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Lời mở đầuTrong số này:
Bạn trẻ thân mến,

Sau khi lắng nghe, Chúa nói với hai người lữ khách 
một Lời “dứt khoát” và quả quyết, là Lời có thẩm 
quyền và biến đổi họ. Vì vậy, với sự hiền lành và sức 
mạnh, Chúa vào nhà của họ, ở lại với họ và chia sẻ 
bánh hằng sống với họ: chính dấu chỉ Thánh Thể là 
điều làm cho mắt hai môn đệ cuối cùng mở ra. (SD 
58)

“Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người 
giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người 
trong tất cả Sách Thánh. Khi gần tới làng họ muốn 
đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ 
nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì 
trời đã xế chiều và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới 
vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm 
lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 
Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người 
lại biến mất trước mắt họ.” (Lc 24, 27-31).

Từ tài liệu đúc kết Synod 15, trong Christus Vivit, 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi mục vụ cho 
người trẻ cần theo tiến trình của Đức Giêsu trên 
đường Emmaus. Lời Chúa là trọng tâm cho mọi 
cuộc gặp gỡ. Cách thức cho người trẻ tiếp cận Lời 
Chúa khởi đi từ những nhu cầu thực tại, từ những 
băn khoăn và âu lo của người trẻ. Cần quan tâm đến 
cách thức tiếp cận để Lời Chúa bén rễ sâu trong tâm 
hồn con người.

Saigon 04 tháng 09 năm 2019

Lm Gioan Lê Quang Việt

“Nguyện Chúa Thánh 
Thần canh tân mục vụ 
giới trẻ mọi nơi.”
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cho người trẻ không ngại tạo nên những sự kiện 
sinh động náo nhiệt bên ngoài, để từng bước 
dẫn đưa người trẻ gặp được Lời Chúa, lắng 
nghe và chọn lựa định hướng cuộc đời dưới 
ánh sáng Lời Chúa. Qua việc gặp gỡ với nhau, 
người trẻ sẽ cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và 
gặp được Ngài.

Việc “làm sáng tỏ” những mong ước và những 
cảm xúc bên trong cần một sự đối chiếu chân 
thành, dưới ánh sáng của Lời Chúa, với những 
đòi hỏi đạo đức trong đời sống Kitô hữu, để tìm 
cách áp dụng chúng nơi những hoàn cảnh cụ 
thể mà người trẻ đang trải  nghiệm.

- Người trẻ lắng nghe Lời Chúa theo cách 
của người trẻ

Nhân dịp Thượng Hội Đồng Giám Mục 15, 
Leonard DeLorenzo, Giám đốc ngành học Cử 
nhân tại Viện McGrath chuyên nghiên cứu về 
Đời Sống Giáo Hội, hiện đang dạy thần học 
tại Đại Học Notre Dame, đã cho xuất bản 
cuốn “What Matters Most: Empowering Young 
Catholics for Life’s Big Decisions” (Tạm dịch là 
Điều đáng kể nhất: Tạo năng lực để người trẻ 
có được các quyết định lớn trong đời). Ý tưởng 
được tìm thấy ở đây là: Nhiệm vụ là giáo dục 
người trẻ về lời Thiên Chúa, một điều không 
chỉ có nghĩa là “biết Kinh Thánh”, mà là phát 
triển trí tưởng tượng từ Kinh Thánh. Điều này 
là thành quả của một việc đào tạo dài hạn, 
chứ không phải là những bài học định kỳ. Nếu 
chúng ta biết các câu chuyện về bạo lực, kình 
địch, coi mọi người như hàng hóa và những 
điều tương tự như thế đang bao vây và định 
hình trí tưởng tượng của người trẻ như thế nào, 
thì chúng ta có thể thoáng nhìn thấy Giáo hội 
phải bao bọc những người trẻ một cách thấu 
đáo trong trình thuật cứu rỗi của Thiên Chúa 
đến chừng nào. Cách của Người không phải là 
cách của chúng ta; phải học hỏi phương cách 
của Người chúng ta mới có thể nghe đúng được.

Mục vụ cho người trẻ qua việc cùng người trẻ 
lắng nghe Lời Chúa bằng ngôn ngữ của người 
trẻ: Ngôn ngữ âm nhạc (không chỉ là Thánh 
Ca Phụng Vụ), ngôn ngữ thể thao, hội hoạ, kịch 
nghệ, ngôn ngữ của công nghệ thế hệ 4.0,…

chấp nhận lời mời ngừng lại với họ khi màn đêm 
buông xuống… Người bước vào đêm đen của cõi 
lòng người trẻ. Khi lắng nghe Lời Chúa, cõi lòng 
họ rạo rực và tinh thần họ bừng sáng. Khi Đức 
Giêsu bẻ bánh, mắt họ mở ra. Ngay lúc đó, chính 
họ đã chọn đi con đường ngược lại, để trở về với 
nhóm và chia sẻ kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ với 
Đấng Phục sinh.

- Người trẻ lắng nghe Lời Chúa trên đường 
đời

Lời Chúa có tầm quan trọng rất lớn trong việc 
soi sáng cho người trẻ “nhận biết” về những diễn 
biến của cuộc sống, những thách thức mà người 
trẻ gặp phải, là “những ham muốn, cảm nhận và 
cảm xúc”(Amoris laetitia, 143); và những biểu 
hiện đa dạng của họ: nỗi buồn, thất vọng, sự thỏa 
mãn, sợ hãi, niềm vui, sự bình an, cảm giác trống 
rỗng, dịu dàng, tức giận, hy vọng, thờ ơ,… Việc 
lắng nghe Lời Chúa, trên thực tế, là gợi lại những 
đam mê không chỉ là những kinh nghiệm liên 
quan đến cái tôi bên trong của một người, nhưng, 
đồng thời, cung cấp khả năng làm cho chúng nổi 
lên và xác định với chúng trong các sự kiện được 
kể lại. Các giai đoạn “nhận biết” tập trung vào 
khả năng lắng nghe cũng như cảm nhận và cảm 
xúc của một người, mà không tránh được những 
nỗ lực gian nan của sự im lặng, một bước quan 
trọng trong sự phát triển cá nhân, đặc biệt dành 
cho những người trẻ tuổi đang trải qua những áp 
lực lớn hơn với cường độ của những ham muốn 
khác nhau.

Trong những ngày quốc tế giới trẻ, đặc biệt tại 
Panama, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dành 
nhiều thời gian giúp người trẻ lắng nghe Lời 
Chúa trong thinh lặng. Các đoạn Kinh Thánh 
giúp người trẻ soi sáng những diễn biến đời mình 
trong Lời Chúa qua những chứng từ được chia sẻ, 
qua những buổi cầu nguyện bằng những bài ca, 
những ứng dụng Kinh Thánh trên điện thoại và 
trên mạng lưới điện toán,… 

Thông thường, người trẻ sẽ dừng lại để hồi tưởng 
về một trải nghiệm nào đó, với ý thức rằng điều 
đó tạo ra một “ấn tượng sâu sắc”, để tìm  hiểu 
nguồn gốc và ý nghĩa của những ham muốn và 
cảm xúc mà họ đã trải nghiệm. Vì thế, mục vụ 

1/ Giới trẻ khao khát Lời Chúa

2/ Giới trẻ lắng nghe Lời Chúa

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đề cập đến đoạn 
Kinh Thánh Mt 19,16 trong thông điệp Veritatis 
Splendor và nhận định rằng, câu hỏi mà người trẻ 
đặt ra cho Đức Giêsu là một câu hỏi không thể tránh 
được nơi thâm sâu của mỗi đời người. Con người 
khát khao hạnh phúc và không ngừng tìm kiếm câu 
trả lời cho những vấn đề căn bản như: “Con người là 
gì? Đâu là ý nghĩa của đau khổ, sự dữ và cái chết? 
Sao chúng còn tiếp tục tồn tại mặc dù đã có bao 
nhiêu tiến bộ?” (Gaudium et Spes 10).

Thành công, hạnh phúc đó là những điều thu hút nỗ 
lực của mọi người trong thời tuổi trẻ, thời của việc 
bắt đầu có quyền định đoạt cuộc sống riêng mình, 
thời của ước mơ, hoài bão. Thời tuổi trẻ là thời mà 
thành công, hạnh phúc chính là thước đo, là đích 
nhắm để người trẻ “đo đạc” cuộc đời mình, khẳng 
định mình, đánh giá mình, định hướng những chọn 
lựa của mình và nhận định những sự việc xảy ra 
chung quanh. Đến với Lời Chúa để tìm câu trả lời 
cho những ao ước sâu thẳm nhất của người trẻ. 

- Người trẻ lắng nghe Lời Chúa trên đường 
Emmaus 

Thượng Hội Đồng Giám Mục 15 và Tông huấn 
Christus Vivit đã nhìn nhận hành trình Emmaus 
như là một văn bản kiểu mẫu để hiểu sứ vụ của Hội 
Thánh trong tương quan với các thế hệ trẻ. Trang 
Kinh Thánh này diễn tả những điều các nghị phụ 
đã cảm nghiệm ở Thượng Hội Đồng, cũng là những 
điều Thượng Hội Đồng mong muốn các Hội Thánh 
địa phương thể hiện trong mối liên hệ với người trẻ. 
Chúa Giêsu cùng đi với hai môn đệ là những người 
trẻ chưa hiểu hết ý nghĩa của những gì đã xảy ra, 
họ đang tách rời nhóm và rời bỏ Giêrusalem. Để trở 
nên bạn đồng hành với họ, Chúa Giêsu đã cùng đi 
với họ trên đường, hỏi han họ, kiên nhẫn lắng nghe 
câu chuyện của họ, công bố Lời Chúa cho họ, giải 
thích những biến cố dưới ánh sáng của Thánh Kinh, 

 “Thưa Thầy nhân lành, tôi 
phải làm gì để được sự sống đời 
đời làm gia nghiệp?”                

(Mc 10,17-21)

GIỚI TRẺ VÀ VIỆC LẮNG NGHE LỜI CHÚA
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(ĐẠI HỘI KINH THÁNH TOÀN QUỐC, 
Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Nha Trang, 
19-21/02/2018)

HÀNH TRÌNH EPHESUS

NGÔI NHÀ CỦA ĐỨC MẸ

Hành trình Ephesus bắt đầu thật kỳ diệu. Sau khi kết thúc Đại hội Giới trẻ Thế giới (WYD) 

lần thứ 34 tại Panama, chúng tôi trở về thành phố Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ. Cha trưởng đoàn 

gợi ý xem thử có đi Ephesus được không? Vì ở đây có một địa điểm vô cùng linh thiêng – 

ngôi nhà nơi Đức Mẹ sống vào những năm cuối đời. Và cũng vì, theo như lời Cha: 

“Qua đến đây mà không tìm để viếng thăm nhà Đức Mẹ thì quá tiếc.”

3/ Giới trẻ lắng nghe Lời Chúa theo 
gương Mẹ Maria

Đức Trinh Nữ Maria, người trẻ 
thành Nagiarét, là mẫu gương 
cho các bạn trẻ noi theo vì Mẹ 

đã mở lòng lắng nghe Lời Chúa và sẵn 
sàng vâng theo thánh Ý Chúa. Mẹ đã 
“Xin Vâng” đối với kế hoạch của Thiên 
Chúa, dù cho những rủi ro mà điều này 
có thể đem đến cho Mẹ. Mẹ “Xin Vâng” vì 
Mẹ biết lời hứa mà Thiên Chúa thực hiện 
với dân Người, Đấng Cứu Độ đến trong 
thế gian. Cuộc sống đức tin của Mẹ đã 
đem đến cho Mẹ sức mạnh, để Mẹ đón 
nhận sứ mạng làm Mẹ của Thiên Chúa 
làm người.

Trong mắt của Mẹ Maria, mỗi bạn trẻ có 
thể khám phá lại vẻ đẹp của sự sáng trong 
trái tim Mẹ, các bạn có thể trải nghiệm 
sự dịu dàng, thân mật, và can đảm trong 
hành trình đức tin của Mẹ: “Tôi đây là 
nữ tì của Chúa. Xin Người thực hiện cho 
tôi như lời sứ thần truyền” (Lc1,38).

Lm Gioan Lê Quang Việt
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Những biến cố chính liên 
quan đến Nhà Đức Mẹ: 

- Địa điểm: Sultaniye, 35920 Selcuk/ Izmir, 
Thổ Nhĩ Kỳ

- Đầu thế kỷ XIX, chân phước Anne Cathrine 
(1774 -1824), thuộc dòng Augustino trong các 
thị kiến của mình đã mô tả vị trí ngôi nhà, đặc 
điểm và thời khắc Đức Mẹ qua đời. Nhà văn 
Clemens Brentano đã ghi chép lại các thị kiến 
này và xuât bản thành sách.

- Hơn 50 năm sau, Cha Julien Gouyet, linh mục 
người Pháp vì quá ấn tượng với cuốn sách đã lên 
đường tới Ephesus để tìm ngôi nhà và cha đã 
toại nguyện khi tìm ra nó vào ngày 18/10/1881. 
Cha đã báo cáo những phát hiện của mình cho 
Tòa Giám mục Paris và Vatican nhưng không 
nhận được sự quan tâm thích đáng.

- 10 năm sau, dựa trên những mô tả của cha 
Gouyet, cha Poulin và Jung thuộc dòng Vinh sơn 
đệ Phalo (Lazaris), dưới sự bảo trợ của Sr Ma-
rie de Mandat – Grancey -  dòng Nữ tử bác ái 
(Sisters of Charity) một lần nữa đi tìm ngôi nhà 
và phát hiện ra nó ngày 29/7/1891. Báo cáo của 
nhóm nghiên cứu bắt đầu được Giáo hội chú ý. 
Sr Grancey được Giáo hội bổ nhiệm làm người 
sáng lập quỹ “nhà Maria”, chịu trách nhiệm 
mua, trùng tu, bảo quản ngôi nhà.

- Tháng 4/1895 Đức Giáo Hoàng Leo XIII tuyên 
bố nhà Đức Mẹ là nơi để hành hương.

- 1/11/1950 Đức Pio XII tuyên bố tín điều “Đức 
Mẹ hồn xác về trời” và tuyên bố Nhà Đức Mẹ là 
địa điểm hành hương chính thức cũng như được 
ơn toàn xá.

- Đức Phaolo VI là Giáo Hoàng đầu tiên tới 
thăm nhà Đức Mẹ (26/7/1967), tiếp theo sau là 
Đức Gioan Phaolo II (30/11/1979) và gần nhất 
là Đức Benedicto XVI (29/11/2006).

