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YÊU THƯƠNG...LÀ PHÉP NHÂN
“Những Gì Tai Đã Nghe, Mắt Đã Thấy,
Chúng Tôi Không Thể Không Nói Ra”
(Cv 4,20)

Sứ điệp Truyền Giáo năm 2021
của Đức Thánh Cha Phanxicô
(đính kèm văn bản) kêu mời
chúng ta “những gì tai đã nghe,
mắt đã thấy, chúng tôi không
thể không nói ra” (Cv 4,20).

gia vào sứ mạng này: “Vậy các
ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai
cũng mời hết vào tiệc cưới” (Mt
22, 9). Không ai bị loại trừ, không
ai có thể cảm thấy xa lạ hay xa
cách với tình yêu nhân ái này.

Xin trích đoạn sau đây:
Một khi cảm nghiệm được sức
mạnh của tình yêu Thiên Chúa,
một khi nhận ra sự hiện diện
hiền phụ của Người trong đời
sống cá nhân và cộng đoàn của
chúng ta, chúng ta không thể
không loan báo và chia sẻ những
gì chúng ta đã thấy và đã nghe.
[...] Mọi điều nơi Chúa Kitô nhắc
nhở chúng ta rằng Người biết
rõ thế giới của chúng ta và nhu
cầu được cứu chuộc của nó, và
kêu gọi chúng ta tích cực tham

Đại dịch đã cho thấy và làm tăng
thêm nỗi đau, sự đơn độc, nghèo
đói và những bất công mà rất
nhiều người phải trải qua. Nó
đã vạch trần cảm giác an toàn
sai lầm của chúng ta và tiết lộ
sự tan vỡ và phân cực đang âm
thầm phát triển ở giữa chúng ta.
Những người yếu đuối và dễ bị tổn
thương nhất càng cảm thấy mỏng
manh và tổn thương hơn. Chúng
ta đã trải qua sự chán nản, vỡ
mộng và mệt mỏi; chúng ta cũng
không tránh khỏi sự tiêu cực ngày
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Sh. Joseph Lê Văn Phượng, fsc

càng gia tăng bóp nghẹt hy vọng.

của chúng ta.” (Fratelli tutti, 36).

Trong những ngày đại dịch này,
trước cám dỗ ngụy trang và biện
minh cho sự thờ ơ và lãnh đạm
nhân danh việc giữ khoảng cách
xã hội vì lý do sức khoẻ, thì sứ
mạng của lòng nhân ái là nhu cầu
cấp thiết, điều có thể làm cho sự
giãn cách cần thiết đó trở thành
cơ hội gặp gỡ, chăm sóc và thăng
tiến. Do đó, “những gì chúng tôi đã
thấy và đã nghe” (Cv 4, 20), lòng
thương xót mà chúng ta đã cảm
nhận, có thể trở thành một điểm
tham chiếu và một nguồn đáng
tin cậy, cho phép chúng ta khôi
phục niềm đam mê chung trong
việc xây dựng “một cộng đồng
thuộc về và liên đới xứng đáng
với thời gian, sức lực và nguồn lực

Đợt bùng phát dịch Covid lần thứ
tư tại Vùng Sài Gòn và các tỉnh
thành phụ cận đã giúp người trẻ
thấy - nghe và rồi nói lên tâm
trạng của họ. Nhóm trẻ Heart in
Hand đã gửi về tâm sự như sau:
Người trẻ chúng tôi có rất nhiều
lựa chọn... Và thời gian giãn cách
toàn xã hội chúng ta có quyền lựa
chọn được ở yên an toàn trong
nhà, lựa chọn nghỉ ngơi cho khỏe,
lựa chọn để xem 1 bộ phim yêu
thích, lựa chọn lên shoppe, tiki đặt
mua những món hàng mình thích,
lựa chọn an toàn bên gia đình, lựa
chọn tìm hạnh phúc riêng tư cho
một thế giới rất riêng của bạn...
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Vậy mà chúng tôi đã không
lựa chọn những gì đáng
ra mình được hưởng... để...
* lựa chọn ra đường đi
cấp phát lương thực;
* lựa chọn nghe tiếng nặng
tiếng nhẹ của các nhà chức
trách hay của người dân
với muôn ngàn bức xúc...;
* lựa chọn thức khuya, dậy sớm
canh xe rau chuyển về lúc
nữa đêm, dầm mưa, trưa nắng
chạy rong rủi tìm và chia sẽ
chút quà cho người vô gia cư;
* lựa chọn vào vùng tâm dịch
xóm nghĩa địa, khu ổ chuột,
xóm lao động nghèo... để phát
từng kg gạo, ít rau, vài bịch
sữa, mấy viên thuốc cho
người dân đang bị đói, trẻ em
đang thiếu sữa phải uống nước
cơm pha đường để cầm cự;
* lựa chọn gặp rủi ro nếu
bị công an bắt phạt vì
đi qua giờ giới nghiêm.
* Lựa chọn bỏ qua niềm vui

sum vầy bên mâm cơm
cùng ba mẹ và gia đình,
và hơn hết là lựa chọn sẽ
chấp nhận mắc bệnh covid
và có thể chết về covid...;
Và đó là của lễ đẹp lòng Chúa
trong mùa Covid như đồng xu
của bà góa trong Tin Mừng...
Bởi đẹp lòng Chúa, nên Chúa đã
thúc đẩy bao nhiêu tấm lòng
của ân nhân xa gần... Họ cũng
đã không lựa chọn giữ lại cho
mình những gì họ đáng được
hưởng. Họ lựa chọn trao ban...
* Traobannhữngđồngtiềngópnhặt
từ những tiết kiệm hằng ngày...
* Trao ban những đồng
tiền là bao công sức làm
lụng vất vả suốt ngày...
* Trao ban những đồng tiền
là giảm bớt những chi
tiêu ăn uống hàng ngày...
* Đôi khi trao ban cả những
số tiền mà họ cần để
thăng tiến đời sống của họ...

