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Lêi Ngá
Các bạn thân mến,
Từng bước từng bước thầm, đều đặn vào mỗi tháng, đã đến hơn 8
năm nay, tập san Nhịp Cầu Caritas đã đến tay các bạn lần này là lần
thứ 100.
Một con số tròn trịa và một thời gian không hề ngắn.
Một tập san đơn sơ, hằng tháng đến với các bạn qua những thông
tin nhẹ nhàng về những sinh hoạt, những sự kiện diễn ra liên quan
đến câu truyện bác ái yêu thương. Trong đó, người ta thấy những con
người đang thực hiện hành vi yêu thương, những thông tin và những
câu truyện về những hoạt động bác ái và có cả những nỗi thống khổ
của nhiều anh chị em trên thế giới đã và đang phải gánh chịu. Cũng
không thiếu những lời mời gọi của Hội Thánh về việc thi hành bác ái.
Tất cả đã trở thành một món quà không thể thiếu vào mỗi đầu tháng
của nhiều người trong chúng ta.
Thay lời cho các độc giả khắp nơi, xin gửi đến anh chị em trong
Ban Biên tập Nhịp Cầu Caritas tâm tình yêu mến và biết ơn chân
thành.
Thay mặt cho rất nhiều những người khó khăn, qua tập san Nhịp
Cầu Caritas đã nhận được sự hỗ trợ cần thiết, xin gửi đến các ân
nhân xa gần lời tri ân.
Xin tình yêu Thiên Chúa nảy nở trong tâm hồn chúng ta, và xin
Nhịp Cầu Caritas tiếp tục là cầu nối giữa những tâm hồn quảng đại với
những người đang cần đến sự giúp đỡ.
Thân mến chào các bạn,
Nhịp Cầu Caritas.
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ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Sự hiệp thông của cộng đoàn Kitô hữu

không chỉ thể hiện bằng lời nói
mà còn phải cụ thể bằng việc làm
Ngọc Yến - Vatican

T

rong buổi tiếp kiến
chung sáng thứ Tư
21/8/2019 tại Đại thính
đường Phaolô VI, ĐTC Phanxicô
tiếp tục bài giáo lý theo sách
Công vụ Tông đồ. Sự hiệp thông
của cộng đoàn Kitô hữu không

chỉ thể hiện bằng lời nói mà còn
phải cụ thể bằng việc làm.
Mọi sự đều là của chung
Cộng đoàn Kitô được sinh ra
từ ơn thánh dồi dào của Chúa
Thánh Thần và phát triển nhờ
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men chia sẻ giữa các tín hữu
trong Đức Kitô. Điều này cho thấy
giữa các Kitô hữu có sự năng
động của tình liên đới. Chính tình
liên đới này xây dựng Giáo hội
như một gia đình Thiên Chúa.
Nơi đây mọi người trải nghiệm
koinonia. Koinonia có nghĩa là gì?
Đó là một từ Hy Lạp có nghĩa
“mọi sự đều để chung”, như một
cộng đoàn, không ai bị tách biệt.
Đây là kinh nghiệm của cộng
đoàn Kitô hữu tiên khởi, “chia
sẻ”, “giao tiếp”, “tham gia”. Trong
Giáo hội sơ khai, koinonia trước
hết đó là tham dự vào Mình và
Máu Chúa Kitô. Vì lý do này, khi
chúng ta rước Thánh Thể, chúng
ta tuyên xưng "chúng ta hiệp
thông", chúng ta hiệp thông với
Chúa Giêsu và từ sự hiệp thông
này đưa chúng ta đến hiệp thông
với anh chị em, hiệp thông huynh
đệ. Tới đây có một điều rất khó
khăn đối với chúng ta liên quan
đến sự hiệp thông: để chung của
cải và quyên góp tiền cho Giáo
hội mẹ Giêrusalem (cfr Rm 12,13;
2Cor 8–9) và các Giáo hội khác.
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Hoán cải thực sự
Nếu anh chị em muốn mình là
Kitô hữu tốt, anh chị em phải cầu
nguyện, hãy cố gắng đến Thánh
Thể, Bí tích Giao hòa. Nhưng sẽ
là dấu chỉ cho thấy tâm hồn anh
chị em đã được hoán cải đó là
khi sự hoán cải xảy đến từ túi tiền
của anh chị em, nó chạm đến mối
bận tâm của anh chị em. Từ túi
tiền chúng ta sẽ thấy một người
quảng đại, giúp đỡ những yếu
đuối, nghèo khổ như thế nào. Khi
điều này xảy đến có nghĩa là có
một sự hoán cải thực sự. Nếu chỉ
dừng lại ở lời nói không phải là
một sự hoán cải tốt.

Đời sống Thánh Thể, cầu
nguyện, lời giảng dạy của các
Tông đồ và kinh nghiệm hiệp
thông (Cv 2,42) làm cho các tín
hữu đông đảo trở thành “một lòng
một ý và không một ai coi bất cứ
cái gì mình có là của riêng,
nhưng đối với họ, mọi sự đều là
của chung (Cv 4, 32). Vì lý do
này “Trong cộng đoàn, không ai
phải thiếu thốn, vì tất cả những
người có ruộng đất nhà cửa, đều
bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới
chân các Tông Đồ. Tiền ấy được
phân phát cho mỗi người, tuỳ
theo nhu cầu” (Cv 4, 34-35).
Trong Giáo hội luôn có các cử chỉ
này của các Kitô hữu. Họ đã tự
nguyện từ bỏ những thứ không
cần thiết để trao ban cho những
ai đang cần chúng. Và không chỉ
tiền mà còn cả thời gian. Ví dụ có
biết bao Kitô hữu là những tình
nguyện viên, chia sẻ thời gian với
người khác, giúp đỡ những
người gặp khó khăn. Đó là hoạt
động bác ái, thăm viếng người
bệnh; luôn luôn cần phải chia sẻ
với người khác, không chỉ tìm
kiếm lợi ích của riêng mình.

Tình yêu không chỉ bằng lời
nói
Như thế koinonia hay hiệp
thông trở cách thức tương quan
mới giữa các môn đệ của Chúa.
Kitô hữu cần phải trải nghiệm
điều này, đó là lối hành xử Kitô,
đến nỗi những người ngoại giáo
nhìn Kitô hữu và nói: "Hãy xem
cách họ yêu nhau!". Nhưng tình
yêu không chỉ bằng lời nói, đó là
tình yêu giả tạo, tình yêu phải thể
hiện qua hành động, giúp đỡ lẫn
nhau, một tình yêu cụ thể. Mối
dây liên kết với Đức Kitô tạo ra
sự liên kết giữa các tín hữu và
được thể hiện trong sự hiệp
thông của cải vật chất. Phải, đây
là cách để ở bên nhau, cách yêu
thương này đến được với túi tiền,
nó làm cho chúng ta trút bỏ sự
cản trở tiền bạc để trao nó cho
người khác, đi ngược lại lợi ích
của chính mình.
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với người khác như Chúa Giêsu
đến gần chúng ta.

Là chi thể của thân mình Đức
Kitô các tín hữu đồng trách nhiệm
với nhau. "Nhưng hãy nhìn kìa,
anh ta có vấn đề: Tôi không quan
tâm, đó là chuyện của anh ta".
Không, là các Kitô hữu chúng ta
không thể nói: "Người nghèo, anh
ta có vấn đề ở nhà anh ta, anh ta
đang trải qua khó khăn gia đình".
Nhưng, tôi phải cầu nguyện, tôi
mang nó theo, tôi không thờ ơ.
Là Kitô hữu không chỉ quan tâm
đến những người nghèo vật chất,
mà cả những người nghèo tinh
thần, những người có vấn đề và
họ cần sự gần gũi của chúng ta.
Một Kitô hữu luôn bắt đầu từ
chính mình, từ tâm hồn và đến
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Một ví dụ cụ thể về việc hiệp
thông chia sẻ của cải đến với
chúng ta từ lời chứng của
Banaba: ông có một thửa đất,
ông bán đi, lấy tiền đem đặt dưới
chân các Tông Đồ. (Cv 4,36-37).
Nhưng bên cạnh mẫu gương tích
cực, một điều tiêu cực đáng buồn
khác xuất hiện: Khanania cùng
với vợ là Xaphira bán một thửa
đất. Ông đồng ý với vợ giữ lại
một phần tiền, rồi đem phần còn
lại đặt dưới chân các Tông Đồ.
(Cv 5, 1-2). Sự gian lận này làm
gián đoạn chuỗi chia sẻ vô điều
kiện, chia sẻ vô tư và hậu quả
thật bi thảm, chúng gây tử vong
(Cv 5, 5.10). Thánh Phêrô vạch
trần sự bất chính của Khanania
và vợ và nói với anh ta: "Sao anh
lại để Xatan xâm chiếm lòng anh,
khiến anh lừa dối Thánh Thần,
mà giữ lại một phần giá thửa đất?
[…] Anh đã không lừa dối người
phàm, mà lừa dối Thiên Chúa”.
(Cv 5: 3-4). Chúng ta có thể nói
rằng Khanania đã lừa dối Thiên
Chúa vì lòng đạo đức giả. Những
người này thuộc về Giáo hội

