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Lời ngỏ
Các bạn trẻ thân mến!

Chương thứ năm của tông huấn Amoris Laetitia nhắc nhớ rằng gia đình là nơi chốn đón nhận sự 
sống. Đức Thánh Cha viết rằng “nếu một em bé bước vào thế giới trong những hoàn cảnh không 
được mong muốn, thì cha mẹ và các thành viên khác của gia đình cần phải làm tất cả những gì có thể 
để đón nhận em như là một quà tặng của Thiên Chúa”. 

Đón nhận sự sống mới như là một quà tặng, một quà tặng xuất phát từ tình yêu. Ý thức điều này sẽ 
giúp người trẻ quý trọng thân xác mình và thân xác người khác, quý trọng việc kết hợp thân xác để 
đem lại sự sống mới. Có một điều đặc biệt làm thay đổi các mối tương quan trong cuộc sống khi tập 
nhìn nhau như là một quà tặng. 

Mầu nhiệm Giáng Sinh mời gọi người trẻ đón nhận Đức Giêsu là quà tặng của Thiên Chúa Cha ban 
cho chúng ta. Sống tâm tình này sẽ giúp ta có cái nhìn tích cực hơn khi giao tiếp với người khác, thấy 
Chúa trong nhau, thấy nhau trong Chúa. Cùng nhau chăm sóc quà tặng là cuộc đời của mỗi chúng ta, 
giúp nhau tìm nhận hạnh phúc trọn vẹn là điều mà Chúa muốn ban cho nhân loại trong công cuộc 
giáng thế của Ngài.

Chúc các bạn trẻ tràn ngập niềm vui của mùa Giáng Sinh năm 2017 này, khi nhận ra mỗi người quanh 
ta là một quà tặng của Thiên Chúa ban cho cuộc đời ta.

                                                   Lm Gioan Lê Quang Việt
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Khai Mạc Giải Bóng Đá Huynh Đệ Lần 4-2017

“ Mừng ngày Chúa sinh ra đời
Nào mình cùng nắm tay tươi cười
Hoà bình đến cho muôn người
Cùng cất tiếng ca mừng vui…”

Tiết trời se lạnh với những cơn gió hanh hao, đâu đó văng vẳng thanh âm réo rắc của những bài thánh ca, 
người người nhà nhà hân hoan khác lạ. Bước vào mùa vọng mỗi Ki tô hữu lại háo hức chờ đón mầu nhiệm 
Chúa làm người. Trời tuy lạnh nhưng lòng mỗi người con Chúa đang ấm dần lên vì điều tuyệt vời đang 
đến. Sau bao mong mỏi đợi chờ, ngày Chúa đến cứu độ con người không còn xa nữa.

Bên máng cỏ trang trí và bên máng cỏ của lòng mình, chúng ta hãy cùng chiêm ngắm và học tập sự khiêm 
nhường nơi gia đình thánh gia, noi theo gương mẹ Maria khiêm nhường xin vâng nơi Đức Chúa Cha để 
đón nhận Đấng Cứu Thế trong lòng, học hỏi người Cha luôn âm thầm hy sinh vì gia đình khi chấp nhận vâng 
theo điều Chúa Cha dạy  như Thánh Giuse và sống với tinh thần nghèo khó của Chúa Giêsu khi xuống trần 
gian để sống kiếp người như chúng ta và sinh ra trong cảnh khốn khó nghèo hèn đến tận cùng. Hãy dọn dẹp 
máng cỏ tâm hồn trang trọng, ngăn nắp, thắp sáng những ngọn nến yêu thương lan toả, vứt bỏ đi những 
giận hờn, ghen ghét, đố kị để Chúa ngự vào.

Các bạn trẻ thân mến, hãy thác tín và mở lòng để đón nhận Chúa, đón nhận sự soi sáng của tình yêu 
thương từ Người để rồi thêm động lực mà dấn thân vào phụng sự cho chân lý. Không ngại lăn xả vào nguy 
khó, gian nan để phục vụ tha nhân, can đảm làm chứng cho Chúa giữa lòng mọi người và củng cố Đức tin, 
trao trọn cuộc đời mình trong ý Chúa mà sống hết mình vì lý tưởng, vì ước mơ và vì nhân loại như con 
đường Chúa Giêsu Hài đồng đã chọn. Cầu chúc mỗi gia đình, mỗi bạn trẻ nhận một mùa Giáng sinh an lành 
và hạnh phúc trong tâm tình đơn sơ, khiêm nhường và yêu thương.

                                                                       Ban Biên Tập



Suy gẫm về việc Chúa được sinh ra, tôi se thắt 
lòng hướng về Việt Nam nơi những người cha 
người mẹ - những kẻ đã và đang nhẫn tâm 
giết hại chính con mình. Những kẻ tàn nhẫn đó 
thường viện đủ lý do. Có người nói do “có thai 
ngoài ý muốn”, có người “vì tình thế áp lực”, 
lại có người là vì “thương con sẽ khổ” nên mới 

không cho các em được sinh ra đời, v.v... Nói 
chung là họ viện ra đủ mọi lý do để biện minh 
cho tội ác giết chính con của mình.

Mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh đánh bại tất cả mọi 
ngụy biện đó. Mầu nhiệm giáng sinh thúc giục 
mỗi người tự vấn lại chính mình về sự sống của 
mình và của người khác.

Giáng Sinh Và Sự Sống
Paul Minh Nhật – Nguồn bảo vệ sự sống

“Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Xương cốt con, Ngài 
không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.” 

(Tv 139: 13, 15)
 Chúa Giáng Sinh làm người là một mầu nhiệm. Sự kiện lịch sử Chúa được hạ sinh bởi một người nữ 
- Mẹ Maria đáng để tất cả mọi người chiêm ngắm.



Có thai ngoài ý muốn?

Với những người nói đứa con họ đang mang là “ngoài ý muốn”. Những ai nói như vậy xin hãy nhìn lên 
gương mẫu của mẹ Maria. Nói một cách nào đó, mẹ Maria cưu mang Chúa Giêsu là “ngoài ý muốn”. Tại 
sao? Vì Maria hoàn toàn bất ngờ và không biết gì về chương trình này trước đó. Hơn nữa, mẹ chưa hề 
nghĩ đến chuyện vợ chồng: “Chuyện đó xảy ra thế nào được, vì tôi chưa biết đến việc vợ chồng”(Lc 1,34). 
Do đó, những ai vì dâm dật để rồi có thai mà nói như vậy hãy tự xét lại mình.

Phá Thai do “tình thế áp lực”?

