
Trăng Tròn Khuyết Nửa 

- Nỗi niềm của Cả Lang   - 

 

 Trung thu trong suy nghĩ của tôi là một điều kì diệu vô cùng, nó vừa vui, vừa buồn, xen kẽ cảm 

xúc lâng lâng,… nó tạo nên mùa trung thu tuyệt vời và ý nghĩa. Còn bạn, trung thu trong suy 

nghĩ của bạn như thế nào? 

 
Giáo điểm Cả Lang Trong ngày lễ Trung thu 

 

Đó là một ngày mưa không lớn lắm, nhóm chúng tôi – các bạn Sinh viên Công Giáo đang 

học tập và làm việc tại Cần Thơ – đã có mặt tại Giáo điểm Cả Lang, Giáo Phận Cần Thơ. 

Chúng tôi đến để mang niềm vui, mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn thuộc giáo 

điểm mới này. Được biết, giáo điểm Cả Lang chính thức thành lập và hoạt động vào tháng 3 

năm 2017 do cha Phanxico Xavie Đinh Trọng Tự  - chánh xứ Rạch Súc thành lập. Hiện nay 

giáo điểm được bàn giao cho Họ đạo Thới Xuân Long dưới sự dẫn dắt của cha Phaolo Lê Tấn 

Phong. Người dân ở đây phần lớn là người Lương giáo và đang tìm hiểu đạo. Công việc chính 

của người dân là làm ruộng và làm thuê. “Bán mặt cho đất – bán lưng cho trời”, đó cũng chính 

là câu nói miêu tả cuộc sống khó khăn vất vả của đa số người dân tại giáo điểm Cả Lang.  



 
Sự giản dị, đơn sơ của người dân 

Mấy ai có thể cảm nhận được cái nghèo, cái khó, cái mệt mỏi mà người dân nơi đây phải 

gánh hằng ngày. Tôi e rằng, bạn sẽ chịu không nổi! Đời sống người dân giản dị, mộc mạc, đơn 

sơ, chân chất và vẫn còn “nghèo”, nghèo về vật chất và hơn thế là nghèo về tinh thần. Nghèo về 

vật chất thì ai cũng có thể hiểu, nhưng nghèo về tinh thần thì có mấy ai nhận ra và hiểu được. 

Về tâm hồn đạo đức, sự thánh thiện cũng như nói đến tình thương dành cho nhau của mọi người 

hầu như còn ít lắm.   

 
Thánh lễ hàng tuần 

Việc sinh hoạt của giáo điểm cũng chỉ mới dần đi vào nề nếp, nên vẫn còn gặp nhiều khó 

khăn. Hàng tuần, Cha Phaolo và các Cha khách mời đều dâng Thánh lễ để giúp người dân tìm 

hiểu về đạo. Đa phần người dân đến nhà thờ vì biết sẽ họ sẽ được nhận  một món quà miễn phí 



sau Thánh lễ. Vì đơn giản, chỉ cần họ đến nhà thờ đều đặn, trật tự và trang nghiêm, đó đã là 

thành công lớn. Và hầu như sự nhận thức của người dân về Đạo còn yếu kém và cần sự cầu 

nguyện của mọi người nhiều hơn tới các điểm truyền giáo. 

 
Những căn nhà dột nát – nắng soi 

Trung thu năm nay, trăng đã tròn hơn, sáng hơn và đẹp hơn. Các bạn Sinh viên Công Giáo đã 

cùng nhau chung tay đem đến niềm vui lớn cho giáo điểm nhỏ bé này. Với số tiền quỹ quyên 

góp được từ chương trình Café Thánh Ca, chuyến đi tình thương đã được khởi hành đến với 

những gia đình khó khăn và đặc biệt là các em thiếu nhi của giáo điểm.  

 
Nhóm Sinh viên Công giáo  - Chương trình Café Thánh Ca 



Bắt đầu chuyến đi, nhóm đã đến và hỏi thăm những gia đình khó khăn trong giáo điểm. Bên 

cạnh đó, nhóm còn phát phần quà bao gồm gạo và các phần gia vị gửi đến với những gia đình 

có hoàn cảnh đặc biệt.  

 
Thăm hỏi và tặng quà trung thu cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

Đó chưa phải là lý do lớn của nhóm, trọng tâm của chuyến đi chính là các em thiếu nhi của 

giáo điểm. Vì cuộc sống còn nghèo, nên các em thiếu nhi ít có dịp được đón các lễ hội như các 

bạn cùng lứa tuổi. Như vậy có công bằng chăng? Sự thiếu thốn so với các bạn đã khiến các em 

nghèo nàn hơn về tinh thần tuổi trẻ. Dường như tuổi thơ không mấy hạnh phúc cho lắm. 



