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Lêi Ngá

C

ác bạn thân mến

Tháng Mƣời đem lại
cho chúng ta một bầu
trời êm ả, một cảm giác gắn bó
với thiên nhiên, và một tâm tình
gần gũi với Mẹ Mân Côi, Mẹ
Thiên Chúa. Bên cạnh đó, tháng
Mƣời cũng là tháng chúng ta
cũng mừng lễ bổn mạng của
chúng ta, Thánh Gioan Phaolô II, (22/10), ngƣời cha kính yêu của
Caritas Sài Gòn. Hơn thế nữa, trong dịp này, chúng ta cũng mừng kỷ
niệm 10 năm thành lập Caritas Sài Gòn (2009-2019), một thời gian
đáng ghi nhớ đối với mỗi ngƣời chúng ta. Những sự kiện và những
cột mốc thời gian tuy đơn sơ nhỏ bé, nhƣng lại là những lực đẩy rất
cần thiết, giúp chúng ta tiến bƣớc trên con đƣờng phục vụ theo ý
muốn của Chúa.
Trong dịp này, chúng ta sẽ cũng có những hoạt động cụ thể, giúp
chúng ta ý thức về trách nhiệm của mình là những hội viên Caritas,
đang thực thi đƣờng lối bác ái mà Chúa đã dạy. Chúng ta đang nỗ lực
đào luyện con tim mình ra sao, đã học hỏi để có những chuyên môn
cần thiết cho việc phục vụ những ngƣời khó khăn thế nào.
Chúng ta xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi và
Thánh bổn mạng Gioan-Phaolô II, giúp chúng ta biết chu toàn trách vụ
thực hành bác ái mà Chúa đã mời gọi chúng ta.
Thân mến chào các bạn,
Nhịp Cầu Caritas.
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Đức Thánh Cha Phanxicô

Thiên Chúa là một kinh
nghiệm yêu thương
Hồng Thủy - Vatican

Đ

ức Thánh Cha mời gọi
các thành viên của
các phong trào, hiệp
hội tái truyền giảng Tin Mừng trở
thành dấu chỉ sống động của
Thiên Chúa yêu thƣơng.
Trƣa thứ Bảy 21/9, ĐTC đã
tiếp 300 tham dự viên cuộc Gặp
gỡ quốc tế dành cho các trung
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tâm học thuật, các phong trào và
Hiệp hội tái truyền giảng Tin
Mừng.
Cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa
Thánh cổ vũ tái truyền giảng Tin
Mừng tổ chức và có chủ đề là
“Có thể gặp gỡ Thiên Chúa
không? Những con đƣờng tái
truyền giảng Tin Mừng”.

Đề tài của cuộc gặp gỡ là “Có
thể gặp gỡ Thiên Chúa không?
Làm sao thắp sáng khao khát
gặp gỡ Thiên Chúa dù cho
những dẫu hiệu làm lu mờ sự
hiện diện của Ngƣời.
-

Biết kinh ngạc về sự
hiện diện của Chúa

Nhắc lại câu chuyện hai môn
đệ trên đƣờng Emmau trong tin
mừng thánh Luca, vì những lo
lắng họ không nhận ra Chúa
đang đi bên cạnh; nhƣng cuối
cùng họ đã kinh ngạc khi nhận ra
Chúa. ĐTC nhắn nhủ rằng giữa
những nghi ngờ không chắc
chắn, hãy duy trì cảm thức kinh
ngạc về sự hiện diện của Thiên
Chúa. Thách thức của chúng ta

là làm cho lòng mình bừng cháy
lên nhƣ hai môn đệ.
-

Lý do con ngƣời ngày
nay xa rời Giáo hội

ĐTC nêu lên những lý do con
ngƣời ngày nay rời xa Giáo hội.
Có ngƣời thất vọng về Giáo hội,
thấy rằng Giáo hội không hiểu
họ; có ngƣời thấy Giáo hội quá
yếu kém so với thế gian, ngƣợc
lại có ngƣời thấy Giáo hội quá
quyền thế. Điều đáng lo là khi
Giáo hội bị tục hóa, chạy theo
các thành công của thế gian và
quên rằng Giáo hội tồn tại là để
loan báo Chúa Giêsu chứ không
loan báo về mình.
-

Những ngƣời “nhớ”
“ngôi nhà “Giáo hội”
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Đàng khác, có những ngƣời
xung quanh chúng ta “nhớ” ngôi
nhà Giáo hội mà không có can
đảm trở về, vì cảm thấy không
đƣợc tiếp đón. Có những ngƣời
không có việc làm ổn định, sống
vội, nô lệ cho những thứ đáng ra
phục vụ mình và quên đi hƣơng
vị cuộc sống: vẻ đẹp của gia đình
với những đứa con, niềm vui đơn
giản, bình an từ cầu nguyện. Họ
cần yêu thƣơng và đƣợc yêu
thƣơng, đƣợc chấp nhận nhƣ họ
là, cần tìm đƣợc bình an tâm hồn
và niềm vui bền vững. Họ cần
đƣợc cảm thấy Giáo hội nhƣ
“nhà của mình”.
-

Giúp họ nhận ra tình yêu
của Chúa

Vì thế sứ vụ của chúng ta,
những ngƣời dù yếu đuối tội lỗi,
đã cảm nghiệm tất cả nơi con
ngƣời Chúa Giêsu, đƣợc bao bọc
bởi lòng nhân từ của Thiên Chúa,
hãy gặp gỡ những ngƣời đồng
thời với chúng ta để giúp họ nhận
ra tình yêu của Chúa. Đừng dạy
dỗ hay phán xét quá, nhƣng là
trở nên bạn đồng hành với họ.
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Đừng tỏ ra mình sẽ có câu trả lời
ngay tức khắc, nhƣng chia sẻ lời
sự sống, đừng chiêu dụ tín đồ
nhƣng hãy để cho sức mạnh của
Chúa Thánh Thần làm việc”. ĐTC
nhấn mạnh: “Loan báo về Chúa
là làm chứng về niềm vui nhận
biết Người, giúp sống vẻ đẹp gặp
được Chúa… Thiên Chúa là một
kinh nghiệm yêu thương, được
mời gọi trở nên câu chuyện của
tình yêu.”
-

Đừng sợ đi vào và
ngang qua thành phố để
tìm những ngƣời “tồi tệ”
nhất

Cuối cùng, ĐTC mời gọi các
tín hữu đừng sợ “đi ngang” qua
thành phố của mình; hãy đến gần
với ngƣời đang cần đƣợc giúp
đỡ, phục vụ những ai khổ đau,
chăm sóc ngƣời nghèo khó,
khuyến khích ngƣời mất can
đảm, chúc lành cho ngƣời làm
hại chúng ta. Nhƣ thế chúng ta
trở thành dấu chỉ sống động của
Tình yêu mà chúng ta loan báo.
(REI 20/9/2019)

Đức Thánh Cha Phanxicô

Giáo hội phát triển nhờ chứng
tá chứ không bằng chiêu dụ
Hồng Thủy – Vatican

Đ

ức Thánh Cha mời
gọi các nhân viên Bộ
Truyền thông Tòa
Thánh truyền thông bằng
chứng tá, bằng cuộc sống,
loan truyền sự thật, truyền
thông như các vị tử đạo, không
chiêu dụ tín đồ.

Sáng 23/9, nhân khóa họp
khoáng đại của Bộ Truyền thông,
ĐTC đã tiếp các thành viên của
Bộ truyền thông và khoảng 500
nhân viên của Bộ. Trong số các
thành viên của Bộ, có Đức cha
Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giáo
phận Mỹ Tho.`
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ĐTC đã trao cho ông Bộ
trƣởng bài diễn văn dọn trƣớc và
thay vào đó ngài chia sẻ những
điều “tâm đắc về truyền thông”.

bằng cuộc sống của mình, hãy
dừng lại, đừng làm điều đó.”

- Truyền thông xuất phát từ
Thiên Chúa

Điểm thứ hai ĐTC nói đến là
một thứ cam chịu có trong tâm
hồn các Kitô hữu. Đó là thái độ
của thế gian, không phản chiếu
tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta
đừng sợ thế gian, sợ tục hóa và
thế là co cụm, phòng thủ. Nếu
chúng ta ít ỏi, đừng sợ và đừng
khép kín. Chúng ta ít nhƣng nhƣ
men, nhƣ muối, với mong muốn
truyền giáo, tỏ cho ngƣời khác
thấy chúng ta là ai.

Nguồn gốc của truyền thông
là chính Thiên Chúa. Ngƣời
muốn thông tin, và thông tin cho
chúng ta. Các nhà truyền thông
phải học cách của Thiên Chúa,
thông tin với toàn thể con ngƣời
mình.
- Truyền thông bằng chứng
tá
Trƣớc hết, truyền thông
không phải là quảng cáo, không
chiêu dụ tín đồ. Truyền thông của
chúng ta, nhƣ ĐGH Biển đức XVI
nói: Giáo hội không phát triển
nhờ chiêu dụ, nhƣng bởi sự lôi
cuốn, nghĩa là bởi chứng tá.
Truyền thông của chúng ta phải
là chứng tá. ĐTC nói: “Nếu anh
chị em chỉ muốn truyền đạt một
sự thật mà không có lòng tốt và
vẻ đẹp, hãy dừng lại, đừng làm
điều đó. Nếu anh chị em muốn
truyền đạt một sự thật, nhưng
không liên quan đến bản thân
anh chị em, mà không làm chứng
8 - NHỊP CẦU CARITAS SỐ 101

- Truyền thông không cam
chịu

- Truyền thông loan truyền
sự thật, không cần tô điểm
Điểm thứ ba, nhắc các nhân
viên của Bộ Truyền thông nguy
cơ rơi vào nền văn hoá của các
tính từ mà quên đi sức mạnh của
chính các danh từ. ĐTC nhắc lại
ví dụ: Kitô hữu là danh từ tự nó
có sức mạnh, không cần phải
thêm tính từ “đích thực”. Truyền
thông là thông truyền sự thật của
chính sự việc, dùng các danh từ
nói lên chính thực tại của con
ngƣời. (REI 23/09/2019)

CARITAS TGP SÀI GÒN

Giới thiệu Ban Liên Kết Caritas
Nhiệm kỳ 2019 -2023
TT Caritas Sài Gòn

“M

ỗi hội viên
Caritas được
mời gọi luôn cầu
nguyện khi phục vụ, nhờ đó ta
có sự phục vụ khiêm tốn và sự
liên đới tốt đẹp. Trong tinh
thần liên đới, ta luôn có sáng
kiến mới, mời gọi anh chị em
khác cùng cộng tác”.

Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc
Đồng,SDB – Giám đốc Caritas
TGP Sài Gòn đã chia sẻ nhƣ
trên, trong phần khai mạc buổi
họp mặt Ban Liên kết các giáo
hạt vào ngày 10/9/2019, tại Hội
trƣờng Tòa Giám mục Tổng Giáo
phận Sài Gòn.
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Trƣớc khi họp, Cha Vinh Sơn
đã chủ tế Thánh lễ Tạ ơn. Trong
Thánh lễ có sự hiện diện của hai
ông Ban Cố Vấn Caritas Sài Gòn:
Đặng Văn Tƣởng và ông Lê
Thanh Liêm, nhạc sĩ Lê Đức
Hùng – ân nhân Caritas, các nữ
tu và nhân viên Văn phòng
Caritas Sài Gòn, cùng với 62 hội
viên Caritas trong Ban Liên kết
của 14 giáo hạt - Tổng Giáo phận
Sài Gòn. Thánh lễ đã diễn ra thật
sốt sắng trong bầu khí ấm áp tại
10 - NHỊP CẦU CARITAS SỐ 101

Nhà Nguyện cổ Tòa Giám mục.
Đây là Thánh lễ đầu tiên họp mặt
của tân Ban Liên kết Caritas,
phục vụ trong nhiệm kỳ 20192023.
Sau Thánh lễ, mọi ngƣời quy
tụ tại hội trƣờng. Trƣớc khi vào
buổi họp, Cha Vinh Sơn đã chia
sẻ và nhắc nhở các liên kết viên
tinh thần của Caritas, Cha nói:
Đức Thánh Cha, ngài nhắc
nhiều đến những đối tượng khó

khăn, nhắc nhiều đến lời mời gọi
của chúa Giêsu trong trần gian.
Trong Chúa Kitô, Giáo hội là dấu
chỉ và là dụng cụ tình thương yêu
của Thiên Chúa đối với nhân loại
và toàn thể vũ trụ.”
Trong Đại Hội Caritas Quốc tế
Khóa họp thứ 21, tiến hành từ
ngày 23 đến 28/5/2019 vừa qua,
với chủ đề: “Một gia đình nhân
loại, một tổ ấm chung” ta thấy nỗ
lực của Tòa Thánh và mọi thành
phần lo cho anh chị em khó khăn
trong mọi hoàn cảnh, phục vụ họ
trong mọi khía cạnh.

vụ, nhờ đó ta có sự phục vụ
khiêm tốn và sự liên đới tốt đẹp.
Trong tinh thần liên đới, ta luôn
có sáng kiến mới, mời gọi anh chị
em khác cùng cộng tác”.
Chắc chắn đây là công việc
vất vả, như xưa, khi các tông đồ
được Chúa mời gọi, đã bỏ mọi
sự, hăng say theo Chúa. Thì
chúng ta cũng được Chúa thương
mời gọi, chắc chắn sẽ phải hi
sinh, để mang tình yêu Chúa cho
anh em đồng loại, cho cuộc
sống.”