Có những người, nhất là những người trẻ chưa lập gia đình, sau khi có thai thường bị yêu cầu hủy bỏ cái 
thai. Áp lực đó có thể đến từ ông bà, cha mẹ hoặc thậm chí là kẻ đã cộng tác để có nên bào thai đó. Áp 
lực đó quả là lớn, nhiều lúc có thể đè chết những người nữ đang mang thai. Nhưng thử nhìn lại áp lực mà 
Mẹ Maria phải gánh lấy và thử so sánh coi. Với xã hội và giáo hội Do Thái ngày xưa những người mà chưa 
chồng mà có con hay nói nặng hơn là “chửa hoang” thì sẽ thế nào ngoài cái án ném đá cho đến chết. Áp 
lực nào hơn khi mà đứa con sắp sinh ra không có bố? Áp lực nào hơn khi chưa có bất kì kinh nghiệm làm 
mẹ lúc nào? Áp lực nào hơn khi mà những người xung quanh nhìn vào khinh miệt? Áp lực nào hơn khi để 
lại tiếng xấu cho gia đình vốn là đạo hạnh? Cha mẹ sẽ sống làm sao?

Vâng đó là những áp lực, những thách đố cho mẹ Maria khi cưu mang Chúa Giêsu. Nhưng dầu khó khăn 
như vậy thì mẹ đâu có chọn như nhiều bậc cha mẹ ngày nay chọn lựa.

Vì “thương con khổ” nên mới bỏ?

Có người biện luận là vì hoàn cảnh gia đình, vì nghèo, vì sợ đứa bé sẽ khổ, 

Thật nực cười, thương mà lại đi giết chính con mình, thương mà không cho em có cơ hội được bươn chải, 
được vui được cười như bao đứa trẻ.

Nhìn vào hang Bêlem, nhìn vào hang bò lừa đó có ai dám nói mình nghèo hơn Chúa Giêsu khi sinh ra, có 
ai còn khổ hơn, nhục nhã hơn Chúa Hài Đồng? Nhưng những cái đó đâu làm Chúa bất hạnh, ngài hạnh 
phúc ngay cả khi đồng hóa mình với những kẻ thấp hèn nhất trong xã hội, nhục nhã nhất trong xã hôi.

Nhìn thấy cái khổ của Chúa Giêsu, của Mẹ Maria, của thánh Giuse liệu còn ai nói mình khổ hơn?

Mầu nhiệm Giáng Sinh - Mầu nhiệm sự sống

Chúa sinh ra nơi thấp hèn, trong đêm đông giá lạnh và u tối, sinh ra giữa nơi bò lừa và những mục đồng 
đó để chung chia thân phận con người, để xóa tan đêm trường băng giá và đưa lại niềm vui, hạnh phúc 
cho những ai đến triều bái người. Là người Công Giáo: Chúa Giêsu giáng sinh nhắc cho chúng ta về món 
quà sự sống vô giá mà Chúa ban. Lời mời gọi thăng tiến sự sống, lời mời gọi đem yêu thương và bình an 
lan tỏa khắp nơi đang thúc giục tất cả chúng ta.



Trong cuộc sống này ai trong chúng ta cũng sẽ có đôi lần tự hỏi “ Tôi sinh được sinh ra vì lý do gì?” 
Rồi loay hoay đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “ Tôi là ai trong cuộc đời này?” 
Sẽ có những lúc chúng ta chếnh choáng như thế, cứ tự hỏi tự hỏi và mãi đi tìm giá trị của mình 
trong cuộc sống. Sẽ có lúc,là tôi là bạn hay là họ - những con người đang bon chen ngoài dòng đời 
vội vã.
Tĩnh lại, con người ta cần phải có những phút giây tĩnh tâm để suy gẫm về cuộc sống, về thế giới 
này, về cuộc đời ồn ào, về cuộc chiến khốc liệt ở ngoài kia nơi mà chúng ta đang gọi là xã hội loài 
người văn minh vượt bậc và trên hết là niềm 
tin của chúng ta.
Lại một ngày đang dần trôi qua, lại một ngày 
mới đang gần đến, cần một phút hồi tâm để tôi 
có thể nhìn lại chính mình trong cuộc đời này.
Vậy “Tôi là ai?” Tôi có thể đọc vanh vách cái tên 
của mình cho tất cả mọi người nghe nhưng đó 
chỉ là một cái tên nghe để nhận biết tôi không 
phải là cô A hay anh B trong một danh sách nào 
đó, chứ không nói lên được một điều gì về con 
người tôi cả. Vậy câu trả lời tôi cần trả lời cho 
chính mình là gì? Sau bao năm tìm kiếm cuối 
cùng tôi cũng có câu trả lời cho mình, đó là “Tôi 
là người Công Giáo”. Là một người Công Giáo 
mang trong mình một Phép Rửa, được gọi là 
con chiên của Thiên Chúa, được nhận biết Thiên 
Chúa là Cha và mọi người là anh em bạn hữu 
trong một chi thể là Hội Thánh. 
Sự phân biệt về Tôn giáo, Sắc tộc, Giai cấp, Giới Tính luôn là những vấn đề nhạy cảm, khi mà hàng 
ngày hàng giờ có những con người bị phân biệt đối xử, bị phỉ báng, bị áp bức, thậm chị là bị tước 
đoạt mạng sống chỉ vì sự khác biệt đó. Tất cả chỉ vì cái gọi là cái tôi, sự ích kỷ và hão huyền hoặc 
bản thân mình cao trọng hơn người khác. Thế nhưng 2000 năm trước lại có một Người vượt qua 
được tất cả điều này, từ bỏ vương vị tối cao để sinh ra với thân phận thấp kém, để rồi sống với 
một cuộc đời bình thường như bao cuộc đời của loại thụ tạo do chính mình tạo nên, chịu sự phỉ 
báng, bị giao nộp và đón nhận cái chết đau đớn và tủi nhục nhất trong tay những con người mà 
mình đến để cứu rỗi linh hồn họ. Để có thể thấy rõ được điều này hãy đặt bản ngã của chúng ta 

TÂ

M TÌNH MÙA VỌNG

“Người Công Giáo là 
ánh sáng giữa đêm tối, là 
muối sống giữa thối nát, 
là hy vọng giữa một 

nhân loại thất vọng”
Đường hy vọng-950

Chúa gieo vãi con ở 
đâu, con hãy hy vọng ở đó, 

ở bất cứ đâu con hãy xây dựng 
hòa bình, và đứng nghe lời những 

kẻ gieo vãi thù hận và chia rẽ. Hãy yêu 
thương con người. Hãy mơ ước một thế 

giới đẹp hơn. Hãy mơ ước một thế giới tốt 
đẹp hơn. Hãy có trách nhiệm đối với thế giới 
và sự sống của mỗi người. Hãy xin Chúa ban 
cho con lòng can đảm không sợ hãi, và tin 
tưởng nơi sự thật, trau dồi các lý tưởng, 

