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Các bạn trẻ thân mến!
Khi nghĩ về tuổi trẻ, người ta nghĩ ngay đến mùa xuân bởi mùa
xuân là mùa đẹp nhất - mùa của niềm vui, của hy vọng. Cũng
vậy, tuổi trẻ được xem là tuổi đẹp nhất của đời người …bởi khi
người ta trẻ, người ta có biết bao ước mơ, bao khát vọng, bao
háo hức, mong chờ; để được thể hiện mình, được cống hiến,
dành được những thành công nhất định nào đó.
Nhưng không phải ai cũng can đảm hay mạnh dạn dám ước mơ
và thực hiện ước mơ của mình. Có những lo lắng, những nỗi bận
tâm, những khó khăn, những áp lực đến từ gia đình, xã hội đang
bóp nghẹt đi bao ước mơ và khát vọng của người trẻ; khiến
nhiều bạn trẻ buông xuông, sống thờ ơ, không ước mơ, hoặc có
ước mơ mà không đủ can đảm để theo đuổi. Để rồi một lúc nào
đó, họ nhìn lại cuộc đời mình và thốt lên hai chữ “Giá như…”.

Mùa xuân đã về! Ước mong cho tất cả người trẻ chúng ta luôn
tràn đầy tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, luôn vui tươi, hy
vọng, và can đảm thực hiện được những ước mơ, dự định của
mình. Dù có bao khó khăn vất vả trong cuộc hành trình, ta
cũng luôn kiên định trên con đường mà mình đã chọn, vì xác
tính rằng con đường mình đi có Chúa đồng hành.
Nhân dịp tết đến Ban Biên Tập cũng xin kính chúc tất cả quý
độc giả một năm mới tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.
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HÃY SỐNG VỚI ƯỚC MƠ
Những câu nói của Đức Thánh Cha Phanxico
“Thiên Chúa muốn mọi người theo đuổi cuộc sống tràn trề hi
vọng và niềm vui, chứ không phải bị chôn vùi vào hố sâu, để ta
cùng mơ với Ngài về một thế giới tốt hơn.”
“Các con hãy đảm bảo rằng, chúng ta không cần phải bận tâm
đến sự chán chường, sầu não; hãy bỏ ngoài tai những lời than
vãn, cũng như những kẻ hoài nghi không muốn nuôi dưỡng
bất kỳ niềm tin hay hy vọng nào trong cuộc sống.”

“Cứ việc phớt lờ những ai muốn nghiền nát lòng nhiệt tình,
phá hủy sự nhiệt thành của tuổi trẻ. Thay vào đó, các Kitô hữu
phải vun trồng những hạt giống khỏe mạnh của một thế giới
lạc quan mà Thiên Chúa luôn mong mỏi trao cho các con chiên
của Ngài. Phải như thế, các tín hữu mới có thể đồng hành với
Thiên Chúa, cùng hướng về một thế giới khác biệt hơn.”
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“Con người không thể nào rao giảng lời của Thiên Chúa nếu chỉ
tìm cách trau chuốt năng lực hùng biện. Bạn có thể nói không
ngừng nghỉ, nhưng chẳng thể nào thổi bùng ngọn lửa của hy vọng
và niềm vui trong trái tim của mọi người nếu chỉ thông qua các lời
nói suông. Thanh niên nào không tìm kiếm hoặc theo đuổi ý nghĩa
của cuộc sống đồng nghĩa với việc họ đánh mất tuổi trẻ và trở nên
già trước tuổi: “Thật sự đáng buồn khi chứng kiến những người
trẻ tuổi bị lâm vào tình trạng buông xuôi chờ chết”.