Những trao ban của quý ân nhân
kết hợp với lựa chọn của chúng
tôi đã trở thành một năng lực
mang lại sức sống để phục vụ
những người cơ cực, những nạn
nhân trong mùa dịch Covid.
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Qua những “dấu lạ” mùa Covid,
Chúa giúp chúng tôi nhận ra sự
hiện diện của Chúa nơi những người
nghèo mà chúng tôi gặp gỡ; nhận
ra sự quan phòng của Chúa nơi
những “món quà” hàng ngày, hàng
tuần đã gửi đến cho chúng tôi để
Chúng tôi đã lựa chọn sắc màu tình yêu tiếp tục được lan tỏa đến
sống phục vụ và được tô thêm người nghèo đang chơi vơi giữa
sắc màu trao ban làm thành những khó khăn do đại dịch gây nên.
một sắc màu sự sống cho người
nghèo, người bị ảnh hưởng Covid... “Những Gì Tai Đã Nghe, Mắt
Và nó điểm thêm màu sáng hy Đã Thấy, Chúng Tôi Không
vọng cho cuộc sống trong xã Thể Không Nói Ra” (Cv 4,20)
hội dù bức tranh cuộc sống có
quá nhiều màu tối và mảng tối. Tôi đã nghe, tôi đã thấy và tôi
xin kể lại... Đó là sứ điệp truyền
Khi lựa chọn của chúng tôi xuất giáo của “người môn đệ thừa sai”
phát từ TÌNH THƯƠNG thì YÊU đang tìm những nẻo đường mới để
THƯƠNG sẽ là phép nhân. Chúng thay đổi đời sống, để gieo niềm hy
tôi tự hào vì đã chọn sống đẹp như vọng như tinh thần mà chúng ta
Đức Kitô Đấng đã đến để phục vụ được mời gọi để hướng tới Tổng
hơn là được phục vụ. Và chúng tôi Công Hội 46 (tháng 5/2022).
muốn nói ra điều này. Phép lạ là điều
có thật. Phép lạ là biến từ những
điều không thể thành điều có thể.
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Một chút

tâm tư

của Y Bác sĩ Công giáo nơi tuyến đầu
Sư Huynh Antôn Chung Chí Tâm

"Những người bệnh tôi gặp chính là người thân của tôi, và tôi sẽ là người thân của họ...“
Bao tháng ngày qua, dịch bệnh
hoành hành kéo dài không dứt,
với con số người nhiễm bệnh vẫn
cứ tăng cao. Trong bao tháng
ngày của đại dịch đó, các y bác sĩ
phải ngày đêm gồng mình đi phục
vụ tại các bệnh viện dã chiến,
tạm xa gia đình người thân, gác
lại những dự tính của cá nhân,
quên mình vì người khác... Các vị
đã hi sinh âm thầm lặng lẽ, chỉ
mong sao cứu sống các bệnh
nhân mà mình đang chăm sóc.
Khi làm thiện nguyện viên, tôi có
làm việc chung với nhiều y bác sĩ
là người Công giáo tại bệnh viện
Hồi Sức Cấp Cứu. Tôi thấy họ vất
vả làm việc, không than vãn, cố
gắng hết sức để cứu sống bệnh
nhân qua cơn nguy kịch, âm thầm
cầu nguyện cho các bệnh nhân
sắp ngưng thở... Tôi hỏi về tâm
tư của các anh chị thì có một nữ
bác sĩ trẻ chia sẻ chút tâm tư:

“Hôm nay nhận được tin nhắn từ
một thầy đã từng tham gia thiện
nguyện trong mùa Covid, được hỏi
về nỗi nhớ nhà, nhớ người thân,
về tâm tư khi đi chống dịch, bất
chợt trong lòng tôi có một chút
bâng khuâng. Mỗi người, một nỗi
niềm riêng; để trong lòng hay nói
ra thì đó cũng là chuyện riêng tư…

rằng mọi người sẽ vì thế mà bớt
quan tâm tới tôi. Tôi đã nợ họ quá
nhiều, nhiều hơn rất nhiều so với
những điều tôi làm được cho họ.

Tôi cũng không nhớ nhà, chỉ có
chạnh lòng mỗi lúc nghe tin cha
tôi trở bệnh. Nhưng tôi vẫn tin
có Mẹ Maria lo cho cha tôi.
Tôi đã nói dối gia đình rằng: tôi
không tiếp xúc với bệnh nhân
Covid vì sợ mọi người lo lắng.
Đó là tôi sợ thôi, chứ biết đâu
họ lại rất mong tôi làm việc có
ích như thế thì sao nhỉ? Nhưng
dù sao, tôi vẫn cứ sợ họ lo lắng…

