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Lêi Ngá 
ác bạn thân mến, 

Chúc mừng Lễ Chúa Giáng Sinh 

Niềm Vui mừng Chúa Giáng Sinh không chỉ gói gọn 

trong một ngày lễ Chúa sinh ra, nhưng được kéo dài 

trong suốt Tuần Bát nhật, và tiếp tục cho đến Lễ Hiển 

Linh (Lễ Ba Vua) và kết thúc vào lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Thời 

gian kéo dài khoảng ba tuần lễ.  

Điều này cũng dễ hiểu, vì đây là biến cố trọng đại.  

Trong thời gian này, người Kitô hữu được sống trong màu nhiệm vĩ 

đại, được sống trong niềm vui ngày Chúa Giáng Sinh, và chúng ta 

muốn chia sẻ niềm vui đó cho nhiều người khác.  

Trong ý nghĩa đó, hằng năm, gia đình Caritas Sài Gòn đã tổ chức 

Lễ hội Giáng Sinh cho các em khuyết tật và các em có hoàn cảnh khó 

khăn.  

Năm nay, Lễ hội được tổ chức vào thứ Bảy, 21/12/2019, bao gồm 

chương trình Hội Chợ và Văn nghệ. Thời gian vui chơi của các em là 

từ 12g30 đến 19g00. 

Ngày xưa, Chúa đến đem ơn cứu chuộc cho mọi người. Ngày nay, 

Chúa vẫn đến với con người qua nhiều hình thức khác nhau. Chúa 

mời gọi chúng ta thay mặt Chúa để đem niềm vui đến cho nhiều 

người khác. Chúa muốn chúng ta biết quảng đại cộng tác với Chúa 

đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người khó khăn. 

Chúng ta được mời gọi để đến với anh chị em còn gặp nhiều khó 

khăn trong cuộc sống trần thế này. 

Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta mở lòng ra với anh chị em qua 

việc quảng đại dấn thân phục vụ những anh chị em khó khăn của 

chúng ta. 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 

Thân mến chào các bạn 

 

C 
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HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 
THƯ CHUNG GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA, 

ĐẶC BIỆT LÀ CÁC BẠN TRẺ 

 

 

1.  Anh chị em thân mến, 

Chúng tôi, các Giám mục 

thuộc 27 Giáo phận, tham dự Đại 

hội XIV tại Trung tâm Mục vụ 

Giáo phận Hải Phòng, xin gửi lời 

chào thân ái trong Chúa Kitô đến 

toàn thể Dân Chúa, đặc biệt các 

bạn trẻ. Đại hội là cơ hội để 

chúng tôi nhìn lại những hoạt 

động của các Giáo phận và các 

Ủy ban trực thuộc Hội đồng 

Giám mục, chia sẻ cho nhau 

những kinh nghiệm và bàn thảo 

với nhau những kế hoạch mục 

vụ để có thể phục vụ Dân Chúa 

cách tốt đẹp hơn. Cũng vì thế, 

vào lúc kết thúc Đại hội, chúng 

tôi muốn gửi đến anh chị em một 

vài suy tư và định hướng mục vụ 
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cho Giáo hội Việt Nam trong 

những năm tới. 

Trong ba năm qua, chúng ta 

đã thực hiện chương trình “Mục 

vụ gia đình”. Cảm ơn anh chị em 

đã đồng lòng hưởng ứng lời mời 

gọi của Hội đồng Giám mục bằng 

những nỗ lực hành động cụ thể. 

Tạ ơn Chúa vì chương trình mục 

vụ đã đem lại nhiều hoa trái cho 

các gia đình, nhất là các gia đình 

trẻ gặp khó khăn, cũng như giúp 

cho người trẻ chuẩn bị bước vào 

đời sống hôn nhân gia đình. 

2.  Các Kitô hữu trẻ luôn là 

mối quan tâm đặc biệt của toàn 

thể Giáo hội. Để thể hiện mối 

quan tâm này, Thượng Hội đồng 

Giám mục lần thứ XV họp tại 

Rôma vào tháng 10 năm 2018 đã 

bàn về chủ đề “Giới trẻ, đức tin 

và việc phân định ơn gọi”. Từ 

những kinh nghiệm, suy tư và đề 

nghị trong Thượng Hội đồng, 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban 

hành tông huấn “Chúa Kitô đang 

sống” (Christus vivit), trong đó 

ngài khắc họa Dung nhan sống 

động, tươi trẻ và gần gũi của 

Chúa Kitô Phục sinh đang sống 

giữa chúng ta. Người là bạn của 

người trẻ và mong ước kết thân 

với họ để giúp họ sống tuổi trẻ 

cách sung mãn, lớn lên trong sự 

thánh thiện, dấn thân phục vụ xã 

hội và Giáo hội. 

Cùng chung những thao thức 

ấy, chúng tôi quyết định chọn 

chủ đề Mục vụ Giới trẻ cho 

Giáo hội Việt Nam trong ba năm 

tới (2020 - 2022). 

 

Trình thuật Đức Giêsu hiện ra 

và đồng hành với hai môn đệ 

trên đường Emmaus là trình 

thuật truyền cảm hứng cho 

Thượng Hội đồng Giám mục thế 

giới về người trẻ. Đấng Phục 

sinh đã đồng hành, lắng nghe, 

đặt câu hỏi và giải thích cho hai 

môn đệ đang buồn sầu thất 

vọng, giúp họ hiểu chương trình 

cứu độ của Thiên Chúa đối với 

nhân loại. Đó không chỉ là câu 

chuyện của 2.000 năm trước, 

nhưng còn là cuộc gặp gỡ của 
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ngày hôm nay và mãi mãi về 

sau. Vì thế, hành trình Emmaus 

đã trở thành khuôn mẫu của mục 

vụ giới trẻ; theo đó, đồng hành 

với giới trẻ cần được thực hiện 

theo ba bước: (1) lắng nghe cuộc 

sống của người trẻ; (2) cùng với 

người trẻ phân định thánh ý 

Chúa dưới ánh sáng của sứ điệp 

Tin Mừng; (3) giúp người trẻ 

hành động để sống tuổi trẻ cách 

phong phú. 

A-      Lắng nghe: Thuận lợi 

và thách đố đối với ngƣời trẻ 

tại Việt Nam hôm nay 

3.        Tại Việt Nam, gia đình 

vẫn là “trường học đầu tiên”, nơi 

đó các Kitô hữu trẻ đón nhận 

những bài học căn bản cho đời 

sống làm người và làm con cái 

Chúa. Ngoài ra, sống trong thời 

đại toàn cầu hóa ngày nay, giới 

trẻ có nhiều cơ hội học hành, làm 

việc, sinh hoạt cộng đồng, du 

lịch, mở rộng giao lưu gặp gỡ, có 

những hoạt động phong phú 

trong lãnh vực văn hóa, thể thao. 

Bên cạnh đó, người trẻ cũng 

phải đối diện với những thách 

thức của thời đại mới. Hiện 

tượng di dân vừa đem lại những 

hiệu quả tích cực vừa gây nhiều 

hệ lụy tiêu cực trong đời sống gia 

đình và xã hội. Thế giới kỹ thuật 

số vừa là một phương thế rất 

hữu hiệu cho việc truyền thông 

và thiết lập các mối tương quan, 

nhưng cũng là nguyên nhân gây 

nên nhiều tác hại cho bản thân 

người trẻ. Ảnh hưởng của chủ 

nghĩa cá nhân và trào lưu hưởng 

thụ đã làm cho nhiều người trẻ 

lạc hướng và rơi vào lối sống 

buông thả, sống ảo, sống vội, 

sống dửng dưng vô cảm và vô 

trách nhiệm. Một số khác lại lún 

sâu vào những cám dỗ của thời 

đại như nghiện ngập, buôn bán 

ma túy, hôn nhân thử, đồng tính, 

phá thai. Bạo lực ngày càng gia 

tăng với mức độ nguy hiểm 

nghiêm trọng. 
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B-       Phân định: Ơn gọi và 

sứ mệnh của ngƣời trẻ 

4.        Trong bối cảnh trên, 

không ít người trẻ băn khoăn đi 

tìm ý nghĩa và hướng đi đích 

thực cho đời sống. Cũng như 

Chúa Kitô đã công bố Tin Mừng 

cho những người trẻ Emmaus, 

ngày nay Giáo hội cũng muốn 

gửi đến các bạn trẻ sứ điệp cao 

cả của Tin Mừng: Thiên Chúa là 

Cha luôn yêu thương các bạn, 

Chúa Kitô đã cứu độ các bạn, 

ngày hôm nay Người vẫn đang 

sống, vẫn đồng hành với các bạn 

như một người Bạn thân thiết. 

Tuổi trẻ là ân sủng và quà tặng 

mà các bạn cần đón nhận với 

lòng biết ơn và sống sung mãn 

chứ không lãng phí, hãy phát huy 

các khả năng Chúa ban để trở 

nên một người trưởng thành toàn 

diện. 

Hơn thế nữa, “tuổi trẻ còn là 

một phúc lành cho Giáo Hội và 

thế giới” (Tông huấn Chúa Kitô 

đang sống, số 134). Thật vậy, 

người trẻ không chỉ là đối tượng 

phục vụ của Giáo hội, mà còn là 

chủ thể phản ảnh Đức Giêsu Kitô 

giữa lòng nhân thế; không chỉ là 

tương lai mà còn là hiện tại của 

thế giới, họ đã và đang góp phần 

làm phong phú thế giới (x. Tông 

huấn Chúa Kitô đang sống, số 

64). 

Người trẻ làm phong phú Giáo 

hội và thế giới bằng nhiều cách, 

trước hết bằng việc nên thánh: 

“Hương thơm thánh thiện tỏa ra 

từ đời sống lành thánh của biết 

bao người trẻ có thể băng bó các 

vết thương của Giáo hội và của 

thế giới, và đưa chúng ta trở lại 

với tình yêu viên mãn mà chúng 

ta đã được kêu gọi từ thuở đời 

đời” (Tông huấn Chúa Kitô đang 
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sống, số 50). Đồng thời, 

các bạn trẻ cũng thể hiện sự 

thánh thiện qua việc sống đức ái 

trong gia đình và trong xã hội. 

Nhiều người trẻ tham gia tích 

cực vào các hoạt động giáo xứ 

hoặc dấn thân vào các hoạt động 

bác ái xã hội. Các phong trào vì 

môi trường ngày càng phổ biến 

mà thành phần đông đảo là 

người trẻ. Tất cả làm nên sức 

sống trẻ trung của Giáo hội, đồng 

thời là sự dấn thân cụ thể để 

Phúc âm hóa xã hội và thế giới, 

mở rộng Triều đại của Thiên 

Chúa (x. Tông huấn Chúa Kitô 

đang sống, số 168). 

 

C-      Hành động: Đồng 

hành để giúp ngƣời trẻ thăng 

tiến và dấn thân 

5.        Theo hướng đi trên, 

chúng tôi mời gọi tất cả các 

thành phần Dân Chúa đồng hành 

với giới trẻ và đổi mới mục vụ 

giới trẻ. Những người tham gia 

mục vụ giới trẻ, đặc biệt các linh 

mục, cần đổi mới cách nhìn và 

cách tiếp cận người trẻ. Đức 

Thánh Cha Phanxicô nhận xét: 

“Người trẻ cảm thấy có một 

khoảng cách vời vợi giữa những 

gì họ được học và thế giới họ 

đang sống. Những gì họ được 

dạy về các giá trị tôn giáo và luân 

lý không hề chuẩn bị cho họ khả 

năng chống đỡ trước một thế giới 

chế nhạo các giá trị ấy, họ cũng 

không học được cách cầu 

nguyện và thực hành đức tin khả 

dĩ đứng vững giữa nhịp sống vội 

vã của xã hội” (Tông huấn Chúa 

Kitô đang sống, số 221). Vì thế, 

thay vì áp đặt lên người trẻ một 

chương trình có sẵn, cần phải 

đồng hành và lắng nghe các bạn 

trẻ, giúp họ khám phá những khả 

năng và các đặc sủng Chúa 

Thánh Thần đã ban, và tạo điều 

kiện thích hợp để người trẻ phát 

huy những khả năng đó. Mục vụ 

giới trẻ phải mang tính “hiệp 

hành”, nghĩa là có khả năng liên 

kết mọi thành phần dân Chúa 

trong một “hành trình chung” 

(Tông huấn Chúa Kitô đang 
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sống, số 206). Nếu biết quan tâm 

đúng mức và hướng dẫn đúng 

cách, Giáo hội sẽ có những 

người trẻ vui tươi, can đảm, nhiệt 

tâm dấn thân cống hiến cho công 

cuộc Phúc âm hóa. 

6.        Chúng tôi đề nghị  

Chƣơng trình Mục vụ Giới trẻ 

3 năm (2020 - 2022) với các chủ 

đề sau: 

- 2020: Đồng hành với người 

trẻ hướng tới sự trưởng thành 

toàn diện. 

- 2021: Đồng hành với người 

trẻ trong đời sống gia đình. 

- 2022: Đồng hành với người 

trẻ trong đời sống Giáo hội và 

xã hội. 

Để thực hiện chương trình 

mục vụ trên, chúng tôi đề nghị: 

a- Học hỏi: 

-          Tạo điều kiện cho 

người trẻ tiếp cận những tài liệu 

hữu ích của Giáo Hội như 

Youcat (Giáo lý cho người 

trẻ), Docat (Giáo huấn xã hội cho 

người trẻ), và Tông huấn “Chúa 

Kitô đang sống”; đồng thời, nên 

chú trọng hơn đến việc giúp 

phân định thiêng liêng cũng như 

tư vấn tâm lý cho người trẻ. 

