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Lêi Ngá

C

ác bạn thân mến,
Trong tháng Mười vừa qua, đã diễn ra một số sự kiện
quan trọng liên quan đến Tổng giáo phận và gia đình
Caritas chúng ta.

Xin vắn tắt liệt ra vài sự kiện:
Biến cố đầu tiên là Tòa Thánh công bố việc bổ nhiệm Đức cha
Giuse Nguyễn Năng làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn.
Thế là sau hơn một năm trống ngôi, ngày 14/10, Tổng giáo phận Sài Gòn
đã có vị chủ chăn chính thức.
Vào ngày 19/10 vừa qua, Caritas Sài Gòn đã tổ chức lễ mừng kỷ
niệm 10 năm thành lập Caritas Sài Gòn (2009-2019). Hơn một ngàn
thành viên Caritas Sài Gòn đã tham dự. Nội dung gồm bài thuyết trình
về ý nghĩa sâu xa của việc thi hành bác ái theo tinh thần Kitô giáo. Phần
diễn nguyện dẫn tham dự viên vào tinh thần yêu thương đối với
những người khó khăn. Thánh lễ đồng tế long trọng kính thánh bổn
mạng Gioan Phaolô II thật sốt sắng và thánh thiện. Trong thánh lễ này,
khoảng 240 hội viên mới của Caritas Sài Gòn được nhận Giấy Chứng
Nhận. Xin tạ ơn Chúa.
Và chỉ sau đó mấy ngày, Caritas Việt Nam đã tổ chức Hội nghị
Thường niên năm 2019, tại Tòa Giám mục Nha Trang, kéo dài trong
2 ngày 23&24 tháng 10. Chủ đề hội nghị là: “Liên đới trong cầu nguyện
và phục vụ”. Có 24 trong số 27 Caritas giáo phận tham dự. Ba
Caritas giáo phận vì lý do mục vụ không thể tham dự. Hội nghị diễn ra
trong bầu khí trang nghiêm và ấm cúng. Trước ngày hội nghị khai
mạc, các thành viên tham dự ngày tập huấn với chủ đề: Phục vụ theo tinh
thần Kitô giáo.
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Những sự kiện diễn ra trong tinh thần yêu thương và sốt sắng.
Những biến cố này giúp Caritas có cơ hội nhìn lại mình, đồng thời
hướng đến tương lai với những quyết tâm mới trong tinh thần mến
Chúa yêu người.
Trong khi đó, những hoạt động yêu thương dành cho anh chị em

có hoàn cảnh khó khăn vẫn mãi nở rộ.
Xin tạ ơn Chúa và xin Ngài ban phúc lành.
Thân mến chào các bạn
Nhịp Cầu Caritas

Hình ảnh: https://dongten.net
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ĐỨC THÁNH CHA

Trong cuộc chiến giữa thiện và ác

chúng ta chọn ơn cứu độ

Đ

Trần Đỉnh, SJ – Vatican News

ức Thánh Cha Phanxicô nói với tất cả chúng ta rằng
luôn có cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa ân sủng và
tội lỗi. Ngài mời gọi tất cả các Kitô hữu dành giờ để xét
mình vào cuối ngày và nhận ra những hành động của chúng ta
đến từ đâu: đến từ Thiên Chúa hay ma quỷ.

Đức Thánh Cha khuyến khích
các Kitô hữu xin Thiên Chúa cho
mình ánh sáng của Người để
nhận biết điều gì đang xảy ra nơi
thế giới nội tâm của chúng ta.
Trong bài giảng thánh lễ hôm thứ
4 - NHỊP CẦU CARITAS SỐ 102

Sáu tại nhà nguyện thánh Marta,
Đức Thánh Cha suy tư về bài
đọc thứ nhất của thánh Phaolô
tông đồ gửi tín hữu Roma về
cuộc chiến không ngừng nghỉ nơi
nội tâm, giữa khát khao làm điều

thiện và việc không thể thực hiện
được điều ấy.

-

Cuộc chiến của tất cả
chúng ta

Một vài người nghĩ rằng khi
nói “tôi làm điều dữ mà tôi không
muốn”, có lẽ lúc ấy thánh Phaolô
đã ở trong hỏa ngục hoặc bị
đánh bại rồi. Nhưng Đức Thánh
Cha nói: ngài là một vị thánh bởi
vì ngay cả các thánh cũng kinh
qua cuộc chiến này nơi chính
mình, giữa điều thiện đến từ
Thánh Thần và điều ác đến từ
thần dữ. Đây là cuộc chiến của
tất cả mọi người, cuộc chiến diễn
ra hàng ngày.
Nếu ai nói rằng “tôi không cảm
thấy những điều như thế, tôi
không có cuộc chiến nào như
vậy và tôi cảm thấy mình thật có
phúc và bình an”, thì Đức Thánh
Cha sẽ nói với người ấy rằng:
“bạn không có bình an thực sự

đâu. Bạn là người không hiểu
điều gì đang diễn ra nơi mình.”
Trong cuộc chiến hàng ngày,
hôm nay chúng ta thắng được
một điều, ngày mai thắng được
một điều khác, rồi ngày tiếp theo
được một điều khác nữa, và cứ
như thế cho đến ngày sau hết.
Các vị tử đạo đã phải chiến đấu
đến cùng để bảo vệ đức tin của
mình. Các thánh cũng thế, như
trường hợp của thánh Têrêsa Hài
Đồng Giêsu chẳng hạn. Ngài đã
trải qua cuộc chiến gian khổ nhất
vào giây phút sau cùng của cuộc
đời. Trên giường bệnh, ngài đã
cảm thấy “thần dữ” muốn cướp
ngài khỏi bàn tay Thiên Chúa.
-

Cuộc sống hàng ngày

Có những cuộc chiến đặc biệt
mà cũng có những cuộc chiến
thường hằng trong đời sống
hằng ngày. Đó là lý do tại sao
trong Tin Mừng hôm nay, Chúa
Giêsu nói với đám đông dân
chúng rằng: “cảnh sắc đất trời,
thì các người biết nhận xét, còn
thời đại này, sao các người lại
không biết nhận xét?”
Những Kitô hữu chúng ta
thường bận rộn với nhiều thứ,
NHỊP CẦU CARITAS SỐ 102 -

5

CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

trong đó có cả những điều tốt,
nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi
mình xem điều gì đang diễn ra bên
trong tâm hồn mình, ai dẫn dắt đời
sống chúng ta. Cuộc sống của
chúng ta giống như cuộc sống trên
đường phố vậy. Khi ra đường,
chúng ta nhìn những điều chúng ta
thích, và chẳng quan tâm đến
những điều khác nữa.

-

Ân sủng và tội lỗi

Đức Thánh Cha nói rằng: luôn
luôn có cuộc chiến giữa ân sủng
và tội lỗi, giữa Thiên Chúa –
Đấng muốn cứu độ và giải thoát
chúng ta khỏi cám dỗ - và thần
dữ, kẻ luôn tìm cách đánh bại
chúng ta. Kitô hữu cần tự hỏi
mình xem chúng ta có phải là
người theo kiểu qua đường - đi đi
lại lại mà không nhận ra điều gì
diễn ra; tự hỏi xem những quyết
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định của mình do đâu mà đến, từ
Thiên Chúa, hay từ sự ích kỷ và
thần dữ.” Trước khi kết thúc bài
giảng của mình, Đức Thánh Cha
nhấn mạnh rằng:
Biết điều gì đang diễn ra nơi nội
tâm của mình là điều quan trọng.
Sống nội tâm một chút là điều cần
thiết, đừng để linh hồn của chúng
ta giống như một con đường mà
mọi thứ đều lướt qua. “Vậy thưa
cha, con phải làm gì bây giờ?”
Trước khi kết thúc ngày sống của
mình, hãy dành hai hay ba phút để
xét mình xem: đâu là điều quan
trọng đã diễn ra trong ngày sống
của tôi. Có lẽ, tôi đã bực tức thế
này, tôi đã nói xấu thế khác, hay
tôi cũng làm những việc bác ái,...
Tự hỏi xem: ai đã tác động khiến
tôi làm những điều ấy, kể cả điều
xấu lẫn điều tốt? Hãy tự hỏi mình
những câu hỏi đó để biết điều gì
đang diễn ra nơi tâm hồn mình.
Nhiều khi, với thói nhiều chuyện
của mình, chúng ta biết điều gì xảy
ra trong cuộc sống của những
người thân cận, nơi gia đình họ
nhưng lại không biết điều gì diễn
ra trong lòng mình.

https://www.vaticannews.va/
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Tổng Giám mục thứ tư của Tổng
giáo phận Sài Gòn - TP.HCM

ính gửi: Quý cha,
quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh
và toàn thể anh chị em giáo dân
trong đại gia đình Tổng Giáo phận Sàigòn

K

Quý cha, quý tu sĩ, quý chủng sinh và anh chị em thân mến,
Tôi xin thông báo cho toàn thể giáo phận một tin đặc biệt quan trọng:
Hôm nay, 19.10.2019, vào lúc 12 giờ trưa tại Rôma, tức 17 giờ chiều
tại Việt Nam, Phòng Báo Chí Toà Thánh chính thức công bố: Đức
Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Nguyễn Năng,
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Giám mục giáo phận Phát Diệm, làm Tân Tổng Giám mục Tổng giáo
phận Sàigòn - Tp.HCM
Đây là vị Tổng Giám mục thứ tư của Tổng giáo phận chúng ta, kể từ
khi Toà Thánh thiết lập Hàng Giáo Phẩm tại Việt Nam vào ngày
24.11.1960 qua Tông hiến Venerabilium Nostrorum do Đức Giáo
Hoàng Gioan XXIII ấn ký.
1. Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình (02.04.1961 –
01.07.1995)
2. Đức Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn (02.04.1998 – 22.03.2014)
3. Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (24.04.2014 –
07.03.2018)
Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót lời
cảm tạ tri ân vì đã thương ban cho Tổng giáo phận Sàigòn một vị mục
tử mới để lèo lái con thuyền giáo phận. Đồng thời chúng ta cũng bày
tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức Thánh Cha Phanxicô đã thương
và sớm bổ nhiệm cho Tổng giáo phận chúng ta một vị Tân Tổng Giám
mục để hướng dẫn và củng cố đức tin cho cộng đoàn dân Chúa.
Chúng ta hiệp ý cầu nguyện thật nhiều cho Đức Tân Tổng Giám mục
Giuse trong hành trình sứ vụ mới. Xin Chúa ban cho ngài được hồn
an xác mạnh, luôn khôn ngoan sáng suốt, vững bước trên con
đường HIỆP THÔNG và PHỤC VỤ, nhờ lời chuyển cầu của Đức
Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các thánh Tông Đồ.
Làm tại Toà Tổng Giám mục Sàigòn,
Lúc 17g30, ngày 19.10.2019
(đã ấn ký)
Giuse ĐỖ MẠNH HÙNG
Giám Quản Tông Toà
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TIỂU SỬ
ĐỨC TÂN TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG
Sinh tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình (Gp. Phát
Diệm)
1962 – 1970 Tu học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
24.11.1953

1970 – 1977 Tu học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Đà Lạt
1977 – 1988 Lao động tại Giáo xứ Bạch Lâm, Gia Kiệm, Gp. Xuân
Lộc
1989 – 1990 Giúp xứ Thuận Hoà, Biên Hoà, Gp. Xuân Lộc
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09.06.1990

Thụ phong linh mục tại Xuân Lộc

1990 – 1998 Chính xứ Thuận Hoà, Biên Hoà, Gp. Xuân Lộc
1998 – 2002 Du học Roma, tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học Tín lý
2003 – 2005 Đặc trách Chủng sinh giáo phận Xuân Lộc
2006 – 2009 Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc
25.07.2009
08.09.2009

Được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm
làm Giám mục Chính toà Phát Diệm
Lễ truyền chức Giám mục tại Phát Diệm
Chủ phong : Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Phụ phong : Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh
và Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến
Châm ngôn giám mục: Hiệp Thông - Phục Vụ

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Năng đã
đảm nhận các chức vụ sau:
– Chủ tịch Uỷ ban Loan báo Tin Mừng (2010 – 2013)
– Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức Tin (2013 – 2016)
– Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục (2016 – 2019);
và trong Đại hội XIV vừa diễn ra tại Giáo phận Hải Phòng, Đức cha
Giuse Nguyễn Năng đã được bầu lại vào chức vụ Phó chủ tịch Hội
đồng Giám mục Việt Nam cho nhiệm kỳ 2019 – 2022.
Nguồn:
https://tgpsaigon.net/
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CARITAS VIỆT NAM

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Ban Truyền Thông Caritas Việt Nam

gày 22-24/10/2019, Uỷ
ban Bác ái Xã hội (UB.
BAXH) - Caritas Việt
Nam trực thuộc Hội đồng Giám
mục Việt Nam tổ chức Hội nghị
Thường niên 2019 tại Toà Giám
mục Nha Trang với chủ
đề: “Liên Đới Trong Cầu
Nguyện Và Phục Vụ”.

