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Lêi Ngá 
ác bạn thân mến, 

Trong thời gian này, chúng ta đang sống trong niềm vui 

Chúa Phục Sinh cùng với việc thể hiện lòng yêu mến con 

thảo với Mẹ Maria.  

Chúng ta tiếp tục hưởng niềm vui thiêng liêng đó với lễ mừng Chúa 

Giêsu Lên Trời và đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. 

Những sự kiện này, giúp chúng ta sống tâm tình gần gũi với mầu nhiệm 

Nước Trời. Đồng thời, chính tâm tình này giúp chúng ta thể hiện cuộc 

sống gắn bó và gần gũi với những người anh chị em chúng ta trong cuộc 

sống trần thế. 

Các bạn thân mến, cũng trong những ngày này, đại hội Caritas quốc 

tế diễn ra tại Roma, với chủ đề: “Một gia đình nhân loại, một ngôi nhà 

chung”, mời gọi chúng ta ý thức và sống chân lý này, là: 

- Chúng ta là một gia đình. Trong gia đình này tất cả chúng ta là anh 

chị em, không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, địa vị.  

Là những người Kitô hữu, chúng ta được dạy: “Chúng ta có Chúa là 

Cha”. Chúng ta vẫn đọc Kinh Lạy Cha với tâm tình đó. Ngôi Hai Thiên 

Chúa đã xuống thế để cứu chuộc mọi người chúng ta. Chúng cần ý thức 

rằng: chúng ta là một gia đình. 

- Và gia đình này sống trong một ngôi nhà chung.  

Đó là nơi chúng ta sinh sống. Và điều tự nhiên là chúng ta phải yêu 

mến ngôi nhà đó. Chúng ta phải chăm sóc, giữ gìn ngôi nhà đó bằng tất 

cả tình yêu thương, trân trọng.                                                              

Là những thành viên Caritas, chúng ta cần ý thức và sống chân lý này:  

Chúng ta là “một gia đình nhân loại, sống trong một ngôi nhà chung”. 

Thân mến chào các bạn. 

Nhịp cầu Caritas 

C 



 
 

 
NHỊP CẦU CARITAS  SỐ 97  -  3 

 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 

Chúa Thánh Thần hướng dẫn 
và linh hoạt Giáo Hội 

 

rong giờ kinh “Lạy Nữ 

Vương Thiên Đàng” 

(Regina Coeli) vào 

Chúa Nhật vừa qua (26/5/2019), 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã 

suy tư về cách Chúa Thánh 

Thần hướng dẫn chúng ta và 

Giáo hội để chúng ta sống 

chứng tá cho Chúa Kitô Phục 

sinh. 

Suy tư về Lời Chúa trong Tin 

mừng Chúa Nhật thứ 6 Phục 

sinh (Phúc âm thánh Gioan 14: 

23-29), Đức Thánh Cha 

Phanxicô xác quyết rằng Chúa 

Giêsu không bao giờ để các 

T 
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Tông đồ mồ côi, khi Ngài đối 

diện với Cuộc Khổ Nạn và Thập 

Giá. 

Đức Thánh Cha Phanxicô 

nhấn mạnh lời Ngài bảo đảm 

Chúa Thánh Thần mà Cha Ngài 

sẽ sai đến đến nhân danh Ngài 

– Ngài sẽ nhắc nhở cho các 

Tông đồ nhớ lại tất cả những gì 

Ngài đã giảng dạy. 

 

Danh từ “Chúa Thánh Linh” 

(Paraclete) – trong tiếng Hy Lạp 

– có nghĩa là một người song 

hành bên cạnh người khác, để 

hỗ trợ và nhắc nhở… “ 

Chúa Thánh Thần nhắc nhở 

chúng ta về lời dạy của Chúa 

Giêsu. 

Theo cách này, Đức Thánh 

Cha Phanxicô nói, Chúa Giêsu 

tiếp tục hướng dẫn và tác động 

các tông đồ của mình qua sự 

linh hoạt của Chúa Thánh thần 

(Paraclete), Đấng giúp chúng ta 

thực thi sứ mệnh loan báo Tin 

Mừng cho toàn thế giới. 

Chúa Thánh Linh không giảng 

dậy và mặc khải thêm điều gì, vì 

Chúa Giêsu đã truyền dậy tất cả 

những gì Ngài muốn ủy thác 

cho các Tông đồ. 

Nói cách khác, nhiệm vụ của 

Chúa Thánh Thần là nhắc nhớ 

hay nói cách khác là Ngài làm 

cho các tông đồ thấu hiểu đầy 

đủ những lời giảng dạy của 

Chúa Giêsu và thúc đẩy họ đem 

ra thực hành một cách cụ thể. 

Chúa Thánh Linh (Paraclete) 

hướng dẫn Giáo hội 

Đức Thánh Cha Phanxicô cho 

biết sứ mệnh của Giáo Hội, 

được Chúa Thánh Linh thúc đẩy 

thực hiện thông qua một lối 

sống đích thực… 
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Nếp sống đó được đặc trưng 

sống theo sự thúc đẩy linh hoạt 

của Chúa Thánh Thần, sống 

theo niềm tin vào Chúa và tuân 

giữ Lời Ngài; sống sự sống của 

Chúa Phục sinh được thể hiện 

trong hoàn cảnh hiện tại; thể 

hiện sự bình an của Chúa Phục 

sinh hứa ban và làm nhân 

chứng cho Chúa qua thái độ 

rộng mở và gặp gỡ tha nhân… 

Đức Thánh Cha Phanxicô 

nhấn mạnh rằng Giáo Hội không 

thể giậm chân tại chỗ, mà phải 

được linh hoạt qua những dấn 

thân tham gia tích cực của mỗi 

người đã được thanh tẩy. 

Đức Thánh Cha Phanxicô cho 

hay chúng ta được kêu gọi, để 

giải thoát bản thân chúng ta khỏi 

những quan điểm, thủ đoạn và 

mục tiêu tầm thường làm cản 

bước tiến của niềm tin và tâm 

lòng rộng mở vâng theo sự linh 

hoạt của Chúa Thánh thần, để 

sống theo Lời Chúa, hầu làm 

cho diện mạo đích thực của 

Giáo Hội được trở nên xinh đẹp 

và tỏa sáng theo ý muốn của 

Chúa Kitô. 

 

Noi gương Đức Maria 

Cuối cùng, Đức Thánh Cha 

Phanxicô kêu mời các tín hữu 

hãy chạy tới Đức Trinh Nữ 

Maria, xin Mẹ bảo vệ Giáo Hội 

và cầu bầu cho toàn thể nhân 

loại, nhất là trong tháng Năm, 

tháng mà chúng ta dành tôn 

kính Đức Mẹ một cách đặc biệt. 

 

Đức Maria, người nữ của 

niềm tin yêu khiêm hạ và can 

cường đã rộng mở tâm lòng 

trọn vẹn theo sự hướng dẫn của 

Chúa Thánh Thần trong việc 

đón nhận Con Thiên Chúa nhập 

thể, sẽ giúp chúng ta sống theo 

sự hướng dẫn của Chúa Thánh 

Thần (Paraclete) hầu chúng ta 

có thể đón nhận Lời Chúa và 

sống chứng tá cho Chúa trong 

cuộc sống của chính chúng ta. 

Thanh Quảng sdb 

http://vietcatholic.org 

http://vietcatholic.org/
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      CARITAS QUỐC TẾ 

Thánh lễ Khai mạc Đại hội  
thứ 21 Caritas quốc tế 

Văn Yên, SJ 

 

 

rong Giáo hội tiên 

khởi, lần đầu tiên 

những người ngoại 

được dẫn vào đức tin. Từ đó 

đã có một cuộc tranh luận gay 

gắt xảy ra, xem có cần bắt 

những người ngoại này tuân 

giữ luật Môsê không? 