-          Các Ủy ban trực thuộc 

Hội đồng Giám mục sẽ đồng 

hành với các Giáo phận và Giáo 

xứ trong việc soạn bản hướng 

dẫn học hỏi cho chương trình ba 

năm. 

b- Cử hành: 

- Giáo phận tổ chức Ngày Giới 

trẻ vào Chúa nhật Lễ Lá hằng 

năm hoặc một ngày khác phù 

hợp. 

-  Kết thúc 3 năm mục vụ, sẽ 

tổ chức Đại hội Giới trẻ toàn 

quốc. 

c- Sống: 

- Tạo điều kiện cơ sở vật chất 

và không gian phù hợp cho hoạt 

động giới trẻ như văn phòng mục 

vụ, phòng sinh hoạt, sân chơi thể 

thao, ca nhạc,… 

- Trước tình trạng ngày càng 

đông các bạn trẻ rời làng quê đi 

học và làm việc ở các đô thị lớn, 

cần có sự phối hợp giữa giáo xứ 

nơi đi và nơi đến, bằng cách cấp 

chứng chỉ của nơi đi và hướng 

dẫn cho người trẻ gia nhập cộng 

đoàn địa phương nơi đến. Các 
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Giáo phận có những người trẻ 

đến học tập và làm việc tại các 

trường Đại học, Cao đẳng, các 

công ty, xí nghiệp, cần bổ nhiệm 

các linh mục đặc trách đồng 

hành để giúp các bạn trẻ có khả 

năng hội nhập, sống và làm 

chứng cho Tin Mừng trong môi 

trường mới. 

- Ứng dụng mạng xã hội vào 

công tác mục vụ giới trẻ. Nếu sử 

dụng tốt, mạng xã hội là phương 

tiện rất hữu ích để củng cố đức 

tin và kinh nghiệm thiêng liêng, 

cung cấp thông tin về mục vụ xã 

hội, trau dồi kiến thức và kỹ năng 

cần thiết để sống hiệp thông và 

loan báo Tin Mừng. 

 Trong Thư Chung này, chúng 

tôi muốn trình bày chi tiết hơn 

về chủ đề năm 2020: “Đồng 

hành với ngƣời trẻ trong tiến 

trình hƣớng tới sự trƣởng 

thành toàn diện”. Trong Tông 

huấn “Chúa Kitô đang sống” (số 

26-27), Đức Thánh Cha 

Phanxicô mời gọi các bạn trẻ 

chiêm ngắm tuổi trẻ của Đức 

Giêsu để lớn lên và trưởng thành 

cách toàn diện theo gương của 

Người: “Trong thời gian sống tại 

Nadarét, Đức Giêsu vâng lời cha 

mẹ, „lớn lên, thêm khôn ngoan và 

đầy ân sủng trước mặt Thiên 

Chúa và người ta‟ (Lc 2, 52). 

Đức Giêsu đang ở trong thời 

gian chuẩn bị, và trong giai đoạn 

này, Người đi sâu vào mối tương 

quan với Chúa Cha và với tha 

nhân. Người không chỉ lớn lên về 

mặt thể lý, mà còn về tâm linh 

nữa. Trong những năm tuổi trẻ, 

Người đã „tự rèn luyện‟, chuẩn bị 

sẵn sàng để thực hiện kế hoạch 

của Chúa Cha. Người đã hướng 

tuổi niên thiếu và tuổi trẻ của 

mình theo sứ mạng cao cả ấy”. 

 

Dựa vào hướng dẫn trên, 

chúng tôi đề nghị các mục tử, 

những người làm công 

tác mục vụ giới trẻ, đặc biệt là 

cha mẹ, hãy đồng hành để giúp 
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các thanh thiếu niên lớn lên và 

trưởng thành về thể lý, tâm lý, 

tâm linh, và phân định ơn gọi. 

a-Thể lý: giúp người trẻ rèn 

luyện thân thể khỏe mạnh, giữ kỷ 

luật đối với chính bản thân, 

phòng ngừa các đam mê nguy 

hại như rượu, bia, ma túy, cờ 

bạc, nghiện game. 

b-Tâm lý: giúp người trẻ tập 

luyện các đức tính nhân bản, đặc 

biệt tính trung thực, ý thức công 

bằng, lương tâm ngay thẳng, tinh 

thần trách nhiệm; tạo điều kiện 

để người trẻ có nhiều cơ hội sinh 

hoạt cộng đồng, nhờ đó hướng 

mở tới tha nhân, tập sống chung 

và làm việc chung với tinh thần 

liên đới, quảng đại, vị tha; mở 

các lớp kỹ năng sống về nhận 

diện giá trị bản thân, trưởng 

thành tâm lý và tính dục, phát 

triển tương quan hài hòa với mọi 

người. 

c-Tâm linh: giúp các bạn trẻ 

gặp gỡ và củng cố tình bạn với 

Chúa Kitô, Đấng đang sống, nhờ 

cầu nguyện với Lời Chúa, tôn 

thờ Thánh Thể, tham dự phụng 

vụ cách tích cực. Để thực hiện 

mục tiêu này, các mục tử và giáo 

lý viên cần canh tân việc dạy 

giáo lý cho giới trẻ bằng cách tổ 

chức các buổi tọa đàm, thảo luận 

theo chuyên đề, nhất là những 

vấn đề thiết thân với giới trẻ. 

d- Văn hóa: không thể tách 

rời việc đào tạo tâm linh ra khỏi 

đào tạo về văn hóa. Đào tạo văn 

hóa đích thực là phát triển sự 

khôn ngoan, tức là tri thức nhân 

văn và phát triển nhân bản, chứ 

không chỉ tìm lợi ích vật chất và 

hiệu quả cụ thể tức thời (x. Tông 

huấn Chúa Kitô đang sống, số 

223). 

 

e-Phân định ơn gọi: người 

trẻ cũng cần được đồng hành và 

hướng dẫn trong việc phân định 

tiếng gọi của Thiên Chúa, kêu 

mời họ bước vào đời sống tu trì 

hoặc đời sống hôn nhân, để họ 

có thể đáp lại tiếng gọi của Chúa 
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với tất cả tự do, ý thức đức tin và 

quảng đại dấn thân. 

Kết thúc thư này, chúng tôi 

muốn ngỏ lời với tất cả các bạn 

trẻ Công giáo tại Việt Nam. 

 

Các con rất thân mến, 

Khi chiêm ngắm hai người trẻ 

trong hành trình Emmaus, Đức 

Thánh Cha Phanxicô viết như 

sau: “Chúa Giêsu cùng đi với hai 

môn đệ… Người bước vào trong 

đêm tối của họ. Khi lắng nghe 

Người, họ cảm thấy lòng ấm lên 

và trí sáng ra; khi Người bẻ 

bánh, mắt họ mở ra. Chính họ 

chọn đi trở lại ngay lập tức con 

đường vừa đi, để về với cộng 

đoàn và chia sẻ kinh nghiệm gặp 

gỡ Đấng Phục Sinh” (Tông 

huấn Chúa Kitô đang sống, số 

237). 

Như hai người trẻ trên đường 

Emmaus, các con hãy đến với 

Chúa Giêsu, tâm sự với Người 

trong cầu nguyện, lắng nghe lời 

Người trong Sách Thánh, đón 

nhận sức sống của Người trong 

Thánh Thể, nhờ đó biết nhìn 

cuộc đời với cặp mắt mới và 

nhận ra Chúa luôn đồng hành 

với các con. 

Như hai người trẻ trên đường 

Emmaus, các con hãy đến với 

cộng đoàn Giáo hội ở nơi các 

con đang sinh sống, học hành, 

làm việc. Đức tin Kitô giáo luôn 

mang chiều kích cộng đoàn. Các 

con không sống đức tin một mình 

nhưng với cộng đoàn và trong 

cộng đoàn. Hãy tích cực tham 

gia các sinh hoạt của giáo xứ, 

hội đoàn, hoặc cộng đoàn Kitô 

hữu nhỏ; nhờ đó các con cảm 

nhận được sự nâng đỡ trong 

những lúc khó khăn, đồng thời 

học mở lòng ra trước nhu cầu 

của tha nhân. 

Như hai người trẻ trên đường 

Emmaus, các con hãy mạnh dạn 

kể lại cho các bạn trẻ khác về 

kinh nghiệm đức tin của mình, kể 

bằng lời và bằng chính cuộc 

sống tốt lành của các con. Hơn 

ai hết, chính các con phải là tông 

đồ cho người trẻ, những người 
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cùng trang lứa, sống trong cùng 

một thời đại và môi trường với 

các con. Được như thế, các con 

sẽ trở thành những sứ giả loan 

báo Tin Mừng của Chúa Kitô 

Phục Sinh cho mọi người, đồng 

thời góp phần dựng xây quê 

hương và dân tộc Việt Nam thịnh 

vượng, công bằng và hạnh phúc. 

Vào thời điểm sứ thần Gabriel 

truyền tin cho Đức Maria, Mẹ 

cũng là một người trẻ. Mẹ đã 

lắng nghe, suy đi nghĩ lại trong 

lòng, và quảng đại đáp lại tiếng 

Chúa kêu gọi. Và một khi đã 

thưa „Xin vâng‟, Mẹ dấn bước với 

tất cả tình yêu trung tín, kể cả 

trong những lúc khó khăn và thử 

thách nhất. Mẹ thực sự là mẫu 

gương và hơn nữa, 

là Ngôi Sao Hy Vọng, 

dẫn bước chúng ta 

vượt qua mọi gian 

nan thử thách để 

bước đi trên con 

đường của Tin Mừng. Chúng ta 

cùng hướng về Đức Maria với 

tâm tình cậy trông và yêu mến. 

Nguyện xin Mẹ luôn đồng hành 

và chúc phúc cho chúng ta. 

Làm tại Trung tâm Mục vụ 

Giáo phận Hải Phòng 

Ngày 4 tháng 10 năm 2019  

đã ký 

+ Giuse Nguyễn Chí Linh 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục 

Việt Nam 

  

+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm 

Tổng Thư ký Hội đồng Giám 

mục Việt Nam  
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LOGO NĂM MỤC VỤ GIỚI TRẺ 2020 

 

Logo năm Mục vụ Giới trẻ 2020 

(nền trắng) 

 Logo Năm mục Vụ giới trẻ (nền 

Màu) 

 

Ý NGHĨA LOGO NĂM GIỚI TRẺ 

2020 

Nguồn mạch: Lc 24, 13– 35. 

hượng Hội Đồng Giám 

Mục 15 đã nhìn nhận 

hành trình Emmau (Lc 

24,13– 35) như là một văn bản 

kiểu mẫu để hiểu sứ vụ của Hội 

thánh trong tương quan với các 

thế hệ trẻ và giúp tái hiện lại 

cuộc đối thoại của Đức Giêsu với 

người trẻ hôm nay. Kiểu mẫu 

này mong muốn gửi đến người 

trẻ bài học về sự trưởng thành 

đức tin thông qua tiến trình 3 

bước theo diễn biến tâm lý của 

hai môn đệ trên hành trình 

Emmau đó là: 

1. Để Chúa Giêsu bước vào 

trong đêm tối của cuộc đời. 

(Tông huấn Chúa Kitô đang 

sống, số 237). 

2. Khi lắng nghe Người, họ 

cảm thấy lòng ấm lên và trí sáng 

ra; khi Người bẻ bánh, mắt họ 

mở ra. 

3. Chính họ chọn đi trở lại 

ngay lập tức con đường vừa đi, 

T 
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để về với cộng đoàn và chia sẻ 

kinh nghiệm gặp gỡ Đấng Phục 

sinh. 

Logo tròn: là khối hình ưu 

tiên trong việc phát triển hầu hết 

các mẫu thiết kế logo vì tính đối 

xứng, biểu trưng hài hoà và 

mang ý nghĩa trong sự thể hiện 

trọn vẹn về niềm tin, hay sự 

thống nhất về mặt biểu tượng. 

Logo tròn tạo thành từ 3 khối chữ 

và số, thể hiện đầy đủ và tái hiện 

lại tiến trình 3 bước “ĐỒNG 

HÀNH VỚI NGƢỜI TRẺ 

HƢỚNG ĐẾN SỰ TRƢỞNG 

THÀNH TOÀN DIỆN”, “Lc 24, 

13–35”, kết hợp với khối “MỤC 

VỤ GIỚI TRẺ 2020” tạo thành 

khối tròn cách điệu hình ảnh địa 

cầu mang ý nghĩa quy hướng về 

khối “Ba hình ảnh ngƣời” nổi 

bật ở trung tâm khối. 

- Trích dẫn“Lc 24, 13–35” thể 

hiện trên logo nhắc nhớ người 

trẻ về đoạn Tin mừng diễn tả 

cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với 

hai môn đệ trên đường Emmau. 

Trích dẫn đơn giản đó cũng nhắc 

nhở người trẻ về việc sử dụng 

Kinh Thánh - như kim chỉ nam 

cho người trẻ để tìm ra ý nghĩa 

của cuộc đời mình “Như hai 

người trẻ trên đường Emmau, 

các con hãy đến với Chúa Giêsu, 

tâm sự với Người trong cầu 

nguyện, lắng nghe lời Người 

trong Sách Thánh, đón nhận sức 

sống của Người trong Thánh 

Thể, nhờ đó biết nhìn cuộc đời 

với cặp mắt mới và nhận ra Chúa 

luôn đồng hành với các con.” 