Dần dần tôi nhận ra, thời gian
sẽ qua đi, nên tôi muốn cho tình
yêu được thể hiện nhiều hơn
theo đúng nghĩa của nó. Vì thế,
tôi đã khác, tôi đã cho người
Với tôi, ở nơi xa ấy có người cha thân trong gia đình thấy tôi cười
già đau yếu, ngày ngày chống nhiều hơn. Chỉ vậy thôi nhé, tôi
chọi với căn bệnh mãn tính. Anh xin phép không nhắc đến những Nhưng vào đây rồi, đã qua một
chị tôi làm công nhân cũng vật mất mát, những thương tích khoảng thời gian không ngắn
lộn với cái khó chung của xã của những người thân yêu ấy. không dài, tôi xác tín: Những
hội. Dù ít nói chuyện, ít gặp gỡ, Lần này tôi đi theo tiếng gọi của người bệnh tôi gặp chính là người
nhưng có một mối dây vô hình đất nước, cũng là đi theo tiếng thân của tôi, và tôi sẽ là người
là tình thương bao bọc lẫn nhau. lòng muốn dấn thân của tôi. Tôi thân của họ. Có nỗi đau nào
Còn với tính cách của tôi, tôi vẫn đã nguyện dâng và phó thác như nỗi đau chia ly: lúc yếu đuối
lặng lẽ dõi theo, âm thầm quan mọi sự cho Đức Trinh Nữ Maria nhất, chính là giờ phút cuối đời,
tâm đến người thân, vì với gia đình, - Mẹ của đời tôi. Gia đình thân cũng không gặp được người mình
tôi không đủ can đảm và mạnh yêu của tôi, chắc chắn Mẹ Maria thương. Những bệnh nhân covid đã
mẽ như bên ngoài mà mọi người đã thay tôi chăm sóc và Mẹ còn trải qua những nỗi đau thật đau
vẫn thấy. Thậm chí có lúc tôi còn ban ơn cho gia đình tôi nhiều hơn ấy. Vậy nỗi đau, nỗi sợ riêng tư
làm ra vẻ lạnh lùng. Tôi vẫn mong những gì tôi có thể nghĩ ra được. của tôi đâu có là gì. Không là gì cả!
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Miễn là
gọn gàng,
tay nghề
không
quan
trọng

Bữa cơm
ngon hiếm
hoi của
đoàn bác
sĩ, điều
dưỡng
bệnh viện
nhân dân
Gia Định
tại khách
sạn sau
kíp trực

Anh chị em bác sĩ khoa cấp cứu thăm đồng nghiệp bị nhiễm bệnh đang được điều trị tại lầu 9, bệnh viện Hồi Sức Covid-19 Thủ Đức
Tôi lại nhận ra rằng: Tình yêu thương sẽ
là liều thuốc tốt, cùng với các trị liệu
khác, sẽ cho bệnh nhân thêm chút an
lòng. Tình yêu sẽ lớn hơn mọi nỗi sợ hãi
và đớn đau. Tôi cũng học đượcđiềuđó nơi
những đồng nghiệp, những tình nguyện
viên đang trao gửi yêu thương ở đây.
Đó là một chút tâm tư cá nhân. Tôi
chia sẻ một chút thôi, không đại diện
cho tổ chức, không đại diện cho một ai
khác, mà chỉ là tâm tư của cá nhân tôi.
Hy vọng bầutrời xanh mãi xanh, tình yêu
mãi là tình yêu chân thành. Trong mọi

biến cố, mọi hoàn cảnh, dù có ra sao,
hãy tin rằng một vầng sáng tươi đẹp
vẫn ở đâu đó. Nếu bạn thực sự muốn
tìm, bạn sẽ thấy. Nguyện chúc bình an
của Đức Kitô đến cho tất cả mọi người.”
Trong nơi bệnh viện này, các y bác
sĩ không phân biệt bệnh nhân là
ai, từ đâu đến, họ luôn chăm sóc
bệnh nhân như chính người thân của
mình. Một chị điều dưỡng chia sẻ:
"Con đang trực đêm tại bệnh viện, có
một bác 65 tuổi mới vô, đang ngủ và
được theo d i sát, mà bác đó không

ăn cơm, còn m c đồ lịch sự th t dây
nịt. Tự nhiên con nhớ đến ba con. Xong
rớt nước m t, mong ba mẹ luôn bình
an trong sự quan phòng của Chúa.
Chỉ cần nhìn thấy các bác lớn tuổi,
mà một thân một mình vô bệnh viện
vì Covid là lòng con lại nghĩ đến ba
mẹ ở nhà. Trong đại dịch này, con
cảm nhận được Chúa muốn dùng con
làm việc của Chúa, dù con yếu đuối...
nên Chúa ơi, Chúa cùng con làm việc
của Chúa. Vậy xin Chúa gìn giữ những
người con thương yêu, Chúa nh !”

Xin cám ơn tấm lòng, trái tim của
các y bác sĩ - đã dành cho bệnh
nhân là chính anh em của mình như
Chúa đã dạy “hãy yêu thương nhau”.
Xin Chúa luôn đồng hành cùng các
anh chị trên con đường phục vụ này.
Xin Chúa ra tay ngăn ch n cơn dịch
bệnh để các anh chị trở về với gia
đình, trở lại cuộc sống bình thường. Cái
‘bình thường cũ’ đã qua đi rồi, chúng ta
cùng sống trong cái ‘bình thường mới’...
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Sự bất lực của phận người ...
Sư Huynh Joseph Nguyễn Xuân Bình

"Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con
náu ẩn,
là đồn luỹ chở che, con tin tưởng
vào Ngài”.
Mỗi người cần phải thấy được
giới hạn của mình trong tương
quan với Thiên Chúa, với tha
nhân và với thế giới xung quanh.
Ý thức được giới hạn của mình cũng
là một biểu hiện tối cần thiết, qua
đó giúp ta hiểu mình để cuộc sống
dựa trên nền tảng của tình yêu.
Tình yêu biểu hiện gương mặt của
Thiên Chúa trong tương quan giữa
những con người với nhau. Con
người được mời gọi hòa mình vào
cái chúng ta, nghĩa là được mời gọi
sống cùng, sống với người khác vì
“không ai là một hòn đảo”. Và để
có thế sống tốt trong cái chúng
ta ấy thì ý thức được giới hạn của
mình lại là điều tối quan trọng.
Khởi đi từ cuộc sống có biết bao
đau khổ xẩy ra cho con người từ