Để phục vụ người nghèo cách
tốt đẹp, Caritas Việt Nam trong
Hội nghị Thường niên ngày 2325/10/2018 vừa qua, chủ đề của
Hội nghị “Liên đới để thăng tiến”.
Liên đới là sự tương trợ, và lệ
thuộc của con người với nhau
trong một tổ chức, một xã hội.
Caritas TGP Sài Gòn chúng ta,
cũng không đi ngoài đường
hướng của Caritas Việt Nam
trong chủ đề “Liên đới để thăng
tiến”. Mỗi hội viên Caritas được
mời gọi luôn cầu nguyện khi phục

Sau phần chia sẻ của Cha
Vinh Sơn, nữ tu Elisabeth Thu
Thảo – Phụ trách Mạng lƣới
Caritas Sài Gòn giới thiệu tân
Ban Liên kết của 14 giáo hạt.
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Trong buổi họp mặt, Ban Liên
kết cũng lắng nghe và góp ý triển
khai tổng quan những chƣơng
trình lớn của Caritas TGP Sài
Gòn từ tháng 10 cho đến cuối
năm: Tết Trung Thu cho trẻ em
nghèo, Lễ Thánh Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II - Bổn Mạng
Caritas TGP, ngày Quốc tế Thế
giới Ngƣời nghèo, chƣơng trình
Lễ hội Giáng sinh của trẻ có hoàn
cảnh khó khăn.
Phần cuối của chƣơng trình,
ông Lê Thanh Liêm cũng chia sẻ
ý nguyện, ƣớc mong Caritas sẽ
là cộng đoàn yêu thƣơng, cùng
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liên kết với các thành phần, các
hội nhóm trong Tổng Giáo phận,
với giới Doanh nhân Công Giáo,
giới Y tế Công giáo, cùng phục
vụ ngƣời nghèo.
Buổi họp mặt đầu tiên của tân
Ban Liên kết Caritas kết thúc khi
mặt trời sáng chói trên đỉnh đầu.
Cầu mong tinh thần phục vụ của
từng ngƣời cũng luôn sáng lên
nhƣ ánh mặt trời.
-

Giới thiệu Ban Liên Kết
Caritas của 14 giáo hạt –
Tổng Giáo phận Sài Gòn,
nhiệm kỳ 2019 – 2023:

Giáo hạt Chí Hòa

Giáo hạt Sài Gòn – Chợ Quán
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Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Giáo hạt Thủ Thiêm
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Giáo hạt Xóm Chiếu

Giáo hạt Xóm Mới
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Giáo hạt Gò Vấp

Giáo hạt Hóc Môn
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Giáo hạt Thủ Đức

Giáo hạt Bình An
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Giáo hạt Tân Định

Giáo hạt Gia Định
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Giáo hạt Phú Nhuận

Giáo hạt Phú Thọ
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CARITAS TGP SÀI GÒN

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TẠI
TRƯỜNG KHUYẾT TẬT THANH TÂM
TT Caritas Sài Gòn

gày 5/9/2019, trẻ em
cả nƣớc nhộn nhịp
đến trƣờng khai giảng
năm học mới 2019 – 2020. Tại
trƣờng khuyết tật Thanh Tâm –
giáo xứ An Thới Đông – Cần Giờ,
lúc 8g00, bầu khí trong chƣơng
trình Khai giảng niên học mới
cũng không thiếu những niềm
vui, với nghi thức chào đón, giới

N
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thiệu, cùng với lời nhắn nhủ yêu
thƣơng, với tiếng trống khai
giảng rộn ràng, với nhịp múa, lời
ca lan tỏa niềm vui đến các học
sinh có hoàn cảnh kém may mắn.
Trong chƣơng trình khai giảng
có sự hiện diện của Cha Giuse
Đinh Hiền Tiến – Chánh xứ giáo
xứ An Thới Đông, nữ tu Têrêsa
Nguyễn Ngọc Thủy – Phó Giám

đốc và hai nữ tu, hai nhân viên
phục vụ trong Caritas Tổng Giáo
phận Sài Gòn, nữ tu Elizabeth Võ
Thị Kim Hoa, và 2 nữ tu Dòng
Mến Thánh Giá Chợ Quán phụ
trách Trƣờng, 3 giáo viên, 2 trợ
giảng, và quý phụ huynh có con
học tại Trƣờng.
Đây là niên học đầu tiên tại
Trƣờng Khuyết tật Thanh Tâm do
Caritas Sài Gòn quản lý, chăm lo
mọi mặt, sau khi đƣợc Đức Giám
Quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng trao
trách nhiệm vào ngày 13/8/2019
vừa qua.
Trong niên học mới 2019 2020, Trƣờng tổ chức ba lớp

học: Lớp Khiếm thính, lớp Kỹ
năng, lớp Chậm phát triển, học
theo chƣơng trình phổ thông,
lồng ghép tích hợp theo chƣơng
trình khung giáo dục đặc biệt.
Hiện diện trong ngày khai giảng
có 36 em, gồm các dạng khuyết
tật: khiếm thính, chậm phát triển
trí tuệ, bệnh down và bại não.
Để các em đƣợc đến trƣờng,
chính là nỗ lực lớn của phụ
huynh và các nữ tu phụ trách
Trƣờng, một phần vì hoàn cảnh
khó khăn, không có thời gian đƣa
đón con đến trƣờng, phần khác
cũng vì thiếu phƣơng tiện di
chuyển.
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(Từ trái) Các nữ tu Caritas TGP Sài Gòn, Cha Giuse Đinh Hiền Tiến – Chánh xứ
giáo xứ An Thới Đông và các nữ tu giáo viên của Trƣờng chụp hình lƣu niệm

Ngoài ba lớp học dành cho trẻ
khuyết tật, trƣờng còn có một
chƣơng trình Nhà Mở, dành cho
35 em, trong đó có 10 em nội trú
và 25 em bán trú. Các em thuộc
gia đình nghèo, mồ côi cha hoặc
mẹ, hoặc cha mẹ bỏ nhau, các
em sống xa trƣờng, không có
điều kiện đến trƣờng. Mỗi ngày
các em đi học đều đƣợc các nữ
tu điều phối xe đƣa đón, chăm
sóc bữa ăn, giấc ngủ và những
tiết học nhân bản, giúp các em
phát triền về mọi mặt. Các em
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học tại trƣờng cũng nhƣ các em
lƣu trú đều hoàn toàn miễn phí.
Trong phần khai mạc, nữ tu
Elizabeth mời gọi sự cộng tác
của quý phụ huynh trong việc
khuyến khích con em đến trƣờng
học đều đặn, đồng thời xin quý
phụ huynh kiên nhẫn cùng với
giáo viên trao đổi tìm hiểu thêm
về bệnh tật tâm sinh lý của con
em mình và cộng tác đắc lực với
trƣờng trong việc chữa trị bệnh lý
cũng nhƣ trao dồi kiến thức cho
các em.

Cha Giuse Đinh Hiền Tiến đánh trống trƣờng khai giảng năm học mới

Chƣơng trình
Khai giảng năm
học mới kết thúc
lúc 9g15, sau đó,
các giáo viên đƣa
các em về lớp,
còn
các
phụ
huynh gặp gỡ,
trao đổi với các nữ
tu phụ trách, để
cùng gắn bó chăm
sóc giáo dục con
trẻ cho phù hợp
tính cách đặc thù
của từng em.

Các nữ tu Caritas TGP Sài Gòn trao quà Trung
Thu cho các học sinh
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KHÁM CHỮA BỆNH TẠI
TRƯỜNG TÌNH THƯƠNG THANH TÂM
Xuân Nguyên

Các bác sĩ khám bệnh

“Nghề giáo
khi bước chân
vào dạy, phải dẹp
bỏ các việc riêng
tư để phụng sự
cho trẻ em”.

Đó là lời của Mẹ Euphrasie Barbier – Đấng
Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo. Hôm
nay, Chúa nhật 15/09/2019, các nữ tu đã thực
hiện đúng lời Đấng Sáng Lập: Dùng ngày nghỉ
của riêng mình, mời Caritas phối hợp với Giới
Y tế (GYT) Công Giáo và Giới Doanh nhân
TGP Sài Gòn đến chữa bệnh cho học sinh và
phụ huynh trƣờng Tình Thƣơng Thanh Tâm do
các nữ tu Dòng Đức Bà Truyền Giáo thành lập.
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Đo huyết áp cho các bệnh nhân

Tục ngữ có câu: “Một tinh
thần minh mẫn trong một cơ thể
tráng kiện”. Thật vậy, khi các em
khỏe mạnh, thì sẽ thấy vui và
hăng say học tập. Vì thế, vào đầu
niên học, các xơ muốn khám tầm
soát sức khỏe của các em để
năm học đạt nhiều kết quả tốt
hơn.
Vào lúc 6g00, các tình nguyện
viên GYT đã đến Tòa Tổng giám
mục Sài gòn để chuẩn bị sắp xếp

lên xe các vật dụng, trang thiết bị
y tế cần thiết, các dƣợc phẩm, và
không thiếu các phần quà. Gần
7giờ, đoàn Ra Đi theo lời mời và
chúc bình an sau thánh lễ.
Đến nơi, đoàn thấy các học
sinh đã đƣợc các giáo viên tập
họp đông đủ. Các em lần lƣợt
vào cân, đo chờ khám bệnh. Vài
phụ huynh cũng hiện diện chờ
đăng ký và đo huyết áp.
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Khu vực các Nha sĩ chữa răng

Thật nhanh chóng, các khoa
ổn định vị trí của mình: khoa
khám Nhi, khám Nội, khoa Mắt,
khoa Nha, khoa cận lâm sàng,
khoa Dƣợc. Đáng khâm phục
nhất là khoa Nha đã nhanh nhẹn
lắp đặt 10 ghế nha, các y dụng
cụ và bộ phận hấp thật đầy đủ.
Trong khi chờ đợi khám bệnh,
các em đƣợc Ban Hậu Cần mời
một ổ bánh mì Hamburger với
jambon cực ngon. Các em đƣợc
khám tổng quát, khám mắt, đo thị
lực. Do các em đã đƣợc Giới y tế
khám bệnh ít nhất một lần vào
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mỗi đầu niên học, và sự chăm
sóc chu đáo của các nữ tu nên
đa số các em đều khỏe. Có hai
em có vấn đề về tim bẩm sinh,
Caritas sẽ chuyển các em đi
khám ở tuyến trên và quan tâm
giúp đỡ.
Tuy nhiên, các em bị hƣ răng
nhiều vì không ý thức giữ vệ sinh
răng miệng. Các “anh hùng nhí”
tự nhổ răng mình mỗi khi răng
lung lay, điều đau xót và rất tiếc
là hƣ chiếc răng số sáu. Vì thế,
không chỉ nhổ, các em còn đƣợc
các bác sĩ tìm cách chữa, để giữ

lại những chiếc răng hƣ. Với 10
chiếc ghế nha, 20 nha sĩ hoạt
động không ngừng.
Sau khi nhận thuốc, các em
đƣợc các chuyên gia bong bóng
tặng cho một lồng đèn và những
con thú bong bóng rất đẹp.
Ngƣợc lại, số bệnh nhân
ngƣời lớn tăng lên: 70 bệnh nhân
so với yêu cầu của nữ tu phụ
trách là 30. Lý do con số tăng vì
nhân lúc những ngƣời nghèo
hằng tháng đến nhận gạo tại
cộng đoàn các xơ nên xin đƣợc
khám luôn trong ngày này.