Chiều 23/5/2019, Đức Thánh 

Cha chủ sự Thánh lễ khai mạc 

Đại hội Caritas quốc tế. Đồng tế 

trong thánh lễ có ĐHY Luis 

Antonio Tagle - TGM giáo phận 

Manila, Philippines - Chủ tịch 

Caritas quốc tế, và nhiều hồng 

y, giám mục, linh mục, cùng 

nhiều tín hữu tham dự Thánh lễ 

trong đền thờ thánh Phêrô. 

T 
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Trong bài giảng, Đức Thánh 

Cha nói rằng: bài đọc hôm nay 

trong sách công vụ Tông đồ nói 

đến một sự kiện lần đầu tiên xảy 

ra, đó là những người ngoại 

được dẫn vào đức tin. Từ đó đã 

có một cuộc tranh luận gay gắt 

xảy ra, xem có cần bắt những 

người ngoại này tuân giữ luật 

Môsê không? 

Đây là cám dỗ của chủ nghĩa 

hiệu quả, của việc nghĩ rằng 

Giáo hội phải nằm trong tầm 

kiểm soát, trật tự đâu vào đấy. 

Và cũng là cám dỗ làm cuộc 

thăm dò. Nhưng Chúa không 

như vậy. Từ trời, Chúa không 

cho một câu trả lời, nhưng Chúa 

cho Thánh Thần. Mà Thánh 

Thần thì không mang lệnh hằng 

ngày phải làm. Chúa Giêsu 

không muốn Giáo hội trở thành 

một mô hình hoàn hảo, với 

những tổ chức có khả năng bảo 

vệ thanh danh của chính mình. 

Nhưng Tin Mừng chính là 

chương trình cuộc sống của 

chúng ta. Tin Mừng không dạy 

chúng ta về những kê đơn có 

sẵn và đức tin không phải là 

bảng chỉ đường, nhưng là “Con 

đường”. Do đó, Đức Thánh 

Cha khai triển ba điều: khiêm 

tốn lắng nghe, đặc sủng cùng 

nhau, can đảm bỏ lại. 
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Bắt đầu từ cuối cùng: can 

đảm bỏ lại. Như Giáo hội tiên 

khởi, cuộc tranh luận không 

phải về việc áp đặt một điều 

mới, nhưng là bỏ đi điều gì đó 

cũ. Vì sứ mạng, đôi khi những 

điều cũ không còn thích hợp lại 

trở nên cản trở sứ mạng, cần 

phải bỏ đi. Chúng ta cần khám 

phá ra vẻ đẹp của sự bỏ lại. 

Thiên Chúa thanh luyện và 

thường Chúa cắt tỉa để trở nên 

đơn sơ hơn. 

Điểm thứ hai, các tín hữu 

đầu tiên đã can đảm bỏ lại 

nhờ khiêm tốn lắng nghe. Họ 

đã để cho người khác nói và 

sẵn sàng thay đổi. Người ta chỉ 

biết lắng nghe khi để cho người 

khác nói. Khiêm tốn phát sinh 

không phải từ việc nói, nhưng từ 

việc lắng nghe. Bằng sự khiêm 

tốn, Chúa Giêsu đã phục vụ. 

Đây là đức ái được Thần Khí 

hướng dẫn. 

Cuối cùng, có được khiêm 

tốn lắng nghe và can đảm bỏ 

lại nhờ bước qua đặc sủng 

cùng nhau. Cuộc tranh luận 

trong Giáo hội tiên khởi là sự 

hiệp nhất vượt lên những khác 

biệt. Đối với mỗi người, điều 

trên hết không phải là những ưu 

tiên hay chiến lược, nhưng là 

cùng cảm thức với Giáo hội của 

Chúa Giêsu, quy tụ quanh thánh 

Phêrô trong đức ái, không tạo 

nên một đồng phục nhưng là 

hiệp thông. Không ai có thể biết 

hết tất cả, vì thế cần phải đi 

cùng nhau. 

Đức Thánh Cha cũng nói 

đến hai nhà tạm: nhà tạm Thánh 

Thể và nhà tạm sống là những 

người nghèo; một nhà tạm tại 

chỗ và một nhà tạm di động. Đó 

là nơi tồn tại tình yêu và thấm 

nhuần lối nghĩ về Tấm bánh 

được bẻ ra. Tại đó, người ta có 

hiểu được từ “như” khi Chúa 

Giêsu nói: “Như Cha yêu Thầy, 

Thầy cũng yêu anh em”. 

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đúc 

kết bài giảng bằng cách lặp lại 

ba từ: khiêm tốn, hiệp thông và 

bỏ lại. (CSR_3115_2019) 

www.vaticannews.va 

 

 

https://www.vaticannews.va/?fbclid=IwAR3BIeFwxsOIH4VFaYa5v0R_UA2jR8YBZKT6Dn-EfVmyWpH5YU2U5uaR2AM
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CARITAS VIỆT NAM 

ĐỨC CHA TÔMA VÀ CHA VINH SƠN 
THAM DỰ ĐẠI HỘI CARITAS QUỐC TẾ 

Phòng TT. Caritas Việt Nam 

 

ừ ngày 23-28/5, đại 

hội Caritas quốc tế 

lần thứ 21 tại Roma, 

với chủ đề “Một gia đình nhân 

loại, một tổ ấm chung”. 

Caritas quốc tế hiện có 165 

Caritas quốc gia liên kết với 

nhau. Hiện Caritas quốc tế đang 

hoạt động với 200 nước trên thế 

giới. Cứ 4 năm một lần, đại hội 

được tổ chức để nhìn lại hoạt 

động cũng như những thành 

quả mà Caritas quốc tế đã đạt 

được. 

Ngoài ra, mỗi kỳ đại hội sẽ 

bầu lại ban chấp hành mới 

nhiệm kỳ 4 năm và bàn thảo 

những quyết định quan trọng 

cho nhiệm kỳ tới. Vị chủ tịch 

Caritas quốc tế cho đến nay là 

ĐHY Luis Antonio Tagle, TGM 

giáo phận Manila, Philippines. 

 
Đức Cha Tôma, ĐHY Luis Antonio 

Tagle và Cha Vinh Sơn 

 

Caritas Việt Nam có 2 đại 

biểu tham dự đại hội lần này: 

Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu - 

Chủ tịch Caritas và Cha Vinh 

Sơn Vũ Ngọc Đồng - Giám Đốc 

Caritas. 

T 
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Đức Thánh Cha tiếp 400 tham 
dự viên Đại hội Caritas quốc tế 

G. Trần Đức Anh OP - Vatican 

 

 

ức Thánh Cha mời 

gọi toàn thể Giáo 

Hội trở thành dấu 

chỉ và dụng cụ tình thương 

của Thiên Chúa đối với nhân 

loại và toàn thể các loài thụ 

tạo, căn nhà chung của chúng 

ta. 

 Ngài khẳng định điều này 

trong buổi tiếp kiến sáng hôm 

27/5/2019, dành cho 400 tham 

dự viên Đại hội thứ 21 của 

Caritas quốc tế. Trong số những 

người hiện diện cũng có một số 

Hồng y và Giám mục. 

- Giáo Hội không phải là một 

tổ chức nhân đạo 

 ĐTC cảnh giác mọi người 

đừng thực thi bác ái như thể 

Giáo Hội chỉ là một tổ chức 

nhân đạo. “Đức bác ái có nguồn 

gốc nơi chính yếu tính của nó 

nơi Thiên Chúa (Xc Ga 4,8); đức 

Đ 
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bác ái là vòng tay ôm của Thiên 

Chúa là Cha chúng ta dành cho 

mỗi người, đặc biệt những 

người rốt cùng và đau khổ, họ 

chiếm một chỗ ưu tiên trong con 

tim của Chúa”. 