(HĐGMVN, Thư Chung 2019) 

- Cụm từ “ĐỒNG HÀNH VỚI 

NGƢỜI TRẺ HƢỚNG ĐẾN SỰ 

TRƢỞNG THÀNH TOÀN 

DIỆN” là chủ đề được HĐGM 

VN chọn để hướng đến, đồng 

hành và cầu nguyện cách riêng 

cho người trẻ theo tài liệu làm 

việc của Thượng HĐGM thế giới 

về người trẻ đưa ra. Chủ đề như 

một lời mời gọi, một xác nhận về 

sứ vụ mà Hội Thánh mong muốn 

đồng hành với người trẻ, để 

“Giáo Hội trở thành chỗ dựa 

vững chắc giúp người trẻ tin đó 

là nơi họ được thuộc về” (văn 

bản tiền HĐGM về Người trẻ 

(Vatican-tháng 11/2018)). 

“Như hai người trẻ trên đường 

Emmau, các con hãy đến với 

cộng đoàn Giáo hội ở nơi các 

con đang sinh sống, học hành, 

làm việc. Đức tin Kitô giáo luôn 
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mang chiều kích cộng đoàn. Các 

con không sống đức tin một 

mình, nhưng với cộng đoàn và 

trong cộng đoàn. Hãy tích cực 

tham gia các sinh hoạt của giáo 

xứ, hội đoàn, hoặc cộng đoàn 

Kitô hữu nhỏ, nhờ đó các con 

cảm nhận được sự nâng đỡ 

trong những lúc khó khăn, đồng 

thời học mở lòng ra trước nhu 

cầu của tha nhân.” (HĐGMVN, 

Thư Chung 2019) 

 

- Cụm từ “MỤC VỤ GIỚI TRẺ 

2020”, tên chủ đề chính trong 

chuỗi 3 năm đồng hành với 

người trẻ trong các thánh lễ, các 

hoạt động, để hướng người trẻ 

về với ý nghĩa lớn nhất của mục 

vụ là Bí Tích Thánh Thể - sức 

mạnh và là ân sủng giúp người 

trẻ tìm lại niềm hạnh phúc thật, 

kín múc ơn bình an, và sức 

mạnh để bước tiếp chặng đường 

sứ mạng cuộc đời Chúa trao cho 

mỗi người trẻ. 

“Như hai người trẻ trên đường 

Emmau, các con hãy mạnh dạn 

kể lại cho các bạn trẻ khác về 

kinh nghiệm đức tin của mình, kể 

bằng lời và bằng chính cuộc 

sống tốt lành của các con. Hơn 

ai hết, chính các con phải là tông 

đồ cho người trẻ, những người 

cùng trang lứa, sống trong cùng 

một thời đại và môi trường với 

các con. Được như thế, các con 

sẽ trở thành những sứ giả loan 

báo Tin mừng của Chúa Kitô 

Phục sinh cho mọi người, đồng 

thời góp phần dựng xây quê 

hương và dân tộc Việt Nam thịnh 

vượng, công bằng và hạnh 

phúc.” (HĐGMVN, Thư Chung 

2019) 

Ý nghĩa hình ảnh 

- Khối ba hình ảnh con ngƣời: 

* Hình ngƣời chính giữa: là 

hình ảnh cách điệu Chúa Giêsu 

Phục Sinh trong trang phục áo 

thụng dài với mảnh vải hình chữ 

S vắt qua vai. Mảnh vải vừa thể 

hiện rõ nét và làm sống động 
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hình ảnh Chúa Phục Sinh; vừa 

vẽ nên hình ảnh con đường khúc 

khuỷu – đường Emmau mà Ngài 

đang bước đi cùng hai môn đệ, 

hay nhắc nhớ cho chúng ta về 

đoạn Tin Mừng Ga 14, 1–6 

rằng “Chính Thầy là con đường, 

là sự thật và là sự sống. Không 

ai đến với Chúa Cha mà không 

qua Thầy”. Nén trong dải vải lụa 

cách điệu hình chữ S, đó còn là 

biểu tượng đặc trưng mang bản 

sắc dân tộc Việt, thể hiện khao 

khát cách riêng của người trẻ 

Việt muốn ghi dấu niềm tin vào 

Chúa, cùng theo Chúa bước trên 

con đường Emmau, được Chúa 

đồng hành, chăm sóc và vác trên 

vai như con chiên lạc. 

* Hình ngƣời hai bên phải 

trái: tượng trưng cho hai môn đệ 

trên đường Emmau. Cánh tay 

vươn lên cao như cách thể hiện 

sự vui mừng, hoan hỷ của hai 

môn đệ vì được Chúa Giêsu nắm 

giữ và đồng hành với họ trên 

đường Emmau. Nó cũng diễn tả 

sự vươn lên và trưởng thành về 

Đức tin của hai môn đệ sau khi 

được gặp gỡ Chúa. 

- Sự liền mạch của kết cấu 3 

ngƣời trong logo qua cánh tay 

muốn diễn tả và truyền đi thông 

điệp về ước mong của người trẻ 

trong sự gắn kết với sự sống của 

Đức Kitô và cùng Ngài sống lại 

và sống mãi. Người trẻ khao khát 

mình được sống lại như hai môn 

đệ xưa kia, được Chúa đồng 

hành, thêm sức, ủi an để vượt 

qua và đứng vững trước mọi 

thách đố trong đời; những trở 

ngại phải trải qua được ví như 

những con đường quanh co, núi 

đồi trắc trở. Điều đó cũng diễn tả 

hành trình mà người trẻ mong 

muốn được Chúa hướng dẫn để 

được trưởng thành toàn diện 

trong đời sống đức tin cũng như 

trong đời sống thường nhật. 

- Cuộc gặp gỡ của Chúa 

Giêsu với hai môn đệ cũng diễn 

tả sự quan tâm, quan phòng của 

Chúa luôn đoái nhìn mỗi người 

chúng ta. Cuộc đối thoại đó cũng 

nhắc nhớ người trẻ về ước mong 

được trò chuyện với Chúa mỗi 

ngày, và khao khát đón nhận sự 

đồng hành của Giáo hội trong 

cuộc sống đời thường. 

- Phía trƣớc họ là con 

đƣờng khúc khuỷu – diễn tả 

hành trình Emmau mà họ đang 

đi. Và con đường đó dẫn 
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về Thánh Giá (được đặt cao 

nhất trong khối logo tròn) như 

nhắc mỗi người chúng ta cùng 

bước trên con đường Ngài đã đi 

qua, dám dấn thân, tin tưởng vào 

Ánh Sáng Phục Sinh đang lan 

tỏa và hướng chúng ta về quê 

trời. 

- Những tia sáng và Thánh 

giá đi ra khỏi đường tròn của 

logo thể hiện tính siêu việt và 

phá vỡ những giới hạn mà sự 

Phục Sinh của Chúa mang đến 

cho người trẻ. Điều đó mang lại 

hy vọng rằng những giới hạn của 

bản thân sẽ được phá vỡ khi 

chúng ta tin vào Ánh Sáng Phục 

Sinh, tin vào sự đồng hành của 

Chúa trên tiến trình thăng tiến 

của mỗi người cách riêng là 

người trẻ. Sự phát triển toàn diện 

nhằm hướng người trẻ và mời 

gọi người trẻ chia sẻ khả năng, 

sử dụng nén vàng Chúa trao để 

can đảm dấn thân loan báo Tin 

mừng như hai môn đệ. 

- Màu sắc của logo được sử 

dụng dựa trên 5 màu chủ đạo 

mang màu sắc trẻ trung, tươi vui, 

diễn tả ý nghĩa niềm hy vọng của 

mầu nhiệm Phục Sinh 

* Sắc Cam của lửa – biểu 

tượng nguồn ơn Chúa Thánh 

Thần, của nhiệt huyết, được 

chọn tô cho hình ảnh Chúa 

Giêsu, như muốn tập trung 

nguồn ơn sức mạnh mà người 

trẻ cần tìm kiếm cho cuộc đời 

mình chính là Chúa Giêsu. 

* Sắc Xanh Dƣơng diễn tả 

sắc xanh của hy vọng, sự mong 

chờ niềm vui của ơn cứu độ. 

* Sắc Xanh Lá mang sức 

sống tinh thần của người trẻ, 

màu sắc của sự tươi mát và tinh 

thần sống xanh nhắc nhớ người 

trẻ trong việc chung tay bảo vệ 

ngôi nhà chung. 

* Sự hoà quyện của 3 sắc 

màu trên hướng tới Thánh Giá 

màu Đỏ – biểu tượng của tình 

yêu, nhắc nhớ về sự hy sinh của 

Chúa trên Thập Giá, về Bí tích 

Tình Yêu và con 

đường Trắng diễn tả sự Phục 

Sinh - con đường hướng người 

trẻ về quê trời trong hân hoan và 

vững tin vào mầu nhiệm sống lại 

của Chúa Giêsu. 

Nguồn: Ủy ban Mục vụ Giới 

Trẻ – Thiếu Nhi 
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LỄ HỘI GIÁNG SINH 

"ĐẾN ĐỂ YÊU THƯƠNG 2019" 
TT Caritas TGP Sài Gòn 

 
 

ễ Hội Giáng Sinh là dịp để mọi người, mọi tổ chức, cá nhân, 

và nhóm cùng liên đới với nhau trong tinh thần hiệp thông và 

chia sẻ, để yêu thương và trao tình yêu thương ấy cho 

những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

Lễ hội Giáng Sinh năm nay với chủ đề: "Đến Để Yêu Thương" đã 

diễn ra vào ngày 21/12/2019 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận 

Sài Gòn. Với số lượng trẻ tham dự năm nay là 3.178 em và số lượng 

người phụ trách đồng hành với các em là 287 vị.  

L 
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Trong đó có 285 em 

khiếm thị, 70 em khuyết 

tật nặng, 297 em khuyết 

tật nhẹ, 332 em khiếm 

thính và 2.194 em vận 

động bình thường thuộc 

48 Đơn vị, cơ sở nuôi 

dưỡng, giáo dục và 

chăm sóc trẻ trong địa 

phận của Tổng Giáo 

phận Sài Gòn. Ban tổ 

chức còn dành hơn 800 

phần quà cho các em 

thuộc những cơ sở 

không thể đến tham dự 

lễ hội và những em có 

hoàn cảnh khó khăn 

thuộc các gia đình nghèo 

ở xa.  

Từ 6g00 sáng các tình 

nguyện viên và thành 

viên Caritas từ khắp nơi 

đổ về Trung tâm Mục vụ 

TGP để rộn ràng chuẩn 

bị mọi thứ cho lễ hội. 

Nào là trang trí, xếp ghế, 

dọn dẹp, sắp xếp... mọi 

người đều tất bật với các 

khâu chuẩn bị hết sức 

chu đáo và tận tâm. 
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Đúng 12 giờ trưa 

tất cả các gian hàng 

đều mở cửa bắt đầu 

phục vụ. Đến với lễ 

hội các em được 

trang bị mỗi em một 

túi balo xinh xắn 

trên lưng và được đi 

tham gia các gian 

hàng ẩm thực và trò 

chơi cũng như quà 

lưu niệm do các 

giáo xứ, giáo hạt và 

một số ân nhân 

trong Tổng Giáo 

phận trao tặng. Có 

24 gian hàng ẩm 

thực với rất nhiều 

món ăn phong phú, 

đa dạng, hợp vệ 

sinh, phù hợp với sở 

thích của các em 

thiếu nhi và 8 gian 

hàng quà lưu niệm.  

Các thành viên phục vụ các gian hàng là những thành viên Caritas 

của các giáo xứ, giáo hạt trong TGP. Với tất cả lòng yêu mến và tận 

tâm, mỗi người đều mong muốn mang đến cho các em những món 

quà quý báu nhất của mình là thời gian, công sức, vật chất, và tình 

yêu mến thực sự dành cho các em.  
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Bên cạnh đó còn có 12 

gian hàng trò chơi dành 

cho các em vận động bình 

thường và 8 gian hàng trò 

chơi dành cho các em vận 

động hạn chế, do các nhóm 

tình nguyện viên, các cộng 

đoàn Dòng Tu, các thầy 

chủng sinh và giới trẻ đảm 

nhiệm.   

Mỗi một gian hàng trò chơi là cả một công trình nghiên cứu và 

chuẩn bị kỹ lượng về hình thức chơi và các món quà mà các em sẽ 

được nhận. Những người phục vụ ở đây ước mong có thể đem lại 

cho các em những niềm vui cực kỳ hấp dẫn và thú vị. Qua đó giúp 

các em có cơ hội để hòa mình với các bạn và cảm thấy mình thực sự 

được yêu thương và quan tâm.  Những tiếng hò reo của các tình 
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nguyện viên cổ vũ cho các em mỗi khi chơi trúng hay thực hiện được 

một động thái thành công là sự khích lệ và động viên rất lớn cho các 

em, giúp các em cảm nhận được sự yêu thương nơi mọi người. 

Bên cạnh các hoạt động ẩm thực và trò chơi và quà lưu niệm trải 

dài từ 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều, các em còn được hòa mình vào 

không khí vui nhộn và sống động của chương trình ca nhạc văn nghệ 

đặc sắc của lễ hội từ 16 giờ chiều đến 19 giờ tối. Tiết mục hoạt cảnh 

Giáng sinh năm nay do các em thuộc Trung tâm Phát Huy Bình Triệu 

đảm trách với nội dung nói về những hoàn cảnh của các trẻ em mồ 

côi, lang thang cơ nhỡ đã được đón về Trung tâm để được cưu mang 

và chăm sóc. Những hoàn cảnh của các em trong vở kịch là đại diện 

cho biết bao nhiêu hoàn cảnh đặc biệt tương tự của các em thuộc các 

cơ sở đang tham gia trong lễ hội.  

