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Maõi maõi toâi khoâng buoâng lôi chaøng - Dc (3,4)

Các bạn trẻ thân mến,
Thánh Giáo hoàng Gioan-Phao lô 2 phân tích “Diễm tình ca” nhằm để hiểu cho đúng và thấu
triệt dấu chỉ bí tích của hôn nhân, mà ngôn ngữ thân xác biểu lộ, vốn là một thứ ngôn ngữ độc
đáo của tình yêu phát xuất từ con tim (*).
Ngôn ngữ ẩn dụ-ngôn ngữ của thi ca- trong lãnh vực này xem ra rất phù hợp và xác đáng. Qua
thân xác và qua phụng vụ, ngôn ngữ của thân xác trở thành ngôn ngữ của phụng vụ. Phụng vụ
nâng khế ước hôn nhân lên những chiều kích của mầu nhiệm: khế ước này được đồng thời thực
thi qua ngôn ngữ của thân xác.
Vấn đề của người trẻ là trong cái rực rỡ của tình yêu thuở ban đầu người ta hay tìm cách che giấu
hoặc tương đối hóa rất nhiều chuyện, tránh né không để xảy ra những bất đồng, và như thế chỉ
là cố xua đẩy ra phía trước những khó khăn thôi. Các đôi bạn đính hôn cần được khuyến khích
và giúp đỡ để có thể bày tỏ những gì mỗi người mong đợi nơi cuộc hôn nhân sắp tới, hiểu thế
nào về tình yêu và sự cam kết, mong muốn gì ở nhau, muốn cùng nhau xây dựng một lối sống
chung như thế nào. Những cuộc thảo luận như thế có thể giúp họ thấy trong thực tế họ có rất
ít các điểm chung, và thấy rằng sự hấp dẫn nhau thôi sẽ không đủ để kết hợp với nhau. Không
có gì bấp bênh, mong manh và bất ngờ cho bằng sự ham muốn, và chúng ta không bao giờ nên
khuyến khích một quyết định kết hôn nếu họ không tìm thấy những lí do sâu xa khác khả dĩ bảo
đảm giao ước ấy là thật sự và bền vững (Amoris Laetitia)
Qua phụng vụ và trong sự bền vững đôi bạn trẻ hòa trộn với nhau, nên một trong nhau, nhịp
bước bên nhau, không buông lơi cho đến mãi mãi….
Lm Gioan Lê Quang Việt
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(*)Gioan Phaolô II, Thần học về thân xác, dịch giả Lm Luy Nguyễn Anh Tuấn, tr.790)
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CON ÑÖÔØNG TÌNH TA ÑI

Ngày mỗi ngày, ta bước đi trong cuộc
đời, ta bước đi với đời và đời đặt cho ta những
nẻo đường khác nhau. Có nẻo đường dẫn ta
đến vật chất, có nẻo đường dẫn ta đến quyền
lực, có nẻo đường dẫn ta đến danh vọng. Và
chắc chắc, những nẻo đường đó đều mang lại
niềm vui cho cuộc đời. Nhưng rồi, chợt nhận
ra những nẻo đường đó chẳng là gì cả. Bởi lẽ
dù có vui đi chăng nữa nhưng con người vẫn
khắc khoải điều gì đó có thể gọi là đời sống
tinh thần và tâm linh.
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Trong nỗi khắc khoải của cuộc đời, nhạc sĩ
Đức Huy đã bộc bạch:
Tìm một con đường
Tìm một lối đi
Ngày qua ngày
đời nhiều vấn nghi
lạc loài niềm tin sống không ngày mai
sống quen... không ai cần ai
cứ vui... cho trọn hôm nay
Trong những cuộc vui của cuộc đời, anh cứ
nghĩ rằng anh vui cho trọn cả hôm nay nhưng
rồi:
Rồi… cuộc vui tàn, mọi người bước đi
một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
Đời tuy có vui đó nhưng lại chìm ngập trong