N

Tháng Mười hằng năm, gia
đình Caritas Việt Nam gồm Đức
Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu,
Chủ tịch Uỷ ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam, Hội đồng Quản
trị, quý Cha Giám đốc và phó
Giám đốc Caritas 27 Giáo phận
và nhân viên Caritas lại có dịp qui
tụ bên nhau, để gặp gỡ, chia
sẻ, đưa ra những hoạch địch cho
tương lai và trau dồi kỹ năng
phục vụ bác ái.
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Đây cũng là dịp cho các thành
viên Caritas nhìn lại những hoạt
động của mình qua một năm với
những người có hoàn cảnh khó
khăn trong xã hội; từ đó mỗi
thành viên rút ra được những bài
học quý giá trong việc liên đới để
phục vụ. Như lời mời gọi của
Đức Thánh Cha Phanxicô: “là
những Kitô hữu chúng ta không
thể thờ ơ và vô cảm trước những
thảm kịch của sự nghèo đói, quả
tim của chúng ta không được
chai sạn trước sự khốn khổ của
con người. Chúng ta phải làm
việc bác ái với lòng quảng đại
12 - NHỊP CẦU CARITAS SỐ 102

nhưng không và khiêm nhường.
Bác ái còn là đức tính cao quý
nhất để hướng đến” .

Bước
thứ nhất

vào

ngày

Vào lúc 8g00 ngày 22 tháng
10 năm 2019, Hội nghị đã bắt
đầu chuyên đề tập huấn: “Kỹ
Năng Lãnh Đạo Theo Tinh
Thần Kitô Giáo” do Tiến sĩ
Giuse Phạm Cao Quang chia sẻ.
Trong bất cứ một tổ chức hay cơ
cấu nào cũng cần phải có người
lãnh đạo. Lãnh đạo tìm kiếm sự

tham gia tự nguyện từ cấp dưới
nhằm đạt mục đích của tổ chức.
Là những thành viên Caritas, mỗi
người còn mang trong mình tinh
thần lãnh đạo Kitô giáo. Như thế
việc lãnh đạo không chỉ đơn
thuần dùng mọi thủ thuật, kỹ
năng để đạt được mục đích của
mình cho bằng một tinh thần
trách nhiệm, yêu thương và phục
vụ được xuất phát từ trái tim của
mình, và bằng một tinh thần hiệp
nhất kết nối mọi người vì thiện
ích chung. Đức Giêsu là Chúa và
là Thầy của các nhà lãnh đạo.

Ngài là chủ chiên, biết từng con
chiên và dẫn dắt đàn chiên đi
theo mình. “Con chiên Ta thì
nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và
chúng theo Ta” (Ga 10, 27).
Giảng viên đã làm rõ vai trò
giữa nhà lãnh đạo và người quản
lý. Nhà lãnh đạo là người cần có
những chức năng như: tầm nhìn,
biết kêu gọi, trao quyền và truyền
cảm hứng cho người cấp dưới
của mình. Còn người quản lý cần
có những chức năng như biết lập
kế hoạch, tổ chức, thực hiện và
kiểm soát công việc.
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Đặc biệt, tinh thần lãnh đạo
theo mô hình KNOW nghĩa là
“BIẾT” được trình bày và phân
tích kỹ trong buổi tập huấn sáng
nay. Từ “K.N.O.W.” trong tiếng
Anh được triển khai bằng các từ
như: Kings (những điểm mạnh
của một người), Needs (những
nhu cầu), Oppositions (những
quan điểm trái chiều) và Wounds
(những tổn thương). Đây là
những yếu tố mà nhà lãnh đạo
cần phải biết về người cấp dưới
của mình. Người lãnh đạo là
người biết khơi lên những điểm
mạnh và phát triển những ưu
điểm của người cấp dưới, đồng
thời biết nhận ra những nhu cầu
14 - NHỊP CẦU CARITAS SỐ 102

của cấp dưới của mình để có thể
hiểu, cảm thông và đáp ứng cho
họ. Người lãnh đạo cũng là
người biết lắng nghe những ý
kiến trái chiều của người cấp
dưới, biết tôn trọng ý kiến và làm
cho họ cảm thấy như đang thực
hiện ý kiến của mình và là người
biết được những hoàn cảnh,
những vết thương của người cấp
dưới để có thể chữa lành họ.
Với kiến thức và lối trình bày
sư phạm, giảng viên đã làm cho
buổi tập huấn trở nên sinh động.
Buổi chiều các đại biểu tiếp tục
đào sâu về đề tài bằng việc thảo
luận nhóm nhằm củng cố kiến

thức và rút ra những bài học.
Những chia sẻ quý báu và phong
phú được rút ra từ kinh nghiệm
với vai trò lãnh đạo Giám đốc
Caritas hay của vị mục tử, từ
những gương sáng và đặc biệt
nơi Chúa Giêsu, Người Mục Tử
Nhân Lành, hiến mạng sống
mình vì đoàn chiên, là Đấng hiền

lành và khiêm nhường… đã được
các đạị biểu chia sẻ cụ thể và
nêu ra trong giờ thảo luận.
Sau phần trình bày theo nhóm và
đúc kết của Cha Giám đốc
Caritas Việt Nam, Hội nghị đã
khép lại ngày thứ nhất vào lúc
17g00.
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Ngày thứ hai:
Khai mạc Hội nghị Thường niên 2019

“Liên Đới Trong Cầu Nguyện
Và Phục Vụ” - Đó là chủ đề
của Hội nghị Caritas Việt Nam
Năm 2019 đã được khai mạc
vào ngày 23.10.2019 tại Tòa
Giám mục Nha Trang.

Không khí trong ngày thứ hai
tại khuôn viên Toà Giám mục
(TGM) Nha Trang trở nên nhộn
nhịp và ấm cúng, vì sự thân thiện
và có mặt đông đủ của các thành
viên Caritas và các vị khách mời
của Hội nghị.
Sau giờ điểm tâm sáng là
phần thánh lễ Khai mạc Hội nghị
do Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu
chủ tế.
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Chia sẻ của Đức cha trong bài
giảng về đoạn Tin Mừng theo
Thánh Matheu chương 25 - cuộc
Phán Xét Cuối Cùng là Chúa
Giêsu chẳng quan tâm đến việc
chúng ta thành công hay không,
chúng ta có bao nhiêu của cải,
nhà lầu xe hơi… nhưng Ngài
phán xét chúng ta dựa trên công
việc bác ái chúng ta đã làm hay
còn thiếu xót với những người
nghèo khó. Chỉ khi chúng ta quan
tâm phục vụ, đón tiếp những
người nghèo khổ, chúng ta mới
được Chúa chúc phúc và ban
thưởng xứng đáng.

Thánh lễ Khai mạc Hội nghị
Thường niên Năm 2019 là để xin
ơn Chúa Thánh Thần tuôn đổ
tình yêu của Ngài xuống trên
những ngày Hội nghị và xin ơn
biến đổi những thành viên
Caritas để luôn biết quan tâm và
phục vụ những người kém may
mắn. Chỉ có Chúa Thánh Thần
mới có thể thúc đẩy, canh tân và
làm cho chúng ta trở nên chứng
nhân của tình yêu Chúa giữa
lòng thế giới hôm nay.
Sau thánh lễ, các đại biểu
bước vào Hội trường của TGM
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để tham dự phần khai mạc Hội
nghị. Tham dự buổi khai mạc
hôm nay, Caritas Việt Nam hân
hạnh có sự hiện diện của Đức
cha Giuse Võ Đức Minh - Giám
mục Chính toà Giáo phận Nha
Trang; Đức cha Tôma Vũ Đình
Hiệu - Chủ tịch UBBAXH Caritas Việt Nam; các Cha trong
Giáo phận Nha Trang; các Cha
Giám đốc, phó Giám đốc và các
đại biểu của các Caritas Giáo
phận; cùng các vị khách mời.
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Đúng 9g00 ngày 23 tháng 10
năm 2019, Hội nghị Thường niên
Năm 2019 đã được khai mạc.
Sau phần giới thiệu và chào
mừng của Cha Vinh Sơn Vũ
Ngọc Đồng - Giám đốc Caritas
Việt Nam, Đức Cha Tôma - Chủ
tịch UBBAXH - Caritas Việt Nam,
đọc diễn văn Khai mạc Hội nghị
Caritas Việt Nam Năm 2019 với
chủ đề: “Liên Đới Trong Cầu
Nguyện Và Phục Vụ”.

Trong phần mở
đầu, Đức cha Tôma
trích dẫn lời của Đức
Thánh
Cha
Bênêđictô
XVI: “Trong một thế
giới kỹ nghệ cao,
kinh tế phát triển như
hiện nay, có thể nói
con người không
thiếu cơm ăn áo
mặc, nhưng chỉ thiếu tình liên
đới”. Vì thế, Liên đới phải trở
thành đức tính và bổn phận của
mỗi tín hữu. Sau đó, Đức cha đã
lần lượt triển khai hai khía
cạnh. Thứ nhất là Liên đới
trong cầu nguyện. Trong phần
này, Đức cha nhấn mạnh một
người thực thi công việc bác ái
phải được thấm nhuần bởi một
tinh thần cầu nguyện, bằng ánh
sáng của Lời Chúa. Ngài
nói: “Nếu chúng ta không trung
thành sống cầu nguyện hàng
ngày thì hành động bác ái của
chúng ta sẽ trở thành trống rỗng
vô hồn. Cầu nguyện đưa chúng
ta đi vào con đường dấn thân và
cam kết trong việc thi hành bác
ái.” Thứ hai là Liên đới trong
phục vụ. Đây là sứ mệnh mà

Giáo Hội đã lãnh nhận từ Chúa
Giêsu chứ không phải sáng kiến
của riêng ai hay một tổ chức nào
đó. Nó là một sự tổng hoà của rất
nhiều mối quan hệ có trong xã
hội, bao hàm các khía cạnh hiệp
nhất, cảm thông, chia sẻ và có
trách nhiệm. Phần kết, Đức cha
mời gọi các thành viên Caritas
hãy là những chuyên viên giỏi về
Chúa vì xã hội có thể cần những
chuyên viên về xã hội, kinh tế, kỹ
thuật…để giúp những người
nghèo khổ có được miếng cơm
manh áo nhưng người nghèo cần
lắm những chuyên viên giỏi về
Chúa, những người có tấm lòng
biết ủi an, biết xoa dịu và nâng
đỡ họ, giúp họ thoát khỏi biết bao
sức mạnh vô hình của sự dữ
đang áp bức nội tâm.
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Tiếp theo, Cha Giám đốc Vinh
Sơn báo cáo tóm lược các hoạt
động của Caritas Việt Nam cũng
như hoạt động Caritas 27 Giáo
phận trong năm 2019.
Sau giờ giải lao là phần chào
đón các vị khách mời và các vị
chính quyền. Đức cha Giuse Võ
Đức Minh có bài phát biểu. Ngài
nhắn gởi đến Hội nghị những tâm
tình quý báu dựa trên thông điệp
của các Đức Giáo Hoàng “hãy trở
nên những người công dân tốt,
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hãy hãnh diện vì mình là người
công giáo, hãy yêu thương và
phục vụ đất nước. Hãy quan tâm
phục vụ người nghèo”. Giáo Hội
Việt Nam luôn đi theo đường
hướng của Giáo Hội Hoàn Vũ,
nên trong thư mục vụ của
HĐGM.VN năm 1980: “Hội Thánh
sống phúc âm giữa lòng dân
tộc.” Vì thế, Giáo Hội Công Giáo
Việt Nam luôn đem tinh thần đạo
để phục anh chị em đồng bào
của mình.