 

Khi Cha Giám đốc Caritas Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, SDB chính 

thức khai mạc lễ hội, cũng là lúc cả quảng trường rất vui mừng chào 
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đón Đức Tổng Giám mục TGPSG (ĐTGM) Giuse Nguyễn Năng. Ngài 

đã dành cho các em những lời chào bằng tất cả cảm xúc: “Cha cảm 

thấy được niềm vui của các con và cũng cảm thấy các con được yêu 

thương rất nhiều”…“Thiên Chúa luôn mãi thương xót, mầu nhiệm Con 

Thiên Chúa nhập thể xuống trần trong cảnh nghèo khó là để thương 

yêu và chia sẻ nỗi đau của con người”.  Đó chính là lý do mà Ban tổ 

chức đã đặt tên cho chủ đề của lễ hội là: "Đến Để Yêu Thương", các 

em đến để được mọi người yêu thương và mọi người phục vụ đến để 

dành yêu thương cho các em và cho nhau. Lễ hội Giáng Sinh là lễ hội 

của sự chia sẻ và trao tặng tình yêu thương.  

 

 

Chương trình được tiếp tục với các tiết mục xiếc, hài, ca múa của 

các nghệ sĩ và ca sĩ nổi tiếng như: nghệ sĩ Minh Tiến, nghệ sĩ Hùng 

Nghiêm... ca sĩ Vy Oanh, ca sĩ Lập Huy, nhạc sĩ ca sĩ Đức Huy, nhóm 
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tốp ca Lửa Hồng, vũ 

đoàn Gold Star, các em 

thiếu nhi giáo xứ Tân 

Phước,...  Không khí của 

lễ hội tràn ngập trong 

tình yêu thương khi mỗi 

người đều dành cho các 

em những cử chỉ, lời nói 

và hành động đầy ân cần 

và niềm nở; các vị phụ 

trách từng cũng dành sự 

quan tâm đặc biệt đến 

từng khu vực của mình 

để mong sao mọi thành 

viên đều được chăm lo 

các phần ăn mà không bị 

đói lả vì mải lo làm việc;  

các tình nguyện viên dù 

đến từ những nhóm hay 

tổ chức nào cũng đều 

hòa với không khí của lễ 

hội để chu toàn cách tốt 

nhất trách nhiệm của 

mình và những công việc 

có liên quan... Mọi thành 

phần trong từng Tiểu 

Ban đều làm việc hết 

mình từ sáng sớm đến 

khi hết thời gian phục vụ 

của Tiểu Ban mình.  
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Thấp thoáng 

đâu đó những 

thành viên của 

Tiểu ban Môi 

trường luôn âm 

thầm và nhẹ 

nhàng, tinh tế 

quan sát và nhìn 

thấy những cọng 

rác bị đánh rơi để 

thu gom ngay. 

Đâu đó những con người thường xuyên túc trực ở những khu vực tập 

trung nhiều người ra vào  phải dọn dẹp như nhà vệ sinh hay khu vực 

ẩm thực... để luôn giữ được sự sạch sẽ và thơm tho, tiện nghi cho 

mọi người. 
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Bên cạnh những con người đang âm thầm hết mình phục vụ trực 

tiếp cho các em còn phải kể đến các vị ân nhân đã hết lòng đóng góp 

cho Chương trình những phần quà ý nghĩa và đượm tình yêu mến. 

Họ là các Tổ chức, Công ty, nhóm; các đơn vị Doanh nhân Công giáo 

đã luôn quảng đại dành một ngân khoản to lớn đóng góp cho lễ hội. 

Với số lượng các phần quà đều là 4000 phần, đây là một con số 

không nhỏ, thế nhưng lòng quảng đại của quý vị ân nhân còn lớn hơn 

như vậy nữa.  Đây chính là những cánh tay nối dài của lòng bác ái và 

tinh thần Caritas luôn mong mỏi được vươn đến.  Lòng bác ái đã thực 

sự được thể hiện bằng chính hành động đầy tình thương mà không 

mong đợi được đáp trả, không mong được tôn vinh.  

 

Lễ hội kết thúc lúc 19g00 sau tiết mục múa của các thành viên Tiểu 

Ban Ông Bà Noel. Các em ra về trong trật tự dưới sự hướng dẫn và 

điều phối của những người có trách nhiệm.  
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Trên khuôn 

mặt của các em 

lúc này là niềm 

vui tràn ngập vì 

đã nhận được 

biết bao tình yêu 

thương mà lễ hội 

dành cho các em. 

Niềm vui ấy 

không chỉ là ở nơi 

các em, nhưng 

cũng là niềm vui 

của Ban Tổ chức 

và người phục vụ 

vì đã được trao 

ban chính tình 

yêu nhưng không 

của mình cho 

người khác. Một 

niềm vui thực sự 

khó diễn tả và 

khó phai trong 

lòng mỗi người. 

Tạ ơn Chúa vì lễ 

hội đã diễn ra tốt 

đẹp và thành 

công. 
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DANH SÁCH ÂN NHÂN HỖ TRỢ LỄ HỘI GIÁNG SINH  

CỦA TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT 2019 

STT ÂN NHÂN SỐ TIỀN 

I. CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ HIỆN KIM  

1 Chị Quỳnh Chi 2.000.000 

2 Huỳnh Quang Hùng 2.000.000 

3 Một Ân nhân 1.000.000 

4 Nguyễn Trần Vân Quỳnh 4.000.000 

5 Một người Gx. Phú Hòa 1.000.000 

6 Anh chị Trường Australian  2.000.000 

7 Anh chị Tám - Gx.Trung Mỹ Tây 1.000.000 

8 Anh chị Hà Lạ 500.000 

9 Anh chị Trang 200.000 

10 Anh chị Bảo 1.000.000 

11 Phạm Văn Dang 3.000.000 

12 Một Ân nhân 1.000.000 

13 Anh chị Ngọc Giàu 10.000.000 

14 Cha Giám Đốc 1.000.000 

15 Cô Ánh Chí 1.000.000 

16 Doanh Nhân Công Giáo 50.000.000 

17 Đào Thị Xuân Mai Gx. Bùi Phát 3.000.000 

18 Ông Bà Đặng Văn Tưởng  100.000.000 

19 Ngọc Oanh 650.000 

20 Cô Đẹp và cô Mai 1.000.000 

21 Một ân nhân giáo xứ An Phú 1.000.000 

22 Cô Thúy – Gx. Hòa Hưng    1.000.000 

23 
Cô Phạm Thị Soi và cô Phạm Thị Bích – 

Gx. Trung Mỹ Tây 
1.000.000 

24 Ông Bà Nam  Cô Bích  2.000.000 
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25 Cô Minh Thư 500.000 

26 Chú Nam – Mái ấm Têrêsa 500.000 

27 Chị H ng Vi 200 USD 

28 Chị Ngọc – Gx. Hòa Hưng 1.000.000 

29 Đại l  Đ ng Hưng Di Linh - Lâm Đ ng 1.000.000 

30 
Nhà thuốc tây Bảo Phư ng - Di Linh - 

Lâm Đ ng 
1.000.000 

31 
V t li u  ây d ng Trang Tưởng - Di Linh 

- Lâm Đ ng 
500.000 

 TỔNG CỘNG  
194.850.000 

200 USD 
 

II. CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ TẶNG PHẨM 

STT TÊN ĐÓNG GÓP 

1 
Ông Bà Lê Thanh Liêm - 

Công ty Mina  

280 bàn ăn cho phố ẩm th c,  

944 suất ăn trưa và 

439 suất ăn tối cho cộng tác viên 

chư ng trình lễ hội. 

2 
Bà V  Hoàng   n – công ty 

Hoàng Đức 

211 suất ăn sáng 

826 suất ăn x  

320 suất ăn chiều cho cộng tác viên 

lễ hội 

3 

Bà Đỗ Thị Nguy t và chị 

Nguyễn Thụy Thùy Dung - 

Công ty Thép Pomina 

4000 phần quà để ông già Noel tặng,  

Các phần thưởng rút thăm may mắn 

và xổ số trong lễ hội. 

4 
Ông Bà Trần Ngọc Đức - 

Công ty Rạng Đông S.P.Ca 

4000 chai sữa tắm và toàn bộ gel v  

sinh tay cho lễ hội. 

5 Chị Nguyễn Thị Di u Anh 29 Con thú len móc tay 

6 
Anh Sang và nh m nhac 

Chất U ulele 

Phục vụ trong gian hàng  Ti ng hát 

Thiên thần  cho tr  v n động hạn 

ch  

7 
Anh Sang và nh m làm bong 

b ng 
Trang trí bong b ng cho toàn lễ hội 
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8 
Cô Phạm Thị Dung Hòa - 

Caritas Gx.  Bùi Phát 
10 thùng sữa 

9 
Cô Mai Thị Sáng - Caritas 

Gx. Bùi Phát 

130  hăn mềm  

200 Kem đánh răng  

600 Bánh Indo 

10 Cô Trần Thị Dung 200 bánh  em 

11 

Cô Nguyễn  nh Chí - 

Chuyên viên VLTL Mái ấm 

Têrêsa Calcutta 

Các phần quà cho các b  trong các 

gian hàng trò ch i cho tr   hi m thị 

12 

Ông Nguyễn Công Trần V  - 

C  sở sản xuất rư u Djiring -

Di Linh - Lâm Đ ng 

20 phần quà: bút màu, hộp màu  

13 Công ty Khang Minh V  
Các phần quà cho gian hàng trò ch i 

cho tr   hi m thị 

14 

Nh m CTV Ban Hỗ tr  

Người Khuy t t t Caritas 

TGP 

150 Thú bông 

15 Hạt Bình An 1200 Bánh Pizza, Hamburger 

16 Hạt H c Môn 
800 Đùi gà, 1000 Trà đào, 1000 

Bánh mì cua 

17 Gx Hàng  anh Hạt Gia Định 
1 Gian hàng trò ch i 2000 phần quà, 

700 Đùi gà 

18 Gx Bình Hòa Gia Định 1500 Cá viên chiên 

19 Gx Thị Nghè - Gia Định 700 Phần Súp cua 

20 
Gx Nguyễn Duy Khang - Gia 

Định 
1500 Nước sâm 

21 Gx Hòa Hưng - Phú Thọ 500 phần Quà lưu ni m 

22 Gx Tân Phú Hòa - Phú Thọ 300 phần Quà lưu ni m 

23 Gx Tân Trang - Phú Thọ 700 phần Quà lưu ni m 

24 
Gx Đ ng Ti n, Phú Hòa, 

Thăng Long 
700 phần Quà lưu ni m 

25 Giò chả Đức Hư ng. USA 500 phần Quà lưu ni m 

26 Gia đình Nhỏ - Phú Thọ 200 phần Quà lưu ni m 
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27 Gia đình cô Thanh - Phú Thọ 500 phần Quà lưu ni m 

28 Gx Tân Phước - Phú Thọ 2 Gian hàng 3500 phần quà 

29 Gx Bình Thới - Phú Thọ 2 Gian hàng trò ch i 2000 phần quà 

30 Gx Phú Trung - Tân S n Nhì 700 Xiên que 

31 Gx Tân Vi t - Tân S n Nhì 1500 Trà sữa 

32 
Gx Bình Thu n - Tân S n 

Nhì 
1000 Bánh ngọt 

33 Gx Tân Phú - Tân S n Nhì 2000 Chanh Dây 

34 Hạt Tân S n Nhì 1000 Đ  ch i tr  em 

35 Hạt Gò Vấp 2500 Kem tư i 

36 Hạt Phú Nhu n 3400 Sữa tư i, 800 Quà lưu ni m 

37 
Gx Thánh Gia, Tân Định, 

Xóm Lách - Tân Định 
500 Bánh ngọt 

38 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 

Tân Định 
500 Đùi gà 

39 Gx Vườn  oài - Tân Định 1500 Xúc xích 

40 Gx Regina Mudi - Tân Định 1000 Súp cua 

41 Gx Phaolo 3 - Tân Định 500 Bánh bao 

42 Hạt   m Chi u 1200 Bánh Sandwich 

43 Gx Thạch Đà -   m Mới 1000 Cá, Bò viên 

44 Gx Lam S n -   m Mới 1000 Bánh mì tư i 

45 
Gx Nữ Vư ng Hòa Bình - 

  m Mới 
1500 Nước sâm 

46 Gx H p An -   m Mới 300 Quà lưu ni m 

47 Gx Trung Bắc -   m Mới 250 Quà lưu ni m 

48 Gx Hà Đông -   m Mới 
200 Quà lưu ni m,  

1 gian hàng trò ch i 2000 phần quà 

49 
Gx Fatima Bình Tri u - Thủ 

Đức 
1000 Đùi gà  
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50 Gx Thánh Khang - Thủ Đức 500 Hoàng thánh chiên 

51 Gx Tam Hải - Thủ Đức 400 Chả giò chiên 

52 Gx Bình Chiểu - Thủ Đức 1 Gian  hàng trò ch i 1000 phần quà 

53 Gx Thánh Cẩm - Thủ Thiêm 500 Bắp xào 

54 Gx Cao Thái - Thủ Thiêm 
1000  iên que và một số quà 

 huy n thi n 

55 Gx Tân Đức - Thủ Thiêm 500 Sandwich 

56 Gx Tân L p - Thủ Thiêm 1000 Kem 

57 Gx Minh Đức - Thủ Thiêm 500 Đùi gà 

58 Công ty  nh H ng 4000 Bánh Plan, Sữa chua 

59 Hạt Chí Hòa 2000 Quà lưu ni m 

60 Gx Nghĩa Hòa - Chí Hòa 1 gian hàng trò ch i 1200 phần quà 

61 
Gx Cầu Kho, Đức bà Fatima 

- SGCQ 
200 phần Quà lưu ni m 

62 Gx Ch  Đ i - SGCQ 300 phần Quà lưu ni m 

63 Gx Vườn Chuối - SGCQ 100 phần Quà lưu ni m 

64 Gx Phanxicô Đa ao - SGCQ 100 phần Quà lưu ni m 

65 
Gx An Bình, Jean D’Arc, 

Ch  Quán, Bàn Cờ 
200 phần Quà lưu ni m 

66 Gx Phanxico Xavie - SGCQ 300 phần Quà lưu ni m 

67 Một ân nhân Gx Jean D’Arc 50 phần Quà lưu ni m 

68 Nhóm WTO 1000 phần Quà lưu ni m 

69 Nh m Bốn Phư ng Trời 1 Gian hàng trò ch i 1500 phần quà 

70 
Nhóm Hành Trình Yêu 

Thư ng 
1 Gian hàng trò ch i 1000 phần quà 

71 Cô Uông Thị Kim Chi 200  hăn mặt và 3 con thú nhún 

72 
Nhóm YAC Doanh Nhân 

Công Giáo Tr  
Hỗ tr  Nước Ngọt toàn lễ hội 

73 
Cty TNHH ĐT & PT Phan 

Gia Trang 
Hỗ tr  cho mư n 20 Quạt h i nước 
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I. CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN PHỤC VỤ 