Trong buổi họp tổng kết, đại
diện các khoa mong muốn phát
triển kiến thức y tế và ý thức về
sức khỏe của bản thân. Bên khoa
Nội phát hiện những bệnh nhân
không biết mình bị Cao Huyết Áp
(trên 140/90mmHg) và Tiểu
Đƣờng (đƣờng huyết trên
300mg/dl). Do bận mƣu sinh, do
nghèo, họ vẫn vô tƣ mang bệnh
mà sống, không biết nguy cơ tai
biến mạch máu não hay đột quỵ
có thể xảy ra.

Các Dƣợc sĩ tham gia buổi khám bệnh
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Khám bệnh xong các cháu ra về với thuốc và quà tặng

Đoàn hy vọng những bệnh
nhân đã đến khám chữa bệnh
hôm nay sẽ kể cho lại những
ngƣời khác biết, những ƣớc
muốn phục vụ sức khỏe của
ngƣời nghèo, và việc làm tốt mà
các nữ tu và đoàn muốn mang
đến. Lần sau sẽ có những bệnh
nhân khác tìm đến đông hơn.
Công tác khám bệnh hoàn tất
vào lúc 13g00. Ra về, mọi ngƣời
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vui mừng tạ ơn Chúa, vì mƣa chỉ
rơi sau khi chấm dứt công tác
khám bệnh, không làm gián đoạn
việc khám bệnh, các em không bị
ƣớt. Vui vì đã hy sinh những giờ
phút nghỉ ngơi, giải trí của ngày
cuối tuần vào công tác bác ái
này. Vui khi nhận ra “Yêu thƣơng
và trao ban là cách Loan Báo Tin
Mừng Chúa yêu thƣơng cách
thiết thực nhất”.

CARITAS TGP SÀI GÒN

Đêm Hội Trung Thu Tại
Giáo Điểm Vĩnh Lộc B
Vũ Quân

ết trung thu
rước đèn đi
chơi. Em
rước đèn đi khắp
phố phường...' giai
điệu này, lời hát
này báo hiệu Trung
Thu đến với các em
thiếu nhi tại giáo
điểm Vĩnh Lộc B.

T

Những đêm trăng sáng đối với trẻ em rất
quý, nhƣng đẹp nhất, quý nhất vẫn là đêm
rằm Trung Thu, ngày hội của 4.500 em Công
giáo và không Công giáo ở vùng di dân Vĩnh
Lộc B. Mời gọi các em đến với chƣơng trình
“Trăng Rằm Yêu Thƣơng” do Caritas TGP Sài
Gòn phối hợp với Giáo họ Thánh Giuse Thợ
Vĩnh Lộc B cùng thực hiện, chƣơng trình diễn
ra vào lúc 18g30 ngày 07/07/2019.
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Chao ôi! Chƣa đến tối mà ở
đâu cũng rộn lên tiếng trẻ em la
hét, gọi nhau í ới hòa quyện cùng
với tiếng nhạc Trung Thu dồn
dập, ngoài ra đến chung vui cùng
với các em có Cha Phêrô Nguyễn
Quốc Túy - Đặc trách Trƣởng
ban Truyền giáo hạt Tân Sơn
Nhì, Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc
Đồng - Giám đốc Caritas TGP
Sài Gòn, Cha Giuse Nguyễn Viết
Thái - Đặc trách Giáo họ Thánh
Giuse Thợ Vĩnh Lộc B, các nữ tu
văn phòng Caritas, cùng một số
thành viên Caritas của các giáo
hạt, 110 bạn Giáo Lý viên và
Huynh trƣởng.
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Không biết các nơi khác ra
sao, chứ ở đây thì nhƣ một ngày
hội lớn. Ngay giữa sân, các em
thiếu nhi tập trung thành từng
cụm một, quây quần theo sự sắp
xếp của các anh chị Giáo Lý viên,
các em vui đùa, vỗ tay đôm đốp
trông mới vui nhộn làm sao! Một
đứa bé đƣa tay lên trời vẫy vẫy
nhƣ muốn ôm mặt trăng vào
lòng. Ổn định xong, anh Minh
Khoa (MC của chƣơng trình) với
những khẩu hiệu để theo đó các
em đứng lên, ngồi xuống tạo nên
bầu không khí sôi động chuẩn bị
đón tiếp các Cha.
Mở đầu chƣơng trình là
những lời nhắn nhủ của Cha

Vinh Sơn: “Chương trình mang
tên “Trăng Rằm Yêu Thương”,
quy tụ chúng ta từ rất nhiều nơi
và có thể chưa quen biết nhau
nhưng vì yêu thương chúng ta
đến và chung vui với nhau. Ngoài
ra còn có các Cha, các vị ân
nhân ở xa đến với chúng con để
diễn tả lòng yêu thương cho
chúng con, dựa vào đó tất cả
chúng con cũng diễn tả lòng yêu
thương cho nhau”.
Tiếp lời của Cha Giám Đốc
Vinh Sơn, Cha Phêrô tuyên bố
“Khai mạc đêm Trăng Rằm Yêu
Thƣơng 2019”, những tràng pháo
bông nổ tung một góc trời hòa lẫn
tiếng vỗ tay làm cho bầu khí khai
mạc càng thêm sôi động. Điểm
nổi bật nơi đây là tiết mục chào
đón của các em thiếu nhi Thánh

Thể dành cho các bạn nhỏ trong
chƣơng trinh hôm nay, đáp lại
các bạn nhỏ đã đóng góp bằng
tiết mục đặc sắc “Rock Vầng
Trăng”.
Các tiết mục lần lƣợt diễn ra
để góp vui cho các em nào là các
điệu múa, các màn ảo thuật, chú
cuội, cây đa nhƣng không thể
thiếu tiết mục múa lân, những cái
đầu lân nhảy nhót trong sân quấn
quýt bên các em thiếu nhi, mang
lại cảm giác vừa vui vừa sợ. Bầu
trời âm u, sân khấu, khán đài tràn
ngập trong ánh sáng lung linh
cùng với tiếng trẻ thơ reo hò
vang dội với khẩu hiệu của MC
“Chúa ơi! Xin cho đừng mƣa, để
chúng con chơi Trung Thu, vui ơi
là vui”.
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Với sự sắp xếp của Ban Tổ
chức các em vừa đƣợc xem tiết
mục văn nghệ vừa dùng nƣớc và
bánh Hamburger. Những chiếc
bánh, ly nƣớc nhƣ nhảy múa
trong sân, cùng tiếng trống dồn
dập chắc chúng cũng muốn chơi
Trung Thu lắm!
- Tùng! Tùng! Cắc! Cắc!
Tùng! Tùng!
Cứ thế, tiếng trống vang lên
rộn ràng từ sân khấu xuống chỗ
các em thiếu nhi nhƣ đánh thức
đứa trẻ đang bị những chiếc
bánh Hamburger cám dỗ. Một lát
sau không khi lại trở nên náo
nhiệt, bằng những tiết mục ảo
thuật.
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Ngoài đƣợc hƣởng những tiết
mục đặc sắc, trƣớc khi ra về các
em còn nhận đƣợc các phần quà
từ những vị ân nhân xa gần,
thông qua Caritas TGP Sài Gòn
gửi đến các em.
Nhìn cảnh thiếu nhi vui chơi
với nhau thật tuyệt diệu, nơi đây
quy tụ các em lại với nhau cùng
vui chơi, cùng nhận những phần
quà trong đó có cả bánh Trung
Thu do Công ty Cổ Phần bánh
Givral tài trợ, đây là một trong
những việc bác ái mang Trung
Thu đến với các trẻ, noi gƣơng
theo Chúa Giêsu, Ngài dành tình
yêu đặc biệt đến với các bé thiếu

nhi, kể cả công giáo và không
công giáo.
Tạ ơn Chúa, cám ơn quý vị
ân nhân, cám ơn quý Cha, quý
xơ đến chung vui, cám ơn Cha

Đặc trách giáo họ Thánh Giuse,
các bạn giáo lý viên, các đoàn
thể, và thành viên Caritas đã
cùng chung tay góp nên niềm vui
Trung Thu cho các em tại vùng
đất truyền giáo này.

TÂM TÌNH TRI ÂN
Caritas TGP Sài Gòn xin đón nhận sự đóng góp của Qúy vị ân
nhân xa gần, đã chung tay chia sẻ những món quà vật chất và tinh
thần để giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn hƣởng một chƣơng
trình Trăng Rằm thật ấm áp vui tƣơi.
Thay mặt các em, xin cám ơn tấm lòng hảo tâm của tất cả quý vị
Kính chúc quý vị sức khỏe và sự thành đạt trong công tác.
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Danh sách ân nhân ủng hộ Trung Thu 2019
Ân Nhân
Nguyễn Mạnh Hải
Caritas hạt Tân Sơn Nhì
Chị Kim Sang
Chú Tạc
Bác sĩ Bảo Trâm - Bv. Chấn
thƣơng Chỉnh hình
Chú Đoàn
Cô Tuyết
Cô Kim Chi - Ban Tài Chính
Cô Đào Thị Kim Mai
Chị Lan - Gx.Huyện Sỹ
Nhóm LCTX - Gx Vƣờn Chuối
Cô Bí Ngô
Cô Anna Huỳnh - Gx Vƣờn Chuối
Bà Ron - Cty Duy Anh
Bác sĩ Hợp - Gx.Vƣờn Chuối
Cô Lan Phƣơng - Gx Vƣờn Chuối
Chú Luyện
Chị Bảo Nghi
Một ân nhân
Võ Thị Bạch Liên - Tổng Giám Đốc
Cty Cổ Phần Bánh Givral
Cô Huyền - Caritas hạt Phú Thọ
Chị Hạnh
Nhóm trợ tá giáo điểm Vĩnh Lộc B
Têrêsa Trần Thị Ngọc Nga
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Ủng Hộ

Ghi Chú

50,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000

VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ

5,000,000

VNĐ

5,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,650,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
1,500,000
1,000,000

VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ

4500 Bánh Trung Thu
1500 ly Trà Tắc
1600 ly Coca Cola
1500 ly Trà Sữa
250 Bánh dẻo

Nhóm CTV Ban HT Ngƣời Khuyết
tật - Caritas Sài Gòn
n nhân Caritas Phú Thọ và Cô
Phạm Thị Kim Linh – CTV Ban HT
NKT Caritas TGP
n nhân giáo xứ Phú Bình
Chị Thân Thị Hồng Thúy
Chú Sang và nhóm tình nguyện
viên
Cô Nguyễn Thị Thúy Oanh
Chú Nguyễn Văn Đô
Cô Thu
Cô Hoa
Cô Nguyễn Thị Thái Hà

60 con thú bông
60 lốc sữa
60 cái lồng đèn dán
6 thùng Yến sào
6 thùng Cháo Tổ Yến
Bong bóng
60 Bánh và đèn Trung Thu và
bánh Indo
Váng sữa cho bé
Súp cua
Sữa đậu nành
60 phần xôi gà và nƣớc uống
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VẦNG TRĂNG CHÚA THƯƠNG BAN
VẦNG TRĂNG CỦA TÌNH YÊU VÀ CHIA SẺ
Nt. Elis Tuyết Minh, SND

“V

ầng Trăng Chúa
thƣơng ban” - là
chủ
đề
của
Chƣơng trình Trung Thu dành
cho các trẻ em có tổn thƣơng
não do Caritas Tổng Giáo phận
Sài Gòn tổ chức năm 2019.
Vào sáng ngày Chúa nhật
nắng ráo của mùa thu thành phố
Sài Gòn, Hội trƣờng sinh hoạt
của giáo xứ Phú Bình, thuộc giáo
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hạt Phú Thọ đã rộn ràng với tiếng
hát, tiếng cƣời của các phụ
huynh và các bé quy tụ mừng Tết
Trung thu. Hội trƣờng đƣợc trang
hoàng với đầy bong bóng trên
sân khấu và lồng đèn xung
quanh. Không khí của ngày Tết
thiếu nhi nhƣ tràn ngập khắp hội
trƣờng và cả khuôn viên giáo xứ.