Tiếp đến là phần chúc mừng
của Ban tôn giáo Chính phủ. Dẫn
đoàn ông Vũ Chiến Thắng Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ;
ông Lê Minh Khánh - Vụ trưởng
Vụ Công giáo; và ông Nguyễn
Hữu Dinh - Trưởng ban Tôn giáo
– Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hoà.
Ông Vũ Chiến Thắng đại diện
Chính quyền bày tỏ niềm vui và
chúc mừng thành công Hội Nghị
bằng lẵng hoa. Trong bài phát

biểu, ông nhìn nhận và đánh giá
cao tinh thần hợp tác và hoà hợp
giữa Toà Thánh, Giáo Hội Việt
Nam và chính phủ Việt Nam.
Sau đó, toàn thể Hội nghị, quý
khách mời và phái đoàn Chính
quyền đã cùng dùng bữa trưa
thân mật tại phòng tiệc TGM Nha
Trang.
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Buổi chiều
Điểm nhấn trong buổi chiều
của ngày Khai mạc Hội nghị là ba
bài chia sẻ. Đề tài thứ nhất
là “Liên
Đới
Trong
Cầu
Nguyện” do Đức ông Giuse
Nguyễn Thế Thoại. Đức ông đã
khơi gợi lên đặc tính liên đới giữa
con người với nhau. Và điều cần
nhất để liên đới với nhau, chúng
ta phải có cái nhìn bằng cặp mắt
của Chúa để chúng ta có cái nhìn
nhân từ, công bằng và yêu
thương. Vì thế sự liên đới giữa
cầu nguyện và phục vụ không thể
tách rời nhau.
22 - NHỊP CẦU CARITAS SỐ 102

Đề tài thứ hai là “Đời Thánh
Hiến và Sứ Mạng Phục Vụ” do
Linh mục Giuse Trần Hoà Hưng,
SDB trình bày. Trong phần này,
Cha Giuse đã trình bày mối
tương giao giữa sứ mạng phục
vụ và người tu sĩ. Người được
thánh hiến là người của Thiên
Chúa, khao khát tìm kiếm Thiên
Chúa và gắn bó mật thiết với
Ngài. Như vậy họ phải là chứng
nhân của Thiên Chúa giữa lòng
thế giới. Vì vậy, họ phải hết lòng
yêu mến tha nhân và thể hiện
tình yêu ấy qua việc phục vụ cụ
thể. Phục vụ bằng tinh thần trách
nhiệm và vui tươi, tinh thần từ

bỏ. Cha cũng nhấn mạnh đến tác
động của sứ mạng phục vụ trên
đời sống thánh hiến. “Khi sứ
mạng phục vụ được đặt vào vị trí
trung tâm của đời thánh hiến, nó
sẽ tác động sâu xa đến linh đạo,
đời sống cộng đoàn, việc đào tạo
và ngay cả đến cơ cấu của Hội
Dòng.”
Sau cùng Linh mục Phêrô
Trần Huy Hoàng - Giám đốc
Caritas Giáo phận Nha Trang
chia sẻ về “Nhà Mục Vụ Y Tế
Phòng khám Mẫu Tâm”. Đây là
nhà mục vụ mà Giáo phận Nha
Trang đã đặt nền cho công việc
bác ái mà Giáo Hội đã kêu gọi ra
đi đến với những người nghèo
khổ, để người nghèo được phục
vụ xứng đáng. Từ một mảnh đất
bỏ trống, được trao lại
cho Giáo phận Nha
Trang, Giáo phận đã xây
lên để làm phòng khám
phục vụ cho những
người nghèo khó. Phòng
khám Y tế có khoa tổng
quát, có phòng xét
nghiệm, chuẩn đoán
hình ảnh và chữa trị. Mỗi
ngày có hàng trăm bệnh

nhân đến khám và chữa trị do đội
ngũ bác sĩ, nhân viên y tế và các
nữ tu đảm nhiệm.
Xen kẽ trong các giờ chia sẻ
còn có các tiết mục văn nghệ của
Linh mục Gioan B. Nguyễn Tấn
Sang - Giám đốc Caritas Giáo
phận Mỹ Tho và tiết mục múa,
hoà tấu do các em khuyết tật
thuộc Mái ấm của Dòng Khiết
Tâm Đức Mẹ Nha Trang biểu
diễn.
Sau giờ giải lao Hội nghị bước
vào phần bầu ra ba vị đại diện
của ba Giáo tỉnh. Hội nghị cũng
dành thời gian còn lại trong ngày
để thảo luận trước khi khép lại
ngày Khai Mạc Hội Nghị vào lúc
17g.
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Ngày thứ ba: Bế
mạc Hội nghị
Ngày 24/10/2019, Hội nghị
Caritas Việt Nam 2019 bước vào
ngày thứ ba cũng là ngày bế
mạc.
Trong ngày làm việc hôm nay,
các đại biểu lắng nghe các phần
trình bày của ba Caritas Giáo
tỉnh.
Đại diện Giáo tỉnh Hà Nội,
Cha Gioan B. Nguyễn Huy Tuấn Giám đốc Caritas Hà Tĩnh trình
bày cách thức “Mở rộng mạng
lưới và phát triển hội viên
Caritas Việt Nam”. Việc mở rộng
mạng lưới và phát triển Hội viên
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Caritas là rất quan trọng vì thực
thi công việc bác ái không phải là
dành cho một số người nào đó
mà là bổn phận của mỗi người.
Cha Giám đốc đã chia sẻ về cơ
cấu tổ chức và những hoạt động
cụ thể. Trước hết, để phát triển
được mạng lưới và Hội viên,
trước hết ở cấp Giáo phận tổ
chức họp theo ban, lên kế hoạch
và quảng bá đến các giáo xứ.
Thứ đến, tổ chức tập huấn tại
cấp giáo hạt và đến cấp giáo xứ
để các thành viên hiểu biết về
tầm quan trọng của việc bác ái
cũng như linh đạo Caritas. Sau
cùng là nghi thức gia nhập và
trao thẻ Hội viên.

Đại diện giáo
tỉnh
Huế,
Cha
Marcello Đoàn Minh,
Giám đốc Caritas
Đà Nẵng chia sẻ
về “Xây
Dựng
Mạng Lưới Caritas
Đà Nẵng”. Để công
việc hoạt động bác
ái có hiệu quả, Ban
Caritas phải được tổ
chức có cơ cấu, có
định hướng xuyên suốt, như lời
của Đức Giáo Hoàng Bênêditô
XVI: “Tình yêu cần được tổ chức
nếu nó muốn trở thành một công
việc phục vụ có thứ tự đối với
cộng đoàn” (TCTY, số 20). Trong
thư tái lập Caritas Đà Nẵng, ngày
01/4/2010 ĐGM Giuse Châu
Ngọc Tri cũng kêu gọi các Giáo
xứ thành lập Caritas: “Để công
việc mang lại hiệu quả tốt nhất,
xin các Giáo xứ cũng đồng thời
thiết lập Nhóm Caritas tại Giáo
xứ mình.” Vì vậy, Caritas Đà
Nẵng ngày một đi vào hoạt động
có tổ chức và cơ cấu, thiết lập
các Ban chuyên môn, đặc biệt

Giáo phận đã có 54/58 Giáo xứ
đã thiết lập Caritas.
Mục tiêu của Caritas các Giáo
phận là luôn nỗ lực gây ý thức
cho các tín hữu của mình tham
gia vào mạng lưới Caritas nói
chung và trở thành Hội viên
Caritas nói riêng. Như thế, mọi
người có thể góp phần mình vào
công việc bác ái vì đó chính là
đòi hỏi của Giáo hội đối với từng
tín hữu. Trong Tự sắc Cánh Cửa
Đức Tin, Đức Thánh Cha
Bênêdictô đã viết: “Đức tin không
có đức ái thì không mang lại
thành quả.” (Cánh Cửa Đức Tin,
số 14).
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Đại diện Giáo tỉnh Sài Gòn,
Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc
Thuỷ đã chia sẻ về “Các Hình
Thức Gây quỹ Bác Ái của
Caritas Sài Gòn”. Công việc bác
ái đòi hỏi rất nhiều nguồn lực để
phần nào xoa dịu những mảnh
đời cơ cực.
“Gây quỹ vì người nghèo” là
việc làm hết sức ý nghĩa mang
tính nhân văn và đồng thời là một
sứ mạng đối với mỗi Kitô hữu.
Qua đó, gây ý thức và đào luyện
tinh thần bác ái cho các tín hữu
bằng những việc làm cụ thể.
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Caritas Sài Gòn trình bày những
hình thức gây quỹ như: tổ chức
đêm ca nhạc; Phát hành nước
uống đóng chai; Lễ hội Giáng
Sinh; Gian hàng kỷ vật Missouri;
và vận động cộng tác của các ân
nhân.
Buổi chiều, Hội nghị đã dành
thời gian còn lại để thảo luận
chung cũng như đọc bản đúc kết.
Tiếp đến, Cha Giám đốc Caritas
Việt Nam cám ơn toàn thể Hội
nghị và đặc biệt cám ơn Đức
cha Tôma và dâng lên ngài bó
hoa để tỏ lòng tri ân.

Cuối cùng, Đức cha Tôma Vũ
Đình Hiệu đã có những tâm tình
gửi đến toàn thể Hội nghị và
đồng thời tuyên bố Bế mạc Hội
nghị.
Hội nghị Thường niên 2019 đã
kết thúc trong niềm vui và tạ ơn
Thiên Chúa trong giờ Chầu
Thánh Thể.
Với chủ đề “Liên đới trong
cầu nguyện và phục vụ”, các
đại biểu đã có ba ngày cùng
nhau thảo luận, trao đổi, cùng
sống trong bầu khí huynh đệ,
được hít thở bầu khí trong lành

của gió biển Nha Trang, được
Đức cha Giuse, quý Cha, quý
Thầy, quý tu sĩ trong TGM Nha
trang đón tiếp nồng hậu.
Qua ba ngày tại TGM Nha
Trang, chắc chắn, mỗi người đều
kín múc được nguồn bình an và
lòng nhiệt huyết sau những ngày
Hội nghị. Nguyện xin Chúa ban
tràn đầy muôn phúc lành trên
Đức cha Chủ tịch, quý Cha Giám
đốc, các thành viên Caritas, quý
ân nhân để mỗi người luôn là
cánh tay nối dài của Chúa cho
những người cùng khổ, người bị
gạt ra bên lề xã hội.
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Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Bổn Mạng
và Kỷ Niệm 10 Năm Hoạt Động
Vũ Quân – TT Caritas SG

ào lúc 7 giờ sáng ngày 19 tháng 10 năm 2019, tại hội
trường G.B Phạm Minh Mẫn – thuộc Trung tâm Mục vụ
TGP Sài Gòn đã diễn ra sự kiện “Mừng kính Thánh Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II – bổn mạng Caritas TGP ài Gòn”. Đây
c ng là dịp tạ n chặng đường “10 năm hoạt động”, 10 năm thực
thi bác ái, yêu thư ng, phục vụ cho các mảnh đời c cực, khó
nghèo.

V
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Trong dịp này Caritas TGP Sài
Gòn đã vinh dự được đón tiếp sự
hiện diện của Đức cha Louis
Nguyễn Anh Tuấn, Cha Vinh Sơn
Vũ Ngọc Đồng - Giám đốc
Caritas Việt Nam kiêm Giám đốc
Caritas TGP Sài Gòn; Cha Phêrô
Nguyễn Trọng Đường - phó Giám
đốc Caritas Việt Nam; Cha Giuse
Bùi Công Trác - Giám đốc Đại
Chủng viện Thánh Giuse Sài

Gòn; Cha Phêrô Nguyễn Văn
Hiền - Giám đốc Trung tâm Mục
vụ TGP Sài Gòn, cùng quý cha
Hạt trưởng và Linh hướng
Caritas các giáo hạt, và quý cha.
Bên cạnh đó còn có sự hiện
diện của quý Bề trên các dòng tu,
giới Doanh nhân Công giáo, quý
vị khách mời, và 1017 thành viên
Caritas.
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Mở đầu là bài chia sẻ của Cha
Vinh Sơn – Giám đốc Caritas
TGP Sài Gòn với chủ đề “Liên
đới trong Phục vụ” và “10 năm
hoạt động Caritas TGP”. Cha
Vinh Sơn chia sẻ thông điệp của
Đức Thánh Cha Phanxicô gửi
đến toàn thể gia đình Caritas
Quốc tế nói chung và Caritas
TGP Sài Gòn nói riêng với cụm
ba từ khóa “Bác ái, phát triển
toàn diện và hiệp thông.” Bài chia
sẻ của Cha đã mở ra nhiều
hướng đi mới cho công việc mục
vụ bác ái của các thành viên
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trong thời gian tới. Kết thúc bài
nói chuyện là những hình ảnh và
video clip về các hoạt động của
Caritas trong 10 năm qua.
Tiếp theo là phần diễn nguyện
với chủ đề “Nhìn Lại” do nhạc sĩ
Giuse Lê Đức Hùng cùng với
nhóm Lửa Hồng thực hiện. Mở
đầu là bài hát với nội dung mỗi
chúng ta là một viên đá sống
động xây lên ngôi đền thờ Giáo
Hội. Theo sau đó là những bài
hát nói về cuộc đời Thánh Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II, dẫn vào
hoạt cảnh: “Câu chuyện Caritas”.