NGƯỜI TRẺ VÀ
ƯỚC MƠ
Maria Bích Chi

Tuổi trẻ thường gắn liền với nhiệt huyết, với hoài bão, thích khám phá và
ưa mạo hiểm nhưng lại thiếu đi những mục tiêu, những kế hoạch, những
dự định để biến điều không thể thành có thể. Chúng ta dù rất thích thú
với một việc nào đó nhưng chỉ mới gặp trở ngại hay khó khăn đã muốn
buông tay từ bỏ! Sự bồng bột và thiếu nghiêm túc của tuổi trẻ thường
dẫn chúng ta đến những quyết định sai lầm, thất bại.
Rồi chúng ta chán chường, sầu muộn và than trách cuộc đời, than trách
người thân hay chính bản thân mình để rồi đánh mất niềm tin và động lực
phấn đấu. Vậy thì có phải tính kiên nhẫn, tinh thần tập trung, nghị lực
vững chắc, sự quyết tâm cao độ sẽ giúp chúng ta tránh khỏi những điều
tiêu cực trên? Tôi tin chắc là như vậy.
Ai đó đã từng nói, đam mê là khởi nguồn của mọi ước mơ, và để nó thành
hiện thực, điều phải làm là thức dậy và bắt tay vào việc hiện thực hóa ước
mơ đó. Như chàng trai trẻ chỉ 19 tuổi, khi người khác vẫn sống trong độ
tuổi khao khát được thể hiện, muốn chứng tỏ bản lĩnh, muốn thành công,
muốn khám phá, muốn được bay nhảy và chạm tay đến những giấc mơ
lớn lao, thì có một người đã làm được những điều lớn lao khiến cả dân
tộc tự hào, đó là Đoàn Văn Hậu - Chàng hậu vệ trái số 1 của đội tuyển
Quốc gia Việt Nam từng Vô địch U19 Quốc gia 2016, 2017; vô địch U21
Quốc gia 2016; hạng 4 U19 Châu Á 2016 cùng một vé dự U20 World Cup
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2017; Á quân U23 Châu Á 2018; hạng tư ASIAD 2018; vô địch V-League
2018; cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam và Đông Nam Á 2017; và gần
đây nhất, vô địch AFF Cup 2018. Khi những người bạn cùng độ tuổi còn
đang loay hoay với những dự định, bắt đầu biết khát khao, đang trên
đường tìm cách khẳng định mình, thì Văn Hậu đã có những bước tiến đầu
tiên trong sự nghiệp: Đứng trên đỉnh Đông Nam Á và vươn tầm châu lục.
Vì cậu ấy đã dám ước mơ và kiên trì thực hiện, theo đuổi ước mơ của
mình cho đến ngày gặt quả ngọt.
Hay trong bộ phim Ấn Độ nổi tiếng “3 Idiots - 3 chàng ngốc”, có ba anh
chàng sinh viên trường Kỹ thuật kia đã cùng nhau chống lại kỷ luật hà
khắc của thầy hiệu trưởng cũng như định kiến từ gia đình để chọn lựa
nghề nghiệp yêu thích. Cuối cùng, cả ba đều chạm tới thành công trong sự
nghiệp để thực hiện ước mơ của mình.
“10:30 AM - 27/1/2019 - Metro Park - Panama
Đoàn người lũ lượt kéo nhau ra về, hẹn một giấc mơ khác vĩ đại hơn.
Còn mình, cuối cùng mình cũng đã thực hiện được một giấc mơ quá vĩ đại
trong suốt mấy mươi năm cuộc đời” - Nguyễn Nhi -

Tại Đại hội giới trẻ Panama 2019, Đức Gíao hoàng Phanxico gửi gắm 1
thông điệp: “ Người trẻ hãy ngưng sống ảo” - thế giới hiện đại với những
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đổi thay tiến bộ của công nghệ nhưng kéo theo đó là những cá thể đang
ngày càng xa rời cộng đồng, xa rời cuộc sống thực và đắm chìm trong thế
giới ảo của mạng xã hội, vậy nên Đức Giáo hoàng đã nhắn nhủ rằng : “ Nhiều
người trẻ hiện nay đang cảm thấy như vô hình, mất phương hướng