Trên khuôn mặt ai cũng rạng
rỡ nụ cƣời vì đƣợc đón các bé
đến từ nhiều nơi khác nhau, có
nhiều phụ huynh đƣa cả nhà đi vì
bố phải trông bé lớn còn mẹ thì
bế bé nhỏ. Các gia đình đến từ
Hóc Môn vì đƣờng xa nên
Chƣơng trình đã hỗ trợ một
chuyến xe 16 chỗ đƣa 7 gia đình
các bé đến đến nơi, nhìn ai cũng
nhễ nhãi mồ hôi nhƣng miệng
vẫn vui cƣời vì biết hôm nay là
ngày vui của các con. Các Cộng

tác viên Caritas hỗ trợ bế các bé
từ trên xe xuống và đƣa vào Hội
trƣờng đã trải s n thảm xốp để
các em nằm nghỉ và vui chơi.
Chờ cho các bé đến đông đủ,
đúng 9g00 tình nguyện viên MC
Du Nguyên Chƣơng khai mạc
chƣơng trình bằng lời giới thiệu
Cha Hạt Trƣởng cũng là Cha
Linh hƣớng của Caritas hạt Phú
Thọ lên có đôi lời chia sẻ và chào
mừng.

Cha Giuse Phạm Bá Lãm có đôi lời chia sẻ và chào mừng
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Cha Hạt trƣởng Giuse Phạm
Bá Lãm từ lâu đã luôn quan tâm
đến Chƣơng trình hỗ trợ cho các
bé khuyết tật tại Mái ấm Têrêsa
Calcutta trong địa bàn của giáo
xứ Phú Bình. Hôm nay Cha lại
đến với các bé và những lời Cha
chia sẻ đã để lại nhiều xúc động
cho các phụ huynh, Cha nói:
“…Năm nay là năm mà Giáo hội
Việt Nam dành để đồng hành với
các gia đình đang gặp khó khăn.
Chính các gia đình ở đây là
những gia đình đang gặp khó
khăn vì phải chăm sóc cho các
cháu đang bị khuyết tật, k m may
mắn hơn các cháu khác. Vì thế,
các phụ huynh và cháu chính là
thành phần mà chúng tôi rất quan
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tâm...
ớc mong rằng những
đóng góp nho nhỏ như những
chương trình này sẽ phần nào
chia sẻ bớt những khó khăn về
mặt tinh thần mà các gia đình
đang phải đối mặt…”. Sau khi
chia sẻ, Cha còn dành thời gian
ở lại cùng xem văn nghệ với các
bé nhƣ một sự đồng cảm và hòa
mình với niềm vui chung của các
bé.
Tiếp sau đó là Chƣơng trình
văn nghệ với tiết mục: “Rốc Vầng
trăng” do các chị Đệ tử Dòng Nữ
Tu Đức Bà thể hiện. Với trang
phục nhiều màu và âm nhạc vui
nhộn đã đem đến cho các bé sự
phấn khởi h n lên.

Kế đó là tiết mục đơn ca
“Rƣớc đèn Trung thu” do bé Bùi
Anh Khôi 4 tuổi, thành viên của
Mái ấm Têrêsa Calcutta biểu
diễn. Đồng hành ngồi bên cạnh
bé trên sân khấu là anh trai của
Anh Khôi 5 tuổi và bé Khải Hƣng
cũng là thành viên của Mái ấm.
Cả 2 anh em cùng “sát cánh” bên
Anh Khôi để nâng đỡ tinh thần
cho Anh Khôi thể hiện xuất sắc
giọng ca vàng của mình. Giọng
hát trong trẻo với khuôn mặt thể
hiện cảm xúc rất nhập vai đã tô
điểm thêm chất “nghệ sĩ” của anh
chàng ca sĩ nhí.
Tiếp sau đó Hội trƣờng nhƣ bị
hút về phía sân khấu, mọi ngƣời

đều nín thở chăm chú nhìn xem
từng hành động của ảo thuật gia
với những màn trình diễn độc
đáo. Các bé và phụ huynh ngồi
gần sân khấu cứ há miệng ra, đi
từ ngạc nhiên này đến ngạc
nhiên khác vì những chú chim bồ
câu cứ đột nhiên bay ra từ trong
những chiếc khăn nhiều màu của
ảo thuật gia. Thật là thú vị!
Cuối Chƣơng trình là vở kịch
ngắn về câu chuyện Chú Cuội
Cung Trăng do các chị em Đệ Tử
phụ trách. Tiết mục đƣợc dàn
dựng công phu và thú vị nhƣng
chỉ tiếc là các bé chƣa thể hiểu
đƣợc.
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Kết thúc Chƣơng
trình Văn nghệ là
phần rƣớc đèn. Các
bé và phụ huynh
đƣợc các Cộng tác
viên phát lồng đèn
và đi vòng tròn hòa
theo bài hát: “Rƣớc
đèn trung thu”. Có bé
đi bộ đƣợc, có bé thì
đƣợc phụ huynh và
Cộng tác viên bế trên tay nối đuôi
nhau đi vòng tròn. Niềm vui Tết
Thiếu nhi, niềm vui Tạ ơn vì vầng
trăng Chúa thƣơng ban đã tràn
ngập hội trƣờng, tràn ngập trong
tâm hồn mỗi ngƣời. Nhìn những
khuôn mặt vui tƣơi của các phụ
huynh bế con cầm đèn Trung
Thu, chúng tôi thấy đƣợc đó là
niềm vui vì nhận đƣợc sự đồng
cảm và sẻ chia, sự nâng đỡ tinh
thần rất lớn từ cộng đồng cho
những vất vả trong việc chăm
sóc những đứa con của mình.
Đó cũng là niềm vui của chúng
tôi - những thành viên Caritas,
những Cộng tác viên đang hỗ trợ
cho Chƣơng trình của Ban Hỗ trợ
Ngƣời Khuyết tật Caritas Sài
Gòn. Chúng tôi vui vì đƣợc sẻ
chia với họ, vì đƣợc đồng hành
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với họ, đƣợc nhận ra bản thân
khi quên mình phục vụ, đƣợc
nhìn thấy gƣơng mặt của Chúa
Giêsu trong những tâm hồn bé
nhỏ, đơn sơ.
Cuối chƣơng trình là phần ẩm
thực cho các bé và các phụ
huynh. Các món ăn đƣợc đóng
góp từ sự quảng đại của quý
thành viên Caritas và quý vị ân
nhân. Mỗi ngƣời góp một bàn tay
làm cho Chƣơng trình thêm
phong phú và ý nghĩa hơn cho
các bé.
Trƣớc lúc ra về chúng tôi mời
tất cả cùng lên sân khấu và cùng
chụp chung một tấm hình lƣu
niệm của Trung thu 2019 đáng
nhớ, Trung thu của tình yêu và
chia sẻ.

TRĂNG RẰM YÊU THƢƠNG
Nt. Elisebeth Thu Thào

Caritas Tổng Giáo Phận Sài
Gòn cũng đã có 546 phần quà
trao đến các trẻ nghèo, qua
Ban Liên kết Caritas các giáo
hạt – Tổng Giáo phận Sài Gòn
Hằng năm, cứ đến rằm tháng
Tám, phố phường rộn ràng với
hình ảnh đèn ông sao, đèn cá
ch p và những cửa hàng bánh

trung thu được trưng bày thật bắt
mắt. Tuổi thơ qua đi bên những
chiếc đèn lồng nhiều màu sắc,
rộn vang tiếng cười đùa cả một
con phố khi cùng nhau phá cỗ
đêm trăng. Tất cả là hình ảnh
gắn liền với thời thơ ấu của bao
thế hệ.
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Thế nhƣng, với những em
nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn
có đƣợc niềm vui giản dị ấy
không hề dễ dàng. Vì điều kiện
gia đình khó khăn, các em không
biết đến chiếc đèn lồng hay thậm
chí là chƣa một lần đƣợc nếm
chiếc bánh Trung thu, có chăng
là những nhọc nhằn mƣu sinh
sớm đè nặng trên đôi vai khiến
các em không kịp nhận ra trung
thu là ngày vui dành cho mình.
Có khi cái đèn lồng đã bỏ đi của
ai đó, cái bánh trung thu nƣớng
cháy cạnh, hay có đƣợc một
ngày, một buổi đƣợc nô đùa vô
tƣ trong vòng tay yêu thƣơng của
mẹ cha cũng là mơ ƣớc của các
em.
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Thấu hiểu hoàn cảnh của
những trẻ em nghèo, mong muốn
mang yêu thƣơng và sự giúp đỡ
chân thành đến cho các bé,
Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn
đã có 546 phần quà trao đến các
bé qua Ban Liên kết Caritas các
giáo hạt, dù nhỏ bé đơn sơ
nhƣng phần nào cũng mang đến
niềm vui cho các bé để các bé có
đƣợc một Tết Trung Thu thật sự
nhƣ bao trẻ em khác. Với sự
cộng tác của các thành viên
Caritas tại các giáo hạt, những
món quà đƣợc trao tận tay cho
các bé. Nhìn nụ cƣời hồn nhiên
vô tƣ, hiện trên những khuôn mặt
thật đáng yêu ấy, Caritas Tổng
Giáo Phận ƣớc mong hằng năm
sẽ tiếp tục thực hiện công việc ý
nghĩa này.

CARITAS TGP SÀI GÒN

MẮT SÁNG TIN YÊU
Hoàng Oanh

Đ

ôi mắt sáng là món
quà sức khỏe quý
giá của mỗi con
ngƣời. Tuy nhiên, vì nhiều lý do,
mà đôi mắt của nhiều ngƣời đã
yếu đi theo thời gian. Trong tinh
thần bác ái Caritas Sài Gòn, ban
Y tế đã kết hợp với các bác sĩ tại
trung tâm khám mắt Xuân Vũ,
nhằm thăm khám và mổ cƣờm
mắt cho 28 bệnh nhân, vào sáng
ngày 29/8/2019. Đây là chƣơng

trình diễn ra hằng tháng, nhằm
giúp cho ngƣời có hoàn cảnh khó
khăn đƣợc tìm lại ánh sáng cho
đôi mắt của mình.
Vào khoảng 6g30, ngày
29/8/2019, các bệnh nhân đã tập
trung tại trung tâm khám mắt
Xuân Vũ để tiếp nhận kiểm tra và
phẫu thuật cƣờm mắt. Buổi khám
đƣợc bắt đầu bằng việc điểm
danh những ngƣời đăng ký và
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một số dặn dò tận tình của nữ tu
Maria Hoàng Thị Ngọc Hoa. Tiếp
đến, họ đƣợc hƣớng dẫn di
chuyển qua các lƣợt khám bởi sự
hỗ trợ của các cô chú cộng tác
viên Caritas và nhân viên phòng
khám.
Các bệnh nhân đƣợc các
bác sĩ đo, khám và thông báo về
tình trạng mắt trƣớc khi họ quyết
định sẽ tiến hành mổ hay không.
Một số bệnh nhân vì lý do sức
khỏe không cho phép để tiến
hành mổ thì đƣợc hẹn lịch mổ
vào những dịp khám mổ mắt về
sau. Những bệnh nhân khác có
đủ điều kiện mổ mắt thì đƣợc
nhận phần ăn sáng để tiếp sức
cho ca mổ của mình. Bên cạnh
một số gƣơng mặt lo âu cho ca
mổ, thì phần lớn những gƣơng
mặt khác lại ánh lên niềm vui
nhận đƣợc điều trị bởi họ hiểu
rằng phẩu thuật cƣờm mắt (khô)
là cơ hội để cải thiện thị giác hiện
tại.
Buổi khám bệnh kéo dài và
kết thúc tốt đẹp vào khoảng 12
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giờ trƣa. Các bệnh nhân đƣợc
dặn dò kỹ lƣỡng cho việc chăm
sóc mắt hậu phẩu trƣớc khi ra về.
Những bệnh nhân có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn thì đƣợc hỗ trợ
hoàn toàn miễn phí. Đây không
chỉ là niềm vui cho những ai
đƣợc sáng mắt mà còn tiếp thêm
cho họ niềm tin vào tình yêu và
lòng nhân ái nơi con ngƣời.