"thương lượng" và cơ hội. Đạo
đức giả là kẻ thù tồi tệ nhất của
cộng đoàn Kitô giáo này: giả vờ
yêu nhau nhưng chỉ tìm kiếm lợi
ích của riêng mình.
Không là khách du lịch
trong Giáo hội
Thực tế, khi thiếu chia sẻ
chân thành, hoặc thiếu sự chân
thành trong tình yêu, có nghĩa là
nuôi dưỡng sự giả hình, xa sự
thật, trở nên ích kỷ, dập tắt ngọn
lửa hiệp thông và đi đến cái lạnh
lẽo của cái chết bên trong.
Những người cư xử theo cách
này đi qua Giáo hội như một
khách du lịch. Có nhiều khách du

lịch trong Giáo hội, họ luôn đi qua
mà không bước vào Giáo hội: đó
là những vị khách du lịch tâm linh
khiến họ tin rằng họ là Kitô hữu,
trong khi họ chỉ là khách du lịch
từ hầm mộ. Không, chúng ta
không được là khách du lịch
trong Giáo hội, mà là anh em của
nhau. Một cuộc sống chỉ tập
trung vào việc trục lợi và lợi dụng
hoàn cảnh để gây tổn hại cho
người khác chỉ gây ra cái chết
bên trong. Và có bao nhiêu người
nói rằng họ gần gũi với Giáo hội,
bạn bè của các linh mục, giám
mục, trong khi họ chỉ tìm kiếm lợi
ích riêng của họ. Đây là những kẻ
giả hình phá hủy Giáo hội
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Linh
mục
đoàn
tĩnh
tâm
Lm. Vi Hữu

WGPSG
-- „Cùng
Chúa
Thánh Thần, linh mục đồng
hành với các gia đình gặp khó
khăn’- đó là chủ đề Tuần Tĩnh
tâm thường niên 2019 của Linh
mục đoàn Tổng giáo phận Sài
Gòn (TGP) được tổ chức tại Đại
Chủng viện Thánh Giuse của
TGP từ ngày 19 đến ngày
22/8/2019.
Tham dự Tuần Tĩnh tâm có
Đức cha Giám quản Giuse Đỗ
Mạnh Hùng, Đức Giám mục
(ĐGM) Luy Nguyễn Anh Tuấn và
319 linh mục. Vị giảng phòng là
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ĐGM Emmanuen Nguyễn Hồng
Sơn.
Với chủ đề nhấn mạnh đến
Chúa Thánh Thần và sự đồng
hành, trong 3 ngày đầu, Đức cha
Emmanuen đã giúp các linh mục:
o

Nhìn lên, lắng nghe và vâng
theo Thánh Thần, sống trong
Thánh Thần, ngoan ngoãn
với Thánh Thần để khôn
ngoan phân định mà đổi mới
đời sống.

o

Can đảm „mở cửa, đi ra‟ và
dám mạo hiểm, phiêu lưu để

lên đường thực hiện thánh ý
Chúa.
o

Để cho Chúa Thánh Thần
„đốt lửa yêu mến, sửa lại
trong ngoài mà làm những
việc lành‟ một cách nhiệt
thành, sáng tạo, quyết liệt,
năng động với tràn trề niềm
vui.

o

Cùng đi theo Thánh Thần để
„chạy theo (chạy trước, ở
giữa, hoặc bọc hậu) cho kịp
những người, những gia đình
đang dần rời xa‟: Ân cần, bận
rộn, lem luốc, mệt lả để đi tìm
chiên, cho chiên được sống
dồi dào, được lãnh nhận đầy
đủ hoa trái của Thánh Thần.

o

Đồng cảm với từng con
chiên: Mang trái tim và thần
khí của Đấng Phục Sinh để
cùng vui, cùng khóc, cùng
đau với con chiên mà phục vụ
với tất cả kỹ năng và nghệ
thuật đồng hành.

o

Vững tin rằng Chúa Thánh
Thần là bình an giữa những
náo loạn chán chường, hầu
có thể trọn niềm tín thác để

cho Chúa Thánh Thần nắm
tay, đưa ra vùng ngoại biên
mà gặp gỡ, đồng hành với
những người, những gia đình
đang gặp khó khăn.
Vào buổi sáng cuối cùng của
Tuần Tĩnh tâm, các linh mục lắng
nghe những huấn dụ của Đức
cha Giám quản về: việc thuyên
chuyển; quỹ loan báo Tin Mừng;
chương trình đào tạo chủng sinh;
tình hình các dòng tu, giáo dân,
gia đình, giới trẻ; tháng truyền
giáo ngoại thường; nhà hưu
dưỡng linh mục. Các linh mục
cũng được cha Tổng Đại diện
trình bày về việc trùng tu Vương
cung Thánh đường Đức Bà Sài
Gòn.
Trong suốt Tuần Tĩnh tâm,
các linh mục đã dành rất nhiều
thời gian để im lặng suy niệm,
cầu nguyện, sám hối, cùng dâng
Thánh lễ và chia sẻ mục vụ với
nhau.
Tuần Tĩnh tâm thường niên
2019 của linh mục đoàn TGP Sài
Gòn đã kết thúc với giờ Chầu
Phép lành Thánh Thể vào lúc
15g ngày 22/8/2019.
NHỊP CẦU CARITAS SỐ 100 -

9

CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

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 20 tháng 7 năm 2019

THƯ NGỎ
“Tết Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2019”

K

ính gửi: Quý ân nhân và anh chị em,
Kính thưa quý vị,

Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn kính chào quý ân nhân trong tình
yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.
Trước hết, chúng tôi xin cám ơn tấm lòng hảo tâm của tất cả quý vị
trong những năm qua đã thương yêu, quan tâm chia sẻ những món quà
nghĩa tình cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết
Trung Thu.
Tết Trung thu, Tết của thiếu nhi, tất cả trẻ em trên khắp mọi miền
của đất nước đều ước mơ, háo hức mong chờ xem múa lân, được rước
đèn lồng, được ăn bánh dẻo, bánh nướng, thưởng thức hội trăng rằm, đó
là ngày các em nhỏ nhận được sự quan tâm của ông, bà, bố mẹ và
những người thân yêu.
Tuy nhiên, những điều tưởng chừng như đơn giản ấy vẫn còn là mơ
ước của một số trẻ nghèo, lang thang cơ nhỡ. Vẫn còn đó những mảnh
đời khó khăn và kém may mắn trong môi trường chúng ta đang sống: có
những em thuộc gia đình di dân, nay đây mai đó với cha mẹ để kiếm
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sống, tuổi thơ của các em trôi theo đòng đời vốn có quá nhiều đổi thay
và nhọc nhằn, có những em cố gắng bám trụ lớp học tình thương ê a
mỗi ngày, có những em lang thang với tấm vé số bán cho qua ngày
mong sao có được chút cơm. Còn có những em nhỏ khác bị cha mẹ
khước từ, bỏ rơi trong các mái ấm. Đối với các em, một lần cầm đến
miếng bánh Trung thu, tận tay cầm lấy chiếc đèn, tự mình trải nghiệm
một cái Tết của tuổi thần tiên chỉ có thể là một điều ước hoặc nhìn thấy
đâu đó trên con đường mình đi…
Với thao thức đồng hành và chăm sóc các em có hoàn cảnh khó
khăn, kém may mắn giữa đời, Caritas TGP Sài Gòn gửi đến quý vị Thư
Ngỏ: “Tết Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”
với hi vọng trở nên nhịp cầu đón nhận tấm lòng hảo tâm của quý ân
nhân và mang đến cho thiếu nhi nghèo một Tết Trung thu ấm áp tình
yêu và tiếng cười.
“Tết Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”
thể hiện sự quan tâm của Giáo Hội và xã hội đến với các em, là một lời
khẳng định tình yêu thương của đức ái trong liên kết tình người.
Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và tiếp sức của tất cả
quý ân nhân và các nhà hảo tâm. Xin chân thành cám ơn quý vị.
Kính chúc quý vị sức khỏe và sự thành đạt trong công tác.

Trân trọng,
Lm. Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, SDB
Giám đốc Caritas Sài Gòn
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TIẾP NHẬN QUẢN LÝ
TRƯỜNG KHUYẾT TẬT THANH TÂM – CẦN GIỜ
TT Caritas SG

Khung cảnh buổi họp bàn giao Trường Khuyết tật Thanh Tâm

gày 13/8/2019, lúc 9g00, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng
- Giám quản Tông Tòa Tổng Giáo phận (TGP) Sài Gòn
đã chính thức trao cho Caritas Tổng Giáo phận Sài
Gòn quản lý Trường Khuyết tật Thanh Tâm; địa chỉ: Nhà thờ An
Thới Đông - Cần Giờ - Giáo hạt Xóm Chiếu.

N
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Việc bàn giao được thực hiện
tại nhà xứ giáo xứ An Thới Đông,
với sự hiện diện của Đức cha
Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng,
Cha Michael Nguyễn Tiến Bình thư ký của Đức cha Giám quản,
Cha Giuse Đinh Hiền Tiến –
Chánh xứ An Thới Đông và hai
Cha phó, Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc
Đồng, SDB – Giám đốc Caritas
Sài Gòn, nữ tu Têrêsa Nguyễn
Thị Ngọc Thủy – Phó Giám đốc
Caritas Sài Gòn, nữ tu Elizabeth

Võ Thị Kim Hoa, Dòng Mến
Thánh Giá Chợ Quán và 3 nữ tu
cùng Dòng hiện đang phụ trách
Trường Khuyết tật Thanh Tâm.
Trong buổi họp, mọi vấn đề
được triển khai, từng chi tiết lớn
nhỏ được đề cập, tất cả đã đi đến
một quyết định tốt đẹp trong niềm
vui và tinh thần yêu thương phục
vụ.
Trường Khuyết tật Thanh
Tâm, thuộc giáo xứ An Thới
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Đông, trước đây do các Cha dòng
Chúa Cứu Thế quản lý mục vụ.
Cho đến thời điểm năm 2018,
nhà Dòng vẫn đang tiếp tục sứ vụ
truyền giáo tại giáo điểm An Thới
Đông. Tuy nhiên, với nhu cầu
phát triển truyền giáo của Tổng
Giáo Phận Sài Gòn, Đức cố Tổng
Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc
trong phiên họp ngày 23/02/2018,
đã xin Dòng Chúa Cứu Thế
chuyển giao giáo điểm An Thới
Đông cho Tổng Giáo Phận. Dòng
Chúa Cứu Thế đã bày tỏ sự sẵn

sàng chuyển giao. Chiều Chúa
Nhật ngày 05/08/2018 đã diễn ra
nghi thức chuyển giao giáo điểm
An Thới Đông cho Tổng Giáo
phận.
(http://dcctvn.org/2018/08/06).
Trường Khuyết tật Thanh Tâm
cũng được chuyển giao cho Tổng
Giáo phận cùng với giáo điểm An
Thới Đông. Đồng thời trong thánh
lễ chuyển giao, giáo điểm An
Thới Đông cũng chính thức được
Đức Giám Quản phê duyệt trở
thành Giáo xứ.