Nguồn tham khảo:

1. Mary’s House – Donald Carroll 

2. www.veritasbooks.co.uk

ra. Nhưng, Đức Mẹ không ở đó. 
Xe bắt đầu rẽ qua đường nhỏ để 
lên núi Nightingale. Những con 
đường nhỏ hẹp, vòng vèo bao 
xung quanh núi hiện ra. Cảm giác 
thật “lạ lùng” khi Đức Mẹ không 
chọn chốn “phồn hoa đô thị” mà 
lại chọn nơi “khỉ ho cò gáy” này. 
20 phút lắc lư cùng xe, cuối cùng 
chúng tôi cũng đã tới được nhà Mẹ. 

Ngôi nhà linh thiêng

 Nhà Đức Mẹ yên tĩnh, được bảo vệ 
nghiêm ngặt bởi quân đội Thổ Nhĩ 
Kỳ (đây là quốc gia đi đâu cũng 
thấy quân đội, kể cả các trung tâm 
thương mại – vì họ sợ đánh bom). 
Ngôi nhà bé xíu, làm bằng đá xếp 
chồng lên nhau. Nhìn giống một 
nhà nguyện hơn là một ngôi nhà 
bình thường. Có một lò sưởi nằm 
ngay giữa cuối góc nhà. Có lẽ đây 
là nơi ấm áp nhất của của ngôi 
nhà. Xung quanh các bức tường 
là vô số các vật phẩm, tranh ảnh 
mà các vị Giáo hoàng, những cộng 
đồng tôn giáo (kể cả Hồi giáo) đến 
tặng cho Mẹ. Chúng tôi, không ai 
bảo ai, mỗi người chọn cho mình 
một góc thinh lặng cùng Mẹ, với 
Mẹ.

Một thánh lễ ngay lập tức được suy 
nghĩ đến. Và chúng tôi tìm người 
quản lý ngôi nhà để trình bày ước 
muốn. Một nữ tu dòng Phan sinh 

quá khứ, nơi những mầm sống 
của đức tin đã nảy nở mạnh mẽ 
và lan truyền trên toàn Châu Âu 
nhiều thế kỷ sau đó. Quả là một 
nơi đầy ý nghĩa cho cuộc hành 
trình đức tin.

Hơn 1 tiếng bay từ Istanbul đến 
sân bay Adnan Menderes (thuộc 
tỉnh Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ), chúng 
tôi tiếp tục tìm phương tiện để 
đến nhà Đức Mẹ, cách sân bay 
70km. Cả nhóm khá vất vả 
để tìm được Uber. Nhưng cuối 
cùng, chúng tôi cũng tìm được 
tài xế cho cuộc “rẽ nhẹ” này.

Đường đến nhà Đức Mẹ vô cùng 
vắng vẻ, thỉnh thoảng mới thấy 
một chiếc xe hơi chạy ngang. 
Chúng tôi thầm tạ ơn Chúa, vì 
nếu không tìm được xe, có lẽ 
chúng tôi đã công cốc ra về. Con 
đường chạy ngang qua những 
cánh đồng trồng cam, ô liu 
xanh tốt của đồng bằng Ephe-
sus. Những dãy núi trơ trọi toàn 
đá và đá. Cây cối mọc lưa thưa, 
chủ yếu là các cây bụi. Bản thân 
tôi tự hỏi tại sao Đức Mẹ có đủ 
sức khỏe để đi từ Gierusalem tới 
đây? 2000 km chứ đâu phải ít. 
Thật phi thường!

Xe bắt đầu rẽ vào hướng Ephe-
sus. Những quảng trường cổ, 
đường cổ, nhà cổ dần dần hiện 

Hành trình kỳ diệu

Khi nghe Cha trưởng đoàn gợi 
ý, cả đoàn đều háo hức. Một 
cảm giác ngạc nhiên và thiêng 
liêng dâng trào trong tôi, vì tôi 
chưa bao giờ nghe đến ngôi nhà 
của Đức Mẹ. Thế mà bây giờ, 
không những được nghe, chúng 
tôi còn sắp được tận mắt thấy 
nơi Đức Mẹ từng sống “bằng 
xương, bằng thịt”. Không chần 
chừ, cả nhóm nhanh chóng tìm 
hiểu các thông tin về đường đi, 
phương tiện, cách di chuyển,… 
Sau khi tìm kiếm và vượt qua 
những toan tính về tiền bạc 
(chúng tôi phải bay, cách Istan-
bul 500km), thông tin mù mờ 
(rất ít thông tin về địa điểm này 
vì Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia 
Hồi giáo), ngôn ngữ (ở Thổ Nhĩ 
Kỳ cũng không phải ai biết tiếng 
Anh), thời gian (trở về không 
kịp là rắc rối to cho chuyến bay 
về Việt Nam) v.v…, chúng tôi 
quyết định “chơi lớn”: mua vé 
để bay “ngay và luôn” trong 
chuyến bay sớm nhất vào sáng 
hôm sau.

Ephesus là một thành phố quan 
trọng của Hi Lạp cổ đại, cũng là 
thành phố quan trọng nhất của 
Đế quốc Roma, nơi có đền Arte-
mis là một trong 7 kỳ quan của 
thế giới cổ đại. Đối với tôi, Ephe-
sus đặc biệt hơn vì địa danh này 
gắn với rất nhiều sự kiện của 
Công giáo. Nơi đây, có một giáo 
đoàn gắn liền với những lá thư 
nổi tiếng của thánh Phao lô: 
Giáo đoàn Ephesus. Nơi đây, 
Thánh Phaolo đã rao giảng Tin 
mừng từ năm 53 đến năm 57 
trước khi đi Macedonia (Ngài 
tử đạo tại Roma năm 64). Các 
nhà lịch sử cũng cho rằng thánh 
Luca viết Tin mừng ở Ephesus. 
Thánh Macco được cho là người 
đã tháp tùng thánh Phero khi 
ngài tới Ephesus. Thánh Philip-
phe cũng đã ở đây trước khi đến 
Hierapolis, cách Ephesus 150 
km về phía đông, nơi Thánh 
nhân rao giảng và tử đạo. Do 
vậy, được tới Ephesus là một 
cuộc hành trình đi ngược về 

Xin Mẹ cầu bầu cho tất cả chúng con, những 
người đang ở dương thế, đang chiến đấu từng 
ngày với những vấn đề riêng của mình. Xin 
cho Giáo hội Việt Nam ngày hôm nay can 
đảm gieo hạt mầm đức tin trên mảnh đất quê 
hương thân yêu này, như Mẹ đã từng dấn 
thân, như hành trình của các Tông đồ khi 
xưa và như tấm gương anh dũng của các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam. Amen.

Saonuidl

đã đón tiếp chúng tôi. Sr vui vẻ dẫn chúng tôi vào 
khu vực nhà nguyện, nơi có thể cử hành thánh lễ.  
Một thánh lễ cảm động và ấm cúng đã diễn ra. 
Tất cả thật ngọt ngào.

Tôi thầm ngưỡng mộ Mẹ, một bà cụ khi ấy đã 
hơn 60 tuổi, dám rong ruổi cùng Thánh Gioan, 
cùng các tông đồ  vượt biển, vượt núi, hơn 2000 
cây số để nâng đỡ tinh thần các Ngài. Mẹ đã giúp 
các Ngài mạnh mẽ loan Tin Mừng Chúa Giêsu 
đến tận cùng trái đất. Mẹ tuy không để lại gì trên 
các văn bản, chứng từ, nhưng lòng yêu mến Mẹ 
được Tông truyền qua nhiều thế hệ, kể cả Công 
giáo, Chính Thống giáo chứng minh cho điều hiển 
nhiên này. Chính những hoạt động truyền giáo tại 
khu vực Tiểu Á này mà Kitô giáo đã vượt biên giới 
Gierusalem để đến ngày hôm nay, hơn 1 tỷ người 
đã có được niềm tin vào Chúa Giêsu cứu thế.  

Tôi lững thững bước tới những vòi nước suối nhà 
Đức Mẹ, nơi dòng nước mát lạnh cho khách hành 
hương và cũng là “vị thuốc” cho những ai đang 
ai khát, những ai đang tìm một sự an ủi về tâm 
linh. Lòng Mẹ như dòng suối, mát rượi và tràn trề. 
Giữa không gian ấy, lòng tôi cảm thấy thanh thản 
lạ lùng, vui tươi như một đứa trẻ đi về với Mẹ…
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MỘT SỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NƯỚC 
MOZAMBIQUE, MADAGASCAR VÀ ĐẢO MAURICE

Những quốc gia nghèo đói
Theo Chương trình Lương Thực thế giới 
(WFP) của Liên Hiệp Quốc, 80% trong tổng 
sô 30 triêu dân ở Mozambique không thể 
kiếm được khẩu phần tối thiểu. Còn tại Mad-
agascar, tổ chức quốc tế này cho biết trong số 
26 triệu dân cư, thì hơn 90% sống dưới mức 
2 USD/ ngày. Nạn suy dinh dưỡng kinh niên 
của các trẻ em lan tràn.

Tham nhũng nặng nề
Cả hai nước Mozambique và Madagascar 
thuộc vào số những nước có chỉ số thấp nhất về 
sự minh bạch, nghĩa là có mức độ tham nhũng 
cao nhất theo Cơ quan Minh Bạch quốc tế 
(Transparency International). Bà Dahl-Bredi-
ne nói: “Nạn tham nhũng thật là trầm trọng. 
Nhiều người dân Mozambique đánh mất hoàn 
toàn sự tin tưởng nơi giới lãnh đạo chính trị 
của họ”.

Đức Thánh Cha Phanxico viếng thăm 
3 nước Châu Phi: Mozambique, 
Madagascar và đảo Maurice

Đây là chuyến tông du lần thứ 31 của Ngài tại nước ngoài. 
Chuyến đi kéo dài từ ngày 4 -10/9/2019. Thông điệp 

của Đức Thánh Cha cho chuyến đi này được tóm gọn trong 
3 cụm từ: Hòa bình, Trách nhiệm với thiên nhiên, Nền 
văn hóa gặp gỡ. 2 trong số 3 quốc gia Châu Phi mà Đức 
Thánh Cha viếng thăm đang gặp rất nhiều vấn đề về môi 
trường, nghèo đói, bất ổn chính trị, tham nhũng. Do vậy, việc 
đi thăm của Ngài nhằm thắp lên những hi vọng trong việc 
giải quyết các vấn đề này.

Thời điểm xúc động nhất tại Madagascar có lẽ là cuộc gặp gỡ 
của Đức Thánh Cha với 8 ngàn trẻ em tại “Thành phố tình 

bạn”, nơi trước đây là một bãi rác khổng lồ và 
hiện nay là những ngôi nhà gạch, nhỏ nhưng 
đàng hoàng, các trường học, nơi giải trí. Cha 
Pedro Opeka (linh mục thuộc Tu hội Truyền 
giáo Thánh Vinh Sơn Phaolô, hiện đang phục 
vụ tại Madagascar) đã thành lập cộng đồng 
này và nhờ sự dấn thân của cha, hàng ngàn 
gia đình tìm được công việc và phẩm giá, 
hàng ngàn trẻ em tìm được mái nhà, thức ăn 
và có thể đến trường.

Chuyến viếng thăm Châu Phi của Đức Thánh 
Cha đã kết thúc. Chắc chắn còn nhiều điều 
lưu lại trong tâm hồn của người dân 3 nước 
Mozambqiue, Madagascar và Maurice: niềm 
vui, hy vọng, an ủi, những lời của Đức Thánh 
Cha. Nhưng không chỉ đối với họ, mà đối 
với các tín hữu Công giáo khác, cũng còn rất 
nhiều điều đọng lại. Như ông Andrea Tornielli, 
Tổng Biên tập của Vatican News, đã chia sẻ: 
“Sứ điệp được ĐTC nói ở châu Phi và vì châu 
Phi, nhưng dành cho tất cả chúng ta”.

Saonuidl, tóm lược từ Vatican news

Tại Mozambique và Madagascar, nạn phá rừng đã 
ở mức rất nghiêm trọng. Rừng cây trở nên thưa 
thớt cùng với đất đai bị soi mòn khiến Mozambique 
dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Hai trận lốc Idai 
và Kenneth xảy ra cách đây vài tháng (tháng 3 và 
4/2019) đã làm cho 600 người chết, 73,000 người 
di tản và hàng trăm ngàn hecta đất bị tàn phá.

Theo Ngân Hàng Thế giới, từ thập niên 1970 
đến nay, Mozambique đã mất 8 triệu hecta rừng, 
tương đương với diện tích nước Bồ đào nha. Cha 
Costantino Bogaio, Bề trên dòng thánh Comboni 
ở Mozambique cho biết: “Tại nước này chúng tôi 

thường nói, cả các cây gỗ cũng không thuộc về 
chúng tôi vì người Trung Quốc lấy đi tất cả. Đất 
đai là của chúng tôi và chúng tôi phải gia tăng 
bảo vệ hơn nữa”.

Madagascar là quốc đảo lớn thứ 4 trên thế giới. 
Tại đây, khoảng 44% diện tích rừng đã biến 
mất trong vòng 60 năm qua (theo báo cáo của 
Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp của Pháp, 
gọi tắt là CIRAD). Nguy cơ về môi trường tại 
nước này càng trầm trọng hơn vì 80% các loại 
cây cối và động vật chỉ có ở Madagascar chứ 
không có ở các nơi khác.

Môi trường đang bị hủy hoại nghiêm trọng

Sau khi giành độc lập từ Bồ Đào Nha (1975), 
Mozambique đã sống trong một thời gian dài 
tình trạng nội chiến và bất an. Năm 1992, một 
hiệp định hòa bình lịch sử được ký tại Roma giữa 
phiến quân Renamo và chính phủ của Tổng thống 
Joaquim Chissano, nhờ trung gian hòa giải của 
Cộng đồng thánh Egidio. Nhưng từ năm 2013 đến 
2016, chiến cuộc giữa hai phe lại tái diễn. Chỉ mới 
gần đây, một hiệp định hòa giải được ký kết giữa 
hai bên (7/8/2019) và dự kiến sẽ có cuộc bầu cử 

tổng thống, quốc hội và các Hội đồng tỉnh vào 
tháng 10 năm nay.

Trong bối cảnh này, Bà Erica Dahl-Bredine, 
Đại diện cơ quan cứu trợ Công Giáo Hoa Kỳ 
tại Mozambique, nhận định rằng: “Tôi thiết 
nghĩ Đức Giáo Hoàng sẽ mang đến một sứ điệp 
mạnh mẽ cho các vị lãnh đạo đất nước này, 
về trách nhiệm của họ trong việc kiến tạo hòa 
bình và hòa giải, nhưng đồng thời cũng cần nhỏ 
bỏ tận gốc rễ những nguyên nhân gây ra xung 
đột, trong đó có sự phân chia chênh lệch các tài 
nguyên lấy từ khoáng sản ở Mozambique”.