CARITAS GIÁO HẠT THỦ ĐỨC

MỪNG LỄ BỔN MẠNG
Vũ Ngọc Thiều

aritas giáo hạt Thủ
Đức
nhận
thánh
Têrêsa Calcutta làm
bổn mạng. Năm nay đƣợc sự
đồng ý của Cha Linh hƣớng
Giuse Nguyễn Hoàng Thanh và
cũng là Chánh xứ giáo xứ Bình
Chiểu, chƣơng trình mừng lễ
đƣợc tổ chức vào lúc 7 giờ 30

C

ngày 31 tháng 08 năm 2019, tại
giáo xứ Bình Chiểu.
Theo lời mời gọi của Ban Liên
kết giáo hạt Thủ Đức, khoảng
190 hội viên Caritas của 12 giáo
xứ trong hạt đã tập trung đông
đủ để cùng hiệp thông và chào
đón quan khách.
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Tham dự mừng lễ, có Cha
Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, SDB Giám đốc Caritas Việt Nam và
cũng là Giám đốc Caritas TGP
Sài Gòn, nữ tu Têrêsa Nguyễn
Ngọc Thủy - Phó Giám đốc
Caritas TGP Sài Gòn, nữ tu
Elisabeth Phan Thu Thảo - Phụ
trách mạng lƣới Caritas TGP Sài
Gòn, Cha Gioakim Trần Văn
Hƣơng - Hạt Trƣởng hạt Thủ
Đức, Cha Giuse Nguyễn Hoàng
Thanh - Chánh xứ giáo xứ Bình
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Chiểu và cũng là Cha Linh
hƣớng Caritas hạt Thủ Đức, Cha
Đa Minh Hà Minh Hoàng Nhật Phó giáo xứ Bình Chiểu, Cha
Giuse Huỳnh Thanh Phƣơng Chánh xứ giáo xứ Thủ Đức, Cha
Phêrô Nguyễn Văn Thỉnh - Dòng
Thánh Thể, qúy Cha Dòng Mẹ
Chúa Cứu Chuộc.
Đúng 08g15, các hội viên
Caritas tập trung vào trong thánh
đƣờng, chuẩn bị cho giờ tĩnh

tâm, với bài chia sẻ của Cha hạt
trƣởng Gioakim Trần Văn
Hƣơng, các hội viên lắng nghe
chủ đề “Lòng nhiệt thành với
công tác của Caritas”. Cha
Gioakim hƣớng ý: “Những người
làm công tác bác ái cần có cái
tâm và tầm nhìn, để biết những
người mình giúp họ cần gì? cùng
an ủi họ trong tình yêu thương
của chính Chúa, nối kết con
người với con người, kể cả
những người thuộc tôn giáo
khác”.
Trƣớc khi tham dự Thánh lễ
mừng Bổn mạng, các hội viên

Caritas đã chuẩn bị tâm hồn, và
lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.
Thánh Lễ đồng tế đƣợc bắt đầu
vào lúc 10g00, do Cha Gioakim
Chủ tế, cùng quý Cha hiện diện
đồng tế. Trong phần giảng lễ,
Cha Phêrô Nguyễn Văn Thỉnh
nhấn mạnh tấm gƣơng của
Thánh Têrêsa Calcutta trong
công việc bác ái và mong muốn
Caritas hạt Thủ Đức noi gƣơng
Mẹ Thánh làm công việc tuy thật
nhỏ bé, nhƣng có thể đem tình
thƣơng đến cho những ngƣời
nghèo khổ bất hạnh.
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Trƣớc khi kết lễ Cha Vinh
Sơn - Giám đốc Caritas có đôi lời
nhắn nhủ anh chị em Caritas
cùng nhau hiệp nhất làm việc
bác ái trong tình yêu thƣơng phát
xuất từ chính Thiên Chúa, theo
hƣớng dẫn của Giáo Hội.
Sau Thánh Lễ quý Cha cùng
toàn thể quan khách và anh chị
em Caritas vào hội trƣờng giáo
xứ dùng bữa cơm huynh đệ. Và
nhân dịp này Cha Linh Hƣớng
Caritas hạt Thủ Đức giới thiệu

thành phần Ban Liên Kết nhiệm
kỳ 2019 – 2023 vừa mới đƣợc
bầu.
Các anh chị em đã cùng nhau
múa cử điệu Hành Khúc Caritas,
và chƣơng trình văn nghệ giúp
vui với sự tham gia của cha
Giám Đốc và các nữ tu cùng anh
chị em văn phòng Caritas Tổng
Giáo phận.
Kết thúc lễ bổn mạng vào lúc
13g00, chia tay trong niềm vui và
tình huynh đệ.

Tân Ban Liên kết Caritas giáo hạt Thủ Đức chụp hình lƣu niệm với quý Cha và
quý nữ tu
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CARITAS GIÁO HẠT XÓM MỚI

Thăm Trường Khuyết Tật Hoàng Mai
Bài & Ảnh: Ngọc Lâm

“

ớc mong Ban
Caritas khi
đến với Chúa
sẽ thêm lời cầu nguyện cho
quý xơ và các học viên của
trường có thật nhiều sức khỏe
để hoạt động trong công việc,
cách riêng cho các cháu được
phục hồi tốt nhất”.
Trên đây là những tâm tình
thao thức của nữ tu Anna Vân
Tuyền – Hiệu trƣởng Trƣờng

Khuyết tật Hoàng Mai (KTHM)
trong buổi tiếp đón Ban Caritas
giáo hạt Xóm Mới (CXM) tại cơ
sở trƣờng: 631/37/2 Lê Đức Thọ,
P.16, Q.Gò Vấp.
Đƣợc sự chấp thuận của
cha GB. Nguyễn Mạnh Hùng –
Hạt trƣởng và cũng là cha đồng
hành của CXM, vào lúc 8g45, thứ
Hai ngày 09/09/2019, đại diện
CXM là những liên kết viên và
một số thành viên Caritas của
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các giáo xứ trong hạt đã có mặt
tại Trƣờng KTHM với ƣớc muốn
chia sẻ và hiệp thông trong tinh
thần bác ái yêu thƣơng với quý
trƣờng.
Sau giờ nghỉ giải lao của
các học viên, lúc 9g00, các nữ tu
đã tập trung hầu hết các cháu tại
hội trƣờng sinh hoạt và Nt. Anna
đã giới thiệu CXM trong buổi đón
tiếp của trƣờng hôm nay. Sau đó
đã hƣớng dẫn các học viên đến
với chƣơng trình văn nghệ thật là
sinh động vui tƣơi và rất đặc sắc
nhƣ tiết mục múa nón, trình diễn
vũ điệu hip hop, đặc biệt là phần
song ca song ngữ Anh Việt của
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hai học viên gái thật là tài năng
và khéo léo.
Kết thúc chƣơng trình văn
nghệ, một vị đại diện CXM lên
cám ơn những tình cảm quý mến
mà Ban Giám Hiệu, các nữ tu
giáo và những học viên của
Trƣờng đã dành cho CXM trong
buổi đón tiếp này với phần biểu
diễn của các cháu thật là hay và
cảm động. Ông cũng xin đƣợc
trao gởi những phần quà đến các
cháu nhân dịp đầu năm học mới
với lời cầu xin Chúa ban cho mọi
ngƣời thật nhiều sức khỏe, niềm
vui và gặt hái đƣợc nhiều kết quả
tốt đẹp trong việc dạy và học ở
nơi đây.

Đáp từ, Nt. Anna cũng đã
bộc bạch về những hoạt động
của trƣờng, kể từ năm thành lập
1995 do dòng Nữ Tỳ Thánh Thể
phụ trách. Trƣờng tiếp nhận các
cháu bị khuyết tật do bại não, các
cháu bị hội chứng Down, học bán
trú và chủ trƣơng không thu học
phí. Các cháu khuyết tật do bại
não sẽ đƣợc tập vật lý trị liệu, tập
cho các cháu tự ăn uống và vệ
sinh cá nhân, các cháu còn lại sẽ
đƣợc học chữ, học đọc học viết
cho tới khi đủ khả năng hội nhập
các trƣờng công lập. Từ năm
2015-2016, số học viên chỉ có
hơn 60 cháu đến nay đã tăng lên
110 cháu, thời gian này có một
số thành viên trong CXM đã cùng
cộng tác với các nữ tu tại trƣờng
trong chƣơng trình phục hồi chức
năng cho trẻ bại não của Caritas
Tổng Giáo phận Sài Gòn. Hiện
giờ số học viên nhiều quá nên
trƣờng có giới hạn số lƣợng
đăng ký và có nhận đóng góp về
điều kiện vật chất.

Sau hơn 20 năm hoạt động,
trƣờng có một cháu đã trở thành
giáo viên dạy Toán Lý Hóa, hai
cháu học bên thiết kế đồ họa và
vi tính đã có việc làm. Còn lại đa
số khi ra trƣờng trở về gia đình
không hoạt động gì nên tình
trạng lại trở về nhƣ ban đầu. Vậy
nên Nt. Anna mong muốn đƣợc
Ban Caritas giúp đỡ, giới thiệu
cho các cháu sau khi ra trƣờng
đƣợc nhận vào các cơ sở làm
việc, có nơi an toàn giúp các
cháu sinh hoạt, làm việc để có
thể hội nhập với cộng đồng.
Trƣớc những trăn trở của
Nt. Anna, đại diện Caritas Xóm
Mới xin ghi nhận và mong muốn
đƣợc trở lại trƣờng vào những
dịp nhƣ hôm nay. Tạm chia tay
các nữ tu cùng các học viên để
các cháu chuẩn bị cho bữa ăn
trƣa, lúc này là 10g15.
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CARITAS HẠT THỦ THIÊM

HÀNH TRÌNH SAU 9 NĂM
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
JB. Đặng Văn Thành

Ban Caritas giáo hạt Thủ Thiêm mừng lễ bổn mạng năm 2017

Hạt Thủ Thiêm ở về phía Đông
Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, gần
Quận 2 và Quận 9. Diện tích trên
100km2, trải dài theo Xa lộ Hà
Nội, từ cầu Sài Gòn đến cầu
Đồng Nai, xuôi theo sông Đồng
Nai về gặp sông Sài Gòn.
Nếu đi từ cầu Sài Gòn đến cầu
Đồng Nai, toàn bộ phía bên phải
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thuộc giáo hạt Thủ Thiêm. Hạt
Thủ Thiêm có 17 giáo xứ và rất
nhiều dòng tu, cũng là quê
hƣơng của hai vị Thánh Cẩm và
Thánh Gẫm.
Hạt trƣởng là Cha Gioan
Baotixita Phạm Văn Hợp - Chánh
xứ giáo xứ Tân Lập, Linh hƣớng
Caritas giáo hạt là Cha Phêrô