- không có công việc, không học hành, không có cộng đồng và không có
gia đình". "Bốn chữ không này có thể giết bạn" Giết chết cả những ước
mơ bạn ấp ủ, khiến tinh thần lẫn thể xác kiệt quệ và chẳng còn sức lực
hay tâm huyết để hiện thực ước mơ của mình. Vậy nên, hãy biết chọn lọc
những điều tốt đẹp và tích cực nhất giữa những đầy rẫy những thói quen
xấu, những điều tiêu cực xung quanh mình.
Trên con đường hiện thực ước mơ ấy, chắc chắn các bạn sẽ vấp phải
những khó khăn, thất bại, những trở ngại tưởng chừng không vượt qua
được nhưng không sao, hãy xem đó chỉ là gia vị để sự thành công của các
bạn rực rỡ và ý nghĩa hơn. Đừng bao giờ ngừng hi vọng và kiên trì với
đam mê của mình, hãy là ngọn lửa dù nhỏ thôi nhưng cũng có thể thắp
lên vô vàn những ngọn nến khác.. Dù trải qua thất bại hay đau khổ cũng
đừng bao giờ nói rằng TÔI KHÔNG THỂ, đừng giới hạn khả năng của bản
thân, Chúa đã tự hào khi tạo ra bạn giữa thế gian này, không lẽ nào bạn
không đủ sức chứng minh mình xứng đáng.
Chúng ta chỉ sống ở thế gian có một lần và tuổi trẻ cũng chỉ đến với chúng
ta một lần duy nhất, hãy sống sao để mỗi khi nhìn lại các bạn cảm thấy
mãn nguyện và hạnh phúc với những gì mình đã cố gắng, thấy hài lòng với
ước mơ của chính mình!
Bạn sẽ không vô định với vũ khí là những khả năng ngày ngày trau dồi học
tập và được dẫn đường bởi ngọn lửa đam mê. Ngoài ra, bạn hãy luôn tin
rằng bạn không hề đơn độc trên con đường thực hiện ước mơ của mình,
mà còn có những bàn tay chìa ra đúng lúc, đúng thời điểm, trao cho bạn
sự giúp đỡ, lòng tương trợ, bàn tay ấy không chỉ đến từ những người
thân, bạn bè xung quanh mà còn đến từ bàn tay vô hình của Thiên Chúa –
Người luôn ở bên, dõi theo và nâng đỡ bước đường bạn đi.
Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy bước ra thế giới và thực hiện ước mơ,
lý tưởng của bạn!
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NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI
LẦN THỨ 34 - PANAMA 2019
“Tôi đây là nữ tì của Chúa. Xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ
thần truyền” (Lc 1:38)
17:00 ngày 22 tháng 01 năm 2019, Đức Tổng Giám Mục José
Domingo Ulloa Mendieta, của tổng giáo phận thủ đô Panama đã chủ sự
thánh lễ khai mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34 tại Campo Santa
María la Antigua.
Trước đó, vào lúc 12:00 ngày 20 tháng 01 năm 2019 các bạn trẻ
Việt Nam đã được chào đón tại giáo xứ Sainta Rita de Casia. Để hiệp
thông với người trẻ trong sự kiện quan trọng này, văn phòng UBMVGTTN xin gởi đến nội dung giáo lý sẽ được quý Giám mục trình bày trong
các buổi sinh hoạt chuyên đề.
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I. Đề tài 1: Này con đây! (Here I am!)
- Gợi ý suy niệm:
- Mọi người trẻ, theo một nghĩa nào đó, đã thốt lên rằng "Này con
đây!". Họ đã được Chúa Giêsu kêu gọi qua Giáo hội, và Chúa
Giêsu cho họ thấy rằng Người ở đó cho mỗi người.
- Mọi người trẻ, được Thiên Chúa
yêu thương vô hạn, đều quan
trọng và quý giá. Mặc dù có
hàng trăm ngàn người trẻ ở
WYD, nhưng mỗi người đều là
duy nhất và được kêu gọi để có
trải nghiệm cá nhân về tình yêu
của Thiên Chúa. Họ khám phá
ra rằng họ là một phần của đại
gia đình nhân loại và Giáo hội
