
Mẫu gương các Thánh Để có mùa hè rực rỡ Người trẻ với công nghệ
trang 3 trang 10 trang 16



 
LỜI MỞ ĐẦU

       Lắng nghe thực tại cuộc sống trong một  xã hội hiện đại 
hôm nay, bạn trẻ thường gặp phải những thách đố ngăn cản
mình sống khỏe, sống vui, sống đúng, sống tốt và có ý nghĩa. 
Trong đó, có những thách đố rất khó đón nhận và vượt qua,
một số bạn sẽ buông xuôi, một số khác chạy theo guồng quay
của cuộc sống, một số bạn tích cực đón nhận với sự sẵn sàng,
tâm tình biết ơn và tinh thần trẻ trung, tươi mới. 
 
      Xã hội và Giáo hội không ngừng phát triển, tiến trình đó rất
cần sự ra sức, hăng say, nhiệt tình của thế hệ trẻ. Vì ở đó, người
trẻ đầy sáng tạo, năng động, bứt phá,...
     Và để thấy rằng, 
Giới trẻ không chỉ là tương lai, mà còn là hiện tại của Giáo hội. 

 

^
.BAN BIÊN TAP
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Zenit .org
Hán  Thành ,  17 .8 .2014

GIỚ I  TRẺ  

KHÔNG  CH Ỉ  LÀ

TƯƠNG  LA I  

MÀ  CÒN  LÀ  

HIỆN  TẠ I  CỦA  

GIÁO  HỘ I

Bổn phận là “Giới trẻ Á Châu! Hãy thức tỉnh!”,
“Các bạn có quyền và có bổn phận để tham
gia hoàn toàn vào đời sống xã hội”; Đức
Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng họ phải
tự thấy mình không chỉ là “Giới trẻ Á Châu,
mà còn là con cái của địa lục lớn lao này.”
Ngày khuyên: “Các bạn không được sợ hãi khi
đem sự khôn ngoan của đức tin đến với mọi
khía cạnh của đời sống xã hội.”

 

Nói với trên 50.000 giới trẻ từ 23 quốc gia tụ
họp tại Lâu Đài Haemi trong Thánh Lễ bế mạc
Đại hội Giới trẻ Á Châu lần thứ 6, Đức Thánh
Cha nhấn mạnh rằng chứng tá năng động
của giới trẻ rất thiết yếu cho Giáo Hội. Ngài
nói: “Không có ai đang ngủ mà có thể ca hát,
nhảy múa và vui sướng.”

 

Nói với giới trẻ, ngài khuyên những người
hiện diện “Hãy để cho Chúa Kitô biển đổi sự
lạc quan tự nhiên của họ thành niềm hy vọng
Kitô giáo, lòng nhiệt thành của họ thành các
đức tính luân lý, và thiện chí của họ thành
tình yêu hy sinh chân chính.”
Ngài tiếp: “Con đường này các bạn được mời
gọi để đi theo, sẽ vượt thắng “tất cả những gì
đe dọa niềm hy vọng, đạo đức và tình yêu
trong đời sống và nền văn hóa của các bạn,”
và làm cho “sự trẻ trung của các bạn trở
thành một quà tặng cho Chúa Giêsu và cho
thế giới.”

 

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: "Là những Kitô
hữu trẻ, các bạn không những chỉ là

một thành phần của tương lai Giáo Hội;
các bạn còn là một thành phần thiết yếu

và yêu quý của Giáo Hội hiện đại.
 

Các bạn là hiện tại của Giáo Hội,
 dù là “khi làm việc, học hành,

 hay đã bắt đầu một chức nghiệp, hoặc đã đáp
trả ơn gọi lập gia đình, theo đuổi đời sống tu trì

hay linh mục."
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MẪU  GƯƠNG  CÁC  THÁNH Trong chương trình
Ngày Giới trẻ Thế giới

diễn ra tại Panama vừa qua,

ban Tổ chức đại hội
đã chọn

8 vị Thánh bảo trợ,

đến từ các quốc gia, châu lục khác
nhau, là mẫu gương cho các bạn trẻ.

Tên của các Thánh được đặt cho 8
địa điểm diễn ra các hoạt động

của đại hội.

