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07 Hướng Đạo Sinh Châu Âu Gặp Đức Thánh Cha
10 Ngày hội Giới trẻ Công giáo tại Singapore
12 The SEA-ONE’s Youth Gathering - Myanmar 

08 Singapore 09 Myanmar
Chuyên trang thông tin về Công giáo tại:
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NÀYTIN QUỐC TẾ

TIN TRONG NƯỚC

Lời mở đầu Thế nhưng, trào lưu này đơn thuần là 
một biểu hiện chứng tỏ sự sa sút nhận 
thức trầm trọng của giới trẻ; vốn chỉ 
hướng họ đến những giá trị thực dụng 
và trở thành phương tiện cho các lợi 
ích cá nhân, kinh tế hoặc chính trị”.

Những lời này thức tỉnh lớp người quá 
đề cao những gì là trẻ trung, là đam 
mê cháy bỏng, đến mức coi thường 
kinh nghiệm về nguồn gốc, về giá trị 
văn hoá địa phương, về cách sống của 
người lớn tuổi, về cội rễ tôn giáo... 
Thường ngày, chúng ta có thể thấy 
một vài biểu hiện ở nhiều mức độ 
khác nhau như: thích hào nhoáng bên 
ngoài đến độ coi thường vẻ đẹp tâm 
hồn; có vẻ như là “lỗi thời” để tin vào 
Thiên Chúa và giáo huấn của Giáo 
hội; thích tình dục ngoài hôn nhân 
hơn là giá trị hôn nhân truyền thống; 
đề cao hưởng thụ tiện nghi vật chất 
khiến người trẻ có nguy cơ trở thành 
những sản phẩm dễ sai khiến,...

Ảnh: Lm Gioan Lê Quang Việt cử hành Thánh Lễ tại 
Nhà Đức Mẹ - Ê-phê-sô, Thổ Nhĩ Kỳ 
(House of Virgin Mary in Ephesus, Turkey)

Vì thế, người trẻ hãy cùng nhau 
bám rễ sâu hơn vào nguồn cội khi 
thể hiện tự do, nhiệt huyết và sáng 
tạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần 
canh tân mục vụ giới trẻ mọi nơi.

Saigon ngày 22 tháng 07 năm 2019                                                                                             
Lm Gioan Lê Quang Việt

Bạn trẻ thân mến,

Trong số 182 của Tông huấn Christus Vivit, Đức 
Giáo hoàng Phanxicô viết:
“Ngoài ra, còn có một chiêu trò khác được những 
“bậc thầy thôi miên” này sử dụng, đó là: “sự sùng 
bái tuổi trẻ”, hòng muốn loại bỏ những gì mà họ 
nhận thấy cũ kỹ và lỗi thời. 

Với góc nhìn đó, thân xác của người trẻ trở thành 
biểu tượng cho trào lưu sùng bái này; và rằng, 
những gì thuộc về thân xác đều được thần tượng 
hóa và trở thành sự ham muốn, trong khi bất cứ 
những thứ “không trẻ trung” khác thì bị coi thường. 

20 lễ kính Đức Mẹ của 
các quốc gia ở Mỹ Latinh

16 Google Adventure Vietnam
11 GIA LAI – Trại Hè Dành Cho Giới Trẻ Và Junior

20 Dành Cho Các Bạn Sinh Viên Tìm 
        Chỗ Trọ Học An Toàn Tại Sài Gòn
22 Cỏ May...
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Hội nghị Tân Phúc âm hoá 
(Philippine Conference 
on New Evangelization - 

PCNE) lần thứ sáu của Philippine 
đã diễn ra từ ngày 18-21/07/2019, 
tại trường đại học Santo Tomas – 
UST. Đại diện Tổng Giáo phận Sài 
Gòn gồm 2 linh mục, 1 nữ tu và 2 
bạn trẻ thuộc ban Mục vụ Giới trẻ và 
ban Truyền giáo được mời tham dự. 
Khi đặt chân đến sân bay Manila, 
đoàn được ban tổ chức tiếp đón 
nhiệt tình, thân thiện và vui vẻ. Mở 
đầu hội nghị là ngày dành riêng cho 
linh mục và tu sĩ (18/07/2019) với 
bài múa mang đậm màu sắc văn hóa 
dân tộc của người Filipino. Sau đó là 
lời chào thăm của Đức Hồng y Luis 
Antonio G. Tagle – Tổng Giám mục 
Tổng Giáo phận Manila, chủ tịch 
PCNE. Xung quanh khán đài ngập 
tràn màu sắc và kiểu dáng phong 

NGƯỜI TRẺ 
BƯỚC ĐI VỚI 
ĐỨC GIÊSU

phú của những bộ tu phục làm cho bầu khí 
thêm vui tươi về một đời sống thánh thiện 
trong Giáo hội, đặc biệt tại Philippines. 
Tiếp theo Thánh lễ khai mạc là phần chia 
sẻ của Giám mục David với đề tài sống 
động và sâu sắc “Jesus ever young”. Đề 
tài “Choosing”, đề cập đến một số vấn đề: 
Làm thế nào để tái khám phá sức mạnh 
của Tin Mừng? Làm thế nào để truyền rao 
sứ điệp Chúa Ki-tô sống động, được trình 
bày một cách tinh tế, dí dỏm và chuyên 
nghiệp của Mr Sean Patrick Lovett. Nguồn 
hy vọng, tìm thấy sự thật trong Chúa được 
các chứng từ sống động của những người 
trẻ kể lại trong cuộc đời của họ với những 
đau khổ, những nỗi đau không thể nói lên 
bằng lời, nhưng giờ đây họ đã có một cuộc 
sống mới tràn đầy hy vọng và niềm vui 
sống nhờ Đấng Phục Sinh. Tất cả những 
chia sẻ, những kinh nghiệm, việc lắng nghe 
đều đem đến cho từng linh mục, tu sĩ tham 
dự cảm phục và nhận ra tất cả là hồng ân. 
Tham dự viên cùng với Đức Hồng y Tổng 
Giám mục Tagle cung nghinh Thánh Thể 
với nghi thức sám hối về những thiếu sót 
của Giáo hội trong việc chăm lo cho người 
trẻ, những hối nhân được Đức Hồng y rửa 
chân và lời nguyện chúc lành (8 hối nhân). 
Dù thời gian dài nhưng ai nấy đều cảm 
động trước hành vi hạ mình theo gương 
phục vụ của Chúa Giêsu để lại cho chúng 
ta “Anh em phải rửa chân cho nhau”(…). 
Ngày gặp gỡ kết thúc với phép lành Thánh 
Thể trọng thể. Tạ ơn Chúa và mọi người ra 
về trong bình an.

Bước chân của các bạn trẻ trên khắp 
đất nước Philippines đổ dồn về UST để 
tham dự ngày thứ hai của Hội nghị. 
Linh mục và tu sĩ nhường chỗ cho người 
trẻ và một số tham dự viên trên thế giới 
được Đức Hồng y Tagle mời. Sau phần 
Thánh lễ là chia sẻ kinh nghiệm sống 
và làm việc của các bạn trẻ cho công 
cuộc truyền giáo của Giáo hội. Họ là 

thầy giáo, sinh viên, diễn viên, ngôi 
sao ca nhạc, CEO của Media and 
Technology, là những tình nguyện 
viên đang làm công tác truyền giáo 
với tài năng đang có mà Thiên Chúa 
đã ban cho. Họ để lại trong tâm hồn 
các bạn trẻ sự khâm phục, sức sống 
trẻ và đặc biệt là ân sủng của Thiên 
Chúa ban cho từng người. Để thêm 

sự phong phú, mở rộng thế giới đó là phần 
chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo, cũng như 
những vấn nạn đang gặp phải của người 
trẻ hiện nay với sự trình bày của đại diện 
các nước America, Mexico, Indonesia và 
Việt Nam (do bạn Joseph Cao Hữu Minh 
Trí chia sẻ).

