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Lêi Ngá 
ác bạn thân mến! 

Trong những ngày vừa qua, Caritas Việt Nam đã tổ 

chức Hội nghị Thƣờng niên và Kỷ niệm 10 Năm Hoạt 

Động, vào những ngày 23 - 25 tháng 10, tại Tòa Giám 

Mục Xuân Lộc.  

Trong biến cố quan trọng này, chúng ta đƣợc đón tiếp khoảng 180 

tham dự viên, trong đó có 120 đại biểu của Caritas đến từ 26 Caritas 

giáo phận và 60 khách mời. Trong số những khách mời, đặc biệt có sự 

hiện diện của: Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch Hội đồng 

Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Marek Jalewski - Đại diện Tòa Thánh 

tại Việt Nam và một số các vị Giám mục khác.   

Những ngày hội nghị thật sinh động với nhiều bài thuyết trình, tham 

luận, hội thảo, chia sẻ xoay quanh chủ đề “Liên Đới Để Thăng Tiến”. 

Tất cả đã đem lại nhiều suy tƣ, nhiều đề nghị và nhiều quyết tâm cho 

những hoạt động sắp tới của mạng lƣới Caritas trên toàn quốc. 

Xin tạ ơn Chúa và xin Ngài chúc lành cho công việc Ngài đã khởi 

sự cho Caritas Việt Nam.  

Chúng ta cũng nhớ và hiệp thông trong lời cầu nguyện cho các linh 

hồn đã đƣợc Chúa gọi về. Đặc biệt, chúng ta nhớ đến Đức Tổng 

Phaolô Bùi Văn Đọc kính yêu của chúng ta trong tháng kính Các Đẳng 

sắp tới.  

Thân mến chào các bạn. 

Nhịp cầu Caritas 

 

 

 

C 
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LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

NHỮNG CON NGƢỜI MANG 

NẶNG TÌNH QUÊ HƢƠNG 

Lm. Quang Tuyến 

 

ời của một bài hát nào 

ấy vang lên thật hùng 

hồn mang đầy ý nghĩa 

khi kính nhớ đến các thánh Tử 

Đạo Việt Nam:   

   Nhạc chiến thắng vang dậy 

rền trời. Dòng máu thắm tô đẹp 

tuyệt vời còn lưu danh thiên thu.  

Đây những anh hùng Việt Nam 

trung thành theo gương Chúa 

Giêsu.  Gươm đao thêm dũng chí, 

nhục hình thêm can trường từng 

lớp lớp tiến ra pháp trường … 

Vâng, bài hát đã làm rung 

động lên trong tim bao ngƣời, 

những ngƣời mang tên Kitô hữu 

L 



CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN 

 

4  - NHỊP CẦU CARITAS 91 

Việt Nam hôm nay. Bởi sự oai 

hùng của những lớp ngƣời đi 

trƣớc mang trong mình dòng máu 

đỏ, làn da vàng, cũng nhƣ các 

thừa sai từ phƣơng trời xa xôi đã 

đặt chân đến miền đất thân yêu 

hình chữ S này. Các ngài đã can 

trƣờng chấp nhận đổ máu đào vì 

đức tin chói ngời và lòng mến sắt 

son. 

Năm nay, Giáo Hội Việt Nam 

mừng kỷ niệm ba mƣơi năm 

phong thánh cho các chứng nhân 

anh dũng đã dám chết hiên 

ngang vì Đạo Chúa. Các Ngài là 

những chứng nhân đức tin và là 

ngƣời gieo mầm đức tin. Một mặt 

các ngài vẫn là những con ngƣời 

yếu hèn chân đạp đất, nhƣng tâm 

hồn luôn hƣớng về trời cao. Các 

Ngài vẫn là những con ngƣời 

mang nặng tình quê hƣơng dân 

tộc và nghĩa đồng bào nhƣng vẫn 

sống khắc sâu trọn tình mến 

Chúa. Do đó, chúng ta có thể nói 

các Ngài là những con ngƣời: 

danh lợi không đổi lòng, quyền uy 

không khuất phục, khó khăn 

không nản chí, đau khổ chẳng lùi 

chân vì một đức tin. 

Ngày hôm nay, cách riêng đối 

với Giáo hội Việt Nam là ngày 

“uống nƣớc nhớ nguồn”, “ăn quả 

nhớ kẻ trồng cây”. Chúng ta cùng 

nhau tạ ơn Chúa khi nhớ đến các 

anh hùng tử đạo Việt Nam và tri 

ân các Ngài, các ngài đã trải qua 

nhiều đau khổ, dám hiến dâng cả 

mạng sống mình vì đức tin. 

Chúng ta cùng cảm tạ hồng ân 

bao la của Thiên Chúa, vì phúc tử 

đạo của các ngài chính là ơn của 

Thiên Chúa ban cho Giáo hội Việt 

Nam, không phải do sức riêng 

của con ngƣời.  

Nhìn lại lịch sử Giáo hội Việt 

Nam, 300 năm bị cấm cách, bắt 

bớ đủ mọi thứ nhục hình, tra tấn 

dã man, đã có hàng trăm ngàn 

ngƣời bị giết. Thế nhƣng, nhìn 

vào lịch sử bi thƣơng ấy, không 

làm chúng ta mủi lòng, và hiện 

lên lòng oán trách căm hờn, 

nhƣng ngƣợc lại ta thấy đó lại là 

niềm vinh hạnh, trân trọng và tự 

hào. Bởi vì, nhờ những giọt máu 

đào đổ ra, giống nhƣ hạt lúa chấp 

nhận vùi sâu xuống lòng đất và 

đã lên cây sinh ra nhiều bông hạt 

là Giáo hội Việt Nam hôm nay. 

Thế mới hiểu, sức riêng con 

ngƣời không thể vƣợt qua, chỉ có 

ơn Chúa và sức mạnh của Chúa.  
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Vâng, lịch sử Giáo hội vẫn 

viết lên những trang sử chói ngời, 

bởi những dòng máu đào đã đổ 

ra và làm chứng cho đức tin. Dọc 

dài suốt dòng lịch sử Giáo hội 

hơn hai ngàn năm qua, Giáo hội  

vẫn sống và làm chứng cho Tin 

Mừng Chúa Kitô ngay cả trong 

bách hại, trong cấm cách và trong 

khó nguy. Từ đó, chúng ta hôm 

nay cần thấy trọng trách của mình 

trƣớc lịch sử của Hội Thánh, để 

rồi ta đừng sờn lòng trƣớc khó 

nguy nhƣng vẫn vững mãi một 

niềm tin. Nhƣ chính Đức Kitô đã 

nói: “Thầy đã thắng thế gian”. 

Ngày hôm nay chúng ta tri ân 

các anh hùng tử đạo, mỗi ngƣời 

chúng ta cũng cần suy nghĩ về 

trách nhiệm tiếp nối làm chứng 

đức tin, và cách làm chứng đức 

tin của mình. Có lẽ ngày nay 

chúng ta không cần phải đổ máu 

để minh chứng niềm tin nhƣng 

bằng đời sống chấp nhận bơi 

ngƣợc dòng thời đại. Mà ngƣợc 

dòng bao giờ cũng khó khăn hơn 

xuôi dòng sông cả. Ngƣợc dòng 

đó là sống giá trị Tin Mừng giữa 

xã hội tiêu thụ kim tiền; sống sự 

chân thành, thật thà giữa xã hội 

giả dối, điêu ngoa; sống tình yêu 

thƣơng giữa môi trƣờng xã hội 

đầy hận thù ghen ghét; sống tình 

ngƣời với mọi ngƣời…..Khi 

chúng ta chấp nhận sống bơi 

ngƣợc dòng thời đại là cách 

chúng ta đang tử vì đạo, làm 
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chứng cho đức tin trƣớc mặt mọi 

ngƣời. 

Mừng kính các thánh Tử Đạo 

Việt Nam, chúng ta hãy biết tự 

hào, tự hào về truyền sống đạo 

và giữ đạo của cha ông mình. Tự 

hào về một lớp ngƣời dám hiên 

ngang, kiên vững sống đức tin; tự 

hào về một dòng máu, dòng máu 

can trƣờng, mang nặng tình quê 

hƣơng đất nƣớc nhƣng vẫn vẹn 

nghĩa tình yêu sắt son với Chúa. 

  

Chúng ta cầu mong cho máu 

các thánh Tử Đạo Việt Nam thấm 

vào cuộc đời mỗi ngƣời Kitô hữu 

Việt Nam hôm nay, để chúng ta 

thêm can đảm làm chứng cho 

Chúa và Tin Mừng yêu thƣơng 

cứu độ của Ngài giữa lòng dân 

tộc. 

Cầu mong cho máu các thánh 

Tử Đạo Việt Nam thấm vào từng 

thế hệ ngƣời Kitô Việt Nam để 

dòng máu anh hùng, dòng máu 

lạc hồng vẫn đƣợc lƣu truyền mãi 

khôn nguôi. 

Cầu mong cho máu các thánh 

Tử Đạo Việt Nam thấm vào non 

sông đất Việt này, để trở nên 

miền đất thiêng, hóa giải mọi căm 

hờn, chia rẽ, để gọi mời tiếng yêu 

thƣơng cho mọi ngƣời con dân 

đất Việt cùng mang nặng tình 

nghĩa quê hƣơng và lòng mến 

Chúa sắt son. Để khắp nơi nơi, 

hết mọi ngƣời đang sống trên dải 

đất hình chữ S đƣợc gọi Thiên 

Chúa là Cha nhân từ và nhận biết 

mọi ngƣời là anh em trong một  

gia đình Hội Thánh cùng chia sẻ  

một niềm tin vào Thiên Chúa Tình 

Yêu. 

Chúng ta cùng cảm tạ hồng 

ân Thiên Chúa và tri ân các thánh 

Tử Đạo Việt Nam. 
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Ý NGHĨA BỨC HỌA  
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

Đức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ 

 
Bức họa CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM trong Đại lễ tôn phong 

của họa sĩ Gordon Faggetter 

Đây là bức tranh đƣợc trƣng bày trong đại lễ suy tôn các Thánh Tử 

Đạo Việt Nam, ngày 19/06/1988 ở quảng trƣờng thánh Phêrô tại 

Roma, do họa sĩ Gordon Faggetter trình bày. 
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      Tƣ tƣởng đem trình diễn trên 

bức họa 117 vị Tử Đạo Việt Nam 

xuất phát từ câu KHẢI HUYỀN 

CA (7,9): 

       “Tôi thấy đám người rất đông 

vô vàn không ai đếm được, thuộc 

đủ mọi dân tộc, chi họ, quốc gia 

và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước 

ngai và trước Chiên con, mặc áo 

trắng dài, tay cầm nhành thiên tuế 

và lớn tiếng hô vang: Hoan hô 

Thiên Chúa”. 

      Theo Thánh Gioan, đám 

ngƣời đông đảo tƣợng trƣng cho 

muôn vàn vị Tử Đạo trong lịch sử 

Giáo Hội hoàn vũ đã bỏ mình vì 

trung kiên với Thiên Chúa và hiện 

nay đang vinh quang trong cõi 

hoan lạc trƣờng sinh. Còn trong 

Giáo Sử Việt Nam, 117 Thánh Tử 

Đạo trên đây tƣợng trƣng cho 

trên dƣới 130.000 bạn đồng hành 

đã anh dũng hy sinh mạng sống 

trong suốt 261 năm bách hại: từ 

Sắc chỉ cấm đạo đầu tiên năm 

1625 tới hết thời Văn Thân 

(1886). 

    Hình ảnh Quốc Gia Việt Nam 

hồi xƣa là “bãi chiến trƣờng” 

oanh liệt trong cuộc chiến đấu 

cam go vì tín ngƣỡng đƣợc 

tƣợng trƣng trong mấy bức hình: 

CHÙA MỘT CỘT (Bắc), CHÙA 

THIÊN MỤ (Trung) bên cạnh 

Hoàng Cung tại cố đô Huế, tại 

đây các Vua Chúa hồi xƣa đã ký 

53 sắc chỉ bắt bớ đạo Công Giáo, 

và CHỢ BẾN THÀNH (Nam). Còn 

Giáo Hội Việt Nam đƣợc trình bày 

dƣới hình thức 5 ngôi thánh 

đựờng: 

      - SÀI GÒN: Nơi còn bảo toàn 

hài cốt một số các vị Tử Đạo 

miền Nam; 

       - LA VANG: Chỗ Đức Mẹ đã 

hiện ra an ủi đoàn con bị truy nã 

vì tin theo Chúa Kitô Cứu Thế 

(1798); 

       - PHÁT DIỆM: Ngôi thánh 

đƣờng duy nhất theo kiến trúc Á 

đông và là nơi xƣa kia vị linh mục 

quản nhiệm TRẦN LỤC (Cha 

Sáu) đã một thời bị bách hại 

(1858) và bị lƣu đày trên Lạng 

Sơn (1859-1860); 

       - BÙI CHU: Giáo Phận đã 

đóng góp con số tử đạo nhiều 

nhất (26 vị trong số 117 Thánh 

Tử Đạo), vì thế thiên định vẫn 

dành cho vinh dự sản xuất dân số 

công giáo đông nhất trong 26 

Giáo Phận Việt Nam; 

       - HÀ NỘI: Một trong hai Giáo 

Phận đầu tiên tại Bắc Việt (1679), 

là chỗ xuất xứ của nhiều vị Tử 

Đạo (16 vị, trong số đó có Cha 

Thánh Anrê DŨNG LẠC) và là 
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Tòa Tổng Giám Mục của vị Hồng 

Y Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục 

Việt Nam. 

      Đứng hàng thứ nhất (từ trái 

qua phải) các Thánh: Linh mục 

Phaolô Lê Bảo Tịnh, Giám mục 

Gerônimô Hermosilla, ông 

Emmanuel Lê Văn Phụng, nữ 

Thánh Agnès Lê Thị Thành (Đê), 

Théophane Venard, Linh mục 

Thừa Sai, Anrê DŨNG LẠC, Linh 

mục Việt Nam đứng tên cho cả 

danh sách 117 vị, Giám mục 

Berrio Ochoa, và chủng sinh 

Tôma Trần Văn Thiện. 

  Đại diện chính thức cho 

96 vị Thánh Việt Nam: Linh mục 

Anrê Dũng Lạc, chủng sinh và 

thanh niên Tôma Trần Văn Thiện 

và cụ gia trƣởng Emmanuel Lê 

Văn Phụng. 

 Đại diện cho 11 vị Dòng 

Đa Minh Thừa Sai Tây Ban Nha: 

hai Giám Mục G. Hermosilla và 

Valentinô Berrio-Ochoa: y phục 

đen trắng của dòng Đa Minh: (6 

Giám mục, 5 Linh mục). 

 Đại diện cho 10 vị Thừa 

Sai Ba-Lê ngƣời Pháp: hai Giám 

mục và 8 linh mục: Cha 

Théophane Vénard: y phục đen, 

mang số áo có 3 gạch trắng. (Ba-

Lê là phiên âm của địa danh 

Paris) 

    Ngoài ra Thánh Lê Bảo Tịnh, vị 

linh mục triều, uyên thâm bậc 

nhất, có đặc điểm là bị giam cầm 

lâu nhất (2 lần trong hơn 7 năm) 

và đời sống của ngài là cả một 

chuỗi đoạn trƣờng vừa độc đáo 

vừa hấp dẫn. 