Đức Cha Giám quản Giuse, Cha Giám đốc Caritas đi tham quan ngôi trường
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Công việc chuyển giao
Trường Khuyết tật Thanh Tâm
được tiến hành tốt đẹp dưới sự
hướng dẫn của Đức Giám quản
Giuse. Quý Cha và các nữ tu đã
thống nhất mọi vấn đề, đồng
thuận ký vào biên bản chuyển
giao. Buổi bàn giao kết thúc lúc
11g30.
Sau bữa cơm trưa nhiều niềm
vui, Đức Cha Giám quản, quý

Cha và nữ tu Ngọc Thủy đã đến
thăm giáo điểm Doi Lầu, giáo
điểm An Nghĩa. Đức Cha đã gặp
gỡ và trao đổi mục vụ với Cha
Giuse Nguyễn Văn Khiêm – phụ
trách giáo điểm Doi Lầu và An
Nghĩa, và tham quan công trình
xây dựng còn dang dở của hai
giáo điểm. Mọi công việc hoàn
tất, Đức Cha và mọi người trong
đoàn về đến Tòa Giám mục lúc
16g00 cùng ngày.

Đức Cha Giám quản Giuse và Cha Giám đốc Caritas Vinh Sơn ký văn bản bàn giao
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HỖ TRỢ HỌC BỔNG CHO HỌC SINH
CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
TT Caritas SG

“C

húng ta cám ơn
những ân nhân đã
cùng đóng góp với
Caritas để có những phần học
bổng chúng con sắp nhận, có
những người không giầu có,
nhưng cũng sẵn sàng chia sẻ cho
chúng con, điều này nói lên sự
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liên đới từ người này qua người
kia để giúp chúng con hướng đến
tương lai, và trong tương lai,
chính chúng con là người tiếp tục
tinh thần bác ái, luôn quan tâm
giúp đỡ người khác nữa”.
Trên đây là tâm tình của Cha
Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, SDB -

Giám đốc Caritas TGP Sài Gòn
đã chia sẻ trong giây phút khai
mạc chương trình Trao Học Bổng
niên học 2019 – 2020 cho các
học sinh đang trong hoàn cảnh
khó khăn, vào ngày 10/8/2019 tại
hội trường Tòa Giám mục, 180
Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp
HCM.
Caritas TGP mời gọi sự quan
tâm của nhiều thành phần, để có
những phần học bổng trao các
em nhằm động viên, khích lệ các
em học sinh nghèo có thêm nghị

lực, phấn đấu học tập trong năm
học mới, trở nên những người có
ích cho gia đình và xã hội, đồng
thời chia sẻ phần nào kinh phí,
giúp phụ huynh các em bớt vất
vả trong việc giáo dục, chăm sóc
con cái.
Quy tụ các em về gặp mặt,
Caritas muốn tạo thêm cơ hội
để giáo dục các em về lòng biết
ơn và tình yêu thương của các
em đối với cộng đồng xã hội và
tinh thần yêu mến Giáo Hội.

Ông Giuse Đặng Văn Tưởng – Ban Cố vấn Caritas trao học bổng
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Ngay từ 06g00 sáng, chị
Thiên Hương – phụ trách ban
Khuyến học Caritas SG, nữ tu
Maria Ngọc Hoa và các hội viên
Caritas trong ban Khuyến học đã
sẵn sàng đón tiếp các em và
chuẩn bị cho mỗi em một phần
bánh ăn sáng. Một số nhỏ phụ
huynh đã đưa các em đến bằng
xe máy, phần đông các em được
các hội viên Caritas của giáo xứ
đưa các em đến bằng phương
tiện xe chung. Qua bầu khí đưa
đón, tiếp nhận tại hội trường và
quá trình chăm sóc các em trong
năm học, nói lên sự liên đới trách
nhiệm, chung tay góp sức với
Caritas của nhiều thành phần, từ

các ân nhân đóng góp tài chánh,
đến các hội viên Caritas không
quản ngại thời gian thường xuyên
quan tâm thăm hỏi các em trong
suốt niên học.
Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng
– Giám đốc Caritas, ông Giuse
Đặng Văn Tưởng – Ban Cố vấn
Caritas, nữ tu Maria Ngọc Hoa và
chị Maria Thiên Hương đã lần
lượt trao học bổng cho 130 em
hiện diện, trên tổng số 184 em
được hỗ trợ, còn 40 em ở Cần
Giờ và một số em không hiện
diện, Ban phụ trách sẽ trao tận
tay sau. Các em gồm các cấp:
Cấp 1 có 17 em; Cấp 2 có 74 em;
Cấp 3 có 95 em.

Nữ tu Maria Ngọc Hoa trao học bổng cho các học sinh
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Cha Giám đốc Caritas trao phần
thưởng cho các học sinh ngoan

Bầu khí trong hội trường của
chương trình thêm rộn ràng vui
tươi qua phần hoạt náo vui
nhộn của thầy Vinh Sơn Nguyễn
Hồng Ka - Đại Chủng viện
Thánh Giuse Sài Gòn, và sự
hiện diện của thầy Phaolô Hà
Văn Thuận hiện đang trong thời
gian đồng hành cùng Caritas
mục vụ bác ái.
Ngoài những phần học bổng
trao cho các em, Ban Caritas
còn trao phần thưởng khuyến
khích cho 15 học sinh vươn lên
trong khó khăn, để đạt được
thành tích học tập tốt.

Sau phần trao học bổng, em
Nguyễn Vương Hiếu đã đại diện
tất cả các em, bày tỏ tâm tình ghi
ơn, vì nhờ những yêu thương
của quý ân nhân qua Ban
Caritas, đã giúp các em có cơ hội
vươn lên trong con đường học
vấn. Em Vương Hiếu thuộc giáo
xứ Trung Chánh, là học sinh đã
từng được hỗ trợ học bổng của
Caritas, em đã vượt qua khó
khăn, cố gắng học tập, năm nay
em là sinh viên đại học Bách
Khoa năm thứ nhất.
Trước khi kết thúc chương
trình trao học bổng, đại diện quý
phụ huynh cũng có đôi lời tri ân
sâu sắc, vì nhờ tình thương mến,
mà các phụ huynh đã được tiếp
thêm sức lực, thêm động lực
trong việc giáo dục con cái nên
người.
Chương trình trao học bổng
kết thúc lúc 10g30, các hội viên
Caritas và phụ huynh đưa các em
trở về, ân cần động viên, khuyến
khích các em cố gắng chuyên
cần học tập, để mai sau nên
người hữu ích cho gia đình và
cho xã hội.
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KẾT THÚC KHÓA TẬP HUẤN MỤC
VỤ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
TT Caritas TGP

Các học viên tham dự khóa tập huấn

V

ào lúc 8g00 ngày
03/08/2019, tại hội
trường Giáo xứ Tân
Phú diễn ra buổi kết thúc khóa
tập huấn Mục vụ Chăm sóc Bệnh
nhân. Khóa tập huấn được tổ
chức vào các buổi thứ Bảy trong
tuần, bắt đầu từ ngày 06/07/2019.
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Sau bốn tuần với nhiều bài
học bổ ích về kiến thức giao tiếp,
tâm lý bệnh nhân, lẫn các
kỹ thuật tập vật lý trị liệu, cùng
với thực hành công tác bên
giường bệnh, ngày hôm nay buổi
cuối cũng là buổi kết thúc khóa
tập. Mở đầu là bài Chăm sóc

bệnh nhân cuối đời do thầy Đa
Minh Trần Ngọc Nam thuộc dòng
Gioan Thiên Chúa chia sẻ, với
các câu chuyện cùng với các dẫn
chứng cụ thể giúp các học viên
hiểu rõ hơn về tâm lý bệnh nhân.
Sau buổi chia sẻ Cha Antôn giúp
các học viên giải đáp các thắc
mắc, mọi người chia sẻ kinh
nghiệm với nhau tạo nên không
khí sôi nổi, cuốn hút mọi người
đến giờ nghỉ trưa lúc nào không
hay. Sau giờ nghỉ các học viên
được một tiếng để thắc mắc
những khó khăn, những rào cản

trong công việc phục vụ bệnh
nhân, đặc biệt là các bệnh nhân
cuối đời, kế đó là đến bài kiểm tra
kết thúc khóa học và nghỉ giải lao.
Buổi cuối có chút khác biệt hơn
bình thường, lúc 15g15 các học
viên tham dự Chầu Thánh Thể,
có sự hiện diện của cha Vinh Sơn
Vũ Ngọc Đồng - Giám đốc
Caritas TGP Sài Gòn, Cha cùng
với các học viên sốt sắng tham
dự Chầu tạ ơn, sau đó gần 60
học viên được trao giấy chứng
nhận hoàn tất khóa tập huấn.