muốn trở thành một ngôi nhà,
cộng đồng và gia đình cho
những người trẻ.
- Mọi người trẻ cùng hiện diện
nơi đây hoặc đang hướng về
Panama từ khắp nơi trên thế
giới đều thốt lên rằng: "Này con
đây!". Câu hỏi cần đặt ra là: Bạn
là ai? Bạn có cảm xúc gì trong
trái tim? Ước mơ và nỗi sợ hãi của bạn là gì? Tại cuộc hành
hương WYD này, Chúa Giêsu chào đón mọi người trẻ bởi họ là
chính mình. Cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Giêsu sẽ mở ra những
con đường mới và những chân trời mới. Thực vậy, điều này đã
xảy ra với Maria, người phụ nữ trẻ đến từ Nazareth, người đã từng
nói "Này con đây!".
- 1Samuel 3 (Lời mời gọi của Thiên Chúa với Samuel)
II. Đề tài 2: Này tôi là nữ tì của Chúa
- Gợi ý suy niệm:
- Có rất nhiều người trẻ muốn "giúp đỡ người khác" và điều này
mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Đó là một lý tưởng không
chỉ được chia sẻ giữa các Kitô hữu trẻ. Nhờ phục vụ những người
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đang cần đến sự giúp đỡ hơn bất kỳ ai, nhiều người trẻ khám phá
vẻ đẹp bên trong và sự tốt lành mà trước đây họ chưa từng biết
tới. Họ nhận ra làm thế nào để cuộc sống của họ có thể trở thành
một món quà cho người khác.
- Trong tường thuật của Kinh thánh về việc rửa chân cho các môn
đệ (x. Gioan 13: 1-20), Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng Thiên Chúa
là người đầu tiên phục vụ: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn
rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.
Thầy đã nêu gương cho anh em …” Làm thế nào mà chúng ta có
thể kính sợ Thiên Chúa, Đấng đã hạ mình xuống như thế vì tình
yêu dành cho con cái của mình? Khi chúng ta trở thành tôi tớ của
Chúa, như Đức Maria, chúng ta nhận ra rằng chúng ta không
những là con, mà còn là bạn hữu của Chúa. “Không có tình yêu
nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn
hữu của mình ... Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ
không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga
15: 13,15).
- Thái độ năng động của những người trẻ khi tham gia vào một số
công tác phục vụ, ngay cả những việc rất nhỏ, có thể thay đổi thế
giới! Như Thánh Têrêsa Calcutta đã từng nói, “Chúng tôi biết rõ
rằng những gì chúng tôi đang làm không gì khác hơn là một giọt
nước giữa đại dương. Nhưng nếu không có chúng, đại dương sẽ
thiếu một cái gì đó”. Những gì chúng ta làm không quan trọng,
nhưng quan trọng là chúng ta dành bao nhiêu tình yêu cho những
gì chúng ta làm. Nói cách khác, chúng ta phải làm những việc nhỏ
với một tình yêu lớn.
III. Đề tài 3: Xin Thiên Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền
- Gợi ý suy niệm:
- Những người trẻ được mời có thái độ lắng nghe tiếng Chúa. Trong
lời cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, mọi người được mời gọi
suy ngẫm về những gì đã gây ấn tượng với họ nhất, về những gì
đã nói và những gì đã xảy ra cho đến nay (trong hai bài giáo lý,
trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Thánh Cha, trong nhiều cuộc
gặp gỡ khác, khoảnh khắc của sự thinh lặng và cầu nguyện,
v.v…).
- Mọi người được kêu gọi để hồi tưởng lại về hành trình đã đi cho
đến nay (đối với WYD và trong cuộc sống của chính họ). Tôi muốn
9