     Quỳ đàng trƣớc: Một bên là 

Thánh Vinh Sơn Lê Quang Liêm 

(Theo tài liệu cùa dòng Đa Minh 

thì tên họ của Thánh nhân là 

PHẠM HIẾU LIÊM), tinh hoa của 

dòng Đa Minh Việt Nam, vị Thánh 

linh mục Tử Đạo đầu tiên (1773) 

lúc 42 tuổi. Sát bên cạnh ngài là 

linh mục Giacintô Castaneda, 

O.P, cả hai đã xin nhà vua để 

đƣợc chết bên nhau trong một 

ngày và một địa điểm. Bên kia 

Thánh Micae Hồ Đình Hy, trƣớc 

kia là Quan Giám đốc Nha Tiếp 

Liệu của triều đình Huế, sau vì tín 

ngƣỡng đã bị vua Tự Đức truất 

phế hết mọi chức quyền trƣớc khi 

bị lên án tử hình. 

      Riêng phần Thánh nữ Lê thị 

Thành (Đê), đại diện duy nhất 

của nữ giới, theo lịch sử, khi tử 

đạo đã 60 tuổi. Tuy nhiên, họa sĩ 

Gordon Faggetter năn nỉ cho 

đƣợc tô điểm chân dung thánh 
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nữ trẻ lại vài chục xuân thu, để 

làm nổi bật sắc thái liễu đào và 

hình ảnh tƣơi đẹp, khác nào trong 

vƣờn Giáo Hội “Vƣờn hoa xuân 

nở đầy giàn”. Nữ thánh tƣợng 

trƣng sức phát triển những sinh 

lực vẫn còn dồi dào trong lòng 

Giáo Hội Việt Nam, và nhƣ thế 

báo hiệu một ngày mai xán lạn 

hào hùng của vô vàn tín hữu trẻ 

trung đang lên. 

     Sau hàng thứ nhất và rải rác 

trên bức họa còn 24 linh mục 

triều mặc lễ phục trắng, đeo dây 

stola đỏ, còn 7 Thánh binh sĩ 

trong y phục binh gia, và các bạn 

tử đạo khác, trong đó, một cụ già 

mặc đại phục xanh hoa gấm, đội 

khăn xếp đen: Chính là Thánh 

Đaminh Phạm Trọng Khảm, 

chánh án hồi hƣu, năm ngài tử 

đạo với ngƣời con (Luca Phạm 

Trọng Thìn) và chú em (Giuse 

Phạm Trọng Tả). Năm 1859, ngài 

thọ 80 tuổi. Dƣới chân bức họa là 

các loại khổ hình: thanh gƣơm, 

xiềng xích bằng sắt, dây thừng 

thắt cổ, roi đòn, kìm để móc da 

thịt và cái gông đeo vào cổ (giống 

hình cái thang). Cụm hoa sen chỉ 

ý nghĩa trong sáng của cuộc đời 

117 vị Thánh: “Hoa sen mọc bãi 

cát lầm, tuy rằng lấm láp vẫn 

mầm hoa sen”.         

     Giang sơn gấm vóc và Giáo 

Hội Việt Nam (mãi trên cùng bức 

họa), tuy mãi chân trời xa xăm, 

nhƣng vẫn là cánh đồng truyền 

giáo phì nhiêu, vẫn là môi trƣờng 

họat động của những đoàn con 

cháu các vị Anh Hùng. Hồi xƣa 

Tổ Tiên chúng ta đã lấy xƣơng 

máu xây đắp nền tảng kiên cố 

này. Ngày nay, Giáo Hội Việt 

Nam. Mặc cho “đã nhiều lƣu lạc, 

đã nhiều gian truân” vẫn còn 

đang sung sức và mạnh dạn 

thăng tiến. Vì từ trên trời cao xa, 

hai cánh tay Chúa Cứu Thế đang 

mở rộng bao che, chính Ngài đã 

bảo đảm: “Ở trần gian chúng con 

sẽ gặp muôn vàn đau khổ, nhưng 

phải giữ vững niềm tin: Thầy đã 

thắng thế gian” (Ga 16,33). 

 (Trích từ sách "Uống nƣớc 

nhớ nguồn") 

 

 

 

 
 

https://www.tapsanmucdong.net/2018/06/sach-thien-hung-su-117-hien-thanh-tu-dao-vn.html
https://www.tapsanmucdong.net/2018/06/sach-thien-hung-su-117-hien-thanh-tu-dao-vn.html
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CARITAS VIỆT NAM:  

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2018  
KỶ NIỆM 10 NĂM HOẠT ĐỘNG 

Ban Truyền Thông Caritas Việt Nam 

gày 23 - 25/10/2018, Caritas Việt Nam tổ chức Hội Nghị 

Thường Niên 2018 - Kỷ Niệm 10 năm hoạt động của 

Caritas Việt Nam được tổ chức tại TGM Xuân Lộc, với 

chủ đề: “LIÊN ĐỚI ĐỂ THĂNG TIẾN”. 

 

Trong dịp tổ chức Hội Nghị 

Thƣờng Niên (HNTN) năm nay 

cũng là dịp kỷ niệm 10 năm 

Caritas Việt Nam hoạt động trở 

lại. Chính vì vậy, Caritas Việt 

Nam long trọng đƣợc đón tiếp 

những thành phần khách quý 

gồm các Đức Cha, các cha 

nguyên Giám đốc và Giám đốc 

của 26 Giáo phận, các Ân nhân, 

Bề trên các Dòng tu, các Vị khách 

quốc tế, đặc biệt có sự hiện diện 

của Đức Tổng Giám mục, Marek 

Zalewski - đại diện Toà Thánh 

không thƣờng trú tại Việt Nam, 

Đức Tổng Giám mục Giuse 

Nguyễn Chí Linh – Tổng Giáo 

phận Huế, chủ tịch Hội đồng 

Giám mục Việt Nam và các đại 

biểu của 26 Giáo phận. 

N 
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Ngày thứ nhất: 23/10/2018 

Hội thảo chủ đề hội 

nghị: LIÊN ĐỚI ĐỂ THĂNG 

TIẾN  

Lúc 8g00, sau ít phút cầu 

nguyện thánh hoá đầu ngày và 

chào đón các đại biểu, Cha Vinh 

Sơn Vũ Ngọc Đồng - Giám đốc 

Caritas Việt Nam, đã phổ biến 

chủ đề Hội nghị với đề tài “Liên 

đới theo Giáo huấn của Giáo hội”. 

Trƣớc hết, liên đới nằm trong 

nguyên tắc trƣờng tồn của Học 

thuyết xã hội Công giáo, và cũng 

là trọng tâm của Giáo huấn của 

xã hội Công giáo. Tiếp đến, Cha 

chia sẻ về ý nghĩa và giá trị của 

liên đới. Liên đới là sự tƣơng trợ, 

và lệ thuộc của con ngƣời với 

nhau trong một tổ chức, một xã 

hội. Liên đới không làm mất đi 

tính riêng biệt của mỗi ngƣời 

nhƣng nó càng làm tăng giá trị tự 

do cho sự phát triển chung. Hơn 

nữa, liên đới còn là một đức tính 

luân lý. Đó không phải là cảm 

giác thông cảm mơ hồ hay hời 

hợt trƣớc những bất hạnh của 

ngƣời khác nhƣng phải là sự dấn 

thân lo cho công ích, tức là lo cho 

ích lợi của mọi ngƣời.  Đây là đức 

tính nằm trong phạm vi của công 

bằng, của giá trị Tin Mừng. 

 

 
Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng - Giám đốc Caritas Việt Nam, đã phổ 

biến chủ đề Hội nghị với đề tài “Liên đới theo Giáo huấn của Giáo hội”. 
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Cha cũng nhấn mạnh về sự 

liên đới và phát triển chung của 

nhân loại. Trong thông điệp Học 

thuyết Xã hội Công giáo về sự 

liên đới đã cho thấy rõ có một mối 

tƣơng quan mật thiết giữa liên 

đới và công ích, liên đới bình 

đẳng giữa con ngƣời và giữa các 

dân tộc, liên đới và hoà bình trên 

thế giới. Nguyên tắc liên đới đòi 

hỏi con ngƣời hôm nay phải ngày 

càng nhận thức rõ hơn rằng: mỗi 

ngƣời đều có bổn phận đối với xã 

hội và cũng là ngƣời mắc nợ xã 

hội. 

Sau cùng, Cha Vinh Sơn làm 

nổi bật mẫu gƣơng của Đức 

Giêsu Kitô về sự liên đới. Đức 

Giêsu Nazareth là Con Ngƣời 

Mới, Đấng đã kết hợp với nhân 

loại sâu xa tới mức “chết trên 

thập giá.”   

Buổi chiều, Thạc sĩ Hoàng Thanh 

Linh đã trình bày về “Kỹ Năng 

Lãnh Đạo”. Đối với bất kỳ một tổ 

chức, hay một nhóm nào đó, đều 

cần có ngƣời lãnh đạo. Bắt đầu 

bằng một vài khái niệm về lãnh 

đạo. Lãnh đạo là ngƣời dẫn 

đƣờng, dẫn dắt, và hƣớng dẫn 

ngƣời khác hay một tổ chức nào 

đó. Lãnh đạo là kỹ năng thúc đẩy 

ngƣời khác hành động theo 

hƣớng đạt đƣợc những mục tiêu 

chung đề ra. Lãnh đạo là một 

nghệ thuật kích thích con tim và 

khối óc của cấp dƣới để đạt đƣợc 

những kết quả mong đợi. Lãnh 

đạo là truyền cảm hứng và định 

hƣớng cho hành động của cấp 

dƣới. Vai trò của lãnh đạo là khơi 

dậy tiềm năng của nhân viên, tạo 

sự kết nối giữa những ngƣời có 

liên quan, thúc đẩy sự thay đổi cá 

nhân và tổ chức, xác định đƣợc 

tầm nhìn…  

Thạc sĩ Hoàng Thanh Linh đã trình bày về “Kỹ Năng Lãnh Đạo”. 
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Quý đại biểu các Giáo phận tham dự Hội nghị 

Sau đó, với câu hỏi lãnh đạo 

làm nên tầm nhìn hay tầm nhìn 

làm nên lãnh đạo? Câu trả lời 

không phải lãnh đạo tạo nên tầm 

nhìn mà chính “tầm nhìn” của 

ngƣời đứng đầu tổ chức tạo nên 

sự lãnh đạo, đã cho thấy tầm 

quan trọng của ngƣời lãnh đạo là 

cần có tầm nhìn. Việc áp dụng 

cửa sổ JOHARI cho ngƣời lãnh 

đạo là rất cần thiết. Ngƣời lãnh 

đạo là ngƣời biết cởi mở chính 

mình, ngƣời thấu hiểu về mình và 

ngƣời khác, ngƣời biết đón nhận 

những phản hồi, và biết lắng 

nghe sẽ tạo đƣợc niềm tin và xây 

dựng đƣợc mối tƣơng quan tốt. 

Nhƣ thế lãnh đạo mới hiệu quả. 

Thái độ và phong cách của 

ngƣời lãnh đạo cũng là yếu tố 

thiết yếu trong việc điều hành. 

Một ngƣời lãnh đạo cần phải có 

sự chân thành, hiểu và thông cảm 

với cấp dƣới của mình. Ngƣời 

lãnh đạo cần xây dựng đƣợc mối 

tƣơng quan tốt với cấp dƣới và 

không nên có thái độ “cấp trên.” 

Chất lƣợng lãnh đạo phần lớn 

phụ thuộc vào Trí tuệ cảm xúc 

(EQ) của ngƣời lãnh đạo. Nếu 

ngƣời lãnh đạo nhận biết đƣợc 

cảm xúc của mình và ngƣời khác, 

hiểu đƣợc cảm xúc của mình 
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cũng nhƣ của ngƣời khác, biết 

tạo ra cảm xúc, và quản lý cảm 

xúc của mình và của ngƣời khác, 

thì tạo đƣợc sự tthành công trong 

việc lãnh đạo. Sau cùng là phần 

trình bày về bốn phong cách lãnh 

đạo: Phong cách lãnh đạo độc 

đoán, tự do, dân chủ và lãnh đạo 

theo tình huống. Trong lãnh đạo 

theo tình huống có bốn kiểu: (1) 

Hƣớng dẫn/chỉ đạo (2) Tƣ 

vấn/huấn luyện, (3) Động viên, (4) 

uỷ quyền (hoàn toàn tin tƣởng 

trao quyền). Tuỳ theo khả năng 

cấp dƣới, tuỳ nhân viên mới hay 

cũ, tuỳ tính cách của mỗi nhân 

viên mà ngƣời lãnh đạo áp dụng 

phong cách nào cho phù hợp. 

Ngoài ra ngƣời lãnh đạo luôn cần 

có sự lắng nghe, sẵn sàng nhận 

phản hồi để có thể điều chỉnh con 

ngƣời của mình và cho việc lãnh 

đạo tốt hơn.  

Tiếp đến là phần trình bày 

của Ban Phòng Chống Buôn Bán 

Ngƣời (PCBBN) do Nữ tu Jacinta 

Dƣơng Hoàng Anh Thƣ.  

Trong những năm gần đây, 

nạn buôn bán ngƣời diễn ra rất 

tinh vi và độc ác. Rất nhiều phụ 

nữ, trẻ em gái bị lừa đảo ép làm 

nô lệ tình dục. Các bé trai bị ép 

làm những công việc nặng nhọc 

hay bị bán cho các chủ tàu đánh 

cá… Không ít số ngƣời bị bắt cóc 

để lấy nội tạng. Họ có thể bị chết 

hay bị di chứng nghiêm trọng vì 

không đƣợc chăm sóc y tế. 

 
Quý đại biểu các Giáo phận tham dự Hội nghị 
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Chính phủ Việt Nam cũng báo 

động về tình trạng buôn bán 

ngƣời, theo báo chí ghi nhận, 

hiện nay nạn buôn ngƣời xảy ra 

khắp 64 tỉnh thành của Việt Nam. 

Vì đây là hình thức mang lại lợi 

nhuận rất lớn cho bọn buôn 

ngƣời. Phần lớn nạn nhân ngƣời 

Việt Nam ban đầu đƣợc giới thiệu 

việc làm ở nƣớc ngoài, hoặc 

đƣợc môi giới hôn nhân, và sau 

cùng bị lừa đảo sang nƣớc ngoài. 

Phần lớn nạn nhân bị buôn bán 

sang Trung Quốc, Campuchia, 

Lào và các nƣớc khác. Họ bị ép 

làm nô lệ tình dục, bị cƣỡng bức 

lao động. Đa phần nạn nhân ban 

đầu do muốn thay đổi số phận, do 

thiếu thông tin, và cả tin vào các 

nhà môi giới. Vì vậy mà họ đã bị 

sa vào tay bọn buôn ngƣời. 

Trƣớc tình trạng báo động nhƣ 

vậy, Caritas Việt Nam kết hợp với 

Caritas các Giáo phận nỗ lực 

truyền thông cho các bạn trẻ tinh 

thần cảnh giác cao độ, để bảo vệ 

chính mình cũng nhƣ những 

ngƣời thân, tránh rơi vào những 

cạm bẫy của bọn buôn ngƣời. 

Từng bƣớc thành lập nhóm Tình 

Nguyện Viên để họ cùng chung 

tay tuyên truyền, gặp gỡ những 

bạn trẻ, phụ huynh, để giúp họ 

hiểu biết thêm và tránh rơi vào 

nạn buôn ngƣời. 

Sau cùng là phần trình bày 

của Nữ tu Anna Vũ Thị Kim Hồng, 

phụ trách Ban Di Dân của Caritas 

Việt Nam. 