NHẬT KÝ HỘI NGHỊ PCNE TẠI MANILA PHILIPPINE diễn đàn, các bạn tám người nói 
chuyện, trao đổi rất hào hứng bằng 
cả trái tim và lòng nhiệt thành 
truyền giáo. Bên cạnh đó, còn có 
những cá nhân chia sẻ những việc 
làm cụ thể của mình qua những tài 
năng đặc biệt Chúa ban, như Mr 
Michael Shimamoto đã dùng tiếng 
hát và tài chơi đàn guitar của mình 
để thể hiện tâm tình thờ phượng 
Chúa.
Buổi chiều, các thành viên được 
chia ra nhiều nhóm để nghe nhiều 
đề tài khác nhau, được chia sẻ bởi 

Kết thúc ngày gặp gỡ với phần 
Chầu Thánh Thể, cung nghinh 
Thánh Thể và những lời cầu 
nguyện chân thành của các bạn trẻ 
cho sự tha thứ và sứ vụ truyền giáo 
của từng người. Kết thúc ngày thứ 
hai của Hội nghị (19/07/2019).
Ngày thứ ba bắt đầu với Thánh lễ 
tạ ơn, cả hội trường hát vang lời ca 
tụng chúa, khác với hôm qua là 
Filipino Mass hôm nay là English 
Mass, tất cả mọi người tham dự 
sốt sắng và sinh động. Tiếp theo 
là phần chia sẻ, hội nghị như một 

những người đầy kinh nghiệm và 
nhiệt huyết tông đồ truyền giáo. 
Họ để lại trong lòng người nghe 
những kinh nghiệm quý báu, làm 
phong phú thêm hành trang truyền 
giáo của mình.
Hội nghị kết thúc với những tiết 
mục văn nghệ đặc sắc và sáng tạo 
diễn tả lịch sử cứu độ: Genesis To 
Jesus. Thánh lễ bế mạc trong lời 
chia tay đậm tình thân.                      
                                                                                                                            

Thanh Bình
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người trẻ 
công giáo
trên thế giới
tháng qua

PHẦN I:

H Ư Ớ N G  Đ Ạ O  S I N H  C H Â U  Â U 
G Ặ P  Đ Ứ C  T H Á N H  C H A

Từ ngày 27/7 đến 03/8/2019, lễ hội Euromoot 2019 sẽ 
diễn ra tại Ý. Đây là sự kiện với sự tham dự của khoảng 

5000 lãnh đạo và hướng đạo sinh thuộc Liên minh Quốc tế 
các lãnh đạo và hướng đạo sinh châu Âu, đến từ khoảng 20 
quốc gia. 
Theo thông cáo báo chí chính thức của Tòa Thánh, các 
thanh thiếu niên nam nữ từ 16 - 21 tuổi sẽ được tự do gặp 
gỡ, kết bạn, thông qua các hoạt động nhằm hiểu biết nhau, 
khám phá nguồn gốc văn hóa và tinh thần chung. Trong 
tuần đi bộ, mỗi ngày trôi qua, họ sẽ khám phá rằng “Di sản 
thực sự của châu Âu là khả năng chung sống hòa bình và tình 
huynh đệ, xung quanh các giá trị chung và mục tiêu chung, 
đó là Chúa Kitô”.
Các đoàn Hướng đạo sinh sẽ tham gia các hoạt động giao 
lưu, khám phá, chia sẻ, cầu nguyện,… Sau đó, tham dự viên 
tập hợp tại một trong bốn điểm khác nhau ở bốn cửa ngỏ. 
Vào ngày cuối cùng (3/8), sự kiện đỉnh cao sẽ diễn ra với 

thông điệp “All roads lead to Rome!” (Tất cả các con đường 
đều dẫn đến Roma). Tất cả sẽ dự buổi tiếp kiến chung với Đức 
Thánh Cha Phanxicô tại Aula Nervi (Hội trường Khán giả Giáo 
hoàng). Sau đó, người tham dự sẽ đến đền thờ thánh Phêrô 
tham dự Thánh lễ bế mạc.
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Singapore
Myanmar- Diện tích: 639 km2

- Dân số khoảng 5 triệu người. Người Hoa chiếm 
76,3%, người Mã Lai chiếm 15%, rồi đến người 
Ấn Độ chiếm 6,4%. Ngoài ra còn có người châu 
Âu, Nhật Bản, Arập, Do Thái, Nepal, Phillipines 
và Myanmar.

Theo nghiện cứu năm 2015, tỷ lệ Tôn giáo ở Sin-
gapore như sau: Phật giáo 33,2%, Kitô giáo 18,6%, 
Hồi giáo 14%, Ấn Độ giáo 5%, Sikh giáo 0.6%, còn 
lại 10% là tỷ lệ của Đạo giáo và các tín ngưỡng 
dân gian. 

Tổng giáo phận Singapore (tiếng Latin: Archidi-
oecesis Singaporensis).

Giáo hội này hiện có một Tổng giáo phận duy nhất 
tại Singapore, trùng với tên quốc gia này. 

Tổng giáo phận Singapore gồm khoảng 360.000 
người Công giáo. 

Myanmar có nhiều tôn giáo khác nhau, 
trong đó đạo Phật chiếm 87,9% số dân; 
Thiên Chúa giáo 6.2%; đạo Hồi 4.3%; đạo 
Hindu 0,5%; các tôn giáo khác như Do 
Thái giáo, Đa Thần giáo, Vật linh giáo… 
chiếm khoảng 0,8% số dân. 

Thiên Chúa giáo lần đầu tiên gia nhập My-
anmar khoảng đầu thế kỷ XVII, hiện chiếm 
khoảng 5,6% số dân Myanmar. Phần lớn 
tín đồ Thiên Chúa Giáo là người Keren, 
Chin, Kachin, và người Miến theo Thiên 
chúa giáo dòng Baptis. 

Số liệu tính đến ngày 31 tháng Mười Hai 
2015, do Văn phòng Trung ương Thống kê 
Toà Thánh công bố.  

Tổng giáo phận được tạo thành từ các thành phố của Singapore: 
Quận Thành phố, Quận Đông, Quận Tây, Quận Bắc và Quận 
Serangoon. Tổng giáo phận có 32 nhà thờ trải rộng trên 5 quận đó.

Tổng giám mục hiện tại là William Goh Seng Chye. Ngài đã tiếp 
quản Tổng giáo phận từ ngày 18 tháng 5 năm 2013.

Nhà thờ Good Shepherd là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận 
Singapore. 

Nhà thờ Armenia (xây dựng 1835), là nhà thờ lâu đời nhất Singa-
pore.

Kitô giáo đã được rao truyền tại Myanmar cách đây 500 năm, nhưng 
hiện chỉ chiếm 5% tổng số dân. 

Hiện nay Giáo Hội công giáo có 3 tổng giáo phận là Yangon, Manda-
lay, Taunggyi và 13 giáo phận. Nhân lực của Giáo Hội gồm 22 Giám 
Mục kể cả các vị về hưu, khoảng 800 Linh Mục, 140 tu huynh và 
1.400 nữ tu, gần 700 tiểu và đại chủng sinh và khoảng 2.400 giáo 
lý viên.
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Trong hai ngày 20 – 21/7 vừa qua, ngày hội Giới trẻ Công giáo (Catholic Youth Day – CYD) đã diễn 
ra tại Singapore với chủ đề: “Jesus Name Above All Name” – “Chúa Jesus danh hiệu vượt trên mọi danh 
hiệu”. Chương trình do văn phòng Giới trẻ Công giáo Tổng Giáo phận Singapore tổ chức. 

Chương trình đại hội được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, một phần giúp người trẻ cảm nhận 
vai trò trung tâm của Chúa Giêsu trong Đức tin Kitô giáo. Các hoạt động diễn ra liên tục từ trưa 21/7 đến 
sán 21/7 gồm: cầu nguyện, chầu Thánh Thể, Thánh lễ, canh thức và workshop với nhiều chủ đề khác 
nhau. Tuy chỉ diễn ra trong hai ngày ngắn ngủi nhưng đại hội đã quy tụ rất nhiều bạn trẻ Singapore và 
du học sinh đến tham dự.
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Ngày hội Giới trẻ Công giáo tại 

                        Singapore

Dưới đây là chia sẻ của một số bạn trẻ 
tham dự đại hội vừa qua: 

Khi chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho CYD 
(Catholic Youth Day), tôi nhớ cảm thấy lo lắng 
khi tham gia vào team production nhưng tôi 
vẫn tham gia. Khi bắt tay vào làm đã qua, 
tôi đã thuộc những động tác nhưng tôi vẫn 
không cảm thấy mối liên hệ với bài hát cũng 
như không biết làm thế nào để chạm vào Chúa 
Jesus trong những gì tôi đã làm.

Tôi có một nỗi sợ hãi khủng khiếp về độ 
cao. Công việc này thực sự thách thức tôi để 
đặt niềm tin của tôi không chỉ trên những 
người mà Chúa đã gửi để giữ cho tôi an toàn 
nhưng còn là ở trong Chúa. Trong lúc luyện 
tập, Ngài nâng tôi lên. Tôi từ từ học cách tin 
tưởng Ngài, có niềm tin rằng Ngài sẽ không để 
tôi đi, Ngài sẽ không để tôi gục ngã. Và thực 
sự, như tôi tin tưởng Ngài nhiều hơn, tôi cảm 
thấy ít sợ hãi hơn, tôi đã đi lên cao hơn và 
không một lần nào tôi ngã.