Nguyễn Văn Trọng Chánh xứ giáo xứ
Công Thành. Caritas
Hạt Thủ Thiêm đƣợc
hình thành vào cuối
năm 2010, sau khi
đƣợc Caritas Tổng
Giáo phận mở khóa
tập huấn về công tác
bác ái – khóa đầu
tiên, đƣợc sự đáp ứng
của các Cha Chánh
xứ, có tất cả 12 giáo
xứ đã cử hạt viên
tham dự, từ đó có Ban Caritas
giáo xứ bắt đầu hình thành, hiện
tại năm 2019, có hơn 120 thành
viên.
Nhờ ơn Chúa soi sáng,
Caritas Hạt Thủ Thiêm lớn lên
từng ngày, các ban Caritas giáo
xứ hoạt động rất tích cực và đầy
nhiệt huyết theo linh đạo của
Caritas. Và nhất là giáo xứ nào
đƣợc sự đồng hành của Cha
Chánh xứ thì giáo xứ đó thực thi
công việc bác ái rất hiệu quả.
Hầu nhƣ tất cả các giáo xứ đều
có những chƣơng trình về bác ái
của riêng mình nhƣ thăm viếng
ngƣời nghèo, mang Mình Thánh

Chúa đến cho các bệnh nhân,
thăm viếng kẻ liệt, phát quà, gạo
hằng tháng cho các ngƣời
nghèo. Thăm các nơi khó khăn ở
vùng sâu, vùng xa, khám và phát
thuốc cho ngƣời nghèo, bên
cạnh đó còn có các quán cơm từ
thiện phục vụ ngƣời khó khăn.
Caritas Hạt Thủ Thiêm cũng
đã đăng cai tĩnh tâm Mùa Chay
2019 cho Caritas Tổng Giáo
phận. Và cũng mong đƣợc đón
tiếp các thành viên Caritas của
Tổng Giáo phận vào một dịp nữa
nếu Cha Giám đốc Caritas TGP
Sài Gòn cho phép.
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Về tổ chức, Caritas đã bầu lại
các thành viên Ban Liên kết mới,
mỗi tháng họp 1 lần, luân phiên
14 giáo xứ và tặng 5 phần quà
cho ngƣời nghèo.
Sơ lƣợc vài công việc bác ái
cụ thể, còn có các giáo xứ âm
thầm làm những công việc thầm
lặng không tiện kể ra. Caritas hạt
Thủ Thiêm có đƣợc nhƣ hôm nay
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cũng nhờ ơn Chúa và Mẹ Maria
phù trợ, các tấm lòng của ân
nhân vì ngƣời nghèo, sự trợ giúp
của văn phòng Caritas TGP.
Caritas Hạt Thủ Thiêm cố
gắng thêm nữa, luôn đồng hành
cùng với ngƣời nghèo, vì ngƣời
nghèo khó cũng là hình ảnh của
Chúa Kitô khó khăn năm xƣa.

CARITAS GIÁO XỨ TRUNG CHÁNH

Thăm Họ đạo Kinh Long Hội
Joseph Bùi đức Niên

gày 23/7/2019 đƣợc
sự quan tâm khuyến
khích của Cha Maria
Đa Minh - Chánh xứ giáo xứ
Trung Chánh, đoàn chúng tôi tổ
chức chuyến đi bác ái gồm hội
bác ái Têrêsa Calcutta và ban
Caritas giáo xứ, cùng một số ân
nhân giáo xứ Trung Chánh đến
thăm và trao quà cho các em học
sinh thuộc họ đạo Kinh Long Hội
- Giáo phận Vĩnh Long.

N

Đúng 9g00, đoàn chúng tôi đã
đến họ đạo Kinh Long Hội, đón
chúng tôi là Cha sở họ đạo Phêrô
Nguyễn Thái Dƣơng, Hội đồng
Mục vụ giáo xứ Kinh Long Hội và
các em học sinh.
Sau khi tập họp và ổn định
các em, Cha Phêrô nói lên lời
cảm ơn cách đặc biệt đến Cha
Đa Minh, cùng mọi ngƣời trong
đoàn đến thăm họ đạo, đã rất
quan tâm đến hoàn cảnh của các
em học sinh nghèo hiếu học
trong họ đạo, giúp cho các em 10
chiếc xe đạp để đi học, 10 phần

hỗ trợ học phí và 30 phần quà
khuyến khích học tập cho các em
học sinh nghèo trong họ đạo cặp,
vở, bút, chuẩn bị dụng cụ học tập
cho các em bƣớc vào năm học
mới. Để tăng thêm phần ý nghĩa
chuyến đi, chúng tôi cũng góp 10
phần quà thăm những cụ già và
gia đình khó khăn trong họ đạo.
Đến 11g00, sau khi đã trao
quà cho các em học sinh, Cha
Phêrô và Hội đồng Mục vụ họ
đạo cũng sắp xếp cho chúng tôi
một chuyến đi thăm các gia đình
nghèo, các cụ già neo đơn thuộc
họ đạo. Để thăm các gia đình
này, chúng tôi đƣợc di chuyển
trên một chiếc vỏ lãi, do ông Câu
trong họ đạo điều khiển, (chiếc
vỏ lãi nhỏ hơn chiếc ghe dân địa
phƣơng thƣờng dùng để vận
chuyển lúa) len lỏi trên dòng
kênh. Chúng tôi đƣợc đi rất xa
dƣới ánh nắng gay gắt buổi trƣa
hè, lâu lâu chúng tôi lại chui qua
cây cầu khỉ bắc ngang qua dòng
kênh, rồi điểm hẹn cũng đã đến,
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chiếc ghe tắt máy cho chúng tôi
lên bờ.
Theo chân Cha Phêrô, chúng
tôi đi trên bờ ruộng, lót nối tiếp
nhau là những tấm đan bê tông,
chiều ngang khoảng 60 cm, một
ngƣời vui miệng hỏi Cha "vậy
giáo dân đi lễ họ đi đƣờng nào
cha", Cha vui vẻ giải thích "Nằm
sâu trong cánh đồng là nhà
những cụ già neo đơn, mấy cụ
này bảy tám chục tuổi rồi, đi lại
rất khó khăn nên tuần nào Cha
cũng đến cho rước Mình Thánh
Chúa à nhen" Cha Phêrô đƣa
chúng tôi vào nhà một cụ, đƣa
tay nắm tay bà cụ, Cha Phêrô
giới thiệu đoàn chúng tôi đến
thăm sức khỏe và trao cho bà
phần quà gọi là an ủi tuổi già,
thật cảm động cụ rơi nƣớc mắt
nói cám ơn, tay thì nắm chặt tay
Cha nhƣ ch ng muốn buông.
Để hoàn thành chƣơng trình
thăm các hoàn cảnh khó khăn
chúng tôi đi cùng Cha Phêrô
thăm 10 hoàn cảnh, qua tiếp xúc
với các cụ mới thấy đƣợc các cụ
có chung một niềm vui, có cụ khi
nghe Cha đến thăm, thì tay nắm
chặt tay Cha không muốn bỏ ra
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nữa, có cụ cảm động nói con hết
bệnh rồi, hết bệnh rồi. Đến một
nhà khác thấy ngôi nhà tƣơng đối
một chút, nghe Cha kể là nhà này
do Cha xây dựng giúp cho họ, họ
đạo này Cha xây cũng nhiều nhà
lắm rồi đó.
Đi cùng với Cha Phêrô có một
buổi trƣa, mà thực sự nhìn thấy
và cảm kích trƣớc công việc của
Cha. Đến thăm những ngôi nhà,
chúng tôi nói chuyện vui, cái này
gọi là nghèo bền vững. Cha
Phêrô thuộc từng con kênh, con
đƣờng, từng hoàn cảnh thân thiết
nhƣ ngƣời thân trong gia đình
mình. Đƣợc biết từ ngày Cha
đƣợc thuyên chuyển về họ đạo,
sức làm việc của Cha vƣợt qua
mọi sự mong đợi của giáo dân,
đến nỗi chúng tôi ví von "Cha
ch ng giữ gì cho mình cả, mà
đem hết tình yêu thƣơng, loan
truyền tình yêu Chúa cho giáo
dân họ đạo, lƣơng cũng nhƣ
giáo”. Xin Chúa luôn ban tràn đầy
hồng ân sức khỏe cho Cha Phêrô
và giữ gìn Cha trong suốt cuộc
đời của ngƣời mục tử, hăng say
Loan báo Tin mừng, chăm sóc
đoàn chiên Chúa trao phó.

NGUỒN GỐC LỄ KÍNH
ĐỨC MẸ MÂN CÔI (7/10)

rong số các lễ nhớ Đức
Maria, ngoài lễ Đức Mẹ
Lộ Đức và lễ Đức Bà
Camêlô, còn có lễ Đức Mẹ Mân
Côi, do Đức Giáo hoàng Grêgôriô
XIII thành lập năm 1573. Nhƣng
để biết nguồn gốc của lễ này
trƣớc hết phải tìm hiểu lịch sử
Kinh Mân Côi “Rosario”. Từ
Rosario phát xuất từ tiếng La tinh
“Rosarium” có nghĩa là vƣờn
hồng, khóm hồng, tràng hoa
hồng, hoặc chuỗi hoa hồng, và
cũng còn gọi là Kinh Mân Côi.

T

Sở dĩ gọi là “chuỗi hoa hồng”
hay “tràng hoa hồng” là vì nó bao
gồm nhiều hạt. Mỗi một hạt là
một kinh Kính Mừng. Khi đọc nó
giống nhƣ một đóa hồng tín hữu
dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Rồi nó
cũng đƣợc gọi là Kinh Mân Côi,
vì Mân là tên của một loại ngọc,
Côi là một thứ ngọc tốt, ngọc quý
lạ. Kinh Mân Côi là “Kinh Ngọc”,
là “chuỗi ngọc Mân và ngọc quí
lạ”. Mỗi một kinh Kính Mừng
dâng lên Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ
Thiên Chúa, Đấng đầy ơn phƣớc,
Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, là
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ngọc Mân, ngọc đẹp quý tín hữu
dâng lên Đức Trinh Nữ Maria.
Từ thế kỷ XIII trở đi Tràng hạt,
chuỗi hạt, hay Kinh Mân Côi
mang ý nghĩa một vòng hoa hồng
thiêng liêng dâng lên để ca tụng
Mẹ Thiên Chúa và xin Mẹ bầu cử
cho trƣớc ngai tòa Thiên Chúa
Tối Cao, Đấng đã tuyển chọn và
chuẩn bị cho Mẹ làm Mẹ Đấng
Cứu Thế.
Các đan sĩ Certosino và các
tu sĩ dòng Đa Minh đã có công
phổ biến Kinh Mân Côi trong
Giáo hội. Để phổ biến thói quen
đạo đức đơn sơ bình dân này
các đan sĩ Certosino thƣờng kể
lại hai thị kiến. Một câu chuyện
đã đƣợc biết tới ngay hồi thế kỷ
XIII. Chuyện kể rằng một ngày
kia có một đan sĩ Certosino phải
du hành. Tới một cánh rừng, vị tu
sĩ dừng ngựa lại để đọc 50 kinh
kính Đức Mẹ nhƣ đan sĩ có thói
quen làm mỗi ngày. Đang khi đan
sĩ ấy sốt sắng lần hạt kính Đức
Mẹ, thì có một tên cƣớp từ trong
rừng nhào ra cƣớp lấy ngựa và
mọi thứ, rồi toan tính giết vị đan
sĩ. Nhƣng anh ta bỗng trông thấy
một Bà rất xinh đẹp cầm trên tay
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một sợi dây dùng để làm chuỗi
hạt. Vào mỗi kinh Kính Mừng vị
đan sĩ đọc, thì Bà hái lấy trên môi
vị đan sĩ một đóa hoa hồng và
gắn vào sợi dây. Sau khi tràng
chuỗi đủ 50 hoa hồng, Bà đội
vòng hoa hồng lên đầu rồi biến
mất. Tên cƣớp tới gần vị đan sĩ

và hỏi ngƣời Đàn Bà đó là ai. Vị
đan sĩ kể lại cho anh ta biết là
mình đang đọc kinh kính Đức Mẹ
và bảo đảm với anh là đã không
trông thấy ai cả. Tên cƣớp liền
hiểu rằng Bà đep ấy chỉ có thể là
chính Đức Trinh Nữ Maria. Anh
ta liền trả lại cho vị đan sĩ mọi sự
đã lấy và bỏ đi.
Câu chuyện thứ hai là thị kiến
mà một đan sĩ Certosino khác là
thầy Adolfo thành Essen đã nhận
đƣợc vào năm 1492. Trong khi
lần hạt kính Đức Mẹ, thầy Adolfo
trông thấy Đức Trinh Nữ đƣợc
triều thần thiên quốc vây quanh
và hát Kinh Mân Côi với các câu
kết mà tập sinh Domenico Helian,
cũng gọi là Domonico ngƣời Phổ,
năm 1409 đã thêm vào mỗi lời
chào của sứ thần Garbiel sau tên
Giêsu. Trong thị kiến thầy Adolfo
trông thấy khi hát tới tên Maria,
thì toàn triều thần thiên quốc đều
cúi đầu, nhƣng tới tên Giêsu, thì
mọi ngƣời qùy gối. Sau cùng là
kết thúc việc hát Halleluia thêm
vào câu kết. Kể từ đó đan sĩ
Adolfo thành Essen cũng thêm
Halleluia sau chữ Amen của mỗi
suy tƣ kết thúc.