khi sinh ra cho đến ngày từ giã
cuộc đời: từ những đau khổ thể
xác vì bệnh tật, vì khuyết tật
như đui mù, câm, điếc,…từ những
đau khổ tinh thần và cả thể xác
vì nghèo đói, bị khinh chê, kỳ thị.
Đến đau khổ vì hậu quả của thiên
tai như bão lụt, động đất, sấm sét,
hoặc đau khổ vì các chế độ chính
trị khắc nghiệt bách hại, tù đày…
Đại dịch Covid 19 kéo theo biết
bao thiệt hại và gây ra bao nỗi
khổ đau cho con người. Xin dừng
lại ở đây để nhìn về chính con
người khi đối mặt với câu hỏi
tôi là ai? và tôi sẽ đi về đâu?
Bạn sẽ trả lời sao với câu hỏi tôi
là ai? Trong khi bạn đang nằm mơ
màng trên giường bệnh và mọi
sinh hoạt dù là nhỏ nhất hoàn
toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ
của người khác. Bạn đang muốn
nói điều gì đó? Ôi khổ thay bạn
muốn nói nhưng những cái nhép

môi không nên lời trong sự gượng
gạo đầy cố gắng, sao khó thế.
Ánh mắt của bạn đang muốn
trao gửi điều gì đó với tôi, ôi sao
hàng mi nặng nề quá, cửa sổ tâm
hồn sao khó mở ra vậy. Vâng
cửa sổ tâm hồn đang dần khép
lại, báo hiệu cho sự bất lực và sự
yếu ớt của thân phận con người.
Ôi danh vọng của tôi đâu? thần
tượng của tôi là gì? Để rồi giờ đây:
“Có mắt có miệng, không nhìn
không nói,
có hai tai, mà chẳng thể nghe chi,
không chút hơi thở nơi mồm nơi
miệng”. (Tv 135. 16,17)
Quả thực phận người mong manh
như ngọn đèn trước gió, những gì
tôi sở hữu lúc này đây nó đang
ở đâu? Khi tay chân không còn
cử động. Sơn hào hải vị gì bây
giờ, khi giờ đây một ly sữa nuốt
hoài không xong. Thời trang
gì khi trên người chỉ có tấm tã,

để rồi ra đi với âm thầm lặng lẽ
không người thân, không anh em
bạn bè, chỉ với tấm "drap“ giường
phủ lấy tấm thân. Ước chăng ta
đang mang lấy tinh thần ông Gióp:
"Thân trần truồng, sinh từ lòng
mẹ. Tôi sẽ trở về đó cũng trần
truồng”. (G. 1:21)
Lắm lúc con người cố níu kéo
sự sống của mình nhưng ngoài
tầm tay với. “Sinh ký tử quy”,
quả thực mỗi người đều có ngày
sinh ra và ngày ra đi vẫn còn bỏ
ngõ không ai biết được, nhưng
khi thời đã điểm thì sẽ ra đi.
Lời Thánh Vịnh diễn tả sự
mong manh, bất lực và cái
hữu hạn của phận người.
Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
một cơn gió thoảng là xong,
chốnxưamìnhởcũngkhôngbiếtmình.
(Tv 103, 15.16)
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Đón và ‘tri ân’
1 LINH MỤC VÀ 3 SƯ HUYNH
trở về từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Hãy kể lại cho người khác nghe câu Buổi lễ ‘Đón và Tri ân’
chuyện tình người với trái tim yêu
thương mà mình đã trải nghiệm… Vào lúc 10g30, buổi lễ ‘Đón và Tri
ân’ đã diễn ra trong bầu khí ấm
Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ cúng và thân thương. Mặc dầu chỉ
đã đề nghị các tình nguyện viên có 4 TNV, nhưng vẫn có những lời
(TNV) như thế trong lễ “Đón và cảm ơn, chia sẻ rất chân tình của
‘Tri ân’ các TNV Công giáo” (đợt 6) các vị lãnh đạo và ban tổ chức.
do Ban Thường trực UBMTTQVN
TPHCM phối hợp tổ chức vào lúc Sau khi tham dự buổi lễ, các tu sĩ
10g30 ngày 21-10-2021 tại Khách được đưa về nơi nghỉ ngơi và cách
sạn Liberty Central (59 Paster, ly tập trung tại Tu hội Bác Ái Cao
phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM). Thái. Sau một tuần, họ sẽ được
xét nghiệm lại một lần nữa; nếu
Các TNV này - gồm linh mục có kết quả âm tính, họ mới trở
Martino Trịnh Quang Khải về giáo xứ và nhà dòng của mình.
và 3 tu sĩ thuộc Dòng Lasan
- đã hỗ trợ Bệnh viện Nhân Trước khi lên đường đến nơi nghỉ
dân Gia định trong 1 tháng. ngơi và các ly, linh mục Martino
Trịnh Quang Khải có kể cho chúng

tôi nghe các công việc đã làm
trong bệnh viện: phụ giúp công
tác vật lý trị liệu cho bệnh nhân,
giúp việc cho các hộ lý thay tấm
trải giường, thay tã, đút cơm cho
bệnh nhân, trò chuyện với bệnh
nhân… Riêng với các bệnh nhân
Công Giáo thì ban các bí tích,
đồng thời chúc mừng khi bệnh
nhân được phục hồi, trở về với gia
đình. Khi có bệnh nhân qua đời thì
giúp tẩn liệm, cầu nguyện cho họ.
Sư huynh Giuse Nguyễn
Xuân Bình cũng cho biết:
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cho dù rất nhỏ cũng chất chứa
đầy tình người. Nhờ tiếp xúc với
người bệnh mà mình hiểu hơn tầm
quan trọng của tình yêu thương
giữa con người với con người. Được
chứng kiến những giây phút cuối
đời của con người, mình biết quý
trọng sự sống Chúa ban nhiều
hơn. Những trải nghiệm trong thời
gian vừa qua quả là một hồng ân.
Trích
Sơn

từ
Nữ

bài viết của
SPC
(TGPSG)