Tôi có thể cảm thấy bản thân mình được 
tự do không chỉ trong động tác mà còn là trái 
tim của tôi được giải phóng khi tôi nhảy với 
Ngài. Tôi cảm ơn Chúa Giêsu vì cơ hội để có 
thể chạm trán Ngài ấy qua một điều gì đó mà 
tôi yêu thích làm và giúp tôi tin tưởng Ngài 
nhiều hơn.

                  (Chia sẻ của Jayna Grace Tan)

8 tháng qua là nhưng tháng ngày thử 
thách đối với gia đình của tôi, đặc biệt là một 
tuần trước Catholic Youth Day, mọi thứ dường 
như vỡ vụn. Một hôm, một người bạn ngỏ lời 
với tôi hãy thử đưa vấn đề của mình vào đại 
hội này- Và tôi quyết định rủ cả gia đình đến 
với đại hội, chu dù tôi tin rằng sẽ chẳng có gì 
thay đổi dù cho chuyện này xảy ra.

Và Thiên Chúa thì bất bại! Ngài chiến 
thắng trong việc trả lời câu hỏi, và câu trả lời 
thâm chí còn hơn cả kỳ vọng. Tối qua, chị em 
tôi cùng tham gia CYD, chúng tôi xem chương 
trình cùng nhau, mặc dù chúng tôi không nói 
với nhau câu nào, nhưng tôi cảm nhận được 
sự chữa lành và hòa hợp đang diễn ra. Lần 
đầu tiên trong cuộc đời tôi đã cảm nhận được 
sự hòa giải, lần đầu tiên sau rất lâu, chúng 
tôi có thể nói với nhau rằng: Em yêu chị rất 
nhiều. Và thực sự là như vậy.

Chúa đã chữa lành gia đình tôi, dù cho tôi 
đã mất hoàn toàn hy vọng. Lạy Chúa, Ngài 
thực sự rất tốt với con. Và đêm qua con đã 
nhận ra rằng, đi cùng Ngài thì luôn có niềm 
hy vọng.  

                                                   (Denise)

10 11BẢN TIN ONLINE THÁNG 8-9 BẢN TIN ONLINE THÁNG 8-9



Các bạn trẻ ơi, đây là chủ đề của Đại hội Giới trẻ vùng 
Đông Nam Á 1, gồm 5 nước (Vietnam, Myanma, Lào, 

Campuchia, Thái Lan) sẽ được diễn ra tại Myanmar vào 
29/11-03/12/2019. Hãy cùng đọc lại đoạn lược dịch từ 
thư điện tử của Cha Joseph SaEr  đến các bạn trẻ Công 
Giáo Việt Nam:
“Những lời chào đầy hân hoan từ Ủy Ban mục vụ 
Giới Trẻ Công Giáo Quốc Gia Myanmar!

Cha hy vọng email của Cha nhìn thấy tất cả các bạn trẻ 
một sức mạnh thật cường tráng. Dù Cha đã không hiện 
diện trong suốt Hội Nghị tại Việt Nam, Cha đã đến để biết 
được sự chấp thuận của Đại Hội Giới trẻ vùng Đông Nam 
Á “SEA-ONE’s Youth Gathering” sẽ diễn ra tại Myanmar. 
Vào ngày 4-7/06/2019, sau cuộc họp của Hội Đồng Giám 
Mục Công Giáo [D5] Myanmar, Ủy ban Mục vụ Giới trẻ 
Công giáo Quốc gia đã đến và quyết định rằng các Cha 

THE SEA-ONE’S YOUTH GATHERING 

MYANMAR 
29/11-03/12/2019

và bạn trẻ Myanmar sẽ đăng cai tổ chức và chào đón bạn 
vào ngày đã hẹn và lịch trình từ thứ 6, 29/11 – Thứ 3, 
03/12/2019.
Sau Chương trình hội nghị, nếu nhóm các bạn trẻ Việt 
Nam muốn đến tham các Giáo phận khác, Ban tổ chức – 
Cha, rất vui liên hệ cho các bạn trẻ Việt với các Cha/Đức 
Cha trưởng ban Giới trẻ.”
Các bạn trẻ Công giáo trong Tổng Giáo phận Sài Gòn ơi, 
hãy cùng theo dõi tin tức và hòa mình vào không khí Đại 
hội Giới trẻ vùng Đông Nam Á 1. Nếu bạn thắc mắc bất kì 
câu hỏi nào, đừng ngại liên lạc với Ban Mục vụ Giới trẻ Sài 
Gòn về thông tin sự kiện nhé!
Các trẻ nào hứng thú với chủ đề cũng như chuyến đại hội 
đa văn hóa, một niềm tin này, chúng mình đang muốn 
thấy cánh tay của các bạn!

Hãy cũng đón xem các thông tin được cập nhật từ sự kiện 
Đại hội Giới trẻ vùng Đông Nam Á nhaaa!

“Chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ. Trái lại, anh 

hãy nêu gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư 

xử, về đức ái và lòng trong sạch” (1 Tm 4,12)
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GIÁO HỘI VIỆT NAM 
TIN TRONG NƯỚC - THÁNG 8-9/2019

Ảnh: Nha Trang, Việt Nam
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Google Adventure Vietnam đem lại một hành 
trình của các trải nghiệm dành cho 

những nhà sáng tạo nội dung YouTube (YouTube Creators) từ 
ngày 24 đến 28/6. Những nhà sáng tạo nội dung YouTube sẽ 
cùng trải qua những thử thách của chương trình để khám phá 
văn hoá, ẩm thực, con người và tự nhiên của Việt Nam.
Chương trình Google Adventure Vietnam với sự góp mặt 
của 6 nhà sáng tạo nội dung YouTube gồm: Lê Hoàng Nam 
(NamChallengeMe / Việt Nam) và Emrah Tekin (CrazyEmri 
/ Đức), Phạm Văn Dũ (Oops Banana / Việt Nam) và Pierre 

G O O G L E 
A D V E N T U R E 

V I E T N A M

H À N H  T R Ì N H 
   K H Á M  P H Á   V I Ệ T  N A M 
Đ Ầ Y  M À U  S Ắ C  C Ủ A  C Á C  N H À 
S Á N G  T Ạ O  N Ộ I  D U N G  Y O U T U B E

Liu (TheLiuPei / Đài Loan), YouTuber Ẩm thực Park Woo Sung 
(Woossi / Hàn Quốc/Việt Nam) và YouTuber làm đẹp, phong 
cách sống Reimari Germar (Rei Garmar/ Philippines). Những 
đại diện YouTuber tiêu biểu có lượng theo dõi (subscriber) gần 
một đến hơn ba triệu người trên YouTube. Thế nên Google 
Adventure cũng là cơ hội rất tốt để “gửi gắm” đến những 
YouTuber hàng đầu này như những “đại sứ du lịch trực tuyến” 
qua những hình ảnh, trải nghiệm thật đẹp của họ về Việt Nam 
cho khán giả trong và ngoài nước.