Hòa giải dân tộc
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Sáng 13/9 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã ra thông 
cáo với nội dung: Trong những ngày từ 19-26/11/2019, 
ĐTC sẽ thực hiện chuyến tông du tại Vương quốc Thái Lan 
và tại Nhật Bản.

Đây là chuyến Tông du thứ tư của ĐTC Phanxicô đến với 
Châu Á, sau Hàn Quốc vào năm 2014, Sri Lanka và Phil-
ippines vào năm 2015, Myanmar và Bangladesh vào năm 
2017. Ngài sẽ là vị Giáo hoàng thứ hai viếng thăm hai nước 
này, sau thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Trong chuyến thăm Thái Lan, ĐTC sẽ cử hành một thánh lễ 
dành riêng cho giới trẻ Thái Lan nói riêng và các bạn trẻ trong 
khu vực nói chung vào ngày 22/11/2019. Đáp lại lời mời gọi 
của Giáo hội Thái Lan, Ban Mục vụ Giới trẻ TGP Sài Gòn sẽ 
cử một số đại diện tham dự Thánh lễ đặc biệt này. 

Dự kiến chuyến đi của đoàn Giới trẻ Sài Gòn sẽ diễn ra từ ngày 
21/11 - 24/11 năm 2019.

BBT tổng hợp

Các con thân mến, 
“Tinh anh của tuổi trẻ nằm trong tâm hồn” [1]. Cha nhìn thấy hạt giống thiện hảo trong trái tim các con và những muốn cùng các con nâng niu nuôi 
dưỡng, làm cho chúng trổ sinh bông hạt. Muốn vậy, chúng con phải ra sức quyết tâm “nhổ cỏ lùng” bằng cách nỗ lực thanh luyện cho lòng mình 
thoát khỏi các thú vui vô bổ, các đam mê không lành mạnh và những tính toán lợi lộc giả tạo mau qua. Đồng thời “tưới nước”, “chăm bón” đều đặn 
nơi tinh thần cầu nguyện và bác ái, lấy tình yêu thương mà nối kết mọi người, làm cho hạt giống trong trái tim các con sau khi mục nát sẽ mặc lấy sự 
tinh anh tươi trẻ là “lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau” (Cl 3,12-13). 
“Can đảm lên!” (Ga 16, 33) Là học sinh sinh viên Công Giáo, các con hãy khước từ những gì nghịch với Chân Lý, hãy vững tâm để cho Lời 
Chúa là Sự Thật thánh hiến các con trước những hiện tượng thiếu trung thực làm tổn thương trầm trọng ngành giáo dục. Mong rằng trước bóng tối 
cuộc đời, thay vì ngã lòng thì các con vẫn không ngừng mơ những điều lớn lao, tìm kiếm những chân trời xa rộng, hướng lên cao hơn, đón nhận 
những thách đố và dấn thân cống hiến hết mình. Hãy bám vào Đức Giêsu, Người là bạn đồng hành và là tri kỷ của các con.

Trích Thư gửi các sinh viên, học sinh công giáo dịp đầu năm học 2019 - 2020 
của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

[1] Tông huấn Christus Vivit (01.05.2019), 9.

Theo lời mời của chính quyền  
Vương quốc Thái Lan và của các  

Giám mục nước này, ĐTC Phanxicô sẽ  
thực hiện chuyến tông du tại Vương quốc 

Thái Lan từ ngày 20-23/11/2019.

Thăm Thái Lan 
từ ngày 20-23/11/2019

Nhận lời mời của chính phủ và Hội đồng 
Giám mục Nhật Bản, ĐTC Phanxicô sẽ 
thực hiện chuyến tông du tại nước này 
từ ngày 23-26/11/2019. Tại Nhật Bản, 
ĐTC Phanxicô sẽ dừng chân tại Tokyo, 
vốn đang chuẩn bị tổ chức Thế vận hội 
mùa hè năm 2020, sau đó di chuyển 

đến hai thành phố bị Hoa Kỳ đánh bom 
nguyên tử vào năm 1945, Hiroshima và 
Nagasaki. Thành phố Nagasaki thường 
được gọi là “Thành phố Rome của Nhật 

Bản” do sự tập trung mạnh mẽ của 
người Công giáo.

Thăm Nhật Bản
từ ngày 23-26/11/2019

Đức Thánh Cha Sẽ Viếng Thăm 
Thái Lan Và Nhật Bản
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Tin Giới trẻ thế giới
[Giới trẻ Mỹ] - Hành trình Emmaus – Sự kiện Inspiration Cedar Point

[Giới trẻ Luxembourg] 

Chuyến giao lưu với giới trẻ Thái Lan và Campuchia

[Giới trẻ Nam Mỹ] - Hành Hương vì sự sống

[Giới trẻ Campuchia] - Ngày của cầu nguyện, quan tâm, 

bảo vệ sự sáng tạo và môi trường tự nhiên

Inspiration Cedar Point là tên gọi của 
sự kiện đã diễn ra vào ngày 28/9/2019 
tại công viên giải trí Cedar Point (thuộc 
thành phố Sand Dusky, bang Ohio, USA). 
Chương trình được tổ chức bởi nhóm Life 
Teen. 

Đây là một trong những sự kiện của Hành 
trình Emmaus năm 2019. Các bạn trẻ 
được tận hưởng không gian thoáng đãng 
của công viên, tham gia các trò chơi cảm 
giác mạnh và tham dự giờ chầu Thánh 
Thể cuối ngày. Tất cả hoạt động trong sự 
kiện này đều nhằm mục đích tạo cơ hội 
cho người trẻ được ra ngoài vui chơi, gặp 
gỡ Thiên Chúa hiệu quả hơn. 

Life Teen là tổ chức gồm các Tu sĩ và 
nhiều bạn trẻ Công giáo ở Mỹ, hoạt động 
theo sứ mệnh của câu Tin Mừng “Anh em 
hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành 
môn đệ của Thầy” – Mt 28:19. Life Teen 
đồng hành với cuộc sống của người trẻ, 
thông qua các sự kiện dành cho giới trẻ, 
sự kiện đào tạo, trại hè, leo núi,… nhằm 
kết nối, kêu gọi người trẻ truyền giáo theo 
cách thức cụ thể, góp phần  thay đổi cuộc 
sống, dẫn dắt thanh thiếu niên, gia đình 
và cộng đồng đến gần với Chúa Kitô.

Công viên giải trí Cedar Point là một trong những 
điểm đến mùa hè nổi tiếng nhất ở Ohio. Nằm gần 
Sandusky trên bờ Hồ Erie, Cedar Point có hơn 17 
tàu lượn siêu tốc đẳng cấp thế giới, một số khu vực 
dành cho trẻ em và chương trình giải trí trực tiếp. 
Tiếp giáp với công viên giải trí là Công viên nước 
Cedar Point Shores, với những cuộc phiêu lưu nước 
ly kỳ không kém. Công viên có một hồ bơi sóng, sông 
lười, hồ cạn cho trẻ em, và một trượt nước sáu tầng 
thả cho thực sự mạo hiểm. Resort có nhiều lựa chọn 
chỗ ở khác nhau, từ cắm trại đến cabin hoặc suite tại 
Hotel Breakers của Cedar Point. 

65 bạn trẻ từ Luxembourg đã đến thăm Thái Lan 
và Campuchia từ ngày 6/8 tới ngày 23/8 vừa qua, 
dưới sự đồng hành của linh mục Michel Remery 
(tác giả sách Tweeting with God). 

Các bạn trẻ tham gia nhiều hoạt động giao lưu, kết 
nối và nhiều trải nghiệm khác cùng người dân địa 
phương. Một trong những điểm nổi bật của chuyến 
đi, các bạn trẻ Luxembourg đã cùng giới trẻ Thái 
Lan xây dựng nhà nguyện Saint John de Britto 
ở Chiang Saen, Thái Lan. Nhà nguyện đã hoàn 
thành nhanh chóng trong vòng 3 ngày, với thông 
điệp “mỗi người góp một viên gạch và gửi thêm nụ 
cười vào Nhà Ngài”. Thánh lễ khánh thành nhà 
nguyện đã được cử hành dưới sự chủ trì của Đức 
Cha Jean-Claude Hollerich - Tổng Giám mục Giáo 
phận Luxembourg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục 
Liên hiệp Âu châu. 

Trong tương lai gần, giới trẻ Việt Nam cũng hy vọng 
sẽ có nhiều cơ hội được đón tiếp và giao lưu với các 
bạn trẻ quốc tế. 

Đức Giám mục Richard Umbers, Giám mục Phụ tá của Tổng 
Giáo phận Sydney (Australia), sẽ đến Washington DC để tham dự 
cuộc “Hành hương vì sự sống” diễn ra vào đầu năm 2020. Chuyến 
hành hương sẽ bắt đầu từ Mexico, đến Washington DC và kết thúc 
tại New York. 

“Hành hương vì sự sống” là sự kiện hàng năm ở Mỹ. Đây là một 
cơ hội để người tham dự gắn bó mật thiết hơn trong mối quan hệ 
với Thiên Chúa và tận mắt chứng kiến phong trào mang lại sự 
sống cho sứ mệnh sinh sôi nảy nở. Cuộc hành hương sẽ đi qua Đền 
thờ Thánh Mẫu ở Guadalupe ở Mexico, phục vụ cùng với các tu sĩ 
dòng Tên và hoạt động cùng các nữ tu bảo vệ sự sống ở New York.

Đức Giám mục Richard Umbers, hiện còn là đại biểu của Hội 
đồng Giám mục Australia về vấn đề sự sống. Với việc tham dự 
cuộc hành hương sắp tới, Ngài hy vọng sẽ áp dụng mô hình này 
tại Sydney trong tương lai.

Thời gian dự kiến: 18/01- 01/02/2020

Ngày 1/9 vừa qua, các bạn trẻ Công giáo thuộc giáo xứ 
Thánh Giuse ở Kdol Tahen, cùng nhóm tu sĩ và sinh viên 
từ Đại Học Phật Giáo ở Battambang, đã cùng nhau cầu 
nguyện, trồng cây trong vườn của Giáo xứ. Mọi người 
cùng nhau nhảy vũ điệu hòa bình để kỉ niệm ngày hội 
tuyệt vời này. 

Chú thích: Kdol Tahen là một xã của huyện Bavel, thuộc 
tỉnh Battambang ở phía tây bắc Campuchia.

Thế Ngọc - Quế Vũ tổng hợp
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HƯỚNG TỚI 
ĐẠI HỘI 
GIỚI TRẺ 
VÙNG ĐÔNG NAM Á 1

Như thông tin từ bản tin tháng 8-9/2019, Đại hội 
Giới trẻ vùng Đông Nam Á 1 sẽ diễn ra vào tháng 
11 sắp tới tại Myanmar. Chương trình quy tụ một 
số bạn trẻ đại diện giới trẻ từ các nước Việt Nam, 
Lào, Campuchia, Thái Lan và nước chủ nhà  
Myanmar. Ban biên tập thân mời quý độc giả  
cùng tìm hiểu đôi nét về đất nước kì diệu này. 

1. Bagan

Nhắc tới Myanmar, du khách hẳn sẽ nghĩ tới 
cố đô Bagan, kinh thành của triều đại đầu 
tiên, được Vua Anawrahta xây dựng vào năm 
1044. Bagan có tới hơn 2.000 đền chùa, bảo 
tháp trải rộng trên diện tích 42 km2 ở bờ 
đông sông Ayeyarwaddy. Các công trình này 
được xây dựng từ thứ kỷ 9 tới thế kỷ 13 với 
các chi tiết điêu khắc tinh xảo, thể hiện văn 
hóa đặc trưng của người Myanmar.

2. Yangon

Yagon là thành phố lớn nhất Myanmar khá 
hiện đại, nhưng vẫn giữ được những nét cổ 
điển, truyền thống. Tới đây, du khách nên ghé 
thăm chợ Bogyoke Aung San, chùa Shwed-
agon, và thưởng thức ẩm thực vỉa hè. Yangon 
là cửa ngõ của Myanmar, với đường bay trực 
tiếp tới các thành phố lớn của châu Á.

3. Mandalay

Đây là kinh đô cuối cùng của Myanmar, nằm cách 
Yangon 700 km về phía Bắc, giữa sông Ayeyar-
waddy và cao nguyên Shan. Mandalay được coi là 
trung tâm văn hóa của người Burma, một thành phố 
của thợ thủ công và cũng là điểm giao thương nhộn 
nhịp. Ngoài cung điện hoàng gia và các công trình 
tôn giáo, du khách có thể đến Amarapura, Mingun, 
Inwa và Sagaing từ Mandalay.

4. Hồ Inle

Nằm ở độ cao 880 m, hồ nước nông này có hệ sinh 
thái và cộng đồng dân cư độc đáo. Hình ảnh những 
ngư dân đánh cá theo kiểu truyền thống đã trở nên 
nổi tiếng trên khắp thế giới. Thời điểm tuyệt nhất để 
tới đây là vào tháng 9, tháng 10, khi lễ hội Hpaung 
Daw U và Thadingyug được tổ chức.

5. Bãi biển Ngapali

Được mệnh danh là bãi biển nổi tiếng nhất Myan-
mar, Ngapali thuộc vịnh Bengal, cách Yangon 45 
phút đi máy bay. Với bãi cát trắng trải dài, làn nước 
xanh biếc và rặng dừa lãng mạn, Ngapali nhanh 
chóng được coi là một trong những bãi biển đẹp trên 
thế giới, thu hút nhiều khách du lịch. 

BBT tổng hợp

MỘT SỐ ĐIỂM ĐẾN THÚ VỊ Ở MYANMAR

sau khi đi về, tôi nghĩ, Burma sẽ nhận biết được thế 
mạnh của họ nằm ở đâu và họ sẽ không dễ dàng 
đánh đổi thiên nhiên để trở thành một anh trọc phú 
như nhiều quốc gia đã từng.
Tôi xin gọi Burma – tên cũ của Myanmar – thay 
vì Myamar như mọi người vẫn nói. Cái tên Bur-
ma nghe thân thương hơn. Nó mang tính lịch sử, 
đậm kỉ niệm và tình người. Ở Murma, thời gian 
trôi chậm lắm. Những buổi trưa nắng chang chang 
dài như vô tận khi tôi lang thang theo mấy chiếc xe 
ngựa đầy bụi đất đỏ ở Bagan. Hay những buổi sớm 
sương mù dày đặc trên hồ Inle, thuyền chúng tôi 
lững lờ trôi trên mặt hồ không gợn sóng, đón mặt 
trời vừa ló dậy sau đỉnh núi phía đông. Ngay cả 
buổi chiều vàng lộng lẫy trên đỉnh đồi Red Moun-
tain, ngồi dưới tán cây cổ thụ phóng tầm mắt về 
cánh đồng nho bạt ngàn, tôi nhấp miếng rượu 
vang, ngậm một hồi thật lâu cho vị chát, ngọt và 
cay nồng bốc lên trong khoang miệng. Tôi lật vài 
trang sách, nhấm nháp thời gian trôi qua vòm lá 
cổ thụ trên đầu, thật chậm và nhẹ, như hơi thở của 
một thiền sư đang nhập định. 

