
    Đừng Ai Bị Bỏ Quên ! 

      Từ khi đại dịch Covid 19 trở lại từ cuối tháng 5 đến nay hơn 4 

tháng giản cách. Các sinh hoạt Tôn giáo tập trung bị dừng lại. Mọi người 

đi lễ trực tuyến. Mọi sinh hoạt mục vụ cũng bị ảnh hưởng. 

      Như lời của Đức Thánh Cha Phanxico “Đừng ai bị bỏ quên !” bằng 

cách lắng nghe và an ủi, quan tâm và chia sẽ đến anh chị xung quanh 

mình. (trích Kinh truyền tin Chúa Nhật 15 Tnb). Cùng với tinh thần 

trên, thư mục vụ của Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng kêu gọi 

“chúng ta đóng cửa nhà thờ chứ không đóng cửa lòng”. Đây là thời 

điểm Chúa đang tập cho chúng ta thoát ra khỏi mình để nghĩ tới tha 

nhân. Chúng ta đừng trốn trách nhiệm khi hỏi “Ai là anh em của tôi?”; 

trái lại, hãy “tỏ ra mình là người thân cận” với người đau khổ (x. Lc 10, 

25-37). 

      Mỗi Người Kitô hữu xác tín rằng vào ngày phán xét chung, Chúa nói với chúng ta “Ta bảo thật các 

ngươi: Mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là các 

ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Hoa trái “tương thân tương ái” nơi Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-

ta “Hãy yêu thương người nghèo và đừng quay lưng với họ, vì khi làm ngơ với họ bạn cũng khướt 

từ Đức Kito. Người đã hóa thân thành người đói khát, khốn cùng, vô gia cư, để chúng ta có cơ hội 

yêu thương Người.”   

       Tiếp nối tinh thần “tương thân tương ái, đừng ai bị bỏ quên” giáo xứ Từ xá vừa qua bị giãn cách 

và phong tỏa. Nên giáo xứ đã kêu gọi ân nhân trong và ngoài giáo xứ được 4 lần cứu trợ (rau củ quả và 

các nhu yếu phẩm….khoảng hơn 300 phần). Hướng đến thời gian dài bị giản cách một số gia đình nghèo 

có người già, thất nghiệp, lượm vê chai, bán vế số,… Ban Bác ái giáo xứ  đã hổ trợ hơn 30 gia đình trong 

mùa Covid tháng 9,10,11.(trị giá mỗi phần khoảng 130.000 đ). Từ nguồn quỹ Bác ái Covid của Giám 

mục giáo phận Cần Thơ và giáo xứ đóng góp.  

        Đọng lại qua những hoạt động “Bác ái lan tỏa yêu 

thương” là “nếu chúng ta làm phép cộng là cộng tác 

với nhau và vời Chúa thì Chúa sẽ làm phép nhân là 

nhân lên lòng nhân ái và nhân nghĩa của người cho 

và người nhận”  

   Chỉ khi Chiêm ngắm Tình yêu Thiên Chúa trên thập 

giá thì mới sống trọn vẹn giới răn yêu thương. Công trình 

yêu thương của Thiên Chúa trong người anh em nghèo 

khổ và bị tổn thương. Qua đó chúng ta cộng tác với Thiên 

Chúa phục hồi hình ảnh và  phẩm giá nhân vị mà Chúa 

đã đặt nơi mỗi người.  

   Nguyện xin Chúa Thánh Thần tình yêu soi sáng và đồng hành. Để trong và sau đại dịch chúng con Tạ 

ơn Chúa vì niềm hy vọng và tin tưởng vào tình thương của Chúa trong mọi hoàn cảnh, sự quan phòng 

của Thiên Chúa để mỗi người khắng khít và yêu thương nhau nhiều hơn.  

Gx Từ xá     