 
Nữ tu Anna Vũ Thị Kim Hồng, phụ trách Ban Di Dân của Caritas Việt Nam. 
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Góp phần chia sẻ với những 

ngƣời di dân nghèo tại Việt nam, 

rất nhiều con em di dân không đủ 

điều kiện vào các trƣờng công 

lập, hay hoàn cảnh khó khăn 

không đƣợc đến trƣờng. Vì vậy, 

Caritas Việt Nam đã giúp đỡ và 

hỗ trợ cho các em đƣợc tiếp cận 

giáo dục, tạo sân chơi bổ ích, 

bình đẳng với các trẻ em khác. 

Việc cộng tác với các trƣờng tƣ 

để mở lớp phổ cập, hỗ trợ bữa ăn 

sáng, thành lập thƣ viện, dự án 

giáo dục hè, tập huấn cho các 

giáo viên… là những hoạt động 

của Caritas Việt Nam. Trong 

tƣơng lai, Ban Bác Ái Di Dân – 

Caritas Việt Nam nhắm tới việc: 

Mở rộng mô hình thƣ viện, tiếp 

tục giúp đỡ trẻ di dân có hoàn 

cảnh khó khăn. Trẻ di dân không 

những đƣợc tiếp cận giáo dục mà 

còn đƣợc tiếp 

cận về mặt 

đạo đức, 

nhân bản, 

tâm linh, kết nối và mở rộng 

mạng lƣới tại các Giáo phận.  

Ngoài ra Caritas Việt Nam còn 

đào tạo nghề và giới thiệu việc 

làm cho các bạn trẻ có công ăn 

việc làm ở Nhật. Đây là nỗ lực 

của Caritas Việt Nam đang dấn 

thân cho những ngƣời di dân 

nghèo, sánh nhƣ giọt nƣớc trong 

đại dƣơng. Hơn bao giờ hết, 

ngƣời di dân đặc biệt là các con 

em di dân, những thanh niên 

đang độ tuổi cống hiến cho gia 

đình và xã hội rất cần đến sự 

nâng đỡ, hỗ trợ về mọi mặt để họ 

đƣợc sống đúng với giá trị nhân 

phẩm của con ngƣời. 

Phần trình bày của Ban Di 

Dân đã khép lại ngày Hội thảo 

chủ đề Hội Nghị vào lúc 17g00. 
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Ngày thứ hai 24/10/2014 

Khai Mạc Hội Nghị 

 

Ngay từ sáng sớm khuôn viên 

Toà Giám Mục (TGM) Xuân Lộc 

lại trở nên nhộn nhịp, mọi thành 

viên Caritas đã có mặt đông đủ 

để mừng ngày Khai Mạc Hội 

Nghị - Kỷ Niệm 10 Năm Caritas 

Việt Nam Tái Thành Lập. Đây là 

cơ hội để các thành viên Caritas 

nhìn lại, tạ ơn và thăng tiến hơn 

trong tình liên đới. Tạ ơn Chúa đã 

luôn đồng hành và dẫn dắt 

Caritas Việt Nam trong sự yêu 

thƣơng và phục vụ ngƣời nghèo 

và ngƣời bên lề xã hội.  

Đúng 7g45, bắt đầu chƣơng 

trình Khai mạc Hội nghị. Tham dự 

ngày khai mạc hôm nay, Caritas 

Việt nam vinh dự có sự hiện diện 

của Đức Tổng Giám Mục, Marek 

Zalewski - Đại diện Toà Thánh 

không thƣờng trú tại Việt Nam; 

Đức Tổng Giám Mục Giuse 

Nguyễn Chí Linh - TGMGP Huế - 

chủ tịch HĐGMVN; Đức Cha 

Đaminh Nguyễn Chu Trinh - 

Nguyên GMGP Xuân Lộc - 

Nguyên chủ Tịch Caritas Việt 

Nam; Đức Cha Giuse Đinh Đức 

Đạo GMGP và Đức Cha Gioan  
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(Từ trái qua) Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Đức Tổng Giám Mục Marek 

Zalewski, và Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo  

Đỗ Văn Ngân GM phụ tá GP 

Xuân Lộc; Đức Cha Tôma Vũ 

Đình Hiệu - Chủ tịch UBBAXH - 

Caritas Việt Nam; Đức Cha 

Aloisiô Nguyễn Hùng Vị - GMGP 

Kon Tum; Đức Cha Alphongsô 

Nguyễn Hữu Long - GM phụ tá 

GP Hƣng Hoá, các Cha Giám 

đốc, phó Giám đốc, các Cha TGM 

Xuân Lộc; Ban Hội Đồng Quản 

Trị Caritas Việt Nam; các vị đại 

diện các Dòng tu; các vị ân nhân; 

các vị từng phục vụ Caritas; các 

đại biểu của 26 Caritas Giáo 

phận;. Ngoài ra còn có các vị 

khách quốc tế: Ông Zar V. 

Gomez - Tổng thƣ ký Caritas Á 

Châu;  Ông Marc D’Silva, và 

Bà  Elizabeth R. Pfifer - 

Hội Catholic Relief Services, Bà 

Wegner-Schneider Christine và 

Ông Hubert Heindl - đại diện 

Caritas Đức.   

Sau phần giới thiệu và chào 

mừng của Cha Vinh Sơn Vũ 

Ngọc Đồng - Giám đốc Caritas 

Việt Nam, Đức Cha Tôma - Chủ 

tịch Caritas Việt Nam, đọc diễn 

văn khai mạc Hội Nghị Caritas 

Việt Nam 2018 với chủ đề: “LIÊN 

ĐỚI ĐỂ THĂNG TIẾN”. 
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Quý khách mời và các đại biểu tham dự Hội nghị 

Phần mở đầu Đức Cha nói 

lên niềm tự hào về sự thăng tiến 

và liên đới trong 10 năm Caritas 

Việt Nam hoạt động. Tuy nhiên 

Đức Cha mời gọi các thành viên 

Caritas không nên dừng lại với 

những thành quả mà Caritas Việt 

nam có đƣợc nhƣng còn phải 

thăng tiến hơn nữa trong tình liên 

đới.  Đức Cha nhấn mạnh: “Liên 

đới là chiều kích sâu thẳm của 

con người sống với nhau trong xã 

hội. Liên đới bao hàm ý tưởng 

hiệp nhất, chia sẻ cảnh ngộ, cảm 

thương những phận đời hẩm hiu 

và tự cảm thấy một thứ trách 

nhiệm nào đó trước những nỗi bất 

hạnh xảy đến cho nhân loại.” 

Theo quan điểm Công giáo, 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II gọi liên đới là một “nhân đức 

Kitô giáo”.  

Sau đó, Đức Cha lần lƣợt 

triển khai “Liên Đới để Thăng 

Tiến” dƣới ba khía cạnh: (1) Liên 

đới trong cơ cấu văn phòng 

Caritas; (2) Liên đới trong mạng 

lƣới Caritas; (3) Liên đới với đối 

tác và các tổ chức trong và ngoài 

Giáo hội. 

Trong phần kết, Đức Cha mời 

gọi các thành viên Caritas tiếp tục 
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dấn thân phục vụ cho những 

ngƣời nghèo khổ đang rất cần 

vòng tay quảng đại của mọi 

ngƣời. Ngài mời gọi mọi thành 

viên Caritas đồng lòng quyết tâm 

liên đới với nhau để cùng thăng 

tiến trong YÊU THƢƠNG VÀ 

PHỤC VỤ. 

Sau bài diễn văn của Đức 

Cha, Cha Giám Đốc Vinh Sơn 

đọc điện văn chúc mừng của các 

tổ chức Quốc Tế.  

Tiếp đến, Cha Giám Đốc báo 

cáo tóm lƣợc các hoạt động của 

Caritas Việt Nam cũng nhƣ hoạt 

động của Caritas 26 Giáo phận 

trong năm 2018 và 10 năm hình 

thành và phát triển của Caritas 

Việt Nam qua phim phóng sự. 

Đúng 9g30 Thánh lễ Khai 

Mạc Hội Nghị 

Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 

10 năm Caritas Việt Nam tái 

thành lập do Đức TGM Giuse 

Nguyễn Chí Linh chủ tế và Đức 

TGM Marek Zalewski giảng lễ. 

 

 
Thánh lễ khai mạc hội nghị  
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Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski giảng lễ, Cha Giuse Đào 

Nguyên Vũ thông dịch 

Trong bài giảng Đức TGM 

Marek nhấn mạnh hình ảnh 

“muối” và “ánh sáng” trong Tin 

Mừng Mt 5, 13-16 để soi sáng 

cho các thành viên Caritas sống 

sứ mạng của mình. Ngài chia sẻ 

hình ảnh muối và ánh sáng. Bản 

chất của muối là mặn. Muối 

không thể tồn tại nếu không mặn. 

Ánh sáng không phải là ánh sáng 

nếu không toả sáng và ánh sáng 

luôn toả sáng cho ngƣời khác. 

Các thành viên Caritas cũng 

đƣợc mời gọi sống sứ mạng của 

mình là muối và ánh sáng cho 

ngƣời khác. Đức TGM Marek mời 

gọi các thành viên Caritas sống 

sứ mạng môn đệ Đức Kitô là yêu 

thƣơng và giúp đỡ ngƣời nghèo. 

Nhƣ lời nhắn nhủ của ĐTC 

Phanxicô, làm sao cộng đoàn 

Caritas luôn vƣơn cánh tay rộng 

ra khỏi Giáo phận đến với mọi 

ngƣời. 

Sau Thánh lễ, chính quyền 

đến chúc mừng Hội nghị và Kỷ 

niệm 10 năm tái thành lập Caritas 

Việt Nam. Dẫn đoàn Ông Dƣơng 

Ngọc Tấn - Phó Trƣởng ban Tôn 

giáo chính phủ; Bà Đào Thị 

Đƣợm - phó Vụ trƣởng Vụ Tôn 

giáo; và các vị đại diện khác.  

Ông Dƣơng Ngọc Tấn đại 

diện chính quyền bày tỏ niềm vui 

và chúc mừng bằng lẵng hoa đến 

Caritas Việt Nam trong dịp kỷ 

niệm 10 Caritas Việt Nam tái 

thành lập. Chính quyền đã khen 



 
 

NHỊP CẦU CARITAS 91- 23 

ngợi về tinh thần phục vụ đóng 

góp của Caritas Việt nam trong 

10 năm cho việc từ thiện nhân 

đạo, giúp ngƣời nghèo khổ. Ông 

cũng nói lên sự quan tâm và hợp 

tác giữa Chính quyền nhà nƣớc 

và Toà Thánh Vatican. Đáp lời 

ông phó ban Tôn giáo Chính phủ, 

Cha Vinh Sơn đại diện Hội nghị 

đáp từ đến phái đoàn. Sau đó, 

Đức Cha Chủ tịch Caritas Việt 

Nam đã trao tặng những món qùa 

thay cho lời cám ơn chân thành. 

Toàn thể Hội nghị và phái đoàn 

Chính quyền đã cùng dùng bữa 

trƣa tại phòng tiệc TGM Xuân 

Lộc. 

Buổi chiều  

Các bài tham luận: 

Đức cha Anphongsô Nguyễn 

Hữu Long - GM Phụ tá GP Hƣng 

Hóa - Chủ tịch UB. Loan Báo Tin 

Mừng đã có bài tham luận: “Liên 

Đới Để Thăng Tiến”. 

Cha Giuse Đào Nguyên Vũ - 

chánh VPHĐGMVN - thƣ ký 

UBMVDD đã khơi gợi lên về ý 

nghĩa của từ Liên Đới và Thăng 

Tiến và làm sao để sự liên đới 

giữa UBBAXH và Mục Vụ Di Dân 

ngày một liên đới với nhau và mỗi 

ngày đƣợc Thăng Tiến. Cha cũng 

chia sẻ sự trăn trở mục vụ cho 

những ngƣời di dân và ƣớc mong 

UBMVDD đƣợc cộng tác với 

Caritas trong việc mục vụ cho 

ngƣời di dân. 

 
Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo trình bày bài tham luận 
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Đức cha Giuse Đinh Đức 

Đạo, chủ tịch UBGDCG với bài 

tham luận, có chủ đề: “Chiều Kích 

Tâm Linh Của Công Việc Bác Ái”. 

Đức Cha nhấn mạnh đến tầm 

quan trọng của khía cạnh tâm linh 

trong công tác bác ái. Thứ hai 

Đức Cha trình bày về yếu tố tâm 

linh trong công tác bác ái. Để có 

đƣợc cái tâm, ngƣời đƣợc sai đi 

(làm công việc bác ái) phải nghe 

đƣợc tiếng Chúa nói. Kế đến, 

ngƣời đƣợc sai đi phải biết chạnh 

lòng thƣơng ngƣời nghèo nhƣ 

Chúa chạnh lòng thƣơng. Sau 

một vài gợi ý từ Tin Mừng, Đức 

Cha mong ƣớc ngƣời làm bác ái 

cần chuyển mình ở ba chiều kích: 

(1) Nhìn việc mình làm: từ việc 

thực hiện công tác bác ái xã hội 

sang thi hành một sứ mệnh; (2) 

Nhìn ngƣời làm: từ ngƣời thực 

hiện công tác bác ái xã hội sang 

sứ giả của Thiên Chúa tình yêu 

và cứu độ; (3) Nhìn ngƣời lãnh 

nhận: từ một ngƣời đói sang hiện 

thân của Chúa Kitô và cần ơn 

cứu độ của Ngƣời.   

Tiếp đến là phần chia sẻ về 

“Hỗ trợ ngƣời nghèo thuộc 

Caritass 26 Giáo phận” của gia 

đình ông bà Vinh - Tuyết. 

Sau đó là phần chia sẻ thực 

tiễn: “Hỗ trợ các em khuyết tật” và 

“Viện Dƣỡng Lão Suối Tiên” do 

Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể và Dòng 

Đa Minh Tam Hiệp đảm trách. 

 
Quý khách và quý đại biểu tham dự Hội nghị 
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Ngày thứ Ba - Bế Mạc Hội Nghị 25/10/2018 

 

Trong ba ngày tham dự Hội 

nghị, tất cả thành viên Caritas 

đƣợc sống trong bầu khí vui tƣơi 

khi đƣợc sum họp với nhau và 

đƣợc hai Đức Cha, các Cha và 

các Thầy trong TGM Xuân Lộc 

đón tiếp rất nồng hậu. Đặc biệt, 

Caritas Xuân Lộc đã tổ chức đêm 

văn nghệ mừng kỷ niệm 10 năm 

Caritas Việt Nam hoạt động. Với 

những tiết mục đặc sắc và đầy ý 

nghĩa nói về sự dấn thân phục vụ 

ngƣời nghèo khổ và kém may 

mắn. Chƣơng trình gồm ba phần: 

gặp gỡ trong yêu thƣơng; bƣớc 

chân phục vụ; và nới rộng vòng 

tay yêu thƣơng. Chƣơng trình 

gây ấn tƣợng và cảm động bởi 

những tiết mục đóng góp do  

chính các sở bác ái nhƣ Mái ấm 

Khiếm Thị Long Thành, cơ sở 

khuyết tật Hoa Hồng, Cô Nhi 

Đồng Tâm do các Dòng MTG Thủ 

Đức, Đa Minh Tam Hiệp, MTG 

Quy Nhơn phụ trách. Ngoài ra, 

chƣơng trình còn có sự đóng góp 

của các ca sĩ, ca đoàn giáo xứ 

Võng Phan, sinh viên Trƣờng 

Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. 