Trích “Bụi đường tuổi trẻ” – Tâm Bùi

Ấn tượng của tôi về Myanmar (Burma) là một 
quốc gia có dáng dấp của Việt Nam tầm 25 năm 
về trước, khi tôi chập chững 5 hay 6 tuổi, khi cả 
nhà tôi và những người xung quanh vừa thoát khỏi 
thời bao cấp phân phối theo tem phiếu. Đường 
phố nơi đây xe đạp nhiều hơn xe máy, còn xe hơi 
thì đa số là xe cũ thương hiệu Nhật. Người dân lam 
lũ, hiền lành, nét mặt họ lúc nào cũng khắc khổ. 
Đàn ông mặc váy, ăn trầu nhổ phẹt ngoài đường, 
đàn bà địu con nhỏ, mặt lúc nào cũng có mấy vệt 
thanakha. Thanh niên cắm mặt vào smartphone 
thương hiệu Trung Quốc để chat chit và chơi fa-
cebook. 
Burma có tất cả để giàu mạnh, từ bề dày lịch sử 
dân tộc, danh lam thắng cảnh để phát triển du 
lịch, cho đến khai khoáng, công nghiệp, nông 
nghiệp,… Đất nước dễ thương và giàu tiềm năng 
này đang có được nhiều bước tiến vượt bậc. Tôi 
đến Myanmar trong những năm được gọi là bản lề 
của sự chuyển mình đó. Bạn bè bảo tôi hãy nhanh 
chân tới Burma để cảm nhận một Burma nguyên 
bản, kẻo vài năm nữa họ công nghiệp hóa rồi sẽ 
không còn làng quê thanh bình nữa đâu. Nhưng 

SỐNG CHẬM Ở BURMA
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GIỚI TRẺ TGP SÀI GÒN

HÀNH TRÌNH EMMAUS

Ngày 22/8/2019, đúng 15h30, chuyến xe 
khởi hành từ Nhà thờ Mactynho đến Trung 
tâm Tĩnh huấn K’Long, mang theo mấy mươi 
người trẻ hầu hết chưa biết nhau đến từ các 
Giáo xứ, Giáo hạt trong và ngoài TGP Sài 
Gòn. Chúng tôi cùng nhau thao thức với Thầy 
trong Hành Trình Emmaus…

Trình thuật Đức Giêsu hiện ra và đồng hành 
với hai môn đệ trên đường Emmaus là trình 
thuật truyền cảm hứng cho Thượng Hội đồng 
Giám mục thế giới về người trẻ. Đấng Phục 
sinh đã đồng hành, lắng nghe, đặt câu hỏi và 
giải thích cho hai môn đệ đang buồn sầu thất 
vọng, giúp họ hiểu chương trình cứu độ của 
Thiên Chúa đối với nhân loại. Đó không chỉ 
là câu chuyện của 2000 năm trước, nhưng 
còn là cuộc gặp gỡ của ngày hôm nay và mãi 
mãi về sau. Vì thế, Hành trình Emmaus đã trở 
thành khuôn mẫu của mục vụ giới trẻ. (Trích 
Thư chung gửi cộng đồng dân chúa, đặc biệt 
các bạn trẻ - Đại hội lần thứ XIV của Hội đồng 
Giám mục Việt Nam)

Ở Việt Nam, Hành trình Emmaus 1 đã diễn 
ra từ ngày 22 – 25/8/2019, tại Trung tâm 
tĩnh Huấn K’Long (Đức Trọng, Lâm Đồng), 
được tổ chức bởi ban Mục vụ Giới trẻ TGP Sài 

Gòn.  Hành trình được diễn tả dưới hình thức một 
chương trình huấn luyện dành cho các bạn trẻ đang 
tham gia các hoạt động mục vụ tại giáo xứ hoặc các 
cộng đoàn, nhóm giới trẻ. 

Trong 3 ngày huấn luyện, người tham dự được 
hướng dẫn tìm hiểu, học hỏi về tông huấn “Đức 
Kitô đang sống” (Christus vivit) *. Ngoài ra, đây 
cũng là cơ hội giúp các bạn trẻ cùng nhau chia sẻ 
kinh nghiệm mục vụ giới trẻ của mình, thảo luận 
về những cách thức để người lãnh đạo trẻ thu hút 
người trẻ và duy trì các hoạt động tông đồ tại địa 
phương một cách hữu hiệu. 

Hành trình Emmaus 1 kết thúc, các bạn trẻ ra đi 
phục vụ trong niềm vui, với sự quyết tâm, ấp ủ 
nhiều hoài bão, nhằm sinh nhiều ơn ích cho Giáo 
hội.  Hành trình Emmaus 1 khép lại, mở ra nhiều 
hành trình Emmaus khác do chính người tham dự 
sẽ áp dụng tại giáo xứ hoặc nhóm mình đang phục 
vụ, cách riêng cho chính giới trẻ Công giáo tại địa 
phương mình.

Xin tạ ơn Chúa vì tất cả, xin Ngài đồng hành với 
chúng con luôn mãi để chúng con có được niềm vui 
gặp gỡ Chúa hàng ngày và đem niềm vui ấy chia 
sẻ cho tất cả những người chúng con gặp trong đời 
sống của chúng con. Amen Tông huấn “Đức Kitô đang sống” (Christus vivit): văn kiện do Đức Thánh Cha ban hành, đúc kết từ 

Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XV họp tại Rôma vào tháng 10/2018, bàn về chủ đề “Giới trẻ, đức 
tin và việc phân định ơn gọi”. Tông huấn được gửi cho cộng đồng dân Chúa, cách riêng cho người trẻ Công 
Giáo. Trong đó, Đức Thánh Cha đã khắc họa Dung nhan sống động, tươi trẻ và gần gũi của Chúa Kitô 
Phục sinh đang sống giữa chúng ta. Người là bạn của người trẻ và mong ước kết thân với họ để giúp họ sống 
tuổi trẻ cách sung mãn, lớn lên trong sự thánh thiện, dấn thân phục vụ xã hội và Giáo hội.

 09/09/19 
Savio Thiện
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EMMAUS – HÀNH TRÌNH THAO THỨC LÊN ĐƯỜNG

Tôi bén duyên với Hành trình Emmaus 
1 qua lời mời gọi hấp dẫn từ chị gái xinh 
đẹp, cùng vài lời mô tả qua mạng xã hội. 
Chẳng hiểu rõ về cuộc hành trình mình 
sẽ tham gia là bao, nhưng một tiếng nói 
trong tâm thức vọng lên "lên đường, lên 
đường", khiến con tim tôi mạnh dạn hơn 
khi đăng kí vào chuyến đi "định mệnh" 
này. Liệu có mạo hiểm không? 

Vỏn vẹn ba ngày...

Là những giờ sinh hoạt quây quần bên 
nhau.

Là những giờ cầu nguyện trầm lặng, 
nhìn lại mình “Who I am?”.

Cùng các anh chị trao đổi về những 
vấn đề xoay quanh Tông huấn Christus 
Vivit.

Bất chợt, tôi nhận ra tất cả mọi người 
đang hiện diện đều có điểm chung: 
Thao thức dành cho người trẻ. Họ đến 
từ những nơi xa lạ, họ quy tụ tới Hành 
trình Emmaus 1 để gặp gỡ và trao đổi 
cùng nhau về những vấn đề của người 
trẻ đang đối diện. 

Đồng điệu...

Khép lại cuộc hành trình Emmaus 1, để 
lại cả bầu trời kỉ niệm thương nhớ dành 
cho K'Long Donbosco. Đặc biệt hơn là 
kỷ niệm với tất cả người trẻ đã đồng 
hành cùng tôi trong chuyến đi này. Hy 
vọng sẽ có thêm nhiều hành trình Em-
maus nữa diễn ra dành cho người trẻ.

Cảm ơn chân thành đến tất cả mọi 
người, cảm ơn vì đã đóng một dấu mộc 
thật đậm vào “passport xê dịch” trên 
cung đường tuổi trẻ của em.

#suytu2019 #05.09.2019

20 21BẢN TIN ONLINE THÁNG 10/2019 BẢN TIN ONLINE THÁNG 10/2019



ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ HẠT GIA ĐỊNH - TGP SÀI GÒN

“VỮNG TIN” là chủ đề của Đại hội Giới Trẻ hạt 
Gia Định năm 2019. Chương trình đã diễn ra 
ngày 31.08.2019, tại giáo xứ Thanh Đa, TGP Sài 
Gòn. 

Đây là chương trình thường niên được tổ chức bởi 
ban Mục vụ Giới trẻ Giáo hạt Gia Định. Đêm hội 
diễn ra trong không khí vui tươi, năng động và 
bầu khí giao lưu, nối kết thân tình giữa các nhóm 
sinh viên, các bạn trẻ và nhiều thành phần tham 
dự khác. 

Chủ đề “Vững Tin” được diễn tả xuyên suốt 
chương trình, thông qua các bài hát, vở kịch 
đến từ các ca sĩ và nhóm trẻ. Đặc biệt, phần nói 
chuyện chuyên đề “Vững tin khi yêu” của bác sĩ 
Lan Hải đã góp phần giúp các bạn trẻ vững vàng 
hơn khi bước vào đời cùng với hành trang đức tin. 

Để giải đáp cho những câu hỏi về tình yêu, các 
bạn trẻ thường đặt ra: Làm sao để biết người 
mình yêu sẽ đem lại hạnh phúc cho mình? Không 
biết mình có đem hạnh phúc cho người mình yêu 
không?... Bác sĩ Lan Hải đã dùng hình ảnh “bia 
bọt”: “Bia là tình yêu, Bọt là cảm xúc. Rót nhanh 
sẽ nổi bọt nhiều, rót chậm sẽ được bia nhiều hơn. 

Hãy chậm một chút để có thể tìm thấy tình yêu qua 
6 bước:

1.  Khám phá giá trị bản thân: Muốn cho yêu thương 
trước hết phải có yêu thương. Người ta hạnh phúc vì 
những gì có thể cho đi.

2. Định hướng cho tình yêu qua nét đẹp hình thể/
năng lực/phẩm cách, qua các thói quen giao tiếp có 
văn hóa, biết nhận lãnh trách nhiệm trong tình yêu.

3. Rèn luyện kỹ năng sống: Phân biệt để nhận ra 
khác biệt; Gắn liền đức tin với nhân bản; Nhìn 
khủng hoảng như 'cơ hội' để trưởng thành; Rèn 
luyện lương tâm ngay thẳng.

4. Tránh ngộ nhận trong tình yêu

5. Xây dựng tình yêu trên nền tảng đạo đức, trên 
phương diện luân lý.

6. Gìn giữ phẩm giá của hôn nhân 

Đại hội tuy diễn ra ngắn ngủi, các bạn trẻ ra về 
trong niềm vui và luôn vững vàng trong đức tin, 
trong tình yêu, để có thể mang lại hạnh phúc cho 
mình và cho người.

BBT tổng hợp
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CÁCH THỨC NGƯỜI TRẺ LOAN BÁO TIN MỪNG

Một trong những cách thức để người trẻ thực thi lời Chúa và gắn kết với nhau là dùng chính tài năng, sức 
trẻ của mình phục vụ cho các sinh hoạt cộng đồng hoặc sinh hoạt của Giáo hội. Trong bản tin tháng này, 
Ban Biên tập hân hạnh giới thiệu đến quý độc giả một số nhóm đang hoạt động khá sôi nổi, vì những lợi 
ích cộng đồng, đem lại nhiều tác động tích cực đối với các bạn trẻ Công giáo nói riêng và xã hội nói chung. 

Với hy vọng, tinh thần năng động, ý hướng tốt đẹp của các nhóm sẽ là cầu nối để ngày càng có nhiều bạn trẻ 
hăng say với công cuộc loan báo Tin mừng.

1. BAN NHẠC LUMIÈRE

Là nơi gắn kết những bạn trẻ có thể không 
cùng chung ngành nghề, công việc nhưng 
cùng tìm thấy sự đồng điệu về cảm xúc, có 
chung niềm đam mê: âm nhạc, cách riêng 
đối với cây đàn violin.

Là nơi mỗi cá nhân muốn có sự nghiêm túc 
với niềm đam mê, muốn sử dụng nó như một 
công cụ để phục vụ, muốn cùng nhau tham 
gia những Thánh lễ thật linh thiêng, sốt sắng, 
những chương trình lớn nhỏ, những buổi 
thiện nguyện phi lợi nhuận nhưng đầy ắp tình 
thương của con người, để cống hiến, để hy 
sinh, để đem đến nhiều niềm vui cho xã hội, 
cho cộng đồng, tha nhân và nhất là cho bản 
thân chính mình.

 Là một nhóm sẽ cùng nhau tập và sẽ cố gắng 
hết mình làm nên những bản nhạc hòa tấu, 
những bài nhạc đệm cho dàn hợp xướng hoặc 
ca đoàn nhà thờ theo cách riêng của mình.

 Là nơi các thành viên cùng nhau trao đổi về 
kiến thức, chuyên môn, để cùng phát triển, 
nuôi dưỡng niềm đam mê lớn lao theo thời 
gian, hướng đến sự chuyên nghiệp, sự thăng 
hoa của cảm xúc và âm nhạc.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

o Tham gia phục vụ Thánh lễ định kỳ tại nhà nguyện 
Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn (180 
Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3), lúc 7h sáng 
Chủ Nhật thứ 4 của tháng.

o Lịch tập: 13h trưa Chúa nhật tuần thứ 2, 3 trong 
tháng, hoặc sẽ tăng cường buổi tập để đáp ứng tiến 
độ công việc.

o Tham gia các buổi thiện nguyện xã hội theo hướng 
phi lợi nhuận.

** Hiện tại, ban nhạc Lumière đang tìm kiếm các 
bạn trẻ biết chơi đàn violin, viola, cello, flute hoặc 
clarinet. Các bạn trẻ có thể liên hệ với nhóm để cùng 
cộng tác và góp thêm một cánh tay đắc lực vào việc 
loan báo Tin Mừng.

LIÊN HỆ: 

Trưởng nhóm: Nguyễn Thành Phát – 
0859006696

Email:  
lumieremusicband@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/
lumieremusicband/

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- Tổ chức các buổi Cầu nguyện 
dành cho tất cả mọi người, 
đặc biệt với các bạn trẻ Công 
giáo, giữa bộn bề lo toan, bận 
rộn, hối hả trong cuộc sống, có 
những giây phút tĩnh lặng, cầu 
nguyện, trò chuyện mật thiết 
với Chúa hơn, với những lời ca 
ngắn, đơn sơ qua các bài hát từ 
Cộng đoàn Taize. 