Vở kịch nói lên câu chuyện
của các thành viên Caritas trên
chặng mục vụ bác ái tìm kiếm và
nâng đỡ những hoàn cảnh khó
khăn trong xã hội. Với thông điệp:
“phục vụ bác ái phải xuất phát từ
lòng yêu thương con người thực
sự. Mỗi thành viên Caritas là hình
ảnh của Chúa Kitô đến với
những ai nghèo khổ đang cần
được giúp đỡ. Chính qua công
việc yêu thương phục này mà họ
nhận ra hình ảnh của Chúa Kitô.

Sau khi kết thúc phần diễn
nguyện là Thánh lễ tạ ơn mừng
bổn mạng do Đức Cha Louis làm
chủ tế, cùng đồng tế với ngài có
19 linh mục đến từ Caritas Việt
Nam và các giáo hạt, giáo xứ
trong TGP. Trong bài giảng, Đức
Cha nhắn nhủ các thành viên
Caritas: “Chúng ta hãy sống theo
lời mời gọi của Đức Thánh Cha
Phanxicô, đó là bác ái - phát triển
toàn diện và hiệp thông, để tình
yêu và sự hoà bình của Thiên
Chúa được hiện diện nơi mỗi
người chúng ta và trên toàn thế
NHỊP CẦU CARITAS SỐ 102 -

31

CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

giới. Xin Chúa chúc lành cho anh
chị em, đặc biệt là thành viên của
Caritas TGP Sài Gòn, nhân kỷ
niệm 10 năm thành lập, là một
điểm dừng để chúng ta nhìn lại
quá khứ và hướng tới tương lai,
để xin Chúa chúc lành cho hành
trình loan báo và làm chứng cho
Tin Mừng của Thiên Chúa trong
tình bác ái - yêu thương”.
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Sau lời nguyện hiệp lễ là
“Nghi thức trao giấy chứng nhận
và sai đi” cho 240 thành viên
thuộc 14 giáo hạt đã hoàn thành
khóa huấn luyện trong năm vừa
qua. Kế đó, thay mặt ban tổ
chức, Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc
Đồng ngỏ lời cảm ơn đến Đức
cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân
nhân, quý khách và toàn thể
cộng tác viên hiện diện.

Bài hát kết lễ: “Lời Tạ
Ơn” nói lên tâm tình tạ
ơn của đại gia đình
Caritas TGP đối với
Thiên Chúa và đối với
nhau. Tạ ơn vì Thiên
Chúa đã ban cho
Caritas TGP vị thánh
bổn mạng Giáo hoàng
Gioan Phaolô II, và tạ
ơn vì chặng đường 10 năm hoạt
động với nhiều ân sủng Chúa
ban. Ban tổ chức chúng con xin
chân thành cảm ơn Đức cha, quý

Cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và
toàn thể gia đình Caritas đã cùng
chia sẻ con đường bác ái, yêu
thương, phục vụ Caritas đến
những người nghèo khổ.
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Khai Giảng Khóa Tập Huấn
Truyền Thông Thay Đổi Hành Vi
Vũ Quân

V

ào lúc 8 giờ sáng, ngày
26 tháng 10 năm 2019,
tại hội trường tòa Tổng
Giám Mục, Cha Vinh Sơn Vũ
Ngọc Đồng - Giám đốc Caritas
TGP Sài Gòn khai mạc khóa tập
huấn “Truyền Thông Thay Đổi
Hành Vi”. Để bảo đảm phần tiếp
thu của các học viên có kết quả
tốt đẹp, khóa học giới hạn sĩ số
học viên, mỗi Caritas giáo hạt
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được đăng ký 2 thành viên trong
ban Liên kết Caritas. Có 28 học
viên trong 14 giáo hạt tham dự.
Khóa học sẽ diễn ra trong 3
ngày thứ Bảy, (26/10; 2/11;
9/11). Các học viên tham dự sẽ
được bổ sung các kỹ năng sau:
- Hiểu đúng khái niệm về
truyền thông thay đổi hành vi
(TTTĐHV) và nhận ra vai trò của
TTTĐHV trong việc thực hiện

các hoạt động bác ái
của Caritas. Bao gồm
cả
các
chương
trình/dự án.
Có kiến thức về
quá trình thay đổi
hành vi và các yếu tố
ảnh hưởng đến sự
thay đổi hành vi.
Nhận ra mỗi
Cộng tác viên là một
thành viên của mạng
lưới Caritas giáo phận
Sài gòn để có thái độ đáp ứng
phù hợp với bối cảnh đổi mới
trên lĩnh vực truyền thông thay
đổi hành vi.

Khóa học do Caritas TGP Sài
Gòn tổ chức, Nt. Elizabeth Phan
Thị Thu Thảo phụ trách, và Tiến
sĩ Lê Đại Trí giảng viên của
khóa học hướng dẫn.
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BAN HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT KHÁM
SỨC KHỎE CHO TRẺ CÓ TỔN THƯƠNG NÃO
Nt. Elisabeth Tuyết Minh

ào sáng Chúa Nhật
ngày 27 tháng 10 năm
2019, Ban Hỗ trợ
Người Khuyết tật (BHT NKT)
Caritas Tổng Giáo phận đã tổ
chức khám sức khỏe định kỳ cho
hơn 20 trẻ có tổn thương não
(bại não) tại Mái ấm Têrêsa
Calcutta. Chương trình đã nhận

V
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được sự hỗ trợ của 3 bác sĩ
chuyên khoa: Nội Nhi, Dinh
dưỡng và Thần kinh. Các bác sĩ
đều đang công tác tại Bệnh viện
Nhi đồng 1 - TP HCM, nên có
nhiều kinh nghiệm trong việc
khám và đánh giá tình trạng sức
khỏe của các bé có tổn thương
não.

có vẻ khỏe mạnh và tươi tắn hơn
những lần khám trước và các
phụ huynh cũng có cái nhìn tích
cực hơn về con của mình. Đây là
một đánh giá mang tính khách
quan về sự tiến bộ của trẻ cũng
như của phụ huynh mà mục tiêu
của Dự án đang nhắm đến.

Qua đánh giá sau khám, các
bác sĩ cho biết đa số trẻ gặp vấn
đề về táo bón và suy dinh dưỡng.
Đây là vấn đề của những trẻ khó
khăn về vận động. Đa số phụ
huynh cho biết trẻ rất lười ăn hay
ăn rất ít. Trẻ chỉ ăn được một số
thức ăn đặc biệt. Trong khi khám
các bác sĩ đã dành nhiều thời
gian tư vấn cho phụ huynh về
cách chăm sóc trẻ ở nhà, cũng
như tăng lượng dầu mỡ trong
chế độ khẩu phần ăn để trẻ được
bổ sung chất béo nhiều hơn. Các
bác sĩ cũng cho biết nhìn chung
trong đợt khám này các trẻ trông

Để hiểu hơn về mục đích của
chương trình phải nói đến hoạt
động và mục tiêu cụ thể của Dự
án. Chương trình nằm trong
khuôn khổ hoạt động của Dự án:
“Hỗ trợ trẻ khuyết tật vận động
hòa nhập dựa vào cộng đồng”
của Caritas Sài Gòn từ gần 2
năm nay. Dự án này do Tổ chức
Saigon Children‟s Charity (SCC)
hỗ trợ bao gồm các chương trình
can thiệp: Vật lý trị liệu, âm ngữ
trị liệu, giáo dục can thiệp sớm;
đồng thời tư vấn, hướng dẫn,
đồng hành cùng phụ huynh và
người chăm sóc kỹ năng chăm
sóc trẻ ở nhà. Chương trình
được thực hiện theo mô hình can
thiệp mới của thế giới: Phân loại
quốc tế về Chức năng, Sức khỏe
và Khuyết tật (International
Classification of Functioning,
Disability and health) viết tắt là
ICF, đồng thời phối hợp các
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chuyên gia đa ngành cùng can
thiệp trên một trẻ. Đây là phương
pháp can thiệp phục hồi chức
năng khá tiên tiến và mới mẻ
đang được Bộ y tế khuyến khích
thực hiện vì không nhắm đến số
lượng trẻ được can thiệp nhiều,
nhưng tập trung đến chất lượng
thay đổi toàn diện nơi từng trẻ
được can thiệp. Mục đích cuối
cùng của Dự án là hỗ trợ trẻ có
điều kiện hòa nhập cộng đồng và
hướng dẫn cho phụ huynh và
người chăm sóc về mặt kỹ năng
chăm sóc trẻ ở nhà.
Kể từ khi Dự án được thiết lập,
đã có hơn 40 trẻ được hỗ trợ can
thiệp. Tuy nhiên, số lượng trẻ
tham gia thường xuyên không ổn
định phụ huynh/ người chăm sóc
gặp nhiều khó khăn trong việc
đưa đón trẻ: ba mẹ phải đi làm,
thiếu phương tiện đưa đón,
đường sá xa xôi... Bên cạnh đó,
tình trạng sức khỏe của các bé
rất yếu nên dễ mắc bệnh nếu đi
dưới trời nắng hay mưa… Bên
cạnh đó, nguồn lực tài chính và
cơ sở vật chất của Dự án cũng
còn hạn chế nên chưa thể nhận
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thêm trẻ được. Đây cũng là một
trong những thách thức của Dự
án và cũng là nhu cầu bức thiết
đặt ra cho Chương trình.

Với ước mong có thể hỗ trợ
thêm được nhiều trẻ và thúc đẩy
cộng đồng biết đến nhu cầu cần
được hòa nhập với cuộc sống
sinh hoạt hằng ngày của xã hội,
Dự án đang nỗ lực để cải thiện
từng bước các chương trình can
thiệp và nâng cao năng lực
chuyên môn. Chương trình cần
lắm những bàn tay quảng đại sẵn
sàng cộng tác với chương trình
để hỗ trợ tốt nhất cho trẻ bại não
và gia đình đang chăm sóc trẻ,
đặc biệt là những gia đình có
hoàn cảnh khó khăn mà chương
trình đang nhắm tới.

