn ra trong Lễ hội, nhằm
tạo nên một ngày hội vui tươi, ý nghĩa và an toàn cho các em tham dự.
Đây là bước chuẩn bị quan trọng hướng đến ngày Lễ hội Giáng Sinh
2018 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, với chủ đề "Đến để yêu
thương" sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, 22/12/2018, tại Trung tâm Mục vụ Sài
Gòn. Buổi họp kết thúc lúc 11g10 cùng ngày.
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TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC
SỨC KHỎE CƠ XƯƠNG KHỚP
Ban TT Caritas SG

Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Minh Đức chào đón tham dự viên

V

ào lúc 19g30, ngày
10/11/2018, tại hội quán
giáo xứ Từ Đức – giáo hạt
Thủ Đức – Tổng Giáo phận Sài
Gòn, 95 giáo dân trong giáo xứ
đã tham dự buổi Truyền thông
Giáo dục Sức khỏe, với chuyên
đề "Cập nhật các phương pháp
mới nhất về điều trị thoái hóa
khớp". Chương trình được thực
28 - NHỊP CẦU CARITAS 92

hiện qua sự phối hợp tổ chức
của: Ban Y tế Caritas Tổng Giáo
phận và Cha Giuse Nguyễn Minh
Đức - Chánh xứ giáo xứ Từ Đức.
Phần chia sẻ đề tài do bác sĩ (Bs)
Phạm Thế Hiển – Bv. Nguyễn Tri
Phương phụ trách.
Khai mạc buổi Chuyên đề, Cha
Giuse Nguyễn Minh Đức khuyến

khích mọi người hãy lắng nghe
để biết cách chăm sóc sức khỏe
cho chính mình và những người
thân, vì khi có sức khỏe thì mới
có khả năng sống tinh thần phục
vụ cách thiết thực.
Trong buổi truyền thông, bác sĩ
Hiển đã diễn giải chi tiết, nhiệt
tình về bệnh thoái hóa khớp có
triệu chứng như thế nào? Đâu là
nguyên nhân gây bệnh và
phương pháp điều trị nào là hiệu
quả nhất? Đồng thời giải đáp thắc
mắc của các tham dự viên, và
hướng dẫn cụ thể các tư thế tập
vật lý trị liệu, trao cho từng người

tài liệu hướng dẫn tập luyện mỗi
ngày để bảo vệ cơ xương khớp.
Buổi Truyền thông Giáo dục sức
khỏe Cơ xương khớp kết thúc lúc
21g15. Sau đó, bác sĩ Hiển còn
tiếp tục hướng dẫn riêng cho một
số quý ông bà có những thắc
mắc, những băn khoăn trong việc
chữa bệnh. Hiện diện đồng hành
trong suốt buổi Chuyên đề, cha
Chánh xứ Giuse đã cám ơn và
tiễn bác sĩ ra về. Nụ cười của
người Mục tử tươi vui, vì thêm
một lần được chăm lo cho đoàn
chiên Chúa đã trao phó.

Sau buổi học, Bác sĩ Thế Hiển giải đáp thắc mắc của các tham dự viên
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GIÁO XỨ HÀNG XANH

BỮA CƠM NHÂN ÁI
NhưTrang

Cha Chánh xứ Giuse Maria chào đón mọi người đến tham dự

rong sứ điệp công bố
tại Vatican, chuẩn bị
cho Ngày Thế giới
Người nghèo lần II năm 2018, với
chủ đề ”Người nghèo này kêu
lên và Chúa lắng nghe họ”. Đức
Thánh Cha Phanxicô mời gọi
“Các linh mục, tu sĩ nam nữ và
giáo dân trong các giáo xứ, các
hội đoàn và phong trào hãy làm

T
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cho câu trả lời của Giáo Hội cho
tiếng kêu của người nghèo trở
nên cụ thể, sống ngày này như
một thời điểm ưu tiên của công
cuộc tái truyền giảng Tin Mừng,
giúp chúng ta khám phá mỗi ngày
vẻ đẹp của Tin Mừng. Chúng ta
đừng để cơ hội ân phúc này rơi
vào hư vô”.

Các hội viên Caritas chuẩn bị bữa ăn

Đáp lại lời mời gọi của Đức
Thánh Cha, Cha Giuse Maria
Phạm Hồng Thái – Chánh xứ
giáo xứ Hàng Xanh đã trao trách
nhiệm cho Ban Caritas giáo xứ tổ
chức bữa cơm Nhân Ái và quà
tặng (mì gói và 100.000đ) cho
300 người có hoàn cảnh khó
khăn không phân biệt tôn giáo, cư

ngụ trong khu vực giáo xứ và cả
những người trọ vãng lai.
Chương trình được tổ chức ngày
17/11/2018, tại hội trường giáo
xứ Hàng Xanh, bắt đầu từ 10g30
và kết thúc lúc 13g00.