đến nơi nào? Tôi đã đến từ đâu? Tôi đang ở đâu? Tôi đã học
được gì trên đường đi? Tôi có bị lạc đường không? Tôi đã đi sai?
Những con đường sai dẫn tôi đến đâu? Bí tích hòa giải có thể là
một cơ hội tốt để tìm ra con đường đúng hướng đến mục tiêu, với
sự giúp đỡ của một hướng dẫn có thẩm quyền.
- Chúng ta được kêu gọi, như Đức Maria đã từng làm, để phân định
Thánh Ý của Thiên Chúa cho cuộc sống của chúng ta. Thiên Chúa
có kế hoạch gì cho tôi? Vị trí của tôi trong Giáo hội và trên thế giới
là gì? Làm thế nào tôi có thể yêu thương và phục vụ Chúa và tha
nhân tốt hơn?
- Có một lời mời dành cho các bạn để cầu nguyện, lãnh nhận bí tích
hòa giải (trong nhà thờ hoặc tại Công viên del Perdón), và có thể
đến thăm Trung tâm Ơn gọi.
IV. Đức Trinh Nữ Maria và chủ đề Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 34

Đức Trinh Nữ Maria, người trẻ thành Nagiarét, là mẫu gương cho
các bạn trẻ noi theo, vì Mẹ đã mở lòng sẵn sàng vâng theo thánh Ý
Chúa. Mẹ đã “Xin Vâng” đối với kế hoạch của Thiên Chúa, mặc 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. Đời sống đức tin của Mẹ đã đem đến cho
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Mẹ sức mạnh, để Mẹ đón nhận sứ mạng làm Mẹ của Thiên Chúa làm
người.
Qua đôi mắt của Mẹ Maria, mỗi bạn trẻ có thể tái khám phá 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.
Do đó, Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới này đã được phó thác cho Đức
Maria. Phó thác vào Đức Maria không chỉ là xin Mẹ trợ giúp hoặc cầu
bầu cho chúng ta - phó thác vào Đức Maria còn có nghĩa là hành
động như Mẹ.
Tài năng lãnh đạo của các bạn trẻ và các tài năng khác đã xuất hiện
trong việc tổ chức Đại Hội Giới Trẻ, họ đã trao ban chính mình không
ngại thời gian. Đây là một bằng chứng hùng hồn cho thấy các bạn trẻ
có thể đảm nhận các dự án lớn lao trong Giáo hội.
Nguyễn Nhi

JMJ PANAMA, NGÀY JMJ THEO
HÌNH THỨC LINH THAO
la-croix.com, Nicolas Senèze, Panama, 2019-01-27

Ngày JMJ Panama kết thúc sáng chúa nhật 27 tháng 1. Trong vòng
bốn ngày, với đặc thù của một linh mục giảng tĩnh tâm, giáo hoàng
Dòng Tên đã không ngừng kêu gọi các bạn trẻ cụ thể đáp lại lời
mời gọi của Chúa. Ngài nói với họ: “Các con không phải là tương
lai, các con là hiện tại của Chúa”.
Sáng chúa nhật 27 tháng 1, trước hàng trăm ngàn người trẻ tụ họp
ở Cánh đồng Gioan-Phaolô II mênh mông với các bài hát, với muôn
màu sắc cờ, Đức Phanxicô đưa ra hình ảnh một Thiên Chúa “gần
gũi” và “cụ thể” với họ.
Ngài nêu lên một “Thiên Chúa gần gũi hàng ngày, là người bạn,
người anh em”, Đấng “muốn mang đến cho các con khuôn mặt của
tình huynh đệ, trong vòng thân tình, thân thuộc và cụ thể”, Đấng
“đòi chúng ta rút ra các bài học gần gũi của đời sống hàng ngày và
11

nhất là tình huynh đệ”. Ngài cũng lưu ý đến việc có nhiều người
không nghĩ rằng “Chúa có thể gần gũi, gần trong đời sống hàng
ngày, gần và thật, hiện diện và phản ứng qua từng người, như qua
người láng giềng, qua người bạn, qua người thân thuộc”.
Một cuộc tĩnh tâm ba ngày
Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta không nghĩ là Chúa luôn mời chúng ta
làm việc, mời chúng ta bị bẩn tay với Ngài một cách đơn giản và
mạnh mẽ để làm việc cho Nước Chúa”. Theo Đức Phanxicô, trẻ
không phải là “đồng nghĩa với phòng chờ của người chờ đến lượt
mình”. Đức Phanxicô công nhận: “Theo cách này, chúng tôi đã làm
cho các bạn trẻ “yên thân”, làm cho họ ngủ để họ đừng làm ồn, để
họ không đặt câu hỏi cũng không đặt lại vấn đề”. Đức Phanxicô kêu
gọi các người trẻ “đừng mơ màng, đừng nói xấu, đừng buồn bã mà
dấn thân, mơ và làm việc cho ngày mai”.
Lời kêu gọi đáp trả cho hiện tại mà Đức Phanxicô nhấn mạnh suốt
các ngày JMJ qua các bài nói chuyện của ngài đích thực là các bài
tập linh thao. Một “kỳ tĩnh tâm ba ngày” mà qua đó, giáo hoàng
Dòng Tên giúp người trẻ đi vào trong chính con người của mình để
phân định câu trả lời cho tiếng gọi của Chúa, lời “xin vâng” của
Maria, “xin vâng như lời Sứ thần truyền!”, cũng là chủ đề của ngày
JMJ Panama.
“Con có tin vào tình yêu này? Con có tin vào lời kêu gọi này?”
Không đi tìm sự dễ dàng, ngay từ ngày thứ năm 24 tháng 1, trong
buổi lễ khai mạc, ngài đã nhấn mạnh mục đích các ngày JMJ không
phải để “tạo một Giáo hội song song kiểu ‘giải trí’ hơn, kiểu ‘cool’
hơn trong một sự kiện dành cho người trẻ, với các trang hoàng bắt
mắt như thử chỉ để làm cho người tham dự vui hơn”. Ngài công
nhận: “Suy nghĩ như thế là các con không tôn trọng mình, không
tôn trọng những gì Thần Khí nói qua các con”.
Để qua một bên bài đã soạn sẵn, ngài mời gọi các bạn trẻ có một
phút thinh lặng hướng nội để chính mình tìm được sức mạnh trả lời
cho lời kêu gọi của Chúa. “Con có tin vào tình yêu này? Con có tin
vào lời kêu gọi này?”, ngài hỏi mỗi người.
12