MỘT NGÀY HY VỌNG
CỦA BỆNH NHÂN SẸO BỎNG VÀ DÍNH CHI TẠI
BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
Hoàng Oanh

ừ rất sớm ngày
27/10/2019,
nhiều
đoàn bệnh nhân đến
từ khắp nơi, trong đó có đoàn
bệnh nhân do Caritas phụ trách
đã quy tụ về Bệnh viện Chấn
Thương Chỉnh Hình, Tp. HCM để
được khám và điều trị sẹo bỏng,
dính chi do đoàn bác sĩ thiện
nguyện đến từ Mỹ thực hiện. Hầu
hết bệnh nhân trong danh sách

T

đoàn Caritas TGP. HCM là đồng
bào Jarai, Banar, H‟Mông đến từ
Gia Lai, Kon Tum, Buôn Mê
Thuột.. và một số đến từ Huế.
Bầu không khí háo hức và chờ
mong của các bệnh nhân bao
trùm không gian phòng chờ đang
dần lan sang những dãy hành
lang theo lượt người đến tăng
lên.
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Những
vết
sẹo trên khuôn
mặt hay phần thân
thể của người
bệnh là dấu tích
của biết bao câu
chuyện,
trải
nghiệm đau đớn
mà họ từng trải
qua. Hệ quả đau
đớn ấy vẫn theo
họ từng vài năm
cho đến hàng
chục năm khi các phần da thịt
dính lại với nhau, các chi biến
dạng gây cản trở vận động. Tuy
vậy, trong những ánh mắt của
người bệnh và thân nhân của họ
hôm nay là nghị lực và niềm hy
vọng lớn lao được tiếp nhận
phẩu thuật và điều trị nhằm cải
thiện tình trạng sức khỏe bệnh
nhân.
Trong lúc tiếp nhận, đăng ký
và chờ đợi số, các bệnh nhân
nhận được những sẻ chia nâng
đỡ từ rất nhiều tấm lòng quảng
đại. Đây cũng là lúc các nhân
viên Caritas, phụ trách và tình
nguyện viên của các đoàn tăng
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cường việc hướng dẫn người
bệnh hoàn thành các thủ tục
đăng ký khám. Bên cạnh đó,
nhằm chia sẽ một phần những
khó khăn của người bệnh, các
nhà hảo tâm đã lần lượt phân
phát những phần ăn, phần quà
và phong bì tiền hổ trợ cho họ.
Những nụ cười nở trên môi của
các bệnh nhân, bệnh nhi góp
phần xua đi bầu khí uể oải, đợi
chờ nơi bệnh viện.
Khoảng 9 giờ, đoàn bác sĩ
đã tiến đến trong tràng pháo tay
chào mừng của các thành phần
có mặt tại bệnh viện. Hoạt động
thăm khám và hội chẩn nhanh
chóng diễn ra. Các bệnh nhân

kiên nhẫn đợi đến lượt khám của
mình. Đâu đó sáng lên nụ cười
hạnh phúc trên gương mặt biến
dạng của bệnh nhân mang sẹo
bỏng khi nhận được tin đủ điều
kiện tiến hành phẩu thuật. Và lần
lượt nhiều bệnh nhân khác cũng
có chung niềm vui, niềm hy vọng
được giúp đỡ và cải thiện di
chứng những tổn thương trên
thân thể.
Sau một ngày kết thúc
khám bệnh, các bệnh nhân được
biết lịch trình mổ của mình,
những bệnh nhân ngày 28 mổ
được nhập viện. Vì số lượng
bệnh nhân quá tải so với số
giường tại bệnh viện nên một số
khác chờ đợi ngày phẫu thuật thì
về gia đình nhà người quen tại

Sài Gòn. Hơn 40 người gồm gia
đình bệnh nhân và thân nhân
được các cộng tác viên Caritas
đưa về giáo xứ Nam Hòa để tạm
trú trong thời gian chờ đợi mổ. Ở
đây mọi người được Cha xứ và
nhóm bác ái giáo xứ đón tiếp
chu đáo, lo cho chỗ nghỉ ngơi,
ăn uống và sinh hoạt cá nhân.
Những bệnh nhân và thân nhân
đã chia sẻ rằng họ rất vui khi
được sự quan tâm của Cha xứ
và giáo xứ. Chính nhờ sự giúp
đỡ này mà họ bớt lo lắng trong
việc chi phí ăn uống và thuê nhà
trọ.
Tạ ơn Thiên Chúa qua bàn
tay của những nhà hảo tâm,
đoàn bác sĩ thiện nguyện và biết
bao tấm lòng quãng đại đã, đang
và sẽ còn tiếp tục nâng đỡ những
bệnh nhân khó khăn trên hành
trình tìm lại sức khỏe. Cầu chúc
các bệnh nhân sẹo bỏng và dính
chi sẽ sớm trải qua phẩu thuật
thành công, sớm phục hồi. Xin
Chúa trả công bội hậu cho những
tấm lòng bác ái và nâng đỡ
những ai tật bệnh, khó nghèo.
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CARITAS TGP SÀI GÒN

THÁNH LỄ TẠI MÁI ẤM HÀ ĐÔNG
Hoàng Oanh – Caritas SG

rong bầu khí của tháng
Mân Côi, mừng kính Mẹ
Maria, chiều ngày 10/10
các bệnh nhân trong mái ấm Hà
Đông, mái ấm Chí Hòa và một số
anh chị khuyết tật Lạng Sơn đã
quy tụ tại mái ấm Hà Đông lúc
14g45 để cùng dâng thánh lễ
mừng kính Đức Mẹ Mân Côi.

T

Thánh Lễ được cử hành bởi
cha Giuse Nguyễn Đức Tâm
SDB, với sự hiện diện của ân
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nhân, quý nữ tu dòng Thiên Thần
Bản Mệnh và các cộng tác viên
Caritas.
Trong Thánh lễ mọi người
cùng hiệp thông để tạ ơn Chúa,
cầu nguyện cho các bệnh nhân
tại mái ấm đã qua đời, cầu
nguyện cho linh hồn Maria (ân
nhân) và xin ơn bình an, cầu cho
các thân nhân, ân nhân....

Trước thánh lễ một số bệnh
nhận đón nhận Bí tích Hòa Giải,
chuẩn bị tâm hồn trước giờ Lễ,
trong khi nữ tu Maria Hoàng Thị
Ngọc Hoa tập hát cho cộng đoàn.
Đúng 15 giờ, Thánh Lễ bắt đầu.
Những lời kinh mở đầu góp phần
dẫn vào Thánh lễ thêm sốt sắng.
Mọi người cất cao lời ca tiếng hát
gói gém những tâm tình cảm tạ,
chúc tụng, nguyện xin của mỗi
người.

Thánh lễ không chỉ là dịp quy
tụ những anh chị em đang thông
phần khổ nạn với Chúa Giêsu nơi
thân thể, mà còn là cơ hội để
lòng quảng đại của những cộng
tác viên và ân nhân, thân nhân
được tỏ bày. Lời tạ ơn không chỉ
cất lên từ lời kinh tiếng hát,
nhưng còn được biểu hiện nơi
những hy sinh ý nhị, trong từng
cử chỉ quan tâm phục vụ mà mỗi
người dành cho nhau. Các cộng
tác viên đã tự mình chuẩn bị bữa
tiệc nhỏ cho các bệnh nhân sau
khi Thánh lễ kết thúc lúc 16 giờ.
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay.
Anh em được sống sum vầy bên
nhau” (Tv 133,1)
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Cảm tạ Chúa đã ban cho
chúng ta có bên mình những
người anh chị em giàu lòng
quảng đại phục vụ và nâng đỡ
những bệnh nhân khó khăn. Tâm
tình tri ân Thiên Chúa, cám ơn
các ân nhân, thân nhân và anh
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chị em xin được là hành trang
trên hành trình cuộc đời phía
trước không chỉ của các bệnh
nhân nơi hai Mái ấm Hà Đông,
Chí Hòa mà còn cho tất cả mọi
người.

CARITAS GIÁO XỨ BÌNH CHIỂU

LỄ RA MẮT CARITAS GIÁO XỨ
BÌNH CHIỂU
Giuse Vũ Ngọc Thiều

ào lúc 18 giờ 00 ngày
thứ Sáu 27 tháng 09
năm 2019, tại giáo xứ
Bình Chiểu – giáo hạt Thủ Đức,
Thánh lễ ra mắt Caritas giáo xứ
và nhận thánh làm thánh Phaolô
Vinh Sơn làm bổn mạng được tổ
chức thật trang nghiêm sốt sắng.

V

trình, được Cha chánh xứ Giuse
Nguyễn Hoàng Thanh và cũng là
Linh hướng của Caritas hạt Thủ
Đức khuyến khích động viên. Để
được như hôm nay Cha mời gọi
giáo dân tham gia góp phần để
đến với người nghèo trong tinh
thần bác ái.

Để hình thành được Caritas
giáo xứ Bình Chiểu là cả một quá
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Để chuẩn bị cho những người
làm công tác bác ái có kiến thức
và hiểu rõ linh đạo bác ái của
Giáo Hội, Cha đã liên hệ với văn
phòng Caritas Tổng giáo phận
Sài Gòn đã mở khóa tập huấn
Caritas Cơ bản cho toàn thể anh
chị em Caritas trong giáo hạt Thủ
Đức
Thánh lễ ra mắt Caritas giáo
xứ Bình Chiểu có quý Cha cùng
đồng tế: Cha Giám đốc Caritas
Tổng giáo phận Sài Gòn Vinh
Sơn Vũ Ngọc Đồng; Cha Linh
hướng Caritas hạt Thủ Đức và
cũng là Cha chánh xứ giáo xứ
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Bình Chiểu Giuse Nguyễn Hoàng
Thanh và Cha phó Đa Minh Hà
Minh Hoàng Nhật.
Trước khi vào thánh lễ, Cha
Linh hướng giới thiệu với cộng
đoàn 22 thành viên Caritas giáo
xứ Bình Chiểu trong ngày đầu
thành lập. Và giới thiệu các
thành phần tham dự: Cha Vinh
Sơn Vũ Ngọc Đồng - Giám đốc
Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn;
nữ tu Elisabeth Thu Thảo - phụ
trách mạng lưới Caritas và một
số anh chị em trong Văn phòng
Caritas TGP, cùng sự hiện hiện
của Ban Liên kết Hạt Thủ Đức và

đại diện Caritas các giáo xứ
trong hạt.

Trong phần giảng lễ, Cha Vinh
Sơn nhấn mạnh về tinh thần bác
ái mà thánh Vinh Sơn Phao Lô
đã thực hiện, và mong Caritas
giáo xứ Bình Chiểu khi nhận ngài
làm bổn mạng, cũng sẽ noi
gương Thánh nhân trong trách
nhiệm thực thi bác ái. Sau giảng
lễ là phần nghi thức đọc quyết
định thành lập cùng trao áo
Caritas và dâng Lời nguyện lên
đường.
Cha Đaminh Hà Minh Hoàng
Nhật đọc quyết định Thành lập
Ban Caritas Gx Bình Chiểu và bổ
nhiệm Ban Điều Hành, gồm:
1/ Ông Giuse Hà Trừ - Trưởng
ban
2/ Ông Phanxicô Phạm Văn
Truyền - Phó ban

3/ Ông Giuse Maria Trần
Quang Khánh - Thư ký
4/ Bà Maria Phạm Thị Thanh
Thiết - Thủ quỹ
Sau đó Cha Giuse Nguyễn
Hoàng Thanh thẩm vấn và đón
nhận 22 thành viên Caritas đã
sẵn sàng dấn thân phục vụ, trong
hiệp nhất, yêu thương, tuân theo
tinh thần Caritas của Hội Thánh
và của giáo xứ. Cha Giuse đón
nhận và tuyên bố: “Anh chị em
chính thức là thành viên Caritas
của TGP và của giáo xứ Bình
Chiểu - giáo hạt Thủ Đức.”
Sau thánh lễ, đại diện Caritas
Bình Chiểu có đôi lời cám ơn
Cha Vinh Sơn, quý cha cùng quý
tu sĩ, anh chị em Caritas hạt Thủ
Đức và toàn thể cộng đoàn giáo
xứ. Cha Linh hướng cũng có đôi
lời cầu chúc anh chị em Caritas
giáo xứ Bình Chiểu luôn hăng
say tham gia vào công việc bác
ái.
Sau đó, mọi người vào hội
trường giáo xứ cùng chung vui
bữa cơm gia đình với anh chị em
Caritas Bình Chiểu trong tình
huynh đệ.
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CARITAS GIÁO XỨ BÙI MÔN

MỪNG BỔN MẠNG
Jos. Bùi Đức Niên

A

nh chị em làm bác ái
bằng việc cho đi những
của cải vật chất mà ta
có, như thế vẫn chưa đủ, nhưng
hãy cho đi cả đời sống đức tin và
tình yêu thương của Chúa để anh
em nghèo được no đủ cả về thể
xác lẫn tâm hồn.
Chiều ngày 27/9/2019 sau một
trận mưa nặng hạt kéo dài gần
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một tiếng đồng hồ, đến 17g30
ban Caritas giáo xứ Bùi Môn giáo hạt Hóc Môn được sự yêu
thương của cha Phêrô Nguyễn
Ngọc Vượng - Chánh xứ giáo xứ
Bùi Môn, kiêm quản hạt giáo hạt
Hóc Môn đã tổ chức cuộc rước
kiệu cung nghing thánh Vinh Sơn
Phaolô và thánh lễ đồng tế mừng
bổn mạng ban Caritas giáo xứ
Bùi Môn.