1 
Qu  thầy Đại Chủng vi n Thánh 

Giuse Sài Gòn 

Ban hỗ tr  đặc bi t, Phục vụ 

gian hàng trò ch i các em v n 

động bình thường và  huy t t t 

nặng 

2 
Qu  thầy Dòng Thừa Sai Thánh 

Tâm 
Tiểu ban ông, bà Noel 

3 
Qu  thầy Dòng Thừa Sai Đức 

Tin 
Tiểu ban ông, bà Noel 

4 
Qu  nữ tu Học vi n Dòng M n 

Thánh Giá Khi t Tâm 
Tiểu ban ông, bà Noel 

5 
Các em Thanh Tuyển Dòng M n 

Thánh Giá Ch  Quán 

Ban v  sinh tay và phục vụ gian 

hàng trò ch i các em  huy t t t 

nặng 

6 
Qu  nữ tu và chị em nhà đ  tử 

Dòng Nữ Tu Đức Bà 

Gian hang trò ch i tiểu ban 

 huy t t t 

7 
Quý nữ tu học vi n dòng Phan 

Sinh 
Ban v  sinh môi trường 

8 
Lưu xá đ  tử và sinh viên dòng 

Đức Bà Truyền Giáo 
Ban v  sinh môi trường 

9 Sinh viên Công Giáo Tiểu ban ông, bà Noel 

10 Các em tu sinh La San Tiểu ban ông, bà Noel 

11 
Anh Nguyễn V  Hoàng và các 

bạn hữu 
Ban c  động 

12 
Chị Thanh Nga và Câu lạc bộ 

Đất Vi t  cùng các bạn hữu 
Ban đ ng hành tr t t  

13 
Anh Đại và Ban Mục Vụ Giới 

Tr  TGP TP.HCM 
Ban đ ng hành tr t t  

14 
Gia đình anh chị Hoạt trong ban 

giữ xe 
Ban giữ xe 

15 
Trưởng Linh, Trưởng Bình và 

các nh m Hướng Đạo. 
Ban đ ng hành tr t t  

16 Nh m Legio Bình Thu n Tiểu ban Môi trường 
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17 
Các y, bác sĩ, nhân viên y t  

b nh vi n Đa Khoa Thánh Mẫu 
Ban hỗ tr  y t  

18 
Cô Nguyễn  nh Chí - Giảng 

Viên Đại học   Dư c TP HCM 
Ban hỗ tr  người  huy t t t 

19 
Nh m sinh viên vât l  trị li u 

trường ĐH D TPHCM 

Phục vụ gian hàng trò ch i cho 

các em  huy t t t nặng 

20 

Nh m bạn anh Quang, anh 

Thắng: Công ty tổ chức s   i n 

 oung, Qu n Tân Phú 

Phục vụ gian hàng “Ti ng hát 

Thiên Thần” cho các em  huy t 

t t nặng và  hi m thị 

21 MC Mình Khoa, MC Uyên Anh MC chư ng trình 

22 Nhạc sĩ Giuse Lê Đức Hùng Ban văn ngh  

23 Nh m Tốp Ca Lửa H ng Ban văn ngh  

24 
Anh chị Ngọc Lan và V  Đoàn 

Gold Star 
Ban văn ngh  

25 
Nh m hòa tấu đ n  từ dàn nhạc 

Harmonica Vi t Nam 
Ban văn ngh  

26 Nhạc sĩ - Ca sĩ Đức Huy Ban văn ngh  

27 Ca sĩ L p Huy Ban văn ngh  

28 Ca sĩ Ngọc Mai Ban văn ngh  

29 Ca sĩ Vy Oanh Ban văn ngh  

30 Trung tâm Phát Huy Bình Tri u Ban văn ngh  

31 
Các em Thi u nhi Gx. Tân 

Phước. 
Ban văn ngh  

32 
Đội  èn Đ ng Hư ng Quần 

Cống 
Ban văn ngh  

33 Cô Huỳnh Cát Viên 
Hỗ tr  ngôn ngữ    hi u các em 

 hi m thính 

34 Công ty Innovo 

Hỗ tr    t nối các tình nguy n 

viên ông bà Noel người nước 

ngoài. 
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CARITAS TGP SÀI GÒN 

LƯỢNG GIÁ DỰ ÁN: “HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT 
TẬT VẬN ĐỘNG HÒA NHẬP DỰA VÀO CỘNG 

ĐỒNG” SAU 3 NĂM HOẠT ĐỘNG 

TT Caritas SG 

 

hận thấy được nhu 

cầu và những khó 

khăn của các gia đình 

có trẻ khuyết tật vận động và 

đang cần được hỗ trợ can thiệp 

trong địa bàn Tổng Giáo phận 

Sài Gòn, Ban Hỗ trợ Người 

Khuyết tật (HT NKT) của Caritas 

TGP Sài Gòn thực hiện Dự án: 

“Hỗ Trợ Trẻ Khuyết tật Vận 

động Hòa nhập Cộng đồng”. 

Sau ba năm dự án được thực 

hiện, ngày 14/12/2019, tại Hội 

trường Tòa Giám mục Tổng Giáo 

phận Sài Gòn, các thành phần 

trong Ban đã ngồi lại cùng lượng 

giá, rút ưu khuyết điểm, để 

N 
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Các thành viên trong Ban Hỗ trợ ngƣời khuyết tật Caritas Sài Gòn thảo luận 

 

trong tương lai có thể phục vụ tốt 

hơn cho các bệnh nhân. 

Hiện diện trong buổi lượng giá 

có Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng 

– Giám đốc Caritas TGP Sài 

Gòn, nữ tu Trần Thị Mộng Thu – 

đại diện Caritas Việt Nam, nữ tu 

 Elisabeth Marie Vũ Thị Tuyết 

Minh – phụ trách Ban HT NKT 

Caritas Sài Gòn, cô Nguyễn Ánh 

Chí - Giảng viên bộ môn Vật lý 

Trị liệu trường Đại học Y Dược, 

bác sĩ Lê Thị Thanh – phụ trách 

Âm ngữ trị liệu, các trị liệu viên 

và giáo viên đang hỗ trợ cho các 

bé tại Phòng trị liệu - Mái ấm 

Têrêsa Calcutta,  đại diện câu lạc 

bộ phụ huynh trẻ có tổn thương 

não ở Mái ấm, các thành viên 

Caritas và các cộng tác viên 

trong Ban. 

Sau lời kinh thánh hóa buổi 

họp măt, Cha Vinh Sơn đã có đôi 

lời khai mạc, chào thăm mọi 

người hiện diện. Sau đó, từng 

thành phần báo cáo trách nhiệm 
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của mình đã thực hiện, cùng mọi 

người rút ưu khuyết điểm và 

hướng đến phần hoạt đông trong 

tương lai. 

Sau đó chị Hoàng Oanh và nữ 

tu Tuyết Minh chia sẻ về tiến 

trình thực hiện dự án, về đối 

tượng phục vụ, báo cáo những 

thuận lợi và những khó khăn của 

Dự án trong thời gian thực hiện, 

giới thiệu các thành phần tham 

dự phục vụ dự án, gồm những 

người đến với trẻ qua kiến thức 

chuyên môn như cô Ánh chí, Bác 

sĩ Thanh….. những người luôn 

sẵn sàng giúp các cháu những 

dụng cụ tập vật lý trị liệu như chị 

Dung nhóm Niềm Tin, có những 

người đến với trẻ để giúp quản 

lý, chăm sóc các cháu khi các 

cháu hiện diện cũng như tương 

quan với gia đình các cháu. Sự 

nhiệt tình không dừng ở đó, các 

cô sau thời gian phục vụ trẻ còn 

dành thời gian đan những con 

thú xinh xắn bằng len để tặng 

các cháu, và mong ước đan 

được nhiều để bán gây quỹ phục 

vụ cho Mái ấm Têrêsa Calcutta. 

 

 
Nt. Tuyết Minh, cô Nguyễn Ánh Chí và Nt. Mộng Thu 
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Hoạt động của Dự án bao 

gồm: 

-Chương trình hỗ trợ can thiệp 

phục hồi chức năng: Vật lý trị 

liệu, âm ngữ trị liệu và giáo dục 

can thiệp sớm, thủy trị liệu, giải 

trí trị liệu… 

-Tổ chức các chương trình tập 

huấn, hỗ trợ cho phụ huynh, 

người chăm sóc và Cộng tác 

viên tham gia các kiến thức và kỹ 

năng về chăm sóc và hỗ trợ cho 

trẻ ở nhà và về quản lý stress, 

tham vấn tâm lý... 

-Đồng hành, chia sẻ, tư vấn 

cùng phụ huynh và người chăm 

sóc trẻ. 

-Các hoạt động sinh hoạt cộng 

đồng: Vui Tết Trung Thu, Lễ hội 

Giáng Sinh, Tết Nguyên đán, trị 

liệu bằng bùn khoáng, thủy trị 

liệu tại hồ bơi cộng đồng... 

Đối tượng của Dự án là trẻ 

khuyết tật vận động trong độ tuổi 

từ 0 – 6 tuổi thuộc gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn trong địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh.  

Các hoạt động của Dự án 

được thực hiện tại phòng trị liệu 

của Caritas: mái ấm Têrêsa 

Calcutta Phú Thọ, nằm trên hẻm 

đối diện địa chỉ 130 Trịnh Đình 

Trọng, P. Phú Trung, Quận Tân 

Phú. Đây là căn nhà được ông 

bà Đoàn cho Caritas mượn cách 

nhưng không, với ước nguyện 

cùng góp sức với Caritas chăm 

sóc trẻ khuyết tật. 

Trong chương trình lượng giá, 

các phần trong dự án lần lượt 

được người phụ trách chia sẻ, có 

những thuận tiện, cũng như 

không thiếu những khó khăn. Có 

những giới hạn về chuyên môn, 

nhưng luôn có tinh thần hăng say 

tham gia học hỏi qua những buổi 

tập huấn. 

 
Bác sĩ Lê Thị Thanh chia sẻ và góp ý 

Bác sĩ Thanh chia sẻ: “Mục 

tiêu của chương trình là chăm 

sóc cho trẻ tổn thương não hoạt 

động hòa nhập cộng đồng. Do sự 

hạn chế trong việc đi đứng, nên 
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làm cho trẻ hạn chế trong việc 

hòa nhập cộng đồng. Có những 

đứa trẻ phần trí óc bình 

thường, nhưng do sự hạn chế đi 

đứng và một phần cũng do các 

phụ huynh chiều các cháu quá 

và chưa biết cách hỗ trợ, nên 

không để cho các cháu có cơ hội 

thể hiện.Chương trình của chúng 

ta cố gắng phối hợp làm sao để 

giúp đứa trẻ hòa nhập cộng đồng 

khi cháu lớn lên.”  

 
Cô Nguyễn Ánh Chí 

Cô Nguyễn Ánh Chí chia 

sẻ:“Chúng ta thực hiện dự án 

này trước tiên cho một số trẻ 

trong các giáo xứ, khu vực gần 

đây, khi công việc tốt đẹp 

chương trình sẽ mở rộng đối 

tượng tham gia và mời gọi nhiều 

người đến cộng tác chúng ta, 

mời gọi nhiều mảng kiến thức 

hợp lại với nhau để giúp trẻ. Hiện 

nay chúng tôi đang cộng tác với 

Ban HT NKT Caritas theo mô 

hình ICF Quốc tế, đó là mô hình 

“Phát triển Hoạt động Chức 

năng và sự Tham gia của 

Người Khuyết tật”. Chúng tôi 

muốn chia sẻ những gì mình đã 

làm cho Caritas TGP Sài Gòn, 

cùng chung tay chăm sóc cho 

các cháu khuyết tật.” 

Trong buổi lượng giá, đại diện 

từng thành phần tham dự trong 

Ban cùng chia sẻ cảm nhận về 

kinh nghiệm, về cảm nhận trong 

thời gian phục vụ dự án. 

Buổi lượng giá, đánh giá kết 

quả Dự án kết thúc, Cha Vinh 

Sơn – Giám đốc Caritas đã ngỏ 

lời cám ơn đến các thành phần 

trong Ban HT NKT, và mong ước 

Dự án được phát triển để có 

nhiều trẻ hơn được can thiệp, 

được chữa trị, giúp các cháu hòa 

nhập vào cộng đồng và tương lai 

sẽ tốt đẹp.  
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Sau đó mọi người bước vào 

phần chia tổ thảo luận, với 

những đề xuất, mở ra hướng 

thực hiện Dự án “Hỗ trợ trẻ 

Khuyết tật Vận động Hòa nhập 

Dựa vào Cộng đồng”  

cách tốt đẹp và hiệu quả hơn. 

