
BỔN MẠNG CARITAS GIÁO PHẬN VĨNH LONG  

Ngày 17 tháng 11 hằng năm, Phụng vụ Giáo hội Công giáo kính nhớ Thánh Elizabeth 

Hung-ga-ry, Bổn mạng Caritas Vĩnh Long (CVL). Tuy nhiên, năm nay vì lý do bất khả 

kháng, việc mừng lễ được dời lại ngày hôm sau, tức 18 tháng 11. Để cảm thông với 

những mất mát, thiệt hại của đồng bào miền Trung. Năm nay, việc mừng Bổn mạng chỉ 

diễn ra cách đơn sơ, giản dị. Lễ mừng cử hành tại nhà thờ Chánh tòa Giáo phận.   

Thành phần tham dự gồm các nhân viên Caritas Giáo phận, Gia đình Agape Vĩnh Long, 

đại diện Gia đình Agape Chợ Lách, đại diện Nhóm OZANAM, cùng một số cha đặc trách 

Hạt và cộng tác viên.  

Sau phần chào mừng các tham dự viên dự lễ, cha Giám đốc trình bày một số hoạt động 

thường kỳ của CVL trong năm qua, như: Học bổng, Khuyết tật, hạt gạo Tình thương, 

HIV/AIDS, Bảo vệ sự sống… Đặc biệt trong năm qua, đại dịch Covid-19 lây lan trên toàn 

thế giới trong đó có Việt Nam; nước mặn xâm nhập tỉnh Bến Tre rồi đến bão lũ ở 4 tỉnh 

miền Trung, CVL cũng đã nỗ lực thực hiện một số hoạt động bác ái trong những thiên 

tai nêu trên.   

                                

Khi cơn dịch Covid-19 tạm lắng, CVL hỗ trợ thực phẩm và hiện kim cho một số anh chị 

không đi bán vé số được. Để chia sẻ những khó khăn của bà con vùng bị ảnh hưởng 

nước mặn, CVL vận động một số mạnh thường quân ủng hộ bồn chứa nước.   



  

Đức Giám mục Giáo phận hỗ trợ khoan 6 cây giếng. Ngoài ra, CVL cũng vận chuyển 

nước sinh hoạt, nước uống đến cho một số bà con vài xã thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh 

Bến Tre nhờ sự hỗ trợ của Caritas Việt Nam.  

  

                     

  

Những ngày của tháng 10 bão lũ càn quét 4 tỉnh miền Trung, toàn Giáo phận đã hưởng 

ứng lời kêu gọi của Hội Đồng GMVN cùng chung tay đóng góp nhằm chia sẻ phần nào 



những khó khăn, mất mác của bà con đang phải gánh chịu; đồng thời cũng để khắc phục 

những thiệt hại do bão lũ gây ra.   

Kế đến, cha Laurensô Nguyễn Thanh 

Dũng, cha phó Giám đốc CVL, trình bày 

sứ diệp của ĐTC Phanxicô nhân ngày 

thế giới của người nghèo lần thứ IV năm 

2020 nầy với chủ đề: “ Hãy rộng tay cứu 

giúp người nghèo khó” (Hc  

7,32).  

Tiếp theo, đến phần quan trọng nhất 

trong ngày mừng Bổn mạng chính là 

Thánh lễ. Sau bài Tin mừng, cha chủ sự 

chia sẻ vài ý về dụ ngôn những nén bạc 

mà Chúa trao cho mỗi người. Cách thức 

chúng ta làm sinh lãi từ những nén bạc đó để khi Chúa 

trở lại chúng ta đem trình diện với Chúa.   

              

  

Sau thánh lễ, các thành viên cùng cộng tác 

viên dùng bữa cơm thân mật tại nhà xứ 

Chánh tòa.   

Ngày mừng Bổn mạng kết thúc vào lúc 

12g30.  

          “Những gì tôi còn sở hữu, đều là của 

người nghèo”  

  (Thánh nữ Elizabeth Hung-ga-ry)  

  

  Caritas Vĩnh Long  

  