Trong thánh lễ cha Phó Anrê
Nguyễn Công Thái lấy gương
nhân đức của thánh nhân nhắn
nhủ các thành viên Caritas giáo
xứ: “Quý ông bà anh chị em đang
làm những công việc mà Chúa
trao và sai đi đem Tin mừng cho
người nghèo khó, vậy anh em
hãy chia sẻ những của cải vật
chất mà chúng ta có, chia bớt
cho anh em, hầu làm cho vơi đi
những thiếu thốn bất hạnh mà
những người nghèo khổ đang
mang, để họ có được niềm an ủi
yêu thương và nhận được cái
nhân của đức ái.”
Noi gương thánh nhân khi ngài
nhận thấy công việc Chúa trao,
tuy đơn sơ nhưng lại thật lớn mà
sức của một người khó có thể
hoàn thành, nên ngài thành lập
dòng Nữ Tử Bác Ái, kêu gọi các
tu sĩ và mọi người chung tay giúp
đỡ những người bất hạnh. Nhận
thánh Vinh Sơn Phaolô làm thánh
bổn mạng, ban Caritas giáo xứ
noi gương thánh nhân qua
những công việc làm bác ái vị tha
của thánh nhân, truyền đi ngọn
lửa yêu thương của Chúa luôn

bừng cháy trong tâm hồn mỗi
người.
Trước khi kết thúc thánh lễ
cha Chánh xứ Phaolô gửi lời
chúc mừng đến ban Caritas và
ban thêm huấn đức cho cộng
đoàn giáo xứ, đồng thời Cha
cũng kêu gọi cộng đoàn rộng tay
đóng góp, chỉ là chia sẻ thêm một
chút nhu cầu hằng ngày, để
nhiều hoàn cảnh khó khăn chung
quanh chúng ta, đang rất cần
niềm an ủi qua những hy sinh
đóng góp của chúng ta, và cũng
là bổn phận của người Công giáo
trong công cuộc loan báo Tin
Mừng.
Cuối cùng, một bữa tiệc mừng
đơn sơ nhưng ấm áp đầy nghĩa
tình của cha và con, của anh và
em huynh đệ, anh Trung - trưởng
Caritas giáo xứ cũng giới thiệu
với quý cha và mọi người năm
thành viên mới đang sắp sửa
hoàn tất khóa học đào tạo thành
viên Caritas năm 2019, giáo xứ
có thêm người cùng phục vụ
cộng tác trong công cuộc xây
dựng nhà Chúa, chúng ta cùng tạ
ơn Chúa với lời chúc Thiên Chúa
ở cùng chúng ta.
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Giáo xứ Tân Hương

Mừng Bổn mạng Ban Caritas
Tiến Hương & Đinh Thắng

“C

on có yêu mến
Thầy không?” Đó
là Lời Chúa Giêsu
không chỉ hỏi Phêrô mà còn hỏi
từng người, được nhấn mạnh
trong bài giảng Thánh lễ mừng
kính Thánh Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II (TGH) – Bổn mạng
Ban Caritas giáo xứ (Gx) Tân
Hương do Cha Phaxicô Assisi
Lê Quang Đăng - chánh xứ Tân
Hương - linh hướng Ban Caritas
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giáo xứ - chủ sự vào lúc 17g30
ngày 22/10/2019 tại Gx Tân
Hương – giáo hạt Tân Sơn Nhì Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
Hiệp dâng Thánh lễ có hơn
20 người đại diện 18 ban
Caritas của các giáo xứ trong
hạt Tân Sơn Nhì, cùng 18 hội
viên của giáo xứ, Hội đồng Mục
vụ giáo xứ, các đoàn hội, các
nữ tu, và rất đông cộng đoàn
dân Chúa.

Sau khi cộng đoàn được
nghe đọc tiểu sử của Thánh
Giáo Hoàng Gioan Phaolo II,
mở đầu Thánh lễ, Cha Phanxicô
Assisi nói: Hôm nay hiệp cùng
toàn thể Giáo hội mừng kính
Thánh Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II (TGH), ban Caritas
giáo xứ dâng Thánh lễ tạ ơn
mừng Thánh Bổn mạng. Xin
Thánh nhân bảo trợ, ban cho
các hội viên được bình an, cảm
nhận được niềm vui nhận ra
Chúa Kitô khi phục vụ những
người bất hạnh. Thánh lễ cầu
nguyện cho các Hội viên còn

sống cũng như đã qua đời, cho
các ân nhân của ban Caritas.
Trong bài chia sẻ Tin Mừng
theo
Thánh
Gioan,
Cha
Phanxicô Assisi nói về việc
Chúa Giêsu bày tỏ lòng yêu
mến của Ngài đối với ông
Phêrô: “Con có yêu mến Thầy
không?”. Yêu mến Chúa là một
trong những điều kiện để trở
nên môn đệ đích thực của Chúa
Giêsu, và lãnh nhận sứ vụ Ngài
trao ban. Cuộc đời Thánh Giáo
Hoàng đã đáp lời yêu mến Chúa
khi còn nhỏ. Ngài có lòng ước
ao hiến cuộc đời mình để phục
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vụ Chúa và tha nhân. Trong
suốt hơn 26 năm ở ngôi vị Giáo
Hoàng, Ngài là sứ giả hòa bình,
có sức ảnh hưởng đối với thế
giới nói chung, và cách riêng đối
với Giáo hội Công Giáo. Là con
cái của của Thánh Giáo Hoàng,
chúng ta yêu mến và phục vụ
Giáo hội, sống hiên ngang, can
đảm như lời Ngài khuyến khích:
“Anh em đừng sợ! Hãy mở ra,
mở toang cánh cửa cho Chúa
Kitô”. Xin Thánh Giáo Hoàng
chúc lành cho tất cả mọi người,
đặc biệt cho Ban Caritas.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, Bà
Elizabeth Đặng Thị Hiếu,
Trưởng Ban Caritas Gx Tân
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Hương đã đại diện cảm ơn Cha
chánh xứ, các nữ tu, quý HĐMV
Gx, các đoàn hội cùng các đại
diện của Ban Caritas 18 giáo xứ
hạt Tân Sơn Nhì, các ân nhân
và cộng đoàn đã đến hiệp dâng
Thánh lễ cầu nguyện cho Ban
Caritas.
Sau Thánh lễ, Cha Phaxicô
Assisi đã chụp hình lưu niệm
với 7 tân hội viên và các hội
viên cũ.
Sau đó là phần dự tiệc chia
sẻ và trao quà (nhu yếu phẩm)
hằng tháng cho 38 người nghèo
và có hoàn cảnh khó khăn.
Tổng giá trị của 38 phần quà là
9.500.000 đồng.

Giới thiệu đôi
nét
về
Ban
Caritas Gx Tân
Hương
Ban Caritas giáo
xứ được thành lập
ngày
16/09/2012,
với 8 thành viên.
Ban Caritas vừa mới
có 7 tân thành viên,
nâng tổng số lên 18 hội viên. Dù
số ít hội viên nhưng Ban Caritas
đã đều đặn làm nhiều hoạt động
bác ái thiết thực trong chính
giáo xứ của mình.
Hằng tuần vào sáng Chúa
nhật, phát phần ăn sáng cho
950 thiếu nhi, tổng giá trị trung
bình 9 triệu đồng. Hằng tháng,
ngoài phần quà hằng tháng phát
như đã nói ở trên, Ban còn tài
trợ thuê nhà ở cho 2 gia đình
nghèo, cơ nhỡ, bán vé số, số
tiền 5 triệu/ tháng trong 3 tháng;
thăm viếng 60 người già với
tổng giá trị phần quà là 3,6 triệu
đồng. Hằng năm, phát 22 xuất

học bổng khuyến học, giá trị
22,3 triệu đồng; Phát 165 phần
quà cho người nghèo, khó khăn
với giá trị hơn 74 triệu. Ngoài ra
còn có những chuyến viếng
thăm các cha nhà hưu dưỡng,
làm bác ái cho các đồng bào
vùng sâu vùng xa…
Tâm tình của chị Trưởng Ban
bộc bạch: “Ban Caritas luôn ghi
ơn và cầu nguyện cho quý ân
nhân đã giúp cho Ban có điều
kiện thực thi bác ái theo Lời
Chúa mời gọi. Xin Chúa chúc
lành và ban nhiều ơn cho quý
ân nhân.”
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Giáo xứ Phú Bình

Mừng bổn mạng Ban Caritas
Long Nguyễn

“N

gày hôm nay, nói
hai chữ yêu thư ng
thật dễ, nhưng để
thực hành hai chữ yêu
thư ng đó, đòi hỏi mỗi người
chúng ta phải bước ra khỏi
con người giới hạn của mình,
khỏi cái tôi ích kỷ của mình để
phục vụ và xả thân vì bác ái,
yêu thư ng như Thánh Vinh
n Phaolô”.
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Đó là lời nhắn nhủ của Cha
Gioan Baotixita Trần Văn Trí,
chánh xứ giáo xứ Phú Bình, khi
chủ tế thánh lễ mừng kính Vinh
Sơn Phaolô, bổn mạng ban
Caritas, được cử hành trọng thể
vào 17 giờ thứ Sáu ngày
27/9/2019, tại thánh đường giáo
xứ. Phụ lễ cho Cha GB. Trần
Văn Trí, có thầy phó tế Phêrô
Trần Anh Tuấn.

Các thành viên ban Caritas
giáo xứ Phú Bình đã cùng hiệp
thông thánh lễ với quý tu sĩ, các
hội đoàn, ca đoàn và đông đảo
các thành phần dân Chúa trong
giáo xứ.
Thánh lễ diễn ra sau lời chúc
mừng ban Caritas giáo xứ Phú
Bình của Cha GB chủ tế. Ngài
cũng cầu nguyện cho các thành
viên, thân nhân, ân nhân có
được đời sống đẹp lòng Chúa,
được nhiều ơn lành để tiếp tục
chia sẻ với những người có
hoàn cảnh khó khăn.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa
thứ Sáu tuần 25 Thường Niên
năm C (Mt 9, 35–38), Cha GB.
chủ tế đã mở đầu bằng lý do
dân Do Thái đi theo Chúa
Giêsu, nghe Chúa giảng dạy và
giải thích các lề luật, dù họ đã
biết và tuân giữ theo cách
truyền đạt của các kinh sư và
Pharisêu. Đám đông gồm cả
những người bệnh cũng như tội
lỗi đã làm Chúa chạnh lòng
thương và bàn tay Chúa đã
chạm tới, chữa lành mọi tật
nguyền kể cả những tâm hồn tội
lỗi. Họ đến với Chúa Giêsu để

tìm sự bình an, nâng đỡ như
những bông lúa chin hạt cần
những thợ gặt lành nghề rao
giảng đưa họ về với niềm tin
vào Thiên Chúa. Các Tông Đồ
chính là các thợ gặt mà Chúa
ban cho loài người.
Cha chủ tế đã tiếp tục chia sẻ
về trách nhiệm của mỗi người
trong cộng đoàn cũng được mời
gọi để trở thành những tay thợ
lành nghề trong cánh đồng
truyền giáo. Bằng cách nhắc lại
gương Thánh Vinh Sơn Phaolô,
người đã khắc họa sâu đậm
hình ảnh của Thiên Chúa bằng
chính cuộc đời bác ái của mình,
nghĩa là tất cả để phục vụ người
nghèo.
Trước khi kết lễ, ông ủy viên
phụ trách Ban Caritas giáo xứ
Phú Bình có những tâm tình
cám ơn Cha chánh xứ đã quan
tâm và chuẩn bị tâm hồn cho
ban Caritas nhân dịp mừng bổn
mạng.
Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ
cùng ngày, mọi người ra về
trong tinh thần chia sẻ và tấm
lòng rộng mở.