Chúa gắn kết vào “con đường thánh giá của mỗi người”
Chiều thứ sáu 25-1, ở Cinta Costera, đại lộ dọc bờ biển nối thành
phố cổ Panama với các tòa nhà chọc trời, đàng thánh giá nhắc lại
các trạng huống khó khăn của châu lục có quá nhiều vấn đề để lấp
cho trọn mười bốn chặng đường thánh giá.
Mở đầu bài suy niệm, Đức Thánh Cha Phanxicô có lời cầu nguyện
dài và đẹp dâng lên Chúa “con đường của Chúa Giêsu trên đồi
Calvê là con đường cô đơn và đau khổ nối dài cho đến con đường
của chúng ta ngày nay”, “thập giá của Ngài nối kết với con đường
thánh giá của từng người trẻ, từng trạng huống để biến đổi trạng
huống này thành con đường sống lại”.
Buổi sáng thứ sáu, để nhấn mạnh sự gần gũi của mình với những
người không tham dự được ngày JMJ, Đức Phanxicô đến trung
tâm Pacora cử hành buổi phụng vụ thống hối với các trẻ vị thành
niên phạm pháp. Qua đàng thánh giá, ngài nhắc lại, Chúa đã muốn
biết bao được “ôm tất cả những ai thường bị cho là không xứng
đáng để được ôm, được chúc phúc; trên hết, những người mà
chúng ta không nhận ra là họ đang cần được ôm”.
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Đức Phanxicô tóm tắt: “Chúa Giêsu tiếp tục đi, Ngài gánh trên vai
tất cả các khuôn mặt này và đau khổ với họ, trong khi thế giới này
dửng dưng, thoải mái thưởng thức bộ phim của chính sự phù
phiếm của mình.” Ngài nêu lên: “Còn chúng ta, chúng ta làm gì cho
Chúa? Chúng ta muốn mình là Giáo hội nâng đỡ và tháp tùng, một
Giáo hội biết nói: ‘Tôi ở đây!” trong đời sống và trong các thập giá
của rất nhiều tín hữu đi bên cạnh chúng ta.”
Mẹ Maria, “người ảnh hưởng của Chúa”
Lời kêu gọi để sống cụ thể Đức Phanxicô lặp lại trong buổi canh
thức chiều thứ bảy. Đời sống mà Chúa kêu gọi không phải là đời
sống của một “ứng dụng mới” phải khám phá, không phải là “thành
quả của các kỹ thuật vượt chính mình”, lại càng không phải “hướng
dẫn” mình học để biết điều mới lạ nhất.
Đức Phanxicô tóm tắt: “Cô gái trẻ Nadarét không xuất thân từ các
trang mạng xã hội thời đó, cô không phải là người “tạo ảnh hưởng”,
không đòi mà cũng không đi tìm, nhưng cô lại trở nên người phụ nữ
có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử.”
Khi dám nói “xin vâng”, tin tưởng vào tình yêu và lời hứa của Chúa,
sức mạnh duy nhất làm cho “mọi sự thành mới” mà Mẹ Maria đã là
“người ảnh hưởng” của Chúa, Đức Phanxicô nói trong tiếng vỗ tay
vang dội của các bạn trẻ, trước khi mọi người quỳ gối chầu Thánh
Thể.
“Các con không phải là tương lai mà là hiện tại của Chúa”
Cô Ophélie Lerouxel, 23 tuổi, sinh viên luật ở Paris cho biết: “Khi tới
đây, tôi không nghĩ tôi đi tĩnh tâm. Đức Phanxicô trực tiếp nói với
chúng tôi như ngài giảng trong thánh lễ ngày Chúa nhật”. Cô