Google Adventure Vietnam chưa dừng lại 
vào ngày 28/6 dù hành trình với các 

YouTuber kết thúc, những hoạt động thúc đẩy quảng bá du 
lịch Việt Nam rất thú vị của chương trình đến từ Google vẫn 
sẽ tiếp diễn trong thời gian ngắn sắp tới bằng một điểm nhấn 
rực rỡ trên thư viện văn hoá nghệ thuật toàn cầu Google Arts 
& Culture.
Google Arts & Culture cho phép người dùng sử dụng công 
nghệ như một phương thức mới để hòa mình vào không gian 
trải nghiệm nghệ thuật, lịch sử, văn hóa và các kỳ quan thế 
giới từ hơn một ngàn tổ chức trên thế giới mà không bị rào 

cản về không gian địa lý hay thời gian. Nền tảng kỹ 
thuật số Google Arts & Culture đã là một đối tác công 
nghệ trong lĩnh vực văn hóa từ năm 2011, thông tin 
trải rộng hơn 80 quốc gia, thu hút hơn 370 triệu lượt 
xem từ hơn 66 triệu người dùng khắp nơi trên thế giới. 
Một nỗ lực góp phần vào sứ mệnh chung của Google là 
tổ chức thông tin của thế giới sao cho dễ dàng truy cập 
và hữu dụng nhất. Mỗi tháng, có hơn 500 triệu lượt tìm 
kiếm liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật trên Google, 
giúp nghệ thuật và văn hóa trở nên dễ tiếp cận hơn cho 
mọi người là một phần quan trọng trong sứ mệnh này.
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Một chia sẻ từ bác sĩ 
Ngọc Hà (Gia Lai) 
trên facebook cá nhân 
của linh mục Nguyễn 
Vân Đông (Giáo phận 
Kon Tum) có đoạn: 
Con gửi hình ảnh căn 
nhà có bố mẹ và 5 đứa 
con, cách đây 5 ngày 
có 1 đứa con gái mới 
chết cũng vì “trong 
tai có dòi” và bây 

giờ đến đứa em cũng 
vậy. Người bố thấy tai 
của con có dòi thì đổ 
xăng vào tai cho dòi 
chết. Chúng con lấy 
ra được 10 con dòi, 
đến hôm nay mủ vẫn 
còn. Chúng con đã 
đưa đi nhập viện tỉnh 
GiaLai, theo dõi biến 
chứng viêm màng não 
nhưng được 5 ngày thì 
bố mẹ ôm con bỏ viện 
trốn về làng luôn. Nhà 
em ở trong lòng hồ 
Ayun. Hiện tại, chúng 
con đến tận nơi để 
chăm sóc điều trị cho 
bé. Vùng lân cận này 

xa xôi, nghèo khổ và 
người bệnh rất nhiều. 
Xin Cha và ân nhân 
cầu nguyện và giúp 
đỡ cho người dân tộc 
nghèo đau bệnh có 
thuốc uống nhé. Amen. 
Con cám ơn Cha. 
Sau đó, bài viết nhận 
được nhiều sự cảm 
thông; nhiều fac-
book cá nhân đã chia 
sẻ thông tin về trang 
của mình. Trong đó, 
bạn Nguyễn Thị Thùy 
Nhung, kinh doanh tự 
do tại Gia Lai, đã có ý 
tưởng muốn xây một 
căn nhà nhỏ cho gia 
đình, giúp các cháu 

có nơi trốn mưa trốn 
nắng. 
Quý ân nhân, bạn trẻ 
có thể chung tay hỗ 
trợ thông qua các kênh 
liên lạc trên. 

SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG
     CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG

Trong khi xã hội đang lo lắng, bất an về một nền giáo dục 
xuống cấp trầm trọng hiện nay tại Việt Nam, thì Giáo 

hội Việt Nam nói chung, tòa Tổng Giám mục Xuân Lộc nói 
riêng, bằng những nỗ lực của mình đã cố gắng đưa những 
giá trị tốt đẹp của Công giáo vào môi trường giáo dục thông 
qua việc thành lập, điều hành và phát triển một ngôi trường: 
Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc.

Đây là trường Cao đẳng Công giáo đầu tiên tại Việt Nam sau 
1975. Trường được điều hành bởi tòa Tổng Giám mục Xuân 
Lộc thông qua ủy ban Bác ái xã hội – Caritas với Chủ tịch 
HĐQT - Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân (Giám mục Phụ 
tá Giáo phận Xuân Lộc). Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uy 
(trưởng ban Bác ái xã hội – Caritas Giáo phận Xuân Lộc) 
được trao trách nhiệm Hiệu trưởng. Trường cũng quy tụ 
nhiều giáo viên giỏi và tâm huyết cùng cộng tác trong sự 
nghiệp giáo dục. 
Với phương châm “Thăng tiến con người toàn diện” thông 
qua 3 tiêu chí chính: “Đạo đức – Kiến thức – Công nghệ”, 
các tu sĩ cùng giáo viên của trường đều mong muốn sẽ đào 
tạo thanh thiếu niên thành những con người có đạo đức và 
kiến thức thật, sử dụng thành thạo công nghệ - những “vũ 
khí” tất yếu, cần thiết trong hiện tại và tương lai.

 Đặc biệt hơn, trường chủ trương giảm học phí thấp nhất có 
thể để ngay cả những học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng 
được hưởng một nền giáo dục nhân bản này.
Những giá trị cao đẹp ấy đã thu hút  nhiều  học sinh tham gia 
học tập tại ngôi trường này. Năm 2018, trường đón nhận gần 
2000 sinh viên, học sinh đăng ký nhập học (khóa II hệ Cao 
đẳng và khóa VII hệ Trung cấp). Các em thuộc 25/26 giáo 
phận (50/63 tỉnh thành) trong cả nước. Trong đó, các em 

ngoài Công giáo chiếm tỷ lệ 10,75%. Ngoài ra, các em dân tộc thiểu 
số đang sinh sống tại vùng Tây Nguyên, Tây Bắc cũng được các 
Cha Giám đốc Caritas các Giáo phận gởi đến học tập tại trường.
Hi vọng những hoa trái được gieo trồng bởi các Cha, các Thầy và  
Tu sĩ của Giáo phận Xuân Lộc đang ươm mầm sẽ có những hoa trái 
tốt đẹp trong  tương lai. Và những giá trị Kito giáo sẽ lan tỏa rộng rãi 
đến mọi nơi trên đất nước Việt Nam thân yêu này.

Saonui.

T R Ư Ờ N G  C A O  Đ Ẳ N G  H Ò A  B Ì N H  X U Â N  L Ộ C 
N G Ô I  T R Ư Ờ N G  Ư Ơ M  M Ầ M  N H Ữ N G  G I Á  T R Ị  C Ô N G  G I Á O

Với những phụ huynh muốn tìm hiểu về trường, điều kiện học, 
ngành học… có thể tham khảo thông tin:
Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc
Địa chỉ: Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Website: cdhoabinhxuanloc.edu.vn
Hotline: 19009271

Hình ảnh : Lê Văn Lê Việt
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Con chim ở đậu cành tre
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời...

Lời ca vang vọng trong tâm trí của những người 
con xa xứ… khi ở trọ tại đất Sài Gòn đầy hoa lệ.
Mục vụ Giới trẻ TGP Sài Gòn gửi đến các bạn 
giới trẻ chuẩn bị hoặc đang sống và làm việc tại 
Sài Gòn một số lưu xá sinh viên/người đi làm:

(Dành cho Nữ)
Khu vực Thủ Đức
LƯU XÁ MÂN CÔI THỦ ĐỨC
ĐC : 53/9 đường 18, tổ 5, kp 5, p. Linh Trung, 
Q.Thủ Đức, Tp HCM
ĐT : 02837246660
DĐ : 0972887386 (soeur Kim Loan)
Facebook : “Lưu Xá Mân Côi Quận Thủ Đức 
Tp.HCM”

NHÀ LƯU XÁ ÁNH SÁNG 
(Dòng Đaminh Rosa Lima)
Gần khu ĐẠI HỌC QUỐC GIA: KHXH NHÂN 
VĂN - KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KINH TẾ LUẬT 
- ĐẠI HỌC NÔNG LÂM & CÁC TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC Ở CHUNG QUANH VÙNG THỦ ĐỨC.
Mọi chi tiết xin liên hệ 
SĐT: 0983735984 - 0988464400.

LƯU XÁ MAI TÂM PHÚC
ĐC: 40A đường 16, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức.
Email: luuxa.maitamphuc@gmail.com
ĐT: 084 9637 837 (cô Thùy Trang)

DÀNH CHO

CÁC BẠN SINH VIÊN

TÌM CHỖ TRỌ HỌC

AN TOÀN

TẠI SÀI GÒN

Ảnh: Lưu Xá Nam Hòa 
Facebook: Đông Nguyên

Khu vực Tân Bình
LƯU XÁ SINH VIÊN HÒA 
BÌNH
Địa chỉ: 47 Hà Bá Tường P.12, 
Q.Tân Bình, 
ĐT: 028-3949.2734 

LƯU XÁ NAM HÒA
Địa chỉ: Quận Tân Bình . ĐT: 
028-3861830

NHÀ THỜ TÂN PHƯỚC
Địa chỉ: 78/12 Nguyễn Thị Nhỏ, 
P9, Q. Tân Bình. 
ĐT: 028-3865.5299 (Cha Danh)

LƯU XÁ MÂN CÔI LỘ ĐỨC
ĐC: 67 Trường Chinh, P 12, Quận 
Tân Bình, Tp HCM
DĐ : 0338706320 (soeur Linh 
Huy)

Khu vực Quận 1, Quận 3, 
Bình Thạnh

LƯU XÁ SAINT PAUL
ĐC: số 4 Tôn Đức Thắng, Q.1, 
TP. HCM

LƯU XÁ THIÊN ANH 
- Saint Paul -
ĐC: 163/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
P.17, Q. Bình Thạnh.