- Các giờ cầu nguyện đều diễn 
vào lúc 19h30-20h30, tại các 
địa điểm sau:

● Thứ 4 tuần đầu tháng tại nhà 
thờ Mactynho - 16A Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường Đa Kao, 
Quận 1, TP.HCM

● Thứ 4 tuần thứ 3 của tháng: 
Trung tâm Đắc Lộ - Dòng Tên 
- 171 Lý Chính Thắng, Quận 3, 
TP.HCM

● Thứ 6 cuối tháng lẻ: Nhà thờ 
Phanxico Đakao - 50 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, TP.HCM (có Cha ngồi 
tòa giải tội)

● Thứ 4 tuần thứ 2 của tháng 
chẵn: Nhà nguyện cổ - Trung 
Tâm Mục Vụ

- Cộng tác trong các kỳ Đại hội 
Giới trẻ TGP Sài Gòn, các hoạt 
động khác: tĩnh tâm, phục vụ 
các buổi cầu nguyện tại giáo xứ, 
thăm các vùng khó khăn,...

- Tập hát định kỳ mỗi tối thứ 7: 
19h15-21h30 tại nhà thờ Mac-
tynho - 16A Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường Đa Kao, Quận 1, 
TP.HCM

sẻ chia và thăng tiến đời sống 
vật chất, văn hoá và đức tin của 
cộng đồng qua những chương 
trình đến với những vùng đất và 
con người kém may mắn hơn, 
trong thời gian đủ dài, với tinh 
thần và nền giáo dục của Don 
Bosco.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

• Đi tình nguyện dài ngày tại 
những vùng thiếu điều kiện phát 
triển. 

• Quan tâm giúp đỡ những 
người hoạn nạn và làm việc tình 
nguyện ngắn ngày tại nơi mình 
sống. 

• Sống tình tương thân, sẻ chia 
khó khăn và kinh nghiệm đức 
tin với anh chị em trong nhóm.

- Các chương trình do nhóm tổ 
chức

• Hằng năm, vào dịp hè (tháng 
6,7,8) nhóm gửi các TNV đến 
các vùng khó khăn để làm tình 
nguyện như Sapa, Cam Đường, 
Gia Lai, và hiện có một số bạn 
TNV đang ở vùng Sihanoup-
Campuchia,... Công việc chủ 
yếu của các TNV tại đây là dạy 
học cho trẻ em, lên các dự án 
phát triển bền vững hơn, chia sẻ 
đức tin,...

• Trong năm 2019, nhóm gửi 
khoảng 70 TNV đến các điểm 
nói trên, ở liên tục trong 2 tháng. 
Riêng điểm Campuchia, các 
bạn TNV ở lại dài hơn (khoảng 
4-6 tháng).

3. HEART IN HAND 

“Heart in Hand” là tên gọi của 
nhóm Tình Nguyện Viên (TNV) 
Salêdiêng Việt Nam. Nhóm gồm 
có các bạn trẻ Công Giáo và 
không Công Giáo, muốn đào 
sâu và lan toả trong đời sống cá 
nhân và cộng đồng nền văn hoá 
tình thương như Tin Mừng Ki-tô 
giáo mời gọi, cụ thể bằng việc 

LIÊN HỆ: 

Trưởng nhóm: Phạm Hoàng Chính - 0985312370 

Email: mactynho.saigon@gmail.com

Fanpage: facebook.com/nhomcaunguyen.mactynho/

LIÊN HỆ

Trưởng nhóm: Nguyễn Ngọc Huy- 0835 866 009

Email: ngochuy241093@gmail.com

Fanpage: facebook.com/heartinhandsalesianvolunteers/

Nguyên Hương tổng hợp

2.  NHÓM CẦU NGUYỆN MẠCTYNHO – TAIZÉ VIETNAM
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PHÓNG SỰ ẢNH 

“Trung Thu 
        Yêu Thương”

Đến hẹn lại lên, khi sắc vàng bắt đầu đổ 
màu nhuộm từng tán lá, từng cánh đồng, 
khi cơn gió bắt đầu se se, khi hương ổi, 

hương cốm, hương hoa sữa dần trở nên nồng 
nàn... ta mới chợt nhận ra, mùa thu đã về. Mùa 
thu tới còn gắn liền với một cái Tết dân gian mà 
ai ai cũng háo hức, đó là Tết Trung thu. Trung 
thu không chỉ là Tết cho thiếu nhi với những 
màn rước đèn, múa lân, ăn quà bánh. Trung thu 
còn là dịp để gia đình đoàn tụ, để những người 
con nơi phương xa trở về quây quần bên chiếc 
bàn tròn, cùng thưởng thức miếng bánh nướng, 
bánh dẻo thơm ngon, vừa ngắm trăng vừa kể 
chuyện vui buồn”. (https://mytour.vn)

Trong bản tin tháng này, thân mời quý độc giả 
cùng nhìn ngắm lại những khoảnh khắc đong 
đầy yêu thương được gởi về từ mọi miền đất 
nước. BBT chân thành cảm ơn các nhóm Giới 
trẻ đã đóng góp hình ảnh để chúng tôi có thể 
hoàn thành phóng sự ảnh này. 

Giáo xứ Thiên Ân – TGP Sài Gòn
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Giáo xứ Rạch Giồng – GP Mỹ ThoGiáo xứ Mỹ Vân – GP Phú Cường
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Giáo xứ Hoằng Phước 
                               – GP Đà Nẵng

30 31BẢN TIN ONLINE THÁNG 10/2019 BẢN TIN ONLINE THÁNG 10/2019



Giáo xứ Ka Đơn – GP Đà Lạt
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VÀ THẬT SỰ, CHÚA ĐÃ ĐỒNG HÀNH ĐẾN CÙNG

Mình vẫn tin tưởng tuyệt đối (100% luôn như vậy), nếu làm gì tốt đẹp, 
Chúa sẽ chẳng thể nào không đồng hành được, Chúa đồng hành qua 
nhiều cách, đặc biệt trong chuyến đi Trung Thu 14-15/09/2019 vừa qua 
tại họ đạo Rạch Giồng, Trà Vinh là một ví dụ điển hình.

NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI
Buổi tối trước khi đi, Sài Gòn mưa tầm tã, và cũng 
xảy ra y chang như vậy dưới Rạch Giồng. Nhưng 
khi mọi người tập trung tại điểm đón, con mưa đã 
dứt hẳn, 60 con người, nhiều độ tuổi khác nhau, 
không cùng tôn giáo, nhiều người lần đầu tiên gặp 
gỡ, chưa quen biết nhau, chỉ tin tưởng xem qua 
chương trình đăng trên facebook cá nhân và đăng 
ký tham dự. 

Quả là tuyệt vời sau 3 tiếng di chuyển, xe đã đến 
bến phà Cổ Chiên như kế hoạch. Sau đó, cả nhóm 
được đón bởi một người, ban đầu mọi người đều 
tưởng nhầm là bạn tu sinh nào đó, nhưng quả 
thật, lại là Cha xứ của họ đạo, Ngài rất hăng hái 
và quá nhiệt thành!

Tụi mình đến nhà thờ khoảng 11 giờ trưa, bữa 
cơm đạm bạc đậm chất vùng quê. Rạch Giồng là 
một nhà thờ nằm trên một cồn đất tách biệt hoàn 
toàn, bốn bên là sông nước, muốn vào đất liền chỉ 
có cách đi qua phà. Đó cũng là lý do khiến họ đạo 
rất hiếm khi nhận được sự quan tâm, chú ý của 
nhiều người.

TRẢI NGHIỆM KHÓ QUÊN
Chương trình trung thu ở họ đạo Rạch Giồng 
được tổ chức dành cho tất cả các em tại địa 
phương, không phân biệt tôn giáo, độ tuổi. Có 
những gian hàng trò chơi vận động: đi cầu khỉ, 
ném banh vào lỗ, đá banh,... hoặc tô tranh cho 
các em bé nhỏ. Chương trình văn nghệ cũng 
được chính các anh chị trong chuyến đi đồng 
hành cùng thực hiện, tiết mục ảo thuật, đố vui 
có thưởng, thi hát,... tạo nên những phút giây 
mừng trung thu thật ý nghĩa cho các em. Kết 
thúc chương trình là phần phát bánh trung thu 
và rước lồng đèn trong bầu trời đêm lung linh 
ngàn sao và ánh trăng sáng huyền ảo (trong 
lúc đó Sài Gòn vẫn mưa tầm tã). Ngoài ra, 
nhóm đã tặng 700 phần quà cho các em, kèm 
một ti vi 60ich để thiếu nhi và giáo dân có thể 
xem phim giáo dục vào những ngày cố định 
trong tuần.

Sáng sớm ngày chủ nhật, bữa cơm sáng nhanh 
chóng kết thúc để dành thời gian cho các ban 
đi thăm các gia đình nghèo. Cha xứ là người đề 
xuất danh sách, nhưng Ngài cũng không phân 
biệt tôn giáo, đây là một cơ hội để các thành 
viên có dịp tìm hiểu và cảm thông với người 
dân địa phương. Đường đi lại quả là vất vả, 
sình lầy, trơn trượt, nhưng cảm thương thay, 
người dân ở đây, họ phải đi lại trên những con 
đường đó hàng ngày để mưu sinh. Một trong 
những điểm nhấn của chuyến đi lần này, chúng 
mình mỗi bạn trồng một cây xanh cho vùng 
này, một thông điệp nhỏ bé mà ban tổ chức 
muốn dành cho các bạn tham dự chuyến đi.

Từ lúc lên xe đến khi trồng cây, trời quang 
mây tạnh, trong khi nghe nói ở Sài Gòn và các 
tỉnh lân cận trời vẫn mưa tầm tã. Chỉ cho đến 
giờ cơm trưa chuẩn bị ra về, một cơn mưa rào 
ngang qua như nguồn nước mát tưới tắm cho 
những cây mới trồng. Trong quãng thời gian di 
chuyển qua phà và trên đường về, trời mát dịu 
dàng, mọi người đến nhà một cách bình an. Và 
sự thật, Chúa đã đồng hành với chúng mình 
đến cùng.

Phạm Hoàng Chính
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    trung thu này chỉ muốn 

                  về nhà thôi!
Đó chắc chắn sẽ là những gì mình sẽ nói nếu như bất kì ai 
hỏi mình về mùa trung thu năm nay. Lại một mùa trung 
thu nữa đã tới, không khí hẳn đã tràn ngập khắp các nẻo 
đường Sài Gòn. Đèn lồng vàng đỏ, đèn cá chép hồng, đèn 
rồng, đèn phượng, bánh trung thu…

Mình là một du học sinh đang học tập và sinh hoạt 
tại một nơi cách Việt Nam đến nửa vòng trái đất, 
một khoảng cách không hề nhỏ chút nào. Đã hơn 
một năm kể từ ngày mình bước chân đến nơi xa lạ 
này. Không người thân, không cha mẹ, không bạn 
bè. Hẳn mọi người cũng đã một phần thấy được sự 
cô đơn lạnh lẽo nơi đây.

Mình cũng là một Thiếu Nhi Thánh Thể, cũng đi 
sinh hoạt đều đặn như mọi thiếu nhi khác dù cho ở 
nơi đất khách này. Và chính nơi đây, mình cũng đã 
có một buổi trung thu rất vui vẻ ở Đoàn mình, với 
những món quà quen thuộc hằng năm: bánh trung 
thu, bánh đậu xanh, bánh cốm, rước lồng đèn…

Chúng mình đã có một buổi vui chơi trong bầu khí 
ấm áp và tràn ngập tình yêu thương. Chúng mình 
vui chơi trung thu cùng Chúa, cùng nhau sinh hoạt. 
Đoàn cũng đã hát một bài hát về chú Cuội, chị 
Hằng cùng với những người Việt Nam sinh ra ở đây. 
Cùng với các bạn cũng là du học sinh như mình, 
chúng mình đã giúp họ hiểu hơn về cái gọi là Tết 
Trung thu - Tết của thiếu nhi.

Dù chỉ là những hoạt động rất đơn sơ nhưng chúng 
mình đã bên nhau trong khoảnh khắc ấy, cùng 
nhau san sẻ nỗi cô đơn và nhớ nhà da diết, trao 
những cái nắm tay ấm áp và động viên nhau cố 
gắng hơn để thực hiện ước mơ của mình. Đó thật sự 
là những khoảnh khắc đầy ý nghĩa đối với cá nhân 
mình. Chỉ cần có Chúa thì nơi nào cũng sẽ tràn đầy 
sự vui vẻ.

Mặc dù vậy, trung thu năm nay của tôi, có chút gì 
đó chạnh lòng. Nhìn mọi gia đình ở Việt Nam có thể 
quây quần bên nhau, cùng đón một mùa trung thu 
ý nghĩa, thật sự đôi lúc mình chỉ muốn từ bỏ mọi 
thứ để về nhà, về chung vui với bạn bè gia đình, 
người thân, cha mẹ. Đây đã là lần thứ hai mình đón 
trung thu nơi xa nhà, xa giáo xứ cũ của mình ở Việt 
Nam, thật sự cảm giác bây giờ rất khó tả.

Trung thu phải xa nhà, không được đoàn tụ cùng 
gia đình là nỗi niềm tiếc nuối, day dứt, cũng là 
mong mỏi của biết bao người con xa quê. Mình 
nhớ về những năm trung thu đã qua, mình nhớ về 
những vui vẻ mà gia đình tôi đã trải qua ngày ấy, 
mình còn nhớ cả sự ấm áp mà mình đã được ban 
tặng suốt những năm trước đó. 

Mình rất nhớ cha mẹ, người đã nuôi dưỡng mình 
suốt bao năm qua. Tết Đoàn viên năm sau, mình 
mong sẽ được đoàn tụ cùng gia đình, cùng thưởng 
thức bánh trung thu ngọt ngào và phá cỗ Trung thu 
ấm áp. Mình sẽ có thể nói lời cảm ơn trực tiếp tới 
mọi người đã luôn giúp đỡ và đông viên mình suốt 
những tháng ngày mình sống ở nơi đây. Mình yêu 
tất cả mọi người và nhớ mọi người rất nhiều.

Đi xa con thấy nhớ nhà

Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ ngày đoàn viên

Một người con xa xứ
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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 2)

10. El Salvador: Đức Mẹ Hòa bình

9. Ecuador: Đức Mẹ Quinche

Đức Mẹ 
Quinche hay 
Virgen del 
Quinche được 
ghi nhận với 
nhiều phép 
lạ và ân sủng 
sau khi người 
Ấn Độ cải đạo 
tôn kính Mẹ. 
Tượng được 
chạm khắc trên 
gỗ. Ngày lễ của 
Mẹ là 21/11.