Thầy Đa Minh Trần Ngọc Nam hướng dẫn các học viên
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Năm buổi học mặc dù không
thể truyền tải đầy đủ kiến thức,
nhưng đã mang lại cho các học
viên những kiến thức cần thiết,
không những thế còn giải quyết
rất nhiều các thắc mắc trong việc
chăm sóc bệnh nhân cho những
ai đã và đang thực hiện sứ mệnh
tông đồ này và làm nền tảng cho
người mới bắt đầu, ngoài ra các
bài học còn có thể áp dụng cho
những người xung quanh và cụ
thể là chính những người thân
của các học viên.

Chương trình tập huấn do
Ban Y Tế Caritas TGP Sài Gòn
thực hiện, nữ tu Maria Hoàng Thị
Ngọc Hoa điều phối chương
trình. Với mong muốn truyền
thông kiến thức về Y tế đến mọi
người, nhằm nâng cao sức khỏe
và nâng đỡ tinh thần cho bệnh
nhân cũng như gia đình bệnh
nhân để góp phần đem lại niềm
vui, hạnh phúc cho mỗi người và
cho xã hội.

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến thắc mắc

22 - NHỊP CẦU CARITAS SỐ 100

CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN:

MỔ MẮT CHO BỆNH NHÂN NGHÈO
TT Caritas TGP

gày 8/8/2019, từ rất
sớm các bác sĩ, các
bệnh nhân nghèo,
người trẻ có, người lớn tuổi
chiếm phần đa, hiện diện tại
phòng khám Trung tâm mắt Xuân
Vũ, số 500/6 Nguyễn Chí Thanh,
P7, Quận 10.

N

Chương trình Mổ Mắt miễn
phí do Caritas TGP Sài Gòn tổ
chức, được tài trợ bởi ông
Nguyễn Mạnh Hải (Cty TNHH

Kim Tâm Hải). Nữ tu Maria
Hoàng Thị Ngọc Hoa - Trưởng
ban Y tế cùng với 27 bệnh nhân
đã có mặt tại phòng khám lúc
6g00, các bệnh nhân hoàn toàn
thuộc hộ nghèo không đủ điều
kiện để mổ mắt, ngoài ra còn có
các anh chị em đồng bào dân tộc
ở Lộc Ninh, Bình Phước được
Cha Chánh xứ giới thiệu đến với
chương trình, đa phần họ đều là
lao động chính của gia đình,
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chính vì thế đôi mắt có ảnh
hưởng rất lớn.

“May quá tôi được mổ mắt rồi,
bác sĩ nói mắt trái bị cườm phải
mổ, mặc dù chỉ bị một bên thôi
nhưng mệt lắm, tầm nhìn cũng bị
giảm thiểu, cả nhà đều làm
ruộng, bị như thế này cũng chẳng
làm được gì nhiều, cũng may tôi
được giới thiệu đến với chương
trình, nhóm tôi có sáu người đều
được cho mổ hết.” Điểu Xê - Lộc
Ninh, Bình Phước.
Nguyễn Văn Dây được giới
thiệu đến với chương trình,
“Tôi bị cườm gần 2 năm rồi bị cả
2 mắt luôn, cứ cách xa vài mét là
không nhận ra ai hết, lúc trước
làm phụ hồ, bây giờ mắt bị hư
như vậy chẳng làm được gì cả,
đợt này tôi được mổ một bên
trước, hy vọng qua đợt chữa mắt
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này, mắt thấy rõ được để tiếp tục
công việc.”
Nữ tu Maria cho biết, nơi này
là phòng khám mới, phòng ốc,
thiết bị mới hết, các đợt mổ sau
này sẽ được mổ tại đây. Ngoài
các hội viên Caritas TGP còn có
hai thầy trong khóa học hè Đại
Chủng Viện cũng có chung một
cảm nhận: “Nơi đây là cầu nối
giữa chúng tôi với bệnh nhân
nghèo, bệnh nhân thuộc các
thành phần khác nhau trong xã
hội, phải đi mới biết mới cảm
nhận thêm được phần lớn tình
người với người trong cuộc sống,
phục vụ yêu thương chăm sóc.”
Tình người với người thể hiện
qua nhiều cách thức, qua các ân
nhân tài trợ chương trình, các cô
chú hội viên đã bỏ thời gian công
sức để dấn thân phục vụ, ở đây
là phục vụ người nghèo không
một đắn đo suy nghĩ lợi ích cá
nhân. Đây là điều Caritas TGP
mong muốn, với khát khao là cầu
nối giữa người với người, trong
việc thực thi tình yêu thương bác
ái bằng những hành động trợ
giúp cụ thể, thiết thực.

CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

KHÁM CHỮA BỆNH TẠI TRƯỜNG
TÌNH THƯƠNG TÂN SƠN NHÌ
TT Caritas SG

gày 25/8/2019, tại
Trường Tình thương
Tân Sơn Nhì, 143 học
sinh và 54 phụ huynh được khám
chữa bệnh miễn phí. Buổi khám
bệnh được Ban Y tế Caritas Sài
Gòn nối kết thực hiện, thuộc dự

N

án “Chăm sóc sức khỏe cho
người có hoàn cảnh đặc biệt”, do
ba thành phần trong Tổng Giáo
phận Sài Gòn phối hợp thực hiện:
Nhóm Y Tế Công Giáo phụ trách
chuyên môn, Doanh nhân Công
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giáo tài trợ kinh phí và Ban
Caritas tổ chức thực hiện.

Nhì, đường số 16, Bình Hưng
Hoà A, Bình Tân, Tp. HCM.

Khởi hành từ điểm hẹn là Tòa
Giám mục Sài Gòn lúc 7g00,
chuyến xe đã đưa đoàn Y Bác sĩ,
các hội viên Caritas trong Ban Y
Tế, và nhiều dụng cụ y tế lên
đường cho kịp thời gian đã hẹn
khám bệnh cho các học sinh tại
Trường Tình thương Tân Sơn

Để chuẩn bị cho buổi khám
bệnh được chu đáo, nữ tu
Trưởng ban Y tế Caritas Maria
Hoàng Thị Ngọc Hoa và các hội
viên Caritas trong Ban đã sớm
chuẩn bị tất cả mọi dụng cụ cần
thiết cho buổi khám bệnh từ hôm
trước.

Các bệnh nhân nhận sổ khám bệnh

26 - NHỊP CẦU CARITAS SỐ 100

Xe dừng ở cổng Trường, mọi
người chuẩn bị cho buổi khám
bệnh được nhanh chóng hoàn
tất. Lúc 8 giờ, bệnh nhân nhí đầu
tiên được đón tiếp, công việc nhịp
nhàng qua từng khâu. Khung
cảnh buổi khám bệnh thật sinh
động trong không gian thoáng
mát, sáng đẹp của Trường. Chỗ
này là kê vài chiếc bàn tiếp nhận
bệnh nhân do giáo viên và các
hội viên Caritas ghi tên, bên cạnh
là chiếc cân và đo chiều cao, đo

huyết áp, bên kia là một dãy dài
bàn cho các bác sĩ khám bệnh, đi
vào phòng bên trong là bàn phát
thuốc, phía ngoài sân có hai Thầy
Đại Chủng viện đang ngồi chuẩn
bị thổi nhiều bong bóng để tặng
cho các học sinh, bên cạnh là
bàn tiếp ẩm thực, mỗi bệnh nhân
được nhận phần bánh mì lót dạ
chờ đến lượt khám, khi ra về lại
nhận thêm một phần sữa bột ngũ
cốc.

Các hội viên Caritas chuẩn bị bánh và nước cho các bệnh nhân
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Vất vả nhất vẫn là các Nha sĩ,
chỉ có 5 bàn chữa răng nên bị
quá tải, vì các bệnh nhân đa số
đều phải chữa răng.
Hiện diện trong đoàn, mọi
người đều tham gia nhiệt tình.
Trong buổi khám bệnh gồm có: 6
bác sĩ Nhi khoa, 1 bác sĩ Tổng
quát, 1 bác sĩ Khoa mắt, 1 bác sĩ
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Siêu âm, 15 Nha sĩ, 5 Dược sĩ, 4
Điều dưỡng, và các anh chị trong
Ban Y tế Caritas TGP Sài Gòn.
Trong buổi khám bệnh lần này có
sự hiện diện của hai thầy Đại
Chủng viện vừa hoàn tất chương
trình Mục vụ Bác ái hè với
Caritas, cũng đồng hành trong
buổi khám bệnh.

Thời gian dần trôi, bệnh nhân
cuối cùng cũng đã ra về, mọi

người còn ngồi lại cùng với các
giáo viên của Trường lượng giá
buổi khám bệnh, để các giáo viên
hiểu rõ tình hình sức khỏe của
học sinh, và để đoàn khám bệnh
phục vụ tốt hơn nữa cho những
lần khám bệnh tiếp theo. Buổi
khám chữa bệnh kết thúc lúc
13g30. Mọi người trở về Tòa
Giám mục lúc 15g00 cùng ngày,
kết thúc ngày Chúa nhật tràn đầy
yêu thương.
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Khai Mạc Khóa Tập Huấn
Linh Đạo Caritas
Vũ Quân

V

ào lúc 8g00 sáng ngày
24/08/2019, tại hội
trường Tòa Tổng Giám
mục 180 Nguyễn Đình Chiểu, P6,
Q3, Tp. HCM, Caritas Tổng Giáo
phận Sài Gòn đã khai mạc Khóa
Tập huấn Cơ bản Linh Đạo
Caritas.
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Hiện diện trong ngày khai mạc
có Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng Giám đốc Caritas TGP Sài Gòn,
nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh
Lan – Phụ trách khóa tập huấn,
nữ tu Elisabeth Phan Thị Thu
Thảo và hơn 50 học viên từ các
giáo thuộc TGP Sài Gòn đến
tham dự khóa học.