Sứ mạng của tu sĩ La San là giáo
dục, nhưng khi vào phục vụ bệnh
nhân thì sẵn sàng làm bất cứ việc
gì mà bệnh viện cần. Công việc

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ phát biểu trong lễ đón và tri ân 04 tình nguyện viên tại khách sạn Liberty Central
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Ngày 03/10/2021, cộng đoàn La San Mỹ Yên đã khai mạc tháng
truyền giáo bằng hành động thiết thực. Quý Sư Huynh đã đi đến thăm
gia đình các em học sinh đồng bào dân tộc Mnông ở huyện ĐắkMil,
tỉnh ĐắKNông. Nhân đây, quý Sư Huynh cũng trao tận tay các em
(một số là học sinh trường THCS-THPT Trương Vĩnh Ký, một số học
trường khác) những phần quà. Đó là 10 chiếc xe đạp của các ân nhân
trao tặng; là 42 bộ sách giáo khoa trong quỹ học bổng của Tỉnh Dòng.

Sư Huynh Phêrô Phan Thế Trường trao sách giáo khoa
và động viên một gia đình Anh Em Sắc Tộc

Sư Huynh Phêrô Phan Thế Trường và Sư Huynh Giuse Nguyễn Hồng Hưng
thay mặt các ân nhân trao xe đạp cho các em học sinh MNông

CỘNG ĐOÀN VINH AN

ĐẾN VỚI ANH EM ĐỒNG BÀO

Sư Huynh Phêrô Phan Thế Trường và Sư Huynh Joseph Nguyễn Hồng Hưng trao sách cho các em học sinh Mnông
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"Trong những ngày đại dịch
này, trước cám dỗ ngụy trang
và biện minh cho sự thờ ơ và
lãnh đạm nhân danh việc giữ
khoảng cách xã hội vì lí do
sức khỏe, thì sứ mạng của
lòng nhân ái là nhu cầu cấp
thiết, điều đó có thể làm cho
sự giãn cách cần thiết đó trở
thành cơ hội gặp gỡ, chăm sóc
và thăng tiến.“ (Sứ điệp ngày
thế giới truyền giáo năm 2021
của Đức Thánh Cha Phanxicô)

một "chiến sĩ“ chỉ cần ở trong
nhà, không cần đi đâu đã là
chống dịch tốt nhất. Bị kìm
kẹp trong bốn bức tường, bí
bách, đói khát, thèm tự do đã
thúc bách những con người xa
quê lên đường thực hiện cuộc
lữ hành đầy bất trắc. Ai có xe
máy thì đi xe máy, ai có xe đạp
thì dùng xe đạp, không có thì
đi bộ cũng được, miễn là được
về quê, được về nhà. Về nhà
có cơm ăn cơm, có cháo ăn
cháo, cơm rau cũng ngon bởi vì
Dòng người đổ về quê sau 04 đó là bữa cơm của tự do, của
tháng sống trong những "pháo niềm vui và của sự đoàn tụ.
đài chống dịch“, mỗi cá nhân là 11 công nhân Anh Em Sắc Tộc đã

chịu cảnh thất nghiệp từ lúc đại
dịch bùng phát lần thứ 4. Chút
tiền lương nay đã cạn. Chính
quyền ngó lơ. Ngày ngày đi mò
ốc ở ao cá nhà tập Tân Cang.
"Anh em hãy cho họ ăn“ (Mt
14,16) đó là lời mời gọi dành cho
quý Sư Huynh cộng đoàn Tập
Viện Tân Cang. Con tim quặn
đau và thổn thức làm nảy sinh
những sáng kiến để biến những
mong muốn thành sự thực.
Quả vậy, quý Sư Huynh
bằng cách này cách khác,
là cánh tay mở rộng của
quý ân nhân, đã cho họ ăn.

1

Không dừng lại ở đó, quý Sư
Huynh đã đề ra nhiệm vụ giải
cứu trong "Nhiệm vụ bất khả
thi“ đầy tính nhân văn và
tình yêu thương. Một chuyến
xe 16 chỗ cho 11 anh chị em
đồng bào đã lên đường đem
các em về lại đất mẹ Gia Lai.
Từ các ân nhân, mỗi em được
hỗ trợ thêm 1 triệu đồng.
Các em đã đi về bình an,
được tiếp nhận và cho cách li
theo yêu cầu của địa phương.

Sư Huynh Nguyễn Thế Hồng đồng hành với 11 anh chị em trước khi lên xe về Gia Lai

TẬP VIỆN TÂN CANG

GIẢI CỨU 11 ANH EM
ĐỒNG BÀO
Những ngày dịch,
thiếu thực phẩm nên các anh em mò cua bắt ốc để mưu sinh
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TRƯỜNG TÌNH THƯƠNG LA SAN TÂN HƯNG

HỖ TRỢ GIA ĐÌNH HỌC SINH

Thay mặt cho quý vị ân nhân, Sư Huynh
hiệu trưởng Anthony Lê Văn Tùng
đã trao tận tay gia đình các em học
sinh tấm lòng của các nhà hảo tâm.
Đã có 02 lần hỗ trợ gia đình các
em học sinh trong tháng 10 này.
Lần thứ nhất vào ngày 13/10/2021, 19
gia đình đã nhận được gói hỗ trợ 1.5 triệu
đồng từ Đại sứ quán New Zealand tại
Việt Nam, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam,
Trung tâm DRD và Trung tâm CSWC.
Lần thứ hai vào ngày 21/10/2021, có
10 gia đình đã nhận gói hỗ trợ này.
Mặt khác, Sư Huynh hiệu trưởng cũng đã thay
mặt các ân nhân hỗ trợ đợt thứ 09 (từ khi
bắt đầu đại dịch cho đến nay) cho 140 gia đình
các em học sinh và cựu học sinh, cũng như 30
hộ dân xung quanh trường. Mỗi gia đình các
em học sinh nhận được gói hỗ trợ 500.0 00
VNĐ cùng sữa, trứng, chả cá, gạo, mì tôm.