biết đứng dậy khi lỗi lầm, không cay 
đắng nhưng tin vào sự thiện làm nảy 

sinh ra một thế giới mới.  
ĐTC Phan Xi Co



Lã Thị Thu Hiền -  Nhóm trẻ Like Jesus

vào trong bối cảnh và so sánh điều chúng ta có 
thể làm được với Đức Giêsu, chúng ta sẽ cảm 
nhận được tình yêu lớn lao của Ngài.
Một mùa Giáng Sinh nữa đang đến gần, niềm 
hân hoan của 2000 năm trước sẽ được bùng 
cháy và lan tỏa lần nữa. Một mùa Hy Vọng sắp 
đến khi mà tất cả những hồng ân Thiên Chúa 
được tưởng niệm và tôn vinh “Một tình yêu to 
lớn đến nỗi có thể hy sinh vì mạng sống mình vì 
người khác.” Thế nhưng để đáp lại tình yêu ấy 
chúng ta đã và đang làm gì?
Là một người Công Giáo vậy tôi cần làm gì trong 
một xã hội dường như ngày càng điên cuồng, 
ngày càng được tự hào khoác lên cho định 
nghĩa “phát triển văn minh” nhưng ẩn chứa 
quá nhiều cám dỗ và đi ngược lại ý định của 
Thiên Chúa. Người ta chỉ cần một chiếc điện 
thoại thông minh, có mạng và đầy đủ pin, con 
người như bị xích lại. Khiến họ có thể ngồi hàng 
giờ để làm một việc mà họ gọi là giết thời gian. 
Nhưng lại không thể dành ra một giờ của ngày 
Chúa Nhật để đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ 
Misa. Khi mà con người ta có thể lên Facebook 
để kể lể tất cả nhưng chuyện cá nhân của mình 
nhưng lại không thể tâm sự cuộc sống của 
mình với Thiên Chúa. Khi mà con người ta có 
thể viết lên những tấm thiệp với chữ “ Merry 
Christmas” nhưng lại hiểu rằng đó là ngày lễ 
tưởng nhớ ông già Noel. Và còn biết bao nhiêu 
điều mâu thẫn trong cuộc sống này vẫn đang 
cần chúng ta phải hiểu cho đúng. Dưới góc nhìn 
của tôi một người trẻ Công Giáo dường như tất 
cả những điều trên đều bắt nguồn từ sự vô tâm 
nhưng được biện hộ bởi những lý do như: Quá 
bận rộn, theo trào lưu, sợ đi ngược với đám 
đông của một xã hội đầy rẫy những con người 
chưa bao giờ nhìn nhận sự hiện hữu của Thiên 
Chúa.
Cuộc đời của Chúa Giêsu – một câu chuyện của 
2000 năm trước nghe thật xa xôi nhưng rất gần 
gũi với tất cả chúng ta nêu chúng ta chịu nghe 
tiếng Chúa đang thì thầm tận sâu trong tâm hồn 
chúng ta. Không chỉ mùa Giáng Sinh này chúng 
ta tưởng nhớ nhưng hãy để ngày sinh nhật của 
Ngài trở thành ngày mỗi người chúng ta được 
sinh ra một lần nữa. Từ bỏ những điều lầm lỗi, 
những điều thiếu sót, những vô tâm đã qua để 
trở về với Người. Hòa chung vào tâm tình mùa 

vọng mỗi người chúng ta đến gần với Ngài hơn 
để mặc lấy một con người mới, trở về với tâm 
hồn trẻ thơ như chính Hài Nhi Giêsu được sinh 
ra trong khó khăn, thấp hèn. Sự kiện trọng đại 
của 2000 năm trước đó sẽ mãi trường tồn như 
mới xảy ra ngày hôm qua nếu chúng ta luôn 
gắn kết mọi điều trong cuộc sống này với Ngài. 
Những hành động rất nhỏ thôi nhưng hãy để 
Chúa hiện diện, theo sát. Thiên Chúa là Đấng 
có thể biết tất cả mọi chuyện nhưng đừng mặc 
định Ngài đã biết nên không cần phải đến và 
nói chuyện cùng Ngài. Hãy kể cho Ngài tất cả 
những niềm vui để được Ngài chúc phúc và 
những nỗi buồn để được Ngài ủi an. Và Ngài sẽ 
không bao giờ để chúng ta thất vọng.
Quay trở lại với câu hỏi tôi đã đặt ra ở lúc đầu“ 
Chúng ta sinh ra vì lý do gì?”
Chúng ta được sinh ra không mang theo sứ 
mệnh cao trọng như Hài Đồng Giêsu 2000 
năm trước, nhưng chúng ta được sinh ra khởi 
nguồn từ tình yêu và hồng ân Thiên Chúa. Ngài 
không để chúng ta không đời đời mà cho chúng 
ta được có cơ hội tham dự vào thế giới quan 
do Ngài tạo lên, dù phía trước còn rất nhiều 
khó khăn, nhiều cản trở, nhiều cám dỗ của ma 
quỷ nhưng hãy tin tưởng Thiên Chúa luôn đồng 
hành cùng chúng ta trong cuộc sống này. 
Giáng sinh 2017 – Nguyện xin Thiên Chúa giữ 
gìn chúng con và giữ chúng con bình an trong 
tay Ngài. 
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Từ sáng sớm, thằng bé đã theo cha mẹ cùng đoàn người đi với Đức Giêsu. Số bánh đem theo 
chỉ còn đủ cho nhà nó ăn một bữa. Cha nó lấy một phần đưa cho mẹ nó và một phần ít hơn cho 
mình. Trong cái túi vải cũ còn vỏn vẹn năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ cha mẹ dành 
cho nó. Coi thế mà đó lại là phần hơn. Thằng bé cầm lấy túi bánh rồi chạy đi thật nhanh, đến nỗi 
cha nó không kịp cản lại. Ít phút sau thấy nó trở về tay không, cha nó hỏi:
-  Bánh với cá của con đâu?
- Con đưa cho bác An-rê rồi. Con bảo bác ấy là con gửi cho Thầy. Thầy ăn thì mới có sức chữa 
bệnh được chứ.
Vừa nghe thế cha nó liền quát lớn:
- Thằng ngu này! Bánh tao đưa cho mày sao không ăn đi? Thân mình còn lo chưa xong mà đòi lo 
cho ai! Thầy đã có các bác lo rồi!
Thằng bé xụ mặt xuống. Nó không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Nó tưởng cha mẹ yêu quý 
thầy. Thì vì thế cha mẹ mới dắt nó đến đây cơ mà! Thầy còn chữa bệnh cho mẹ nó nữa! Nó 
tưởng làm thế nó sẽ được khen...
Khi nó còn đang bí xị thì bác An-rê tiến đến với một giỏ thật to đầy bánh và cá. Bác ấy phát cho 
từng người. Nó chưa bao giờ thấy nhiều bánh và cá như thế. Ngay cả khi trong làng có lễ hội 
cũng không bằng. Nó vui lắm! Nó định chạy đến chỗ bác An-rê để xin lại phần ăn của mình,vì bây 
giờ bác ấy có nhiều rồi, thì cha túm lấy áo nó mà giật ngược trở lại:
-Lo ăn đi còn chạy đâu nữa!
Phía bên kia ai đó đã truyền bánh và cá cho cha mẹ nó, hơn cả phần nhà nó đem theo lúc sáng. 
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mẹ rồi cầm lấy bánh và ăn. Vừa ăn vừa tủm tỉm cười.
Bên bờ biển Hồ Galilê gió thổi lồng lộng. Gió đùa giỡn trên bãi cỏ xanh chỗ đoàn người nghỉ 
ngơi. Họ ngồi rải rác khắp nơi. Chỗ bảy người, chỗ mười người, chỗ trên mô đất, chỗ bờ nước 
xanh. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Họ nói về phép màu vừa xảy ra và rằng họ muốn 
Thầy làm vua của họ. Thằng bé chưa thấy vua bao giờ. Nó chỉ nghe nói vua rất giàu, sống trong 
cung điện lớn và luôn có người bảo vệ. 
“Vua chắc không chữa bệnh và không ăn bánh mẹ mình 
làm đâu nhỉ”, nó nghĩ thầm. Bỗng nó quay sang cha và 
nói nhỏ:
- Con không thích vua. Con thích Thầy hơn.
Rồi nó lại tủm tỉm cười.
Lạy Chúa
Xin cho con nên như trẻ thơ
Đơn sơ trong hành động
Thật lòng lúc quan tâm
Âm thầm khi chia sẻ
Vui vẻ với phần mình
Yêu thích điều giản đơn
Và biết ơn vì những gì được nhận.