NHỊP CẦU CARITAS 92 -

31

CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

THÁNH MARTINO DE PORRES
THÁNH BỔN MẠNG NHIỀU CARITAS GIÁO XỨ
Ban Truyền thông Caritas SG

N

gày
3/11/2018,
Giáo hội mừng
kính
Thánh
Martino de Porres, là vị
thánh mà Ðức Thánh Cha
Gioan XXIII (23) đã tôn vinh
Ngài lên bậc hiển thánh ngày
6 tháng 5 năm 1962, và gọi
người là “Martinô Bác Ái”.
Thánh nhân muốn noi gương
Chúa là Đấng đã đến để
phục vụ và yêu thương mọi
người. Vì thế ngài luôn
khiêm tốn và tận tình săn sóc
không trừ một ai, cách riêng những thành phần nghèo hèn, yếu đau,
những trẻ nhỏ cô đơn côi cút, vì ngài luôn nhận ra Chúa ở trong họ.
Với những nhân đức rạng ngời của Thánh Nhân, mà cho đến hôm
nay nhiều người đau ốm, nghèo khổ vẫn luôn chạy đến xin Thánh
nhân cầu thay nguyện giúp trước mặt Chúa, và nhiều người vẫn nhận
được ơn như ý.
Để noi gương những nhân đức của ngài, sống tinh thần bác ái, yêu
thương chăm sóc người nghèo xung quanh. Ban Caritas một số giáo
xứ (Gx) trong Tổng giáo phận Sài Gòn đã nhận ngài làm Thánh Bổn
mạng: Gx. Phú Trung và Gx Tân Việt – giáo hạt Tân Sơn Nhì; Gx
Châu Nam – giáo hạt Hóc Môn; Gx Tam Hà – giáo hạt Thủ Đức; giáo
hạt Tân Định; giáo hạt Xóm Mới.
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Thánh Lễ đồng tế kính Thánh Martino de Porres - Bổn mạng Ban
Caritas giáo xứ Phú Trung được cử hành trọng thể vào chiều
05/11/2018, tại nhà thờ giáo xứ.
Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng - Giám đốc Caritas Sài Gòn chủ tế
Thánh lễ. Cùng đồng tế có Cha Vinh Sơn Nguyễn Bá Quý - nguyên
Linh hướng Ban Caritas giáo hạt, cùng quý Cha.
Ban Bác ái Xã hội giáo xứ Phú Trung được thành lập từ ngày
13/9/2007 do Cha chánh xứ Giuse Maria Lê Quốc Thăng phê chuẩn.
Đến ngày 22/02/2012 được đổi tên, gọi là Ban Caritas giáo xứ Phú
Trung.

Caritas giáo xứ Phú Trung mừng kính thánh Martino De Porres - bổn mạng 2018
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 CARITAS GIÁO XỨ TÂN VIỆT MỪNG BỔN MẠNG
Ngày 3/11/2018,
vào lúc 17g30,
Ban Caritas giáo
xứ Tân Việt mừng
kính thánh bổn
mạng Martino de
Porres tại nhà thờ
giáo xứ. Thánh lễ
do Cha Chánh xứ
Đa Minh Vũ Ngọc
Thủ chủ tế.
Ban Caritas giáo xứ Tân Việt được thành lập
ngày 3/11/2012, do Cha Chánh xứ Đa Minh
Vũ Ngọc Thủ phê chuẩn.
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CARITAS GIÁO XỨ CHÂU NAM MỪNG BỔN MẠNG
Ngày 3/11/2018, tại nhà thờ giáo xứ Châu Nam, Cha Chánh xứ
Giuse Lê Hoàng Minh đã dâng Thánh Lễ kính Thánh Martino de Porres
– Bổn mạng Caritas giáo xứ Châu Nam.

Ban Caritas giáo xứ Châu Nam trong ngày mừng lễ bổn mạng 2018
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CARITAS GIÁO XỨ TAM HÀ

MỪNG BỔN MẠNG
Caritas giáo xứ Tam Hà

S

áng thứ Bảy, vào lúc
4g45 ngày 3/11/2018,
tại nhà thờ giáo xứ
Tam Hà – hạt Thủ Đức, các hội
viên Caritas giáo xứ đã cùng
cộng đoàn hiệp dâng Thánh Lễ
mừng kính Thánh Martino de
Porres – Bổn mạng Caritas giáo
xứ.
Thánh lễ do cha Phó Phaolô
Maria Hoàng Minh Châu chủ tế.
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Cùng tham dự Thánh lễ mừng
Bổn mạng, có sự hiện diện của
Ban Hội đồng Mục vụ giáo xứ,
giáo khu và đại diện các hội đoàn
trong giáo xứ; Ban Liên kết
Caritas giáo hạt, và các hội viên
đại diện Ban Caritas các giáo xứ
trong giáo hạt Thủ Đức; quý Ân
nhân và quý khách mời đã luôn
cộng tác trong mọi công tác của
Caritas.