Sư Huynh Anthony Lê Văn Tùng
trao tiền hỗ trợ và quà cho phụ huynh học sinh

Anh em Sivita giúp vận chuyển quà lên xe để chuyển qua
trường Tình Thương La San Tân Hưng

Một gia đình phụ huynh học sinh
đã nhận quà và chuẩn bị về nhà
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LA SAN THÁNH TÂM NHA TRANG
Ngày
08/10/2021,
cộng đoàn La San
Thánh
Tâm
Nha
Trang đã hỗ trợ 100
phần quà cho nhóm
những bệnh phong
ở bên Núi Sạn và
khu vực ở xung
quanh cộng đoàn.
Đây là những phần
quà của Sư Huynh

Gregoire
Nguyễn
Văn Tân và nhà thờ
Núi San hỗ trợ bà con
trong cơn đại dịch.
Mỗi gia đình xung
quanh cộng đoàn sẽ
nhận được 01 con gà;
Những bệnh nhân
phong sẽ nhận được
1/2 con gà, 10kg gạo
cùng rau, củ, quả.

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Văn Quyết trao các phần gà hỗ trợ người dân
Hình ảnh 04 gia đình đã được nhận hỗ trợ

LA SAN PHÚ SƠN

Quý Sư Huynh phối hợp cùng các em phường Phước Tân chuyển những
phần quà đến với bà con

Những ngày tháng 10 này,
cộng đoàn La San Phú Sơn
đã hỗ trợ cho bà con trên
70 phần quà. Cộng đoàn đã
cộng tác cùng phường Phước
Tân để chuyển những phần
quà đến tận tay bà con gặp
khó khăn trong cơn đại dịch.

Mỗi gia đình nhận được
10kg gạo và 01 thùng mì.
Ngoài ra, quý
hỗ trợ các
Tộc bị kẹt lại
như các hộ
khăn tại giáo

Sư Huynh còn
Anh Em Sắc
Đồng Nai cũng
dân gặp khó
xứ Tân Cang.
Ông cụ cầm trên tay phần quà từ quý Sư Huynh
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TRÀM CHIM VẪN GỌI
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Anh em hãy cho họ ăn

Chiều tới, các môn đệ đến gần
thưa Người rằng: “Đây là nơi
hoang địa, mà giờ đã chiều rồi,
xin Thầy giải tán dân chúng,
để họ vào các làng mạc mà
mua thức ăn”. Nhưng Chúa
Giêsu nói với các ông rằng: “Họ
chẳng cần phải đi, các con hãy
cho họ ăn”. Các ông thưa lại
rằng: “Ở đây chúng con chỉ có
năm chiếc bánh và hai con cá”.
Người bảo các ông rằng: “Hãy
đem lại cho Thầy” (Mt 14,15-18).
Ý kiến của các Tông đồ quá
đúng, rất hợp lý theo với suy
nghĩ hầu hết của mọi người.
“chính
anh
em
hãy
cho họ ăn”( Mt 14,16).

Hình như Thầy nói đùa! và
nghiệp, tất cả họ đang sốngnhờ
mình cũng là người thích đùa.
Hoàn cảnh những người
sống tạm trên đất quốc phòng
Lạy Thầy ở đây con chỉ có
việt
kiều
Campuchia:
hoặc trên đất của người quen.
facebook, zalo, messenger
- Đại đa số không biết chữ.
cho họ quên đói thôi, đang lúc - Không giấy tờ tuỳ thân, nên Vệ sinh môi trường sống
dịch bệnh kéo dài kinh tế khó
gặp sự cố gì thì bất lợi, khi ốm
rất tồi tàn dẫn đến bệnh
khăn lấy đâu ra lương thực
đau muốn đi bệnh viện phải lên
tật mất sức lao động sớm.
thực phẩm cho họ ăn. Thầy
chính quyền địa phương xác
bảo hãy đem facebook, zalo,
nhận là người từ Camphuchia
Tạ ơn Chúa, cảm ơn quý ân
messenger lại đây cho Thầy vì
về thì mới được chuyển viện
nhân, thân nhân và quý thầy
ở đó Thầy có những người bạn
hay nhập viện và đương nhiên
cô đã cộng tác đắc lực quản
rất tốt bụng. Vâng lời Thầy,
không bao giờ có được bảo
lý xem xét từng bữa cơm cho
thế là từ những công cụ đó
hiểm y tế. Khi có thiên tai bão
những người cách ly và rất
Thầy đã làm phép lạ qua quý
lụt, dịch bệnh… họ cũng không
vất vả trong việc đi phát quà.
ân nhân, thân nhân mà trong
được hưởng bất cứ trợ cấp nào
tháng 10 này tôi đã giúp cho
của chính phủ vì họ không phải
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân
9 điểm cách ly tập trung gần
là công dân VN. Những đứa
từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn
800 phần ăn và đã đi tặng
trẻ thì chỉ học phổ cập thôi
trọn tình thương. (TV 118)
50 phần quà cho các gia đình
không có cơ hội học lên cao.
từ Campuchia về Việt Nam. - Không đất đai, không nghề

Sư Huynh Dominic Lộc tại một trong nhiều điểm cách li mà cộng
đoàn La San Thiên Phước - Tràm Chim đã hỗ trợ