Thằng Bé Dại
Anna Lê Huyền- MVGT-TGPSG



Truyện Ngắn Về Giáng Sinh

1. Câu Chuyện Giáng Sinh 

Tôi vội vã bước vào tiệm trong trung tâm thương mại để sắm khẩn cấp mấy món qùa 
giáng sinh vào phút cuối cho đứa con gái. Kinh hãi nhìn đám đông, có lẽ tôi sẽ bị kẹt 
trong tiệm đến muôn đời, trong khi việc phải làm còn chồng chất, văn phòng còn bao 
nhiêu văn kiện chưa duyệt xong. Từ lúc nào chẳng rõ, Giáng sinh đã trở thành gánh 
nặng nề. Chẳng hiểu tại sao phải có cái ngày lễ phiền phức như vầy với bao nhiêu là 
thứ phải lo, quà cáp phải mua cho nguời này nguời kia, tôi mong có thể  lăn quay ra 
ngủ cho qua muà Giáng Sinh như mấy chú gấu an giấc suốt mùa đông. Tôi cố lách 
qua đám người đông đi lại như kiến để xông vào chỗ bán đồ chơi, và tự hỏi không biết 
đứa con gái có thèm chơi đồ như vậy không.
Tôi duyệt qua mấy dãy hàng bán đồ chơi, và chọn đại một con búp bê nhìn cũng xinh 
xắn, chạy lẹ ra xếp hàng tính tiền. Tình cờ tôi nhìn thấy 1 chú bé đứng gần đó, tay mân 
mê một đôi hài màu đỏ thật xinh xắn dễ thương. Chú bé ôm đôi hài trên tay mặt sáng 
rỡ. Tôi nhìn chú bé và hơi ngạc nhiên chú bé độ 7 tuổi nhìn đôi hài mắt sáng như nhìn 
một món đồ chơi nó rất yêu thích.
Trong khi đó chú bé nói với nguời tính tiền:
- Cô có chắc là cháu thiếu tiền không? Cháu tính rồi là đủ tiền cơ mà!
Cô gái trả lời có vẻ như chịu hết nổi:
- Cháu biết là cháu không đủ tiền rồi mà còn hỏi nhiều, lôi thôi quá đi. Cháu đứng qua 
một bên để cô tính tiền cho nguời khác, khi nào tìm đủ tiền thì đến trả.
Tôi nhìn chú bé khuôn mặt buồn bã mình đứng nhìn đôi hài. Quan sát một lúc tôi hỏi:
- Cháu mua đôi hài cho em gái cháu hả.
- Dạ không, cháu mua cho Mẹ của cháu. Mẹ cháu bịnh rất nặng, và ba nói Mẹ sắp đi 
gặp Chúa Giêsu rồi. Đôi hài này Mẹ cháu thích lâu lắm rồi, cháu muốn mua cho Mẹ, 
để Mẹ mang đi gặp Chúa Giêsu. Mẹ sẽ đẹp lắm, sẽ vui lắm!
Nghe đến đây, tôi mới hiểu ra là Mẹ của cậu bé đang hấp hối, nhưng cậu bé còn quá 
nhỏ để hiểu chuyện tử biệt. Và một nỗi đau xót tràn vào hồn tôi. Chú bé nói tiếp:
- Cháu nói với ba rằng dặn mẹ đừng đi ngay, nói mẹ đợi con đi chợ về. Cháu còn thiếu 
vài đồng nữa mới mua đuợc đôi hài, tất cả các tiền cháu để dành lâu nay vẫn còn chưa 
đủ. Chú có thể giúp cháu không? Mai mốt cháu sẽ đi làm trả lại cho chú.
Nhìn chú bé tiu nghỉu cúi đầu im lặng. Tôi thò tay vào túi lấy tiền trao cho chú bé.
-Đây, cháu lấy đi trả tiền rồi lo về với Mẹ, đôi hài đẹp lắm!

Nguồn Internet- St Phan Nguyễn Hoàng Minh



Khuôn mặt chú bé chợt tươi rói và nói:
- Vâng, cảm ơn chú rất nhiều! Chúa sẽ chúc lành 
cho lòng tốt của chú. Mẹ cháu sẽ vui lắm khi 
mang đôi hài này đi gặp Chúa Giêsu.
Tôi bước ra cửa tiệm, trên đuờng lái xe về nhà tôi 
vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của chú 
bé đáng thương. Tình yêu của chú bé dành cho 
mẹ qúa mãnh liệt. Như một thiên thần Chúa gởi, 
cậu bé đã nhắc nhở tôi ý nghĩa của Giáng Sinh, 
mùa của yêu thương và ban tặng.
Lạy Chúa, xin cho chúng con một trái tim nhậy 
cảm để có thể nghe được, cảm nhận được những 
niềm đau nỗi khổ của những người bé nhỏ xung 
quanh mình, để chúng con biết chia sẻ với những 
người kém may mắn hơn.  Đặc biệt là trong mùa 
Giáng Sinh này, xin cho chúng con ý thức những món quà trao nhau và khi cầm trong 
tay món quà của người thân, xin nhắc con nhớ đến những người nghèo khổ chưa bao 
giờ từng được nhận quà.  Trong bận rộn mua sắm của mùa Giáng Sinh, xin cho con 
ý thức món quà qúy nhất con nhận được trong Mùa Giáng Sinh chính là sự sống của 
Ngôi Hai.  Amen!