 

# W E L O V E P A P A
# V I E T N AM Y OU T H

SANTA MARIA LA ANTIGUA SAINT JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO

BLESSED MARÍA ROMERO MENESES SAINT ÓSCAR ROMERO
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# W E L O V E P A P A
# V I E T N AM Y OU T H

 

 

     Ý tưởng này là một trong những cách thức giúp người trẻ tìm hiểu và giới thiệu cho
nhau về các vị thánh của đất nước mình. 
     Chiều ngày 24/01/2019, ĐTC Phanxicô đã đến Công viên Santa María La Antigua, ở
khu vực ven biển Cinta Costera, để gặp gỡ các bạn trẻ. Ngài lắng nghe từng phần thuyết
trình về các vị thánh bảo trợ WYD và trao huấn từ: “Thánh Phêrô và Giáo hội luôn đồng
hành với các con. Ta muốn nói với các con rằng đừng sợ hãi, hãy tiếp tục tiến bước với
cùng một năng lượng tươi mới và kiên trì để giúp chúng ta hạnh phúc hơn, sẵn sàng hơn
để tạo ra một Giáo hội song đôi, trẻ trung, vui vẻ hơn và tuyệt vời hơn".

SAINT ROSE OF LIMA SAINT JUAN DIEGO

SAINT MARTÍN DE PORRES SAINT JOHN BOSCO
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CHÍNH ANH EM
LÀ ÁNH SÁNG

TRAN GIAN^'
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Giới trẻ Công giáo Việt nam tại Nhật Bản, 
với sự đồng hành của linh mục

 Antôn Vũ Khánh Tường, đã  tổ chức 
Đại hội Toàn quốc Giới trẻ Công giáo Việt Nam 

tại Nhật Bản lần thứ 1, vào ngày 04 - 05/ 5/2019, 
với chủ đề “Toả sáng đức tin”.

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN - LẦN THỨ I



Giáo hội Nhật Bản hiện tại là một Giáo hội có số tín hữu hạn chế, khoảng 500.000
và số tân tòng cũng hiếm hoi.

Giáo hội Nhật Bản đang sống động hơn nhờ sự hiện diện của
các cộng đoàn đức tin từ Việt Nam, Phillipines, Indonesia, Trung Hoa,...  

trong đó, tín hữu Việt có khoảng 30.000 người trong số 300.000 người Việt 
đang học tập và làm việc ở Nhật.

 
Chính vì thế, Giáo Hội Nhật đang quan tâm, chăm sóc nhiều

cho các cộng đồng di dân, nhất là Việt Nam.

        Đại hội giới trẻ người Việt tại Nhật Bản đã diễn ra tại tu viện Susono, Shizuoka, cách
Tokyo chừng hơn 300km về phía tây nam. Đây là lần đầu tiên cộng đồng Công giáo Việt
Nam ở Nhật tổ chức một sự kiện quy mô dành cho người trẻ. Chủ đề của Đại hội lần đầu
tiên này là "Tỏa Sáng Đức Tin", được gợi hứng từ câu Lời Chúa "Chính anh em là ánh sáng
cho trần gian" (Mt 5,13-16) . Hơn một ngàn bạn trẻ, thuộc hơn 90 nhóm giới trẻ di dân, từ
nhiều nơi trên đất nước Phù tang đã quy tụ về.

       Ngoài những giây phút sôi động qua các trò chơi sinh hoạt và những tiết mục văn nghệ
đặc sắc của các nhóm Giới trẻ, có phần thi đố vui sách DOCAT như góp thêm ngàn cánh
tay thực hiện ước mơ của Đức Thánh Cha Phanxicô “Cha ước mong một thế hệ Kitô hữu -
một triệu các bạn trẻ sẽ trở thành chứng nhân sống động cho Giáo huấn xã hội”.
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Các bạn trẻ - Hiện tại và tương lai
của Hội thánh
Hơn 1.000 bạn trẻ từ khắp mọi nơi trên nước Nhật đã tề tựu về trong niềm vui 

và nhiệt huyết để chia sẻ với nhau những giây phút học hỏi, cầu nguyện, và để cùng nhau

cam kết sống một cuộc sống thánh thiện trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều cám dỗ 

của xã hội Nhật Bản hôm nay. Xin Chúa hướng dẫn, thánh hóa các bạn trẻ – hiện tại 

và tương lai của Hội Thánh – và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho giới trẻ, 

để ngọn lửa đức tin đã được cháy sáng lên trong những ngày qua, 

sẽ không bao giờ bị dập tắt.