Những tiết mục múa, hát, nhạc 

kịch, hợp xƣớng, hòa tấu thật vui 

tƣơi, sâu sắc đã để lại trong lòng 

ngƣời xem những cảm xúc ƣu tƣ 

lắng đọng về những mảnh đời bất 

hạnh. 
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Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện - Giám đốc Caritas Giáo tỉnh Hà Nội 

Hội nghị bƣớc sang ngày thứ 

ba cũng là ngày bế mạc. Đầu tiên 

là phần chia sẻ hoạt động của 

Giáo tỉnh Hà Nội. Trƣớc hết, Cha 

Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện - 

Giám đốc Caritas Giáo tỉnh Hà 

Nội trình bày về quá trình hình 

thành và phát triển của các 

Caritas Giáo phận trong Giáo 

tỉnh. Qua báo cáo tóm lƣợc của 

các Giáo phận cho thấy nhân viên 

văn phòng và mạng lƣới Caritas 

Giáo xứ tại các Giáo phận mỗi 

ngày một phát triển. Tiếp đến là 

phần chia sẻ về một số hoạt động 

liên đới giữa các Caritas Giáo 

phận. Caritas các Giáo phận có 

những hoạt động nhƣ ngày họp 

mặt, tổ chức các lớp tập huấn 

nâng cao năng lực cho các nhân 

viên, tham dự những chƣơng 

trình do Caritas Giáo phận tổ 

chức, thiết lập quỹ phòng chống 

và cứu trợ thiên tai.  

Tiếp theo là phần chia sẻ của 

Cha Marcello Đoàn Minh - Giám 

đốc Caritas Giáo tỉnh Huế. Giáo 

tỉnh Huế nằm trên địa bàn rộng 

lớn với khí hậu khắc nghiệt. Nơi 

đây có rất nhiều sắc tộc, bệnh 

nhân phong, ngƣời nghèo, ngƣời 

khuyết tật… 
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Cha Marcello Đoàn Minh - Giám đốc Caritas Giáo tỉnh Huế 

Hằng năm, ngƣời dân phải 

hứng chịu biết bao thảm hoạ do 

thiên tai gây ra. Trƣớc tình cảnh 

này, văn phòng Caritas các Giáo 

phận đƣợc lập ra để có thể giúp 

cho công việc bác ái hiệu quả. 

Trong mƣời năm qua, số tình 

nguyện viên ngày một gia tăng và 

sau đó trở thành hội viên Caritas. 

Tiếp theo, Cha Giám đốc Caritas 

Nha Trang trình bày về những 

hoạt động của Caritas giáo phận. 

Caritas Nha trang liên đới với các 

Dòng tu, giáo dân và chính quyền 

để phục vụ ngƣời nghèo không 

phân biệt lƣơng giáo với các hoạt 

động nhƣ: Cứu trợ thiên tai, xây 

dựng nhà cửa cho những nạn 

nhân bị thiên tai, hạt gạo tình 

thƣơng cho các hộ gia đình 

nghèo, trao tặng xe lăn cho ngƣời 

khuyết tật, mổ mắt, trao tặng học 

bổng cho các con em có hoàn 

cảnh khó khăn, tổ chức quyên 

góp cho ngƣời nghèo, cung cấp 

nƣớc sạch, bảo vệ sự sống, chôn 

cất thai nhi và giúp cho các bà mẹ 

mang thai giữ lại con.   

Phần thứ ba là phần chia sẻ 

của Giáo tỉnh Sài Gòn. Trƣớc hết, 

Cha Giám đốc Giacôbê Hà Văn 

Xung trình bày về việc hình thành 

và phát triển của Caritas các Giáo 

phận. Các Caritas tại các Giáo 
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phận, Giáo hạt và Giáo xứ có hội 

viên và tình nguyện viên ngày 

một tăng. Với những giáo xứ 

chƣa có mạng lƣới Caritas nhƣng 

vẫn luôn có những hội bác ái lo 

cho ngƣời nghèo. Sau đó, Cha 

chia sẻ về một số hoạt động liên 

đới của các Caritas trong Giáo 

tỉnh. Các Caritas Giáo phận có 

những buổi tập huấn chung để 

nâng cao năng lực và học hỏi lẫn 

nhau, nhờ đó các Caritas Giáo 

phận có thể áp dụng cho các hoạt 

động phục vụ ngƣời nghèo của 

mình. Các Caritas kết hợp cùng 

nhau giúp cho các hoạt động 

ngƣời nghèo nhƣ cung cấp học 

bổng cho các học sinh, sinh viên 

nghèo, giúp bệnh nhân nghèo, 

đào tạo nghề cho thanh thiếu 

niên, hỗ trợ giúp nhau để làm các 

thủ tục pháp lý…  

Sau các bài chia sẻ trên, Hội 

nghị đã dành thời gian còn lại 

trong ngày để thảo luận về việc 

liên đới giữa các mạng lƣới 

Caritas để thăng tiến. Sau đó là 

phần chia sẻ, đóng góp ý kiến và 

đƣa ra những quyết định. Sau 

cùng là phần tổng kết và bế mạc 

Hội nghị.   

 
Cha Giacôbê Hà Văn Xung chia sẻ 
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Bài Diễn Văn Khai Mạc  

Hội Nghị Thƣờng Niên 2018 
ức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu - Chủ tịch Ủy ban Bác ái 

Xã hội - Caritas Việt Nam đọc bài diễn văn khai mạc Hội 

Nghị Caritas Việt Nam 2018 với chủ đề: “LIÊN ĐỚI ĐỂ 

THĂNG TIẾN”. 

 

Trọng kính quý Đức cha, 

Kính thưa toàn thể Hội Nghị. 

Sau 10 năm thành lập Caritas 

Việt Nam, một thời gian không dài 

nhƣng cũng đủ để chúng ta nhìn 

lại hành trình cùng sát cánh bên 

nhau để phục vụ trong yêu 

thƣơng. Mƣời năm tự hào về 

những gì đã làm đƣợc cho những 

ngƣời kém may mắn, đã tạo 

đƣợc sự uy tín với các đối tác, 

với các ân nhân. Tuy nhiên, 

chúng ta không chỉ dừng lại với 

những kết quả đã thu lƣợm bằng 

hành trang thiết yếu là sự chuyên 

nghiệp, và trách nhiệm của một 

nhân viên Caritas, nhƣng chúng 

ta còn cần phải thăng tiến hơn 

nữa, thăng tiến trong tình liên đới. 

 Đ 
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“Liên đới để thăng 

tiến” không chỉ là một nguyên tắc 

nhƣng còn là một nghệ thuật để 

việc phục vụ của Caritas đƣợc tốt 

hơn, hiệu quả hơn, phù hợp với 

kế hoạch và tinh thần bác ái xã 

hội của Giáo hội nhƣ Thƣ Mục vụ 

2006 của Hội đồng Giám mục 

Việt Nam đã mời gọi: “Đời sống 

bác ái có thể thực hành bằng 

nhiều cách. Chúng tôi mời gọi 

anh chị em hãy phát huy tinh thần 

liên đới và yêu thương phục vụ 

Tin Mừng Chúa Giêsu, phục vụ 

sự sống và phẩm giá con người, 

đặc biệt những người nghèo khổ, 

nghèo kiến thức, nghèo vật chất, 

nghèo tình thương, nghèo niềm 

hy vọng, nghèo hạnh phúc.” (số 

6). 

Liên đới là chiều kích sâu 

thẳm của con ngƣời sống với 

nhau trong xã hội. Liên đới bao 

hàm ý tƣởng hiệp nhất, chia sẻ 

cảnh ngộ, cảm thƣơng những 

phận đời hẩm hiu và tự cảm thấy 

một thứ trách nhiệm nào đó trƣớc 

những nỗi bất hạnh xảy đến cho 

nhân loại. Theo quan điểm Công 

giáo, Thánh Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II gọi liên đới là một “nhân 

đức Kitô giáo”, là một hình thức 

hiện đại hoá của bác ái Kitô giáo. 

Trong niềm vui mừng kỷ niệm 

10 năm thành lập Caritas, chúng 

ta cùng suy tƣ về “Liên đới để 

thăng tiến” dƣới 3 khía cạnh 

nhƣ sau: 

Liên đới trong cơ cấu văn 

phòng Caritas 

Liên đới trong mạng lưới 

Caritas 

Liên đới với đối tác và các tổ 

chức trong và ngoài xã hội.  

 

1. Liên đới trong cơ cấu văn 

phòng Caritas  

Qua 10 năm hoạt động với 

nhiều nỗ lực và thiện chí, hiện 

nay, không chỉ Caritas Việt nam 

nhƣng hầu hết các Caritas Giáo 

phận đều đã có cơ cấu tổ chức 

văn phòng cùng với các nhân sự 

đã đƣợc đào tạo, nâng cao kiến 

thức và kỹ năng chuyên môn 

trong hoạt động bác ái xã hội với 

ý thức về sứ mệnh của Caritas 

là “Xây dựng cộng đồng yêu 

thương và ý thức trách nhiệm 

thực thi bác ái.” 

Mặc dù có chung một định 

hƣớng, một mục tiêu, nhƣng chắc 

chắn để có đƣợc sự đồng thuận 

của tất cả mọi ngƣời trong một 

vấn đề chung không phải là việc 

dễ dàng. Mỗi văn phòng làm việc 

đều có ít hay nhiều thành viên,



 
 

NHỊP CẦU CARITAS 91- 31 

 

mỗi ngƣời một tính cách khác 

nhau. Không phải lúc nào những 

nhân viên Caritas làm việc đa 

diện cũng hoạt động một cách có 

hiệu quả. Đôi khi chính những 

khác biệt, không nhất quán có thể 

là tiền đề tạo ra sự sáng tạo, 

năng suất làm việc cao, nhƣng 

cũng có thể là nguyên nhân tạo ra 

các rào cản trong việc thi hành 

bác ái. 

“Tất cả anh chị em là thân thể 

Chúa Kitô và mỗi anh chị em là 

một bộ phận trong thân thể ấy” (1 

C 12, 27). Không có hình ảnh nào 

phong phú và sâu xa để nói về 

tinh thần liên đới bằng hình ảnh 

cấu trúc của một thân thể. Mỗi cơ 

quan hay bộ phận dù có chức 

năng nhỏ đến đâu đi nữa đều 

phải hoạt động liên đới nhịp 

nhàng với nhau, nếu không sẽ 

gây ảnh hƣởng đến toàn thân. 

Ngoài ra, hình ảnh cây nho 

gắn liền với thân cây nho trong 

Tin mừng Gioan mà Chúa Giêsu 

diễn tả cho các môn đệ cũng là 

hình ảnh thật đẹp về tính liên đới 

(Ga 15, 1-2). Một dòng nhựa 

sống sẽ lƣu chảy từ gốc rễ lên 

thân, ra đến cành nhánh, rồi sinh 

hoa kết trái khi có sự hợp nhất 

giữa thân và cành. Mỗi thành viên 

trong văn phòng Caritas là những 

cành nho, là những chi thể. Có 

khi nào chúng ta đặt dấu chấm 
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hỏi là liệu cành có ở trong, có gắn 

liền với thân nho không? hoặc 

các chi thể đã phối hợp hài hoà 

để tạo nên một thân thể khoẻ 

mạnh chƣa? 

Không ai là một ốc đảo, mỗi 

ngƣời đều có vai trò, có một khả 

năng khác nhau nhƣng chúng ta 

đều có một trách nhiệm với nhau 

và với tha nhân, vì vậy chúng ta 

các thành viên Caritas phải liên 

đới trong tinh thần yêu thƣơng, 

sẻ chia giữa những ngƣời đồng 

nghiệp với nhau nhƣ dòng nhựa 

lƣu chảy từ gốc rễ lên thân để 

công việc phục vụ mỗi ngày thăng 

tiến hơn. 

2. Liên đới trong mạng lƣới 

Caritas 

Caritas Việt Nam bao gồm 

các thành viên trong 26 Caritas 

giáo phận. Đây là một mạng lƣới 

rộng lớn để chúng ta thực thi bác 

ái «con đường chính của Giáo 

Huấn Xã Hội của Giáo Hội » 

(Caritas in Veritate, 2). Mƣời năm 

trôi qua, mạng lƣới này đã không 

ngừng phát triển với những nỗ 

lực và nhiệt huyết của các thành 

viên Caritas và đã đạt đƣợc 

những thành tựu đáng kể. Thế 

nhƣng, đứng trƣớc thực trạng tỷ 

lệ tái nghèo tại Việt Nam đang gia 

tăng do tác động của lạm phát, 

Caritas chúng ta rất cần xây 

dựng tính liên đới trong mạng 

lƣới để có thể tiếp cận đƣợc 

những vùng ngoại biên, chạm 

đến những bất công của những 

ngƣời rất cần sự hỗ trợ của 

chúng ta. 

Liên đới là một trong những 

sứ mạng của Caritas Việt Nam: 

“Phối hợp với Caritas các Giáo 

phận để tổ chức các hoạt động 

bác ái xã hội, thực hiện các 

chương trình và dự án theo kế 

hoạch đề ra.” (Tổng quan về 

Caritas Việt Nam). Liên đới là yếu 

tố then chốt giúp xây dựng mạng 

lƣới giữa Caritas Việt nam với 

các Caritas Giáo phận trong 

tƣơng quan hoạt động bác ái, 

nhƣng không can thiệp vào việc 

điều hành tổ chức của các 

Caritas giáo phận, vì việc thi hành 

bác ái của mỗi Giáo phận là độc 

lập nhƣng không biệt lập. 

Theo Anthony D’Souza, liên 

đới trong mạng lƣới sẽ không thể 

thực hiện đƣợc khi thiếu yếu tố 

tham gia của các thành viên trong 

cùng một tổ chức, đó là Caritas 

Giáo phận cùng với các đơn vị 

Caritas giáo hạt và giáo xứ, là 

những đơn vị cơ sở làm việc trực 

tiếp với những ngƣời cần đƣợc 

giúp đỡ, và là những ngƣời có 

http://www.doctrine-sociale-catholique.fr/index.php?107#p2
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thể đến tận vùng ngoại vi để thực 

thi bác ái. Vai trò của Caritas 

Giáo phận, nhƣ một nhịp cầu hết 

sức thiết yếu cho mối tƣơng quan 

và tính liên đới giữa Caritas Việt 

Nam với Caritas Giáo phận, giữa 

các Caritas Giáo phận với nhau 

và giữa Caritas Giáo phận với 

các Giáo hạt, Giáo xứ, để hình 

thành một mạng lƣới liên kết thực 

thi bác ái theo đƣờng hƣớng hoạt 

động của Hội đồng Giám mục. 

3. Liên đới với các đối tác 

và các tổ chức trong và ngoài 

Giáo hội  

Liên đới để thăng tiến không 

chỉ giới hạn trong cơ cấu của văn 

phòng, trong mạng lƣới Caritas 

Việt Nam và Caritas Giáo phận, 

nhƣng còn phải mở rộng sự liên 

đới đến các đối tác, các Dòng tu 

và các tổ chức phi chính phủ. 

Với các đối tác: Trong 10 

năm qua, Caritas Việt Nam 

Caritas Việt Nam đã có nhiều dự 

án và chƣơng trình hoạt động 

nhƣ: giáo dục, HIV, khuyết tật, 

bảo vệ sự sống, hỗ trợ ngƣời di 

dân, phòng chống buôn ngƣời, 

cứu trợ thiên tai, bảo vệ môi 

trƣờng. Hầu hết các dự án đƣợc 

hỗ trợ từ các đối tác quan trọng 

nhƣ Misereor, Caritas Đức, 

Caritas Na Uy, Caritas Slovakia, 

Catholic Medical Mision Board, 

Catholic Relief Service… để tạo 

điều kiện cho Caritas Việt Nam 

thực thi bác ái. Hiệu quả đạt 

đƣợc do chúng ta đã tạo đƣợc 

niềm tin và tính liên đới với các 

đối tác. Nét son này cần đƣợc 

tiếp tục duy trì để các dự án và 

những hoạt động bác ái mở rộng 

hơn nữa. 