2. Câu Chuyện Đêm Giáng Sinh Cảm Động.......!!!

Như thường lệ,mỗi mùa giáng sinh, tôi đều nhận được quà từ anh trai của tôi. Giáng sinh năm ấy 
tôi cảm thấy vui nhất không phải chỉ vì món quà anh tôi tặng-một chiếc xe hơi mà vì tôi đã học 
được một bài học rất thú vị vào cái đêm đông lạnh lẽo ấy...
Đã 7 giờ tối, mọi người trong công ty đã ra về gần hết, tôi cũng đang đi đến gara để lấy xe và về 
nhà ăn Giáng sinh.
Có một cậu bé, ăn mặc rách rưới, trông như một đứa trẻ lang thang, đang đi vòng quanh chiếc xe 
tôi, vẻ mặt cậu như rất thích thú chiếc xe. Rồi cậu chợt cất tiếng khi thấy tôi đến gần, “Đây là xe 
của cô ạ?”. Tôi khẽ gật đầu, “Đó là quà Giáng sinh anh cô tặng cho.” Cậu bé nhìn tôi tỏ vẻ sửng 
sốt khi tôi vừa dứt lời. “Ý cô là...anh trai cô tặng chiếc xe này mà cô không phải trả bất cứ cái gì?” 
“Ôi! Cháu ước gì...”. Cậu bé vẫn ngập ngừng.
Tất nhiên tôi biết cậu bé muốn nói điều gì tiếp theo. Cậu muốn có được một người anh như vậy. 
Tôi chăm chú nhìn cậu bé, tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe lời nói của cậu. Thế nhưng cậu vẫn cúi gằm 
mặt xuống đất, bàn chân di di trên mặt đất một cách vô thức. “Cháu ước...”, cậu bé tiếp tục “...cháu 
có thể trở thành một người anh trai giống như vậy”. Tôi nhìn cậu bé, ngạc nhiên với lời nói vừa rồi. 
Bỗng nhiên tôi đề nghị cậu bé, “Cháu nghĩ sao nếu chúng ta đi một vòng quanh thành phố bằng 
chiếc xe này?”. Như sợ tôi đổi ý, cậu bé nhanh nhảu trả lời: “Cháu thích lắm ạ!”
Sau chuyến đi, cậu bé hỏi tôi với ánh mắt sáng ngời đầy hy vọng, “Cô có thể lái xe đến trước nhà 
cháu không?”. Tôi cười và gật đầu. Tôi nghĩ mình biết cậu bé muốn gì. Cậu muốn cho những người 
hàng xóm thấy cậu đã về nhà trên chiếc xe to như thế nào. Thế nhưng tôi đã lầm...”Cô chỉ cần 
dừng lại ở đây, và có phiền không nếu cháu xin cô đợi cháu một lát thôi ạ...”



Nói rồi cậu bé chạy nhanh vào con hẻm sâu hun hút, tối om, tưởng chừng như chẳng có ai 
có thể sống trong ấy. Ít phút sau tôi nghe thấy cậu bé quay lại qua tiếng bước chân, nhưng 
hình như lần này cậu không chạy như lúc nãy mà đi rất chậm. Và đi theo cậu là một cô bé 
nhỏ nhắn, mà tôi nghĩ đó là em cậu, cô bé với đôi bàn chân bị tật. Cậu bé đẩy chiếc xe lăn 
em cậu đang ngồi, một chiếc xe cũ kĩ, xuống những bậc tam cấp một cách rất cẩn thận, và 
dừng lại cạnh chiếc xe của tôi.
“Cô ấy đây, người mà lúc nãy anh đã nói với em đấy. Anh trai cô ấy đã tặng một chiếc xe 
hơi cho cô nhân dịp Giáng sinh mà cô chẳng phải tốn lấy một đồng. Và một ngày nào đấy 
anh cũng sẽ tặng em một món quà giống như vậy. Hãy nghĩ xem, em có thể tận mắt thấy 
những món quà, những cảnh vật ngoài đường phố trong đêm Giáng sinh, và anh sẽ không 
phải cố gắng miêu tả nó cho em nghe nữa!”.
Tôi không thể cầm được nước mắt, và tôi đã bước ra khỏi xe, đặt cô bé đáng thương ấy lên 
xe. Ánh mắt cô bé nhìn tôi đầy vẻ cảm phục và thân thiện.
Ba chúng tôi lại bắt đầu một chuyến đi vòng quanh thành phố, một chuyến đi thật ý nghĩa 
và tôi sẽ không bao giờ quên, khi những bông tuyết lạnh giá của đêm Giáng sinh bắt đầu 
rơi.
Và cũng trong đêm Giáng sinh ấy, tôi đã hiểu được sâu sắc ý nghĩa một câu nói của chúa 
Giêsu: “Không gì tốt đẹp hơn việc làm cho người khác hạnh phúc.”



Thư Gửi 
Chúa Giêsu Hài Đồng

Gởi Chúa Hài Đồng yêu dấu!
Chúa Hài Đồng ơi! Giáng sinh đã gõ cửa bao nhà, qua từng con phố với gió se lạnh, 
với không gian lấp lánh ánh đèn. Giáng Sinh về để con ngắm nhìn khuôn mặt Chúa 
ngời sáng tình yêu thánh thiện, thấy sự chở che đầy yêu thương của thánh Giu se, 
thấy nụ cười đ ôn hậu đón nhận trìu mến của Mẹ Maria. Con còn thấy đ ôi mắt 
rạng rỡ hạnh phúc bất chấp giá lạnh của các mục đ ồng, thấy hơi thở nồng ấm của 
các chú bò l ừa, thấy những bước chân vội vã của các nhà đạo sĩ phương Đông đến thờ 
lạy...Bằng cả tâm hồn mình, con l ắng nghe bao thanh âm tuyệt diệu tỏa lan trong 
đêm Giáng Sinh. Con thấy, con nghe, con cảm nhận, và con có biết bao điều muốn 
nói cùng Chúa Hài Đồng của con.
Chúa ơi, mỗi dịp Giáng sinh về, con lại ao ước được ngồi bên máng cỏ thật lâu, trầm 
tư và suy xét về chính bản thân còn nhiều tội l ỗi của con và con muốn được thổ lộ 
những tâm tư thầm kín cùng Chúa, vì con biết Chúa luôn sẵn sàng l ắng nghe và 
bên cạnh con. 
Hơn ai hết, những người trẻ chúng con thực sự rất cần Chúa. Chúng con đang l ặn 
ngụp giữa cuộc sống bon chen, xô bồ, bận rộn và ngắn ngủi. Với trái t im đầy nhiệt 
huyết, mỗi người trẻ chúng con mỗi ngày luôn trăn trở, thao thức về đất nước con còn 
nhiều túng thiếu, còn nhiều bất công, về thế hệ trẻ chúng con còn nhiều tiêu cực, chưa 
thực sự l àm đẹp l òng Chúa. Phải chăng qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa đã l àm 
người, chọn cách phát triển tự nhiên như con người để đ ồng cảm và thấu hiểu sâu sắc 
tâm tư của chúng con. Vậy Chúa ơi, Người có thấy nếp sống của những người trẻ 
Việt Nam hiện nay dường như chới với và lầm lạc, mất dần đ ộng lực sống, mất dần 
lý tưởng, hoài bão và ước mơ?
Chúa ơi, nhìn đ ôi bàn tay bé nhỏ của Người trong máng cỏ như đang vẫy gọi chúng 
con cùng bước vào công cuộc của Người. Con đã rong ruổi t ìm kiếm miệt mài, t ìm 
tình yêu, t ìm hạnh phúc. Con đã trải nghiệm, đã chứng kiến bao bạn trẻ đang thiêu 
hủy đời mình trong nhịp sống buông thả không cần biết đến ngày mai. Cuộc sống văn 