Mở đầu khóa học Cha Vinh
Sơn chia sẻ về Linh Đạo Caritas,
Cha đặt nhiều câu hỏi giúp học
viên nắm bắt và hiểu được ý
nghĩa của “Caritas”. Kết thúc bài
giảng mọi được chia thành nhiều
nhóm cùng nhau thảo luận với ba
câu hỏi:
- “Tại sao bác ái không còn
phải là giới răn, mà là một hồng
ân Thiên Chúa ban?
- Như vậy bạn cần có thái
độ nào khi làm việc bác ái?
- Trong cuộc đời Kitô hữu
của mình, bạn có khi nào nếm
cảm được niềm vui khi làm một

việc bác ái không? Bạn có thể
chia sẻ niềm vui đó không?”
Sau khi được hướng dẫn chia
nhóm, không khí tại hội trường
trở lên sôi nổi, với điểm chung là
“Bác ái” từng người dựa trên
những câu chuyện, những
chuyến bác ái từng trải để hình
thành các câu trả lời đem nhiều
khung bậc cảm xúc đáp lại các
câu hỏi ở trên.
Lần lượt chia sẻ cảm nhận
của từng nhóm và đúc kết từ
nhiều câu trả lời là: “Giới răn là
luật, nếu chúng ta vi phạm thì
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chúng ta phải xưng tội, còn Bác
ái là tình yêu thương, yêu thương
bao la rộng rãi, noi gương theo
Chúa Giêsu mang tình yêu của
Ngài đến với mọi người do đó
hoạt động Caritas, không phải là
giới luật, mà là tình yêu. Mỗi khi
ta làm việc bác ái với thái độ là
hiệp thông, âm thầm, hy sinh,
thiệt thòi, khiêm tốn, hình thành
trên giúp chúng ta có một niềm
vui, đó là niềm vui Giêsu, và
“niềm vui” là câu trả lời của hầu
hết các nhóm khi làm việc bác ái”

Trước khi kết thúc phần chia sẻ
nhóm, Cha Vinh Sơn đã chia sẻ
thêm: “Chúng ta vừa nghe những
trải nghiệm của hoạt động bác ái
đã và đang thực hiện trong thời
gian qua, đó là tâm tình của chính
chúng ta, làm với tình yêu mà
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chính Thiên Chúa đã khởi xướng.
Với các câu chuyện đa dạng,
những câu chuyện về vài đồng
tiền nhỏ nhưng mang lại niềm vui
lớn, trong cuộc sống có rất nhiều
cơ hội để thực hiện công việc này
và đó là bác ái của Hội Thánh
Công giáo, của Caritas”.
Sau giờ nghỉ trưa, 13g45 mọi
người được học Nội quy Điều lệ
Caritas do Cha Vinh Sơn giảng
dạy và khóa học kết thúc vào lúc
15g00, mọi người ra về với tinh
thần Caritas sứ mạng bác ái yêu
thương. Những thắc mắc buổi
sáng: Caritas là gì? Hôm nay đã
được Cha Vinh Sơn giải đáp.
Trong những hành động mọi
người đã làm, dù chỉ là những
điều nho nhỏ nhưng đã mang
những niềm vui, niềm hy vọng,
nối kết giữa người với người, đó
chính là bác ái Caritas.
Các buổi kế tiếp các học viên
sẽ được tiếp xúc với hai giảng
viên Tiến sĩ GB. Vũ Nhi Công và
Thạc sĩ Giuse Lê Thanh Liêm với
những bài học về Công tác Bác ái
Xã hội và Kỹ năng Giao tiếp.

CARITAS GIÁO HẠT TÂN ĐỊNH

HỌP GIỚI THIỆU BAN LIÊN KẾT
NHIỆM KỲ 2019 – 2023
Ngô Viết Luyện

“T

ất cả mọi người
là anh em, yêu
thương và chia
sẻ là vinh danh Chúa. Xin là
được, tìm là thấy, gõ cửa sẽ mở”.
Đó là lời chia sẻ của Linh mục
(Lm) Đaminh Trần Đức Công,
trong buổi họp định kỳ giới thiệu
Ban Liên Kết (BLK) Caritas Giáo

hạt Tân Định nhiệm kỳ 2019 2023, vào lúc 15g00 Chúa Nhật
ngày 28/7/2019 tại nhà thờ giáo
xứ Xóm Lách.
Sau đọc kinh khai mạc, anh
Trưởng BLK Ngô Viết Luyện giới
thiệu thành phần tham dự gồm:
Cha Linh hướng Đaminh Trần
Đức Công - Chánh xứ Giáo xứ
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Xóm Lách, nữ tu Elizabeth Phan
Thị Thu Thảo phụ trách phòng
Mạng Lưới Caritas TGP Sài Gòn,
Ban Liên kết Caritas GH Tân
Định và đại diện Caritas các giáo
xứ trong giáo hạt Tân Định.

Tiếp theo, anh Ngô Viết Luyện
đại diện BLK báo cáo tổng kết
các hoạt động bác ái trong nhiệm
kỳ đã qua:
1Dự án hỗ trợ vượt
khó cho học sinh nghèo của
Giáo hạt được bắt đầu tháng
9-2013 và kết thúc hỗ trợ năm
2016 chuyển giao giáo xứ tiếp
tục nhưng Giáo hạt vẫn tiếp
tục hỗ trợ tập vở cho các em
HS nghèo theo yêu cầu của
giáo xứ vào mỗi dịp phát quà
tại các giáo xứ cho đến nay.
2Dự án hỗ trợ người
khuyết tật có hoàn cảnh khó
khăn của Giáo hạt đã thực
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hiện từ cuối năm 2014 đến
nay đã được 05 năm. Hiện tại
đang hỗ trợ cho 20 người
690.000đ/quí.
3Chương trình “Hạt
gạo tình thương” do ân nhân
của VP Caritas TGP giúp
(10kg gạo 110.000đ/tháng x
3tháng/lần). Bắt đầu từ quí 4
năm 2015 đến nay gần 04
năm và hiện tại đang tiếp tục
hỗ trợ, quý 2-2019 tổng cộng
32 người.
4Chương trình trợ
cấp cho người có hoàn cảnh
khó khăn của VP Caritas TGP
400.000đ/người/tháng.
Bắt
đầu từ tháng 01/2019 đến nay
mới có 02 giáo xứ tham gia.
5Cửa hàng Caritas
Giáo hạt Tân Định hiện đang
kinh doanh bán báo giấy và
nước khoáng Caritas.
Sau phần báo cáo tổng kết và
chuyển giao sang BLK mới, Cha
Đaminh linh hướng chấp nhận và
công bố BLK nhiệm kỳ 2019 –
2023 :
- Trưởng BLK: Chị Maria
Phạm Thanh Thủy, Gx Vườn
Xoài.

- Phó BLK 1: Chị Maria
Nguyễn Kim Hoàng, Gx Công Lý.
- Phó BLK 2: Anh Phêrô
Trần Trung Nguyên, Gx Xóm
Lách.
- Thư ký: Chị Maria Nguyễn
Thị Kim Dung, Gx Vườn Xoài.
- Thủ quỹ: Chị Anna Matta
Nguyễn Thị Thái Hà, Nt Regina
Mundi.
- Truyền thông 1: Anh Giuse
Ngô Văn Kiểm, Gx Bùi Phát.
- Truyền thông 2: Anh Vic,
Ngô Viết Luyện, Gx Bùi Phát.
Sẽ chính thức nhận nhiệm vụ
bắt đầu từ ngày hôm nay.
Chị Trưởng BLK mới cám ơn
Cha Linh hướng, nữ tu đại diện
VP Caritas TGP và tất cả các hội
viên Caritas đã tín nhiệm BLK
mới, xin tiếp tục cầu nguyện và
tạo điều kiện để BLK hoạt động
tốt hơn, cám ơn BLK cũ đã hoàn
tất nhiệm kỳ cũng như chuyển
giao những thành quả tốt đẹp và
hướng dẫn nhiệt tình, xin tiếp tục
cộng tác hỗ trợ BLK mới. Chị
Trưởng cũng mời gọi mỗi giáo xứ
cố gắng tham gia một người,
cùng BLK giáo hạt quản lý và có

hướng kinh doanh cửa hàng phát
triển tốt hơn.
Nữ tu Thu Thảo đại diện VP.
Caritas TGP cám ơn Cha Linh
hướng đã đồng hành và tạo
nhiều điều kiện để Caritas Giáo
hạt hoạt động tốt,và mời gọi các
hội viên Caritas cố gắng tham gia
và phát triển hoạt động Caritas tại
các giáo xứ để giúp đỡ người
nghèo được rộng rãi hơn; Mời
gọi, khuyến khích mọi người cùng
cộng tác tham gia hoạt động
Caritas nếu yêu thích mời tham
gia khóa học Caritas để hiểu và
phân biệt thế nào là bác ái và từ
thiện.
Kết thúc buổi họp giới thiệu và
bàn giao BLK lúc 16g30 trong
tình yêu thương đoàn kết.
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CARITAS GIÁO XỨ HÀNG XANH

THĂM CÁC LINH MỤC NHÀ HƯU DƯỠNG
Caritas giáo xứ Hàng Xanh

N

gày 12/8/2019, trong
tâm tình hân hoan
chuẩn bị mừng lễ Mẹ
Maria Lên Trời; bổn mạng giáo
xứ Hàng Xanh, lúc 8g00, Ban
Caritas giáo xứ đã cùng Cha
Chánh xứ Giuse Maria Phạm
Hồng Thái, Hội đồng Mục vụ và
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19 hội viên Caritas đã đến thăm
các Cha nhà hưu dưỡng giáo xứ
Chí Hòa.
Hiện nay nhà Hưu dưỡng
phục vụ chăm sóc 17 Cha, do
Cha Clemente Lê Minh Trung là
Giám đốc và 3 nữ tu phụ trách.