Với các dòng tu: Giáo hội 

Việt Nam hiện tại có trên 280 Hội 

Dòng và Tu Hội với mục đích, tôn 

chỉ, hoạt động riêng biệt. Hầu hết 

các dòng tu đều tham gia hoạt 

động bác ái xã hội theo Linh đạo 

của mỗi dòng nhƣ: giúp các em 

học sinh nghèo, ngƣời khuyết tật, 

già yếu, neo đơn, làm nhà tình 

thƣơng; dạy nghề và giáo dục 

giới trẻ cũng nhƣ chăm sóc di 

dân. Tuy nhiên không phải tất cả 

các dòng tu đã đồng hành với 

Caritas Việt Nam và Caritas Giáo 

phận trong các hoạt động bác ái 

xã hội. Đây có lẽ là thiếu sót của 

cả 2 phía. Thực thi bác ái là sứ 

mạng chung của cả Giáo hội, nên 

thiết tƣởng rất cần sự liên kết 

giữa các Dòng tu và Caritas, nhƣ 

chúng ta vẫn từng nhấn mạnh. 

 



CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN 

 

34  - NHỊP CẦU CARITAS 91 

Liên đới giữa ba Ủy ban: Di 

dân - Loan báo Tin Mừng và 

Bác ái  

Liên đới giữa ba Ủy ban: Di 

dân - Loan báo Tin Mừng và Bác 

ái là khát vọng không chỉ của 3 

Đức cha Chủ tịch, nhƣng cũng là 

niềm hy vọng và ƣớc mơ của các 

thành viên thuộc cả ba Uỷ 

ban. “Hãy đi và làm cho muôn 

dân trở thành môn đệ” (Mt 28, 

19). Đây là một sứ mạng lớn lao 

mà Đức Kitô đã uỷ thác cho toàn 

thể Giáo hội. Và hôm nay, sau 

hơn 2000 năm, lệnh truyền này 

vẫn khẩn thiết nhƣ xƣa. Lệnh 

truyền này nên đƣợc âm vang 

mạnh mẽ trong con tim của mỗi 

ngƣời chúng ta. Ngay tại quê 

hƣơng Việt Nam chúng ta đây, 

với hơn 90 triệu dân, nhƣng 

những ngƣời tin nhận Chúa mới 

chỉ chiếm trên dƣới 7 triệu ngƣời, 

một con số rất nhỏ. Điều đó cho 

thấy chúng ta phải tiếp tục công 

việc Chúa đã trao một cách mạnh 

mẽ hơn, tích cực hơn. 

Mỗi Uỷ ban đều có định 

hƣớng và hoạt động riêng để 

thực thi huấn lệnh của Chúa 

Giêsu. Tuy nhiên, sứ mạng của 

chúng ta sẽ sinh hoa trái tốt hơn 

nhờ vào sự liên kết với nhau để 

phục vụ và đem tình yêu thƣơng 

đến những anh chị em di dân, 

những ngƣời nghèo hèn, góp 

phần xây dựng một xã hội công 

bằng, trung thực, nhân ái. Cùng 

liên đới là một phƣơng thế, một 

giải pháp để Tin Mừng Chúa Kitô 

đƣợc rao giảng rộng rãi hữu hiệu 

hơn nhƣ Đức Phaolô VI đã gửi 

đến chúng ta một sứ điệp “Với 

lòng nhiệt thành, các con hãy xây 

dựng một thế giới tốt đẹp 

hơn” (Sứ Điệp Gửi Đến Người 

Trẻ, 12 tháng 8 năm 1965). 

Với các tổ chức phi chính 

phủ: Theo báo cáo của Liên hiệp 

các tổ chức hữu nghị Thành phố 

Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay 

trên địa bàn Thành phố có 160 tổ 

chức phi chính phủ nƣớc ngoài 

đƣợc cấp giấy đăng ký. Các tổ 

chức phi chính phủ nƣớc ngoài là 

một trong những kênh hỗ trợ tập 

trung vào các dự án, chƣơng 

trình thuộc lĩnh vực y tế, đề tài 

nghiên cứu khoa học trên lĩnh 

vực y học, giáo dục, đào tạo, 

chăm sóc trẻ em, ngƣời khuyết 

tật, ngƣời có hoàn cảnh khó 

khăn, cứu trợ thiên tai bão lụt. 

Đây là những hoạt động quan 

trọng cũng nhƣ đƣợc đầu tƣ 

nhiều nhất của hầu hết các các tổ 

chức phi chính phủ nƣớc ngoài 

hoạt động ở Việt Nam. 
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Việt Nam còn phải đối mặt với 

nhiều khó khăn, thách thức nhƣ 

ứng phó với thiên tai, biến đổi khí 

hậu, xóa đói, giảm nghèo... Vì 

vậy, chúng ta nên và cần liên đới 

với các tổ chức phi chính phủ này 

để góp phần hỗ trợ Caritas Việt 

Nam và Caritas Giáo phận trong 

quá trình làm thay đổi cuộc sống 

của ngƣời dân ở các vùng sâu, 

vùng xa, vùng khó khăn. 

Thay Lời Kết 

Dƣới ánh sáng đức tin, tính 

liên đới không chỉ để liên đới xét 

về mặt nhân văn và tính cộng 

đồng, nhƣng còn hƣớng tới chiều 

kích đặc thù kitô giáo, đó là tính 

liên đới xuất phát từ tình yêu Đức 

Kitô (Caritas Christi).  "Anh em 

hãy yêu như Thầy đã yêu" (Ga 

13, 34) Tình yêu không kín múc 

từ Chúa Giêsu là tình yêu thế 

gian (Ga 15, 19), còn tình yêu kín 

múc từ Ngài thì đƣợc gọi là tình 

yêu trong điều răn mới, là tình 

yêu trải rộng cho đến vô 

cùng nhƣ Chúa Giêsu đã trải rộng 

cho đến chết trên Thánh Giá. 

Nhìn lại chặng đƣờng đã qua, 

Caritas Việt Nam cảm nhận đƣợc 

tình yêu thƣơng và sự đồng hành 

của Chúa trong suốt hành trình 

đầy vui mừng và hy vọng. Những 

nỗ lực đóng góp của các Cha 

Giám đốc và Phó giám đốc, các 

nhân viên văn phòng Caritas và 

từng thành viên Caritas, đã góp 

phần làm ấm lòng những ngƣời 

nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều 

những phận đời đau khổ nơi 

những biên cƣơng rất cần vòng 

tay quảng đại của mọi ngƣời và 

những trái tim đong đầy yêu 

thƣơng. 

Hƣớng về tƣơng lai, chúng ta 

dõi theo tầm nhìn và định hƣớng 

của Hội đồng Giám mục Việt 

Nam: tích cực tham gia 2 lãnh 

vực quan trọng là giáo dục và y 

tế. Luật tín ngƣỡng và tôn giáo 

mới đƣợc ban hành đã chấp 

thuận việc các tổ chức tôn giáo 

tham gia lãnh vực giáo dục và y 

tế. Đây là vận hội mới cho tất cả 

chúng ta: mở trƣờng tƣ thục và 

dạy học, mở thêm những lớp học 

tình thƣơng miễn phí, mở thêm 

những phòng khám bệnh từ thiện 

và phát thuốc cho ngƣời nghèo 

vv… Các vị Chủ chăn cậy nhờ 

những tâm hồn quảng đại, những 

nhà tài trợ, cách riêng, cậy nhờ 

các hội viên Caritas chúng ta. 

Ƣớc mong dịp Hội Nghị kỷ 

niệm 10 năm tái thành lập Caritas 

Việt Nam hôm nay là một điểm 

nhấn thực sự, để với sự chúc 
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lành của Chúa, với lời cầu 

nguyện và hy sinh âm thầm của 

rất nhiều tâm hồn quảng đại đang 

hƣớng về chúng ta cũng nhƣ 

mong đợi nơi chúng ta, tất cả 

chúng ta đồng lòng quyết 

tâm LIÊN ĐỚI với nhau để 

cùng THĂNG TIẾN trong YÊU 

THƢƠNG VÀ PHỤC VỤ. 

 

Xin cám ơn toàn thể Hội Nghị. 

                                                

          + Thomas Vũ Đình Hiệu  

Chủ tịch UBBAXH  

CARITAS VIỆT NAM 

 

Nguồn: Caritas Việt Nam
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CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN 

THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG 

Hứa Vy  

 

Anh em đừng sợ, anh em 

còn quý giá hơn muôn 

vàn chim sẻ” (Lc 12,7) 

Từ câu Lời Chúa trên đây, Cha 

Micae Trƣơng Thanh Tâm, SJ đã 

chia sẻ với các hội viên Caritas 

Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGP) 

trong thánh lễ mừng kính Thánh 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - 

Bổn mạng Caritas Sài Gòn, đƣợc 

cử hành lúc 8g00 thứ Sáu ngày 

19/10/2016, tại nhà nguyện cổ 

Tòa Giám Mục TGP Sài Gòn, 180 

Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, 

Tp.HCM. 

Cùng hiệp dâng thánh lễ có Cha 

Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng – Giám 

đốc Caritas TGP Sài Gòn, chủ tế; 

Cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến 

và Cha Micae Trƣơng Thanh 

Tâm đồng tế; cùng với sự hiện 

diện đông đủ của các hội viên 

 “ 
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Ban Liên kết Caritas các giáo hạt, 

giáo xứ; và quý nữ tu, các nhân 

viên Văn phòng Caritas TGP SG. 

Trong bài giảng, Cha Micae đã 

chia sẻ về Thánh Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II, những nhân đức 

đặc biệt của ngài qua câu lời 

Chúa: “Anh em đừng sợ, anh 

em còn quý giá hơn muôn vàn 

chim sẻ” (Lc 12,7).  

Trong bài giảng, cha Micae đã 

chia sẻ cho mọi ngƣời thấy đƣợc 

hoàn cảnh khó khăn của Đức 

Giáo hoàng Gioan Phaolô II khi 

ngài lên làm Giáo hoàng. Tuy 

nhiên, ngài đã tín thác hoàn toàn 

vào sự quan phòng của Thiên 

Chúa và cậy trông vào sự chở 

che của Mẹ Maria để vƣợt qua 

nỗi sợ hãi trƣớc những khó khăn, 

thử thách của tình hình thế giới 

lúc bấy giờ. Cũng nhờ đó mà ngài 

đã hoàn thành sứ vụ Giáo hoàng 

của mình một cách ngoạn mục, 

triều đại Giáo hoàng của ngài trở 

thành một triều đại vĩ đại trong 

lịch sử Giáo hội và có ảnh hƣởng 

tích cực đối với thế giới. 

Cha Micae mời gọi mọi ngƣời, là 

những hội viên Caritas học hỏi và 

cầu nguyện cùng thánh bổn mạng 

Gioan Phaolô II, để thêm vững 

vàng, can đảm hơn trên con 

đƣờng dấn thân phục vụ ngƣời 

nghèo. Dấn thân vào công việc 

Bác ái Caritas, các hội viên phải 

đối diện với rất nhiều khó khăn và 

giới hạn: “về khả năng, về tài 

năng, về quyền lực, tài chính, về 

cơ sở vật chất. Những giới hạn đó 

khiến chúng ta sợ hãi.” Tuy vậy, 

các hội viên Caritas hãy dâng lên 

Chúa những nỗi sợ hãi của mình, 

hãy cậy dựa vào quyền năng của 

Chúa, để Ngài cùng đồng hành 

và làm việc cùng chúng ta. 

 

Những chia sẻ sâu sắc của Cha 

Micae và sự hiệp nhất cầu 

nguyện của mọi ngƣời trong 

Thánh lễ đã khích lệ tinh thần rất 
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lớn cho những ngƣời hội viên 

Caritas đang hằng ngày âm thầm 

hy sinh phục vụ ngƣời nghèo. 

Qua Lời Chúa: “Anh em đừng 

sợ”, các hội viên Caritas đã đƣợc 

nâng đỡ, không còn sợ hãi trƣớc 

những khó khăn, những thiếu 

thốn, những hạn chế, những cản 

trở trên con đƣờng phục vụ 

ngƣời nghèo. Để từ đó, mỗi hội 

viên Caritas Sài Gòn, qua lời cầu 

bầu của thánh bổn mạng Gioan 

Phaolô II, sẵn sàng “vượt qua 

trăm đường trăm lối, vượt qua 

muôn ngàn ranh giới” để đến với 

ngƣời nghèo khổ và “thắp sáng 

lên bình an”. 

Sau Thánh lễ, mọi ngƣời chia tay 

trong tinh thần của ngƣời chứng 

nhân của tình yêu và lòng thƣơng 

xót Chúa, hân hoan vui mừng ra 

đi phục vụ những anh chị em 

nghèo khổ, vì tin chắc rằng luôn 

có Chúa đồng hành cùng vƣợt 

qua những khó khăn, những thiếu 

thốn trên con đƣờng bác ái 

Caritas. 

Xin Chúa ban những ơn cần thiết 

trên từng hội viên Caritas, để mỗi 

ngƣời luôn đƣợc mạnh mẽ, can 

đảm bƣớc theo Chúa, làm theo 

lời Chúa dạy và dấn thân trong 

việc bác ái ngay hôm nay và trọn 

cả tƣơng lai. Và cũng xin Chúa 

chúc lành cho những công việc 

của Caritas Sài Gòn khi phục vụ 

ngƣời nghèo luôn đẹp lòng Chúa 

và mang lại hạnh phúc, bình an 

cho anh chị em./. 
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CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN  

KHAI TRƯƠNG QUÁN CƠM 5.000 ĐỒNG 

TT Caritas SG 

 
Các sinh viên đến ăn cơm trong ngày khai trƣơng Quán 

gày 15/10/2018, 

Caritas Tổng Giáo 

phận Sài Gòn (TGP) 

khai trƣơng Quán cơm 5.000đ. 

Quán cơm nằm tại một địa điểm 

có nhiều sinh viên cƣ trú: Khu Đô 

thị Đại học, hẻm đối diện bãi đậu 

xe trƣờng ĐH Khoa Học Tự 

Nhiên, 122/49, Đông Hòa, Dĩ An, 

Bình Dƣơng. 

  Hiện diện trong nghi thức 

Làm Phép Nhà khai trƣơng quán 

cơm; có Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc 

Đồng, SDB – Giám đốc Caritas 

Sài Gòn, Cha Micae Trƣơng 

Thanh Tâm,SJ - Ban Đào luyện 

Caritas TGP, quý nữ tu, nhân 

viên Văn phòng Caritas, Ban Liên 

kết Caritas giáo hạt Thủ Thiêm, 

các hội viên Caritas giáo xứ Minh 

Đức, giáo xứ Cao Thái, quý vị ân 

N 
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nhân, nữ tu Anna Nguyễn Thị 

Thanh Lan – phụ trách Dự án 

Quán cơm và các nhân viên phục 

vụ tại quán. Sau nghi thức làm 

phép nhà, quán cơm đã đón tiếp 

những thực khách đầu tiên là các 

sinh viên đang lƣu trú gần khu 

vƣc Quán cơm. Mỗi phần ăn có 

ba món chính: món mặn, xào, 

canh và món tráng miệng. Một số 

sinh viên dùng cơm tại quán, còn 

một số sinh viên khác mang phần 

cơm về dùng chung tại nơi lƣu 

trú.   