LƯU XÁ EMMANUEL 
(dòng Phan sinh Thừa sai Đức 
Mẹ)
195/18 xô viết Nghệ Tĩnh, quận 
Bình thạnh 
Sr Lan: ngoclanfmm@gmail.com 

LƯU XÁ THIÊN PHƯỚC
địa chỉ 295 Hai Bà Trưng, P8, Q3, 
TPHCM
ĐT: sơ phụ trách Thuỳ Vân - 
0909224851
0937078745 (Sr Huệ)

LƯU XÁ DÒNG THỪA SAI 
THÁNH TÂM
ĐC:  Lê Văn Sỹ, Quận 3.
Sr Liên Phương :0167 585 3146 

Khu vực Quận 5, Quận 10
LƯU XÁ HÒA HƯNG
Địa chỉ: 104 Tô Hiến Thành, F15, 
Q10, TPHCM. 
Điện thoại: 028-38622664.

Khu vực khác
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO 
(sr Hoa: mhoarndm@yahoo.com)

(Dành cho Nam)
LƯU XÁ SIVITA 
(Cộng đoàn La San)
ĐC: 20A Lý Tự TRọng, Bến Nghé, 
quận 1.
SĐT: 097 970 1640 (Frère Thế 
Anh)
FB: https://www.facebook.com/
svt.dormitory?hc_location=ufi

LƯU XÁ DON BOSCO
ĐC:  Dương Quảng Hàm, Go Vấp
SĐT: 0918 105 201 (Cha Hoàng)
FB: https://www.facebook.com/
studentsofdonbosco/ 

LƯU XÁ MARIANIST
ĐC: 33 Sơn Cang, P.12, Q. Tân 
Bình.
SĐT: 096. 571. 9394

Mục vụ GIới trẻ TGP Sài Gòn  rất 
vui khi nhận thêm thông tin, đia 
chỉ, cũng như thông tin liên hệ 
từ các lưu xá khác trong khu vực 
Sài Gòn từ quý độc giả. Đảm bảo 
thông tin đúng, đầy đủ để có thể 
giúp các bạn Giới trẻ khác tìm được 
nơi trọ phụ hợp.

20 21BẢN TIN ONLINE THÁNG 8-9 BẢN TIN ONLINE THÁNG 8-9



Cỏ may...

Mùa tựu trường ơi…
Nhớ mãi khoảnh khắc bồn chồn, 
run run khi thi Đại học
Và xúc cảm đặc biệt thật khó tả 
khi nhận giấy báo đại học
Từ nay, mình sẽ trở thành một 
sinh viên
… và trước tiên kiếm một nơi trọ 
thật an ninh, vệ sinh để sống và 
học tập trên đất Sài Gòn hoa lệ.

Nếu bạn là:
Sinh viên đạo đức tốt
Sinh viên nghèo, học giỏi
Hồ sơ xét chọn vào KTX Cỏ May:
+ Bản sao học bạ 3 năm THPT
+ Giấy xác nhận hộ nghèo địa 
phương
+ Thư viết tay tự giới thiệu của 
sinh viên (có xác nhận từ GVCN 
và đóng dấu từ nhà trường)
+ Hồ sơ gửi bưu điện hoặc nộp 
trực tiếp: Ban quản lý KTX Cỏ 
may, khu phố 6, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM. 
SĐT: 0913 909 158
+ Hạn chót nhận hồ sơ (đối với 
sinh viên năm 1, năm 2): 15/08, 
đối với tân sinh viên là 25/08.

KTX Cỏ May rất gần các 
trường Đại học Quốc gia, 
ĐH Sư phạm Kỹ Thuật, ĐH 
Ngân hàng… và khá gần các 
trạm xe buýt lớn.
Hãy cùng theo chân chúng 
tôi tìm hiểu xem KTX mang 
tên Cỏ may đặc biệt này, với 
tâm nguyện đầy yêu thương 
từ chủ nhân - ông Phạm Văn 
Bên.

Bạn cũng có thể theo dõi 
thông tin trực tiếp trên: 
https://www.ktxcomay.com.
vn/
và cùng tải tệp “Thư xét 
tuyển vào KTX Cỏ may”, 
điền đầy đủ thông tin và gửi 
về cho Ban quản lý KTX Cỏ 
may nhé!!!

Tham khảo thêm:
https://news.zing.vn/ben-trong-ky-tuc-xa-co-may-mien-phi-o-
sai-gon-post667216.html

nhan Thiên Chúa và mọi người” 
(Lc 2,52 - CL 46; TB 36,381).
Có được ngày trại hè thành công, 
vui và đầy kỷ niệm, trước hết là 
nhờ ơn Chúa, sau đó là nhờ sự 
quan tâm và giúp đỡ của cha, 
quý tu sĩ Linh giám, sự tận tụy 
của các anh chị phụ trách giới trẻ 
và những cá nhân đã cầu nguyện 
và góp phần cho ngày Trại Hè.
Qua hai ngày Trại Hè kết thúc, 
các em được bình an, mạnh khỏe 

Thể theo tinh thần Thủ Bản 
Legio Mariæ, từ ngày 09 - 

10/07/2919 vừa qua, Hội đồng 
Comitium Pleiku tổ chức Trại 
Hè cho Giới trẻ & Junior miền 
Gia Lai. Tạ ơn Chúa về tất cả, 
thời tiết và mọi việc diễn ra đều 
tốt đẹp như lòng Chúa mong 
muốn.
Cùng hiệp thông với niềm vui 
của Trại Hè có sự hiện diện của 
cha Linh giám Hội đồng Comiti-
um, thầy Linh giám Curia Junior 
Trung tâm Truyền giáo Pleichuet 
cùng sự hiện diện của 750 trại 
viên 750, 45 anh chị Senior là hội 
viên Legio Mariæ hướng dẫn các 
em. Có 3 Curiæ Junior Kontum 
Pleiku và Kon H’ Ring của 3 
miền tham dự.
“Không nên chỉ coi tuổi trẻ là đối 
tượng mục vụ của Hội Thánh. 
Thực ra, thanh niên đang và phải 
được khích lệ để: nhân danh Hội 
Thánh, đi tiên phong loan báo 
Tin mừng và tham dự vào việc 
canh tân xã hội. Tuổi trẻ là thời 
gian khám phá đặc biệt sâu sắc 
về “bản thân” và “lựa chọn cuộc 
sống”. Đang ở vào thời phát triển 
trong đức khôn ngoan, và “càng 
lớn càng thêm ân sủng trước tôn 

nhưng niềm vui, niềm phấn khởi 
như còn đọng lại mãi nơi các em 
thiếu nhi. Xin được mượn lời 
thánh Gioan Don Bosco như 
một thông điệp gửi tới tất cả các 
em thiếu nhi trước khi bước vào 
năm học mới: “Các con cứ vui 
chơi, miễn sao đừng phạm tội”.

Theo Đạo Binh Đức Mẹ, 
website: legiomariævn.com

GIA LAI  

  TRẠI HÈ DÀNH CHO 
    GIỚI TRẺ VÀ JUNIOR
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TÔNG ĐỒ HÈ NHÀ TIỀN TẬP ĐAMINH SAVIÔ CẦU BÔNG 2019
Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

Trong bán kính khoảng 50 km của tỉnh này, 
các cộng thể Salêdiêng như Plei Ngol Khóp, 
Thanh Bình, Thanh Hà, Ia Pia phục vụ 
thêm hàng chục làng dân tộc xa xôi khác. 
Vì thế, mỗi ngày các anh em nhà Tiền Tập 
cùng với các anh em nhà khác đi vào các 
làng này để phục vụ và tối trở lại cộng thể 
để nghỉ đêm, để hiệp thông trong công việc 
cũng như để chu toàn các việc phụng vụ và 
đạo đức cách xác đáng nhất. 
Đối tượng phục vụ đa phần là giới trẻ người 
Gia Rai, gồm cả nam lẫn nữ. Các em được 
học văn hoá như Toán, Văn-Tiếng Việt, Anh 
văn và các môn năng khiếu, thể thao,… 
Nhưng quan trọng nhất, chúng tôi luôn ưu 
tiên vào việc giúp các em sự thăng tiến về 
nhân bản và cảm thức Kitô giáo. 
Kết thúc mùa hè, một ngày trại được tổ 
chức riêng theo từng địa điểm vào những 
ngày khác nhau. Đây không chỉ là ngày vui 
chơi cho các em mà còn là cơ hội để các 
anh em đi tông đồ có dịp đến thăm và hỗ 
trợ tông đồ cho nhau; đồng thời có cái nhìn 
toàn diện hơn về nhu cầu tông đồ hết sức 
to lớn và đa dạng tại miền đất truyền giáo 
Gia Lai này.
Sau 50 ngày tông đồ, các anh em trở về 
nhà Tiền Tập mang theo biết bao nhiêu 
tình cảm đơn sơ của các em vùng tông đồ 
được gởi gắm trong những trái bơ, trái dưa 
leo và cả những trái cây rừng không biết 
tên.
Giặt chiếc áo ố vàng vì đất đỏ Gia Lai mà 
câu hỏi “năm tới anh đến nữa nhé” như 
vẫn còn vang vọng.
                        Giuse Vũ Đức Huân, SDB