NHỊP CẦU CARITAS SỐ 102 -

55

CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

Mầu nhiệm
các Thánh
cùng thông
công
Lm Đan Vinh

1. NGUỒN GỐC LỄ CẦU CHO
CÁC LINH HỒN
– Theo lịch sử Hội thánh:
Thánh ODILO (962- 1048) là
viện phụ của đan viện Cluny
trong đế quốc Germany, là một
tu sĩ rất có lòng đạo đức. Ngài
luôn tưởng nhớ cầu nguyện
kèm ăn chay hãm mình và dâng
lễ cầu nguyện cho các linh hồn
đã qua đời. Một hôm, một đan
sĩ Dòng của ngài đi hành hương
Đất thánh. Trên đường trở về,
tàu chở vị đan sĩ đã bị bão đánh
giạt vào một hòn đảo, và tại đây
đan sĩ đã gặp gỡ và trao đổi với
một vị ẩn sĩ. Trong buổi trò
56 - NHỊP CẦU CARITAS SỐ 102

chuyện, ẩn sĩ cho biết: “Trên
đảo này có nhiều hang lửa,
trong hang có nhiều linh hồn
người chết thường bị hành hạ,
đánh đập đau đớn. Có lần tôi
nghe được mấy tên quỉ phàn
nàn với nhau về Viện phụ Odilo
và các đan sĩ Dòng Cluny mỗi
ngày đều giải thoát được một số
linh hồn được ra khỏi hang lửa
nói trên. Vì thế, xin thầy hãy về
nói với cha Odilo và các anh em
trong Dòng tiếp tục cứu giúp
các linh hồn đang chịu đau khổ.
Việc này làm cho các thánh trên
trời vui mừng và cũng làm cho

ma quỷ trong hỏa ngục phải
buồn sầu tức giận”.
Sau khi nghe tu sĩ kể lại sự
việc, cha Odilo đã chọn ngày 2
tháng 11 hằng năm để cử hành
lễ cầu hồn trong đan viện Cluny
của ngài. Về sau lễ cầu hồn này
đã truyền sang nước Pháp, và
Đức Giáo Hoàng Gioan 14 đã
thiết lập lễ Cầu cho các linh hồn
trong Hội Thánh Công Giáo
Rôma từ giữa thế kỷ 11.
– Giáo lý Hội Thánh Công
Giáo do Đức Thánh Cha Gioan
Phaolô II ban hành năm 1992
có 3 số nói về luyện ngục như
sau:
- Số 1030: Cần có Luyện ngục:
“Những ai chết trong ân sủng và
ân nghĩa của Thiên Chúa,
nhưng chưa được thanh tẩy
cách trọn vẹn, thì tuy được bảo
đảm về ơn cứu độ muôn đời
của mình, vẫn phải chịu một sự
thanh luyện sau khi chết, hòng
đạt được sự thánh thiện cần
thiết để bước vào niềm vui thiên
đàng”.

- Số 1031: Luyện ngục để thanh
tẩy: “Giáo Hội gọi là luyện ngục
là sự thanh luyện sau cùng này
của các người được chọn, hoàn
toàn khác với hình phạt của
những kẻ bị án phạt. Giáo Hội
đã trình bày giáo lý của đức tin
về Luyện ngục, nhất là tại các
Công đồng Florentia (xem DS
1304) và Trentô (xem DS 1820;
1580). Dựa vào một số bản văn
của Thánh Kinh (Chẳng hạn 1
Cr 3,15; 1 Pr 1,7), truyền thống
của Giáo Hội nói đến một thứ
lửa thanh luyện: “Đối với một số
những lỗi lầm nhẹ, ta phải tin có
một thứ lửa thanh tẩy trước
ngày Phán xét, theo như những
gì mà Đấng là Chân lý đã dạy
khi Ngài nói rằng nếu ai nói lời
phạm thánh chống lại Chúa
Thánh Thần, thì sẽ không được
tha cả đời này lẫn ở đời sau” (Mt
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12,31). Theo lời quyết đoán
này, chúng ta có thể hiểu rằng
một số lỗi lầm có thể được tha
ở đời này, nhưng một số lỗi
khác thì được tha ở đời sau”
(Th. Gregoriô Cả, Dial. 4,39).
- Số 1032: Người sống cứu
người chết: Giáo huấn này cũng
dựa vào cách cầu nguyện cho
kẻ chết, như được nói đến trong
Thánh Kinh: “Đó là lý do tại sao
ông Giuđa Macabê đã truyền
phải dâng hy lễ đền tội này cho
các người đã chết, để họ được
giải thoát khỏi tội lỗi của mình”
(x. 2 Mcb 12,46).
– Ngày 10 tháng 8 năm 1915:
Trong một Tông hiến, Tòa thánh
cho các linh mục được dâng 3
lễ vào ngày lễ Cầu hồn: 1 cầu
như ý người xin, được lấy bổng
lễ, 1 cầu theo ý ĐTC (không
bổng) và 1 cầu cho các linh hồn
(không bổng). Giáo hội cũng
xác định dành trọn tháng 11
dành để cầu cho các linh hồn
Luyện ngục.
– Ngày 1 tháng 11 năm 1967,
ĐTC Phaolô 6, trong Tông huấn
Ân xá đã ban một đại xá với
điều kiện thường lệ (xưng tội,
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rước lễ, cầu theo ý ĐGH) cho
những ai “viếng nhà thờ vào
Chúa Nhật trước hoặc sau,
hoặc chính lễ Các Thánh (số
67), và những ai viếng nghĩa địa
trong 8 ngày đầu tháng 11 để
cầu cho các linh hồn (số 13).
2. GIÁO LÝ VỀ MỘT HỘI
THÁNH BA TÌNH TRẠNG:
Chúa Giêsu thiết lập Nước Trời
là Hội Thánh. Hội Thánh ấy hiện
nay gồm có ba tình trạng: Một là
Hội Thánh “Lữ Hành”, hai là Hội
Thánh “Vinh Thắng”, ba là Hội
Thánh “Đau Khổ” như sau:

– Hội Thánh “Lữ Hành” trần
gian: Gồm các tín hữu đang
còn sống, đang bước đi trên
con đường của Chúa Giêsu.
Như Dân Ítraen xưa, Hội thánh
sẽ phải vượt qua sa mạc trần
gian tiến về Đất Hứa Nước Trời

là Thiên Đàng đời sau. Các tín
hữu trong Hội thánh lữ hành
trần gian còn phải chiến đấu với
ba thù là ma quỷ, thế gian và
xác thịt của mình. Họ được
Chúa ban cho 2 thứ bánh thiêng
liêng là Bánh Lời Chúa và Bánh
Thánh Thể. Nhờ đó họ sẽ đủ
sức vượt qua sa mạc trần gian
để tiến về miền Đất Hứa là
Thiên Đàng đời sau.

– Hội Thánh “Vinh Thắng”
trên trời: Gồm các tín hữu đã
qua đời trong niềm tin cậy vào
Chúa. Khi còn sống ở trần gian,
các ngài đã thực hành Hiến
Chương Nước Trời là Tám Mối
Phúc Thật của Chúa Giê-su,
nên ngày nay các ngài đang
được hưởng hạnh phúc Thiên
Đàng với Chúa.
– Hội Thánh “Đau Khổ” thanh
luyện: Gồm các tín hữu tuy đi
theo con đường của Chúa

Giêsu, nhưng khi chết vẫn đang
ở trong tình trạng còn nhiều sai
lỗi, chưa xứng đáng được vào
Nước Trời. Họ cần tiếp tục chịu
đau khổ trong ngọn lửa tin yêu
để được thanh luyện sạch mọi
vết nhơ. Rồi khi hoàn toàn trở
nên thánh thiện, họ sẽ được về
hưởng hạnh phúc Thiên Đàng.
3. TÍN ĐIỀU CÁC THÁNH
THÔNG CÔNG:
Ngoại trừ các người theo ma
quỷ phải sa hỏa ngục để chịu
hình phạt lìa xa Chúa đời đời,
còn các tín hữu tin vào Chúa
Giêsu dù còn sống hay đã qua
đời, dù đã được lên trời hay
đang được thanh luyện cũng
đều được thông hiệp với ơn
cứu độ của Chúa Giêsu và cầu
nguyện cho nhau. Đó là mầu
nhiệm Các Thánh cùng thông
công:
Các tín hữu còn sống có thể
giúp các linh hồn đã qua đời
bằng việc viếng nhà thờ hay
Đất Thánh và đọc kinh cầu
nguyện, xưng tội rước lễ và cầu
nguyện hiệp thông với Đức
Giáo Hoàng để được nhận các
ân xá trong dịp đầu tháng 11;
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Nhất là có thể xin lễ và hiệp
dâng thánh lễ cầu nguyện cho
các linh hồn, làm các việc lành
phúc đức như chia sẻ bác ái
phục vụ với ý chỉ cầu nguyện
đền tội thay cho các linh hồn
ông bà cha mẹ đang ở trong
chốn luyện hình. Nhờ đó các
linh hồn sẽ được ơn Chúa chiếu
soi, được thêm lòng yêu mến
Chúa để được tha thứ tội lỗi
như lời Chúa: “Yêu nhiều sẽ
được tha nhiều”. Khi các linh
hồn được nên thanh sạch thánh
thiện hoàn toàn thì sẽ được
Chúa đưa vào hưởng hạnh
phúc Thiên Đàng. Bấy giờ các
ngài sẽ không quên cầu bầu
cùng Chúa xuống muôn ơn lành
cho con cháu là chúng ta trên
trần gian.

Riêng khái niệm về Lâmbô: Lâm bô là khái niệm của
thánh Albertô Cả (1200-1280),
nói về một nơi dành cho các
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linh hồn trẻ em chết khi chưa
được lãnh bí tích Rửa tội. Tuy
chúng không bị phạt nhưng
cũng không được lên thiên
đàng vì chưa được rửa tội. Về
sau khái niệm này ít được đề
cập đến. Gần đây Ủy ban thần
học quốc tế thuộc bộ Giáo Lý
Đức Tin đã công bố một tài liệu
mang tên “Niềm hy vọng ơn
cứu rỗi dành cho các trẻ em
chết mà không được rửa tội”.
Trong đó Ủy Ban cho rằng: “Giả
thuyết về Lâm bô” không có nền
tảng rõ ràng trong Mặc Khải.
Theo ủy ban, có nhiều lý do rút
ra từ thần học và phụng vụ cho
phép chúng ta tin tưởng và hy
vọng rằng các em chết trước
khi được rửa tội cũng được
hưởng nhan thánh Chúa, vì
“Thiên Chúa muốn cho hết mọi
người đều được hưởng ơn cứu
độ”. Tuy vậy, Ủy ban cũng
khẳng định bí tích rửa tội vẫn là
điều kiện cần thiết để được
hưởng ơn cứu rỗi của Đức
Giêsu như lời Chúa phán:
“Không ai có thể vào Nước
Thiên Chúa, nếu không sinh ra
bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5).
Tóm lại: Hội Thánh tín thác các

em chết khi chưa chịu phép rửa
tội cho lòng thương xót của
Chúa, và hy vọng nhờ đức tin
của Hội Thánh, các em cũng
được hưởng ơn cứu độ (x.
GLHTCG số 1261).
4. PHẢI “BIẾT CHẾT” ĐỂ
“BIẾT SỐNG”:
– Không thích nói đến cái
chết: Nhiều người nghĩ rằng:
không nói đến sự chết thì mình
sẽ không phải chết. Nhà tỷ phú
Mỹ William Randoph Hearst,
chủ nhân của nhiều tờ báo và
phim trường ở Holywood hồi
trước thế chiến thứ hai, đã ra
lệnh cấm các nhân viên của
mình nhắc đến từ ngữ “chết”
trước mặt ông. Những ai lỡ
miệng nói ra liền bị đuổi việc.
Ông là người thông minh, tài
giỏi, thành công, nhưng lại
không dám đối diện với sự thật
phũ phàng là sự chết! Rồi cuối
cùng Hearst cũng bị chết bất
đắc kỳ tử, để lại một toà lâu đài
rộng lớn, hiện nay trở thành một
điểm du lịch nổi tiếng ở bang
California Hoa Kỳ.
– “Sinh ký tử quy” (Sống gửi
thác về): Nhiều người khi lớn

tuổi liền nghĩ đến việc hậu sự
và lo chuẩn bị cho cái chết của
mình, bằng việc mua đất nghĩa
trang, chọn nhà quàn, mua sẵn
ván làm hòm để trong nhà. Họ
còn viết chúc thư về những điều
con cháu phải làm để lo việc ma
chay cho họ: Khi chết phải cho
họ chiếc áo này, đeo vòng ngọc
kia, cầm cái quạt nọ. Lại còn
dặn dò phải bỏ vào quan tài
dụng cụ này hay vòng vàng kia
để sử dụng ở thế giới bên kia,
giống như chuẩn bị hành lý cho
một chuyến đi xa để về với ông
bà tổ tiên.