Các Cha đã tận
hiến cả cuộc đời phục
vụ Giáo Hội, chăm sóc
đoàn chiên Chúa trao
phó, nay các Ngài đã
chu toàn sứ vụ mục tử,
và đang sống những
ngày còn lại tại nhà
Hưu dưỡng. Có Cha
còn sức khỏe, minh
mẫn, vẫn tiếp tục Lần
chuỗi Mân Côi, viết
sách, cầu nguyện. Có
Cha bệnh tật không
còn đủ sức để phục vụ
chính mình, luôn cần
có người giúp đỡ bên
cạnh, chỉ còn biết âm
thầm dâng lên Chúa
những đau đớn vì bệnh
tật. Có Cha thì không
còn nhận biết mọi sự
chung quanh, tất cả đều phụ
thuộc người chăm sóc.
Đến thăm các Cha, mang tâm
tình biết ơn và lòng yêu mến,
muốn mang lại niềm vui cho quý
Cha, từng người trong đoàn đã
thăm hỏi, và trao tặng các Cha
chút quà nhỏ như biểu lộ tấm
lòng yêu thương, kính mến.

Xin Thiên Chúa luôn ban cho
quý Cha sự bình an, tâm tình phó
thác và niềm vui, với lòng cam
đảm đón nhận đau đớn của thể
xác do bệnh tật, như của lễ tình
yêu để cầu nguyện cho Giáo Hội
và những người thân mến.
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CHIA SẺ

MỤC VỤ BÁC ÁI TẠI BẾP CƠM TÂN SA CHÂU

NHỮNG CHIẾC LÁ RÁCH
Luca Đỗ Thành Tâm &
Phêrô Nguyễn Minh Hoàng

Thầy Luca Đỗ Thành Tâm cùng chuẩn bị bữa trưa cho người nghèo

S

ài gòn, một thành phố
xa hoa diễm lệ. Một
thành phố năng động
với những con người hối hả tất
bật chạy theo những công việc.
Thế nhưng, bên cạnh những sự
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hào nhoáng và sôi động ấy, một
góc lặng nào đó của Sài gòn lại
có những mảnh đời bất hạnh,
những câu chuyện đời cần có
người lắng nghe, chia sẻ và giãi
bày.

Nhờ chuyến đi thực tế tại bếp
ăn giáo xứ Tân Sa Châu trong
chương trình huấn luyện Caritas,
tôi đã có dịp tiếp xúc và lắng
nghe những con người đang
ngày đêm chật vật với cuộc sống,
kể cho mình nghe về câu chuyện
của họ, về hoàn cảnh sống của
họ, điều mà ta tưởng chừng như
không có gì có thể bi đát hơn thế
nữa.
Những con người mà tôi tiếp
xúc nơi đây đa phần họ là những
người mưu sinh bằng những
công việc nhỏ bé trong xã hội
như: bán vé số, thu gom ve chai,
xe ôm, thợ hồ… hoặc họ có thể là
những người không còn sức lao
động và mỗi ngày đến với bếp ăn
để tìm cho mình một bữa cơm
qua ngày. Đến và tiếp xúc với họ,
tôi được nghe họ tâm sự những
câu chuyện, những hoàn cảnh
của họ, những câu chuyện khiến
tôi phải cảm phục và xúc động.
Nếu vào lúc tối chúng ta được
chăn êm nệm ấm, được một giấc
ngủ ngon, thì đâu đó của Sài gòn
lại có một bà cụ gần 65 tuổi đang
phải lọc cọc với chiếc xe đạp cũ
rích, gom từng chai nước, từng

vỏ bánh nhôm để cho đầy túi ve
chai của mình và sáng hôm sau
bà lui tới xe bánh mì 2 ngàn tại
sân giáo xứ Tân Sa Châu để tìm
cho mình một bữa ăn sáng và
một chỗ ngủ. Có lần bà cụ khoe
với tôi rằng: “Thầy ơi! Đây là
thành quả của con suốt một đêm
qua đó. Giờ con tìm chỗ nghỉ trưa
rồi lại đi nhặt tiếp”- bà chỉ vào
chiếc túi trên chiếc xe đạp của
mình cùng với một nụ cười thật
tươi trên khuôn mặt đầy khắc
khổ. Hoặc như, khi trời mưa gió,
chúng ta mong tìm được một nơi
khô ráo nào đó để làm việc, để
trú mưa, thì đối với họ, họ phải
chật vật bán từng tờ vé số để có
thể đủ tiền trả tiền nhà trọ cuối
tháng, dẫu cho rằng mỗi một tờ
vé số họ chỉ lời một ngàn hai. Một
cô bán vé số tâm sự với tôi rằng:
“Trời mưa bán khó lắm cháu ạ,
chẳng ai ra đường để mà mình
mời. Chắc chiều này phải trả sớm
thôi.” – Cô nói với một nét mặt
chán trường cùng với một xấp vé
số còn khá nhiều trên tay. Hay
như một chú trong quán cơm
cũng chia sẻ với tôi rằng: “Tôi đi
nhặt ve chai như vầy thằng con
cả và anh em tôi, chúng nó cũng
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không đồng ý đâu cậu ạ, nhưng
biết sao bây giờ khi mà tôi phải
chăm cho đứa con gái đang bị
tâm thần và bà vợ với căn bệnh
tiểu đường” – ông cười và tiếp
tục dùng bữa.
Điều mà tôi cảm nhận được
khi đến bếp ăn này đó chính là tôi
được nhìn thấy hình ảnh của Đức
Giêsu Kitô nơi họ. Một Đức Kitô
với những vết thương khổ hình
được hiện diện nới những con
người đầy khó khăn trong cuộc
sống. Họ từ khắp nơi trong Sài
gòn nhưng lại tụ họp ở tại bếp ăn
Tân Sa Châu này để cùng gặp
nhau, cùng dùng bữa, cùng kể
cho nhau nghe những câu
chuyện mình đã gặp trong ngày
hôm nay và hễ thấy thiếu một

người nào đó, họ lại hỏi nhau
xem ông đó, cô đó hay bà đó sao
không đến ăn cơm. Họ đến bếp
cơm này và xem nhau như là một
gia đình. Dẫu cho cuộc sống có
nhiều khó khăn, thế nhưng họ
vẫn lạc quan và nở nụ cười với
nhau. Nếu như ông bà xưa có
câu: “lá lành đùm lá rách.” Thì ở
đây tôi lại thấy những chiếc lá
rách lại đùm nhau để làm nên
một chiếc lá lành to hơn, một
chiếc lá che chắn và chứa đựng
tình yêu và tình người. Đến với
bếp ăn này tôi nhận thấy tình
Chúa tình, tình người thật ấm áp.
Tôi nhận thấy mình thật may mắn
khi được gặp những con người
nơi đây để được có cơ hội phục
vụ và tiếp xúc với những Kitô hữu
đặc biệt này.

Thầy Phêrô Nguyễn Minh Hoàng cùng chuẩn bị bữa trưa cho người nghèo
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CHIA SẺ

MỤC VỤ BÁC ÁI HÈ TẠI TRUNG TÂM BẢO
TRỢ KHIẾM THỊ NHẬT HỒNG
Gioan B Trần Phước Duy

gười mù thường sống
trong cảnh tối tăm,
nhưng đến với Trung
tâm Khiếm thị Nhật Hồng thì
không như vậy, ánh sáng tình
thương luôn được thắp lên nơi
đây.

N

Các em được chính các nữ tu
dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
chăm sóc thật đặc biệt: Sức khoẻ
luôn được bảo đảm, bữa ăn đầy

đủ dinh dưỡng và khoa học. Tại
đây các em được các nữ tu chăm
sóc bằng cả trái tim, để một phần
nào giúp các em được hoà nhập
với xã hội và những tiện ích trong
cuộc sống. Vì với một người bình
thường, tiếp thu kiến thức đã khó,
nhưng đối với các em khiếm thị,
thì việc học dường như là sự khó
khăn lớn nhất mà các em phải
vượt qua. Vượt qua những
khuyết tật về thể chất để học tập,
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từng bước hoà nhập với cộng
đồng. Cụ thể là định hướngcho
các em ở 3 cấp học, tiếp đến là
giúp các em tự định hướng cho
cuộc sống của mình.
Qua những lần đồng hành
cùng các em trong việc học hay
đi định hướng, tôi cảm nhận
được rất nhiều khó khăn trên con
đường đến trường của các em,
thật nhiều chướng ngại vật mà
các em không mấy khi được
những người xung quanh giúp
đỡ… . Vì vậy chính các em phải
có sự can đảm phi thường và ý
chí tự vượt lên bản thân mình các
em mới vững bước được như
vậy.
Trong thời gian tiếp xúc với
các em và các nữ tu tại đây, tôi
đã cảm nhận được sự chăm sóc
của các nữ tu đối với các em với
một tấm lòng thật bao la, sự
chăm sóc tận tâm, chỉ bảo tận
tình về nhân bản, cách tự chăm
sóc bản thân và tạo mọi điều kiện
thật thuận lợi về vật chất, để các
em có thể tiếp thu tri thức, để
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từng bước hoàn thiện hơn bản
thân và nhân cách của các em.
Và quan trọng nhất là giúp các
em vững bước và tự làm chủ
cuộc đời mình giống như những
con người bình thường khác.
Thật đáng trân trọng những tấm
lòng cao quý ấy!
Khoảng thời gian hai tuần
được ở nơi đây, tuy không dài,
nhưng đã cho tôi một cảm nhận
thật sâu và thật rộng về những ý
chí vươn lên của những mảnh
đời khiếm khuyết về thể chất và
những tấm lòng hy sinh, khoả lấp
đi khoảng trống của những tâm
hồn mà đôi khi tự ti vì những
khiếm khuyết của mình. Qua đó,
con tiếp thu được từ các em tinh
thần và ý chí vươn lên, vượt qua
trở ngại về khiếm khuyết thể lý để
giúp con vượt qua những khó
khăn và trở ngại của cuộc sống.
Bên cạnh đó tôi cũng thấy được
tinh thần tận tuỵ, hy sinh quên
mình của để phục vụ các em tại
trung tâm, đó là một mẫu gương
cho tôi sau này.