Tông đồ hè là cụm từ mô tả việc các tình 
nguyện viên đến các vùng sâu, vùng cao giúp 
thanh thiếu niên với những chương trình học 
tập hoặc vui chơi. Đây là một phần trong tiến 
trình đào luyện của Tỉnh Dòng Salêdiêng 
Don Bosco Việt Nam, cũng như để đáp ứng 
nhu cầu tông đồ hè ở nhiều nơi, việc tông đồ 
hè năm nay 2019 được điều phối bởi Ban 
Mục vụ Giới trẻ của Tỉnh Dòng.

Lực lượng hùng hậu, trẻ trung và đầy nhiệt 
huyết từ tu sinh, dự bị tiền tập, tiền tập sinh 
cho đến các thầy hậu tập viện và thần học, 
cũng như người đời được sai đến phục vụ tại 
28 điểm tông đồ rải khắp từ bắc chí nam Việt 
nam, thậm chí nối dài đến Campuchia. Cách 
riêng 32 anh em dự bị tiền tập và tiền tập được 
sai đến phục vụ tại địa bàn tỉnh Gia Lai từ ngày 
3/6 đến 21/7/2019.
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Những ngày lễ của Đức Maria là sự kiện lớn ở Mỹ 
Latinh. Người Công giáo Latinh tổ chức kỷ niệm 

trọng thể với các đám rước, thánh ca, pháo hoa và các 
sự kiện văn hóa để thể hiện lòng tôn kính của mình. Nó 
là một phần của văn hóa, truyền thống; đó là di sản của 
Tây Ban Nha, và một cách sống mà bạn có thể nghe 
thấy mọi người kêu lên “Virgen Santísima!” trong cuộc 
trò chuyện hàng ngày.

Không phải ngẫu nhiên mà phần lớn người Latin là 
người Công giáo và hết lòng tôn sùng Đức Mẹ. Đó là một 
di sản được mang đến từ Công Giáo Tây Ban Nha kết 
hợp với một loạt các sự hiện ra của Mẹ và những mầu 
huyền bí xảy ra trong lịch sử của các quốc gia này.

Phong tục và truyền thống để tôn vinh Đức Mẹ:

Có Thánh Lễ, Lễ Vọng, và đường phố được trang trí 
bằng hoa. Một số bàn thờ dựng ngay trên vỉa hè. Đây là 
sân khấu cho đám rước, và một số trang phục cho dịp 
này với trang phục tươi sáng và đầy màu sắc. Những 
người khác chơi nhạc, khiêu vũ và thưởng thức những 
món ăn ngon có sẵn trên khắp các đường phố. Tóm lại, 
đó là một trải nghiệm độc đáo nơi mọi người nhiệt tình 
tôn vinh di sản tôn giáo của mình.

Danh sách 20 quốc gia Mỹ Latinh chọn Đức Trinh 
Nữ Maria là thánh bảo trợ

Các nước Mỹ Latinh này đã đặt Đức Mẹ là người bảo trợ 
của họ. Mặc dù mỗi quốc gia có nhiều lễ kính Đức Mẹ 
hơn nhưng danh sách này đề cập đến danh hiệu về Đức 
Mẹ đại diện cho cả quốc gia, nơi Mẹ đã được công nhận 
và tuyên bố làm đấng bảo trợ. Hầu hết các hình ảnh của 
Đức Mẹ cho thấy Mẹ đội vương miện và mang Hài nhi 
Giêsu. Thông thường, Đức Trinh Nữ Maria có một tên 
khác dựa trên địa điểm nơi Mẹ đã xuất hiện hoặc thể 
hiện bản thân.

20 LỄ KÍNH 
Đức Mẹ 
CỦA CÁC QUỐC GIA 
Ở MỸ LATINH (PHẦN 1)

Đức Mẹ Luján, người bảo trợ của Argentina, nằm ở Luján, 
tỉnh Buenos Aires.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_Our_
Lady_of_Luj%C3%A1n

Đức Mẹ Luján hay Virgen de Luján là một hình ảnh bằng 
đất nung của Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội cao khoảng 14 
inch, được thờ ở Argentina từ năm 1630. Ngày lễ của Mẹ là 
ngày 8 tháng 5, và Mẹ cũng được tôn sùng ở Uruguay và 
Paraguay. 

1. A rgent ina: Đức Mẹ Luján

Luján là một con 
sông và thành 
phố ở Argentina, 
bây giờ nổi tiếng 
với nhà thờ tân 
gothic lớn được 
xây dựng để vinh 
danh Mẹ do một 
mầu nhiệm đã 
xảy ra trong khu 
vực này.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_Copacabana

Tượng Đức Mẹ Copacabana hay Virgen de Copacabana được coi là thánh bảo trợ của Bolivia. 
Bức tượng gốc không bao giờ đưa ra khỏi thánh đường vào năm 1949; một bản sao được sử 
dụng cho đám rước. Ban đầu, ngày lễ được cử hành vào ngày 2 tháng 2 gọi là Lễ Thanh tẩy 
Đức Maria, và sau đó được chuyển sang ngày 5 tháng 8 được tổ chức với nghi thức phụng vụ 
và lễ kỷ niệm được phổ biến rộng rãi.

2.Bol ivia:  Đức Mẹ Copacabana

Đức Mẹ Aparecida hay Virgen 
de Aparecida là một bức 
tượng bằng đất sét ban đầu 
được tìm thấy bởi ba ngư 
dân, người đã bắt được nhiều 
cá một cách kỳ diệu sau khi 
cầu khẩn Đức Trinh Nữ Ma-
ria. Bức tượng hiện được lưu 
giữ trong Vương cung thánh 
đường của Đền thờ Đức Mẹ 
Aparecida, ở Aparecida, São 
Paulo, Brazil. Ngày lễ của Mẹ 
là ngày 12 tháng 10.

Đức Mẹ Mt. Car-
mel, hay Virgen del 
Carmen, được nhận 
làm người bảo trợ của 
quân đội ở Chile trong 
cuộc chiến tranh cách 
mạng của họ. Sự sùng 
kính của Thánh Mẫu 
đã mở rộng ra khắp 
các nước Mỹ Latinh 
và Châu Âu; Mẹ còn 
là người bảo trợ của 
một số người trong 

3.BR AZIL: ĐỨC MẸ A PA R ECIDA 4.CHILE: ĐỨC MẸ MT.CA R MEL

Quân đội và Hải quân. Sự 
sùng kính gắn liền với lịch 
sử và các giá trị tinh thần 
của Dòng anh em Đức 
Trinh Nữ Maria trên núi 
Carmel và được thể hiện 
thông qua hình ảnh – “áo 
Đức Bà Carmel” như là 
dấu hiệu của Mẹ. Đó là lời 
cam kết bảo vệ của Mẹ, 
không chỉ trong cuộc sống 
này mà cả sau khi chết. 
Ngày lễ bổn mạng là ngày 
16/7.

26 27BẢN TIN ONLINE THÁNG 8-9 BẢN TIN ONLINE THÁNG 8-9



Bức tranh được cải tạo từ năm 1562 nằm trong Vương cung 
thánh đường Chiquinquirá (Boyacá), Colombia. Tấm vải 
có Thánh Anthony of Padua ở bên phải và Thánh Andrew 
the Apostle ở bên trái. Nguồn: vi.wikipedia.org

Đức Mẹ Chiquinquirá hay Virgen de Chiquinquirá là một 
bức chân dung của Đức Trinh Nữ Mân Côi trên một mảnh 
vải cotton mộc mạc đã phục hồi một cách kỳ diệu màu sắc 
và độ sáng của nó, sau nhiều năm bất cẩn hư hỏng. Ngày lễ 
của Mẹ được tổ chức vào ngày 9 tháng 7.