 

(Trích Thư mục vụ tháng 6.2019 - Giáo đoàn Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản)
Nguồn  tổng  hợp

va t i cannews .va ,  g iaophanv inh .ne t ,

dongten .ne t , v ie tca tho l i c jp .ne t
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Mời bạn tham khảo và cùng Tweet với Chúa mỗi ngày tại:
Sách "Tweet với Chúa" - bản dịch của linh mục Lê Quang Việt và nhóm Mục vụ Giới trẻ

www.facebook.com/TweetingWithGod

App TweetingwGOD trên smartphone 
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N O  N E E D  F O R  W O R R Y  O R  F E A R
J E S U S  W A N T S  T O  G I V E  Y O U  T R U E  P L A C E  O F  H E A R T H !

T W E E T I N G W I T H G O D . C O M
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mùa hè
rực rỡ

Để có

THIỆN NGUYỆN | SINH HOẠT TRẺ | DU LỊCH | GIAO LƯU
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Mình không thích hai từ "Từ Thiện", nhưng mỗi chuyến đi thăm 

hay làm một dự án nào, là dịp để mình trả ơn cuộc đời, và biết ơn Chúa

cho ta cơ hội để phục vụ mọi người.

(fb Pham Hoang Chinh)

Với nhiều bạn thắc mắc "khi nào có chuyến đi thăm và vui chơi
với các em nhỏ nữa?" 
Trả lời là: 15-16/06, mình và các bạn sẽ tổ chức chuyến đi thăm
và vui chơi với các em thiếu nhi dân tộc tại vùng Liên Đầm (Liang
Dăm) Di Linh, Lâm Đồng, cụ thể là giáo họ Liang Dăm nơi có hơn
3000 giáo dân, trong đó 80% người dân tộc K.Ho anh em. Nơi đất
đai thì ít, ngành nghề chủ yếu là trồng cafe, nhưng những năm
gần đây, mất mùa, giá giảm, nhiều người phải dời nơi sinh sống
để tìm ngành nghề mới hoặc di chuyển quãng đường hơn 1 tiếng
từ Di Linh đến Bảo Lộc để làm ở các xí nghiệp may mặc với đồng
lương ít ỏi.
Mình tin vào tình yêu thương dành cho nhau vẫn còn giữa một xã
hội "vô cảm" này. 
Mình xin ngỏ lời đến tất cả các bạn thân quen và sắp thân quen,
cùng cộng tác để tổ chức chuyến thăm này cho:
- 800 em nhỏ (200 em dưới 4 tuổi)
- Chương trình hội chợ, xổ số, ảo thuật lửa trại...
- Tặng 50 phần quà cho 50 hộ gia đình
- Tặng máy chiếu, màn chiếu, âm thanh và các DVD phim giáo
dục, hoạt hình... để mở một "rạp chiếu phim" nho nhỏ cho các em
cùng ngồi lại xem những bộ phim ý nghĩa.

CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN -  LÂM ĐỒNG

Ban biên tập trích một đoạn trong thư ngỏ của bạn Phạm Hoàng Chính, đăng trên facebook cá
nhân của mình, như một cách góp phần làm cánh tay nối dài đến các bạn trẻ, những tâm hồn
khao khát được làm những điều ý nghĩa cho cuộc sống, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. 

Anh Phạm Hoàng Chính, là một trong những bạn trẻ năng động, nhiệt huyết và tận tâm
trong nhiều sinh hoạt trẻ cũng như các chương trình thiện nguyện. Mùa hè này, anh cùng
nhóm cầu nguyện Mactynho và các bạn trẻ khác, tổ chức chuyến đi đến giáo họ Liang Dăm,
Di Linh, Lâm Đồng, với mong ước đem lại những ngày vui chơi ý nghĩa, giúp các em thiếu
nhi có cơ hội tiếp cận với các hình thức giải trí bổ ích, giúp người dân phần nào vơi đi gánh
nặng của những ngày tháng cơ cực. 
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Các bạn trẻ muốn tìm hiểu thêm thông tin về chuyến đi hoặc các chương trình khác, 
muốn cộng tác hoặc đồng hành cùng nhóm,

vui lòng liên hệ anh Phạm Hoàng Chính (0985.312.370 - FB: Pham Hoang Chinh)

Thông tin chuyến đi:

22h, 14/6 - 18h, 16/6/2019

Chi phí: 350.000vnđ (bao gồm tiền xe và tiền ăn)

Đ Ể  G I Ó  C U Ố N  Đ I
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Trại hè Summer Fantasy được tổ
chức nhằm tạo điều kiện cho

thanh thiếu niên có cơ hội học tập
tiếng Anh và tìm hiểu,

giao lưu văn hóa các quốc gia.