Cha chủ tế Phaolô Maria nhận của lễ

Trong Thánh lễ, Cha Phaolô
luôn nhắc nhở anh chị em cần
phải đào luyện con tim trở nên
khiêm tốn, tinh thần phục vụ tha
nhân vô vị lợi như Thánh bổn
mạng Martino. Học nơi Thánh

nhân đời sống cầu nguyện, kết
hiệp thân thiết với Chúa Giêsu
Thánh Thể, nhờ đó có khả năng
đến với người nghèo bằng trái tim
yêu thương của chính Chúa.
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Vào buổi trưa cùng ngày, mọi
người lại hiện diện đông đủ tại hội
quán giáo xứ, cùng chia sẻ tình
huynh đệ hiệp thông trong bữa
tiệc nhỏ và chương trình văn
nghệ cây nhà lá vườn, với tinh
thần cùng chung tay góp sức
thực thi bác ái yêu thương.

Giuse nhắc nhở anh chị em hãy
luôn ghi nhớ các nhân đức của
Thánh Martinô, nhất là mỗi khi
thực thi công tác bác ái yêu
thương, khi nhận và trao, là đem
Lòng Thương xót của Chúa đến
cho tha nhân. Buổi hồi tâm đã kết
thúc lúc 21g00.

Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ
Bổn mạng, trước đó một tuần,
vào lúc 19g30 ngày 26/10/2018,
các hội viên Caritas Tam Hà hiện
diện đông đủ tại phòng khách nhà
xứ. Cha chánh xứ Giuse Nguyễn
Đức Trí đã giúp các hội viên ôn
lại các nhân đức tốt lành của
Thánh Bổn mạng Martinô, Cha

Dịp mừng lễ bổn mạng đã kh p
lại, nhưng lại mở rộng thêm tình
thân thiết giữa các hội viên
Caritas trong giáo hạt, giữa các
hội đoàn trong giáo xứ. Xin Chúa
luôn ban nhiều hồng ân và tình
yêu thương đoàn kết giữa mọi
người, trong tinh thần là đoàn con
cùng một Cha Trên Trời.

Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Đức Trí giúp Caritas Tam Hà hồi tâm
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HÀNH HƯƠNG NHÀ THỜ MỒ
Ngọc Lâm

Cha Gioan Baotixita và Ban Caritas hiện diện tại Nhà thờ Mồ - Giáo phận Bà Rịa

“C

ộng
đoàn
Các
Thánh nhắc cho
chúng ta: Thiên
Chúa không khi nào quên chúng
ta, Thiên Chúa không khi nào bỏ
rơi chúng ta, để chúng ta được
mang trong mình niềm vui, niềm
hy vọng trở thành những chứng
nhân Tin Mừng của Chúa trong
thế giới hôm nay”. Đây là lời của
Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết

trên trang Twister của Ngài trong
dịp Lễ Các Thánh, Lễ Các Linh
hồn, mà cha Gioan Baotixita Vũ
Mạnh Hùng - Hạt trưởng và là
cha đặc trách Ban Caritas hạt
Xóm Mới dẫn làm chủ đề bài
giảng trong thánh lễ tạ ơn mừng
kính thánh Martino de Pores Bổn mạng Ban Caritas. Thánh lễ
được cử hành vào lúc 8g15, thứ
Bảy 3/11/2018, nhân chuyến
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hành hương kính viếng Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam
(CTTĐVN) tại nhà thờ Mồ thuộc
giáo xứ Hòa Xuân, giáo phận Bà
Rịa.
Hiệp dâng thánh lễ có ca đoàn
Thiện Chí - giáo xứ Lam Sơn –
giáo hạt Xóm Mới, quý vị trong
Ban Liên kết (BLK) và hơn 80 hội
viên Caritas (HVC) của Hạt Xóm
Mới. Cộng đoàn tham dự Thánh
lễ với tâm tình biết ơn, cầu
nguyện và tinh thần hiệp thông
trong các hoạt động bác ái xã hội
của Ban Caritas.
Chia sẻ trong thánh lễ, cha
chủ tế nói: “Bổn mạng Caritas hạt
Xóm Mới trong dịp liền kề 3 ngày
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lễ quan trọng, là lễ Các Thánh
Nam Nữ, lễ Các Đẳng Linh Hồn
và là Lễ kính Thánh Martino de
Pores - Bổn Mạng của chúng ta.
Trong dịp lễ Bổn mạng năm nay,
chúng ta đã thực hiện cuộc hành
hương đến nhà thờ Mồ, nơi đây
đã có 288 tín hữu Công giáo bị
giam cầm vào năm 1861, dưới
thời vua Tự Đức, cho đến đêm
ngày 7/01/1862, thì mạng sống
của tất cả các chứng nhân đức tin
này đã được trọn vẹn dâng lên
Thiên Chúa trong cuộc tử đạo,
như một lễ vật toàn thiêu. Các
ngài đã hy sinh tính mạng của
mình và đang sống niềm hy vọng
phục sinh trong Nước Chúa”.