Trong tự sắc “Consueverunt
romani Pontifices” công bố ngày
17/9/1569, Đức Giáo Hoàng Pio
V định nghĩa Kinh Mân Côi nhƣ
sau: “Chuỗi Mân Côi hay sách
thánh vịnh của Đức Trinh Nữ
Maria rất diễm phúc là một kiểu
cầu nguyện rất đạo đức và là lời
cầu dâng lên Thiên Chúa, một
kiểu dễ dàng trong tầm tay của
tất cả mọi người, bao gồm việc
ca ngợi chính Đức Trinh Nữ rất
diễm phúc bằng cách lập lại lời
chào của sứ thần 50 lần, giống
như 50 thánh vịnh của vua Đavít,
trước mỗi chục có lời kinh Lạy
Cha của Chúa, với các suy niệm
xác định minh giải toàn cuộc đời
của Chúa Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta”.
Định nghĩa trên đây của Đức
Giáo Hoàng Pio V tóm tắt nòng
cốt và hình thể chính của Kinh
Mân Côi. Tài liệu nói trên của
Đức Pio V là một chặng ghi dấu
và là điểm quy chiếu trên con
đƣờng lịch sử dài và phức tạp
của lòng sùng kính này và nó là
môt chặng nền tảng. Thật ra, lịch
sử Kinh Mân Côi đã không nảy
sinh với tự sắc này, nhƣng tìm
thấy nơi đó một loại thánh hiến
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chính thức từ phía giáo quyền, và
trong đó có xác định các hình thái
tựu trung giống các hình thái
Kinh Mân Côi chúng ta đọc ngày
nay.

Thế Kinh Mân Côi đã nảy sinh
nhƣ thế nào?
Hầu nhƣ trong mọi tôn giáo
tín hữu đều có thói quen dùng
chuỗi hạt để cầu nguyện. Ấn giáo
có chuỗi Japa mala, Phật giáo có
chuỗi Mala. Mala trong tiếng
Phạn có nghĩa là vòng hoa. Còn
Japa là đọc hay hát hoặc lập lại
một mantra hay tên hoặc các tên
của một vị thần. Có loại Mala
gồm 16, 27, 54 hoặc 108 hạt.
Phật giáo Tây Tạng dùng loại
108 hạt. Cũng có loại 21 hay 28
hạt tín hữu dùng để phủ phục sát
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đất. Hồi giáo có chuỗi Tasbeeh
hay Tespih, Misbaha, Sebha hay
Subha tùy theo thổ ngữ A rập
thuộc các quốc gia khác nhau.
Nó gồm loại 99 hạt cộng với 1
hạt, hay loại 33 cộng với một hạt.
Loại giản lƣợc gồm 34 hạt. Tín
hữu đọc nó bằng cách xƣớng lên
99 tên gọi đẹp của Allah để chỉ
nhớ tới Thiên Chúa và không
nghĩ tới những gì không phải là
Thiên Chúa. Tín hữu chính thống
có chuỗi Comvoschini. Và tín hữu
công giáo có tràng hạt Mân Côi.
Kiểu lập đi lập lại một lời kinh
này có nguồn gốc đông phƣơng.
Có thuyết cho rằng các đạo binh
Thập Tự quân tiếp xúc với ngƣời
Hồi đã du nhập chuỗi hạt cạu họ
rồi thích ứng lời kinh Kitô. Nhƣng
cũng có giả thuyết cho rằng thói
quen lần hạt đã có từ thời các vị
ẩn tu trong sa mạc thuộc các thế
kỷ thứ III thứ IV, tức trƣớc thời
các Thập tự quân rất lâu. Các vị
ẩn tu dùng các hòn sỏi nhỏ trơn
tru, hay các hạt, hoặc bất cứ vật
dụng nào gọn nhẹ để đếm kinh.
Rồi tín hữu dùng dây thắt nút lại,
và từ từ đi tới giai đoạn dùng các
hạt bằng gỗ, hay bằng các chất

liệu khác nhau nhƣ thấy ngày
nay.
Ngƣời ta đã tìm thấy các
tràng hạt, rất gống nhƣ tràng hạt
ngày nay, thuộc thánh nữ
Gertrude viện mẫu tu viện Biển
Đức Nivelles, qua đời năm 664.
Sự kiện này chứng minh cho thấy
thói quen lập lại lời sứ thần
Gabriel chào Đức Trinh Nữ Maria
đã có từ thế kỷ thứ VII hay trƣớc
đó nữa.
Tuy nhiên cũng có thể nói
rằng nguồn gốc thói quen lần hạt
phát xuất từ Ailen trong môi
trƣờng của các đan viện, nơi các
tu sĩ kiếm tìm sự hiệp thông với
Thiên Chúa qua đời cầu nguyện
với việc đọc 150 thánh vịnh của
vua Đavít, tức toàn sách Thánh
Vịnh của Thánh Kinh Cựu Ƣớc.
Nhƣng chung quanh các đan
viện cũng có các nhóm giáo dân
ngày càng ƣớc ao lời cầu nguyện
chiêm niệm liên tục. Nhƣng vào
các thế kỷ xa xƣa ấy ít có giáo
dân biết đọc biết viết, và việc học
thuộc lòng 150 thánh vịnh bằng
tiếng Latinh cũng là điều rất khó.
Vì thế để giúp các giáo dân này
thỏa mãn ƣớc vọng của họ, cần

phải tìm ra hình thức nào thích
hợp với các nhu cầu, mức độ văn
hóa và tiết nhịp cuộc sống của
họ. Vào khoảng năm 850 một
đan sĩ Ailen gợi ý là cho các giáo
dân này đọc 150 kinh Lạy Cha
thay cho 150 Thánh Vịnh, cũng
chia thành ba phần, mỗi phần 50
kinh, tƣơng đƣơng với ba lần đọc
kinh Thần Vụ trong ngày của các
đan sĩ.
Thói quen này lan sang các
nƣớc u châu khác. Ít lâu sau đó
hàng giáo sĩ và giáo dân trong
các vùng khác của u châu,
ch ng hạn nhƣ trong vùng sông
Rhein Flamand, bắt đầu thay thế
kinh Lạy Cha bằng lời sứ thần
Gabriel chào Đức Trinh Nữ Maria
”Ave Maria”, là phần đầu của kinh
Kính Mừng hiện nay. Nhƣng để
cho lời cầu nguyện duy trì đƣợc
tính cách chiêm niệm của nó và
tránh cho việc đọc kinh trở thành
máy móc, 150 kinh gọi là thánh
vịnh Lạy Cha Pater Noster hay
thánh vịnh của Đức Maria tùy
theo công thức sử dụng, ngƣời ta
giảm xuống còn 50 kinh. Đó là
hình thức của Tràng hạt Mân Côi
ngày nay.
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Có thể nói rằng việc đọc Kinh
Mân Côi đã phát triển giữa các
thế kỷ XII và XVI. Vào đầu thế kỷ
XII đã đƣợc phổ biến bên Tây
Phƣơng thói quen đọc kinh Kính
Mừng, hay đúng hơn lời sứ thần
Gabriel chào Đức Trinh Nữ trong
ngày truyền tin, tức phần đầu của
Kinh Kính Mừng. Dĩ nhiên, lời sứ
thần Gabriel chào Đức Maria đã
đƣợc các tín hữu kitô biết từ lâu
trƣớc đó, vì nó đã đƣợc ghi lại
trong các Phúc m và cho tới thế
kỷ thứ VII đã đƣợc dùng nhƣ
điệp khúc hát trong lúc dâng lễ
vật trong Thánh Lễ Chúa Nhật
thứ IV Mùa Vọng, là Chúa Nhật
nêu bật vai trò của Mẹ Maria.

Nhƣng ở đây trong Kinh Mân
Côi ngƣời ta muốn nhận ra sự
mới mẻ của việc sùng mộ lập lại
lời kinh Kính Mừng, giống nhƣ đã
có với Kinh Lạy Cha đƣợc lập lại
150 lần. Lời Kinh Kính Mừng chỉ
có câu chào của sứ thần Gabriel
và lời chúc tụng của bà Elidabét.
Tên Chúa Giêsu và từ Amen đã
chỉ đƣợc thêm vào khoảng cuối
thế kỷ XV, khi câu “Thánh Maria
Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho
chúng con là kẻ có tội khi nay và
trong giờ lâm tử. Amen” trở thành
thói quen phổ biến năm 1483.
Linh Tiến Khải (Thánh Mẫu Học
bài 345)
Nguồn: Radio Vatican
http://ttmucvusaigon.org
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Chuỗi hạt Mân Côi
với giáo dân La Vang,
Quảng Trị
Hầu hết ngƣời công giáo VN,
ai cũng nghe nóí đến trung tâm
hành hƣơng La Vang ở Quảng
Trị (VN), là nơi Đức Mẹ đã hiện
ra năm xƣa, để cứu giáo dân khòi
bị bách hại dƣới thời vua Quang
Toản, con trai vua Quang Trung,
vào thế kỷ 18. Đã có rất nhiều
sách vở báo chí đề cập đến sự
tích này. Ngày nay trung tâm
hành hƣơng La Vang đã trở
thành trung tâm hành hƣơng
quốc gia VN, đã đƣợc Hội Thánh
công giáo chấp thuận. Ở đây
chúng tôi chỉ tóm lƣợc, nói lên sự
vô cùng hiệu nghiệm của chuỗi
hạt Mân Côi, mà giáo dân đã họp
nhau, đọc kinh lần hạt, kêu cầu
Đức Mẹ cho họ đƣợc thoát khỏi
tay quân quan của nhà Tây Sơn,
đang thời kỳ cấm đạo khốc liệt.
Sự tích nhƣ sau: cách xa tỉnh
Quảng trị về phía tây, khoảng 5
km, có một khu rừng toàn cấy lá
vằng, loại cây đƣợc nhiều ngƣời