Đức Mẹ Hòa bình của El Salvador

(Phiên bản Nữ Vương Hoà Bình ở HCM  
là bức tượng trước nhà thờ Đức Bà)

Đức Mẹ Hòa bình hay Virgen de la Paz được đại 
diện với một nhánh ô liu, là biểu tượng của hòa 
bình. 

Truyền thuyết kể rằng vào năm 1682, một số 
thương nhân tìm thấy một chiếc hộp bỏ hoang trên 
bờ phía Nam của El Salvador nhưng không mở 
được hộp vì nó được đóng chặt và niêm phong. Họ 
buộc chiếc hộp trên lưng con lừa và định mang nó 
đến thành phố San Miguel. Khi đi ngang qua nhà 
thờ giáo xứ, con lừa nằm xuống đất. Sau đó, họ đã 
có thể mở hộp và thấy nó chứa bức tượng cúa Đức 
Mẹ đang giữ đứa trẻ. Vào tháng 9 năm 1787, cư 
dân của thành phố quy cho bức tượng bảo vệ sự 
an toàn của họ khi bị đe dọa bởi một vụ phun trào 
núi lửa. Đức Mẹ cũng được xem như một hình mẫu 
của hòa bình giữa các phe phái chiến tranh trong 
nước tại thời điểm chiến tranh giành độc lập. Bức 
tượng được trao vương miện long trọng vào tháng 
11 năm 1921, trước sự chứng kiến của tổng thống 
nước này. Ngày lễ của Mẹ là 21/11.

11.  Guatemala: Đức Mẹ Mân côi

12.  Honduras: Đức Mẹ Suyapa 13.  México:  Đức Mẹ Guadalupe

14.  Nicaragua: Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội  của El  V ie jo

Đức Mẹ Mân côi hay Virgen del Rosario là một bức tượng 
được làm bằng bạc, mang một chuỗi tràng hạt dài và 
ôm một đứa trẻ dường như đang ngủ. Các nhà lãnh đạo 
của phong trào độc lập đã chọn Mẹ làm người bảo trợ 
của mình vào năm 1821. Theo một phiên bản được lan 
truyền, Đức Mẹ đã đi bộ khắp châu Mỹ và đứa trẻ trên 
tay ngủ thiếp đi khi đến Guatemala, vì vậy hình ảnh đó 
vẫn còn được giữ lại tới bây giờ. Các tín đồ cũng cho rằng 
khuôn mặt điêu khắc của bức tượng đổi màu từ hồng 
nhạt sang nhợt nhạt hơn như một dấu hiệu cho thấy sẽ có 
những khó khăn cho đất nước. Lễ của Mẹ là ngày 7/10.

Đức Mẹ Suyapa hay Virgen 
de Suyapa là một tác phẩm 
điêu khắc nhỏ của Đức 
Trinh Nữ Maria, được làm 
bằng gỗ tuyết tùng, và chỉ 
cao 6.5 inch được một người 
đàn ông tìm thấy vào năm 
1747. Bức tượng được lưu 
giữ tại Basílica de Suyapa ở 
Suyapa, ngoại ô thủ đô Te-
gucigalpa, và được diễu hành 
qua nhiều khu vực khác của 
Honduras mỗi năm vào đầu 
tháng Hai. Hàng ngàn người 
từ khắp Trung Mỹ thực hiện 
các chuyến hành hương đến 
thăm bức tượng vào ngày lễ 
của Mẹ là ngày 3 tháng 2.

Đức Mẹ Guadalupe 
hay Virgen de Gua-
dalupe là Đức Mẹ 
hiện ra với Juan Die-
go, một người Ấn Độ 
gốc Aztec và tự tiết lộ 
với ông là "Đức Mẹ 
đồng trinh của Thiên 
Chúa thật", và Mẹ 
muốn xây dựng một 
Đền thờ ở đó để làm 
chứng cho tình yêu, 
lòng trắc ẩn và sự bảo 
vệ của Mẹ. Sau vài 
lần xuất hiện, Mẹ đã 
in hình ảnh của mình 
trong áo choàng của 
Juan Diego (tilma). 
Mọi người đều tin và 
sự tôn kính bắt đầu 
và ngay sau khi xây 
dựng Đền thờ trên 
đỉnh núi Tepeyac. 
Vương cung thánh 
đường ở Mexico City 
là đền thờ quan trọng 
nhất đối với Mẹ, dưới 
danh hiệu Đức Mẹ 
Guadalupe ở tất cả 
các lục địa Châu Mỹ. 
Ngày lễ của  là ngày 
12/12.

Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội của El Viejo hay la Inmaculada Con-
cepción de El Viejo là có một truyền thuyết cho rằng Thánh Therese 
thành Avila đã đưa bức tượng này cho anh của mình, người đã mang 
nó đi khắp nơi. Anh đến Trung Mỹ, đáp xuống "Realejo", lúc đó là 
cảng quan trọng nhất của Nicaragua. Một căn phòng trong nhà anh 
trở thành một nhà nguyện, nơi những người hàng xóm bị thu hút bởi 
biểu cảm tuyệt đẹp của khuôn mặt Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. Khi 
được lệnh chuyển đến Perú, anh ta đã cố gắng mang theo bức tượng, 
nhưng việc di chuyển liên tục bị hoãn lại nhiều lần vì thời tiết xấu; 

cho đến khi anh nhận ra ý muốn của Chúa nên anh từ bỏ bức tượng yêu quý của mình và để lại 
cho những người dân ở đó. Đức Mẹ đã ở lại mãi mãi ở Nicaragua. Ngày lễ của Mẹ là ngày 8/12.
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15. Panama: Đức Mẹ La Antigua

16. Paraguay: Đức Mẹ phép lạ của Caacupé

17. Perú: Đức Mẹ nhân từ

Đức Mẹ La Antigua hoặc Santa María de la Antigua (có 
nghĩa là thời cổ đại). Bức tượng từng đặt trong một Nhà 
thờ ở Sevilla, Tây Ban Nha và Mẹ được đưa đến đây 
năm 1510. Người Tây Ban Nha đã đặt tên cho một ngôi 
làng để vinh danh Mẹ, sau khi giành chiến thắng trong 
trận chiến với người bản địa. Ngày lễ của Mẹ là ngày 9 
tháng 9.

Đức Mẹ của các phép lạ Caacupé hoặc Señora de los 
Milagros biểu lộ với một người Ấn Độ đã cải đạo, người 
này đã điêu khắc hai bức tượng của Đức Trinh Nữ Maria 
như lòng biết ơn về sự bảo vệ của Mẹ giúp anh ta thoát 
khỏi sự truy bắt của các chiến binh của một bộ lạc đối 
thủ. Một bức lớn đượ đặt trong nhà thờ Tobali, tượng 
nhỏ hơn để anh thờ trong nhà. Nhiều năm sau đó, đã có 
một trận lụt lớn quyét sạch mọi thứ. ác tu sĩ dòng Phanx-
icô, cùng với người dân trong vùng cùng cầu nguyện cho 
nạn lụt được qua khỏi. Ngay sau đó một phép lạ xảy ra. 
Nước rút đi và bức tượng nhỏ bỗng xuất hiện một cách 
kỳ diệu trên mặt hồ, và từ đó được gọi là Đức Trinh Nữ 
của Phép Lạ (La Virgen de los Milagros). Ngày lễ kính 
là ngày 8/12, cũng là ngày lễ tôn giáo quan trọng nhất 
của Paraguay.

Đức Mẹ nhân từ, hay Virgen de la Merced, được các tu sĩ 
Mercedian mang đến truyền đạo khi đi cùng với những 
thực dân xâm lược Peru, mang theo Đấng bảo trợ của 
mình, Đức Trinh nữ của Lòng thương xót, một tước hiệu 
Thánh Mẫu của thế kỷ thứ mười ba. Mẹ được tuyên bố 
là "Người bảo trợ của vùng đất Peru" và "Người bảo trợ 
của quân đội Cộng hòa". Vào thế kỷ độc lập đầu tiên của 
quốc gia, bức tượng đã được trao vương miện và nhận 
được danh hiệu "Grand Marshall của Peru", vào ngày 24 
tháng 9 năm 1921, Lễ Đức Mẹ Từ bi, kể từ đó tuyên bố 
là một ngày lễ quốc gia. Mọi năm quân đội tỏ lòng tôn 
kính với cấp bậc quân sự cao đối với Mẹ. Ngày lễ của  là 
ngày 24 tháng 9.

18.Puerto Rico: Đức Mẹ thiêng liêng

19. Uruguay: Đức Mẹ Ba Mươi Ba

20. Venezuela: Đức Mẹ Coromoto

Đức Mẹ thiêng liêng hay Virgen de la Divina Providencia 
là một sự sùng kính từ thế kỷ 13 bắt đầu ở Ý và đã trở 
thành Đấng bảo trợ của Puerto Rico khi một giám mục 
mới đến. Người nài xin Đức Mẹ gìn giữ ngôi vương cung 
thánh đường và tài chánh của giáo phận ngài khỏi bị 
khánh tận. Một ngôi đền nổi tiếng đã được xây dựng 
và thờ phượng Đức Mẹ. Hình ảnh ban đầu của Đức Mẹ 
Thiên Chúa là một bức tranh sơn dầu. Đức Trinh Nữ 
Maria bế một em bé Jesus đang ngủ, trong khi Mẹ nhìn 
bé và nhẹ nhàng nắm tay bé. Ngày lễ của  là ngày 19 
tháng 11.

Đức Mẹ Ba mươi ba hay Virgen de los 33 được mang đến 
bởi các sứ mệnh truyền giáo mà Dòng Tên đã có ở Para-
guay. Năm 1825, ba mươi ba người yêu nước Uruguay 
đã đổ bộ lên các bãi biển của Agradecida để bắt đầu giải 
phóng đất nước của họ. Khi đến Florida (một lãnh thổ 
của người Uruguay), họ đã đến nhà thờ nhỏ và đặt tương 
lai của quốc gia mới dưới chân Đức Trinh Nữ. Ngày lễ 
của là chủ nhật thứ hai trong tháng 11.

Câu chuyện Đức Mẹ Coromoto hoặc Virgen Coromoto 
nói rằng Đức Trinh Nữ Maria đã xuất hiện hai lần với 
người đứng đầu một bộ lạc địa phương, người đã từ chối 
chịu phép rửa tội. Khi ông cố tóm lấy Mẹ, Mẹ biến mất, 
để lại một bức tranh nhỏ của Mẹ. Ông tin và đã rửa 
tội. Năm 1942, Mẹ được tuyên bố là Người bảo trợ của  
Venezuela. Ngày lễ của Mẹ là ngày 8 tháng 9.

Thái Hằng tổng hợp
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2. Thánh Têrêsa Lisieux – Con đường thơ ấu thiêng liêng

Thánh nhân gọi đây là “quyển sách về lòng thương xót của 
Thiên Chúa” nhằm nhấn mạnh sự hiện diện và hành động của 
một Thiên Chúa đầy lòng xót thương trong cuộc đời Ngài. Ngoài 
ra, tác phẩm nổi tiếng thần bí, cũng là tác phẩm lỗi lạc nhất của 
Ngài là “Lâu đài nội tâm” (El Castillo interior -1577). Tác phẩm 
là một lối giải thích khác về hành trình tâm linh của chính Thánh 
nhân. Đây là tập sách về chỉ dẫn cách phát triển đời sống Kito 
hữu đến mức toàn diện, dưới tác động của Chúa Thánh Thần.

Về hướng dẫn đời tu, Thánh Têrêsa Avila có 2 tác phẩm nổi 
tiếng: “Đường trọn lành” (El Camino de Perfeccion - 1566) bao 
gồm các hướng dẫn và lời khuyên dành cho các tập sinh của ngài 
và “Sách các nền tảng” (Libro de la fundationes) được viết trong 
khoảng các năm 1573 đến 1582 để trình bày, hướng dẫn về đời 
sống của những cộng đoàn tu sĩ mới hình thành.

HAI “ĐẠI THÁNH” TÊRÊSA VĨ ĐẠI

Tiểu sử 
- 1515: sinh tại Aila - Tây Ban Nha

- 1536 (21 tuổi): gia nhập Đan viện 
Nhập Thể của dòng Cát Minh tại 
Avila

- 1562 (47 tuổi): sáng lập tu viện Cát 
Minh (Camelo) với quyết tâm cải tổ 
đường lối tu trì trong Giáo hội. Với 
quyết tâm sắt đá, 17 tu viện nữ đã 
ra đời trong thời gian Ngài còn sống. 

- Sau lần gặp thánh Gioan Thánh 
Giá (1545-1591), hai Thánh nhân 
đã cộng tác với nhau để thành lập 15 
tu viện Cát Minh cải tổ dành cho nam 
đan sĩ. 

- 1580: Tòa thánh công nhận dòng 
Cát Minh cải tổ là một tỉnh dòng độc 
lập. Đây là khởi điểm đầu cho dòng 
Cát Minh không đi giày (Discalced 
Carmelites).

- 15/10/1582: Thánh Têrêsa Avila 
qua đời 

- 1622: Đức Giáo hoàng Grêgôriô XV 
ghi danh Ngài vào sổ bộ các Thánh

- 1970: Thánh Giáo hoàng Phaolô 
VI tuyên phong Ngài là Tiến Sĩ Hội 
Thánh

Tiến sĩ Hội thánh là một tước hiệu đặc biệt với Hội thánh Công giáo. Tiêu chuẩn để quyết định cho một người nhận 
tước vị này là mức độ thánh thiện và sự hiểu biết cao sâu, giáo huấn của họ mang lại lợi ích lớn lao cho đời sống 
của Giáo Hội. 

Tháng 10 là tháng đặc biệt quan trọng với các chị em dòng Cát Minh (Camelo) bởi hai “Đại Thánh” của họ cùng 
được kính nhớ: Thánh Têrêsa Lisieux (Têrêsa Hài Đồng Giêsu hoặc Têrêsa Thánh nhan) và Thánh Têrêsa Avila 
(Têrêsa Giêsu). Cả hai vị đều được tôn phong là Tiến sĩ Hội thánh.

1. Têrêsa Avila – vị Thánh khai sáng

Thánh Têrê-
sa Avila, còn 
được biết đến 
với danh hiệu 
Thánh Têrêsa 
Giêsu. Ngài đã 
để lại cho hậu 
thế rất nhiều 
sách hướng 
dẫn tu trì và 
đời sống thiêng 
liêng. Nổi bật 
là bộ tự truyện 
“El libro de 
la vida” được 
viết năm 1565. 