Và ngài đã diễn đạt thêm: “Chúng
ta vui mừng vì đang sống trong
bầu khí của sự hiệp thông trọn
vẹn với các Thánh, chúng ta tung
hô, vui sướng và hãnh diện vì có
các ngài là những phần tử ưu tú
đã vượt qua bao gian khó trong
cuộc sống để đi đến đích điểm là
hạnh phúc Nước Trời. Và ngày lễ
Các Linh Hồn nhắc nhở rằng:
những người thân yêu của chúng
ta cũng đang được thanh luyện
để xứng đáng được sống bên
Chúa. Còn chúng ta là thành
phần lữ hành đang bước đi trong
cuộc đời này. Phải chăng, chuyến
hành hương hôm nay gợi lại cho
chúng ta cuộc đời là như thế,
cuộc đời cũng là một cuộc hành
hương để mỗi ngày chúng ta cố
gắng thanh luyện mình, để chúng
ta sống tình con thảo với Chúa.
Thiên Chúa luôn luôn dùng nhiều
cách nhắc nhớ, thúc đẩy để ta
luôn sẵn sàng tìm đường theo
Chúa, đó là con đường hành
hương, con đường rời bỏ con
người cũ kỹ với những cáu ghét,
để mang vào trong mình con
người của Đấng Phục Sinh. Chúa
Giêsu luôn luôn ban ơn nâng đỡ,
để giúp chúng ta đi trong cuộc đời
này một cách bình an trong niềm
vui”.

Đặc biệt, trong Thánh lễ Cha
đã cầu nguyện cho những người
thân yêu đã ra đi trước, cách
riêng, là sự ra đi của người bạn
đời của anh trưởng Ban Liên kết
Caritas giáo hạt Xóm Mới.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị
đại diện trong BLK đã có những
tâm tình tri ân gởi đến cha
Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh Giám đốc Caritas Giáo phận Bà
Rịa, cũng là cha Quản hạt và
quản lý nhà thờ Mồ, cùng quý
chức trong Ban Hành giáo - giáo
họ Kitô Vua - giáo xứ Hòa Xuân,
đã sẵn lòng vui vẻ đón tiếp để
đoàn hành hương trong Ban
Caritas hạt Xóm Mới được hiện
diện, tham quan, kính viếng và
dâng lễ.
Trong tâm tình tạ ơn Thiên
Chúa, mừng kính thánh Martino
và tôn vinh Các Thánh Tử đạo
Việt Nam, cách riêng các vị tử
đạo tại nhà thờ Mồ - Giáo phận
Bà Rịa, chúng con cầu xin các
thánh luôn cầu bầu cùng Chúa
tuôn đổ đầy tràn muôn vàn ơn
phúc xuống cho quý cha, quý
chức và toàn thể cộng đoàn
phụng vụ. Xin mẫu gương chứng
nhân đức tin của các Tử Đạo giúp
cho các hội viên Caritas luôn
vững mạnh trong lòng tin, lòng
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nhiệt tình và quảng đại hy sinh
trong cuộc sống hàng ngày.
Trước khi khởi hành, vào lúc
5g00 sáng, các hội viên Caritas
hạt Xóm Mới đã dự lễ và tập
trung trước tượng đài Lòng Chúa
thương xót – giáo xứ Hà Đông,
cùng Cha đồng hành cầu nguyện
xin Chúa ban bình an và mọi sự
tốt đẹp cho chuyến hành hương
này. Đoàn đến nhà thờ Mồ lúc 8g
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và dâng lễ tại đây. Thánh lễ kết
thúc lúc 9g15, sau đó đoàn lên xe
đi ra Vũng Tàu, gh bãi tắm Gió
Biển để vui chơi, sinh hoạt. Đúng
12g30, đoàn tiếp tục di chuyển ra
nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu, ăn trưa
tại nhà ăn của quý xơ dòng Mến
Thánh Giá Xuân Lộc và nghỉ trưa
đến 14g00 thì chào tạm biệt Vũng
Tàu – Bà Rịa, trở về giáo xứ Hà
Đông vào đúng 17g00 cùng ngày.