Sau đó, mọi người cùng dùng 

chung bữa trưa, thưởng thức 

món bún bò nóng, cho tình thân 

thêm phần ấm áp, với ước mong 

phục vụ chăm sóc trẻ khuyết tật 

mỗi ngày thêm tận tình, thêm 

chuyên môn, thêm hiệp nhất 

trong tình thương của Chúa, 

Đấng là nguồn mạch Yêu 

Thương. Buổi lượng giá đã kết 

thúc trong niềm vui và nụ cười 

lúc 12g30 cùng ngày. 
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CARITAS TGP SÀI GÒN  

Chuyến Đi Bác Ái Tại Bình Phƣớc 

TT Caritas TGP Sài Gòn 

 
 

gày 16 tháng 12 năm 

2019, nữ tu Têrêsa 

Nguyễn Thị Ngọc Thủy 

- Phó Giám đốc Caritas TGP Sài 

Gòn cùng với Caritas giáo xứ An 

Phú đã đến thăm và tặng quà 

cho anh chị em hộ dân tộc nghèo 

và đặc biệt khó khăn tại giáo xứ 

Đồng Tâm, tỉnh Bình Phước. 

Hoạt động này tiếp nối chương 

trình “Ngày thế giới người nghèo” 

đến các anh chị em vùng xa. 

Đoàn mang theo tổng số 150 

suất quà, được đóng gói sẵn 

chất trên xe tải. 

Khởi hành từ giáo xứ An Phú, 

tới nơi mọi người đã tề tựu tại 

địa điểm truyền giáo thuộc giáo 

xứ Đồng Tâm, những cụ già mắt 

lòa được con cháu dẫn tới, 

những bà cụ dân tộc S‟Tiêng 

ngón chân vì đi bộ nhiều đã bè 

N 
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hết cả ra, gân guốc nhưng vẫn 

còn khỏe mạnh lắm, xốc theo cả 

chiếc gùi vải tự chế để "thồ" đồ 

về. Cũng có những người phụ 

nữ, đầu còn đội nguyên chiếc mũ 

bảo hiểm, đến khi lên nhận quà 

cũng không bỏ ra. Ai cũng háo 

hức chờ nhận quà. 

Đến với anh em dân tộc lần 

này, mỗi suất quà gồm bao gạo 

5kg, bánh kẹo, mì tôm, nước 

mắm, nước tương, đường… đều 

là những nhu yếu phẩm thiết 

thực và cần thiết cho cuộc sống 

hàng ngày của mọi người.  

Ra về, nhìn ai cũng túi to, 

thùng nhỏ, thậm chí phải “sai” cả 

con cháu ra xách về cùng, thật 

sự mỗi thành viên của đoàn bác 

ái cũng thấy ấm lòng biết bao. 

Càng ấm lòng khi 

được bà con trước 

khi về đều ra tận nơi 

chào và cám ơn rất 

chân tình! 

Xúc động khi đón 

nhận phần quà của 

đoàn, ông Chánh 

giáo xứ Đồng Tâm, 

đại diện bà con chia 

sẻ: "Bà con ở đây chủ yếu là 

người dân tộc S‟Tiêng, sống rải 

rác ở nhiều nơi, có nơi cách đây 

hàng chục ki lô mét. Đời sống 

còn khó khăn, lại ít đi lễ, đi nhà 

thờ thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh 

thần. Do đó, những chương trình 

bác ái từ cộng đồng là nguồn 

động viên trở lại đạo và giúp đỡ 

đồng bào vượt khó vươn lên 

trong cuộc sống”. 

Chuyến đi diễn ra tốt đẹp, 

Caritas TGP Sài Gòn xin chân 

thành cảm ơn Caritas giáo xứ An 

Phú đã tạo điều kiện, phương 

tiện trong “chuyến đi bác ái”, các 

nhà tài trợ, mạnh thường quân, 

đã mang “hơi ấm tình người” đến 

với anh em dân tộc, vùng sâu, 

vùng xa. 
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CARITAS TGP SÀI GÒN 

Thánh Lễ Giáng Sinh  
Tại Mái Ấm Hà Đông 

 

hằm mang lại niềm 

vui Chúa Giáng Sinh 

đến với các bệnh 

nhân, đang cư trú tại hai mái ấm 

Chí Hòa, Hà Đông trong thời 

gian cư trú chữa bệnh, ngày 26 

tháng 12 năm 2019, Caritas TGP 

tổ chức mừng lễ cho mọi người 

tại mái ấm Hà Đông. 

Đến với mái ấm Hà Đông, 

hiện diện nơi đây là nữ tu Maria 

Hoàng Thị Ngọc Hoa - Trưởng 

ban Y tế Caritas TGP Sài Gòn, 

quý thầy dòng Linh mục Thánh 

Tâm Chúa Giêsu, các cộng tác 

viên Caritas, anh chị em khuyết 

tật tại mái ấm Lạng Sơn và đặc 

biệt là các bệnh nhân đang lưu 

trú hai mái ấm Chí Hòa và mái 

ấm Hà Đông. Mọi người đang 

tấp nập chuẩn bị cho thánh lễ.  

N 
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Thánh lễ diễn ra vào lúc 

15g00, do Cha Vinh Sơn Vũ 

Ngọc Đồng - Giám đốc Caritas 

TGP Sài Gòn làm chủ tế. Với lời 

hướng ý của Cha Vinh Sơn, 

phụng vụ hôm nay mừng kính lễ 

thánh Têphanô tử đạo. Sau 

thánh lễ Giáng Sinh, Cha mời gọi 

cộng đoàn hãy sống với niềm vui 

và bình an của Chúa Hài Đồng.  

Đối với các bệnh nhân, khi 

phải xa nhà không có cơ hội để 

đón Giáng Sinh cùng với gia 

đình. Thì nơi đây mọi người cùng 

hòa mình trong thánh lễ, cùng 

thật nhiều lời ước nguyện với 

Chúa Giêsu Hài Đồng. Thánh lễ 

tuy đơn sơ, nhưng bầu không khí 

nơi đây thật trang nghiêm, trịnh 

trọng. Mọi thứ đều trở nên náo 

nhiệt khi thánh lễ kết thúc, và 

ông già Noel xuất hiện với nhiều 

phần quà Giáng Sinh trao tận tay 

đến các bệnh nhân. Sau đó là 

đến bữa cơm huynh đệ, mọi 

người cùng ăn, cùng trò chuyện, 

kèm theo những lời chúc và hỏi 

thăm thân thương. 

Đây là dịp đầy ý nghĩ, 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. Chia sẻ niềm vui Chúa 

Giáng Sinh nơi các bệnh nhân ở 

vùng xa đến với đất Sài Gòn để 

chữa bệnh. 
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Tâm tình tri ân Thiên Chúa, 

cám ơn các ân nhân, thân nhân 

và anh chị em, xin được là 

những cánh tay nối dài không chỉ 

của các bệnh nhân nơi hai Mái 

ấm Hà Đông, Chí Hòa mà còn 

cho tất cả mọi người đang cần 

đến tình yêu thương nơi mỗi 

chúng ta. 
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CARITAS TGP SÀI GÒN  

BAN HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÙNG 
CÁC CHÁU DÃ NGOẠI 

Nt. Elis Tuyết Minh, SND 

 

on muốn đi nữa”, 

đây là câu trả lời 

của một bé trong 

Chương trình Hỗ trợ Trẻ có tổn 

thương não của Mái ấm Caritas 

Têrêsa Calcutta Phú Thọ sau khi 

tham dự chương trình dã ngoại 

tắm bùn khoáng tại Biên Hòa 

Đồng Nai.  

Vào ngày 09/12/2019, Ban Hỗ 

trợ Người Khuyết tật (HT NKT) 

của Caritas Tổng Giáo phận Sài 

Gòn đã tổ chức chương trình dã 

ngoại tắm bùn khoáng cho các 

“C 
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bé có tổn thương não tại Công ty 

nghỉ dưỡng Thiền Tâm Biên Hòa 

- Đồng Nai. Chương trình đã 

thuê một xe 50 chỗ để đưa các 

bé, phụ huynh của các bé và các 

trị liệu viên cũng như cộng tác 

viên đang làm việc tại Mái ấm 

Têrêsa Calcutta cùng đi. 

 Đúng 8g00 sáng xe lăn bánh, 

mọi người ai cũng phấn khởi, vui 

tươi vì đây là lần đầu tiên 

Chương trình tổ chức đi chơi xa 

cho các bé. Nét mặt hồn nhiên, 

vui tươi và trong sáng của các bé 

càng được tô điểm thêm với tinh 

thần háo hức vì được ngồi trên 

xe ô tô và được nhìn thấy đường 

sá và xe cộ chạy trên đường qua 

cửa sổ. Có bé còn không ngồi 

yên mà chỉ thích nhún nhảy trên 

xe vì tốc độ nhịp nhàng của bác 

tài xế. Mặc dù có một số phụ 

huynh say xe, mệt mỏi rũ rượi 

không thể bế con mình được 

nữa, nhưng đã có các Cộng tác 

viên Caritas ngồi bên cạnh để hỗ 

trợ giúp đỡ. Nhờ đó các mẹ cũng 

cảm thấy rất yên tâm. Đây thực 

sự là hình ảnh thật đáng nhớ vì 

mang đậm tinh thần bác ái và 

tương trợ của các thành viên 

Caritas.  

Sau 1 tiếng ngồi trên xe mọi 

người đã đến được địa điểm. 

Sau khi đăng ký xong các phần 

ăn và mua vé, mọi người sửa 

soạn quần áo để xuống nước. 

Dịch vụ đầu tiên là tắm nước 

khoáng nóng lạnh. Các bé trong 

những bộ đồ bơi xinh xắn được 

các ba mẹ bế xuống nước, được 

ngồi trên những chiếc phao bơi 

hình con thú đầy màu sắc và 

thỏa sức bơi trong nước. Nhiệt 

độ âm ấm của nước khoáng làm 

cho các bé cảm thấy thoải mái và 

không cảm thấy lạnh. Các phụ 

huynh và Cộng tác viên thay 

nhau tập cho bé các động tác cử 

động dưới nước. Dưới sự hướng 

dẫn và hỗ trợ của Cô Nguyễn 

Ánh Chí và các trị liệu viên, các 

bé bị gồng cứng cũng cảm thấy 

rất thư giãn khi tiếp xúc với 

nước. Khuôn mặt vui tươi hớn 

hở đầy hồn nhiên được thể hiện 

rõ qua những nụ cười thật xinh 

xắn của các bé.  

Sau một hồi vui chơi ở nước 

ấm, các phụ huynh và Cộng tác 

viên đưa các bé qua hồ nước 

khoáng mát. Ở đây các bé được 

chơi đùa thoải mái vì ở giữa hồ 

có các cầu tuột và vòi phun 
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nước. Các em được hỗ trợ tuột 

từ trên cao xuống theo dòng 

nước chảy rồi đổ nhào xuống 

nước đang phun lên. Mặc dù 

cảm giác hơi mạnh nhưng các 

em chẳng hề tỏ ra sợ hãi mà còn 

rất thích thú. Một số em yếu hơn 

thì chơi ở cầu tuột nhỏ hơn. Các 

em thực sự hạnh phúc khi ở 

dưới nước. Cũng có một số bé 

không chịu được nước lạnh nên 

phụ huynh lại đưa bé trở lại với 

hồ nước ấm. Ở đây các em lại 

được tự do và thoải mái vùng 

vẫy với chiếc phao xinh xắn của 

mình. 

Sau 45 phút tắm nước khoáng 

nóng lạnh các em và phụ huynh 

cũng như Cộng tác viên được 

ngâm mình trong bể nước thảo 

dược ấm. Đây là một trong 

những hình thức tắm dưỡng sức 

khỏe. Trung tâm đã thiết kế các 

hồ bơi vừa đủ cho từ 5 - 8 người 

lớn có thể nằm ngâm mình trong 

nước thảo dược có rải thêm hoa 

tươi trên mặt nước. Khách đến 

đây tắm xong sẽ cảm thấy cơ thể 

khoan khoái hơn nhiều, đồng 

thời cũng được thư giãn nhiều 

hơn nhờ được ngâm mình lâu 

trong nước thảo dược ấm.  Đây 

chính là mục đích của Chương 

trình nhằm giúp cho các bé được 

chăm sóc sức khỏe tốt hơn và 

cảm nhận sự quan tâm và chăm 

sóc của mọi người. 

Sau đó, mọi người đã được 

thưởng thức bữa ăn trưa tại 

Trung tâm với phần kem tráng 

miệng. Một số bé dù lười ăn 

nhưng vì phải ăn hết phần ăn 

của mình mới được ăn kem tráng 

miệng nên đã cố gắng ăn nhanh 

để được ăn kem. 

Sau ăn trưa, một số phụ 

huynh và bé đi nghỉ tại nhà gỗ 

của Trung tâm còn một số phụ 

huynh và cộng tác viên tiếp tục đi 

tắm nước khoáng.  

Chúng tôi hẹn gặp lại nhau lúc 

15g30 để thu xếp lên xe về. 

Trước lúc về mỗi người được 

nhận thêm một số vé khuyến mãi 

50% do Trung tâm tặng để hẹn 

nếu có dịp có thể quay lại nữa. 