Quán cơm sinh viên giá 5.000đ 

là một dự án đƣợc hình thành 

nhờ nỗ lực của nhiều nhà hảo 

tâm góp sức, đặc biệt trong tinh 

thần kết nối yêu thƣơng giữa 

Caritas TGP với Công ty Minh 

Nam và Công ty Hoàng Đức. Dự 

án này nhằm mục đích giúp các 

sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

từ các tỉnh lên TP.HCM học tập 

có đƣợc bữa ăn đầy đủ dinh 

dƣỡng, và an toàn vệ sinh thực 

phẩm. Hơn nữa, dự án này không 

chỉ giúp các em có bữa ăn đủ sức 

khỏe để học tập, nhƣng còn 

hƣớng đến việc giúp các sinh 

viên nâng cao nhận thức về lòng 

bác ái, sự giúp đỡ, sẻ chia với 

những ngƣời có hoàn cảnh khó 

khăn trong cuộc sống xã hội. 

 
Hội viên Caritas phục vụ tại quán cơm 
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Khởi sự từ năm 2014, Quán 

cơm đầu tiên đƣợc đặt tại đƣờng 

Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, 

khai trƣơng ngày 15/8/2014. 

Quán thứ hai trên đƣờng Tôn 

Thất Tùng, Quận 1, mở ra vào 

ngày 7/11/2014. Vào ngày 

11/09/2017 hai quán trên đƣợc 

chuyển đến phục vụ tại hội 

trƣờng giáo xứ Minh Đức, 

phƣờng Tân Phú, Quận 9. Sau 

thời gian gần 4 năm hoạt động và 

3 lần thay đổi địa điểm, nay quán 

cơm đã tìm đƣợc một nơi phù 

hợp, có nhiều sinh viên học tập 

và cƣ trú. Tuy nhiên, địa điểm này 

rất thuận lợi cho các sinh viên 

nghèo đến dùng cơm, nhƣng lại 

khó khăn cho các nhân viên phục 

vụ, vì quán cơm nằm ở xa trung 

tâm, nên việc đi lại khó khăn.  

Dự án Quán cơm năm ngàn 

đồng thuộc Caritas Sài Gòn, 

không chỉ nhằm một mục đích 

phục vụ nhu cầu ăn uống bình 

thƣờng, nhƣng còn muốn là 

máng chuyển tải yêu thƣơng của 

Chúa đến với cuộc sống con 

ngƣời. Xin cho tình yêu thƣơng 

luôn đƣợc thể hiện mỗi ngày đến 

với nhiều ngƣời tại Quán cơm 

giữa lòng xã hội hôm nay. 

 
Chụp hình lƣu niệm ngày khai trƣơng Quán cơm 
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MÁI ẤM CHÍ HÒA  

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO 
CÁC BỆNH NHÂN 

Hứa Vy 

 

Hôm nay, chúng ta họp 

nhau đây để dâng 

Thánh lễ trong ngày 

thứ Sáu đầu tháng kính nhớ Trái 

Tim Chúa, Trái Tim yêu thương 

tất cả mọi người. Chúng ta cũng 

nhớ đến những người anh chị em 

đang ở trong những hoàn cảnh 

khó khăn và hiệp ý cầu nguyện 

cho linh hồn Têrêsa, Phêrô, 

Giuse và các linh hồn khác là 

những người đã từng trú ngụ 

trong các mái ấm của Caritas Sài 

Gòn; và cầu nguyện các bệnh 

nhân, ân nhân, thân nhân của hai 

mái ấm này được Chúa bảo vệ 

cách này cách khác.” Đó là 

những chia sẻ tâm tình của Cha 

Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng – Giám 

đốc Caritas Tổng Giáo phận 

(TGP) Sài Gòn – trƣớc thánh lễ 

cầu nguyện cho bệnh nhân lúc 

15g30 ngày 05/09/2018, tại mái 

ấm Chí Hòa, số 87/22/3 Bành 

Văn Trân, P7, Q.Tân Bình, 

Tp.HCM

 “ 
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Tham dự Thánh lễ có đông đủ 

các bệnh nhân và những ngƣời 

phục vụ bệnh nhân tại mái ấm 

Chí Hòa và Hà Đông, cùng sự có 

mặt của rất đông các hội viên 

Caritas hạt Chí Hòa và hạt Gò 

Vấp. Hiện diện trong thánh lễ còn 

có các nữ tu và nhân viên Văn 

phòng Caritas Sài Gòn. Trong 

căn nhà nhỏ và có phần chật chội 

cho gần 40 ngƣời quy tụ, đã diễn 

ra một thánh lễ rất đơn sơ mà ấm 

cúng nghĩa tình trong một ngày 

mƣa lớn tại Sài Gòn. 

Trong Thánh lễ, Cha Vinh 

Sơn đã mời gọi mọi ngƣời hãy 

luôn tín thác vào sự quan phòng 

của Chúa, dù đƣờng đời có nhiều 

gian nan, thử thách thì hãy xem 

đó là “Như khi được đồng hành 

cùng Chúa trên còn đường vác 

thập giá lên đồi Gôn-gô-tha. Như 

khi mình đến gặp những anh chị 

em là những người còn gặp nhiều 

khó khăn hơn, nhiều đau khổ 

hơn, cùng dâng thánh lễ. Chúng 

ta cùng nhau gom hết tất cả 

những sự khó khăn, những hy 

sinh đau khổ đó lên trên bàn thờ 

thánh lễ ngày thứ Sáu đầu tháng 

kính Trái Tim Chúa Giêsu hôm 

nay. Chúng ta cùng dâng hết lên 

cho Trái Tim đầy yêu thương của 

Chúa.” 
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Cha Vinh Sơn cũng nhắc nhở 

mọi ngƣời đang hiện diện trong 

thánh lễ: “Chúng ta không chỉ đến 

thăm hỏi nhau bình thường, mà 

chúng ta đến với nhau trong sự 

kết hiệp với Chúa Giêsu trong Bí 

tích Thánh Thể của ngày thứ Sáu 

đầu tháng. Hơn nữa, chúng ta 

đang sống trong tháng kính Đức 

Mẹ Mân Côi, chúng ta hãy nhớ 

đến Mẹ luôn và cùng với Mẹ 

chúng ta dâng lên Chúa tất cả 

những mến yêu và cả những 

thiếu sót để Ngài hằng luôn chúc 

lành và gìn giữ cho cuộc sống 

của chúng ta.” 

Sau phần bài giảng, Thánh lễ 

tiếp tục với phần phụng vụ Thánh 

Thể. Ngoài trời, mƣa vẫn không 

ngừng rơi, mỗi lúc một nặng hạt 

hơn. Trong căn nhà nhỏ lại nhƣ 

ấm cúng hơn bởi tình ngƣời gắn 

kết trong tình Chúa linh thiêng dạt 

dào, nhƣ lời bài hát: “Hồng ân 

Chúa như mưa, như mưa rơi 

xuống đời con miên man, miên 

man…”. Để rồi từ đây, tình yêu 

Thiên Chúa hòa làm một trong 

tình yêu con ngƣời, nâng con 

ngƣời lên, vƣợt qua gian nan đau 

khổ, vực dậy khỏi những yếu đuối 

lỗi lầm. Và từ đó, những đau khổ, 

hi sinh chúng ta đang mang là 

vinh dự khi đƣợc kết hiệp mật 

thiết trong sự đau khổ của Chúa 

Giêsu, đƣợc cùng đồng hành với 

Chúa trên đƣờng lên đồi Gôn-gô-

tha, để rồi mai này cũng sẽ đƣợc 

chung hƣởng phúc Trƣờng Sinh 

cùng Chúa trên quê trời. 
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Thánh lễ kết thúc trong sự 

hân hoan vui mừng sau khi mọi 

ngƣời đƣợc Cha Vinh Sơn đặt 

tay chúc lành ban bình an. Ngoài 

trời, cơn mƣa cũng vừa tạnh. Mọi 

ngƣời “ra về trong niềm vui và hy 

vọng” gặp lại nhau vào thánh lễ 

tiếp theo hằng tháng đƣợc tổ 

chức luân phiên tại mái ấm Hà 

Đông và mái ấm Chí Hòa vào thứ 

Sáu đầu tháng.  

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

Mái ấm Chí Hòa của Caritas 

TGP Sài Gòn do nữ tu Maria 

Hoàng Thị Ngọc Hoa phụ trách, là 

nhà lƣu trú trung chuyển các 

bệnh nhân nghèo, những ngƣời 

dân tộc Jrai, Bana đến từ Gia Lai, 

dân tộc Stiêng đến từ Bình 

Phƣớc, và từ các tỉnh xa về điều 

trị tại các bệnh viện: Chợ Rẫy; 

Quận Tân Bình; Răng Hàm Mặt; 

115; Từ Dũ; Phạm Ngọc Thạch; 

Mắt; Đại học Y Dƣợc; Hòa Hảo; 

Nhiệt Đới; Nhi Đồng 1&2. Các 

bệnh nhân sẽ đƣợc các hội viên 

Caritas phục vụ ở mái ấm hỗ trợ, 

hƣớng dẫn khi đi bệnh viện và 

làm các thủ tục cần thiết. 

Ở mái ấm Chí Hòa, có chị 

Maria Vũ Thị Xim là ngƣời phục 

vụ các bệnh nhân. Mọi ngƣời khi 

đến lƣu trú tại mái ấm sẽ đƣợc 

miễn phí ăn ở trong thời gian điều 

trị tại bệnh viện. Thức ăn cho 

bệnh nhân do nhà thờ Tân Sa 

Châu cung cấp, từ thứ Hai đến 

thứ Sáu hằng tuần. Còn thứ Bảy 

và Chủ nhật, các hội viên Caritas 

giáo xứ Sao Mai sẽ đƣa thức ăn 

tới và ngƣời phục vụ sẽ nấu cho 

bệnh nhân. Số lƣợng bệnh nhân 

lƣu trú tại mái ấm Chí Hòa bình 

quân mỗi ngày có khoảng 10 – 15 

ngƣời. Lúc đông nhất, có khoảng 

20 bệnh nhân và thân nhân ở 

trong mái ấm, có những ngày có 

đến 25 ngƣời, cũng có ngày trong 

mái ấm chỉ có 2 – 3 ngƣời ở, nhƣ 

trong các ngày cuối tuần.  

Mái ấm Chí Hòa đã đi vào 

hoạt động đƣợc hơn 3 năm, và 

đang ngày càng có nhiều bệnh 

nhân đến để đƣợc giúp đỡ hơn. 

Đó cũng là niềm vui của những 

hội viên Caritas Chí Hòa nói 

riêng, và cũng là tâm huyết của 

Caritas TGP Sài Gòn, ngõ hầu 

chia sẻ cùng những ngƣời nghèo 

khổ những khó khăn vất vả trong 

cuộc sống của họ./. 
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CHƢƠNG TRÌNH MỔ MẮT 

ĐỀ CAO GIÁ TRỊ ĐÔI MẮT 
 

Vũ Quân  

 

ào lúc 7g00 ngày 

24/10/2018, tại Bệnh 

viện Giao Thông Vận 

Tải số 72/3 Trần Quốc Toản, 

Phƣờng 8, Quận 3, Tp. HCM, 

diễn ra hoạt động mổ mắt cho 29 

bệnh nhân. Một số bệnh nhân là 

ngƣời có hoàn cảnh khó khăn 

thuộc các quận, huyện tại 

Tp.HCM và 17 cô chú là đồng 

bào dân tộc S’Tiêng thuộc giáo 

xứ Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình 

Phƣớc, đƣợc giới thiệu bởi cha 

xứ và các hội viên Caritas các 

tỉnh. Đây là chƣơng trình “Tìm lại 

ánh sáng cho ngƣời đục thủy tinh 

thể có hoàn cảnh khó khăn” do 

Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn 

phối hợp cùng các y bác sĩ của 

Khu Điều Trị Mắt Kỹ Thuật Cao, 

đƣợc gia đình ân nhân Ngô 

Thanh Mỹ và Nguyễn Mạnh Hải 

thuộc giáo xứ Nam Thái – giáo 

hạt Chí Hòa tài trợ, tổ chức khám 

- mổ mắt cƣờm, mộng thịt cho 

các bệnh nhân nghèo hằng 

tháng.  

V 
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Cƣờm mắt (đục thủy tinh thể) 

là một bệnh lý của mắt có thể dẫn 

đến mù lòa nếu không điều trị kịp 

thời. Bệnh làm suy giảm thị lực và 

ảnh hƣởng nhiều đến chất lƣợng 

sống của ngƣời bệnh.  

Chính vì vậy Chƣơng trình 

“Tìm lại ánh sáng cho ngƣời đục 

thủy tinh thể có hoàn cảnh khó 

khăn” đƣợc tổ chức định kỳ mỗi 

tháng, khám và mổ mắt cho các 

bệnh nhân nghèo, do nữ tu Maria 

Hoàng Thị Ngọc Hoa trƣởng Ban 

y tế Caritas Sài Gòn phụ trách. 

Các bệnh nhân không chỉ đƣợc 

mổ mắt miễn phí mà còn đƣợc 

nhận kính bảo vệ mắt và thuốc 

sau mổ giúp bảo vệ và phục hồi 

mắt hiệu quả hơn. Ngoài bác sĩ 

chuyên khoa, đoàn còn có đội 

ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hậu 

cần là các hội viên Caritas gần 10 

ngƣời đảm bảo các bệnh nhân 

đƣợc tƣ vấn kỹ càng, sắp xếp để 

đƣợc khám và phẫu thuật nhanh. 

“Trên 10 năm bán vé số với 2 

đôi mắt yếu, hôm nay với tôi là 

một ngày đặc biệt. Tôi vui lắm! 

Mọi chuyện diễn ra đều nhờ ơn 

Chúa soi sáng. Lúc trước, tôi là 

một thợ hàn, sau một thời gian tôi 

phải nghỉ vì mắt bắt đầu có dấu 

hiệu mờ dần. Tôi có đi khám và 

được biết mắt tôi buộc phải mổ 

nếu không sẽ không thể nhìn thấy 

được. Hơn 10 năm qua tôi không 
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có tiền để chữa mắt. Cám ơn 

chương trình đã cho tôi được mổ 

mắt miễn phí” - anh Lƣu Huỳnh 

Cƣờng giáo xứ Bình Thuận chia 

sẻ. 

Anh Điểu Bình dân tộc 

S’Tiêng, trong nhóm 17 ngƣời 

thuộc giáo xứ Lộc Thạnh, Lộc 

Ninh, Bình Phƣớc chia sẻ: 

“Chúng tôi đi từ 2g00 sáng để kịp 

thời gian với chương trình. Tôi 

mong muốn được mổ mắt lâu rồi 

do không có tiền. Ban ngày thì có 

thể thấy mờ mờ, còn ban đêm thì 

không nhìn thấy gì. Tôi mong mắt 

tôi được thấy rõ để tiếp tục công 

việc nuôi sống cả gia đình”. 

Cho đến khoảng 13g00, 

ngƣời đƣợc mổ cuối cùng cũng 

đã xong. Lúc này, tôi cảm nhận 

đƣợc niềm hạnh phúc thật sự, khi 

nhìn thấy khuôn mặt với nụ cƣời 

của các bệnh nhân, tự nhủ rằng 

một thời ngắn nữa thôi mọi ngƣời 

sẽ nhìn thấy những điều kỳ diệu 

xung quanh ta. 

Cứ thử nhắm mắt trong 3 

phút, ta sẽ thấy đƣợc sự quan 

trọng của đôi mắt nhƣ thế nào. 