 Giáo Hội cao cả những hoạt 

động từ thiện. “Trong Chúa Kitô, 

Giáo hội là dấu chỉ và là dụng 

cụ tình thương yêu của Thiên 

Chúa đối với nhân loại và toàn 

thể vũ trụ.” 

- Cổ võ phát triển con người 

toàn diện 

 ĐTC đặc biệt cổ võ sự phát 

triển nhân bản toàn diện trong 

các hoạt động bác ái của Giáo 

Hội vì việc phục vụ bác ái có 

liên quan tới nhân sinh quan: 

“Quan niệm về con người không 

thể bị thu hẹp vào một khía 

cạnh, nhưng phải bao trùm toàn 

diện con người trong tư cách là 

con cái Thiên Chúa, được dựng 

nên theo hình ảnh Ngài. Người 

nghèo trước tiên là những nhân 

vị, nơi khuôn mặt của họ có tiềm 

ẩn chính khuôn mặt của Chúa 

Kitô”.

 

 
Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Hồng y Luis Antonio Tagle - Chủ tịch 

Caritas quốc tế 
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 ĐTC nói: “Chúng ta phải 

thăng tiến trọn con người và tất 

cả mọi người, để họ trở thành 

tác giả và là những người giữ 

vai chính trong việc phát triển 

chính họ. Vì thế, dịch vụ bác ái 

phải chọn lựa tiêu chuẩn phát 

triển toàn diện như một thuốc trị 

độc chống lại nền văn hóa gạt 

bỏ và dửng dưng”. Ngài cũng 

nhắc nhở rằng “Sự kỳ thị tệ hại 

nhất mà người nghèo phải chịu 

chính là sự thiếu quan tâm tinh 

thần đối với họ” (EG 200) 

- Sống tình hiệp thông Giáo 

Hội 

 Sau cùng ĐTC kêu gọi liên 

hiệp các Caritas hãy tăng 

cường tình hiệp thông 

trong Giáo Hội. Ngài mời gọi 

các nhân viên Caritas hãy có lối 

sống thanh bần, nhưng không 

và khiêm tốn: “Không thể sống 

Bác Ái mà không có những 

tương quan với người nghèo: 

sống với người nghèo và cho 

người nghèo. Người nghèo 

không phải là những con số, 

nhưng là những nhân vị. Vì khi 

sống với người nghèo, chúng ta 

học cách thực hành bác ái với 

tinh thần thanh bần, học biết 

bác ái là chia sẻ”. 

- Tổ chức Caritas quốc tế 

 Caritas quốc tế là một liên 

hiệp qui tụ 165 Caritas quốc gia, 

hoạt động tại 200 nước trên thế 

giới và nhóm đại hội 4 năm một 

lần. Khóa họp thứ 21 hiện nay 

tiến hành từ ngày 23 đến 28-5 

này với chủ đề: ”Một gia đình 

nhân loại, một tổ ấm chung”. 

Trong khóa họp, các đại biểu đã 

tái cử ĐHY Luis Antonio Tagle, 

TGM giáo phận Manila, 

Philippines, trong nhiệm vụ Chủ 

tịch Caritas quốc tế. (Rei 

27/5/2019) 
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Đức Thánh Cha tái kêu gọi 
cấp thiết cứu trái đất 

G. Trần Đức Anh OP – Vatican 

 

 

Đức Thánh Cha 

(ĐTC) tái kêu gọi 

các chính quyền thế 

giới quyết liệt dấn 

thân cứu vãn trái 

đất trước hiểm họa 

tàn phá, đồng thời 

đặt sinh mạng con 

người lên trên các 

lợi lộc kinh tế. 

Ngài đưa ra lời kêu gọi tha 

thiết trên đây chiều ngày 

27/5/2019 vừa qua trong cuộc 

gặp gỡ bà Chủ tịch Đại Hội 

đồng năm nay của LHQ, nhóm 

họp với các vị Bộ trưởng tài 

chánh của nhiều quốc gia tại trụ 

sở Hàn lâm viện khoa học của 

Tòa Thánh ở nội thành Vatican 

về đề tài “Sự thay đổi khí hậu và 

những bằng chứng mới từ khoa 

học, ngành kỹ sư và chính 

sách”. 

 

- Những dấu hiệu tiêu cực 

Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, 

ĐTC báo động vì những dấu 

hiệu chẳng lành: “những cuộc 

đầu tư vào nhiên liệu phiến 

thạch - như dầu hỏa và khí đốt - 

tiếp tục gia tăng, mặc dù các 

nhà khoa học nói với chúng ta 

rằng các nhiên liệu phiến thạch 

phải ở lại dưới lòng đất. Cơ 

quan quốc tế về năng lượng mới 

đây cho biết những cuộc đầu tư 
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vào năng lượng sạch lại giảm 

bớt trong 2 năm liền, mặc dù 

các chuyên gia nhiều lần đề cao 

những lợi ích trên môi trường 

con người đến từ năng lượng 

sạch do gió, mặt trời và nước”. 

- Nguyên do 

ĐTC nhận xét rằng “Chúng 

ta tiếp tục đi theo những con 

đường cũ vì chúng ta bị mắc kẹt 

do lối tính toán xấu và ham hố 

lợi lộc đạt được. Chúng ta tiếp 

tục coi trọng những lợi lộc đe 

dọa chính sự sống còn của 

chúng ta”. 

- Số lượng thán khí quá cao 

ĐTC nói đến sự kiện cách 

đây 2 tuần, một số trung tâm 

nghiên cứu khoa học đã ghi 

nhận sự tập trung thán khí trong 

khí quyển lên tới mức cao nhất 

chưa từng có, 415 phân tử trên 

một triệu (415 parti per milione). 

Đây là một trong những nguyên 

chính tạo nên hiện tượng hâm 

nóng trái đất. Ngài nói: “Chúng 

ta phải hành động quyết liệt để 

chấm dứt sự thải ra các khí gây 

ra hiện tượng lồng kính, trễ nhất 

là trước giữa thế kỷ này”. 

- Kêu gọi các biện pháp cụ 

thể 

Cũng trong bài tham luận, 

ĐTC kêu gọi các vị bộ trưởng tài 

chánh điều chỉnh các hoạt động 

kinh tế làm sao để không theo 

đuổi những hoạt động đang phá 

hủy trái đất chúng ta; 

- chấm dứt sự lệ thuộc các 

nhiên liệu phiến thạch trên trái 

đất; 

- mở ra một chương mới về 

năng lượng sạch và an toàn, ví 

dụ dùng những nguồn sinh năng 

lượng có thể tái diễn như gió, 

mặt trời và nước; 

- nhất là chúng ta hành động 

trong tinh thần khôn ngoan và 

trách nhiệm trong các nền kinh 

tế chúng ta để thực sự đáp ứng 

những nhu cầu cần thiết của 

con người, thăng tiến nhân 

phẩm, để giúp đỡ những người 

nghèo, để giải thoát chúng ta 

khỏi sự tôn thờ tiền bạc gây ra 

bao nhiêu đau khổ. 

www.vaticannews.va 
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CARITAS VIỆT NAM 

Chung Tay Bảo Vệ Môi Trường 
Ban Bảo vệ Môi Trường 

Caritas Việt Nam 

 

ỗi ngày, chúng ta 

chứng kiến biết bao 

hậu quả của việc 

biến đổi khí hậu đối với trái đất - 

ngôi nhà chung của chúng ta, 

đặc biệt là người nghèo, người 

chịu thiệt thòi trên thế giới. 