Nhà thờ Đức Mẹ các Thiên thần và Hình ảnh Trinh nữ với 
Trẻ em ở Cartago, Costa Rica. 

Source: revistapasosdefe.com

Đức Mẹ các Thiên thần hay Virgen de los Angeles là một 
bức tượng nhỏ màu đen được tìm thấy bởi một người phụ 
nữ vào ngày 2 tháng 8 năm 1635. Người ta tin rằng đó là 
một đại diện của Đức Trinh Nữ Maria vì khi cô cố gắng gỡ 
bỏ bức tượng và mang nó theo, nó xuất hiện trở lại hai lần 
ở vị trí ban đầu nơi nó được tìm thấy. Một phiên bản khác 
của câu chuyện kể rằng Đức Mẹ các thiên thần xuất hiện 
trước một cô gái trẻ dưới dạng bức tượng và yêu cầu cô gái 
xây dựng một nhà thờ để vinh danh  tại nơi cô tìm thấy nó, 
ở thành phố Cartago. Ngày lễ của Mẹ là ngày 2 tháng 8 và 
nó được coi là một ngày lễ tôn giáo thiêng liêng cho phần 
lớn dân số sống ở nước này.

5. Colombia: Đức Mẹ Mân côi Chiquinquirá 6. Costa Rica: Đức Mẹ các Thiên thần

Đức Mẹ Bác Ái của El Cobre hay Virgen de la Caridad del 
Cooust được biết đến sau khi hai người Mỹ bản địa và một 
đứa trẻ nô lệ châu Phi đang phải đối mặt với một cơn bão 
trong chiếc thuyền nhỏ bé của họ. Juan, nô lệ, đang đeo 
huy chương với hình ảnh Đức Trinh  Maria. Ba người đàn 
ông bắt đầu cầu nguyện cho sự bảo vệ của Mẹ. Đột nhiên, 
bầu trời quang đãng, và cơn bão đã biến mất. Từ xa, họ 
nhìn thấy một vật thể lạ trôi nổi trong nước. Đó là một 
bức tượng Đức Trinh Nữ Maria đang ôm đứa trẻ Jesus trên 
cánh tay trái và cầm thánh giá vàng trong tay phải. Bức 
tượng đã được gắn chặt vào một tấm bảng với dòng chữ 
“Yo Soy la Virgen de la Caridad” hoặc “Ta là Đức Trinh nữ 
bác ái”. Ngày lễ của Mẹ là ngày 8 tháng 9.

Đức Mẹ “La Altagracia” hay Virgen de la Altagracia là bức 
tranh Đức Trinh Nữ được mang từ Tây Ban Nha đến Cộng 
hòa Dominican. 

Truyền thuyết kể rằng bức tranh của Đức mẹ đồng trinh 
đã biến mất một cách bí ẩn khỏi ngôi nhà của anh em 
nhà Trejo và sau đó lại xuất hiện trong một bụi cây cam. 
Điều này lặp đi lặp lại rất nhiều lần dù cho họ cố mang 
bức tranh trở lại ngôi nhà để thờ phụng. Hiện tượng này 
cuối cùng được lý giải rằng hình ảnh Đức mẹ không thuộc 
về một gia đình cụ thể nào cả, mà thuộc về toàn thể nhân 
dân Dominica và nên được đặt ở một nơi công cộng. Vị 
trí của bụi cây này là nơi xây dựng nhà thờ đầu tiên của 
Higuey. Ngày lễ của  là ngày 21 tháng 1.

7. Cuba: Đức Mẹ Bác Ái của El Cobre 8. Cộng hòa Dominican: Đức Mẹ La Alta-

Bên trong 
nhà thờ 
Higuey nơi 
trưng bày bức 
tranh Đức Mẹ 
(Source: sky-
scrapercity.
com)
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ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN 
GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG, NĂM 2019

Ngày 26/07/2019 vừa qua, Đại hội giáo lý viên đã được 
tổ chức tại Trung tâm Hành hương Đền Thánh An-rê Phú 
Yên; Giáo họ Phước Kiều; Giáo phận Đà Nẵng. Chương 
trình do Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận tổ chức với chủ 
đề “Lấy tình yêu đáp lại tình yêu, lấy mạng sống đáp đền 
mạng sống”. Trong dịp này, hơn 300 giáo lý viên đến từ các 
giáo xứ, giáo họ đã về tham dự.

Buổi sáng, các tham dự viên được mời gọi thảo luận và chia 
sẻ theo hai chủ đề gợi ý: 

1. Điều gì đã thúc đẩy các bạn dấn thân trong sứ mạng 
giáo lý viên?

2. Điều gì khiến các bạn vẫn kiên trì, không bỏ cuộc, dù 
nhiều khó khăn, vất vả, trở ngại trong việc thực thi sứ 
mạng?

Các câu hỏi thực sự là lời đánh động dành cho mỗi người 
giáo lý viên để họ nhìn lại chặng được mình đã đi qua, vì 
sao bạn dấn thân vào việc trở thành một giáo lý viên, điều 
gì đã thúc đẩy bạn, và lý do vì sao bạn vẫn kiên trì dù 
gặp biết bao khó khăn, thử thách. Các anh chị giáo lý viên 
đã thảo luận sôi nổi, tích cực, có những câu trả lời khiến 
mọi người phải suy ngẫm về trách nhiệm làm ngôn sứ của 
mình giữa lòng thế giới hôm nay. Mỗi câu trả lời là mỗi câu 
chuyện, mỗi bài học đắt giá được rút ra, là kinh nghiệm tích 
lũy sau bao năm dấn thân phục vụ nhà Chúa. Phần chia sẻ 
giống như một con đường, để người giáo lý viên suy ngẫm 
lại đời sống của mình và tăng thêm lòng sốt mến, khao 
khát, ước mong phục vụ. 

Cha Phêrô Trần Đức Cường - đặc trách giáo lý - đức tin của 
Giáo phận trong phần đúc kết đã gợi ý lại cho mỗi giáo lý 
viên suy ngẫm về ơn gọi làm người giáo lý viên phục vụ, về 
ơn đã được cho không của mỗi người hôm nay, về lòng nhiệt 
huyết, tận tâm phục vụ không quản ngại thử thách gian 
nan. Đó còn là sứ mạng của mỗi người Kitô hữu trong thế 
giới hôm nay, cách đặc biệt là của những người giáo lý viên.

Ban Giáo lý Giáo phận đã tặng sách Sư Phạm Giáo lý, sách 
Giáo Lý Viên – Con Người Hiệp Thông và những tài liệu 
quí, giúp đào tạo nâng cao về Thần học, Mục vụ cho giáo 
lý viên và giúp nhiều kiến thức bổ ích, hướng dẫn quy tắc, 
lộ trình dạy giáo lý… nhằm hỗ trợ giáo lý viên trong việc 
dạy và học giáo lý.

Trong dịp này, Ban Giáo lý “ra mắt” anh chị giáo lý viên. 
Trong Ban Giáo lý gồm có: Cha Trưởng Ban - Phêrô Trần 
Đức Cường – Quản xứ Chính Tòa; Cha Phó Ban – Gia-cô-
bê Lê Quý Đạt – Quản xứ An Hòa, cùng với sự cộng tác của 
3 nữ tu, 6 giáo dân. Cha Trưởng ban cũng mời Quý Cha 
Linh hướng của các Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, Hùng tâm 
dũng chí và một số Linh mục Tu sĩ chuyên viên, làm thành 
viên của Ban Giáo lý Giáo phận.

Đức Giám mục Giáo phận đã đến ban huấn từ và chia sẻ 
niềm vui gặp gỡ của anh chị giáo lý viên, Đức Cha nói đến 
những hy sinh khó khăn trong việc dạy Giáo lý của anh chị 
giáo lý viên. Nhưng nhờ ơn Chúa và sự dấn thân, giáo lý 
viên vẫn luôn vững bước vượt qua thử thách, hoàn thành sứ 
vụ Thiên Chúa giao phó: Đem Lời Chúa đến cho anh chị 
em. Đức Cha có lời động viên Sự cộng tác và đồng trách 
nhiệm của Giáo lý viên với hàng Giáo sĩ trong công việc 
loan báo Tin Mừng.

Cộng tác viên – Giáo phận Đà Nẵng
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GLOBALIZATION – THE RACE WITH RACE
TOÀN CẦU HÓA – CUỘC ĐUA CÙNG ÂN SỦNG

Ngày nay, khi nói đến cụm từ “Toàn cầu hóa” (Globalization), đồng nghĩa với việc, 

chúng ta đang đề cập đến một tiến trình của sự tương tác và hội nhập giữa người với người, 

giữa những công ty và những tập đoàn, hay giữa chính phủ của các nước với nhau, 

với sự dẫn dắt của những hoạt động thương mại, đầu tư cũng như sự phát triển của công 

nghệ thông tin. Những hiệu quả mà nó mang lại được thể hiện qua những thay đổi tích cực 

về kinh tế, văn hóa, chính trị, môi trường và sự phát triển thịnh vượng 

của con người khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

contribute to the common good 
by using the gifts that we have re-
ceived.” (Christus Vivit, no. 253)
However, the reality is not what it 
seems, and the “race” will be no 
longer an interesting contest, but 
a risky activity, when the partici-
pants lack orientation, or skip the 
rules! By saying that, I would like 
to indicate the realities which are 
the common traps or the tempta-
tions that usually make the “young 
racers” be out of track and lost 
themselves.
For those who fall into the trap 
of lacking orientation. Instead of 
concentrating on the final goal, 
they are easily fallen in love with 
“the fragrant flowers” along the 
road which have roots in the ideal 
of materialism, like: money, pow-
er, the pursuit of pleasure, sex, 
alcohol, drug, etc. Their visions 
are blur, because they refused to 
the “package of wisdom” from 
the elders, such as: parents in the 
family, teachers at school, or the 
spiritual directors in the Church. 
So that they get ready to waste 
of time in enjoying the seductive 
beauty of those “flowers”, which 
are the optimal products of evil. At 
this point, the message of the Holy 
Father indicated in Christus Vivit, 
paragraph 181 may give us a clear 
vision saying that: “if someone 
tells young people to ignore their 
history, to reject the experiences of 
their elders, to look down on the 
past and to look forward to a fu-
ture that he holds out, doesn’t it 
then become easy to draw them 
along so that they only do what he 
tells them? He needs the young to 
be shallow, uprooted and distrust-
ful, so that they can trust only in 
his promises and act according to 
his plans.”
The quite different story happens 
to those who are struggled in the 
second trap, the trap of skipping 
the rules. In this case, the rules of 
love, peace and cooperation are 
replaced by violence, discrimina-
tion and selfishness. 

recent Post-Synodal Exhorta-
tion of the Holy Father Francis 
to the young people and the en-
tire people of God, will be quot-
ed as the reference points for 
our discernment on those social 
phenomena. 
Truly, while mentioning the 
term of ‘Globalization’, we are 
talking about the process of in-
teraction and integration among 
the people, companies and gov-
ernments of different nations. 
This is the process driven by 
international trade, investment, 
and information technology. 
And its effects can be observed 
throughout the changes of envi-
ronment, culture, political sys-
tems, economic development, 
prosperity and human physical 
well – being around the world, 
including Vietnam.
Therefore, in the context of so-
ciety, in which the young peo-
ple are living, the spirit of the 
globalization is actually a call 
of being together, regardless of 
wherever we are, whatever we 
do and whoever we are. And our 
gathering today is a good exam-
ple of it!
Let us imagine it as “a race”, 
in which the young people are 
considered as the racers, who 
are not only motivated to run 
forward, but also asked to join 
with the rules of love, peace and 
cooperation. Looking back to 
phenomenon of Vietnam, after 
a long historical period of wars 
and changes, it is our turn now, 
as the young Vietnamese gener-
ation, to take part in this won-
derful race that is a great chan-
nel for us enrich our potential 
abilities and offer them actively 
to the community by engaging 
in the careers and missions.
And in the light of Christus Vivit, 
we should aware them as the 
great opportunities for us to dis-
cern and live our Christian vo-
cation in today world, “as a call 
to missionary service to others. 
For the Lord calls us to share 
in his work of creation and to 

Có thể nói, đây là một chủ 
đề lớn với những vấn đề 

liên quan đến nhiều khía cạnh 
khác nhau trong xã hội. Vì thế, 
dưới góc nhìn của công tác mục 
vụ giới trẻ, phần trình bày xin 
phép được giới hạn trong khu-
ôn khổ của những tác động của 
tiến trình “Toàn cầu hóa” lên tư 
tưởng và hành vi của các bạn 
trẻ. Cùng với đó, những suy tư 
của Đức Thánh Cha Phanxicô, 
trong Tông huấn hậu Thượng 
hội đồng, Christus Vivit (Đức 
Kitô Sống), được trích dẫn như 
là điểm qui chiếu cho sự phân 
định cho những thực tại xã hội 
đang diễn ra.
Phần trình bày sau đây chính là 
phần tóm lược bài chia sẻ của 
tác giả trong buổi gặp gỡ ngày 
19 tháng 7 năm 2019 tại Ma-
nila, Philippine, với vai trò là 
khách mời tại “Hội nghị về Tân 
Phúc Âm hóa tại Philippine” 
lần thứ VI (PCNE VI). Và tránh 
sự hiểu lầm về ý nghĩa và tinh 
thần của phần chia sẻ, tác giả 
xin phép được trích nguyên văn 
phần tóm lược bằng tiếng Anh 
để quý độc giả tiện theo dõi. 
Thân ái! 

My dear friends!
For the theme of our session 
is about ‘Global Concerns of 
Young People’, so as the dele-
gate from Vietnam, it is my great 
honor to share with you some 
thoughts focusing on the situ-
ation, challenges and dreams 
of Vietnamese young people in 
the context of globalization with 
the topic ‘GLOBALIZATION - 
THE RACE with GRACE’.
Simply saying that the view-
points that I am going to share 
may give you a general figure of 
Vietnam’s society, in which the 
globalization process is playing 
the key role. It is actually a large 
topic, so I will try to keep it as 
concise as possible by just fo-
cusing on its influences on the 
young people’s minds and be-
haviors. Also, some reflections 
from Christus Vivit, which is the 
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There is a thing for sure that with God’s grace, 
our race in daily life will be no longer an in-
tense competition where the winner is simply 
the first one reaching the destination, but a 
wonderful journey, in which all participants 
are called to walk together by listening to the 
God’s willingness and cooperating with the 
others, regardless of wherever we are, what-
ever we do and whoever you are. And the win-
ning prize belongs to those who accomplished 
the call to missionary service to others with 
rules of love, peace and cooperation.

Let us go and take the race, but don’t forget 
the grace of God!

“Xin được lưu ý thêm, rằng hội nghị đã được 
diễn ra với tinh thần tự do trong việc lắng nghe 
và chia sẻ ý kiến cá nhân, đặc biệt là của người 
trẻ, dưới ánh sáng của Đức tin Công giáo. Vì 
thế, trong phần trình bày, tác giả không nhằm 
chỉ trích hay đề cập đến bất kỳ một cá nhân, 
tập thể, tổ chức với mục đích chính trị, kinh 
tế nào, cho bằng những chia sẻ từ góc nhìn cá 
nhân về một vấn đề xã hội, với hy vọng mang 
đến niềm cảm hứng cho đời sống đức tin Công 
giáo của người trẻ trong thời đại hôm nay.”

They indeed become the addicts of a mod-
ern form of the individualism, which is men-
tioned by the Holy Father in the paragraph 
182 of Christus Vivit as “the cult of youth 
– which dismisses all that is not young as 
contemptible and outmoded. The youth-
ful body becomes the symbol of this new 
cult; everything associated with that body is 
idolized and lusted after, while whatever is 
not young is despised. However, this cult of 
youth is simply an expedient that ultimately 
proves degrading to the young; it strips them 
of any real value and uses them for personal, 
financial or political profit.” 

Certainly, due to the limitation of human be-
ing, many times in daily life, we may find 
ourselves as the victims of those traps. For 
you in the Philippines, the situation could 
be similar or different. That is the truth of 
ourselves! We should not be afraid of it, but 
instead look up to the Holy Cross and keep 
a dream that is able to set us free. And GOD 
Himself is our dream!

“Christ is alive! He is our hope, and in a 
wonderful way he brings youth to our world, 
and everything he touches becomes young, 
new, full of life.”. So, why don’t we let Him 
touch ourselves, our minds and particularly 
“our race” in the context of globalization? 

Joseph Cao Huu Minh Tri
   Synod 2108’s Auditor (Vietnam)
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  Lơi   Chúa

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

72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TP.HCM

&
Người Trẻ

Ban biên tập mời gọi các bạn trẻ chia sẻ, đóng góp 
tin tức, bài viết cho chủ đề tháng 10/2019

‘