GIÁO XỨ TÂN THÀNH

MỪNG BỔN MẠNG BAN CARITAS
Thảo Qua

ất cả Kitô hữu đều
được mời gọi sống
tâm tình bác ái,
nhất là các hội viên Caritas bằng
cuộc sống noi gương các Thánh
tử vì đạo tại Việt Nam".

"T

Lời mời gọi của Cha Vinh Sơn
Vũ Ngọc Đồng - Giám đốc Caritas
Tổng giáo phận TPHCM (TGP)
trong Thánh lễ trọng thể mừng
các thánh Tử Đạo tại Việt Nam,
tưởng nhớ Thánh nữ Êlisab t
nước Hungary – bổn mạng Ban
Caritas, và kỷ niệm 05 năm ngày

thành lập Caritas giáo xứ, vào lúc
17g30 ngày 17/11/2018, tại nhà
thờ Thánh Vinh Sơn, giáo xứ Tân
Thành.
Thánh lễ do Cha Vinh Sơn Vũ
Ngọc Đồng chủ sự. Đồng tế với
ngài là Cha Vinh Sơn Nguyễn Bá
Quý - nguyên linh hướng Caritas
giáo hạt Tân Sơn Nhì; Cha
Đaminh Phạm Minh Thuỷ - chánh
xứ giáo xứ Tân Thành.
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Tham dự Thánh lễ có đại diện
Caritas giáo hạt và các giáo xứ
trong giáo hạt Tân Sơn Nhì, Hội
đồng Mục vụ giáo xứ, Ban Điều
hành các giáo họ, Ban Chấp hành
các đoàn thể, ân nhân và cộng
đoàn giáo xứ Tân Thành.
Trong bài giảng, linh mục Vinh
Sơn Giám đốc đã chia sẻ về sống
tinh thần tử đạo trong công việc
thực thi bác ái. Ngài quảng diễn:
Tất cả Kitô hữu đều được mời gọi
sống tâm tình bác ái, nhất là các
hội viên Caritas bằng cuộc sống
noi gương các Thánh Tử Đạo
Việt Nam bằng hành động thực
thi bác ái, qua việc: Sống kết hiệp
mật thiết, trung thành, cầu
nguyện liên lỉ với Thiên Chúa
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trong cuộc sống hằng ngày; yêu
mến anh chị em mình; trung
thành, chấp nhận hy sinh chứ
không từ bỏ niềm tin vào Chúa.
Hôm nay, Thánh lễ mừng các
thánh Tử Đạo tại Việt Nam và
Thánh bổn mạng Ban Caritas,
ngài mời gọi mọi người cầu xin
với các thánh Tử Đạo cho mỗi
người nhận ra trong tình huống
cụ thể của mình luôn noi gương
các ngài bằng lòng kính mến
Thiên Chúa, yêu thương anh chị
em của mình, nhất là những anh
chị em nghèo khổ cho dù có sự
đáp lại như thế này thế kia.
Cuối lễ, chị Maria Trần Thị
Tuyết - Trưởng ban Liên kết thay lời các hội viên Caritas giáo

xứ cám ơn Cha Chánh xứ, Cha
Giám đốc, Cha đồng tế, quý
khách và cộng đoàn.
Đáp từ, Cha Vinh Sơn cám
ơn Cha Chánh xứ, cộng đoàn
giáo xứ, chúc mừng các thành
viên Caritas qua 05 năm đã có sự
hoạt động tiến bộ và ngày càng đi
sâu vào tâm tình Caritas của việc
thực thi bác ái với tất cả trái tim
trong sự khiêm tốn, cầu nguyện,
thánh hóa chính mình và luôn
hướng đến những người khó
khăn.
Cha chánh xứ cám ơn các hội
viên Caritas đã hy sinh thời gian,
công sức để thực hiện công tác
từ thiện bác ái thay cho giáo xứ;
các ân nhân đã giúp cho Ban
Caritas có phương tiện để hoạt
động. Ngài nhắc nhở: việc thực
thi bác ái là của mọi người, hội
viên Caritas chỉ là những tôi tớ,
chuyển tải những tấm lòng của
mọi người đến nơi này nơi khác;
mời gọi thêm nhiều hội viên mới
để cho việc sinh hoạt Caritas giáo
xứ phát triển hơn.
Tiếng hát bài "Lạy Các Thánh
Tử Đạo Việt Nam" từ ca đoàn
Tông Đồ Đức Mẹ thật dịu ngọt đã
kết thúc Thánh lễ lúc 18g45. Sau
đó là chụp hình lưu niệm và liên
hoan chúc mừng.