Trong thông điệp Laudato Si, 

Đức Thánh Cha (ĐTC) 

Phanxicô đã tha thiết kêu gọi 

mọi thành phần tham gia bảo vệ 

và chăm sóc cho ngôi nhà 

chung của chúng ta. “Trái đất 

này giờ đây đang kêu khóc vì 

chúng ta đã tiêm nhiễm lên Chị 

những mối nguy qua cách sử 

dụng vô trách nhiệm và lạm 

dụng của cải vật chất mà Thiên 

Chúa ban tặng.” 

Trong thập kỷ qua chúng ta 

cũng đã phải chịu nhiệt độ nóng 

M 
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nhất cũng như gánh chịu những 

hậu quả thiệt hại nặng nề do 

thiên tai gây ra. Cảnh báo bề 

mặt trái đất nóng lên 2 độ C sẽ 

gây thảm hoạ cho trái đất và 

con người là vô cùng nghiêm 

trọng. Hiểu được sự nguy hiểm 

này, năm 2015, đã có 175 nước 

trên thế giới ký vào hiệp định 

Paris (COP21) về biến đổi khí 

hậu. 

Việt Nam đứng thứ 5 trong 

danh sách các nước bị ảnh 

hưởng bởi khí hậu toàn cầu. Vị 

trí địa lý của Việt Nam khiến Việt 

Nam rất dễ bị tổn thương trước 

những biến đổi khí hậu cả về 

hình thái khí hậu khi mực nước 

biển tăng, lẫn diện tích đất canh 

tác sẽ bị thu hẹp. Nếu không có 

những biện pháp phù hợp và 

hiệu quả để giảm thiểu tác hại 

của biến đổi khí hậu, hậu quả sẽ 

là khôn lường. 

Do đó, việc bảo vệ môi 

trường là sứ mạng của Caritas 

Việt Nam trong việc thực thi bác 

ái, vì hơn bao giờ hết một khi 

môi trường bị tàn phá, thì người 

nghèo là người chịu thiệt thòi 

nhất. Chẳng hạn việc tiếp cận 

nước sạch là nhu cầu cơ bản 

của con người, nhưng ngày nay 

có rất nhiều người nghèo không 

có nước sạch để sinh sống. 

Chính vì thế, Caritas Việt Nam 

cùng với các Caritas giáo phận 

đang nỗ lực trong các hoạt động 

truyền thông nhằm giúp người 

dân thay đổi nhận thức từ đó 

thay đổi hành vi để bảo vệ môi 

trường, góp phần giảm thiểu 

biến đổi khí hậu. Nhờ thế, các 

hoạt động bảo vệ môi trường ở 

Giáo phận ngày càng được mở 

rộng như tổ chức ngày môi 

trường, trồng cây xanh, thu gom 

quét dọn rác ở khu vực giáo xứ 

và đường phố, tiết kiệm điện 

nước, tiết chế trong việc dùng 

túi nylon, chai nhựa uống 

nước… 

Với tôn chỉ: Bảo vệ môi 

trường sống trong sạch và lành 

mạnh. Caritas Việt Nam dựa 

trên Thông Điệp Laudato Sí của 

ĐTC Phanxicô, bước đầu tập 

trung vào việc truyền thông 

nhằm nâng cao ý thức bảo vệ 

môi trường hướng đến việc thay 

đổi hành vi trong đời sống hằng 

ngày. 
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Việc nâng cao ý thức bảo vệ 

môi trường không thể một sớm 

một chiều là có thể thực hiện 

được. Điều này cần có sự cộng 

tác của rất nhiều thành phần, 

nhiều tổ chức, nhiều đơn vị hỗ 

trợ cả về nguồn lực, phương 

pháp, tài chính và quan trọng 

nhất vẫn là ý thức của mỗi 

người. 

“Chúng ta giờ đây phải cùng 

nhau chịu trách nhiệm về ngôi 

nhà đã được ủy thác cho chúng 

ta”. (Laudato Si, số 244) 

Các cuộc đàm phám của 

Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí 

hậu phải đưa đến kế hoạch cứu 

lấy hành tinh. 

Các cuộc đàm phán về biến 

đổi khi hậu của LHQ diễn ra tại 

Ba Lan vào tháng 12, 2018 là 

làm sao ngăn chặn lại sự biến 

đổi khí hậu cho thập kỷ tới cũng 

như hướng giải quyết những 

hậu quả tàn phá của việc biến 

đổi khí hậu trên đời sống con 

người, hệ sinh thái, bảo đảm 

lương thực và nước, là những 

đề tài mà Caritas chú trọng. Cái 

giá phải trả cho những thảm hoạ 

và thiên tai ngày càng gia tăng 

thật là khủng khiếp nhất là đối 

với các cộng đồng hiện nay 

đang phải đối mặt với đói 

nghèo.  

Trong Laudato Si’ Đức 

Thánh Cha Phanxicô viết: “Nhân 

loại được mời gọi nhận ra sự 

cần thiết phải thay đổi lối sống, 

việc sản xuất và tiêu thụ, để 

chống lại sự nóng lên này hoặc 

ít ra chống lại những nguyên 

nhân con người gây ra hoặc làm 

cho nó xấu đi". 
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CARITAS TGP SÀI GÒN 

 Kết thúc khóa tập huấn cơ bản 
Vũ Quân 

 

 

ặp nhau đây, rồi 

chia tay, ngày dài 

như đã vụt qua 

trong phút giây, niềm hăng say, 

còn chưa phai, đường trường 

sông núi hẹn mai ta sum vầy”.  

Lời bài hát trên đã diễn tả 

tâm tình của các học viên trong 

giờ kết thúc khóa Tập huấn 

Caritas Cơ bản, không chỉ là lời 

chia tay, nhưng cũng là lời hẹn 

sẽ cùng nhau phục vụ người 

nghèo trong tinh thần của 

Caritas.  

Buổi kết thúc khóa Tập huấn 

vào thứ Bảy ngày 11/05/2019, 

do Caritas TGP Sài Gòn tổ chức 

tại giáo xứ Bình Chiểu, giáo hạt 

Thủ Đức, có sự hiện diện của 

Cha Giuse Nguyễn Hoàng 

“G 
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Thanh – Linh hướng Caritas 

giáo hạt Thủ Đức, đồng thời 

cũng là Chánh xứ giáo xứ Bình 

Chiểu; Cha Micae Trương 

Thanh Tâm SJ - phụ trách bộ 

môn Công tác Bác ái Xã hội 

trong tổ chức Caritas Việt Nam, 

Nt. Anna Nguyễn Thị Thanh Lan 

- phụ trách phòng đào tạo 

Caritas TGP Sài Gòn, cùng với 

70 học viên.  

Khai giảng từ ngày 6/4/2019, 

với 5 ngày thứ Bảy, học tập qua 

qua bốn đề tài, khóa tập huấn 

cơ bản về Linh đạo Caritas và 

Công tác Bác ái Xã hội Thực 

hành kết thúc, kết quả số học 

viên hoàn tất khóa học hầu như 

là tất cả.  

 

Trong ngày cuối của khóa 

học có hai phần, phần đầu Cha 

Micae hướng dẫn với đề tài: 

Công tác Bác ái Xã hội Trong 

Tổ chức Caritas Việt Nam, phần 

thứ hai Tổng kết và lượng giá 

khóa học do nữ tu Anna điều 

phối. 
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Được sự hỗ trợ từ Cha 

Giuse - Chánh xứ giáo xứ Bình 

Chiểu, các buổi tập huấn được 

tổ chức tại Hội trường giáo xứ 

với đầy đủ tiện nghi, âm thanh, 

ánh sáng. Không những thế 

Cha còn hỗ trợ các bữa ăn cho 

học viên Caritas. Sự nhiệt tình 

quảng đại của Cha đã giúp cho 

năm buổi tập huấn được thành 

công tốt đẹp. 