Tiểu sử
- 1873: sinh tại Alencon, Pháp
- 1888: gia nhập dòng kín Cát Minh
- 1896: Thánh nhân bị ho ra máu lần đầu tiên
- 30/9/1897: Thánh nhân qua đời 
- 1925: được phong Hiển Thánh bởi Giáo hoàng Pio XI
- 1939: Đức Giáo hoàng Pio XI phong tước hiệu Bổn mạng 
các xứ truyền giáo
- 1997: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II tuyên phong Ngài 
là Tiến Sĩ Hội Thánh

Đối lập hình ảnh với một Đại Thánh 
sáng lập dòng tu, cải cách lối sống, 
mở mang giáo dục,… là một vị 
Thánh bé nhỏ, “hậu bối” với thánh 
Têrêsa Avila tới 300 năm, cùng là 
đan sĩ dòng Cát Minh. Đó là thánh 
Têrêsa Lisieux (1873 -1879). Đây là 
vị Thánh qua đời rất trẻ, khi chỉ mới 
24 tuổi. Ngài chỉ sống trong bốn bức 
tường của dòng kín. Nhưng sau khi 
mất, người ta vô tình đọc được hồi ký 
“Truyện về cuộc đời” của Ngài, được 
xuất bản một năm sau đó với tựa đề 
“Truyện một tâm hồn”, cả thế giới 
phải ngã mũ thán phục về tư tưởng 
và cuộc đời của Ngài. 
Chưa đầy 15 tuổi, Ngài đã trở thành 
nữ tu Cát Minh với mong muốn “cứu 
vớt các linh hồn và cầu nguyện cho 
các linh mục”. Cùng thời điểm đó, 
cha của Ngài bắt đầu trải qua một 
căn bệnh tinh thần trầm trọng và đau 
đớn. Điều đó khiến Ngài luôn chiêm 
niệm về dung nhan Đức Giêsu trong 
cuộc Khổ nạn. Vì thế, khi là một nữ 
tu, Ngài chọn danh hiệu Têrêsa Hài 
Đồng Giêsu và Têrêsa Thánh Nhan 
để diễn tả hành trình cuộc đời của 
Ngài trong sự hiệp thông với các mầu 
nhiệm trọng tâm của Kitô giáo (Nhập 
thể và Cứu chuộc).
Thánh nhân đã sống những tháng 
ngày trong sự đau khổ triền miên 
của bệnh tật. Có thể nói, 18 tháng 
cuối cùng của cuộc đời Người là một 
cuộc tử đạo không ngừng. Thân xác 

bị đau đớn, nội tâm bị thử thách. 
Nhưng, thánh nhân đã sống hết mình 
vì tình yêu. Cũng như Đức Maria đã 
kiên vững đứng kề bên Thánh Giá 
Chúa, Têrêsa đã sống bằng đức tin 
phi thường nhất, như một luồng ánh 
sáng trong chốn tăm tối đang xâm 
chiếm linh hồn Ngài. Chị nữ tu Cát 
Minh nhận thấy rằng, mình đang trải 
qua cuộc thử thách lớn lao vì ơn cứu 
độ cho tất cả những người vô thần 
của thế giới hiện đại, những người 
mà Thánh nhân gọi một cách thân 
thương là “những người anh chị em 
của tôi”.
Trong khi chiến đấu với bệnh tật, 
Têrêsa đã sống tình huynh đệ một 
cách mãnh liệt với các chị em nữ tu 
trong cộng đoàn, với hai vị truyền 
giáo – những người anh em tinh thần, 
với các linh mục, với tất cả mọi người, 
đặc biệt với những ai đang ở nơi xa 
nhất. Ngài thực sự đã trở thành một 
“người chị em” cho mọi người. Giữa 
cơn thử thách lớn lao, Têrêsa trở 
thành “Tình yêu giữa lòng Giáo hội” 
bằng cách thực hiện những điều tầm 
thường nhất trong đời sống hằng ngày 
với một tình yêu phi thường, lớn lao. 
Têrêsa đã an nghỉ tối ngày 30/9/1987 
khi đang ngắm nhìn Thánh Giá Chúa 
nắm chặt trong tay, sau khi thốt lên 
lời cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa của 
con, con yêu mến Ngài!”. Những lời 
thổ lộ đơn sơ sau cùng này là trọng 
tâm toàn bộ các tác phẩm của Têrê-

sa. Nơi Têrêsa, hành vi yêu mến biểu 
lộ trong giây phút cuối đời như hơi thở 
liên tục của linh hồn, là nhịp đập không 
ngừng của con tim. 
Cuộc đời của hai vị nữ Tiến sĩ Hội thánh 
là cuộc đời của tình yêu, của việc gắn 
kết mật thiết hoạt động cầu nguyện với 
Thiên Chúa, qua đó linh hồn được nuôi 
dưỡng và hợp nhất được với Ba Ngôi 
Thiên Chúa. Xin hai Thánh nhân cầu 
bầu và chỉ dẫn cho Giáo hội hoàn vũ, 
Giáo hội Việt Nam và mỗi người trong 
chúng ta trong thời đại này. Amen.

Saonuidl.

Với dự điều tra và chuẩn nhận của Thánh bộ 
phong Thánh và Bộ Giáo lý Đức tin, Giáo 
hội tuyên bố một người nào đó là Tiến sĩ Hội 
thánh. Việc này do chính Đức Giáo hoàng 
hay một Công đồng chung được Ngài chuẩn 
y tuyên bố. 

Việc đặt tên Tiến sĩ Hội thánh bắt đầu vào 
năm 1298, khi Đức Giáo hoàng Bonifaciô 
VIII tôn vinh bốn nhà thần học và học giả 
kiệt xuất là những Tiến sĩ Hội thánh: Thánh 
Augustinô, Thánh Ambrôsiô, Thánh Giêrôn-
imô và Thánh Grêgôriô Cả. Hiện nay có 36 
vị Tiến sĩ Hội thánh. 

Bốn phụ nữ được gọi là Tiến sĩ Hội thánh 
trong những thập kỷ gần đây: Đức Phaolô 
VI tuyên bố tước vị cho Thánh Têrêsa thành 
Avila và Thánh Catherina thành Siena vào 
năm 1970; Đức Gioan Phaolô II tuyên bố 
cho Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu vào năm 
1997; Đức Bênêđictô XVI tôn vinh Thánh 
Hildegard thành Bingen vào năm 2012.

(Nguồn: gpquinhon.org)
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Đâu là động lực của đời em?
Động lực của em ở đâu khi  không có ba mẹ ở 
bên? Động lực của em ở đâu khi mỗi sáng thức 
dậy lại chẳng có chút gì lấp đầy bao tử trống 
rỗng? Động lực của em ở đâu khi hôm nay đến 
ăn nhờ nhà này, ngày mai lại ở đậu nhà khác; 
xung quanh em cũng chỉ là những lời cáo tội 
mà không phải là những lời khích lệ động viên? 
Động lực của em ở đâu khi thức dậy mà không 
biết hôm nay mình sẽ phải làm gì?

Tôi chỉ biết ôm em vào lòng, xoa đầu em và 
thì thầm: “Con đến nhà Sơ nhé, con là đứa trẻ 
thông minh, con sẽ học giỏi. Từ nay, buổi sáng 
con đến trường học, rồi về nhà Sơ ăn cơm trưa, 
được chơi, được ngủ và học thêm, rồi chiều sẽ 
về nhà…”

Cái đầu gật nhẹ một chút như để nhận lời, và 
dường như vẫn chưa hiểu hết lời hứa hẹn này 
sẽ thế nào, nhưng ánh mắt long lanh hơn, nét 
mặt rạng rỡ hơn.

Con có biết khóc không?
“Có lẽ những ai trong chúng ta có một cuộc sống thoải mái 
dễ chịu thì sẽ không biết khóc. Có những thực tế trong đời 
sống chỉ có thể được nhìn thấy bằng đôi mắt từng đẫm lệ. 
Cha muốn mỗi người trong chúng con tự hỏi: Tôi có biết 
khóc không? Tôi có biết khóc khi nhìn thấy một đứa trẻ bị 
đói, bị dính vào ma túy hay bụi đời, vô gia cư, bị xã hội bỏ 
rơi, bạo hành hay khai thác như một nô lệ? Hay tôi chỉ biết 
khóc cho mình, như những kẻ vùng vằng khóc đòi thứ gì đó 
khác. Các con hãy học để biết khóc cho tất cả những bạn 
trẻ kém may mắn hơn mình. Khóc cũng là một diễn tả lòng 
thương xót và trắc ẩn. Nếu thấy nước mắt mình không trào 
ra được, các con hãy xin Chúa ban cho mình ơn biết khóc 
trước những khổ đau của tha nhân. Một khi các con có thể 
khóc, các con sẽ có thể giúp đỡ người khác với cả tấm lòng”

 (Tông Huấn Đức Kitô hằng sống - Số 76 – ĐTC Phanxicô)

Hãy mở rộng tầm nhìn, mở rộng trái tim và đôi bàn tay để 
chúng ta có thể nhìn xa hơn khoảng cách từ những ngón 
tay đến chiếc Smartphone; để chúng ta có thể khóc cùng 
những bạn trẻ đang thiếu thốn hơn xung quanh chúng ta; 
và để chúng ta biết trao ban những gì chúng ta đang có cho 
những người đang cần đến.

Ánh Hồng, FMA (http://fmavtn.org)

Hình ảnh minh họa, nhân vật trong hình không phải là các em bé được nhắc đến trong bài.

NhữNg Nẻo ĐườNg 
truyềN giáo

Động lực của đời em?

Mưa bão làm cho bản làng thêm ẩm ướt và nhớp nháp. Đang luộm thuộm trong chiếc áo mưa trên 
đường đi thăm người đồng bào, tôi dừng xe ngay con dốc cao chót vót, đám con nít trong một ngôi 

nhà nhìn ra và nhận thấy tôi, vài tiếng chào nho nhỏ vang lên: “Con chào Sơ”. Quyết định dừng lại 
để thăm ngôi nhà này, tôi quay xe chạy thẳng vào sân nhà. Có khá đông người đang cùng ở đó, cả 

người lớn lẫn con nít, đủ mọi loại tuổi…

Số 8, số 3 và số 1
 Nhìn từng em nhỏ và hỏi thăm, bỗng nhiên, tôi dừng lại nơi một cậu bé nhìn khá khôi ngô, khuôn 
mặt tròn, mập mạp nhưng ẩn nét buồn.

- Cậu bé này mấy tuổi rồi, còn đi học không? Có cho em đến nhà thờ không? - Tôi hỏi.

- Thằng đó mẹ nó bỏ đi vào rừng rồi. Chỉ có 3 chị em sống với nhau. Chị 12 tuổi đã nghỉ học và em nhỏ 6 
tuổi chưa đi học.

- Nó tám tuổi, học 3 năm lớp 1 rồi, năm nay vẫn học lại lớp 1.

- Nó lười lắm, sáng gọi nó chẳng thèm thức dậy đi học.

- Nó ở lại lớp vì nó không muốn đi học, cứ nghỉ hoài…

 Tôi nghẹn ngào khi đứng đó nghe tất cả những lời được tuôn ra từ những người bác, người cậu, người 
chị và những người hàng xóm của em đã “tố cáo” em với tất cả những “thứ tội” mà họ cho là lỗi của em.
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Mình đã có dịp ra công tác tại Hà Nội, đúng dịp mùa hè đỏ lửa, những ngày nóng 
cực điểm 39 – 40oC và trải qua cái nắng oi bức, khắc nghiệt của Hà Thành. Giữa 
trưa, nhiệt độ mặt đường có thể lên đến gần 50oC. Mình thấy thương những con 
chó, mèo hoang, nếu đôi chân trần của chúng phải đi trên nền đất. Gần đây, các 
kênh thông tin liên tục đưa tin về thiên tai, cháy rừng, biến đổi khí hậu: Rừng cháy 
cả dọc Phú Yên, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An; Paris nóng nhất lịch sử tới 50oC; 
Ấn Độ nhiều người chết vì nóng; sau vài hôm lại nghe tin Ấn Độ nhiều người chết vì 
bão lớn,... Và mình cũng bắt đầu cảm nhận rõ hơn về biến đổi khí hậu.

Ngành chăn nuôi bò Brazil 
gây cháy rừng Amazon?

Sự biến đổi của nắng, mưa, bão 
và hạn hán là sự tuần hoàn tự 
nhiên của vũ trụ. Nhưng tốc độ 
thay đổi của nắng mưa, thiên tai, 
cháy rừng,… đang diễn ra với 
mật độ ngày càng dày. Gần đây 
nhất là vụ cháy rừng ở Amazon. 
Có người bảo rằng, cháy rừng là 
điều rất bình thường khi mùa khô 
đến. Đó cũng là cách để rừng loại 
bỏ những thứ không cần thiết và 
tái tạo năng lượng. Nhưng việc 
cháy rừng trở nên nghiêm trọng 
hơn với khi con người muốn biến 
lá phổi của trái đất thành nơi 
chăn nuôi gia súc.

Theo Trường Nghiên cứu Lâm 
nghiệp và Môi trường Yale - Mỹ, 
chăn nuôi gia súc là nguyên nhân 
lớn nhất dẫn đến tình trạng phá 
rừng tại mọi quốc gia ở vùng rừng 
Amazon, chiếm tới 80% mức độ 
phá rừng hiện tại. Số liệu do cơ 

quan Không gian Brazil công bố 
cho thấy số vụ cháy rừng Amazon 
ở Brazil tăng 79% trong năm nay, 
tính đến ngày 25/8.  

Ở một khía cạnh khác, năm 2018, 
Brazil là quốc gia có lượng thịt bò 
xuất khẩu lớn, chiếm 20% trên toàn 
thế giới, có đàn gia súc lớn thứ hai 
thế giới, với 232 triệu con. Với nông 
dân Brazil, đốt rừng, khai hoang 
để chăn nuôi gia súc là hành động 
phổ biến. Nông dân Brazil còn 
nhận được “sự khích lệ ngầm” từ 
Tổng thống Jair Bolsonaro, người 
từng nhiều lần nói nên mở cửa rừng 
Amazon cho các lợi ích kinh doanh, 
cho phép các công ty khai khoáng, 
nông nghiệp khai thác nguồn tài 
nguyên tại đây.

Phải chăng ngành chăn nuôi bò 
Brazil đã gây cháy rừng Amazon? 
Chúng ta cũng không thể chỉ đổ lỗi 
cho tổng thống Brazil. Có thể ông ấy 
khuyến khích người dân phá rừng 
trồng trọt, đơn giản là vì “Tôi phải 

chạy KPI, tôi có những đơn hàng 
xuất khẩu thịt mang về hàng tỉ lợi 
nhuận”. Tại sao chúng tôi phải 
mang nghĩa vụ bảo vệ rừng, chỉ 
bởi vì cái rừng to như thế ấy đang 
ở nhà chúng tôi? 