nước mắt. Khi vào chỉ khi anh bắt gặp được
Tình Yêu thì Tình Yêu:
chợt tình yêu đã đến như ánh nắng mai
xóa tan màn đêm u tối
cho tôi biến đổi tâm hồn... thành một người
mới
và con tim đã vui trở lại
tình yêu đến cho tôi ngày mai
tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
tôi hy vọng được ơn cứu rỗi.
Niềm vui cuộc đời của anh chỉ vui thật sự khi
anh sờ, anh chạm hay nói cách khác, anh cảm
nghiệm được Tình Yêu Giêsu:
và con tim đã vui trở lại
và niềm tin đã dâng về người
trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi
riêng người mà thôi
dẫu như tôi phải đi qua
vực sâu tối
tôi sẽ không sợ hãi gì
vì người ở gần bên tôi mãi…
Vấn đề lớn nhất của cuộc đời con người đó
chính là biết, xác định căn cốt của đời mình để
sống, chết với căn cốt đó bằng cả tâm tình.
Có thể nói rằng chuyện tình của con người mãi
mãi vẫn là chuyện phức tạp nhất. Với đặc tính
hỉ – nộ – ái – ố ăn sâu trong lòng người để rồi
con người vẫn mãi đi tìm cho mình những mối
tình tiền – tài – danh – vọng.
Nhớ lại hình ảnh của dân Israel xưa trong
Hoang Mạc cũng thế! Được Thiên Chúa yêu
thương ấp ủ như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh đó
nhưng dân vẫn phản loạn. Bi đát nhất trong
cuộc hành hương đó chính là việc bỏ Chúa là
Chúa của mình mà đi thờ con bò vàng.
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Và, kinh nghiệm bò vàng tưởng chừng như là
kinh nghiệm xương máu cho mọi nơi và mọi
thời nhưng rồi dân Thiên Chúa vẫn cứ đi ngoại
tình với các thần ngoại bang. Nhiều ngôn sứ đã
thốt lên và đã chỉ vào mặt dân về thái độ sống
của họ. Thiên Chúa dẫn họ đi trên con
đường tình nhưng họ không nhận
ra và họ tìm cách để rẽ ngã khác.
Ngày hôm nay, lịch sử đã đi xa
và đi quá dài một chặng đường
nhưng rồi kinh nghiệm của
dân Do Thái, kinh nghiệm con
đường tình của người Kitô hữu
dường như vẫn chỉ là kinh nghiệm hay có thể nói như là nằm trên bàn
giấy chứ không đem ra để thực hành.
Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, tình dục,...
vẫn làm cho nhiều người bỏ con đường tình
mà Thiên Chúa dọn cho họ để họ rẽ qua mà
đi. Nhưng rồi, dù vui đó nhưng đó cũng chỉ
là niềm vui chóng qua, niềm vui tạm bợ, niềm
vui phù vân mà thôi.
Chỉ có duy nhất con đường tình của Thiên
Chúa là con đường bảo đảm nhất, an toàn nhất
đưa con người đến ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Tất cả, ngay cả người thân nhất của ta, người
yêu của ta cuối cùng cũng chia tay ta trước khi
nấm mồ được lấp hay chiếc quan tài được đẩy
vào lò thiêu. Với tất cả kinh nghiệm sống đó
và thân phận mong manh, mỏng dòn của con
người thì chỉ có tình yêu Giêsu là tình yêu vĩnh
cửu, tình yêu mãi mãi dành cho con người.
Ngay cả Chúa Giêsu, trên con đường tình thập
giá mà Chúa đi qua cũng phải trải qua những
cay đắng của cuộc đời, của phận người. Cay
đắng đến độ có lúc mà Chúa Giêsu phải thốt
lên với Cha rằng xin Cha cất cho Ngài khỏi