Caritas TGP Sài Gòn phát 

triển qua sự gắn kết, hiệp thông 

với Caritas các giáo hạt, các 

giáo xứ trong Tổng Giáo phận, 

làm nên một mạng lưới cùng 

thực thi bác ái theo tinh thần và 

đường hướng của Giáo hội. 

Các Liên kết viên và các hội 

viên Caritas là thành phần được 

sự cho phép, chọn lọc từ các 

Cha chánh xứ và được đào tạo 

qua các khóa tập huấn, khởi 

đầu là khóa tập huấn Caritas cơ 

bản. 

Sau nhiều tuần cùng nhau 

làm việc, những bài thực tập 

nhóm, và những đối tượng 

chính là người nghèo, đã kết 

thúc trong bầu không khi vui 

tươi và đầy tình thân ái với đề 

tài cuối khóa “Công tác Bác ái 

Xã hội trong Tổ chức Caritas 

Việt Nam”. Cũng vẫn gương 
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mặt thân quen ấy, Cha Micae đã 

hướng dẫn các học viên những 

vấn đề thực tế, thông qua 

những hoạt động theo từng 

nhóm rất sinh động. 

Sau quá trình thảo luận đầy 

tình huynh đệ, từng nhóm cử 

đại diện để trình bày những ý 

tưởng của nhóm mình. Qua mỗi 

phần thuyết trình, Cha Micae 

cũng giúp các học viên rút ra 

những ưu điểm, khuyết điểm và 

đúc kết ra những kết luận, nhằm 

giúp các học viên hiểu hơn về 

bổn phận và trách nhiệm của 

mỗi hội viên khi dấn thân phục 

vụ trong công việc bác ái. Cha 

nhấn mạnh: “Mỗi hành vi ứng xử 

của chúng ta trong xã hội sẽ 

quyết định đến sự thành công 

trong giao tiếp của chúng ta”.  

Mặc dù buổi tập huấn kéo 

dài bảy tiếng đồng hồ nhưng 

không một ai cảm thấy mệt mỏi 

hay buồn ngủ, bởi vì sau mỗi 

giờ thảo luận nhóm, các học 

viên đều được nhóm hậu cần 

phục vụ những tách cà phê, trà 

đá mát lạnh và đặc biệt là 

những phần cơm thơm ngon, 

nóng hổi. 
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Đồng hồ điểm 

15g30 cũng là lúc kết 

thúc buổi tập huấn 

và bước sang giai 

đoạn hai “bế mạc”. 

Sau khi đại diện các 

học viên có lời cám 

ơn quý Cha và đặc 

biệt là Cha Giuse 

Nguyễn Hoàng 

Thanh, các học viên đã cùng 

trao nhau những lời cám ơn 

thầy dạy, cùng quý nữ tu bằng 

những tràng vỗ tay thật to và 

dài. Với nghi thức Sai Đi, mọi 

người cùng hiệp ý cầu xin Chúa 

luôn nâng đỡ từng người, biết 

ứng dụng những điều đã học 

trong khóa tập huấn, để khi thực 

thi bác ái có được phong cách 

hành xử đúng như tinh thần bác 

ái của Giáo hội, có khả năng 

mang Chúa đến cho tha nhân 

trong cuộc sống mỗi ngày. 
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NHÓM CỘNG TÁC VIÊN MÁI ẤM TÊRÊSA CALCUTTA 

THĂM VIẾNG GIA ĐÌNH CÁC BÉ 
Sr.Emmanuel Hải Linh, SND 

 

 

hông ai trong 

chúng ta, kể cả tôi, 

làm được những 

điều vĩ đại. Nhưng tất cả chúng 

ta đều có thể làm được những 

điều nhỏ nhặt, với tình yêu lớn 

lao, và cùng nhau, chúng ta có 

thể làm được điều gì đó tuyệt 

vời”. (Mẹ Têrêsa Calcutta) 

Qua tâm tình của Mẹ Têrêsa 

Calcutta, chúng tôi đã thật sự 

cảm nhận được niềm vui khi 

thực thi những công việc bác ái, 

tuy thật nhỏ, nhưng hoa trái yêu 

thương chúng tôi nhận lại thì 

thật ngập tràn. 

Sáng Chúa Nhật ngày 

05/5/2019, nhóm chúng tôi gồm 

cô Soi, cô Bích, anh kỹ thuật 

viên Hoàng Phát, và tôi cùng chị 

Dung – nhóm Niềm Tin – là một 

ân nhân hỗ trợ dụng cụ trị liệu 

cho các bé tại mái ấm, cùng hẹn 

nhau đi thăm gia đình các bé 

tổn thương não, hiện đang tham 

gia dự án Phục hồi Chức năng 

tại Mái ấm Têrêsa Calcutta của 

Caritas TGP Sài Gòn. Ngoài 

việc thăm viếng, còn là cơ hội 

để chúng tôi hướng dẫn thêm 

cho gia đình các bé sử dụng tốt 

hơn xe chuyên dụng do chị 

Dung hỗ trợ và những dụng cụ 

đã nhận được để giúp các bé.  

 

 

“K 
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Gia đình đầu tiên mà chúng 

tôi đi thăm là gia đình bé Đức 

Anh. Để tìm tới nhà Đức Anh 

quả thật là không dễ, nếu chỉ đi 

2, 3 lần thôi chắc không thể nhớ 

nổi. Nhà bé ở Hóc Môn nhưng 

không có địa chỉ rõ ràng, mà 

nếu có địa chỉ chắc cũng khó có 

thể tìm thấy. Con đường nhà bé 

dài tăm tắp, rẽ hết vào hẻm này 

tới hẻm kia tưởng chừng như 

không bao giờ kết thúc. Cuối 

cùng thì chúng tôi cũng tới được 

căn nhà nhỏ cấp 4. Đây là lần 

đầu tiên tôi tới nhà bé.  

Khi bước vào nhà, tôi thấy 

một người phụ nữ trẻ đang 

chăm sóc một bé trai bị bại liệt, 

đã 13 năm rồi bé phải phụ thuộc 

mọi sự vào ba mẹ.  

Mẹ Đức Anh kể khi sinh bé 

ra thì vẫn bình thường, nhưng 

khi bé được 8 tháng thì bị một 

cơn sốt, sau đó chuyển thành 

bại não, hai vợ chồng trẻ từ quê 

vào Sài Gòn sinh sống, không 
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có bà con họ hàng nên chẳng 

nhờ vả được ai, anh chồng 

không dám đi làm xa vì sợ ở 

nhà Đức Anh lên cơn động kinh 

không đưa  đi cấp cứu kịp, hai 

vợ chồng chăm chỉ thức khuya 

dậy sớm nhận hàng chợ về may 

để lo cho con. Biết được hoàn 

cảnh khó khăn của gia đình bé 

Đức Anh, cô Soi và cô Bích là 

những cộng tác viên trong mái 

ấm Têrêsa Calcutta đã thường 

xuyên đến gia đình bé thăm hỏi 

động viên cũng như xin được 

chút tiền của mạnh thường 

quân để lo quần tã cho bé. Chị 

Dung là người đã hỗ trợ chiếc 

xe chuyên dụng cho Đức Anh, 

khi đi thăm bé, chúng tôi thấy 

chiếc xe đó không còn phù hợp 

với Đức Anh nữa, do đó chúng 

tôi có ý định sẽ nhờ chị hỗ trợ 

cho bé chiếc xe khác phù hợp 

hơn để giúp cho ba mẹ bé đỡ 

cực phần nào khi chăm sóc bé. 

