
Ngày Thế Giới Người Nghèo Nơi Họ Đạo Cái Tắc 

 

"Chúng ta hãy yêu, không bằng lời nói nhưng bằng hành động".1 Đó là lời mời gọi tha thiết của 

vị cha chung trong toàn thể đại gia đình Giáo Hội Hoàn Vũ khi ngài khởi sướng Ngày Thế Giới 

Người Nghèo lần thứ Nhất (World Day of the Poor I) vào ngày 19 tháng 11 năm 2017. 

Ngày Thế Giới Người Nghèo năm nay, trong bối cảnh thế giới phải đối diện với cuộc khủng 

hoảng toàn cầu do đại dịch Covid-19 gây ra, lời mời gọi của vị cha chung lại trở nên tha thiết 

hơn. Ngài nói: "Cầu nguyện với Thiên Chúa và liên đới với người nghèo và người đau khổ không 

thể tách rời nhau … Thời gian dành cho cầu nguyện không bao giờ có thể trở thành cái cớ để phớt 

lờ người lân cận nghèo khổ."2 

Suối nguồn cảm hứng của vị cha chung của Giáo Hội đã làm lay động bao người trên thế giới. 

Nguồn cảm hứng ấy hôm nay đã trào lên nơi họ đạo Cái Tắc bé nhỏ, nơi vị mục tử đang noi theo 

Thầy Chí Thánh Nhân Lành, Đấng hay "chạnh lòng thương" khi nhìn thấy "đám đông lầm than 
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vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt" ((Mt 9, 36). Nguồn cảm hứng ấy tỏa lan nơi các 

nữ tu Nữ Tử Bác Ái Vinh-sơn Phao-lô, những người đang cộng tác với họ đạo dấn thân phục vụ 

người nghèo. Nguồn cảm hứng ấy cũng biểu lộ nơi thái độ tận tụy hy sinh, nơi những giọt mồ hôi 

của từng thành viên Hội Đồng Mục Vụ, của các đoàn hội trong họ đạo, để lo cho "bữa cơm thân 

mật," bữa cơm nồng ấm tình người. 

 

 



Tiếp đón "những người bạn của Chúa" cũng là tiếp đón chính Chúa. Vinh Quang nơi Tình Yêu 

Thương Xót của Thiên Chúa làm bứng sáng nét tươi vui rạng rỡ trên khuôn mặt những người 

được phục vụ và cả những người phục vụ. 

 

 



 

 

 

 



 

 

"Chúng ta hãy yêu thương, không bằng lời nói nhưng bằng hành động." Hành động yêu thương 

quả không dễ để biểu lộ, hoặc để biểu lộ hành động ấy, có khi người ta phải "trả mức giá khá 

cao." Để có được cuộc quy tụ nồng ấm tình người hôm nay, để từng người đến và cảm nghiệm 

niềm vui, cảm nghiệm Giáo Hội là "NHÀ," trước đó bao lâu rồi, vị mục tử và những "chiến sĩ 

tình yêu" của Chúa đã thường xuyên đi đến "hang cùng, ngõ tận," để tìm "chiên," để nhuốm cho 



mình "màu của chiên," để thâm đượm vào tim mình "mùi của chiên." Mà những "con chiên" ấy 

đa phần "không thuộc ràn này" (Ga 10, 16). 

 

 

 



Chẳng mang trong mình "mùi chiên," nhuốm cho mình "mùi chiên" mà hôm nay những tiếng 

thân thương và gần gũi nhiều lần được cất lên: "Bà Tám! để tui lấy bún cho", "Ông Năm, mời 

ông một ly!" Nếu Thầy Chí Thánh tâm sự "tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi" (Ga 

10, 14), thì những vị mục tử theo gương Thầy đã gọi tên từng "con chiên" của mình, dù cho con 

đường để tìm thấy họ là cả một hành trình dài vô kể. 

Thế giới, từ gợi hứng của vị cha chung của Giáo Hội, đã dành một ngày để nhớ đến, để biểu lộ 

tình liên đới với người nghèo, người bất hạnh. Thế nhưng trong tâm hồn, trong "hành động" của 

những vị mục tử, những môn đệ Chúa Kitô, ngày ấy lại cần được kéo dài và trở thành ngày liên 

kết mật thiết với các ngày khác, nhờ những cuộc thăm viếng, những hoạt động tiếp sức, phục vụ, 

những dự án, những thao thức phát triển tương lai, nâng cao phẩm giá con người nơi đoàn chiên 

của Chúa "đang lầm than vất vưởng" chốn vùng ven của cuộc đời. 
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