Được biết, ngày 28/12/2013,
tại nhà thờ Thánh Vinh Sơn - giáo
xứ Tân Thành, dưới sự chứng
kiến của Cha chánh xứ Đaminh
Phạm Minh Thuỷ, Cha Vinh Sơn
Vũ Ngọc Đồng, Cha Vinh Sơn
Nguyễn Bá Quý, Cha Phêrô
Nguyễn Quốc Hoàng - dòng Cát
Minh và Cha Giuse Nguyễn
Nguyên Hoàng Minh Quân - SDB,
đại diện Caritas TGP, đại diện
Caritas giáo hạt và các giáo xứ
trong giáo hạt Tân Sơn Nhì, cùng
cộng đoàn, Ban Caritas giáo xứ
với 19 thành viên đã ra mắt và
chính thức đi vào hoạt động.
Hoạt động thường xuyên hằng
năm:


Thăm bệnh nhân và các cụ
già neo đơn.

Đi bác ái vùng sâu vùng xa,
thăm các mái ấm.

Giúp giáo xứ tổ chức cây
mùa xuân cho những người
nghèo, neo đơn, và chúc thọ các
cụ từ 70 tuổi trở lên vào mùng 02
tết.

Tham gia chương trình vui
xuân với các em có hoàn cảnh
đặc biệt do Ban Caritas TGP tổ
chức.
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GÓC CHIA SẺ

ĐEM TÌNH THƯƠNG CHÚA
ĐẾN CHO NGƯỜI NGHÈO
Ngày 23/11/2018, trong tinh
thần bác ái yêu thương của
người hội viên Caritas, tôi nhận
sự sai đi từ Cha cố Antôn, chở
những bao quần áo cũ cho anh
chị em dân tộc Tây Nguyên thuộc
giáo xứ Phước Bình, tỉnh Bình
Phước. Chuyến đi chúng tôi có 2
người, đã tranh thủ chất hàng lên
xe từ ngày hôm trước để hôm
sau khởi hành sớm.

Cha Antôn Phạm Gia Thuấn

Đ

em tình thương Chúa
đến cho người nghèo,
là bí quyết và thực
hành trong đời sống của vị linh
mục năm nay đã 87 tuổi, nhưng
vẫn miệt mài lo lắng cho người
nghèo. Người tôi muốn nói đến là
Cha cố Antôn Phạm Gia Thuấn –
nguyên Chánh xứ giáo xứ Trung
Chánh – giáo hạt Hóc môn.
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Sau gần bốn tiếng đồng hồ,
xe chúng tôi cũng đã đến điểm
hẹn. Đón tiếp chúng tôi là nữ tu
Liễu, phụ trách mái ấm nuôi trẻ
em đồng bào Sắc tộc của Dòng
Nữ Vương Hòa Bình, Xơ hướng
dẫn chúng tôi đậu xe vào sân
ngôi trường mầm non Hoa Hồng.
Vừa đến sân trường, đập vào mắt
tôi là một baner chạy dài với hàng
tít “Một nhân cách tốt sẽ nẩy nở
trong môi trường thân thiện”,
thật là cao đẹp khi quý xơ chọn
một tiêu đề giáo dục cho trẻ em,
một nhân cách làm người tốt
trong xã hội.

Sau khi nghỉ ngơi một chút,
chúng tôi đi tiếp khoảng ba cây số
nữa, từ xa ẩn khuất dưới những
hàng cây điều là hai dãy nhà mà
nghe Xơ phụ trách cho biết là một
dãy dành cho trẻ nam, và một dãy
cho trẻ em nữ. Dãy nhà đã xuống
cấp với thời gian, tường thì loang
lổ màu đất đỏ, sau dãy nhà là nhà
ăn với những bộ bàn ghế rất đơn
sơ mộc mạc.
Chúng tôi hỏi thăm Xơ về sinh
hoạt của mái ấm, và biết mái ấm
nuôi nội trú cho khoảng hơn trăm
em đồng bào Sắc tộc, các em
đều đi học ở trường nhà nước.
Nhà các em ở trong buôn làng rất
xa, không thể về nhà được, nên
Dòng Nữ Vương Hòa Bình lập ra
nơi lưu trú này để các em ăn ở