Thiên nhiên kêu cứu

Đó là chuyện xảy ra ở bên kia trái 
đất, tưởng chừng quá xa xôi, cách 
biệt với đất nước Việt Nam bé 
nhỏ. Nhưng thật ra, nếu bạn quan 
sát kỹ, việc trái đất được tạo ra và 
vận hành là một sự hoàn hảo kỳ 
diệu. Nó kỳ diệu tới nỗi bạn không 
thể tin được rằng nó có thể hoàn 
hảo hơn thế. Từ những logic trong 
chuỗi thức ăn, từ sự vân động của 
gió mùa giúp tàu thuyền lưu thông 
trên toàn thế giới, nắng mưa, thực 
vật tạo ra oxy và động vật thì tiêu 
thụ nó, cây cối để đốt và sưởi ấm, 
nhưng carbon thì có thể được bón 
vào cây. Ti tỉ những thứ có qua có 
lại như thế đã tạo nên sự hoàn hảo 
trên trái đất này.

Nhưng con người đang là thiên 
địch của tất cả mọi loài, vì chúng 
ta có quá nhiều nhu cầu. Vì tiêu 
thụ quá nhiều thịt, vì muốn mặc 
đẹp, vì muốn ăn ngon, vì muốn tỏ 
ra phong cách thời thượng. Bạn 
có biết rằng trong lúc chúng ta 
đang hưởng thụ, thì thế giới, đang 
bước vào thời kỳ tuyệt chủng thứ 
sáu – cuộc đại tuyệt chủng do 
chính chúng ta tạo ra hay không?

Các đại dương nóng lên cũng 
đang dẫn đến hiện tượng băng 
tan ở Bắc Cực và Nam Cực với 
tốc độ nhanh chưa từng có. Chỉ 
tính riêng ở Mỹ, có đến 17% trong 
số tất cả các loài động vật sẽ nằm 
trong danh sách bị đe dọa và có 
nguy cơ tuyệt chủng do nước biển 
dâng cao. Cứ 6 loài động vật sinh 
sống trên trái đất, sẽ có 1 loài sẽ 
tuyệt chủng do trái đất ấm lên. 
Sự gián đoạn và suy thoái môi 
trường sống tự nhiên của các loài 
động, thực vật chắc chắn là một 

trong những nhân tố chính đang 
góp phần đẩy nhanh tốc độ tuyệt 
chủng.

Đáp lại tiếng kêu khẩn thiết

Đức Thánh Cha Phanxicô, người 
đã biến những tiếng kêu cầu thống 
thiết của những người dân bản địa 
vùng Amazon thành tiếng mời gọi 
quan tâm đến thiên nhiên bằng 
việc triệu tập một Thượng hội 
đồng Giám mục vào tháng 10 tới 
đây cho toàn vùng Amazon này.

Các Giám mục Châu Mỹ Latinh 
và vùng Caribê (CELAM) bày tỏ 
mối quan tâm sâu sắc của các Ngài 
trước các vụ cháy rừng đang hủy 
diệt khu rừng của thế giới: Quả 
đúng là như vậy, mẹ thiên nhiên 
đang cất lên từng tiếng kêu cứu và 
nếu con người, hay nói đúng hơn 
là bản thân mỗi chúng ta, không 
có ý thức bảo vệ thiên nhiên tức là 
chúng ta đang tự giết chết tương 
lai của chính mình. Đó là một sự 

độc ác, không chỉ với tất cả các sinh 
vật trên hành tinh, mà còn đối với 
chính con cháu chúng ta mai sau! 

Đức Cha Charles Maung Cardinal 
Bo, SDB - Tổng Giám mục Giáo 
phận Yangon (Myanmar), Chủ tịch 
Liên Hội đồng Giám mục Á Châu 
(FABC), cũng lên tiếng kêu gọi: 
Chúng ta nên suy nghĩ và tìm kiếm 
sự đoàn kết mới và phổ quát, đó là 
điều thế giới đang cần. Chúng tôi 
kêu gọi tất cả mọi người “hợp tác với 
nhau như những công cụ của Thiên 
Chúa để chăm sóc cho các thụ tạo, 
mỗi người cộng tác theo văn hóa, 
kinh nghiệm, trách nhiệm và tài 
năng của chính mình.” (Laudato 
Si, số 14) 

Còn chúng ta, mỗi con người 
đang sinh sống, học tập, làm 
việc, tận hưởng mọi ưu ái từ 
trái đất này sẽ làm gì để cứu 
lấy Mẹ thiên nhiên?

Quế Vũ

Lời Kêu Cứu Của 
     Mẹ Thiên Nhiên 
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Reduce – Re-use – Recycle là thông 
điệp được lặp lại trong việc bảo vệ môi trường. 
Tuy nhiên, mình còn muốn thêm một từ nữa 
là: Refuse (Từ chối). Hãy biết từ chối trước 
những cơn cám dỗ “mua hàng đi”. Chủ nghĩa 
tiêu dùng hàng ngày dội vào trong tâm trí 
chúng ta dẫn đến thói quen mua hàng quá 
mức cần thiết. Để đáp ứng cho nhu cầu mua 
hàng giá rẻ (tức là hàng sử dụng trong thời 
gian ngắn), các doanh nghiệp phải đào “thiên 
nhiên” lên mà ăn.

GIỚI TRẺ VIỆT SỐNG XANH 

CÙNG ĐỨC PHANXICÔ
Ngày 18/06 năm 2015, Đức Thánh cha 

Phanxicô chính thức ban hành thông điệp 
về môi trường với cái tên đến nay trở thành 

quen thuộc “Laudato sì”. 

Thông điệp đã có sức ảnh hưởng lớn không 
chỉ trong phạm vi tôn giáo nhưng còn trong 

lĩnh vực kinh tế xã hội. Cho đến những ngày 
gần đây của năm 2019, chúng ta rục rịch 

thương tiếc cho đám cháy tại cánh rừng Am-
azon. Và rồi, chúng ta phải nhìn nhận thẳng 

rằng thứ chúng ta đang đối mặt không còn 
là “biến đổi khí hậu” nữa nhưng là “thảm 

họa khí hậu”. Bên cạnh những lý thuyết lớn 
lao để hiểu sâu vấn đề môi trường, những 

người trẻ Việt chúng ta có thể sống xanh thế 
nào từ khi mở mắt dậy và dắt xe máy ra con 

đường nhiều khói bụi?

Hãy biết từ chối

“Nói không với túi nilon” – một khẩu hiệu 
đến “mòn miệng” cho những chiến dịch 
tuyên truyền sống xanh mà chúng ta thường 
làm. Nhưng, những khẩu hiệu ấy lại được 
in trên bạt nhựa, cùng với băng rôn, cờ hoa 
phấp phới sẽ đi về bãi rác sau khi sử dụng. 
Và dĩ nhiên, nhựa lại trở thành vi nhựa rồi leo 
đến tận miệng bạn mỗi bữa ăn.

Việc mua nhiều đồ sản xuất nhanh quá 
mức cần thiết, bạn đã gián tiếp góp phần 
vào việc chặt phá rừng “lách luật” cũng 
như “có luật”. Bạn cũng đồng tính với nạn 
buôn người để có những công nhân với giá 
lương rẻ mạc, tại các xưởng lớn ở Trung 
Quốc chẳng hạn. Hẳn bạn cũng đồng tình 
rằng, đồ giá rẻ - sau khi bỏ đi vì không 
thể dùng đến hết - sẽ tác động đến môi 
sinh của đất đai và nguồn nước. Và như 
bạn biết, nguyên nhân cháy rừng Amazon 
được các nhà khoa học đưa ra là chuyển 
đổi đất lâm nghiệp thành nông nghiệp. 
Sản phẩm tại đây phục vụ cho thị trường 
chăn nuôi do nhu cầu tiêu thụ thịt công 
nghiệp quá lớn.

Vậy, trước khi giảm thiểu hay tái chế, 
chúng ta hãy biết nói “từ chối” với những 
đồ không thực sự cần thiết với nhu cầu 
bản thân.

Xanh như một cây tre Việt
Đứng trước cảnh rác chồng rác ở Việt Nam chúng 
mình thường bất lực và để mọi sự “buông theo chiều 
gió”. Khi đọc về những bài viết liên quan đến môi 
trường, mình nhận ra rằng chúng ta, những người trẻ 
Việt có thể “sống xanh như ông bà anh”.

Bạn có nhớ bố mẹ ở quê từng biết đến cách làm phân 
bón từ gốc cây lúa thay vì phân bón hóa học không? 
Bạn có nhớ ông bà chúng mình từng có những vườn 
cây mùa nào thức ấy, hái rau trong vườn, nấu một 
nồi canh mướp với tôm đồng; vỏ chuối để gốc cây và 
biến thành phân không? Bạn có nhớ hình ảnh cầm 
chiếc giỏ mây đi chợ, con cá được treo bằng lạt mây 
và không cần đến túi nhựa không? Ông bà, bố mẹ 
chúng ta đã có quãng thời gian sống xanh và thật 
gần với thiên nhiên như thế.

Vậy, làm sao để sống xanh giữa thành phố không còn 
bóng cây? Sống xanh không chỉ là một khẩu hiệu 
nhưng còn là sự chọn lựa phong cách sống dựa trên 
tri thức và văn hóa. Tri thức không phải bạn có bao 
nhiêu điểm 10 nhưng là những hiểu biết về giá trị 
và mối liên kết giữa cuộc sống. Hãy biết nói từ chối 
và chọn những sản phẩm địa phương, có giá trị sử 
dụng lâu bền. Hiểu những đồ dùng và nó thực sự có 
ích gì trong cuộc sống của bạn. Nhìn thực thể sống 
trong mối liên kết tuyệt hảo của tự nhiên. Và chúng 
ta có thể sống xanh như một cây tre Việt, giống thế 
hệ trước nhưng trong thời đại của mình.

Trên đây là những chia sẻ trong tầm hiểu biết hạn 
hẹp về vấn đề lớn lao này. Chính mình cũng đang cố 
gắng để tập một lối sống xanh và thân thiện hơn với 
Mẹ thiên nhiên. Hành động nhỏ gầy đắp mỗi ngày 
sẽ “chữa lành” từng vết thương mà trái đất đang 
phải chịu và chuyển trao lại cho thế hệ sau một môi 
trường không bị cha anh khai thác cạn kiệt. Đừng 
quên tìm hiểu thêm để đào sâu vấn đề bởi nó còn 
nằm trong chuỗi liên hệ giữa đạo đức kinh tế, chính 
trị và xã hội mà thông điệp Laudato sì đã chỉ ra.

Và cũng đừng quên nhé, hãy tranh thủ mỗi ngày ôm 
mình vào cây xanh rồi tạ ơn Tạo hóa tuyệt vời của 
vũ trụ này nhé!

Theo An Duyên - tình nguyện viên của Vatican New 
https://www.vaticannews.va

Bước chậm lại giữa đời đang vội
Tuy nhiên, việc nói không với những đồ hàng bày 
ra trước mắt với những đòn tâm lý truyền thông 
tinh xảo không phải là một điều dễ dàng. Khó 
lòng mà lắc đầu khi chúng ta chưa hình thành 
cho mình một lối sống. Bạn có thể bắt đầu bằng 
việc hiểu về vấn đề môi trường qua việc đọc sách, 
xem phim, đọc báo khoa học…

Để có những hướng dẫn cho một vài suy tư tích 
cực trong cuộc sống, bạn có thể tìm đến cuốn 
“Muốn ít đi, hạnh phúc nhiều hơn” của Michelle. 
Hoặc chuỗi phim “Tydying” (Dọn dẹp) của Marie 
Kondo, một phụ nữ Nhật hướng dẫn quản lý đồ 
đạc trong phòng, trong nhà. “Lối sống tối giản 
người Nhật” cũng là một hành trang thú vị để 
phòng gọn hơn và đời thì ngay ngắn nhiều thứ.

Và để hiểu sâu hơn về vấn nạn môi trường, bạn 
có thể tìm đến những bộ phim tài liệu như “Blood 
in the mobile phone” (Giá máu trong những chiếc 
điện thoại) để thấy việc thay đổi điện thoại xoèn 
xoẹt của bạn ảnh hưởng đến cuộc sống của những 
đứa trẻ tại Congo ra sao. “Đời không plastic” là 
những ghi chép thú vị. Cuốn sách “Cách mạng 
một cọng rơm” cũng là một hướng dẫn thú vị để 
trở về nguồn nông nghiệp tự nhiên.

Thay vì những hàng tin mới trên Facebook, In-
stagram là chuỗi cửa hàng quần áo, bạn có thể 
theo dõi những người có lối sống xanh. Một số 
người trẻ có sức ảnh hưởng như người mẫu Helly 
Tống, chủ tiệm The Yên Concept và Lại đây Re-
fill station; chị Trang Nguyen, tác giả của cuốn 
Trở về nơi hoang dã; Hay blogger Chuyến đi của 
Vịt, Tâm An, Sọ Dừa…

Chúng ta có quyền chọn một thái độ sống chậm 
như ăn chậm vì phải lọ mọ ra tận quán thay vì gọi 
ship đồ ăn kèm đồ nhựa. Chúng ta có quyền mua 
chậm, chọn những sản phẩm “slow fashion” (thời 
trang chậm) với những nguyên liệu, đồ nhuộm 
tự nhiên và có độ sử dụng lâu bền. Chúng ta có 
quyền đi chậm vì phải đi bộ thay vì di chuyển 
bằng xe máy không cần thiết. Chúng ta có quyền 
sống chậm giữa dòng đời vội vã này.
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ENGLISH MASSES 
IN SAIGON 

[Update May 2019]

SATURDAY (Sunday liturgy)

• 4:45pm - Thiên Thần 
Church - 600A Xa lộ Hà Nội, 

An Phú, District 2

• 6:00pm - The Pastoral 
Center of the Archdiocese of 

Saigon (Trung Tâm Mục Vụ),  
at Auditorium - 6 Bis Tôn Đức 

Thắng St., District 1

SUNDAY

• 7:30am - Martino Tân Phú 
Church - 264 Độc Lập St., 
Tân Phú District (Children 
Mass, bilingual)

• 8:30am - Mactynho/Mar-
tino Church - 16 Nguyễn Thị 
Minh Khai St., Ward Đa Kao, 
District 1 (bilingual)

• 9:30am - Notre Dame 

Cathedral - 1 Công Xã Paris, 

District 1

• 10:30am - Ba Chuông 
Church - 190 Lê Văn Sỹ St., 
Ward 10, Phú Nhuận District

• 2:30pm - Mai Khôi Church 
- 44 Tú Xương St., Ward 7, 
District 3
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            Gia Đình 
    và Cộng Đoàn Giáo Xứ

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

    Xây 
 Dựng 

Thành nơi chào đón  
người Trẻ & Tỏa sáng 

Ban biên tập mời gọi các bạn trẻ chia sẻ, đóng góp 
tin tức, bài viết cho chủ đề tháng 11/2019

Đức Kitô