Chúng tôi cùng chụp chung tấm 

hình và lên xe ra về. 
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5g00 chiều chúng tôi về đến 

Tòa Tổng Giám mục. Mọi người 

cùng cảm ơn nhau và chào nhau 

ra về. Trên khuôn mặt của các 

bé vẫn còn sự háo hức không 

muốn về. Có một phụ huynh hỏi 

con mình: "Con muốn đi nữa 

không con? "Đang xìu nét mặt vì 

phải xuống xe ô tô về nhà, em 

bỗng ngước mặt lên trả lời: "Dạ 

có". Ai cũng phải cười phá lên vì 

biết em thích chuyến đi như thế 

nào. Hy vọng trong vài tháng tới, 

Ban HT NKT có thể tiếp tục tổ 

chức đi nữa cho các em. Hẹn 

gặp lại cả nhà trong chuyến đi 

sắp tới!    
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CARITAS HẠT THỦ 

ĐỨC  

HÀNH HƯƠNG 
VÀ THỰC THI 

BÁC ÁI TẠI LÀO 
NƠI VÙNG 

TRUYỀN GIÁO   
Giuse Vũ Ngọc Thiều 

 

ằng năm vào tháng 

11, Caritas hạt Thủ 

Đức thường tổ chức đi 

hành hương và làm công tác bác 

ái, thiện nguyện. Theo lời đề 

nghị của các anh chị em Caritas 

trong hạt, chúng tôi được biết có 

Cộng đoàn các nữ tu Salêdiêng 

đang truyền giáo tại giáo xứ 

Packximang ở Thakkhet, 

Khammuon, Lào. Nhà thờ được 

xây bằng gỗ, đã có hằng trăm 

năm tuổi. Theo lời nữ tu Thúy - 

Bề trên cộng đoàn cho biết, giáo 

xứ muốn xin hỗ trợ sửa chữa và 

sơn lại nhà thờ. Cha Giuse 

Nguyễn Hoàng Thanh - Linh 

hướng Caritas hạt Thủ Đức đã 

đồng ý thực hiện chuyến đi sau 

khi tìm hiểu nơi truyền giáo trên 

đất Lào của các nữ tu dòng 

Salêdiêng. 

Chuyến đi của Caritas hạt Thủ 

Đức đã diễn ra từ ngày 09 đến 

ngày 11 tháng 12 năm 2019. 

Đoàn gồm 80 anh chị em được 

Cha Linh hướng Caritas Giuse 

dẫn đoàn. Vì Cộng đoàn thuộc 

miền Trung nước Lào nên đoàn 

phải đi chặng đường khá dài: đi 

qua đất nước Campuchia, rồi 

vào lãnh thổ Lào, rồi mới đến 

miền Trung nước Lào.  

Các nữ tu ở đây dẫn đoàn đi 

thăm giáo xứ Packximang ở 

Thakkhet, Khammuon. Chúng tôi 

được đến thăm buôn làng nơi 

các nữ tu truyền giáo, cùng gặp 

gỡ các giáo dân và thăm các em 

trong giáo xứ. Caritas đã hỗ trợ 

H 
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100.000.000 VND để sơn và sửa 

chữa nhà thờ. Bên cạnh đó 

Caritas cũng hỗ trợ thêm 

30.000.000 VND giúp các nữ tu 

mua một xe Tuk Tuk để chở 

người đi dự lễ. Đồng thời hỗ trợ 

phần quà cho người nghèo là 

20.000.000 VND. 

 Trước khi về Cha Giuse và 

anh chị em Caritas đã cùng các 

nữ tu Salêdiêng dùng bữa cơm 

chia tay trong tình bác ái yêu 

thương. 

Khi về tới Việt Nam, các nữ tu 

đã viết thư cám ơn Caritas hạt 

Thủ Đức và Cha Linh hướng với 

những lời ân tình: “Chúng con 

không thể nào quên được buổi 

chiều se lạnh ấy. Cha và các cô 

chú đã ủ ấm thiếu nhi bằng 

những chiếc áo trắng để đến 

trường, áo gió 

cho người lớn, 

cho người già 

chăn gối nệm 

để có thể yên 

giấc đêm đông 

và ấm áp nhất 

là bữa cơm 

huynh đệ. Và 

với chúng con 

những người 

FMA truyền 

giáo nơi đây 

càng thấy ấm 

lòng hơn vì tình thương mến mà 

Cha và mọi người dành cho 

chúng con, sự lưu tâm thăm 

viếng, sự hiện diện đầy niềm vui, 

những lời hỏi thăm thân tình, và 

những sự nâng đỡ trợ giúp và 

cộng tác với công cuộc loan báo 

Tin Mừng của chúng con.”  

Cám ơn và hiệp nguyện  

Mọi người lương giáo Buôn 

Paksimang và các nữ tu FMA 

Laos 
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CARITAS GIÁO HẠT TÂN ĐỊNH 

Giới thiệu Cha Linh hướng 
mới và họp định kỳ 

 Viết Luyện & Văn Kiểm 

 
Cha Vinh Sơn Nguyễn Đức Dũng và Ban Liên kết Caritas các giáo xứ trong 

giáo hạt Tân Định chụp hình lƣu niệm 

 

ào lúc 15g30 ngày 

18/12/2019, tại nhà thờ 

giáo xứ (Gx) Xóm 

Lách, khoảng 20 anh chị em 

(ACE) đại diện Caritas các giáo 

xứ trong giáo hạt (GH) Tân Định 

đã đến tham dự cuộc họp định kỳ 

quý và chào mừng Cha Linh 

hướng mới của Caritas GH Tân 

Định. 

V 
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Đúng 15g45 hai Cha linh 

hướng cũ và mới đến dự họp, 

trước khi bước vào cuộc họp 

Cha Đaminh Trần Đức Công 

thông báo cùng ACE vì lý do bận 

mục vụ, nên nay cha chuyển 

giao linh hướng Caritas giáo hạt 

Tân Định cho Cha Vinh Sơn 

Nguyễn Đức Dũng - Chánh xứ 

Gx Gioan Phaolô II - để tiếp tục 

hướng dẫn mục vụ cho ACE 

trong công tác bác ái tiếp theo. 

Cha Vinh Sơn đã vui vẻ đón 

nhận sứ vụ mới - Linh hướng 

Caritas giáo hạt mà Cha Quản 

hạt đã trao phó, và Cha cũng đã 

chia sẻ tâm tình cùng ACE trong 

phương hướng hoạt động phục 

vụ sắp tới. 

Chị Maria Phạm Thanh Thủy - 

tân Trưởng Caritas GH Tân Định 

đã đại diện anh chị em Caritas 

cám ơn Cha Đaminh Trần Đức 

Công, đã linh hướng Caritas GH 

trong một thời gian dài từ khi bắt 

đầu thành lập Caritas GH (2010) 

đến nay, đã luôn quan tâm tạo 

mọi điều kiện cho anh chị em 



 
 

NHỊP CẦU CARITAS 104  -  55 
 

Caritas GH hoạt động bác ái giúp 

đỡ người nghèo trong GH từ tinh 

thần đến vật chất, thật trọn vẹn 

trong yêu thương bác ái, đại diện 

ACE tặng Cha bó hoa với lòng 

ngưỡng mộ và luôn mong muốn 

Cha vẫn là vị linh hướng trong 

lòng ACE. 

Chị tân Trưởng Caritas GH 

cũng cám ơn Cha Vinh Sơn đã 

vui vẻ đón nhận trách nhiệm linh 

hướng và ACE rất vui mừng có 

thêm người cha thứ hai tiếp tục 

dẫn dắt ACE trong tương lai để 

vượt qua những khó khăn cũng 

như đã gợi ý cho cửa hàng 

Caritas giáo hạt hướng đi mới, 

đại diện ACE tặng cha bó hoa 

tươi thắm với lòng yêu thương 

hướng đến tương lai. Cũng trong 

dịp này chị tân Trưởng Caritas 

GH cũng cám ơn anh Luyện 

(cựu Trưởng) đã hết lòng phục 

vụ, vun đắp cho Ban Liên Kết 

(BLK) giáo hạt, mong anh sẽ tiếp 

tục là người anh cả trong công 

việc và hỗ trợ giúp đỡ BLK mới, 

xin Chúa luôn chúc lành cho anh, 

thay mặt ACE Caritas đại diện 

BLK tặng anh món quà lưu niệm. 

Anh Luyện đã cám ơn Cha linh 

hướng Caritas GH và tất cả ACE 

đã hỗ trợ, giúp đỡ trong suốt hai 
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nhiệm kỳ qua, và rất vui mừng 

được đón nhận Cha linh hướng 

mới, xin Cha tiếp tục giúp đỡ hỗ 

trợ BLK mới. 

Sau 30 phút giới thiệu Cha 

linh hướng mới, cuộc họp chính 

thức do Cha Vinh Sơn linh 

hướng chủ trì và chị tân Trưởng 

Caritas GH Tân Định điều hành 

cuộc họp đầu tiên, cũng đặc biệt 

hiếm có: Cha linh hướng mới, chị 

Trưởng mới và chuẩn bị đón 

năm dương lịch mới. Mở đầu 

cuộc họp là kinh “Sáng soi ..”., 

cha linh hướng công bố và chia 

sẻ Tin mừng Thánh Matthêu (Mt 

1, 18-24). 

Nội dung cuộc họp, chị 

Trưởng thông báo: GH Tân Định 

tham dự lễ hội Giáng Sinh “Đến 

Để Yêu Thương” gồm có các 

gian hàng: Gx Đức Mẹ Hằng 

Cứu Giúp, Gx Vườn Xoài, Gx 

Phaolô 3, Nt Regina Mundi, Gx 

Tân Định, Gx Xóm Lách, Gx 

Thánh Gia… Cũng trong tháng 

12 nhân dịp Lễ Giáng Sinh, BLK 

mới tổ chức đi thăm và phát quà 

cho người nghèo trong giáo hạt 

Tân Định theo định kỳ: 11 người 

có hoàn cảnh khó khăn do 

Caritas TGP hỗ trợ hàng tháng 

và 29 người khuyết tật có hoàn 

cảnh khó khăn do Caritas GH 

Tân Định hỗ 

trợ từng quý 

(4/2019). 

Kết thúc buổi 

họp định kỳ 

vào lúc 16g30 

cùng ngày 

trên trong yêu 

thương đoàn 

kết. 
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CARITAS GIÁO XỨ HÀNG XANH 

Thực thi bác ái Mùa Vọng 
Caritas Gx Hàng Xanh 

 

 

ùa Vọng là thời gian 

mà Giáo hội dành 

cho mỗi Kitô hữu có 

cơ hội để nhìn lại chính mình, 

nhìn lại những người đang sống 

chung quanh mình để thấy được 

những nhu cầu và khó khăn của 

họ. Qua đó, chúng ta chuẩn bị 

cho Chúa một máng cỏ thật sự 

xứng đáng để đón mời Chúa 

đến. Đó cũng là tâm tình của mỗi 

thành viên của Ban Caritas trong 

vai trò là chứng nhân của tình 

yêu thương và lòng bác ái của 

Thiên Chúa dành cho con người. 

Với tâm tình đó, Caritas giáo xứ 

Hàng Xanh đã tổ chức các hoạt 

động tạo tinh thần liên đới và 

M 
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hiệp thông có ý nghĩa. Cụ thể là 

trong hai ngày 12/12 đến 

13/12/2019 Ban Bác ái Xã Hội - 

Caritas giáo xứ Hàng Xanh đã tổ 

chức chuyến bác ái mùa vọng 

đến giáo xứ Tân Rai, thuộc thị 

trấn Lộc Thắng, Bảo Lộc, Lâm 

Đồng. Thành phần tham dự có 

38 người trong ban Caritas của 

giáo xứ.  Hành trình dài từ Sài 

Gòn đến Bảo Lộc tuy vất vả 

nhưng các thành viên vẫn luôn 

cảm thấy được sự thôi thúc nhiệt 

thành để đến với những con 

người còn đang cần đến sự giúp 

đỡ của ai đó. Đến nơi, đoàn 

được  Cha Trần Đức Thành - 

chánh xứ giáo xứ Tân Rai, dẫn đi 

thăm và tặng 584 phần quà cho 

các hộ dân tộc KơHo Mạ trong 

buôn làng. Nét mặt vui tươi hớn 

hở và nụ cười hạnh phúc của 

các anh chị em ở đây khi được 

nhận những món quà chính là 

động lực rất lớn cho các thành 

viên Caritas tiếp tục dấn thân 

trên con đường bác ái và yêu 

thương theo tinh thần và linh đạo 

của Caritas. 

Nguyện chúc cho mỗi thành 

viên và cả đoàn luôn cảm 

nghiệm thấy gương mặt của 

Chúa qua chính hình ảnh của 

những con người mà họ đã gặp 

gỡ và tiếp xúc trong chuyến đi. 
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CARITAS GIÁO XỨ TỪ ĐỨC 

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC EM KHIẾM 
THỊ NHẬT HỒNG 

Giuse Vũ Ngọc Thiều 

 

hể theo lời mời gọi của 

Đức Thánh Cha 

Phanxicô ngày thế giới 

vì người nghèo trích từ Thánh 

vịnh 9,19 “Hy vọng của người 

nghèo sẽ không bị thất vọng” 

Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn 

Minh Đức giáo xứ Từ Đức đã 

kêu gọi Hội đồng Mục vụ giáo 

xứ, các giáo khu, các đoàn thể 

cùng giáo dân trong giáo xứ tổ 

chức đêm văn nghệ với chủ đề 

“Khát Vọng Sống” cho các em 

khuyết tật của Trung tâm Bảo trợ 

Khiếm thị Nhật Hồng do các nữ 

tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức 

đảm nhiệm. 

T 
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Lúc 18 giờ 00, thứ Bảy ngày 

30 tháng 11 năm 2019, tại Thánh 

Đường giáo xứ Từ Đức đã đón 

tiếp gần 70 em khiếm thị cùng 

các nữ tu hướng dẫn các em. 

Sau khi vào thánh đường, Cha 

Phó xứ  Gioan Baotixita Phạm 

Tuấn Thiện dâng thánh lễ. Các 

em đã phụ trách hát lễ và đọc 

sách. Đến phần giảng lễ, Cha 

Phó xứ cũng nói lên sự cần thiết 

góp sức cùng chia sẻ cho các 

em khuyết tật, đây là hoạt động 

thể hiện tình yêu thương và bác 

ái. 