trong thời gian đi học. Lo cho các
em nơi ăn chốn ở, đủ cơm gạo
hằng bữa cũng là nỗi lo lắng của
các nữ tu. Ngoài ra, kèm các em
học hành cũng là vấn đề cần
thiết. Có em vào học ở trường
chẳng biết chữ gì, thầy cô ngao
ngán không biết có theo nổi lớp
học không, các nữ tu lại phải dạy
kèm để các em theo kịp lớp.
Xe hàng đã được các em phụ
mang xuống hết, nhìn đống hàng
trên bảy chục bao quần áo chúng
tôi hỏi Xơ là nhiều như vậy
chuyển vào buôn làng bao giờ
mới hết? “Ôi! Không dám cho bà
con ngay đâu, còn phải soạn ra,
rồi chia cho mỗi buôn một ít, cho
mỗi em mấy cái đem về cho gia
đình mặc lễ, tết, như vậy là quý
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lắm đó chú ạ, thôi thì cũ người mà
mới ta, có được như vậy là mừng
lắm, cho con gửi lời cảm ơn Cha
Cố nhiều, bà con dân tộc họ có
cái mặc lễ tết, mặc chống lại cái
rét mùa đông là mừng lắm đó”.
Trên đường đi, nghe qua lời
kể của Xơ, mới biết Cha Cố mình
hay thật, tài thật, ngóc ngách
buôn làng dân tộc nghèo nào
cũng đến, cũng biết. Thật đúng
như vậy, lo cho người nghèo, thì
nơi nào Cha cố Antôn cũng đi,
Miền Tây sông nước thì Cha xây
cầu, làm đường, cho trẻ em xe
đạp để đi học, nông dân thì cho
xuồng để đi giăng câu, đặt lờ
kiếm sống, đi Tây Nguyên thì cho
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sách vở quần áo giúp cho những
người mà cả cuộc đời chỉ biết có
cái gùi và cây chà gạt (con dao
cán làm bằng gốc tre rừng) bữa
đói bữa no trên nương trên rẫy,
quần áo không đủ che thân,
không đủ ấm lòng khi mùa đông
rét buốt.
Nhớ lại câu chuyện trước đây,
có người đã hỏi Cha Cố, bí quyết
nào mà cha 87 tuổi rồi mà sức
khỏe cha mạnh mẽ thế, chậm rãi
cha trả lời "Có gì đâu chỉ là tôi
luôn đem tình yêu thương của
Chúa cho người nghèo".
Trung Chánh 23/11/2018.
Người chuyển hàng.

GÓP NHẶT TRUYỆN Ý NGHĨA

CẬU BÉ MUỐN MUA THƯỢNG ĐẾ

ào thế kỷ 20, tại một thành
phố nhỏ ở phía Tây nước
Mỹ, một cậu b khoảng 10
tuổi cầm trong tay đồng 1 đô la đi
đến từng cửa hàng ở ven đường
và hỏi rằng: “Xin hỏi, ở đây có
bán Thượng Đế không ạ?”. Các
chủ cửa hàng hoặc nói không có,
hoặc cho là cậu b phá phách
bèn đuổi đi ngay.

V

Khi trời sắp tối, cậu b vẫn cố
gắng đi đến hỏi cửa hàng thứ
69: “Xin hỏi, ở đây có bán
Thượng Đế không ạ?”.

Ông chủ là một bác khoảng 60
tuổi, tóc đã bạc trắng, n t mặt rất
ôn hòa, ông mỉm cười hỏi cậu
bé: “Cháu bé này, cháu hãy cho
ta biết, cháu muốn mua Thượng
Đế để làm gì?”.
Có người trả lời mình nên cậu b
cảm động rơi nước mắt, cậu nói
với ông chủ rằng cha mẹ của cậu
qua đời từ sớm, bây giờ chú đang
nuôi cậu. Người chú làm việc ở
công trường xây dựng, vài ngày
trước bị ngã khỏi giàn giáo, đến
nay hôn mê chưa tỉnh lại. Bác sĩ
nói, chỉ có Thượng Đế mới có thể
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giúp được ông ấy. Cậu b nghĩ
rằng nhất định Thượng Đế là một
thứ gì đó vô cùng kỳ diệu.
“Cháu phải mua Thượng Đế về
cho chú của cháu ăn thì vết
thương sẽ khỏi”.
Nghe xong những lời cậu b nói,
mắt ông chủ cũng rơm rớm nước,
ông hỏi: “Cháu có bao nhiêu
tiền?”
“1 đô la ạ!”
“Cháu bé, thật may giá của
Thượng Đế cũng vừa vặn 1 đô
la”.
Ông chủ nhận lấy đồng xu trong
tay cậu b , lấy một chai nước có
dòng chữ “Nụ hôn của Thượng
Đế” trên kệ xuống và nói: “Cháu
bé, cháu cầm lấy đi này, chú của
cháu uống xong bình „Thượng Đế‟
này thì sẽ khỏe lại thôi”.
Cậu b vô cùng sung sướng
hạnh phúc ôm chặt lấy chai nước
trong lòng, vui mừng chạy đến
bệnh viện. Khi vào đến phòng
bệnh, cậu b reo lên: “Chú ơi,
cháu đã mua Thượng Đế về rồi,
chú mau khỏe lại chú nhé!”.
Ngày hôm sau, một nhóm
chuyên gia y học hàng đầu
thế giới đã bay đến thành
nhỏ này, đến bệnh viện nơi
50 - NHỊP CẦU CARITAS 92