Đôí tượng: học sinh từ 7 - 15 tuổi
Học phí: 

    - Học sinh phổ thông: 2.500.000 VNĐ
    - Học sinh phổ cập: 400.000 VNĐ

Thời gian: 17/06 – 13/07/2019

C HƯƠN G  T R Ì N H  T RẠ I  H È  S U M M E R  F A N T A S Y  2 0 1 9  
D Ò N G  C O N  ĐỨC  MẸ  P H Ù  HỘ ( F M A )

FACEBOOK: SUMMER FANTASY - FMA

SUMMER
FANTASY 2019
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ENGLISH SUMMER
CAMP 2019

     Summer Fantasy là một chương trình sinh hoạt hè do các
Sr dòng Con Đức Mẹ phù hộ tổ chức hằng năm. Trong
chương trình, bên cạnh các lớp học tiếng Anh, các em thiếu
nhi sẽ được tham dự Lễ hội Văn hóa toàn cầu. 
     Lễ hội  được tổ chức nhằm:

Tạo điều kiện cho phụ huynh và học sinh được tiếp xúc và
tìm hiểu các nét văn hoá đặc trưng của một số quốc gia
trên thế giới.
Khính lệ sự học hỏi, tiếp nhận và tôn trọng văn hoá các
nước.
Cầu nối để bạn bè các nước có cơ hội giới thiệu, giao lưu
văn hoá.

LỄ HỘI 
VĂN HÓA
 

Mời các bạn trẻ Việt
Nam hoặc người nước
ngoài đang sinh sống và
làm việc tại TP.HCM
tham gia làm tình
nguyện viên trong Lễ hội
Văn hóa toàn cầu, 
diễn ra vào ngày
13/7/2019, 
lúc 15h30 - 20h30. 
 

Liên hệ: 

- Sr. Mary Tram 0792588247 
- Anh Trung 0384033833
- Email: 
hoangtramfma@gmail.com
- FB: 
Summer Fantasy - FMA
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C O N  X I N  
Y Ê U  C H Ú A  
Đ Ế N  G I Â Y  P H Ú T
C U Ố I  C U Ộ C  Đ Ờ I

GƯƠN G  TẬN  H IẾN

Chủng sinh Michael Los thuộc Cộng đoàn
Orionine Fathers, được chẩn đoán với căn bệnh

ung thư, đã được chịu chức phó tế và linh mục
của Giáo Hội Công Giáo. Đức Thánh Cha

Phanxicô đã ban tất cả các năng quyền và sự
miễn trù cần thiết để cho Thầy Michael được
chịu chức phó tế và linh mục trong cùng một

nghi lễ, được cử hành ngay tại phòng bệnh viện
mà Thầy Michael đang điều trị.

Dù chỉ một ngày cũng là linh mục của Chúa.

 

 

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
Nguồn: Fanpage Biloxi Vocations
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NGƯỜI TRẺ VỚI
CÔNG NGHỆ
Ứng dụng DinDonDan cho phép người dùng định vị các nhà thờ
gần đó với giờ lễ hoặc lịch giải tội.

Một công cụ với  những chức năng cơ bản dành cho
"những người Công giáo lang thang".

Nguồn:es.gaudiumpress.org

16



       Mô phỏng âm thanh của tiếng chuông, một nhóm sinh viên đã nghĩ ra
một ứng dụng mang tên DinDonDan, giúp người dùng có thể tìm được
giờ lễ phù hợp thông qua bản đồ như "Google Map". 
      Không chỉ được tạo ra để cung cấp thông tin liên quan đến các nhà thờ
hay giờ lễ, ứng dụng này cũng giúp người dùng truy cập các văn bản của
Đức Giáo hoàng Phanxicô về ý nghĩa của Thánh lễ và đào sâu về Bí tích
Thánh Thể.
 
      Hiện tại, DinDonDan chỉ hiển thị các nhà thờ của thành phố Milan (Ý)
và một số khu vực lân cận. Tuy nhiên, trong thời gian tới, ứng dụng có
thể mở rộng ở nhiều nơi khác nhau. Hy vọng DinDonDan sẽ sớm đến Việt
Nam, các bạn trẻ sẽ có cơ hội cộng tác và tạo nên một diện mạo năng
động, trẻ trung của Giới trẻ Công giáo. 
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Ban biên tập mời gọi các bạn trẻ chia sẻ, đóng góp tin tức, 
bài viết cho chủ đề tháng 7/2019:

Người trẻ 
và

người cao niên 

Bài viết xin gởi về email: cayouth.vn@gmail.com
VĂN PHÒNG UBGT/HĐGMVN

72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh


