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Ngày Thế Giới Người Nghèo 2017

Về Ngày Thế Giới Người Nghèo lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội vào Chúa Nhật XXXIII
Thường Niên 19/11/2017 này, trong khi chúng ta đã hưởng ứng ngay từ đầu và có ý định
đáp ứng ngay từ đó, và nay đang sắp sửa thực hiện theo chiều hướng của chung Giáo Hội,
thì chính ở Tòa Thánh Roma cũng có một chương trình thực hiện, được Hội Đồng Tân
Truyền Bá Phúc Âm Hóa phác họa và phổ biến hôm nay trên website của Tòa Thánh.
Tổng quát như sau:

Trước hết, vào chính Chúa Nhật 19/11/2017, sẽ có khoảng 4 ngàn người nghèo, được các
tình nguyện viên dẫn tới Vatican từ một số nước ở Âu Châu như Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ,
Lục Xâm Bảo, Balan v.v., để tham dự Thánh Lễ do ĐTC Phanxicô chủ tế.

Sau Thánh Lễ thành phần khoảng 4 ngàn người nghèo là khách được mời này sẽ được
chia làm hai nhóm để dùng bữa trưa: nhóm 1.500 người sẽ được đến gian cạnh Sảnh
Đường Phaolô VI, trong khi đó nhóm 2.500 khách còn lại sẽ được dẫn tới các cơ sở Công
giáo khác ở lân cận Vatican.

Sau nữa, vào tối vọng, Thứ Bảy 18/11/2017, vào lúc 8 giờ, sẽ có một buổi cầu nguyện canh
thức ở Đền Thờ Thánh Lôrensô để tưởng nhớ các tình nguyện viên trên khắp thế giới dấn
thân phục vụ người nghèo.

Sau hết, suốt cả tuần lễ từ ngày 13 đến 19/11/2017, một y viện di động được đặt ngay
trước Quảng Trường Thánh Phêrô để cống hiến các dịch vụ y tế chuyên biệt hằng ngày,
từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều, hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra, còn có một tập sách nhỏ về Ngày Thế Giới Người Nghèo đầu tiên này bằng 6
ngôn ngữ khác nhau như là một tập tài liệu hỗ trợ mục vụ cho các giáo phận và giáo xứ
trên thế giới muốn tham dự vào sáng kiến quan trọng này.-
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