– Chết là bắt đầu một cuộc
sống mới: Đối với những kẻ
không tin có Thiên Chúa và đời
sau thì chết đi là hết! Nếu quả
thực như thế thì cái chết thật
đáng sợ! Vì nó là đặt dấu chấm
hết tất cả những ước mơ của
đời người: “Con người là bụi cát
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lại trở về với cát bụi!” Nhưng
đức tin Ki-tô giáo dạy cho biết:
chết không phải là hết. Nó chỉ là
khởi đầu của một cuộc sống
mới vĩnh hằng. Sau cái chết mỗi
người sẽ phải trả lẽ những gì đã
làm khi còn sống trước tòa
Chúa phán xét. Nếu chúng ta
đã sống trong ân nghĩa của
Chúa thì giờ chết sẽ là sự trở
về ngôi nhà của mình. “Sinh ký
tử quy”: Chúng ta sẽ được trở
về thiên đàng, là nhà của Thiên
Chúa Cha, Đấng đã dựng nên
loài người chúng ta. Ở đây
không còn nước mắt đau khổ,
nhưng chỉ có niềm vui và hạnh
phúc viên mãn như sách Khải
Huyền đã viết: “Thiên Chúa sẽ
lau sạch nước
mắt
họ.
Sẽ
không còn sự
chết, cũng chẳng
còn tang tóc,
khóc than và đau
khổ
nữa,
vì
những điều cũ
đã biến mất” (x.
Kh 21,4).
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– Đền tội khi sống lúc chết:
Dầu vậy trong cuộc sống, ít
nhiều lần các tín hữu chúng ta
cũng đã để cho những dục vọng
làm chủ bản thân mình, khiến
chúng ta không vâng lời Chúa
không làm theo thánh ý Thiên
Chúa. Đó là ta đã phạm tội hay
mắc phải các thói hư. Khi chúng
ta còn sống thì các tai nạn,
bệnh tật và các điều trái ý cực
lòng gặp phải sẽ giúp chúng ta
đền tội đã phạm. Rồi sau khi
qua đời chúng ta còn tiếp tục
được thanh luyện trong lửa tin
yêu gọi là tình trạng luyện hình.
www.vietcatholic.net/News/html/
247285.htm

GÓP NHẶT

Cậu bé tìm mẹ trên thiên đường

iên sỹ quan Tommy Lee
đang ngồi trong văn
phòng của cảnh sát 911
ở một thị trấn nhỏ thì chuông
điện thoại reo. Ông nhấc máy
hỏi han nhiều lần nhưng đầu
dây bên kia chỉ im lặng…

V

Đợi một lúc lâu, ông vẫn
không thấy có động tĩnh gì. Đoán
là một chú nhóc nghịch dại, ông
cảnh cáo:
“Này nhóc, gọi 911 để đùa
nghịch là vi phạm pháp luật đấy
có biết không? Chú biết nhiều vị
quan toà thích dạy cho những
đứa bé hư kiểu đó một bài học
đấy.” Ông cao giọng.

NHỊP CẦU CARITAS SỐ 102 -

63

CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

Câu nói hồn nhiên ngây thơ
của Jerry khiến ông Lee thấy cay
cay nơi khóe mắt. Jerry không
thể biết rằng, mẹ cháu đã ra đi
mãi mãi. Cậu sẽ không bao giờ
được mẹ xoa chân khi bị đau và
được mẹ hát cho nghe bài hát
yêu thích. Cháu quá nhỏ để hiểu
được sự thật này.

Thế rồi, giọng một bé trai cũng
cất lên, nhỏ nhẹ nhưng nghiêm
túc: “Bác ơi, cháu muốn tìm mẹ
cháu. Bố cháu nói mẹ cháu đang
ở trên thiên đường. Cách đây
mấy hôm mẹ đi bệnh viện, dặn
cháu và anh trai ở nhà chờ mẹ.
Đến giờ mẹ cháu vẫn chưa về…”
Vị cảnh sát chợt chùng xuống.
Nghe những lời của cậu bé, ông
hiểu sâu sắc rằng, Jerry (tên của
cậu bé 5 tuổi) đang trong giờ
phút khó khăn nhất của cuộc đời
mình.
“Mẹ cháu trông ra sao, con
trai? Ông hỏi Jerry.
Mẹ có rất nhiều khăn choàng
các màu. Mẹ luôn quàng khăn khi
đi ra ngoài. Chúng đẹp lắm và
cháu nhớ mẹ lắm.”
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Ông tiếp tục tâm sự với cậu
bé, làm cho cậu tin rằng, dù mẹ ở
trên thiên đường, nhưng mỗi
giây, mỗi phút bà đang dõi theo
cậu, và mong cậu luôn ngoan,
học giỏi và hạnh phúc.
“Khi nào bố đưa đi chơi, cháu
hãy bảo bố mua cho một quả
bóng màu đỏ nhé. Hãy viết vào
một mảnh giấy những gì cháu
muốn nói với mẹ, và buộc vào
bóng, cho nó bay lên. Mẹ cháu ở
trên thiên đường sẽ nhận được
thư của cháu đấy”. Kết thúc cuộc
điện thoại ông khuyên Jerry.
Ngày hôm sau, Jerry đi chơi
với bố và xin bố mua cho nhiều
quả bóng màu đỏ, bởi cháu muốn
viết thật nhiều thư cho mẹ…

gì cháu muốn mẹ làm cho cháu
vào một tờ giấy. Bác hứa với
cháu là ở trên thiên đường mẹ sẽ
đọc chúng.”

Vài tháng trôi qua. Điện thoại
lại đổ chuông. Lần này, Tommy
không phải chờ lâu, giọng Jerry
đã vang lên ở đầu dây bên kia:
“Tommy, cháu muốn bác tìm
mẹ cho cháu. Mẹ không nhận
được tin nhắn của cháu.”
Jerry tỏ vẻ lo lắng: “Tháng nào
cháu cũng viết cho mẹ, nhưng
hình như mẹ không nhận được
chúng. Cháu không muốn nói dối
mẹ cháu là một chú bé ngoan.
Cháu đã làm bài tập về nhà.
Cháu muốn mẹ ôm cháu”.
“Bình tĩnh nào, con trai. Cháu
sẽ ổn thôi. Có lẽ mẹ cháu đang đi
xa. Vì thế mẹ không nhận được
tin nhắn của cháu. Nhưng thế
nào mẹ cũng sẽ nhận được. Chỉ
cần cháu vẫn tiếp tục viết những

Sau đó, lời hứa của một viên
cảnh sát, của một quân nhân, và
hơn cả là lời hứa của một con
người có trái tim vô cùng nhân
hậu được hiện thực bằng một
cuộc viếng thăm có một không
hai. Jerry đã tự hào và hạnh phúc
biết bao khi mẹ bé cử cả một
đoàn xe cảnh sát với vô kể bóng
bay màu đỏ, thay mặt mẹ, đến
thăm em.
“Này, Jerry, mẹ cháu đã nhận
được những mẩu giấy nhắn tin
của cháu. Mẹ rất vui sướng vì
cháu đã học tập tốt. Tuy nhiên
mẹ cháu vẫn còn đang đi xa nên
mẹ không đến đây được. Vì thế
mẹ cháu đã nhờ bác đến nói với
cháu là mẹ rất yêu cháu và rất
nhớ cháu.
Mẹ đã biết cháu được điểm A
môn văn…
Hãy tiếp tục viết cho mẹ cháu
nhé. Mẹ luôn quan tâm tới cháu
và luôn mong được biết cháu học
tập có tốt không”.
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Trước khi ra về, Tommy bắt
tay Jerry rồi ôm cậu bé vào lòng.
Hành động ấm áp thể hiện sự tin
tưởng tuyệt đối mà hai ông cháu
trao cho nhau trong ánh hoàng
hôn hôm đó sẽ mãi khắc ghi
trong tâm hồn cậu bé. Các thành
viên trong đội cảnh sát 911 có
mặt hôm ấy cũng hiểu rằng mình
đã vừa hoàn thành một nhiệm vụ
vô cùng quan trọng.
Riêng với Tommy, tình cảm
của ông dành cho Jerry càng lúc
càng trở nên sâu sắc. Cậu bé tin
tưởng ông, tin những câu chuyện
về mẹ cậu mà ông kể. Còn
Tommy, ông như tìm thấy tuổi
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thơ của mình trong ánh mắt trong
trẻo và tình yêu vô tận mà cậu bé
dành cho mẹ.
Kể từ đó, vị cảnh sát già đáng
kính có thêm một niềm vui mới.
Chiều chiều, ông lặng lẽ tạt qua
trường Jerry, nhờ cô giáo cho
xem bài tập mà Jerry đã làm trên
lớp. Ông tìm mua những món
quà mà ông tin rằng Jerry sẽ
thích. Trái tim ông ấm lại khi
người bán đồ chơi hỏi: “Cháu trai
của ông thích xe mô tô lắm phải
không?” Vâng! Đó là đứa cháu
trai tuyệt vời mà Thượng Đế ban
tặng cho ông…

Còn Jerry ngây thơ đáng yêu
vẫn luôn nhận được những thông
điệp kèm những món quà nho
nhỏ mà mẹ gửi cho cậu bé từ
trên thiên đường. Tất nhiên
chúng ta biết ai đã gửi chúng cho
cậu.
“Jerry bé nhỏ yêu quý! Bức
tranh con vẽ mẹ mới đẹp làm
sao. Mẹ thích lắm, nhất là đôi
mắt, nó làm mẹ nghĩ đến đôi mắt
của con. Yêu con rất nhiều. Mẹ.”
“Jerry yêu thương, bài tập làm
văn về chuyến đi thăm quan khu
phố của con thật là tuyệt vời. Nó
khiến mẹ nhớ khu phố của chúng
ta quá. Luôn mãi yêu con. Mẹ.”

Năm tháng trôi
đi, Jerry sẽ trưởng
thành và hiểu ra sự
thật. Tommy đúng
hay sai, chẳng ai
có thể trả lời chính
xác. Tuy nhiên, có
một điều chắc
chắn rằng cậu bé
Jerry đã vượt qua
được quãng thời
gian khó khăn nhất trong cuộc
đời của cậu nhờ những bức thư
và những món quà động viên của
mẹ trên „thiên đường‟.
Nếu chỉ nhìn vào tấm lòng của
viên sĩ quan Tommy, thì đúng sai
đôi khi không còn quan trọng. Và
nếu cuộc đời của một con người
trở nên tốt đẹp và lương thiện
hơn nhờ những lời nói dối đầy
chân thành ấy, thì mọi quy tắc
và chuẩn mực đều trở nên thừa
thãi… Một điều được đánh giá là
đúng hay sai, có lẽ phải xét từ cái
tâm của người trao đi…
Sưu tầm Internet
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“Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết,
mở đường cho những ai đã an giấc
ngàn thu… Như mọi người vì liên
đới với Ađam mà phải chết, thì mọi
người nhờ liên đới với Đức Kitô,
cũng được Thiên Chúa cho
sống” (1Cr 15,20-22)

HIỆP DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Ban Caritas giáo hạt Tân Định kính báo
Chồng chị Maria Phạm Thị Thanh Thủy
Trưởng Ban Liên kết Caritas giáo hạt Tân Định là:

ANH PHANXICÔ XAVIÊ MARIA
HUỲNH THANH TÂM
Được Chúa gọi về ngày 17 tháng 10 năm 2019
Hưởng dương 62 tuổi
Thánh lễ an táng được cử hành tại
Thánh đường giáo xứ Vườn Xoài
Trong tinh thần hiệp thông, chúng tôi xin kính báo để Gia đình
Caritas và cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Phanxicô
Xaviê Maria sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Chúng tôi chân thành cám ơn.
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CARITAS TGP SÀI GÒN MỪNG BỔN MẠNG
VÀ KỶ NIỆM 10 NĂM TÁI THÀNH LẬP
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VĂN PHÒNG CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN
180 Nguyễn Đình Chiểu – Phường 6 – Quận 3 – TP.HCM
ĐT: 028 3930 9060 – FAX: 028 3930 9066
……………………………………
Mọi ý kiến, đóng góp, tin tức, bài vở
Xin vui lòng gởi vào địa chỉ email
PHÒNG TRUYỀN THÔNG CARITAS
nhipcaucaritastgp@gmail.com
Lưu hành nội bộ
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