chén đắng mà Ngài sắp uống... nhưng xin vâng
theo ý Cha chứ không theo ý Ngài.
Đường tình thập giá là con đường chẳng mấy
ai đi nhưng nếu không đi qua con đường thập
giá thì chắc chắn không bao giờ được đến
vinh quang. Và, Chúa Giêsu cũng đã từng
nhắc nhớ con người rằng “Nếu như ai
không vác thập giá mình mà theo
Ta thì không được cứu”.
Thật ra, Chúa Giêsu trong cái
thân phận làm người cũng
mỏng dòn, cũng yếu đuối, cũng
đau khổ và có lần ngã quỵ trên
con đường thương khó. Thế nhưng
vì tình yêu và với tình yêu, Chúa Giêsu đã đi
trọn vẹn con đường tình yêu với Chúa Cha dù
gặp biết bao đau khổ.
Ngày hôm nay, trong những ngày sâu lắng nhất
của năm Phụng Vụ, người Kitô hữu chúng ta
được mời gọi nhìn lại đường tình của ta đi. Ta
có đi theo con đường tình thập giá của Thầy
Giêsu hay không? Hay là ta đi theo con đường
của vật chất, của danh vọng, của quyền lực.
Hãy nhìn lại con đường tình mình đi để cân
chỉnh kẻo lỡ bởi lẽ cuộc đời là vắn vỏi và sự
sống là vô thường.
Ta lại xin Chúa thêm ơn cho ta để ta đủ sức, đủ
tình, đủ tỉnh để đi trọn vẹn con đường tình mà
ngày xưa Chúa đã đi qua.
Lm. Vô Thường
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TÌNH BAÏN

(Tieáp theo kyø thaùng 1.2017)

Tham khảo:
Christine Leefeldt & Ernest Callenbach, Thuật kết bạn, Hướng dẫn tối ưu về thuật kết bạn và
gìn giữ tình bạn
(Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản tổng hợp TP HCM, 2004)
Các bạn trẻ thân mến, các bạn đã xem qua
trong bài viết trước:
• Những điểm cốt yếu của tình bạn
• Tình bạn giữa nữ với nữ
• Tình bạn giữa nam với nam
• Tình bạn và quyền lực
Trong bài hôm nay, chúng ta đi tiếp hai phần
còn lại:
• Giải quyết xung khắc trong tình bạn.
• Tình bạn sáng tạo

5.
Giải quyết xung khắc trong tình
bạn
Tình bạn phải là một quan hệ bình đẳng. Mời
bạn xem tình huống của Richard và Bob để
rõ hơn:
Richard tương đối thành công, trong khi
Bob thất bại nên phải nhờ vả Richard. Đã có
những lúc Richard muốn cắt đứt mối quan
hệ vì thấy mình bị Bob quấy rầy quá nhiều.
Bản thân Bob cũng thấy buồn lòng vì đã làm
phiền bạn.
Khi được bạn bè giúp phân tích: Bob thấy đây
là một quan hệ cho và nhận. Richard hiểu bao
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lâu nay mình sống trong mặc cảm tự tôn đối
với Bob => gây tổn thương cho nhau.
Những nhận thức này giúp thay đổi: Richard
nghĩ lại tình cảnh và không coi mình là người
thành đạt, thẳng thắn và có trách nhiệm với
người bạn thất thế.Từ đó, cả hai tạo lại sự
bình đẳng giữa hai người. Cả hai có thể bình
thản thảo luận với nhau về những “lấn cấn”
từng gây ra căng thẳng.
Tình bạn cần sự chân thành, nhưng nó không
có nghĩa là nói ra bất cứ ý nghĩ tức giận hoặc
chẳng hay ho, không có nghĩa là phải bày tỏ
mọi nghi ngờ, hoặc phải thuật lại chi tiết câu
chuyện tầm phào đáng ghét. Chân thành phải
mang ý nghĩa: nói hết những cảm xúc liên
quan của bạn, cả nó có thể làm tổn thương
hoặc thất vọng người bạn của bạn. Nhưng
tình bạn cũng cần sự ý nhị, dè chừng và
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đúng lúc. Cũng thế, bạn bè còn giúp xoa dịu
tác động của những lời bình phẩm gây tổn
thương trên cơ sở thật lòng lo lắng và quan
tâm đến nhau. Nếu bạn bè giấu diếm nhau
những cảm xúc hoặc từ chối những cảm xúc
hay những việc đang diễn ra, thì đó là lúc họ
đang rút lui khỏi mối quan hệ.
Phương pháp giải quyết xung đột: Bàn về
xung đột không có nghĩa là đi tìm ai đúng
ai sai. Thế nhưng, nó có nghĩa là đưa ra vấn
đề để hai người hiểu biết nhau hơn. Nếu hai
người không thấy cuộc tranh luận dẫn đến sự
thỏa hiệp công bằng và hợp lý, lúc ấy cả hai sẽ
mất nhau và tình bạn bị tổn thương.
Khi bạn muốn đưa ra một phạm vi nào đó có
vấn đề, hãy cho người bạn biết rằng bạn đánh
giá cao cảm nghĩ của bạn mình và thừa nhận
rằng mọi người có quyền bình đẳng trước mọi
cảm nghĩ ấy. Ví dụ: khi muốn nhắc việc giữ vệ
sinh chung, trước hết, bạn đánh giá cao tính
ngăn nắp của bạn bè khi nhìn vào tủ quần áo
của họ. Có như vậy, bạn bè nghĩ bạn không
có ý trách móc gì họ, từ đó họ dễ dàng chấp
nhận ý kiến của bạn và làm theo. Vụng về chỗ
này dễ phát sinh sự thù nghịch.
Lời khuyên trước khi tranh luận: đặt ra những
quy luật để dung hòa tính khí của từng người
vì thật sự sẽ khó nếu như người muốn tranh luận từ tốn, còn người kia muốn gào lên.
Thêm nữa, “khoanh vùng” những phạm vi
nhạy cảm, những vấn đề cần được đặt ngoài
cuộc tranh luận. Rồi khi ứng đáp, mọi người
cần nắm rõ ý của nhau. Tranh luận chân tình,
trung thực khác với kiểu ăn nói “huỵch toẹt”,
thiếu tôn trọng.
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Khi bạn bè tranh luận: không phải để ăn thua
đủ, mà để “động não” tìm ra một giải pháp
cho một vấn đề. Luôn tôn trọng nhau, và xác
tín rằng hai ý kiến cùng đạt đến một kết luận
thì vững vàng hơn một ý kiến đạt được. Tự
thân tiến trình tranh luận giúp cả hai hiểu
được giá trị và nếp nghĩ của nhau.
Tín thác: Tín thác nơi bản thân mới có thể tạo
sự tín thác nơi người khác. Lưu ý: Tín thác
không có nghĩa là nghĩ bản thân luôn đúng,
mà bao gồm cả những phạm vi bạn không
đáng được tin cậy và bạn vẫn thừa nhận
chúng.
Trước khi có được một tình bạn, bạn cần phát
triển sự tự tin nơi chính bạn, điều có thể đem
lại cơ sở để tin tưởng vào những phản ứng
của bạn với những người khác. Dần dần, điều
này làm cho bạn vươn tới những người mà
bạn quyết định có thể là bạn bè sau này.

6.

Tình bạn sáng tạo

Một người bạn ít ra phải biết đóng góp năng
lực, ý tưởng, sự quan tâm, cũng như cần cởi
mở cho nhau biết bản thân mình cần được
đóng góp những gì. Cả hai khả năng này phải
hiện diện ở cả hai bên bạn bè.
Khi phê bình: Cứ bắt đầu từ từ, có lẽ bằng
cách diễn đạt ý kiến của bạn về cách của
người ấy xử lý một tình huống hay vấn đề gần
đây. (Khôn khéo bắt đầu với một lĩnh vực nào
đó mà những ý kiến của bạn đa phần là tích
cực). Người bạn ấy sẽ hài lòng. Sau này, bạn
có thể chuyển sang những vấn đề khác mà
bạn muốn phê bình bạn bè đôi chút.
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Bạn bè có quyền bất đồng ý kiến: Tìm hiểu những gì khiến bạn bất đồng ý kiến có thể là một
công việc hấp dẫn không kém việc tìm hiểu những gì bạn bè nhất trí với nhau.
Tình bạn không thể tồn tại nếu không có lòng tín thác; tình bằng hữu phải rộng lượng, quảng
đại.

Mến chúc tình bạn hữu của bạn ngày càng thăng tiến!
Phaolô Hưng
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GIUSE [=JOSEPH]*
Giu-se công chính hàng đầu
Giu-se vâng phục thâm sâu cõi lòng
Giu-se thinh lặng bên trong
Mẫu gương thánh thiện những mong đổi đời
Giu-se bảo trợ không ngơi
Một Người giúp đỡ vạn người dương gian
Xin cho Hội Thánh bình an
Xin cho con được muôn ngàn ơn riêng.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyên
Ghi chuù:

JOSEPH:

J = Just = Coâng chính (Mt 1,19; Kn 12,19; Ed 33,11;…)
O = Obedient = Vaâng phuïc
S = Silent = Thinh laëng
E = Example = Maãu göông
P = Patron / Prayer = Baûo trôï
H = Helper = Ngöôøi giuùp ñôõ (Lc 2,52;…).
* Ý tưởng của Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám mục Phụ tá Giáo phận Sài Gòn
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Giôùi thieäu veà ngaøy hoäi Giôùi treû Chaâu AÙ
laàn thöù 7
Ngày hội Giới trẻ Châu Á (gọi tắt: AYD - Asian Youth Day) là dịp gặp gỡ của các bạn trẻ Châu Á.
Sự kiện này được tổ chức 3 năm/lần với sự tham gia của hàng ngàn bạn trẻ đến từ khắp các đất nước
Châu Á. Năm nay, ngày Giới trẻ Châu Á được tổ chức từ ngày 30.7 – 6.8.2017 tại Tổng Giáo phận
Semarang, thành phố Yogyakarta, Indonesia. Dự kiến sẽ có hơn 2000 bạn trẻ đến từ 30 quốc gia Châu
Á tham dự.
Chủ đề của ngày Giới trẻ Châu Á lần này là: “Vui lên hỡi các bạn trẻ Châu Á! Sống niềm vui tin mừng
trong một Châu Á đa văn hóa.” (“Joyful Asian Youth! Living The Gospel In Multicultural Asia”). Có 3
sự kiện chính diễn ra trong suốt hơn 1 tuần lễ: Ngày ở các Giáo phận, những ngày trong lễ hội chính
và cuộc họp dành cho các Lãnh đạo trẻ đại diện các quốc gia.

1. Ngày ở các giáo phận

Sự kiện này được tổ chức từ 3-4 ngày. Các tham dự viên sẽ chung sống tại các gia đình bản xứ.
Trong những ngày này, các bạn trẻ được học hỏi và chia sẻ với nhau những trải nghiệm đức tin của
mình. Ngoài ra, với mục đích kết nối giữa các bạn trẻ Công giáo, có nhiều hoạt động được tổ chức
như: Chầu Thánh thể, cầu nguyện chung, lễ hội và nhiều hoạt động khác. Đây là cơ hội rất tốt để bạn
trẻ Công giáo chia sẻ kinh nghiệm của mình với nhiều bạn trẻ từ khắp Châu Á.

2. Sự kiện chính của AYD7

Sau những ngày ở Giáo phận địa phương, trong 3-4 ngày tiếp theo, tất cả tham dự viên sẽ quy tụ
về thành phố Yogyakarta để tham dự các sự kiện chính ở đây như: lễ khai mạc, Chầu Thánh thể, tĩnh
tâm, chia sẻ cùng các lễ hội văn hóa,… Các bạn trẻ Công giáo sẽ cùng vun đắp niềm tin qua việc chia
sẻ kinh nghiệm đức tin và cùng tham gia những hoạt động tập thể. Nước chủ nhà tiếp theo cũng sẽ
được công bố trong dịp này.

3. Cuộc họp dành cho các lãnh đạo trẻ

Sự kiện này diễn ra trong vòng 3 ngày. Đây là sự kiện được tổ chức đặc biệt dành cho những
người đặc trách giới trẻ của quốc gia. Người tham dự có thể là Giám mục, Linh mục hoặc bạn trẻ phụ
trách các chương trình giới trẻ của đất nước mình.
Ngoài ra, ngày hội Giới trẻ Châu Á không chỉ là sự kiện dành riêng cho các bạn trẻ tham dự tại thành
phố Yogyakarta, Indonesia trong tháng 7 sắp tới. Đây còn là sự kiện dành cho tất cả các bạn trẻ Công
giáo trên khắp Châu Á. Vì thế, ban tổ chức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các sự kiện diễn ra trước
ngày hội và các hoạt động khác tại các quốc gia trong chuỗi sự kiện chào đón ngày hội Giới trẻ Châu Á.
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BÀI CA CHỦ ĐỀ:

JOYFUL! LIVING THE GOSPEL!
Reff:
Joyful! Joyful! Joyful Asian Youth. Joyful! Joyful! Living
the Gospel.

Reff:
Sukacita, hai kaum muda! Sukacita hidupi Injil.

Joyful! Joyful! Joyful Asian Youth. Joyful! Joyful! Living
the Gospel.

Bersama, kita semua satu! Sukacita hidupi Injil.

------#1
A wide range of diverse cultures, languages, also ethnic
groups.
Together, we are one family. Asian Holy Catholic
Church.
#2
Listen! Jesus Christ has called us, every youth all around
Asia.
Proclaim! And living the Gospel. Coloring all around
the world.
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------#1
Berbagai macam ragam budaya, bahasa, serta suku
bangsa
Bersama, kita adalah satu, Gereja Katolik Asia
#2
Dengarlah, Kristus telah memanggil kita semua kaum
muda
Wartakan sukacita Injil warnai seluruh dunia
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Các bạn thân mến!
Chúng tôi rất hân hạnh được chia sẻ với các
bạn một dự án được khởi xướng từ các trường
Công giáo nổi tiếng về lòng đạo đức (các khu
vực Betania và Nazaret – Tây Ban Nha, Colombia và Ecuador ), với mục tiêu biến nó trở nên
phổ quát , độc lập với những giá trị ban đầu.
Một cách rõ ràng, đó là việc mời gọi cùng
dâng lời cầu nguyện hiệp thông, của những người
trẻ từ khắp mọi nơi trên thế giới, dưới hình thức
là những nhóm nhỏ của bất cứ học viện hoặc
phong trào nào; vào bất cứ thời điểm nào thuận
tiện nhất tại địa điểm thích hợp cho các bạn có
thể tụ họp lại với nhau, cùng nhau chia sẻ những
lời cầu nguyện hiệp thông cho Thượng Hội đồng
Giám mục sắp tới với chủ đề “Youth – Faith –
Vocational Discernment” (“Giới trẻ - Đức tin Sự phân định ơn gọi”). Lời mời gọi không chỉ
gói gọn trong khoảng thời gian diễn gia Thượng
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Hội Đồng vào tháng 10/2018, mà còn kéo dài
trong giai đoạn chuẩn bị. Mục đích là để tạo nên
cảm thức trong lời cầu nguyện, cũng như là lời
nhắc nhở hằng ngày về Thượng Hội Đồng bằng
những cách thức đơn giản và đơn sơ trong toàn
thể Hội Thánh.
Cả Vatican và thư ký của Thượng Hội Đồng
đều tỏ ra ấn tượng và bày tỏ sự khuyến khích
cho việc khởi xướng mà chúng ta sẽ cùng nhau
thực hiện.
Cách thức tổ chức sẽ rất đơn giản bởi lẽ
mọi thông tin và sự tương tác đều dựa trên việc
sử dụng các phương tiện truyền thông. Hãy để
chúng tôi chia sẻ với các bạn một vài chỉ dẫn
cách thức hoạt động cũng như điều hành việc
tham dự lời mời gọi này “Pray for Synod” -“Cầu
nguyện choThượng Hội Đồng”