Còn chiếc xe mà Đức Anh 

không sử dụng được nữa sẽ 

được thu hồi về lại mái ấm để 

sử dụng cho bé khác có nhu 

cầu. Tạm biệt gia đình Đức Anh, 

chúng tôi tới gia đình bé Ngọc 

Sang và bé Thanh Vy, hai bé 

này hoàn cảnh gia đình đỡ hơn 

bé Đức Anh chút xíu và hai 

chiếc xe mà gia đình hai bé 

nhận được hiện được sử dụng 

tốt và phù hợp với hai bé.  

Chúng tôi khởi hành lúc 8 

giờ sáng, mới đó mà đã tới trưa, 

mặc dù ngoài trời nắng gay gắt, 

ai trong chúng tôi cũng cảm thấy 

mệt, khát nước và đói bụng, tuy 

nhiên trong lòng ai nấy đều cảm 

thấy được đầy no vì mình đã sử 

dụng thời giờ Chúa ban một 

cách có ích và ý nghĩa. Sau khi 

cùng ăn trưa với nhau, nhóm 

chúng tôi tạm biệt ra về và hẹn 

gặp lại trong những dịp cùng 

được làm việc với nhau sắp tới. 
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CARITAS TGP SÀI GÒN 

Chương Trình Mổ Mắt Miễn Phí Cho 
Bệnh Nhân Có Hoàn Cảnh Khó Khăn  

Ban Truyền Thông Caritas TGP 

ôi mắt là cửa sổ tâm 

hồn điều này hẳn ai 

cũng biết, nhưng khi 

bị bệnh thì không phải ai cũng 

biết, cũng chẳng có đủ điều kiện 

để khám và chữa trị, thiếu ánh 

sáng khiến cho cuộc sống mưu 

sinh trở nên tăm tối và bế tắc. 

Thấu hiểu được giá trị và sự cần 

thiết Caritas TGP Sài Gòn là 

cầu nối Công Ty TNHH Kim 

Tâm Hải do ông Nguyễn Mạnh 

Hải hỗ trợ và cũng là tổ chức 

thực hiện chương trình mổ mắt 

miễn phí định kỳ hàng tháng cho 

các bệnh nhân có hoàn cảnh 

khó khăn không phân biệt tôn 

giáo, dân tộc vùng miền, qua sự 

phối hợp với các y bác sĩ khu 

Điều trị Mắt Kỹ thuật cao.  

Đ 
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Ngày 22/05/2019 tại bệnh 

viện Giao Thông Vận Tải Tp. 

HCM, các bệnh nhân đã có mặt 

từ rất sớm, qua những cuộc trò 

chuyện một cô lớn tuổi, người 

dân tộc, là một trong những 

người trong đoàn được Linh 

mục Đồng Anh Vương giáo xứ 

Lộc Thanh, Tỉnh Bình Phước 

giới thiệu, vui mừng khi nhận 

món quà đầy ý nghĩa, cho biết 

“cô đã bị bệnh 10 năm nay 

khiến đôi mắt ngày càng mờ 

đục, cứ nghĩ đó là bệnh của tuổi 

già nên cô để vậy, càng lúc 

càng nặng dần dần từ mờ đến 

không thấy gì hết, nhà nghèo ở 

xa đâu có tiền. Mãi đến khi được 

lên Sài Gòn vừa được khám, 

được mổ miễn phí và đặc biệt 

đôi mắt sẽ được sáng trở lại nên 

tôi đi liền, tôi nhịn ăn từ tối hôm 

qua rồi”. 

Cứ như vậy niềm vui được hiện 

rõ trên những khuôn mặt của 42 

trên 44 bệnh nhân có trong 

danh sách đợt mổ tháng 5, theo 

như mọi khi, mỗi bệnh nhân 

ngoài việc được mổ mắt miễn 

phí còn được phát thuốc và mắt 

kính bảo hộ, cùng niềm vui đó, 

một chú trên tay với ổ bánh mì 

“khi được mổ miễn phí tôi mừng 

lắm, không chỉ được mổ, chúng 
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tôi đươc cô chú với những logo 

Caritas đang mang trên áo hỗ 

trợ chỉ dẫn tận tình, lo cho 

chúng tôi ăn sáng, nước uống, 

mà giờ lại còn được phát thuốc 

và mắt kính nữa. Vui lắm! cám 

ơn các bác sĩ, cám ơn các ân 

nhân, những tấm lòng hảo tâm 

đã quan tâm, mang lại ánh sáng 

cho những người nghèo như 

chúng tôi”, Chú tâm sự. 

Sau khi hoàn tất ca mổ cuối 

cùng các bệnh nhân được phát 

thuốc và mắt kính, riêng một số 

trường hợp là anh em dân tộc ở 

Bình Phước được đưa về mái 

ấm Hà Đông là cơ sở thuộc 

Caritas TGP Sài Gòn để được 

chăm sóc và kiểm tra tốt nhất. 

Với tôi đem lại ánh sáng cho 

một người là niềm vui, sự hạnh 

phúc không riêng của ai hết, từ 

nhà tài trợ cho đến tổ chức thực 

hiện chương trình, hay là các 

cộng tác viên Caritas, mà đó 

còn là niềm vui, sự hạnh phúc 

vô bờ bến của chính các bệnh 

nhân và gia đình họ. 

Caritas TGP Sài Gòn rất 

mong nhiều hoàn cảnh, nhiều 

nhu cầu, được thấy sáng mắt từ 

chương trình để cải thiện được 

cuộc sống và mang lại hy vọng 

cho họ. 
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CARITAS GIÁO HẠT TÂN ĐỊNH 

BẦU BAN LIÊN KẾT NHIỆM KỲ 2019–2023 
Ngô Viết Luyện 

 

 
Cha Hạt trưởng Phaolô và Cha Linh Hướng Đa Minh (ngồi) 

 

 

ôi luôn ủng hộ 

anh chị em 

Caritas giáo 

hạt Tân Định trong mọi lãnh 

vực thực thi bác ái…” 

 

Đó là lời chia sẻ cởi mở của 

cha Hạt trưởng Phaolô Nguyễn 

Quốc Hưng trong buổi họp định 

kỳ và bầu Ban Liên Kết (BLK) 

Caritas GH Tân Định nhiệm kỳ 

2019-2023, vào lúc 15g00 Chúa 

Nhật ngày 26/5/2019 tại giáo xứ 

Xóm Lách. 

“T 
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Anh Trưởng Ngô Viết Luyện giới thiệu thành phần tham dự

Sau đọc kinh khai mạc, anh 

Trưởng Ban Liên kết Ngô Viết 

Luyện giới thiệu thành phần 

tham dự gồm Cha Hạt trưởng 

Phaolô Nguyễn Quốc Hưng -

Chánh xứ Gx Tân Định, Cha 

Linh hướng Đaminh Trần Đức 

Công - Chánh xứ Gx Xóm Lách, 

nữ tu Elizabeth Phan Thị Thu 

Thảo - phụ trách phòng Mạng 

Lưới Caritas TGP Sài Gòn, Ban 

Liên Kết Caritas GH Tân Định 

và đại diện Caritas 10 giáo xứ. 

 

Trước khi vào phần họp 

chính, anh Trưởng Ngô Viết 

Luyện đã báo cáo vắn tắt các 

sinh hoạt định kỳ trong 3 tháng 

qua và giới thiệu thành viên BLK 

cũ nhiệm kỳ 2015-2019 nay đã 

mãn nhiệm. 