minh hơn với những công nghệ hiện đại nhưng dường như con người càng tách xa và thờ 
ơ nhau hơn, sự gắn kết trở nên lỏng lẻo, rời rạc.
Bên cạnh những bạn trẻ nhiệt huyết, l ăn xả cống hiến vẫn còn đâu đó những cá nhân 
chấp nhận cuộc sống nhạt nhẽo và vô vị. Có những tấm gương vượt khó vươn lên nhưng 
đâu đó cũng có những hình ảnh các bạn chỉ thích hưởng thụ và phung phí vào các tệ 
nạn, các hành đ ộng trác táng và để lại những hậu quả đau l òng. Những người trẻ sống 
quãng đời còn lại trong ngục tù, trong căn bệnh thế kỉ, những hài nhi chưa kịp sinh ra 
đã bị huỷ diệt bới chính cha mẹ của mình, những tuổi xuân dần khép khi cuộc đời như 
bóng tối, không có ngọn đuốc của ước mơ, của lý tưởng sáng soi
Con cảm thấy hổ thẹn khi chúng con l à người trẻ, mà nhiều khi như người tàn phế. 
Không đưa ra nắm lấy tay nhau để chung sức đi lên và xây dựng thế giới đẹp hơn. 
Không hăng hái bước chân đến những nơi đang cần sức trẻ, cần trái t im hăng say nhiệt 
huyết của tuổi thanh niên. Chúng con l à những người đói khát, đói niềm tin, khát t ình 
yêu, thiếu hy vọng bình an hạnh phúc. Dòng đời trôi qua không ngừng nghỉ, giới trẻ 
chúng con sống mà chẳng bao giờ thỏa mãn được những khát vọng của mình vì cuộc đời 
vắng bóng Giê su mất rồi.



Rồi Giáng Sinh đến, nhìn sâu vào ánh mắt Chúa trong hang đá đơn sơ, con khám 
phá ra tình yêu vô biên và niềm hoan hỉ Chúa đem đến. Con khám phá ra Chúa thật 
sự cần thiết trong đời con, Chúa chính l à điều con tìm kiếm, l à câu trả l ời cho mọi 
thao thức của giới trẻ chúng con. Có Chúa l à sức mạnh, l à thành lũy chở che, chúng 
con sẽ mạnh dạn tiến về phía trước mà không sợ hãi chùn chân.
Chúa biết không, con đã có những ước mơ xoay vần thế giới, nhưng bây giờ con biết 
chính con cần phải đ ổi thay trước đã. Cảm tạ Chúa đã cho con được sống tuổi trẻ 
của mình, để định hướng bản thân cho những tháng ngày tươi đẹp phía trước. Trước 
hang đá Belem, con muốn trút bỏ con người cũ, để bước sang năm mới, thêm một tuổi 
mới, con mặc lấy con người mới trong Giê su.  T hế giới đang gọi tên con. Quê hương 
đang chờ mong con. Giáo Hội đang cần đến con. Con không muốn để quãng đời thanh 
xuân trôi qua vô ích, vì bản chất của tuổi trẻ l à cống hiến và cho đi, l à mạnh mẽ dám 
sống cho đến cùng lí tưởng đời mình. Con xin kí thác đời mình cho Chúa. Con muốn 
được kết hiệp và lớn lên trong Chúa, cùng Chúa và với Chúa, như đóa hoa vươn lên 
trong ánh nắng ban mai tinh khiết nở rộ tỏa hương.
Xin thắp sáng lên trong con ngọn lửa của yêu thương nồng thắm, của say mê nồng 
nhiệt, của tuổi trẻ hào hùng vui tươi. Con muốn nói với Chúa rằng: Con yêu Chúa! 
Chúa Giê su Hài Đồng ơi, đó l à l òng thành của người trẻ chúng con.

Maria Nguyễn T hị Bích Chi- CT V leadlikeje su s



ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ 
GIÁO TỈNH HÀ NỘI

Nguồn Giáo Phận Thanh Hóa- Tổng hợp Hoa Nguyễn

Trong hai ngày 21 và 22 tháng 11,  tại Giáo Phận Thanh Hóa đã diễn ra đại hội giới trẻ Giáo Tỉnh 
Hà Nội lần thứ XV với chủ đề “hãy ra chỗ nước sâu” (Lc 5,4), với sự quy tụ của gần 20 ngàn bạn 
trẻ đến từ 10 giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội: Hải Phòng, Hưng Hóa, Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, 
Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Lạng sơn, Bắc Ninh cùng sự đồng hành của của các Giám Mục, 
Linh Mục, tu sĩ trong toàn giáo tỉnh Hà Nội.
Đại hội bắt đầu với nghi thức cung nghinh Thánh Giá từ Tòa Giám mục Thanh Hóa về Trung tâm 
Triển lãm tỉnh Thanh Hóa. Khi thánh giá được cung nghinh đến lễ đài, 30,000 cánh tay cùng giơ 
lên hòa vang trong giai điệu bài hát “Thập giá Đức Kitô”. Mọi thành viên tham dự cùng chìm mình 
vào giai điệu của bài hát, cùng đặt bàn tay mình lên trái tim để nói lên niềm xác tín và bày tỏ tình 
yêu đối với Thập Giá Chúa Kitô.
Sau lời chào của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, là hoạt động diễu hành của giới 
trẻ 10 giáo phận.  Đi đầu là biển hiệu và cờ của từng giáo phận, rồi đến các vị chủ chăn và tất cả 
các bạn trẻ giáo phận tham dự đại hội. Khi đoàn mỗi giáo phận tiến qua lễ đài, màn hình chính 
của đại hội lại giới thiệu những nét chính yếu về lịch sử, đời sống văn hóa - đức tin của giáo phận 
đó, và nhấn mạnh đến những nét đặc sắc riêng, tượng trưng cho sự  phong phú màu sắc của 
vườn hoa Giáo Hội.  
Xuyên suốt hai ngày của đại hội là đầy rẫy những hoạt động khi sôi nổi, khi lắng đọng đã để lại 
ấn tượng sâu sắc trong long các tham dự viên tham dự vào đại hội.

 



Các bạn trẻ hăng say đặt câu hỏi trong phần phần học hỏi giáo lý xoay quanh chủ đề: “Người Trẻ 
Chứng Nhân Của Niềm Vui Và Tình Yêu”

Sổi nổi trong các bài múa cử điệu.

Độc đáo trong các tiết mục văn nghệ và diễn nguyện 



  
Sâu lắng trong giờ chầu Thánh Thể.