Anh J.B Lãm đang lấy thông tin của người dân để kịp thời hỗ trợ
Chuyến đi có sự hợp tác của chính quyền địa phương
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Sư Huynh Dominic Nguyễn Hữu Lộc cùng các em sinh viên La
San Phú Thọ đang xếp gạo và nhu yếu phẩm lên xe, bắt đầu lên
đường đến với các khu cách li và các gia đình khó khăn

Sư Huynh Dominic Nguyễn Hữu Lộc cùng các thành viên trên
cung đường của miền sông nước

Các phần ăn được chuẩn bị trước khi đưa tới khu cách li

Hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Các phần ăn được để sẵn ở cửa, mọi người đi ra nhận

Một gia đình quây quần bên nhau trong bữa cơm nơi cách li
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La San Cambodia mừng lễ Chân Phước Sư Huynh Arnould

CỘNG ĐOÀN LA SAN ĐỨC TIN - POUTHUM, CAMBODIA

Điểm nhấn tháng 10

Cộng đoàn La San Đức Tin-Pouthum, Cambodia nhân dịp mừng bổn
mạng cộng đoàn - ngày Khánh Nhật truyền giáo, cũng đã mừng
hoàn thành sửa nhà và làm phép nhà nguyện mới

Mừng sinh nhật Sư Huynh Simon Hoàng Thái
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HỌC VIỆN THẦN HỌC
LA SAN MAI THÔN
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022
Học Viện Thần Học La San
khởi đầu năm học 20212022 bằng Thánh Lễ cầu
bình an. Trong Thánh Lễ,
cộng đoàn phụng vụ đã

dâng lên Chúa các cơ Sở
giáo dục La San. Đồng thời
cộng đoàn đã hiệp ý cầu
nguyện đặc biệt cho Học
viện thần học La San, cầu

nguyện cho Ban điều hành, cụ loan truyền tình yêu
cho quí giáo sư và các sinh của Chúa trong cộng đoàn
viên được Chúa Thánh Thần cũng như giữa lòng xã hội.
liên kết nên một cộng đoàn
hiệp nhất, để trở thành khí

Thánh lễ cầu bình an diễn ra tại tiền sảnh học viện, trong
bối cảnh dịch Covid -19 vẫn đang diễn ra phức tạp,
tạm thời mọi hoạt động phụng vụ đều diễn ra tại đây.

Niên khóa 2021-2022, do
ảnh hưởng của dịch covid,
nên Học Viện Thần Học
La San không khải giảng
và học bình thường được;
Tuy nhiên Học Viện đã

thích ứng với “Bình thường
mới”. Các môn học vừa
được dạy trực tiếp và trực
tuyến cho các sinh viên
chưa đủ điều kiện đến lớp.
Sau thánh lễ cầu bình an cho năm học mới, cha chủ tế,
Sư Huynh Giám Tỉnh cùng quý Sư Huynh tại Mai Thôn,
quý chị Nữ La San đã cùng nhau chụp hình lưu niệm.
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Ngày 14/10/2021, nghi thức bàn giao huynh trưởng của Sư
Huynh Giacôbê Lê Vinh Nhựt tại La San Taberd

Ngày 16/10/2021, Sư Huynh Giám Tỉnh trao giấy bổ nhiệm huynh
trưởng cho Sư Huynh Phêrô Nguyễn Thành Tuyên, làm huynh
trưởng cộng đoàn La San Taberd

Ngày 17/10/2021, Cộng đoàn La San Thánh Tâm tổ chức bữa cơm chia tay
Sư Huynh Dosithée Nguyễn Đề Nghị và Francois Xavier Mai Xuân Lịch,
thuyên chuyển sang cộng đoàn mới. Tham dự bữa cơm, có sự hiện diễn của
cha xứ, cha phó, ban điều hành giáo xứ Núi Sạn cùng bà con chòm xóm.

Ngày 06/10/2021, Sư Huynh Antôn Chung Chí Tâm thuyên chuyển tới
cộng đoàn La San Phú Sơn sau khi đi tình nguyện chống Covid-19 trở về

Ngày 14/10/2021, Cộng đoàn La San Mỹ Yên tổ chức bữa cơm chia tay
Sư Huynh Phêrô Nguyễn Văn Phát. Sư Huynh Phát sẽ đảm nhiệm vai trò
Giám Tập tại La San Tân Cang
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Ngày 0508/10/2021, Học
Viện La San Mai
Thôn đón các Sư
Huynh năm I học
viện từ tập viện
La San Tân Cang.
Trước khi nhận
phòng, quý Sư
Huynh sẽ được
đích thân SHGT
khử khuẩn

Học Viện La San
Mai Thôn họp lên
dự tính cộng đoàn
trước thềm năm
học mới

Ngày 08/10/2021, Sư Huynh Giám Tỉnh trao quà cho các Tân Khấn Sinh tại Học Viện La San Mai Thôn

Do dịch Covid bùng phát nên quý Sư Huynh bị kẹt lại tại Sài Gòn. Ngày 15/10/2021, Sư
Huynh Giacôbê Lê Vinh Nhựt cùng các Anh Em đã di chuyển về ĐăkMil. Tại đây, quý Sư
Huynh cách li theo yêu cầu của chính quyền địa phương tại trường THCS-THPT Trương
Vĩnh Ký. Trong những ngày cách li này, quý Sư Huynh sống tâm tình cầu nguyện và lao động

Ngày 15/8/2021, ba Tân Tập Sinh đã chính thức
bước vào giai đoạn Tập kỳ, nhưng do tình hình
dịch Covid, theo Luật định, SHGT đã quyết định
lập một nhà tập tạm tại La San Mai Thôn, thời
gian này kéo dài hai tháng. Ngày 15/10/2021,
các anh em đã di chuyển về Tập Viện Tân
Cang kết thúc thời gian "Tập viện dã chiến“.
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03 Sư Huynh và 01 Linh mục cách li tại Foyer Cao Thái từ ngày
23/10/2021 - 30/10/2021

Sau 04 tháng hoãn lại vì dịch bệnh, nghĩa trang La San Mai Thôn đã khởi
công trở lại. Việc xây dựng các hộc chứa hài cốt phía đối diện nhà các Chị
nữ La San đang được thi công.
Trong hình, quý Sư Huynh ở Mai Thôn cùng quý Chị nữ La San đã dọn
dẹp và trang trí nghĩa trang, chuẩn bị cho ngày viếng nghĩa trang vào
02/11/2021.