1.
Việc tham dự rất đơn giản! Các bạn chỉ việc ấn định (những) ngày nào có thể cầu nguyện (Ví
dụ: Đưa lời cầu nguyện trở thành một phần cho buổi gặp gỡ, hội họp của các bạn; và dành cách riêng
một khoảng thời gian đặc biệt cho lời cầu nguyện ). Và chúng ta sẽ bắt đầu từ tháng 1/2017 cho đến
khi kết thúc sự kiện vào tháng 10/2018.
2.
Truy cập website www.prayforsynod.org và đánh dấu (những ) ngày và thời gian nào các bạn
chọn cho buổi cầu nguyện trong biểu lịch ( Calendar ) cũng như điền thông tin xác nhận danh tính
của nhóm các bạn (Tên, Lãnh thổ… )
3.
Chia sẻ những hình ảnh từ nhóm cầu nguyện của các bạn bằng cách gửi qua địa chỉ: prayforsynod2018@gmail.com
4.
Những hình ảnh và thông tin sẽ được công khai hằng ngày trên những phương tiện truyền
thông như: Twitter, Facebook, @prayforsynod , Instagram…
5.
Lời mời gọi tham gia cũng sẽ được công bố trên những phương tiện này!
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Một lần nữa, ý tưởng cho việc tham gia cầu nguyện một cách chủ động cùng nhau giúp nâng cao
sự hiệp thông giữa những người trẻ này như là phương thế chuẩn bị cho những cảm nghiệm sâu sắc
hơn về Thượng Hội đồng Giám mục.
Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc kiến nghị nào về logos, hình ảnh,… xin hãy liên hệ với chúng tôi
qua địa chỉ prayforsynod2018@gmail.com
Chúng tôi xin hết sức cảm ơn vì sự cộng tác cho việc khởi xướng này, để cùng nhau tìm kiếm sự
hiệp thông giữa những người trẻ trong Giáo Hội toàn cầu.
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Đôi khi, người ta động viên nhau bằng câu nói “Tình chỉ đẹp khi còn dang
dở” nhưng có ai lại không cảm thấy hạnh phúc khi được khoác tay người
mình yêu bước vào Thánh đường trong sự chúc phúc của mọi người.
Dẫu biết rằng “đời không như là mơ và tình không như là thơ” nhưng nếu
cố gắng và cảm nhận bằng trái tim thì cuộc sống sẽ màu hồng và trở nên
hạnh phúc biết dường nào.
Như Chúa Giêsu đã dạy, mỗi thành viên trong gia đình hãy lấy tình yêu
thương mà đối xử với nhau. Bên cạnh đó, Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ
với giáo đoàn Côlôxê rằng “Trên hết mọi sự anh em phải có đức mến”.
Mời gọi bạn cùng với ban biên tập chia sẻ những cung bậc tình yêu,
những mảnh ghép hạnh phúc của gia đinh mình qua đề tài của bản tin
tháng 3.2017

“CHO TÌNH DUYÊN MÃI NỞ HOA”
Bài viết xin gửi về từ ngày 25 đến ngày 28 mỗi tháng qua địa chỉ email:

cayouth.vn@gmail.com
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