ƣa chuộng dùng làm thuốc . Dân
làng Cổ Vƣu thƣờng vào đây làm
rẫy, kiếm củi. Vì ở xa, họ phải ở
lại dựng trại để coi sóc hoa màu..
Trong số dân vào làm rừng, có
nhiều ngƣời lƣơng cũng nhƣ
giáo, trà trộn lén lút, để tránh sự
tò mò cửa quan quân vua Tây
Sơn. Dân càng ngày càng đến ở
đông, thành ra phƣờng La Vang
(tiếng nói trại của chữ lá vằng) .
Đây là nơi rừng thiêng nƣớc độc,
có nhiều thú dữ, nên ngƣời dân
phải canh gác đêm khuya bảo vệ
hoa màu Khu vực này có cây đa
cổ thụ rất to, toả bóng mát rộng
lớn. Dƣới gốc cây có một miếu
nhỏ thờ các thần rừng.
Một số dân công giáo ngƣời
làng Cổ Vƣu và Thạch Hãn, cũng
thƣờng vào đây làm ăn, tập trung
dƣới gốc cây, ăn uống xong, thì
họp nhau đọc kinh lần hạt, phó
thác trong tay Đức Mẹ, xin Mẹ gìn
giữ cho đƣợc sự may mắn yên
ổn. Thói quen của giáo dân ở đây
là đọc kinh lần chuỗi Mân Côi,
suốt những lúc nhàn rỗi không
phải làm gì. Họ khẩn khoản cầu
xin Đức Mẹ che chở cho đoàn
con của Mẹ, khỏi bị bắt bớ hành
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hạ, hoặc bị chém giết. Có một
đêm nọ, đang lúc giáo dân đọc
kinh lần hạt, thì họ thấy một Bà
rất đẹp hiện ra, tay bồng chú bé,
xuất hiện ở cây đa cổ thụ này, có
2 vị cầm đèn chầu. Họ nhận ra đó
là Đức Mẹ bồng Chúa Hài đồng
Jesu, có 2 thiên thần chầu chực.
Đức Mẹ hứa rằng: hễ ai đến cầu
khẩn tại chốn này, sẽ đƣợc Đức
Mẹ ban ơn nhƣ ý.
Hễ ai tin tƣởng vào quyền phép
Mẹ, mà lấy “là vằng” đem về
uống, thì cũng đƣợc Đức Mẹ
chữa cho khỏi bệnh. Đức Mẹ còn
hiện ra với họ nhiều lần nữa, và
đã ban cho họ rất nhiều ơn lành,
và chữa lành bệnh cho nhiều
ngƣời lƣơng, cững nhƣ giáo.
Đức Mẹ đã làm rất nhiều phép lạ
tại đây, mà chính những ngƣời
bên lƣơng cũng đã nhận thấy
nhƣ vậy. Họ đã làm chứng một
chùa của Phật Giáo, sau đƣợc
đổi thành nhà thờ kinh Đức Mẹ
Chúa Trời, do sự quyết định của
chức sắc bên giáp lƣơng. Thật là
một sự vô cùng kỳ lạ. Tin đồn ra,
ngƣời ta kéo đến cầu khẩn, và
đƣợc rất nhiều ơn lạ phần hồn
phần xác.
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Ngày này khi nói đến Đức Mẹ
La Vang, thì tất cả mọi ngƣời
công giáo VN ở trong nƣớc, cũng
nhƣ ở hải ngoại, đều tỏ một lòng
tôn kính, cầu khẩn cùng Đức Mẹ
La Vang.

Lời bàn: Trên thế giới này đã
có biết bao nhiêu nơi Đức Mẹ đã
hiện ra như thế , mà còn hiện ra
vĩ đại hơn rất nhiều như ở Fatima,
Lộ Đức. Nhưng chủ trương Đức
Mẹ là hiện ra với nhhũng nơi thôn
dã nghèo nàn, hoặc hiện ra với
các kẻ chăn chiên nghèo khó,
như với Bernadetta, Lucia ,
Phanxico và Giaxinta. Để người
ta khỏi bảo là những người trí
thức có thể bịa ra những câu
truyện hiện ra, để đánh lừa dân
chúng ngu ngốc. Nhưng đối với
các con trẻ, thì các em thấy thế
nào nói vậy, không thêm bớt. Các
quan bắt phải nói sai, các em
cũng không chịu. Đấy mới là
chính xác. Do đó các trung tâm
hành hương Fatima, Lộ Đức là
chính xác 100%.
(Trích trong100 tích truyện Kinh
Mân Côi)

GÓP NHẶT NHỮNG CÂU TRUYỆN NHÂN VĂN

MẪU TỬ

Anh lao vào nhà, bên giƣờng
là thằng bé nƣớc mặt nhoè nhoẹt
vừa khóc vừa lay gọi mẹ...
Vợ anh nhập viện cấp cứu
ngay, cô ấy bị trụy tim nặng, suy
hô hấp tím tái mạch rất yếu.
Mọi thứ tốt nhất đều đƣợc huy
động để cứu mạng cô ấy nhƣng
bác sĩ bảo rất mong manh. Máy
hỗ trợ tim và nhịp thở, mỗi thời
khắc đi qua nhƣ là cô ấy đang
chìm sâu vào cõi chết.

Anh lấy vợ muộn lắm. Gần
bốn mƣơi mới có thằng cu đầu
tiên. Thằng bé sáng láng và đẹp
vô cùng.
Năm thằng bé ba tuổi, bữa đó
anh đang ở công trƣờng, lúc gần
trƣa thì nhận đƣợc cuộc điện
thoại số của vợ anh. Anh nghe thì
đầu dây bên kia là tiếng thằng bé
con ba tuổi nhà hắn, tiếng nó đớt
đớt ngọng ngọng bảo ba về mẹ
đau ở vú tý lắm. Con sợ...

Đêm đó thằng bé về ngủ với
bà nội, gần 11 giờ đêm tự nhiên
thằng bé giật nảy mình khóc thét
rồi gào lên mẹ mẹ ơi chờ con...
nó tụt xuống giƣờng đòi đi với
mẹ...
Cùng lúc đó anh điện thoại về
có lẽ cô ấy không qua đƣợc đêm
nay, có lẽ nên cho thằng bé vào
gặp mẹ nó lần cuối.
Thằng bé từ lúc giật mình tỉnh
dậy thì không ngừng gào khóc.
Vào đến viện nó chạy ngay đến
ôm lấy tay mẹ nó lay gọi mẹ ơi
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mẹ đừng bỏ con... ai nhìn thấy
cảnh ấy cũng rơi nƣớc mắt..
Cô ấy và thằng bé cả hai đều
rất đẹp... thế rồi thằng bé đòi ba
bế con lên để con ôm mẹ...
Nó nằm gần nhƣ áp ngƣời
vào ngực mẹ nó mặc kệ dây rợ
thiết bị máy móc, nó thơm mẹ nó
nữa, nó ngọng nghịu bảo mẹ tỉnh
dậy đi, Bi ăn ngoan Bi không
ngậm mồm nữa nào...
Biểu đồ máy trợ tim và máy
thở của cô ấy đột nhiên khả quan
hơn...thế rồi bác sĩ bảo cô ấy có
khả năng thoát hiểm.
Tình mẫu tử là một mạch liên
kết khó giải thích bằng ngôn ngữ
khoa học. Tất cả chỉ có thể gói
gọn trong hai từ thật Kỳ Diệu.

LÒNG MẸ
Nhà tôi rất nghèo. Nhà nghèo
nên cái gì mẹ cũng mang đi bán.
Từ mấy ngọn rau ngót, rau mùng
tơi đến quả chuối, quả hồng, quả
bƣởi hay con gà, con chó, con
mèo, mẹ đều cho vào cái mẹt
con, đội ra chợ bán hết. Mẹ bảo
phải bán để dành dụm tiền cho
các con ăn học.
Nếu không bán thì mẹ lại để
mang đi biếu, đi cho. Mỗi khi ra
thăm các bác ở thành phố, có cái
gì ngon, cái gì đẹp mẹ đều mang
đi làm quà biếu hết. Mẹ bảo của
biếu, của cho thì phải đàng hoàng
kẻo ngƣời ta lại cƣời cho.
Thế là còn bao nhiêu những
cái xấu xí, sâu si, đầu thừa, đuôi
thẹo thì để lại nhà dùng. Nhiều
khi tôi cứ nghĩ có khi cả đời bố
mẹ cũng chả đƣợc miếng ăn
ngon.
Một hôm, đi học về, thấy mẹ
đang vặt lông gà, tôi chạy ào
xuống, ôm cổ mẹ, vừa nhảy tƣng
tƣng, vừa reo lên sung sƣớng:
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- “A! Hôm nay nhà mình đƣợc
ăn thịt gà! Thích quá! Thích quá!”.
Mẹ nuôi hơn chục con gà
nhƣng trừ dịp tết nhất, giỗ chạp
ra ch ng bao giờ thịt nên có khi
cả năm mới có miếng thịt gà mà
ăn. Cứ nghĩ đến đĩa thịt gà lá
chanh, tôi lại thấy đói cồn cào
ruột gan, nƣớc miếng chảy qua
kẽ răng nuốt không kịp.
Tôi nhún vai mẹ giục:
- "Mẹ thịt gà nhanh lên mẹ, con
thèm lắm rồi!"

Có thịt gà, bữa cơm nhà tôi vui
hơn h n. Mọi hôm, đến bữa, phải
gọi mỏi mồm chị em tôi mới thèm
về ăn cơm. Nhƣng hôm nay,
không đứa nào bảo đứa nào tự
giác túc trực ở nhà từ lúc mẹ thịt
gà cho đến lúc ăn cơm, không
bƣớc ra ngoài nửa bƣớc.
Mẹ cứ quay vòng hết gắp cho bố
lại gắp cho chị em tôi mà ch ng
thấy gắp cho mình. Tôi vừa nhai
nhồm nhoàm vừa hỏi:
- "Ơ, sao mẹ không ăn?"

Mẹ cƣời:

Mẹ cƣời bảo:

- "Mẹ cha mày, chỉ đƣợc cái ăn là
giỏi !"

- "Mẹ không thích ăn thịt gà."

Hóa ra con gà nhà tôi bị chó vồ.
Lúc mẹ phát hiện ra thì nó đã bị
ăn mất một góc. Tiếc của, mẹ lôi
cổ con chó về, lấy chiếc dép
nhựa đánh cho nó mấy cái vào
mõm, dí mũi nó sát vào con gà
chết dọa sẽ cho ăn riềng nếu còn
tái phạm.
Tôi thì lại thấy vô cùng sung
sƣớng, muốn cảm ơn con chó
đáng ghét vì nhờ nó mà tôi mới
có cơ hội đƣợc ăn thịt gà.

Thằng em tôi nhe răng cƣời vô
tƣ:
- "Mẹ ơi, mình ăn thừa của chó
mà ngon nhỉ mẹ nhỉ!"
Tôi tức mình quát:
- "Không phải ăn thừa. Đây là mẹ
cƣớp đƣợc của nó chứ. Mẹ mà
về muộn tí nữa thì con chó đã xơi
hết rồi còn đâu nữa mà ăn!"
Mẹ lại gắp cho mỗi đứa một
miếng nữa vào bát:
- "Thôi ăn đi! Ăn đi! Chúng mày
nhiều chuyện quá!"
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Ăn xong, vừa buông đũa buông
bát, anh em tôi đã chạy ù đi chơi
với cái bụng no nê đầy năng
lƣợng. Nhƣng vừa chơi đƣợc
một tẹo, tôi đã thấy khát nƣớc
nên phải chạy về uống. Có lẽ vì
món thịt gà rang của mẹ hơi mặn.
Vừa tới cửa bếp, tôi đã phải lùi
lại, nép vào sau cánh cửa. Dƣới
ánh sáng hơi tối của chiếc bóng
tiết kiệm điện bị mạng nhện bao
phủ, mẹ đang gặm lại những
miếng xƣơng gà mà chúng tôi đã
ăn. Ch ng biết nó có còn dính tí
thịt nào không nhƣng nhìn mẹ
gặm có vẻ nhƣ chúng rất ngon
lành.

Lòng tôi thắt lại, tim tôi nhói đau
muốn chạy lại ôm mẹ thật chặt
nhƣng sợ mẹ tủi nên không dám.
Tôi khẽ lùi ra ngoài, chạy đến một
gốc cây to, ngồi ôm mặt khóc.
Bây giờ, tôi đã học xong đại học,
đi làm, có tiền, mỗi lần về nhà
đều mua rất nhiều đồ ăn ngon
cho mẹ ăn. Nhƣng lần nào về
cũng thấy đồ ăn trong tủ lạnh vẫn
còn nguyên.
Tôi cằn nhằn thì mẹ cƣời bảo:
- "Răng rụng hết rồi còn đâu nữa
mà ăn?"
Nguồn:
https://www.facebook.com/nhungcau
chuyennhanvan

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

Cười Mỉm chi
Còn Đang Mổ
Nghe tiếng cƣời khúc khích của ai đó ở cổng thiên đàng,
Thánh Phêrô liền ra ngoài hỏi lớn:
- Ai cƣời thế?
- Dạ con.
- Ngƣơi cƣời cái gì vậy?
- Con cƣời các bác sĩ ở phòng mổ. Con lên đây đã cả hơn tiếng đồng
hồ mà ở dƣới đó họ vẫn còn đang loay hoay mổ cho con.
-??
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