các
trên
phố
chú

của cậu b đang nằm và tiến
hành hội chẩn. Không bao lâu
sau, chú của cậu b đã được
cứu.
Khi chú của cậu b xuất viện,
nhìn thấy hóa đơn tiền viện phí
thì suýt chút nữa ngất đi. Thế
nhưng, một tin tức từ phương xa
đã hóa giải lo lắng của anh, được
biết một người có tên là Bondi đã
giúp anh trả hết tiền viện phí,
nhóm bác sĩ cũng là do ông Bondi
gửi đến.
Sau này, người chú mới biết
được ông Bondi là một tỷ phú,
cửa hàng tạp hóa mà cậu b đến
mua “Thượng Đế” thuộc sở hữu
của ông ấy, khi rảnh rỗi ông
thường đến đó để giết thời gian.
Chú của cậu b vô cùng xúc
động, anh tập tức cùng cậu b
đến cảm ơn. Nhân viên cửa hàng
nói với hai chú cháu rằng ông chủ
đã đi du lịch rồi, bảo họ không
cần bận lòng và trao cho người
chú lá thư do chính ông Bondi
viết.
Trong thư viết rằng: “Chàng trai,
cậu không cần phải cảm ơn tôi,
cháu của cậu đã trả hết mọi thứ
rồi. Điều tôi muốn nói đó là cậu có
được cháu bé quả thật là quá
may mắn đấy. Để cứu cậu, cháu

bé đã cầm 1 đô la đi khắp nơi để
mua Thượng Đế…. Hãy cảm ơn
Thượng Đế, chính Người đã cứu
cậu. Nhưng nhất định cậu phải
luôn ghi nhớ rằng Thượng Đế thật
sự chính là tình yêu thương của
con người!”.
Câu chuyện chưa kết thúc ở đây.
Sau này, khi lớn lên, cậu b thi

vào trường y. Để cảm ơn tỷ phú
Bondi từng cứu chú mình cũng
như để giúp nhiều người bị
thương khác, cậu b đã phát
minh ra băng dán cá nhân và đặt
tên là Bondi.

Theo Thanh Trúc (trithucvn.net)

----------------------------------------------------------------------------------------

HIỆP DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN
Ban Liên kết Caritas giáo hạt Tân Định kính báo:
Hội viên Caritas giáo xứ Vườn Xoài

Bà TÊRÊSA PHẠM ÁNH TUYẾT
Sinh năm 1955
Được Chúa gọi về ngày 07 tháng 11 năm 2018
Tại tư gia – giáo xứ Vườn Xoài – giáo hạt Tân Định
Hưởng thọ 64 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 Têrêsa
sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Chúng con chân thành cám ơn.
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Cười Mỉm Chi
Buồn vì không biết cỡ chân cá sấu
Thấy ông già Noel cầm một bức thư buồn bã,
vợ ông hỏi:
- Sao thế anh yêu? Chuyện gì khiến anh phiền
muộn thế này?
Ông già Noel đáp:
- Có một điều ước anh không thể thực hiện
được và anh rất buồn về chuyện đó.
- Điều gì có thể làm khó được ông già Noel tài giỏi của em thế?
- Một đứa b hỏi xin một đôi giày cá sấu.
Vợ ông ngạc nhiên:
- Chuyện đó có gì khó đâu anh yêu. Có biết bao nhiêu đôi giày cá sấu
trên đời.
Ông già Noel thở dài:
- Nhưng vấn đề là anh không biết con cá sấu của cậu b ấy đi cỡ giày
nào mới vừa.
- !!!

Già rồi mà vẫn bị lừa
Chuông cửa reo giữa đêm Giáng Sinh tại một ngôi nhà trong khu biệt
thự sang trọng. Ông già Noel xuất hiện và bảo với chủ nhân:
- Hãy nói 3 điều ước, ta sẽ đáp ứng ngay.
Chủ nhà nghe vậy háo hức nói:
- Một cỗ Roll-Royce đời 2008, một căn biệt thự có vườn giữa
Hollywood và một triệu USD trong tài khoản ngân hàng.
Ông già Noel gật gù:
- OK! Nhưng xin hỏi lại một câu: Ngươi được bao nhiêu tuổi rồi?
- Mới…42, thưa ông! - Chủ nhân hồ hởi đáp.
Ông già Noel nhún vai:
- Ngần ấy tuổi mà còn tin ông già Noel là có thật ư?
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VĂN PHÒNG 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
Lưu hành nội bộ
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