MỤC VỤ BÁC ÁI HÈ TẠI BẾP ĂN HAI NGÀN
ĐỒNG và TRUNG TÂM THIẾU NIÊN 3
Giuse Cao Tiến Đạt &
Giuse Túc Tạ Đức Thái

rong đợt đi thực tế giai
đoạn hai trong chương
trình Mục vụ Bác ái Hè
2019, chúng tôi được đến với
Bếp ăn Từ Thiện 2.000 Quận 12
và Trung Tâm Thiếu Niên 3 Gò
Vấp. Đây là hai cơ sở khác nhau,
với những đối tượng không giống
nhau. Bếp ăn Từ Thiện thì phục

T

vụ cho những người nghèo, còn
đối tượng trong Trung Tâm Thiếu
Niên 3 lại là những trẻ có hoàn
cảnh đặc biệt và có độ tuổi
khoảng từ 10 đến 17. Với những
đối tượng và những hoàn cảnh
khác nhau đã cho chúng tôi có
những trải nghiệm rất thực tế.
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Khi nghĩ đến bữa ăn có giá
hai nghìn thì tôi đã hình dung
rằng chắc chẳng có gì ngoài
những hạt cơm rời rạc cộng với
vài miếng thịt để ăn cho qua bữa.
Tuy nhiên, khi hiện diện tại Bếp
ăn Từ Thiện 2.000 cùng quý cô
phục vụ, tôi đã nhận ra rằng mình
đã sai.
Đến nơi đây, mọi người không
chỉ có bữa ăn đầy đủ và ngon
miệng mà còn thêm vào đó là sự
nhiệt tình, sự quan tâm và tôn
trọng đầy yêu thương của quý cô
nơi bếp ăn. Sự nhiệt tình của quý
cô vượt trên sự mệt mỏi của việc
chuẩn bị cũng như phục vụ cho
bữa ăn; quý cô đã quan tâm đến
từng cá nhân, đến nỗi có thể biết
được rằng người này thích ăn
món gì, không ăn được món gì,
ăn nhiều cơm hay ăn ít cơm,…;
mặc dù là những người nghèo,
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những người có hoàn cảnh đặc
biệt đến ăn cơm tình thương
nhưng vẫn có được sự tôn trọng
và đón tiếp niềm nở của quý cô
nơi bếp ăn. Chính những điều
này đã cho tôi những kinh
nghiệm, cũng như những bài học
trong phục vụ. Dù chỉ là một bữa
ăn nhưng quý cô đã gửi vào đó
biết bao tình yêu thương. Điều đó
đã thôi thúc chúng tôi dấn thân
hơn để phục vụ và phục vụ trong
yêu thương. Thêm vào đó, phục
vụ nơi bếp ăn còn cho chúng tôi
được gặp gỡ và chia sẻ với nhiều
người có những hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn. Qua đây, chúng tôi
mới cảm nhận thực tế hơn rằng
vẫn còn đó rất nhiều người khó
khăn cần được giúp đỡ, không
phải chỉ về mặt vật chất mà cả về
mặt tinh thần nữa. Từ đây, chúng
tôi thấy rằng cần lắm những tấm
lòng hảo tâm, những bếp ăn hai
nghìn, những hoạt động Caritas,
đồng thời từ đó gợi cho chúng tôi
có những thao thức trong công
tác mục vụ sau này, đặc biệt là
đối với những người có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn.

Bếp ăn Từ Thiện 2.000 dành
cho người nghèo, mở cửa phục
vụ vào thứ Hai, thứ Tư và thứ
Sáu, nên nhóm chúng tôi còn
được đến thực tế tại Trung Tâm
Thiếu Niên 3 vào thứ Ba, thứ
Năm và thứ Bảy. Nơi đây, chúng
tôi đã được gặp gỡ và trò chuyện
với các em có độ tuổi khoảng từ
10 đến 17 tuổi. Phần lớn các em
là những người có hoàn cảnh gia
đình khó khăn: có em thì ba đi cải
tạo còn mẹ thì mất, có em thì chỉ
ở với bà, có em thì bố bỏ, còn mẹ
thì lại làm mướn nuôi bốn anh
em,….Với những hoàn cảnh như
vậy, hầu hết các em đều thiếu
vắng sự quan tâm và chăm sóc.
Qua những buổi trò chuyện với
các em và được các em chia sẻ
về hoàn cảnh gia đình cũng như
những ước muốn của bản thân:
có em đã chia sẻ rằng em muốn
được ngồi ăn cơm chung với ba,
có em thì cố gắng học để sau này
sẽ không còn phải khổ nữa,….
Qua những chia sẻ đó, lời mời
gọi yêu thương và được yêu
thương đã cháy lên trong chúng

tôi, thôi thúc chúng tôi phải dấn
thân hơn để đem Tình yêu Thiên
Chúa đến với những người có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đến
với những người thiếu vắng tình
thương.
Qua hai tuần thực tế tại Bếp
ăn Từ Thiện 2.000 và Trung tâm
Thiếu Niên 3, đã để lại trong
chúng tôi những cảm xúc và
những thao thức rất thực tế. Đó
như là những hành trang cần
thiết cho công tác mục vụ của
mỗi người chúng tôi trong tương
lai. Xin cám ơn những người mà
chúng tôi đã gặp gỡ, những
người đã giúp đỡ và chia sẻ cho
chúng tôi những bài học giá trị
trong những ngày học và đi thực
tế Caritas.
(Bếp ăn 2.000 đồng do cô Quách Thị
Lý và các hội viên Caritas giáo xứ
Hạnh Thông Tây phục vụ. Ngày 18/7
là kỷ niệm 7 năm thành lập.)
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MỤC VỤ BÁC ÁI HÈ TẠI TRƯỜNG KHIẾM THÍNH ANH MINH

TRÒ GIÚP THẦY
Phêrô Trần Quang Hiển

Các em tham gia trò chơi cùng các Thầy

rong đợt thực tập
mục vụ Caritas giai
đoạn 2, hai anh em
chúng tôi được gửi đến với mái
trường Khiếm thính Anh Minh, do
các nữ tu dòng Phaolô thành
Charles phụ trách. Quả thật, khi
biết mình sẽ gặp gỡ với các em
nơi đây, chúng tôi rất lo lắng
không biết sẽ phải làm gì và làm
như thế nào để có thể giao tiếp

T
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với các em, cũng như làm sao để
có thể chia sẻ một số bài học
trong cuộc sống cho các em. Bởi
lẽ, chúng tôi chưa từng học qua
một lớp ngôn ngữ kí hiệu nào. Sự
lo lắng này đã trở thành hiện thực
vào ngay ngày thực tập đầu tiên
của chúng tôi.
Buổi chiều của ngày đầu
tiên, chúng tôi đã phải sinh hoạt
với gần bảy mươi lăm em thuộc

cấp hai. Và khi sinh hoạt trò chơi
với các em, mặc dù đã cố gắng
sử dụng những trò chơi đơn giản
nhất có thể, chỉ dùng đến mắt và
tay chân, thế nhưng sau khi chơi
xong, chúng con thấy các em
không vui chút nào, có lẽ các em
không hiểu tại sao mình lại phải
làm những động tác như thế. Một
ấn tượng đầu tiên làm cho hai
anh em “ngại” tiếp xúc với các
em.
Tuy nhiên, sự lo lắng và
ngần ngại này đã được giảm đi
rất nhiều khi chúng tôi được tiếp
xúc với các em nơi các phòng
lớp, qua những lời chào, lời hỏi
thăm vào các buổi sáng khi các
em đến trường, những lần chơi
đá banh, nhảy dây với các em
trong giờ ra chơi. Và dần dần
chúng tôi được các em chỉ cho
biết cách múa dấu như thế nào là
đúng khi hỏi tên, khi hỏi tuổi, hay
là hỏi “bạn có khỏe không?” …
Nhờ đó chúng tôi phần nào đã có
thể hiểu và dễ tiếp xúc với các
em hơn.

đang truyền cho mình sự lạc
quan của chính các em, những
con người đang ở trong sự khiếm
khuyết về thể lý. Tuy các em khó
khăn trong việc lắng nghe và phát
âm, nhưng sự rạng rỡ và niềm
vui thì luôn có nơi các em, khi các
em vui chơi cũng như khi học tập.

Chúng tôi cảm nhận mình
đã được nhận nhiều hơn là cho,
được tiếp thu nhiều hơn là chỉ
dạy. Cám ơn Chúa vì tất cả
những gì mà chúng tôi đã có
được nơi mái trường này. Cám
ơn quý nữ tu, quý cô, quý nhân
viên và đặc biệt là các em đã cho
chúng tôi những ngày thực tập hè
tràn đầy ý nghĩa.