Chƣơng trình “Tìm lại ánh sáng 

cho ngƣời đục thủy tinh thể có 

hoàn cảnh khó khăn” mang ánh 

sáng hy vọng đến cho những 

hoàn cảnh khó khăn của Caritas 

TGP Sài Gòn là chƣơng trình rất 

thiết thực mà Caritas Sài Gòn 

mong muốn thực hiện, đó cũng là 

ƣớc mơ của Caritas Sài gòn và 

cũng là mơ ƣớc của rất nhiều 

hoàn cảnh cần đƣợc mổ mắt. 
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CARITAS GIÁO XỨ CAO THÁI  

MỪNG LỄ BỔN MẠNG 
Caritas giáo xứ Cao Thái  

 

nh chị em Caritas 

giáo xứ Cao Thái 

hãy trở nên hèn 

mọn và cho đi nhưng 

không”, Cha Chánh xứ giáo xứ 

Cao Thái Giuse Trần Trung Hiếu 

đã nhắn nhủ anh chị em Caritas 

nhƣ thế, khi ngài chủ sự Thánh lễ 

mừng kính Thánh Phanxicô 

Assisi - bổn mạng Ban Caritas 

Bác ái xã hội giáo xứ Cao Thái – 

giáo hạt Thủ Thiêm, đƣợc cử 

hành lúc 17g45 ngày 04/10/2018 

tại nhà thờ giáo xứ. 

Để chuẩn bị tâm hồn mừng 

lễ Bổn mạng, trƣớc đó, tối ngày 

03/10/2018 lúc 19g30, anh chị em 

Caritas giáo xứ đã có giờ chầu 

Thánh Thể và những giây phút 

sống tâm tình sám hối. 

Đến hiệp dâng Thánh lễ có 

anh chị em Caritas giáo hạt Thủ 

Thiêm, Caritas các xứ trong hạt, 

quý chức, các đoàn thể và cộng 

đoàn dân Chúa. 

 “A 
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Trƣớc Thánh lễ, Cha Chánh 

xứ đã thực hiện nghi thức làm 

phép ảnh Thánh Phanxicô Assisi. 

Trong bài giảng lễ, ngài nhắc 

lại cuộc đời của Thánh nhân: 

Thánh Phanxicô sinh tại Assisi, 

miền Umbria, năm 1181. Ông 

Phêrô Bernadone là một thương 

gia giàu có, lúc sinh ra thánh 

nhân, ông đang ở Pháp, nên đã 

đặt tên cho Ngài theo tên quốc 

gia này. Thời thơ ấu, thánh nhân 

chịu ảnh hưởng nhiều bởi người 

mẹ nhiệt thành và khả ái. Ngài tỏ 

ra vui vẻ, mạo hiểm, quảng đại và 

bình dân. Dầu được chuẩn bị để 

theo nghề buôn bán như cha, 

Ngài vẫn thường mơ ước trở 

thành hiệp sĩ. 

Năm 1201, Phanxicô tham gia 

cuộc chiến ở Perugia và bị bắt tù 

một năm. Kinh nghiệm đau xót 

này cùng với cơn bệnh ngặt 

nghèo là khởi đầu cuộc trở lại của 

Ngài. Dầu vậy, năm 1205, Ngài 

vẫn còn tham dự vào cuộc viễn 

chinh tại Apulia. Trong một giấc 

mơ, Phanxicô được Chúa Kitô mở 

lời kêu gọi phục vụ Người. Ngài 

trở về và hiến mình chăm sóc các 

bệnh nhân. 

Ngày 16 tháng 4 năm 1206, 

Phanxicô lại nghe tiếng Chúa Kitô 

kêu gọi Ngài tái thiết đền thờ 

thánh Damianô. Luôn mau mắn 

và tận tâm, Phanxicô đã từ bỏ đời 

sống cũ và chấp nhận sống như 

một ẩn sĩ. Khi bị cha bỏ tù, rồi dẫn 
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đến đức giám mục như một đứa 

con bất phục, thánh nhân đã từ 

khước mọi quyền lợi lẫn của cải, 

cả đến áo quần đang mặc nữa. 

Qua bài giảng, Cha Linh 

hƣớng nhắc nhở anh chị em 

Caritas giáo xứ luôn phục vụ 

trong yêu thƣơng, trở nên hèn 

mọn. Ngài cũng không quên nhắc 

đến và khuyến khích các hoạt 

động của anh chị em, sẵn sàng 

cúi xuống, trở nên nhƣng không, 

để nhặt, để xin từng mảnh đồng 

nát, ve chai,…. Góp nhặt từng 

chút, từng chút, chút xíu thôi cho 

khoảng 600 em thiếu nhi giáo xứ 

có bữa sáng Chúa nhật tƣơm tất, 

vui khoẻ; Góp chút công sức với 

quán cơm “Nhớ bạn nghèo” trƣa 

thứ Bảy hằng tuần để nhận lại 

140 phần cơm trƣa trao đến 

những ngƣời già neo đơn, bệnh 

tật, những mảnh đời còn nhiều 

khó khăn cũng cần lắm một bữa 

no. Và mỗi tháng sẻ chia thêm 

cho những hoàn cảnh cần trợ 

giúp. 

Thánh lễ tiếp tục với lời 

nguyện giáo dân của anh chị em 

Caritas, và hiệp dâng của lễ và 

tấm lòng khao khát phục vụ 

ngƣời nghèo của từng hội viên 

Caritas.  
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Sau thánh lễ Cha Linh hƣớng 

thay mặt cho anh chị em Caritas 

cám ơn mọi ngƣời đã hiệp thông 

cầu nguyện trong Thánh lễ. Cầu 

chúc anh chị em Caritas luôn 

đƣợc Chúa tin dùng, nhƣ nhịp 

cầu nối mang lại Tình yêu của 

Chúa cho cuộc sống mỗi ngày.  

Mọi ngƣời đã cùng chụp hình 

kỷ niệm, và cùng dùng chung bữa 

cơm huynh đệ tại nhà sinh hoạt 

mục vụ giáo xứ. Bên ngoài trời đổ 

mƣa, nhƣng trong hội trƣờng ấm 

áp niềm vui của những con ngƣời 

khao khát yêu thƣơng phục vụ. 

Dù trời mƣa nhƣng tất cả tay 

trong tay cùng vào nhà sinh hoạt 

mục vụ giáo xứ để chung niềm 

vui với Caritas Cao Thái trong 

bữa cơm huynh đệ. 

 

 
Hội viên Caritas giáo xứ Cao Thái trong bài múa tập thể mừng bổn mạng 
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CARITAS GIÁO XỨ TAM HÀ  

THÁNG MƯỜI YÊU THƯƠNG 
Caritas giáo xứ Tam Hà 

 HẠT GẠO TÌNH THƢƠNG  

 
Cha Phó Phaolô Maria hiện diện trao gạo cho các hộ gia đình nghèo 

hiều thứ Bảy, ngày 

13/10/2018, vào lúc 

15g30, tại Hội quán 

giáo xứ Tam Hà, Cha Phó Phaolô 

Maria Hoàng Minh Châu đã trao 

gạo cho 27 hộ gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn trong giáo xứ và 

các gia đình ở các khu nhà trọ lân 

cận, không phân biệt tôn giáo, 

mỗi phần là 30 kg. Đây là số gạo 

đƣợc Caritas giáo xứ chuẩn bị 

trao cho bà con nghèo từng quý 

(3 tháng/lần) trong năm, là quà do 

các ân nhân gần xa đóng góp.  

Trƣớc khi trao gạo, Cha 

Phaolô cũng nhắn nhủ bà con 

hãy biết trân quý tình yêu thƣơng 

mà quý vị ân nhân đã đóng góp 

để giúp đỡ bà con hằng tháng và 

cầu mong bà con sớm vƣợt qua 

giai đoạn khó khăn này. 

C 
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Caritas Tam Hà hỗ trợ gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn  

Hôm sau, vào Chúa nhật ngày 

14/10/2018, đại diện Ban Caritas, 

nữ tu Maria Bích Trâm – Phụ 

trách Trƣờng Phổ cập Tam Hà đã 

trao 11 phần gạo (mỗi phần 30 

kg) cho gia đình của các cháu có 

hoàn cảnh khó khăn đang đƣợc 

học miễn phí tại Trƣờng Phổ cập 

Tam Hà. Những phần gạo trao 

cho các cháu thuộc dự án Hạt 

Gạo Tình Thƣơng của Caritas 

TGP Sài Gòn do ông bà Vinh -

Tuyết hỗ trợ. 

Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã 

gởi quý ân nhân tới nối cánh tay 

dài yêu thƣơng với Ban Caritas 

chúng con.  

Xin chân thành cám ơn tất cả 

quý vị ân nhân xa gần, vì tình yêu 

thƣơng những hoàn cảnh khó 

khăn trong cuộc sống, đã tin 

tƣởng và ủng hộ quỹ Bác ái, tạo 

điều kiện thuận lợi cho Ban 

Caritas, đó là sự khích lệ tinh 

thần lớn lao, giúp các hội viên 

Caritas ngày càng nhiệt thành, 

tích cực hơn trong công tác thực 

thi Bác ái yêu thƣơng, rất mong 

quý vị thêm lời cầu nguyện, tiếp 

tục cộng tác và ủng hộ cho công 

việc thực thi bác ái của Ban 

Caritas giáo xứ Tam Hà. 
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 YÊU THƢƠNG - CHIA SẺ - NIỀM VUI LỚN MÃI 

 
Chị Bích Hồng đóng gói cá khô để gởi đến bà con Sắc tộc 

Sáng Chúa Nhật ngày 

14/10/2018, Caritas giáo xứ Tam 

Hà nhận đƣợc từ gia đình anh chị 

Dung chợ Bình Điền ủng hộ cho 

bà con và các cháu nghèo vùng 

sâu, vùng cao nguyên Gia Lai - 

KonTum thêm một chuyến xe 

khoảng trên 500 kg khô cá cơm. 

Thật cảm động và trân quý biết 

bao, tấm lòng yêu thƣơng quảng 

đại của gia đình anh chị Dung đã 

dành cho bà con.  

Số cá khô trên 500 kg trong 

chuyến này, anh chị Bảo Hồng - 

Caritas Tam Hà đã chuyển lên 

KonTum gởi tới Cha An Tôn Vũ 

Đình Long giáo xứ (Gx) Đăk Tuk; 

nữ tu Loan - Đăk Glei; Cha 

Gioakim Hữu Tuyến - Đăk Hring; 

Cha Gioan.B Huy Hoàng Gx Ling 

La; Cha Micae Nguyễn Tuấn Huy 

Gx KonBơBăn - Đăk Hà; Cha 

Phêrô Trần Quốc Hải Gx Klâu 

Rơngol; Cha Phêrô Hoàng Văn 

Số Gx Thanh Hà – huyện Chƣ 

Rông; nữ tu Huệ trại cùi Đăk Đoa 

- Gia Lai; chị Xuân Lộc - Hội Bác 

ái Ozanam Đà Lạt... 

Tính từ đầu năm 2018 tới nay, 

gia đình anh chị Dung và các anh 

chị tiểu thƣơng chợ Bình Điền đã 

ủng hộ trên 10 chuyến xe, mỗi 



 
 

NHỊP CẦU CARITAS 91- 57 

chuyến khoảng 500 kg cá khô đủ 

loại: Cá hấp, mắm tép, mắm dƣa 

thập cẩm, củ kiệu và lạp xƣởng. 

Xin chân thành cảm ơn và tri 

ân gia đình anh chị Dung và quý 

ân nhân rất nhiều, tuy rằng không 

cùng Tôn giáo, nhƣng tấm lòng 

yêu thƣơng những ngƣời kém 

may mắn của quý Ân nhân là tấm 

gƣơng sáng tốt lành và là nguồn 

động viên tinh thần các hội viên 

trong Ban Caritas giáo xứ Tam 

Hà, ngày càng tích cực hơn trong 

công tác yêu thƣơng phục vụ... 

Cám ơn anh Nhân đã vận chuyển 

và phụ giúp đóng bao gọn gàng... 

Cám ơn nhà xe Thuận Phát tuyến 

KonTum - Ngọc Hồi - Đăk Glei đã 

chuyên chở miễn phí cho qúy 

Cha Long và Cha Hoàng, nữ tu 

Linh suốt thời gian qua. 

Rất mong gia đình quý ân 

nhân tiếp tục yêu thƣơng ủng hộ 

lƣơng thực cho bà con nghèo, có 

thêm niềm vui và thêm chút dinh 

dƣỡng trong bữa ăn hằng ngày. 

Nguyện xin Thiên Chúa (ơn 

Trời) trả công bội hậu và ban tràn 

đầy phúc lộc xuống trên gia đình 

anh chị Dung và các ân nhân chợ 

Bình Điền luôn đƣợc mạnh khỏe, 

vui tƣơi hạnh phúc, công việc làm 

ăn thuận lợi và ngày càng phát 

triển tốt đẹp nhƣ lòng mong 

ƣớc./. 
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 NỐI TIẾP YÊU THƢƠNG 

 
Anh Quốc Bảo – Caritas Tam Hà nhận quần áo gia đình chị Thanh Việt trao  

Trƣa ngày 04/10/2018 Ban 

Caritas Tam Hà – giáo hạt Thủ 

Đức nhận đƣợc từ gia đình chị 

Thanh Việt giáo dân giáo họ 

Giáng Sinh, giáo hạt Thủ Đức 

một xe quần áo mới và quần áo 

cũ đã chọn lọc còn tốt. Anh chị 

Bảo Hồng – Caritas giáo xứ Tam 

Hà liền chuyển ngay vào bến xe 

Miền Đông gởi đến qúy Cha, quý 

Tu sĩ vùng cao nguyên KonTum, 

để chia cho bà con Sắc tộc và 

các cháu trong buôn làng. 

Xin chân thành cám ơn gia 

đình chị Thanh Việt, vì tình yêu 

thƣơng những ngƣời kém may 

mắn vùng sâu, vùng cao nguyên, 

suốt thời gian qua đã luôn cộng 

tác với Ban Caritas Tam Hà, chọn 

lọc, sắp xếp quần áo và đóng bao 

gọn gàng, để chuyển gởi lên vùng 

cao nguyên, mang chút niềm vui 

và sự ấm áp tình ngƣời cho bà 

con và các cháu. 

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ 

Maria ban tràn đầy ơn lành hồn 

xác xuống trên gia đình các anh 

chị, đƣợc nhiều sức khỏe, nhiều 

niềm vui, luôn hạnh phúc và bình 

an trong cuộc sống. Xin tiếp tục 

yêu thƣơng cộng tác với Ban 

Caritas Tam Hà. 
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GIỚI THIỆU SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA  
NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO LẦN II 

G. Trần Đức Anh OP 

 

 

ATICAN. Đức Thánh Cha 

mời gọi toàn thể Giáo Hội 

cử hành Ngày Thế giới 

ngƣời nghèo năm nay trong niềm 

vui tìm lại khả năng ở cùng nhau 

và ngài mời các giáo sĩ tu sĩ coi 

ngày này nhƣ một cơ hội tái 

Truyền Giảng Tin Mừng. 

Ngài đƣa ra lời kêu gọi trên đây 

trong sứ điệp công bố sáng 

14/6/2018 tại Vatican, chuẩn bị 

cho Ngày Thế Giới ngƣời nghèo 

sẽ đƣợc cử hành lần thứ hai vào 

Chúa nhật thứ 33 thƣờng niên, 

18/11 năm nay, với chủ đề 

“Ngƣời nghèo này kêu lên và 

Chúa lắng nghe họ”. 