Khởi đi từ chủ đề Đại hội “Hãy ra chỗ nước sâu” (Lc 5,4), trong bài giảng của thánh lễ bế mạc Đại 
Hội, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm - Phó chủ Tịch  HĐGM Việt 
Nam đã chia sẻ tâm tình rất phấn khởi của ngài khi thấy những khuôn mặt rạng rỡ niềm vui của 
các bạn trẻ và mời gọi các bạn trẻ hãy chia sẻ niềm vui Tin Mừng này cho mọi người. Ngài nhấn 
mạnh, “Ra chỗ nước sâu” - đó là chủ đề của đại hội giới trẻ lần này, đó là lệnh truyền mà Chúa đã 
ủy thác cho những người trẻ chúng con. Giới trẻ chúng con hãy ghi khắc vào tâm tư mệnh lệnh 
này, đừng ngại ngùng hay sợ hãi, nhưng hãy dấn thân mạnh mẽ hơn vào môi trường xã hội, đi vào 
những lĩnh vực tăm tối của cuộc đời, để cùng xây dựng một thế giới hòa bình và tràn đầy tình yêu. 
Cho dẫu lời mời gọi của đại hội là một thách thức đối với người trẻ trong thế giới hôm nay, nhưng 
khi có ánh sáng đức tin chiếu tỏa, các con sẽ thay đổi được thế giới này. Các con hãy khởi sự từ 
chính gia đình của mình. Trở về từ đại hội lần này, các con được mời gọi phải vươn tới một tình yêu 
đích thực, hy sinh đến độ sẵn sàng tha thứ cho nhau. Một đời sống hôn nhân ở tầm cao như thế, 
sẽ lan tỏa sức sống của Tin Mừng, để mọi người có thể nhìn vào đời sống các con, mà ngợi khen 
Cha các con ở trên trời. Hãy đưa chính cuộc đời của mình ra chỗ nước sâu và vươn lên một tầm 
cao mới.  Đừng chấp nhận với cái thấp lè tè hèn kém của thế giới nhân gian, đừng hạ thấp cuộc 
đời mình trong rượu chè và ma túy. Hãy ngước nhìn lên, theo lời mời gọi của Đức Kitô mà vươn tới 
trời cao. Cầu chúc chúng con đầy tràn niềm vui và phúc lành của Chúa Giêsu.
Đại hội kết thúc bằng nghi thức trao Thánh Giá cho các bạn trẻ Giáo Phận Hải Phòng- Giáo phận 
sẽ đăng cai tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội năm 2018 với chủ đề “Hãy tỉnh thức và cầu 
nguyện” (Lc 21,36). Các bạn trẻ chia tay nhau ra về. Hy vọng tâm tình “Hãy ra chỗ nước sâu” (Lc 
5,4), sẽ dẫn đưa các bạn ra đi và đến với những anh chị em nghèo khổ, bần cùng, và đói khát, thể 
hiện sức trẻ của Giới Trẻ Công Giáo trên chặng đường làm cho Nước Chúa ngày càng mở rộng.



CHƯƠNG TRÌNH 
HUẤN LUYỆN LINH HOẠT VIÊN 

MỤC VỤ GIỚI TRẺ SÀI GÒN

Vốn được biết đến là cái nôi của hoạt động mục vụ giới trẻ tại khu vực Miền Nam, Mục vụ giới 
trẻ Sài Gòn hoạt động dựa theo phương thức đào tạo các nhóm nòng cốt, để tạo ra các nhóm 
nòng cốt hoạt động theo nhóm và theo từng Giáo Xứ, Giáo Hạt. Trong số này chúng tôi xin gửi 
đến bố cục chương trình đào tạo Linh Hoạt Viên hiện đang áp dụng tại Mục Vụ Giới Trẻ Sài 
Gòn. Hy vọng bố cục này sẽ là tài liệu bổ ích cho các Giáo Phận trong toàn quốc.

1. BỐ CỤC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình được xếp đặt theo trình tự sau :
Phần 1 : Huấn luyện tinh thần tông đồ : Bài 1 đến Bài 5.
a/ Bài 1 đến Bài 3 : Nhận thức cơ bản.
b/ Bài 4, 5 và 20 : Hành trang linh hoạt viên
Phần 2 : Huấn luyện kỹ năng sinh hoạt : Bài 6 đến Bài 19
a/ Bài 6 đến Bài 12 : Nghệ thuật lãnh đạo 
b/ Bài 13 đến Bài 19 : Nghệ thuật tổ chức



2. BỐ CỤC PHẦN 1

3. BỐ CỤC PHẦN 2

 Loạt bài này được xếp đặt theo trình tự sau :
 1/ Nhận thức cơ bản : Bài 1,2,3
- Bài 1 : Vision. Cung cấp cho tham dự viên một tầm nhìn khái quát về đối tượng (người 
trẻ) và lãnh vực (tinh thần) phục vụ.
- Bài 2 : Mission.Cung cấp cho tham dự viên một nhận thức rõ ràng về sứ mạng của Giáo 
Hội đối với người trẻ, cụ thể là cái nhìn, tâm tình, thái độ và đáp ứng của Giáo Hội trước 
nhu cầu của người trẻ.
- Bài 3 : Action hay Function
Giúp tham dự viên xác định vai trò và nhiệm vụ của mình và chấp nhận làm tông đồ cho 
người trẻ với tư cách là linh hoạt viên (lhv) giới trẻ.
2/ Hành trang linh hoạt viên : Bài 4,5,20
- Bài 4 : Linh đạo       
Để làm tông đồ cho người trẻ, linh hoạt viên phải sống với người trẻ và phải có lối sống 
đạo phù hợp với khát vọng và nhu cầu của người trẻ.
- Bài 5 : Chương trình & kế hoạch mục vụ
Để phục vụ người trẻ, linh hoạt viên không đơn độc nhưng đồng hành với ban MVGT các 
cấp giáo phận, giáo hạt và giáo xứ. Phải có định hướng, chương trình và kế hoạch mục 
vụ cụ thể mới có thể phục vụ hữu hiệu.
- Bài 20 : Tổ chức mục vụ giới trẻ tại giáo xứ
Bài này được xếp vào loạt bài tổ chức ở cuối phần 2 của chương trình, nhưng có chung 
một hướng với các bài ở phần 1 nhằm trang bị tinh thần cho lhv. Có trong tay một chương 
trình, lhv còn phải nắm bắt môi trường hoạt động chính yếu là giáo xứ (các môi trường 
hoạt động khác như nhà trường, phong trào, đoàn thể tại Việt Nam hiện nay khó hoặc 
không thể hoạt động) và biết cách triển khai chương trình đó tại giáo xứ.