Các em không chỉ giúp
chúng tôi cách múa dấu, nhưng
chúng tôi còn cảm nhận các em
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MỤC VỤ BÁC ÁI HÈ TẠI MÁI ẤM THIÊN PHƯỚC

CÁC EM ĐÃ CHO ĐIỀU MÌNH CÒN THIẾU
Thầy Giuse Trung Hiếu &
Thầy Phêrô Ước Nguyện

Thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu tạo niềm
vui cho các em

iai đoạn thực tế giai
đoạn hai của chương
trình Đồng hành Mục
vụ Bái ái chúng tôi được gởi đến
mái ấm Thiên Phước. Nơi đây
đang chăm sóc và nuôi dạy
khoảng 60 em khuyết tật, đa số
các em khuyết tật nặng về vận
động, ngôn ngữ, trí tuệ và hội
chứng Down.

G
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Khi gặp gỡ các em lần đầu,
chúng tôi không gặp khó khăn
cũng như chưa có cảm nhận gì
đặc biệt ngoài sự quan tâm cảm
thương cho số phận của các em,
nhưng khi tiếp cận nhiều hơn
trong các giờ lớp, giờ chơi, giờ
ăn và tham dự Thánh Lễ với các
em, chúng tôi có những cảm
nhận và yêu thương các em
nhiều hơn. Điều đánh động
chúng tôi trong suốt thời gian
thực tập tại mái ấm Thiên Phước
chính là tình yêu. Các em không
chỉ đón nhận sự yêu thương
chăm sóc chu đáo của các nữ tu,
các cô giáo và nhân viên, mà các
em còn biết chăm sóc lẫn nhau.
Đa số các em trong mái ấm
khuyết tật về vận động nên không
thể tự chăm sóc cho bản thân
ngay cả những việc thiết yếu và
đơn giản như tự ăn hoặc uống.
Những hình ảnh đẹp đánh
động chúng tôi nhiều là trong giờ

cơm, các em tự ăn được mặc dù
cách khó khăn nhưng vẫn giúp
đút cơm cho các bạn không tự ăn
được và trong những giờ giải lao
các em còn giúp nhau uống nước
hay những hoạt động bình
thường như di chuyển, lên xuống
ghế, lấy đồ dùng,…Chúng tôi
thấy các em đang cho người
khác những điều mà ngay cả các
em còn chưa có đầy đủ. Đó là bài
học cho chính chúng tôi không
chỉ trong sứ vụ mục tử mai sau,
mà còn cho hành trình sống làm
người của mình về sự cho đi.
Điều tiếp theo, đó là tình
thương chúng tôi dành cho các
em, hơn ai hết các em rất cần sự
thương yêu vỗ về nhưng các em
không thể hiện được theo cách
những trẻ em bình thường biểu lộ
và các em cũng không được dễ
thương như những trẻ em phát
triển bình thường. Ban đầu sự
yêu thương gần gũi dành cho các
em của chúng tôi vẫn còn e ngại,
nhưng khi dạy học, cùng chơi và
chăm sóc các em, chúng tôi
không còn những e ngại ban đầu
mà thay vào đó là sự cảm phục

và tình thương dành cho các em.
Chúng tôi thấy mình cần phải đi
bước trước bằng những cử chỉ
yêu thương vỗ về, gần gũi các
em và điều đó dẫn đến kết quả là
chúng tôi dễ hướng dẫn cũng
như tương tác được với các em
trong các giờ lớp. Hơn thế nữa
chúng tôi cảm nhận được các em
cũng dành cho chúng tôi tình
thương và sự quý mến rất đơn
sơ chân thành.
Hai tuần thực tập qua đi nơi
mái ấm Thiên Phước đã để lại
trong tôi lòng cảm phục. Cảm
phục vì thấy ngày ngày các em
đang nỗ lực, cố gắng rất nhiều để
có thể làm được những việc một
người bình thường làm cách dễ
dàng như đi lại, ăn uống,…và
cảm phục vì trong khi mình còn
đang khó khăn mà các em vẫn
còn nghĩ đến và giúp đỡ người
khác. Chúng tôi cám ơn quý Cha,
quý nữ tu trong ban Caritas rất
nhiều, vì đã cho chúng tôi có
được những trải nghiệm quý báu
về tình người và tình yêu trong
lần thực tập mục vụ bác ái
Caritas này.
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CẢM NGHIỆM MỤC VỤ BÁC ÁI HÈ
2019 TẠI TRUNG TÂM GARY-NAZA
Anphong Lê Quốc Thắng

âm thầm đi ngược lại với những
định kiến của xã hội, một hành
trình đi đến với những con người
đang sống trong đau khổ của
bệnh tật, hành trình đi đến với
những người ung thư, HIV, ho lao
nơi mái ấm Gary và Naza của hội
dòng Camillo.

Thầy Anphong Lê Quốc Thắng bên các
bệnh nhân

Đ

au yếu, bệnh tật, cái
chết luôn là những
điều khiến cho con
người sợ hãi và chỉ muốn tránh
xa trong cuộc sống hằng ngày, ấy
vậy mà có những con người vẫn
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Hiện diện tại khu vực quận
Thủ Đức trong một ngôi hẻm nhỏ
thuộc giáo xứ Tam Hải, ngôi nhà
khang trang của mái ấm Gary
thật bình yên và ấm áp. Với hơn
70 bệnh nhân đang điều trị ung
thư cũng như thân nhân của họ
hiện diện, mái ấm Gary như một
điểm đến thân quen và thân tình.
Có hiện diện ở đây mới thấy và
cảm nhận được hết sự thân tình
qua từng cử chỉ chăm sóc, những
lời hỏi thăm của quý cha, quý
thầy Dòng Camillo, qua từng
công việc phục vụ của quý nhân
viên tình nguyện, qua những sẻ
chia công việc nấu ăn, dọn bàn

hay rửa chén đũa sau khi ăn của
chính những bệnh nhân… tất cả
những con người hiện diện nơi
mái ấm này đều xa lạ nhưng
cũng thật thân quen. Có những
bệnh nhân đã đi về hằng bao
nhiêu năm theo giai đoạn điều trị,
cũng có những bệnh nhân lần
đầu tiên đi về mái ấm, tất cả đều
có chung một căn bệnh để chiến
đấu, thì nay lại có thêm một mái
nhà chung để được nhận lấy sự
sẻ chia, nâng đỡ sau những lần
điều trị đau đớn thể xác.
Cách mái ấm Gary chừng vài
trăm mét đi bộ, một mái ấm khác
cũng được các cha Dòng Camillo
thành lập để dành riêng cho một
nhóm bệnh nhân đặc biệt hơn với
căn bệnh truyền nhiễm, mái ấm
Naza, ngôi nhà dành cho các
bệnh nhân HIV và ho lao. Khác
với sự đông đúc của mái ấm
Gary, các bệnh nhân đều có sự
hiện diện của người trong gia
đình, nơi mái ấm Naza này, chỉ là
những bệnh nhân với hoàn cảnh
không người thân cận. Tất cả họ,
những con người bị gia đình bỏ
rơi, xã hội quên lãng thì nay lại
được các cha Dòng Camillo đón

nhận như một người thân trong
gia đình. Nói làm sao hết những
cử chỉ chăm sóc thân tình, yêu
thương mà quý cha cũng như
quý thầy dành cho người bệnh,
tất cả là để cho bệnh nhân có một
niềm vui và cảm nhận nhẹ nhàng
nhất có thể trong những giai đoạn
bệnh tật hiểm nghèo.
Hai tuần đi thực tế tại hai mái
ấm của hội dòng Camillo trôi qua
thật nhanh với biết bao kỷ niệm
và bài học hữu ích cho hành
trang ơn gọi của bản thân tôi.
Nếu trước đây tôi chỉ có những
kiến thức dựa trên lý thuyết về
những con người có hoàn cảnh
đặc biệt, thì nay chính bản thân
tôi đi vào những nơi với những
mảnh đời cụ thể. Biết bao con
người đang lây lất trong khoảng
không nhỏ hẹp của bệnh viện
Ung Bướu với căn bệnh đau đớn,
những em bé tuy tuổi đời còn bé
nhưng thời gian sống tại bệnh
viện còn nhiều hơn ở nhà, những
người nhà bệnh nhân mỏi mệt
trong việc chăm sóc người nhà...
tất cả đều đang chiến đấu với căn
bệnh ung thư để dành giật mạng
sống từng ngày. Đến để cảm
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nhận, đến để có một cái nhìn, và
đến để nhận ra bản thân mình
còn may mắn hơn biết bao con
người kém may mắn hơn mình.
Chương trình tập huấn Caritas đã
hoàn tất nhưng lại mở ra biết bao
thao thức cho bản thân tôi trên

hành trình ơn gọi hướng tới chức
linh mục sau này, một cơ hội để
tôi có thêm sự rung động của trái
tim mục tử hầu có thể “đi ra - đi
đến” với các con chiên lạc ở
những vùng ngoại biên.

Yêu mến Chúa và tha nhân là đường hẹp để vào Thiên đàng
Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là để được cứu độ cần yêu mến
Chúa và tha nhân và điều này không dễ dàng thoải mái! Đó là một
“cánh cửa hẹp” bởi vì nó đòi hỏi; tình yêu luôn đòi hỏi, yêu cầu
dấn thân, ngay cả “nỗ lực”, nghĩa là một ý muốn cương quyết và
kiên cường sống theo Tin Mừng. Thánh Phaolô gọi đó là “cuộc thi
đấu cao đẹp vì đức tin”(1Tm 6,12). Điều này muốn nói đến một nỗ
lực mỗi ngày để yêu Chúa và tha nhân. (ĐTC Phanxicô 25/8/2019)
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ĐỨC CHA GIÁM QUẢN GIUSE BÀN GIAO TRƯỜNG KHUYẾT TẬT
THANH TÂM CHO CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN QUẢN LÝ
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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
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Mọi ý kiến, đóng góp, tin tức, bài vở
Xin vui lòng gởi vào địa chỉ email
PHÒNG TRUYỀN THÔNG CARITAS
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