Trong sứ điệp, ĐTC mời gọi các 

tín hữu hãy nghiêm túc xét mình 

xem mình có khả năng thực sự 

lắng nghe ngƣời nghèo hay 

không... Trong chiều hƣớng này, 

V 
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“Ngày thế giới người nghèo muốn 

là một câu trả lời từ toàn Giáo 

Hội, rải rác khắp nơi trên thế giới, 

câu trả lời bé nhỏ cho những 

người nghèo thuộc mọi loại và 

mọi nơi, để họ khỏi nghĩ rằng 

tiếng kêu của họ rơi vào khoảng 

trống. Có lẽ câu trả lời của Giáo 

Hội chỉ là một giọt nước trong sa 

mạc nghèo khổ, nhưng câu trả lời 

ấy có thể là một dấu chỉ sự chia 

sẻ đối với những người đang ở 

trong tình trạng túng thiếu, để họ 

cảm thấy sự hiện diện tích cực 

của một người anh chị em”. 

ĐTC nhận xét rằng “Trong Ngày 

Thế giới người nghèo lần đầu tiên 

cử hành hồi tháng 11 năm 2017, 

tại nhiều giáo phận người nghèo 

được mời dùng bữa, nhiều người 

tìm được bầu không khí ấm cúng 

của một gia đình, niềm vui của 

một bữa tiệc và tình liên đới của 

những người muốn chia sẻ bữa 

ăn với họ một cách đơn sơ và 

huynh đệ.. Năm nay và trong 

tương lai, tôi muốn điều ấy xảy ra 

và Ngày Thế Giới người nghèo 

được cử hành dưới dấu hiệu vui 

mừng vì tìm lại được khả năng ở 

với nhau, cầu nguyện chung với 

nhau và chia sẻ bữa ăn ngày 

chúa nhật”. 

Sau cùng, ĐTC mời gọi các Linh 

mục, Tu sĩ nam nữ và giáo dân 

trong các giáo xứ, các hội đoàn 

và phong trào hãy làm cho câu trả 

lời của Giáo Hội cho tiếng kêu 

của ngƣời nghèo trở nên cụ thể, 

sống ngày này nhƣ một thời điểm 

ƣu 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 hƣ vô. 

Trong dịp Ngày thế giới các 

ngƣời nghèo lần thứ I năm ngoái, 

ĐTC đã mời hàng ngàn ngƣời 

dùng bữa với ngài tại Đại thính 

đƣờng Phaolô 6, và ngàn ngàn 

ngƣời khác đƣợc mời dùng bữa 

một số trƣờng ở Roma. Năm 

ngay, cũng sẽ tái diễn các hoạt 

động tƣơng tự. 3 ngàn ngƣời 

nghèo sẽ dùng bữa với ĐTC tại 

Đại thính đƣờng Phaolô 6 sau 

thánh lễ bắt đầu lúc 9 giờ 30 tại 

Đền thờ thánh Phêrô (Rei 

14/6/2018) 
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TỔ CHỨC NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI 
NGHÈO LẦN II 

Caritas Sài Gòn, ngày 26 tháng 10 năm 2018 

THƢ NGỎ 
 

V/v: Tổ chức Ngày Thế Giới Ngƣời Nghèo Lần II 
 

ính gửi:  Quý Cha Hạt Trƣởng, Quý Cha Chánh xứ, quý Bề 
Trên các Dòng tu,   
Kính thƣa Quý Cha và Quý vị, 

 
Lời kêu gọi của Vị Cha Chung trong Giáo Hội đã đƣợc thực hiện năm 

2017 với bữa cơm trƣa huynh đệ tại Tòa Tổng Giám mục do sự khích 

lệ của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô, bữa cơm huynh đệ ấy đã 

mang lại niềm vui và sự khích lệ cho những anh chị em có hoàn cảnh 

khó khăn, đau khổ mà chƣa đƣợc quan tâm.  

Hƣởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp 

của Ngày Thế Giới Ngƣời Nghèo Lần II với chủ đề: “Người nghèo này 

kêu lên và Chúa lắng nghe họ” (Tv 34,6). 

Năm nay, Tòa Tổng Giám mục với sự cộng tác của Ban Caritas xin gửi 

đến quý Cha và quý Bề Trên các thông tin:  

1. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Ngày Thế Giới Ngƣời Nghèo Lần II 
 

2. Vào ngày 18/11/2018, xin quý Cha cùng với giáo xứ nghiên cứu và 

tùy nghi lựa chọn một hay nhiều hình thức thực thi bác ái mà Đức 

Thánh Cha gợi ý trong Sứ Điệp hoặc những hình thức nào khác 

phù hợp. Mục đích là thể hiện Lòng Yêu Thƣơng cách cụ thể với 

những anh chị em đang trong hoàn cảnh khó khăn. 
 

K 
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3. Tại Tòa Tổng Giám Mục, với sự hỗ trợ về nhân sự của Caritas, sẽ 

tổ chức một bữa ăn trƣa kèm theo phần quà dành cho khoảng 700 

anh chị em trong hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo. 

Xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân ái chúc lành cho mọi ƣớc 

nguyện và sự dấn thân của quý Cha, quý Bề Trên và tất cả anh chị 

em.  

Kính thƣ 

 
+ Lm. Inhaxio Hồ Văn Xuân        + Lm. Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng SDB 
        Tổng Đại Diện           Caritas TGP Sài Gòn 
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CHƢƠNG TRÌNH  

NGÀY THẾ GIỚI NGƢỜI NGHÈO LẦN II 

Chúa nhật, ngày 18/11/2018 

 
Chủ đề: “Ngƣời nghèo này kêu lên và Chúa lắng nghe họ” 

 (Tv 34,6) 
 

I. Chƣơng trình tổng quan 

 Chợ phiên nắng sớm 

 Cơm trƣa huynh đệ 

 Quà tặng yêu thƣơng 

- Địa điểm: khuôn viên Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận 

- Thành phần tham dự:  

o Các anh chị em có hoàn cảnh nghèo khó đặc biệt 

(khuyết tật, bán vé số, ngƣời nghèo xó chợ….) 

o Anh chị đồng hành của ngƣời nghèo 

o Nhân viên phục vụ 

o Tổng cộng số ngƣời: khoảng 1000 ngƣời 

- Thời gian: 7g00 – 12g00 ngày 18/11/2018 

 

II. Chƣơng trình chi tiết 

- 7g00: Đón tiếp 

- 8g30: Khai mạc  

o Tập trung tại sân trƣớc nhà nguyện và đài Đức Mẹ 

o Đọc 10 kinh Kính mừng – Hát 1 bài về Đức Mẹ 

o Đi chợ phiên  

- 11g00: Thánh hóa bữa ăn 

- 12g00: Trao quà và ra về 
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GÓP NHẶT TRUYỆN Ý NGHĨA 

Truyền thuyết và ý nghĩa hoa bất tử 

 

Những bông hoa bất tử nhỏ 

bé nhưng lại mang ý nghĩa sâu 

sắc tuy bông hoa những cánh 

hoa đã chết song nó vẫn giữ 

được màu sắc ban đầu của mình 

chính vì điều ấy bất tử được thể 

hiện như minh chứng của tình 

yêu vĩnh cửu. 

Có nơi gọi hoa bất tử là cúc 

dại,hoa tình yêu. Song, dẫu với 

tên gọi nào thì nó vẫn luôn mang 

trong mình một ý nghĩa cao đẹp: 

Tình yêu là bất tử, giống nhƣ hoa 

bất tử – loài hoa không bao giờ 

chết trong gian khổ khó khăn 

"Cổ tích" buồn của một loài 

hoa 

Hoa bất tử - một loài hoa 

không xa lạ gì với chúng ta, nhất 

là những ngƣời đang yêu. Thế 

nhƣng không phải ai cũng đã có 

cái may mắn đƣợc nghe câu 

chuyện về loài hoa này, với một 

câu chuyện tình đẫm nƣớc mắt 

của một chàng trai nghèo khổ với 

một cô gái xinh đẹp... 
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Chuyện kể rằng có một đôi 

trai gái yêu nhau thắm thiết. Một 

ngày nọ, ngƣời con gái ƣớc ao có 

đƣợc chùm hoa quí ở trên một 

đỉnh núi cao nhiều ngƣời biết đến 

nhƣng không sao hái đƣợc, vì 

nghe đâu, đỉnh núi rất cao, trong 

khi hoa thì chỉ nởvào mùa đông 

tuyết phủ dày đặc nhất. Nhƣ vậy, 

ngƣời nào muốn trở thành chủ 

nhân của loài hoa quí hiếm ấy sẽ 

phải vƣợt qua mọi con đƣờng 

băng tuyết, chinh phục đỉnh núi 

cao nghìn mét mới hái đƣợc hoa. 

Chiều lòng ngƣời yêu, chẳng 

quản gian khổ nhọc nhằn, chàng 

trai đã từ biệt cô gái vào một ngày 

đầu xuân băng giá đang tan, để 

lặn lội đến nơi có chùm hoa quí. 

Khi tới chân núi, tiết trời đã sang 

thu, chàng quyết tâm ngay lập tức 

trèo lên đỉnh núi để kịp mang hoa 

quí về cho ngƣời yêu đúng vào 

mùa xuân để kỉ niệm tròn một 

năm họ xa nhau. 

Chàng leo, leo mãi từ mõm đá 

sắc nhọn này đến mõm đá sắc 

nhọn khác, mặc cho mƣa rơi, mặt 

cho tuyết phủ, mặc cho băng giá 

quây quanh chàng vẫn trèo, mặt 

hƣớng về phía đỉnh núi cao, bò 

rạp cả thân hình xuống để tập 

trung mọi sức lực trèo lên đỉnh 

núi. Đói, khát, lạnh cóng… Không 

làm chàng lùi bƣớc.  

Cho đến một ngày đông có 

ánh mặt trời le lói, chàng trai đã 

hoàn toàn kiệt sức và không thể 

trèo lên đỉnh núi cao nữa. Chàng 

quay xuống vào đúng cái ngày 

tròn một năm xa cách ngƣời yêu 

trong tƣ thế quỳ rạp xuống, 

nhƣng gƣơng mặt vẫn hƣớng về 

phía đỉnh núi mà ngƣời ta lƣu 

truyền là có loài hoa quí. Chàng 

tắt thở vì kiệt sức. 

Và kì lạ thay, nơi chàng trai 

ngã xuống đã mọc lên một chùm 

hoa đỏ thắm nhƣ máu con tim, có 

thân mềm yếu nằm rạp xuống 

đất, nhƣng đóa hao lại tƣơi thắm 

sắc đỏ và vƣơn về phía có đỉnh 

núi. Về sau, ngƣời ta lại tìm thấy 

loài hoa lạ nơi nấm mồ chàng trai 

trẻ và để kỉ niệm mối tình bất diệt 

của chàng ngƣời đời đã đặt tên 

cho loài hoa ấy là hoa bất tử.  

Hoa bất tử chẳng ai bán mà 

cũng chẳng ai mua. Ngƣời dân ở 

vùng núi cao nơi chàng trai hi 

sinh vì tình yêu đả lên núi ngắt lấy 

đóa hoa màu đỏ thắm vì chẳng 

thể lấy đƣợc cành hoa mềm rũ, 

yếu ớt, nên họ chỉ ngắt lấy bông 

hoa đem về phơi khô làm thuốc 

uống và quà tặng. Cũng thật kì lạ, 
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khi phơi những đóa hoa ấy dƣới 

nắng mặt trời thì bông hoa se lại 

và cánh thêm tƣơi thắm sắc màu. 

Ngƣời dân lấy những cành cây 

vót nhọn đầu và cắm hoa bất 

tử khô lên đó, làm những chiếc lá 

giả quanh cành cây tạo nên 

những cành hoa thật đẹp, và họ 

đem tặng nhau vào những dịp lễ 

hội. Còn những cặp trai gái lấy đó 

làm tặng truyền thống quý báu 

vào ngày Lễ tình nhân 14/2. 

 

(Sƣu tầm) 

 

 

 

 

 

        Hãy cho hết những gì bạn nhận được. Và hãy lắng 

nghe tiếng gọi của lòng thương xót .Đừng nghĩ rằng cái ít ỏi 

bạn cho đi là to lớn .Và cái to lớn bạn nhận được là ít ỏi. 

(Phoebe Vary) 
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HIỆP DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN 

Ban Liên kết Caritas giáo hạt Xóm Mới kính báo: 

Hôn thê của ông Giuse Phan Văn Hiển  

Trƣởng Ban Liên kết Caritas giáo hạt Xóm Mới là : 

Bà MARIA NGUYỄN THỊ LIÊN 

Sinh năm 1956 – Tại Tp.HCM 

Đƣợc Chúa gọi về ngày 20 tháng 10 năm 2018 

Tại tƣ gia – giáo xứ Lam Sơn – giáo hạt Xóm Mới 

 Hƣởng thọ 63 tuổi 

 

 

Ban Liên kết Caritas giáo hạt Thủ Đức kính báo: 

Thân Mẫu anh Giêradô Nguyễn Công Trứ 

Hội viên Caritas giáo xứ Hiển Linh là: 

Bà Cố MÁTTA HỒ THỊ LÒNG 

Sinh năm 1941 – Nguyên quán Bình Thuận 

Đƣợc Chúa gọi về ngày 19 tháng 10 năm 2018 

Tại tƣ gia – giáo xứ Hiển Linh – giáo hạt Thủ Đức 

 Hƣởng thọ 77 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 Maria và 

Mátta sớm về hƣởng Nhan Thánh Chúa.   
 

Chúng con chân thành cám ơn. 
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CƯỜI MỈM CHI  

     

  BỊ LỪA 

Một ông đã ngoài 50 tuổi, lén lút vào gặp Cha chánh xứ để 

thỉnh ý ngài. 

- Thƣa cha, vợ con chết đã lâu. Con có ý định đi thêm bƣớc 

nữa. Khổ nỗi là cô ấy còn chƣa học xong phổ thông, không biết mọi 

ngƣời có xầm xì gì không? 

- Có lẽ về ông thì không. Nhƣng mọi ngƣời sẽ nói về cô ấy: 

Còn nhỏ quá, chắc là bị lừa! 

!?!? 

  

 BIA ÔM 

Hai vợ chồng lục đục kéo nhau vào Cha xứ để phán giải. ông 

nói gà, bà nói vịt. Cãi nhau ỏm tỏi, liên tục, Cha chẳng thể nào 

khuyên đƣợc. 

- Thƣa cha, nhà con có đủ loại xe, mắc mớ gì mà ngày nào đi 

chợ, bà ấy cũng đi xe ôm. Bà có ý đồ gì, hay thích thú gì khi ôm cái 

thằng đáng tuổi con bà ấy? 

- Thích thú cái nổi gì – mụ vợ gào lên – chẳng qua là để an 

toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi. Ông đừng kiếm chuyện! 

- Đó, đó thấy chƣa? Bà đừng kiếm chuyện với tôi trƣớc mặt 

cha xứ! Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhƣng thực ra, nó cũng nhƣ xe 

ôm thôi. Vào quán, uống bia nhiều thì phải say, say thì phải ôm một 

cái gì đó cho khỏi ngã. Thế thôi, chứ thích thú gì, phải không cha? 

Cha xứ lắc đầu chịu thua!!! 
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NGÀY 19/10/2018 - CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN HIỆP DÂNG THÁNH LỄ MỪNG 

KÍNH THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II – THÁNH BỔN MẠNG 
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VĂN PHÒNG CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN  

180 Nguyễn Đình Chiểu – Phƣờng 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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