Mở đầu cho phần bầu BLK 

mới, Cha Linh hướng Đaminh 

mô tả trách nhiệm và nhiệm vụ 

của người liên kết viên, Nt. Thu 

Thảo công bố tiêu chuẩn, công 

việc của người liên kết viên và 

hướng dẫn cách thức bầu. 
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Nữ tu Elizabeth Thu Thảo phát biểu 
 
 

Vì điều kiện đặc biệt của 

Giáo hạt Tân Định thiếu người 

được giáo xứ đề cử nên chỉ bầu 

Trưởng và hai phó còn lại thư 

ký, thủ quỹ, truyền thông, BLK 

nhiệm kỳ mới sẽ chọn và trình 

Cha linh hướng Đaminh xem xét 

quyết định sau một tháng. 

Cha Linh hướng Đaminh 

công bố kết quả tân Ban Liên 

Kết nhiệm kỳ 2019 – 2023: 

- Trưởng BLK: Chị Maria 

Phạm Thanh Thủy, 

Caritas Gx Vườn Xoài. 

- Phó BLK 1:  Chị Maria 

Nguyễn Kim Hoàng, 

Caritas Gx Công Lý. 

- Phó BLK 2:  Anh Phêrô 

Trần Trung Nguyên, 

Caritas Gx Xóm Lách. 

Cha Hạt Trưởng Phaolô, 

Cha Linh hướng Đaminh, Nt. 

Elizabeth và anh chị em Caritas 

chúc mừng tân Ban Liên Kết 

nhiệm kỳ 2019 – 2023. 
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Chị tân Trưởng BLK Phạm 

Thanh Thủy đã có lời cám ơn 

quí Cha, Nt. Elizabeth và anh 

chị em đã tin tưởng trao phó 

trách nhiệm và chấp nhận lãnh 

sứ vụ mới, xin anh chị em thêm 

lời cầu nguyện và cùng cộng tác 

trong công việc chung trong 

tương lai. 

Cha Linh hướng ban phép lành 
kết thúc buổi họp lúc 16g30 
trong tình yêu thương đoàn kết. 
Quí cha, Nt. Elizabeth và anh 
chị em chụp hình lưu niệm 
chung. 
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CARITAS GIÁO XỨ TAM HÀ  

HẠT GẠO TÌNH THƯƠNG 
Caritas Tam Hà 

 
Cha Phaolô Maria trao gạo cho bà con 

rong tinh thần thực thi 

bác ái Kitô giáo, và 

cũng là trách nhiệm 

phục vụ yêu thương của Ban 

Caritas, vào lúc 15g30 chiều thứ 

Bảy ngày 04/5/2019, tại Hội 

quán giáo xứ Tam Hà, Cha Phụ 

tá Phaolô Maria và Ban Caritas 

Tam Hà đã trao gạo quý II năm 

2019 cho 41 gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn trong giáo xứ và 

các gia đình di dân ở các khu 

nhà trọ chung quanh giáo xứ, 

không phân biệt tôn giáo.            

                                 

Trước khi trao gạo, Cha 

Phaolô Maia có đôi lời nhắn 

nhủ, động viên bà con và chúc 

bà con sớm vượt qua giai đoạn 

khó khăn này. Sau đó Cha và 

Ban Caritas giáo xứ cùng trao 

41 phần gạo, mỗi phần 30 ký 

cho các gia đình có hoàn cảnh 

T 
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đang cần sự trợ giúp. Trong các 

phần gạo, có 11 phần do 

Caritas TGP Sài Gòn hỗ trợ từ 

dự án Hạt gạo Tình thương, còn 

30 phần Caritas giáo xứ Tam 

Hà nhận từ quý ân nhân trong 

giáo xứ cùng góp phần với 

Caritas chăm lo cho bà con 

nghèo. 

Sau đó các hội viên Caritas 

tới thăm 16 gia đình các ông bà 

cụ già yếu neo đơn và đau bệnh 

trong giáo xứ và gởi phong bì 

mua chút quà nhỏ cho các Cụ 

vui.     

Xin Thiên Chúa đón nhận 

thiện chí và tấm lòng quảng đại 

của quý vị ân nhân trong và 

ngoài giáo xứ, vì tình yêu 

thương đã quảng đại đóng góp 

quỹ Bác ái, giúp Caritas Tam Hà 

có thêm cơ hội thực thi bác ái, 

đem chút niềm vui và niềm an ủi 

đến cho những người kém may 

mắn trong cuộc sống.  
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Kỷ lục phi thường:  
Chầu Mình Thánh Chúa liên tục ngày đêm 

hơn 141 năm sau phép lạ tại Wiscosin 

 

ài truyền hình Hoa 

Kỳ CBNNews là một 

đài truyền hình thế 

tục, không phải là một cơ quan 

thông tin của Công Giáo, nhưng 

đã đưa tin về một sự kiện phi 

thường của Giáo Hội mà có lẽ 

không mấy người Công Giáo 

biết đến. 

Đây có thể là một điều đáng 

đưa vào cuốn sách các kỷ lục. 

Một dòng của các nữ tu ở 

Wisconsin đã liên tục cầu 

nguyện cho mọi người. Các 

thành viên của các nữ tu dòng 

Phanxicô Chầu Mình Thánh 

Chúa Liên Lỉ đã làm việc theo 

ca từ năm 1878. Các nữ tu ở La 

Crosse, Wisconsin thay phiên 

nhau dâng lên những lời cầu 

nguyện cho những người bệnh 

hoạn và những người gặp căng 

thẳng trong cuộc sống và họ 

làm điều đó không ngừng nghỉ 

cả ngày lẫn đêm. 100 nữ tu 

Đ 
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nhận được sự trợ giúp của 

khoảng 180 giáo dân phụ giúp 

cầu nguyện nhưng các nữ tu 

thường phụ trách các ca đêm 

kéo dài nhiều giờ hơn. 

Cộng đoàn các nữ tu dòng 

Phanxicô tại La Crosse đã được 

hình thành 7 năm sau trận cháy 

rừng kinh hoàng tại địa phương 

này.  

Vào ngày 8 tháng 10 năm 

1871, tại Peshtigo, một vùng 

hẻo lánh của bang Wisconsin, 

các nhân viên làm đường hỏa 

xa đã đốt rừng để mở đường. 

Do không có phương tiện dự 

báo thời tiết, ngọn lửa đã vượt 

quá khả năng khống chế của họ 

khi một trận cuồng phong ập 

đến. 

Trận cháy rừng Peshtigo 

Firestorm đã xảy ra. Đến nay, 

nó vẫn là trận “cháy rừng khủng 

khiếp nhất” trong lịch sử Hoa 

Kỳ. Cho đến tận ngày nay, chưa 

có trận cháy rừng nào ở Mỹ đã 

từng gây ra con số tử vong lớn 

như thế. Người ta ước tính gần 

2,500 người thiệt mạng trong 

địa ngục kinh hoàng cả ngàn độ 

đó.  

Bên cạnh những câu chuyện 

bi thảm được lưu truyền từ đời 

này sang đời khác, có một 

chuyện thật đáng kinh ngạc. Một 

cách lạ lùng, một ngôi nhà thờ ở 

ngay giữa đám cháy và những 

người trốn trong ngôi nhà thờ 

đó đã không hề hấn gì dù rằng 

nhiệt độ bên ngoài lên đến cả 

ngàn độ. 

Adele Brise được 24 tuổi khi 

cô từ Bỉ di cư sang Wisconsin 

cùng với cha mẹ vào năm 1855. 

Là một tín hữu Công Giáo mộ 

đạo, Adele có một lòng sùng 

kính đặc biệt đối với Đức Mẹ và 

cầu nguyện hàng ngày cùng 

Đức Trinh Nữ. 