Ngày 26/10/2021, dưới sự hướng dẫn của Sư Huynh Pierre Lê Thành Đô, sự cộng tác của Sư Huynh Pierre Nguyễn Văn Thưởng và Anh Em Sivita, các
phần mộ của quý Sư Huynh tại nghĩa trang Chí Hòa đã được sơn mới lại, cũng như dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ nơi đây

Chúa Nhật ngày 24/10/2021, tại La San Mai Thôn đã diễn ra nghi thức nhập Thỉnh Viện của 03 em tân Thỉnh Sinh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, chỉ có
các Cố Vấn và Huyng Trưởng vùng Sài Gòn cùng một số khách mời liên quan tham dự.
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Sinh viên Sivita kết thúc tháng mân côi bằng giờ lần chuỗi trọng thể

Ngày 23/10/2021, Sư
Huynh Ánh - Học Viện
sau những ngày cách li, đã
trở về Việt Nam an toàn.
Tại đây, Sư Huynh tiếp
túc cách li 3 ngày, rồi test
nhanh trước khi hòa nhập
cộng đoàn

Cứ mỗi tối thứ 7 hàng tuần, Anh Em tại La San Mai Thôn lại quây quần bên Mẹ để lần chuỗi Mân côi
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GÓC CHIA SẺ
BÀ CỤ 78 TUỔI
NGÀY NGÀY BÁN VÉ SỐ
NUÔI CON CỦA CHÁU NỘI

Sư Huynh Anthony Lê Văn Tùng

Bà cụ tên là Nguyễn Kim Dung, sinh năm 1943, quê ở An Giang. Không rõ bà lên Sài Gòn mưu sinh từ
khi nào. Bà có người con trai bị thương tật không thể lao động, kinh tế gia đình phụ thuộc vào người
con dâu đi phụ hồ. Vì hoàn cảnh khó khăn của người con trai nên bà ở riêng vì không muốn trở thành
gánh nặng cho gia đình con mình.
Bà có người cháu nội lấy vợ sinh được đứa con trai. Gia đình vợ chồng của cháu trai đỗ vỡ. Người vợ
bỏ đi từ khi con còn nhỏ, đứa cháu buồn nên lâm vào tệ nạn. Đứa con nhỏ của hai vợ chồng người
cháu nội không ai chăm sóc. Vì thế bà đã đưa cháu (chắt) về nuôi, đứa cháu (chắt) gọi bà là bà cố.
Em tên là Minh Trường.
Hàng ngày dù tuổi cao sức yếu bà vẫn dẫn cháu đi bán vé số mưu sinh qua ngày. Ước mong của bà
là đứa cháu sẽ được đi học, nhưng do bán vé số chỉ đủ sống qua ngày nên bà chỉ nuôi ước mong ấy
trong lòng. Một hôm bà đi bán dạo khu vực gần trường Tình Thương La San Tân Hưng. Qua quan sát
và hỏi thăm bà con gần đó, bà biết được nơi đây dạy miễn phí cho con em có hoàn cảnh khó khăn. Bà
mạnh dạn dẫn cháu đến trường để xin cho cháu được đi học, dù lúc đó cháu chỉ mới có 5 tuổi.
Thấy tình cảnh khó khăn của hai bà cháu, nhà trường đã nhận cháu với mục đích chính là để cháu
khỏi phải dong duỗi ngày qua ngày trên đường phố bán vé số với bà; đồng thời muốn cho cháu làm
quen với trường lớp để năm sau cháu chính thức vào lớp 1. Khi nghe được điều này, bà cố xúc động rơi
lệ vì ước mong của mình bấy lâu đã thành hiện thực. Như vậy, từ nay bà yên tâm đi bán vé số.
Nhìn đôi chân gầy gò và thân hình mỏng manh của bà cụ, không ai tin nỗi mỗi ngày bà đi từ Nhà Bè
lên quận 7 bán vé số và đưa cháu đến trường. Năm nay, Minh Trường đã học lớp 3, còn bà đã già
thêm vài tuổi, sức khỏe yếu dần.
Trong những ngày tháng dịch bệnh, bà không đi bán vé số được, cuộc sống phụ thuộc vào sự trợ giúp
của mạnh thường quân qua những bữa cơm từ thiện, những phần gạo, mì, … từ trường, từ những nhà
hảo tâm.
Giờ đây, những đồng tiền làm vốn để mua vé số không còn, khó khăn chồng chất khó khăn.
Mong quí tổ chức hỗ trợ vốn cho bà cụ.

THÔNG TIN TỈNH DÒNG LA SAN VIỆT NAM
1

SỰ KIỆN THÁNG 11/2021
NỘI DUNG

NGÀY

LỄ CÁC CHÂN PHƯỚC TỬ ĐẠO TÂY BAN NHA

06/11/2021

MỪNG NGÀY HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO

20/11/2021

LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH VÀO ĐỀN THÁNH
BỔN MẠNG NHÀ DỰ TU - THỈNH VIỆN - LA SAN HUẾ
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG
BẮT ĐẦU PHỤNG VỤ NĂM C
TĨNH TÂM
THÔNG ĐIỆP FRATELLI TUTTI - CHƯƠNG II

21/11/2021

28/11/2021