Loạt bài này được xếp đặt theo trình tự sau :
1/ Nhận thức căn bản về lãnh đạo : Bài 6,7,8
- Bài 6 : Giới thiệu phương pháp lãnh đạo mới là linh hoạt
- Bài 7 : Cung cấp cho linh hoạt viên các phương thức hỗ trợ lãnh đạo
- Bài 8 : Giúp linh hoạt viên tìm hiểu mô hình căn bản trong hoạt động mục vụ là nhóm và 
biết cách điều hành nhóm.
2/ Ứng dụng nghệ thuật lãnh đạo vào các sinh hoạt căn bản của các nhóm trẻ : Bài 
9,10,11,12
- Bài 9 : Thảo luận 
- Bài 10+11 : Cầu nguyện & Chia sẻ Lời Chúa
- Bài 12 : Sinh hoạt tập thể



4. BỐ CỤC PHẦN 3

Loạt bài này được xếp đặt theo trình tự sau :
1/ Khái niệm về tổ chức và những việc cần làm khi tổ chức : Bài 13,14,15
- Bài 13 : Khái niệm về tổ chức 
- Bài 14 +15 : Những việc cần làm khi tổ chức hoạt động đại chúng
2/ Ứng dụng nghệ thuật tổ chức vào các lãnh vực : Bài 16,17,18,19
- Bài 16 : Tổ chức một chương trình văn nghệ 
- Bài 17 : Tổ chức một chương trình giao lưu 
- Bài 18 : Tổ chức một chương trình hội thi 
- Bài 19 : Tổ chức một chương trình nghi lễ



GIÁO HẠT ĐÀ LẠT

KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ HUYNH ĐỆ LẦN 4-2017
Lúc 14g30 ngày 11.11, tại sân bóng Nguyện xá 
Don Bosco, Đà Lạt diễn ra lễ khai mạc Giải 
bóng đá Huynh Đệ lần 4- 2017
Đến tham dự có Đức cha Đa Minh Nguyễn 
Văn Mạnh - Giám mục Phó Giáo phận Đà Lạt, 
Cha tân Quản hạt Đà Lạt - Phaolô Phạm Công 
Phương, Cha Chánh văn phòng, Chưởng ấn 
TGM- Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Cha 
Giám đốc Học viện Durando (Vinh Sơn)- 
Fanxico Nguyễn Thanh Lý, Cha Martino Dương 
Quốc Huy (SDB)-Đặc trách Nguyện xá Don 
Bosco, Cha Phaolô Nguyễn Hữu Phan - Phó 
đặc trách Giới trẻ hạt Đà Lạt, cùng Quí Bề trên, 
quí cha quản xứ...

Tham dự giải năm nay có trên 270 cầu thủ đến 
từ 17 đội bóng, được chia làm 4 bảng thi đấu 
vòng tròn chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào thi 
đấu tứ kết, bán kết. Trong đó có 3 Cộng đoàn 
dòng tu gồm Học viện Durando, Tu hội Tận 
Hiến (ICM), dòng Rogate; hai nhóm trẻ Sinh 
viên Don Bosco (SoB), Tu sinh Don Bosco; 
còn lại của các giáo xứ. Có những đội lần đầu 
tham dự giải như GX Chi Lăng, GX Vinh Sơn.
Các trận đấu vòng loại diễn ra từ nay đến 
25.11, trên sân bóng Don Bosco vào các chiều 
thứ bảy, và trên sân Trung tâm TDTT tỉnh Lâm 
Đồng vào các ngày Chúa nhật. Từ vòng tứ kết 
các trận đấu diễn ra trên sân Don Bosco. Trận 
chung kết và trao giải dự kiến diễn ra vào thứ 
bảy ngày 16.12.2017

Phát biểu tại buổi lễ, Đức cha Đa Minh cảm 
thấy rất vui khi Ban Giới trẻ giáo hạt Đà Lạt 
duy trì và tổ chức được Giải bóng đá Huynh 
Đệ hàng năm, qui tụ được rất đông cầu thủ 
tham gia. Bên cạnh đó có đông đảo các cổ 
động viên đến cổ vũ… Đây là sân chơi lành 
mạnh, bổ ích. Đức Cha Đa Minh cảm ơn dòng 
Don Bosco đã tạo điều kiện, cảm ơn Ban Điều 
hành Giới trẻ đã bỏ nhiều công sức, thời gian 
để tổ chức giải, cảm ơn tổ trong tài của Trung 
tâm TDTT tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ giải. Đức 
cha mong muốn giải đấu phải chan chứa tình 
Huynh Đệ và niềm vui.

Chung một tâm tình, Cha Phaolô Quản hạt 
nhắn nhủ các cầu thủ bóng đá thì phải có 
thắng có thua, nhưng mong các đội đừng đặt 
nặng, hãy thi đấu hết mình và đẹp mắt. Qua 
giải đấu phải thể hiện được tình anh em. 



Đại diện cầu thủ đã bày 
tỏ lòng biết ơn đối với Đức 
cha Antôn- Giám mục giáo 
phận ,cảm ơn Đức cha 
Phó Đa Minh, Cha Quản 
hạt, Quí Cha dù bận nhiều 
công việc nhưng đã đến 
dự lễ khai mạc động viên, 
khích lệ tinh thần Giới trẻ 
giáo hạt. Cảm ơn Công 
ty Điện máy Hoàng Oanh 
(Đà Lạt) đã tài trợ chính 
cho giải bóng đá Huynh 
Đệ nhiều năm qua.
Đại diện cầu thủ phát biểu: 
“Chúng con xin hứa sẽ thi 
đấu nhiệt tình, đẹp mắt và 
thể hiện tình Huynh Đệ 
qua từng trận đấu. Chúng con hứa sẽ là chứng nhân Đức tin Kitô giáo ngay trên sân bóng đồng 
thời tuân thủ nội qui và điều lệ giải”.
Đức cha Đa Minh cùng Quí cha trao cờ lưu niệm cho các đội bóng và Tổ  trọng tài. Trước khi kết 
thúc Đức cha Đa Minh đã ban phép lành và nguyện xin Chúa chúc lành cho Giải bóng đá Huynh 
đệ lần 4.
Buổi thi đấu đầu tiên của giải diễn ra 3 trận đấu, kết quả như sau:
1 - Học viện Durando- Tu hội ICM: 2-1
2 - GX An Bình- GX Vạn Thành: 3-1 
3 - GX Vinh Sơn- CĐ Rogate: 1-0

Bài: Thông Xanh
Hình: Quốc Huy (SoB)



Trong chuyến tông du tại đại hội gia đình thế giới - Philadelphia Hoa Kỳ  
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói “Gia đình chính là những mầm non tạo 
nên thế giới nếu mầm non đó không nảy nở được thì sẽ không có một cây 
xanh nào” Đúng thật như vậy nếu gia đình hạnh phúc, cha mẹ dành thời 
gian và giáo dục con cái của mình thế giới sẽ ngày một hòa bình hơn, tốt 
đẹp hơn. 
Mời bạn cùng suy nghĩ về những việc gì có thể giúp tạo nên sự hạnh phúc 
trong gia đình của mình qua chủ đề tháng 1
“ GIA ĐÌNH HÒA THUẬN THẾ GIỚI HÒA BÌNH”

Bài viết xin gửi về từ ngày 25 đến ngày 28 mỗi tháng qua địa chỉ email:
cayouth.vn@gmail.com
Văn phòng UBMVGT/ HĐGMVN.
Địa chỉ: 72/12 Trần Quốc Toản, q3. TP HCM
Thư ký điều hành: Linh Mục Gioan Lê Quang Việt


