
Bữa ăn trưa của Đức Thánh Cha Phanxicô với 1300 người nghèo ở Rome 

ĐTC Phanxicô đã dùng bữa trưa với những người cùng đinh ở Rome nhân Ngày 
Thế giới Người nghèo, được tổ chức tại Hội trường Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI tại 
Vatican. 

(Tin Vatican) 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào đón hơn 1.300 người do Hội Caritas Rome và 
Cộng đồng Thánh Egidio hỗ trợ dọn một bữa trưa đặc biệt cho những người cùng 
đinh nhân Ngày Thế giới Người nghèo hàng năm vào Chủ nhật 13/11. 

Bữa ăn trưa hàng năm này được Thánh Bộ Phúc âm hóa trên Thế giới và Công ty 
d'Amico Società di Navigazione của Ý tài trợ. 

Theo tổ chức từ thiện Công giáo địa phương của Ý cho hay những người sống trong 
cảnh nghèo tại Ý có tới 5,6 triệu, mà trong số đó trẻ em chiếm khoảng 1,4 triệu. 

  

Nhiều sáng kiến 

Nhiều sáng kiến khác tại Vatican trong Ngày Thế giới vì Người nghèo bao gồm các 
dịch vụ y tế được cung cấp suốt cả tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô cho những 
người có hoàn cảnh khó khăn. 

Các cơ sở phòng khám di động ở Quảng trường Thánh Phêrô cung cấp dịch vụ 
kiểm tra y tế và thuốc men, bao gồm cả điều trị HIV, viêm gan và bệnh lao. 



Các dịch vụ này đã hoạt động trở lại bình thường sau hai năm tạm dừng do các hạn 
chế do đại dịch Covid-19. 

Các dự án được thực hiện nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức bác sĩ Cuamm, một Tổ 
chức PTV Policlinico Tor Vergata, Đội y tá tình nguyện Chữ thập đỏ, Hội Chữ thập 
đỏ, Nhóm BIOS, hiệp hội Misericordia, SIMIT (Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm và 
bệnh nhiệt đới của Ý) và SIMG (Hiệp hội Y học Tổng quát và Chăm sóc Ý), với đội 
ngũ y tế của Giáo sư Loris Pagano và Giáo sư Giulio Nati. Các xét nghiệm lâm sàng 
được cung cấp bởi công ty GILEAD. 

Giúp đỡ người khó khăn 

 

Các gói thực phẩm cho 5.000 gia đình cũng đang được phân phối qua mạng lưới 
các giáo xứ ở Rome. 

Các linh mục giáo xứ xin giúp đỡ này nhận được các loại thực phẩm để phân phát 
cho các gia đình trong giáo xứ. 

Các Siêu thị Elite của Ý đã trao tặng các sản phẩm khoảng 10 tấn mì ống, 5 tấn gạo, 
bột mì, đường, muối và cà phê, và 5.000 lít dầu và sữa. Công ty Fiera di Roma cung 
cấp dịch vụ lưu trữ thực phẩm, kho bãi và hỗ trợ hậu cần. DRIVALIA của FCA bank 
Group đã cung cấp xe tải để vận chuyển các bưu kiện thực phẩm. 

Cuối cùng, hoạt động tiếp cận để hỗ trợ các gia đình đang gặp khó khăn với hóa đơn 
năng lượng mắc mỏ do lạm phát tăng nhanh trong những tháng gần đây, cũng đang 



được cung cấp. Việc thanh toán tiền gas và điện đang được cung cấp tài trợ của tập 
đoàn bảo hiểm UnipolSai Assicurazioni của Ý. 

 