Sau thánh lễ các em tập họp 

tại hội trường giáo xứ để cùng 

nhau tham dự chương trình văn 

nghệ: "Khát vọng sống" do chính 

các em, các đoàn thể trong giáo 

xứ, cùng 2 ca sĩ Hồng Ân và 

Diệu Hiền thể hiện. 

Caritas giáo xứ đã phụ trách 

phần ăn cho các em và hỗ trợ 

các em vừa ăn, vừa xem văn 

nghệ. 

Chương trình văn nghệ kết 

thúc lúc 21g00. Cha Chánh xứ 

cám ơn Hội đồng Mục vụ cùng 

các đoàn thể đã thể hiện  tình 

hiệp nhất và yêu thương. 
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GIÁO XỨ THÁNH LINH  

Khám bệnh và phát thuốc cho 
ngƣời nghèo 

Bài & ảnh: Hữu Nghiêm 

 

Cứ vào Mùa Vọng và Mùa 

Chay hằng năm, Cha Inhaxiô 

Nguyễn Quốc Bảo - chánh xứ 

giáo xứ Thánh Linh - tổ chức 

khám bệnh và phát thuốc cho 

người nghèo. Đây là truyền 

thống tốt đẹp của giáo xứ luôn 

được duy trì. 

Mùa Vọng năm nay buổi 

khám bệnh được tổ chức vào 

8g30 sáng Chúa Nhật ngày 

15/12/2019 tại giáo xứ (Gx) 

Thánh Linh - hạt Thủ Thiêm. 

Chương trình bắt đầu từ 6g00 

sáng, công việc đầu tiên là việc 

thử máu cho gần 400 người 
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nghèo trong và ngoài khu vực 

Gx, không phân biệt tôn giáo. 

Sau đó, bệnh nhân đến hội 

trường Gx để nộp phiếu và lấy 

số thứ tự chờ lượt khám. 

Đội ngũ khám bệnh gồm các 

bác sĩ, dược sĩ, y tá đến từ các 

bệnh viện trong thành phố: bệnh 

viện đa khoa khu vực Thủ Đức, 

bệnh viện Quận 9, Nhân Dân Gia 

Định, Chợ Rẫy... phối hợp với 

Ban Bác ái Xã hội (Caritas) Gx 

Thánh Linh và hạt Thủ Thiêm đã 

tổ chức khám răng, khám mắt, 

khám tim, siêu âm... Các bác sĩ 

và tình nguyện viên đã làm việc 

hết mình để giúp đỡ những 

người nghèo, người có hoàn 

cảnh khó khăn. Việc khám bệnh 

và phát thuốc kết thúc lúc 12g30. 

 

 

13g00 cùng ngày, các bác sĩ 

và thành viên Caritas ăn trưa sau 

một buổi làm việc vất vả nhưng 

thấm đậm tình người. 

“Như Chúa Giêsu khi xưa 

đã chữa cho người mù được 

thấy, người điếc được nghe, 

người què đi được. Thì nay 

chúng ta cũng làm việc bác ái 

để giúp đỡ những người anh 

em khó khăn xung quanh 

mình” – chia sẻ của Cha 

Inhaxiô. 
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CARITAS GIÁO XỨ PHÖ HÕA 

Quà tặng Đêm Giáng Sinh 

Văn Chung 

  

  

 “Dương trần đã vang lên bài 

thánh ca…” Thời tiết se lạnh, 

nghe được lời hát của những 

khúc tình ca đó vọng lại làm nôn 

nao tâm hồn con người mỗi khi 

mùa Giáng Sinh và Tết Dương 

Lịch lại về. 

Rời những con đường lớn 

lung linh ánh đèn màu, các anh 

chị thành viên ban Caritas giáo 

xứ Phú Hòa cùng quý vị Ban 

Thường vụ, ban Điều hành các 

khu giáo, di chuyển len sâu vào 

những con hẻm nhỏ, mờ tối để 

đến từng nhà thăm hỏi, tặng quà 

và chúc mừng Giáng Sinh đến 

với những hoàn cảnh đặc biệt 

trong giáo xứ vào tối 20/12/2019. 
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Lãnh nhận trách nhiệm là nhịp 

cầu nối giữa các nhà hảo tâm để 

thực thi tình bác ái đến tận tay 

những hoàn cảnh còn khó khăn, 

người già cô đơn, bệnh tật… 

người lang thang cơ nhỡ, các 

anh chị ban Caritas vẫn nhiệt 

tâm thực hiện. 

Với nhiều cảm xúc, ước gì 

những gói quà cùng lời chúc 

mừng của các ông bà Noel thời 

nay đến với người nghèo sẽ luôn 

thành hiện thực, mang lại niềm 

vui, may mắn, tình yêu thương, 

hy vọng của một mùa Giáng Sinh 

ấm áp tình người và hồng ân của 

Thiên Chúa. 
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GÓP NHẶT TRUYỆN Ý NGHĨA 

Bữa tiệc trong nhà vệ sinh 

 

hị là Oshin – người giúp 

việc nhà cho một ông chủ 

ngoại ngũ tuần, rất giàu 

có. Đêm xuống, xong việc, vội 

vàng về với đứa con trai nhỏ 5 

tuổi suốt ngày ngóng đợi trong 

căn nhà tồi tàn.. 

Hôm ấy, chủ nhà có tiệc Tất 

niên, mời rất nhiều bạn bè quan 

khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ 

bảo: Hôm nay việc nhiều, chị có 

thể về muộn hơn không?  

Thưa được ạ, có điều đứa con 

trai nhỏ quá, ở nhà tối một mình 

lâu sẽ sợ hãi.  

Ông chủ ân cần: Vậy chị hãy 

mang cháu đến cùng nhé. 

Chị mang theo con trai đến. Đi 

đường nói với nó rằng: Mẹ sẽ 

cho con đi dự tiệc. Thằng bé rất 

háo hức. Nó đâu biết là mẹ làm 

Oshin là như thế nào kia chứ! Vả 

lại, chị cũng không muốn cho trí 

tuệ non nớt của nó phải sớm 

hiểu sự khác biệt giữa người 

giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 

2 chiếc xúc xích. 

Khách khứa đến mỗi lúc mỗi 

đông. Ai cũng lịch sự. Ngôi nhà 

rộng và tráng lệ… Nhiều người 

tham quan, đi lại, trò chuyện. Chị 

rất bận không thường xuyên để 

mắt được đến đứa con nhếch 

nhác của mình. Chị sợ hình ảnh 

nó làm hỏng buổi lễ của mọi 

người. Cuối cùng chị cũng tìm ra 

được cách: đưa nó vào ngồi 

trong phòng vệ sinh của chủ… 

C 
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đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và 

không ai dùng tới trong buổi tiệc 

đêm nay.  

Đặt 2 miếng xúc xích vừa mua 

để vào chiếc đĩa sứ, chị cố lấy 

giọng vui vẻ nói với Con: Đây là 

phòng dành riêng cho con đấy, 

nào tiệc đêm nay bắt đầu!  

Chị dặn con cứ ngồi yên trong 

đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn 

“căn phòng dành cho nó” thật 

sạch sẽ thơm tho, đẹp đẽ quá 

mức mà chưa từng được biết. 

Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống 

sàn, bắt đầu ăn xúc xích được 

đặt trên bàn đá có gương, và âm 

ư hát… tự mừng cho mình. 

Tiệc đêm bắt đầu. Người chủ 

nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị 

đang trong bếp hỏi. Chị trả lời ấp 

úng: Không biết nó đã chạy đi 

đằng nào…  

Ông chủ nhìn chị làm thuê 

như có vẻ giấu diếm khó nói. 

Ông lặng lẽ đi tìm… Qua phòng 

vệ sinh thấy tiếng trẻ con hát 

vọng ra, ông mở cửa, ngây 

người: Cháu nấp ở đây làm gì? 

Cháu biết đây là chỗ nào không?  

Thằng bé hồ hởi: Đây là 

phòng ông chủ nhà dành riêng 

cho cháu dự tiệc đêm, mẹ cháu 

bảo thế, nhưng cháu muốn có ai 

cùng với cháu ngồi đây cùng ăn 

cơ! 

Ông chủ nhà thấy sống mũi 

mình cay xè, cố kìm nước mắt 

chảy ra, ông đã rõ tất cả, nhẹ 

nhàng ngồi xuống nói ấm áp: 

Con hãy đợi ta nhé. Rồi ông 

quay lại bàn tiệc nói với mọi 

người hãy tự nhiên vui vẻ, còn 

ông sẽ bận tiếp một người khác 

đặc biệt của buổi tối hôm nay. 

Ông để một chút thức ăn trên cái 

đĩa to, và mang xuống phòng vệ 

sinh. Ông gõ cửa phòng lịch 

sự… Thằng bé mở cửa… Ông 

bước vào: Nào chúng ta cùng ăn 

tiệc trong căn phòng tuyệt vời 

này nhé. Thằng bé vui sướng 

lắm. Hai người ngồi xuống sàn 

vừa ăn ngon lành vừa chuyện trò 

rả rích, lại còn cùng nhau nghêu 

ngao hát nữa chứ… Mọi người 

cũng đã biết. Liên tục có khách 

đến ân cần gõ cửa phòng vệ 

sinh, chào hỏi hai người rất lịch 

sự và chúc họ ngon miệng, thậm 

chí nhiều người cùng ngồi xuống 

sàn hát những bài hát vui của trẻ 
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nhỏ… Tất cả đều thật chân 

thành, ấm áp! 

Nhiều năm tháng qua đi… 

Cậu bé đã rất thành đạt, trở nên 

giàu có, vươn lên tầng lớp 

thượng lưu trong xã hội. Nhưng 

không bao giờ quên giúp đỡ 

những người nghèo khó chăm 

chỉ. Một điều quan trọng đã hình 

thành trong nhân cách của anh: 

Ông chủ nhà năm xưa đã vô 

cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ 

tình cảm và sự tự tôn của một 

đứa bé 5 tuổi như thế nào… 

 

………………………………… 

                                            

HIỆP DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN 

Ban Liên kết Caritas giáo hạt Xóm Mới kính báo 

Thân phụ của anh Vũ Hân 

Thành viên Caritas giáo xứ Hà Nội là: 

 

Ông ANTÔN VŨ VĂN KHOÁI 

Sinh năm 1927 – Nguyên quán: Hà Nam 

Được Chúa gọi về ngày 07 tháng 12 năm 2019 

Thánh lễ an táng tại giáo xứ Hà Nội – giáo hạt Xóm Mới 

 

 Hƣởng thọ 93 tuổi 

 

 

Trong tinh thần hiệp thông, chúng con xin kính báo để Gia đình 

Caritas và cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn AnTôn 

sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.   
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CƢỜI MỈM CHI  

 

 

Đâu Cần Phải Ăn Mừng 
Hai vợ chồng đi ăn tối cùng nhau tại một tiệm rượu.  Giữa bữa ăn, đột nhiên 

cô vợ nhận ra một gương mặt quen thuộc bèn huých tay chồng, chỉ ra phía 

đó và hỏi: 
- "Anh có nhìn thấy người đàn ông đang ngửa cổ tu rượu ở góc quầy bar 

đằng kia không?"  
- "Thấy!" - Anh chồng đáp. - "Có chuyện gì vậy?" 
Cô vợ lắc đầu vẻ thương cảm: 
- "Người yêu cũ của em đấy!  Anh ta đã uống như thế này từ 10 năm nay 

rồi, kể từ khi chia tay với em." 
Người chồng nhún vai rồi quay lại với món ăn đang dùng dở: 
- "Vớ vẩn thật!" - Anh ta nhận xét. - "Đâu cần phải ăn mừng kỹ đến thế!" 

 

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

Bất Phân Thắng Bại 
 

Trong một cuộc tranh luận với chủ đề thần học, một giáo sư bắt đầu bài 

thuyết trình của mình bằng câu hỏi: "Ai trong số quý vị ngồi đây đã từng nhìn 

thấy Chúa?" 

Không có tiếng trả lời. Giáo sư hỏi tiếp: 

- Ai trong số các vị đã được sờ mó vào Chúa? 

Cử tọa vẫn im lặng. Giáo sư cao giọng hơn: 

- Vậy đã có ai nghe thấy giọng nói của Chúa chưa? 

Không ai trả lời. Vị giáo sư lập tức khẳng định: 

- Vậy chúng ta có thể kết luận: Chúa không hề tồn tại. 

 

Một người vụt đứng lên đặt câu hỏi: 

- Ai trong quý vị đã trông thấy bộ não của giáo sư? Ai đã sờ vào bộ não của 

giáo sư? Ai đã từng nghe giọng nói của bộ não ấy? 

Không có tiếng trả lời. Người phản biện quay sang giáo sư hỏi: 

- Vậy, liệu chúng ta có thể đi đến kết luận rằng giáo sư không hề có bộ não? 
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ĐỨC TỔNG GIUSE KHAI MẠC LỄ HỘI GIÁNG SINH - CHỦ ĐỀ ĐẾN ĐỂ YÊU 

THƯƠNG 2019 - DÀNH CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN  
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VĂN PHÕNG CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN  

180 Nguyễn Đình Chiểu – Phƣờng 6 – Quận 3 – TP.HCM 

ĐT: 028 3930 9060  

…………………………………… 

Mọi ý kiến, đóng góp, tin tức, bài vở 

Xin vui lòng gởi vào địa chỉ email 

 PHÒNG TRUYỀN THÔNG CARITAS 

nhipcaucaritastgp@gmail.com 

Lƣu hành nội bộ 
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