 

 
Những nét mặt ngây thơ và hồn nhiên của các bạn nhỏ 

Tôi bắt gặp một cặp bé gái song sinh. Được biết hai bé bị khuyết tật từ lúc mới sanh, không 

thể đứng vững trên đôi chân yếu ớt đó, hầu như suốt ngày nằm một chỗ và phải phụ thuộc hoàn 

toàn vào cha mẹ. Sau cuộc phẫu thuật vội vã, hai bé dần khỏe mạnh hơn. Nhưng ẩn sau đó là sự 

cùng cực vất vả để trả hết khoản nợ cho cuộc phẫu thuật đó. Có thể thấy, vẫn còn rất nhiều hoàn 

cảnh khó khăn hơn cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, cụ thể là giáo điểm Cả Lang nơi 

đây.  



 
Cặp song sinh dầ hồi phục sau ca phẫu thuật 

 

Sau thánh lễ trung thu do cha Phaolo chủ tế, các bạn Sinh viên đã nhanh chóng nhập cuộc. 

Người thì phát phần ăn, người thì phát bánh trung thu, bánh bông lan, một phần quà trung thu, 

và hơn hết, tất cả các em thiếu nhi đều nhận được một chiếc lồng đèn trung thu. Có thể nói, mùa 

trung thu năm nay đã ấm áp hơn trong cái lạnh của thời tiết, cái lạnh của sự thiếu thốn. Bạn có 

bắt gặp được nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt rạng ngời của người dân không? Bạn có cảm 

nhận được niềm vui sướng khi nhận được yêu thương từ người khác. Đó chính là thứ mà người 

dân nói đây rất cần. 



 
 

 
Rủng rỉnh quà và bánh 

 

Hơn thế nữa, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, sự hạnh phúc khi được cho đi tình thường, 

cho đi tình người, và niềm vui sướng khi thấy người dân cười hạnh phúc. Một vài người tay trên 

tay dưới ôm lấy quà, không sao giữ hết được, đành nhờ người khác tiếp mang đồ. Chúng tôi sẵn 

sàng chạy đến giúp, vì mấy khi chúng tôi thấy được niềm vui sướng hạnh phúc khi những nét 

mặt mệt mỏi buồn chán đã tạm lánh mặt. Giờ đây, điều quan tâm của họ là làm sao mang được 

hết những phần quà này về nhà! 



 
 

Nét mặt vui sướng hạnh phúc của người lớn 

 

Giữa mùa thu lá đổ, những cái lạnh của thời tiết mùa mưa gió, những cái lạnh của mái ấm dột 

nát, tôi càng thấy đồng cảm và yêu hơn những con người này. Sự vất vả mưu sinh đã khiến 

người dân như mất đi cảm nhận về tình thương, tình người dành cho nhau. Họ khó có thể cảm 

thông cho nhau, khó nhường nhịn nhau, và càng khó để đến với nhau hơn. Mùa trung thu này, 

không chỉ các em thiếu nhi mới háo hức nôn nao, mà thiết nghĩ, kể cả những bác già, cô chú lớn 

tuổi cũng mong ngóng. Bởi vì trong tâm hồn họ luôn chất chưa sự tự nhiên và ngây thơ trong 

trắng như những đứa trẻ. Một bà cô nhắc một ông chú mặc áo vào khi đón tiếp chúng tôi, một 

bà già đang quấy rầy cha chánh xứ vì ghen tị với người khác khi họ được nhiều quà hơn,… 

những hình ảnh rất đơn sơ mà chất chứa biết bao yêu thương. Tôi nghẹn ngào trong nước mắt: 

khổ thân cho họ quá. Biết đến bao giờ, họ mới bớt cực khổ? Biết đến bao giờ họ mới được hạnh 

phúc và ấm áp hơn? Những câu hỏi luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi!  



 
Cha Phaolo, thầy xứ cùng các bạn Sinh viên Công Giáo 

Tạm lánh lại, chúng tôi cùng cha sở chụp một bức hình như để chứng minh rằng, hôm nay 

chúng tôi đã vui hết mình vì nụ cười rực rỡ của người dân. Vầng trăng khuyết nửa nay đã tròn 

hơn. Niềm vui đang được lấp đầy, những nỗi buồn tẻ nhạt của cuộc sống cùng cảm thông và 

nhường chỗ cho niềm vui trung thu. Sự ưu ái của mùa thu đã mang đến sự ấm áp cho mỗi gia 

đình, hơn hết là cho tất cả các em thiếu nhi nơi đây với cái Tết Trung thu của thiếu nhi. Hy 

vọng với sự cố gắng, kiên trì và nỗ lực người dân nơi đây sẽ ngày một tưới sáng hơn, biết nhìn 

nhau trong tình yêu thương và hơn hết và biết chạy đến với Thiên Chúa là nguồn mạch của sự 

sống, sự yêu thương và bình an. 

  Valse Lrs. 

 

Một số hình ảnh Trung thu tại Giáo điểm Cả Lang 

 





 



 

 