 Cô đã được Đức Mẹ hiện ra 

lần đầu vào ngày 2 tháng 10 

năm 1859. Sau đó, cô còn được 

trông thấy Đức Mẹ nhiều lần.  

Đức Trinh Nữ Maria trao cho 

Adele một sứ vụ “Dạy giáo lý 

cho trẻ con, dạy chúng làm Dấu 

Thánh Giá, và làm thế nào để 

nhận lãnh các Bí Tích”. 
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Vâng nghe những lời của 

Đức Mẹ, Adele toàn tâm dấn 

thân vào công việc giáo huấn 

các trẻ em di dân đến từ Âu 

Châu thay cho các bậc cha mẹ 

của chúng đang phải làm việc 

quần quật trên vùng đất mới. 

Thương con, bố của Adele, 

là ông Lambert Brise, đã xây 

dựng một chòi nhỏ bằng gỗ tại 

địa điểm Đức Mẹ đã hiện ra với 

cô để Adele không phải vất vả đi 

từ nhà này sang nhà khác dạy 

trẻ con học. 

Vài năm sau, khi được bà 

Isabella Doyen hiến tặng 5 mẫu 

đất xung quanh địa điểm này, 

Adele bắt đầu xây nên một ngôi 

trường nhỏ. Rồi thì một nhà thờ 

bằng gỗ lớn hơn được xây dựng 

sau đó và được đặt tên là Our 

Lady of Good Help, nghĩa là 

Đức Mẹ sốt sắng phù hộ các tín 

hữu. Adele và một số phụ nữ 

khác đã thành lập một cộng 

đoàn dòng Ba Phanxicô. Mặc dù 

cô chưa bao giờ được khấn 

dòng, mọi người đều gọi cô là 

sơ Adele. 

Tối ngày 8 tháng 10 năm 

1871, ngọn lửa Peshtigo bùng 

cháy nhanh chóng và nuốt 

chửng toàn bộ hàng loạt các 

khu vực lân cận. Ngọn lửa kinh 

hoàng cũng lan nhanh đến ngôi 

nhà thờ. 
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Những người trong khu vực 

đã chạy đến nhà thờ. Nhiều 

người thậm chí còn mang theo 

cả các gia súc của họ. Sơ Adele 

xướng kinh Mân Côi giơ cao 

một bức tượng Đức Mẹ cầu xin 

sự bảo vệ của Mẹ trong hoàn 

cảnh tuyệt vọng đó. Ngọn lửa 

hoành hành dữ dội nhưng trong 

nhà thờ mọi người tiếp tục cầu 

nguyện.  

Hơn một triệu mẫu tây đã bị 

phá hủy trong trận hỏa hoạn 

kinh hoàng Peshtigo Firestorm. 

Tuy nhiên, ở giữa tất cả khu vực 

bao la vừa bị tàn phá, ngôi nhà 

thờ, những người bên trong và 

cả các gia súc không bị hề hấn 

gì. Năm mẫu tây xung quanh 

nhà thờ lọt thỏm giữa vùng đất 

bị tàn phá như một ốc đảo trong 

sa mạc. Những người đến và 

thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc 

này biết rằng đó là bàn tay của 

Chúa. Các tín hữu không nghi 

ngờ rằng Đức Mẹ đã ra tay cứu 

họ. 

Năm 2009, giáo phận Green 

Bay đã mở một cuộc điều tra 

chính thức. Vào ngày 8 tháng 

12 năm 2010, Lễ Đức Mẹ Vô 

Nhiễm Nguyên Tội, được sự 

phê chuẩn cuả Tòa Thánh, Đức 

Giám Mục David Ricken tuyên 

bố nhìn nhận sự can thiệp của 

Đức Mẹ tại Peshtigo và sơ 

Adele Brise là nhân chứng 

“đáng tin cậy”. 

 

Đặng Tự Do 

http://vietcatholic.org 15/5/2019
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GÓP NHẶT TRUYỆN Ý NGHĨA 

XÂY NHÀ THỜ VỚI 57 XU 

 

 

hiladelphia - cuối thế 

kỷ 19. Cô bé Hattie 

May Wiatt đứng thổn 

thức bên cạnh ngôi nhà thờ nhỏ 

của giáo xứ, sau khi đã chạy 

lòng vòng mà không vào được 

bên trong vì nhà thờ đã chật 

cứng. 

“Con không vào được lớp 

học Chúa nhật”, cô bé nức nở 

nói với vị Cha sở vừa đi tới. 

Nhìn bộ dạng tiều tụy, nhếch 

nhác của cô bé, Cha hiểu ngay 

ra nguyên do. Ngài cầm tay cô 

bé dẫn vào trong, tìm cho cô 

một chỗ trong nhà thờ và lớp 

học Chúa nhật. Đêm hôm đó, 

cha đi ngủ mà đầu chỉ nghĩ tới 

những đứa trẻ không có chỗ để 

dự Lễ và học Giáo lý. 

Hai năm sau đó, năm 1886, 

Hattie May chết trong một chung 

cư tồi tàn. Cha mẹ bé gọi điện 

P 
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cho Cha sở là người đã trở nên 

rất thân thiết với cô bé, đến để 

chủ trì buổi lễ tang. 

Khi liệm xác cô bé nghèo, 

người ta đã tìm thấy một chiếc 

ví rách nát và bẩn thỉu được moi 

ra từ đống rác, trong đó có 57 

xu, và một tờ giấy xé nham nhở 

viết trên đó vài dòng chữ 

nguệch ngoạc của trẻ con: “Để 

giúp đỡ xây dựng một nhà thờ 

lớn hơn cho nhiều đứa trẻ có thể 

đến lớp học ngày Chúa 

nhật”. Đó là kết quả trong 2 năm 

trời dành dụm với cả tấm lòng 

hy sinh không chút vụ lợi của cô 

bé. Khi đọc những dòng chữ 

này, vị Cha sở đã không thể 

cầm được nước mắt. 

Mang theo mảnh giấy và 

chiếc ví rách nát của cô bé trong 

các buổi lễ, cha kể cho mọi 

người câu chuyện về tấm lòng 

hy sinh cao cả của cô bé. Rồi 

Cha bỏ ra rất nhiều công sức để 

kêu gọi, quyên góp tiền xây 

dựng một nhà thờ rộng hơn. 

Câu chuyện của cô bé đã 

được một tờ báo có uy tín đăng 

tin, và một nhà kinh doanh bất 

động sản đã đọc được nó. Ông 

nhượng bán cho nhà thờ một 

mảnh đất rộng, với giá chỉ có… 

57 xu trên. Giáo dân thì tổ chức 

một đợt quyên góp với quy mô 

rộng lớn, và sau 5 năm số tiền 

đã lên tới 250.000 đô la - một số 

tiền rất lớn thời bấy giờ. 

Tấm lòng nhân hậu cao cả 

của cô bé đã được đền đáp một 

cách xứng đáng. 

Ngày nay, nếu có dịp qua 

thành phố Philadelphia, mời bạn 

ghé thăm Nhà thờ Temple 

Baptist với sức chứa 3.300 

người, và trường đại học 

Temple, nơi mà hàng trăm sinh 

viên đang theo học. Và bạn 

cũng nên ghé thăm Bệnh viện 

người Samari nhân hậu 

(Samaritan), cùng với Trường 

học ngày Chúa nhật, nơi dành 

cho hàng trăm đứa trẻ tham dự 

lớp học Chúa nhật, và sẽ không 

còn đứa trẻ nào trong vùng phải 

đứng bên ngoài vào ngày Chúa 

nhật nữa. 
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