Ophélie đến Panama cùng với các giáo dân giáo phận Normandie
quê hương của cô. Cô sẽ nhìn lại những ngày JMJ này, những
ngày mang thêm sinh lực cho cô được thấy “một thế hệ những
người trẻ sẽ lớn lên và sẽ sinh hoa kết trái”.
Dù rất nhiều người trẻ còn chưa biết khi về làm thế nào để tiếng gọi
này được thực hiện cụ thể trong đời sống của mình. Anh Damien
Beuriot, 34 tuổi đến từ Évreux cho biết: “Thực sự hiện tại
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tôi chưa biết điều gì sẽ thay đổi trong cuộc sống của tôi, nhưng tôi
biết nó sẽ thay đổi một cái gì!”
Ngày Chúa nhật 27 tháng 1, Đức
Phanxicô nhắc lại cho họ: “Các
bạn không phải là tương lai
nhưng là hiện tại của Chúa.
Chúa triệu tập các bạn, Chúa gọi
các bạn trong cộng đoàn, trong
thành phố của các bạn để các
bạn đi tìm các ông bà nội ngoại
của mình, các người lớn tuổi;
đứng lên và cùng nói chuyện với
họ, cùng thực hiện giấc mơ mà
Chúa đã đặt để trong cuộc đời
bạn”. Và đặc biệt Đức Phanxicô
rất khỏe mạnh trong các ngày
JMJ, như thể những ngày này
đã làm cho ngài trẻ ra, ngài
khẳng định: “Không để ngày mai,
nhưng bây giờ!”
Những ngày JMJ không “khổng lồ”
Có bao nhiêu người tham dự ở Cánh đồng Gioan-Phaolô II sáng
Chúa nhật 27 tháng 1? Ban tổ chức đưa ra con số 700 000 người
dù các ký giả có mặt tại đây không nghĩ con số này đã chính xác.
Khi tổ chức ở một đất nước chỉ có 4 triệu dân thì ta không thể nào
hy vọng được đông người tham dự hơn, nhưng theo Đức Giám
mục Dominique Lebrun (giáo phận Rouen) thì “các buổi tụ họp
khổng lồ có các giới hạn của nó.” Ngài ngạc nhiên trước chiều sâu
các câu hỏi của các bạn trẻ đặt ra. Trong số 1500 người Pháp tham
dự đa số là các bạn trẻ có nghề nghiệp, họ có thời gian nghỉ hè
ngoài thời khóa biểu.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
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CA ĐOÀN JMJ HÁT THEO
NGÔN NGỮ DẤU HIỆU
fr.aleteia.org, Ban biên tập báo Aleteia, 2019-01-23

Ngày JMJ đã khai mạc vào thứ ba, 22 tháng 1 tại Panama. Trong
thánh lễ khai mạc, ca đoàn đã hát theo ngôn ngữ dấu hiệu. Thánh
lễ khai mạc do Tổng Giám mục José Domingo Ulloa Mendieta giáo
phận Panama cử hành quy tụ khoảng 75.000 người tham dự. Một
ca đoàn và một ban nhạc gồm hàng trăm ca sĩ và nhạc sĩ đảm
trách phần âm nhạc của thánh lễ.
Thánh vịnh dành cho người bị điếc
Ca đoàn đa năng đã hát một vài bài hát bằng ngôn ngữ dấu hiệu,
trong đó có một thánh vịnh để giúp cho khách hành hương bị điếc
có thể theo dõi thánh lễ. Các ca sĩ mặc đồng phục đen trắng lặp lại
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điệp khúc thánh vịnh bằng cử chỉ và, đám đông hát theo, một nữ tu
hát phần các lời thánh vịnh.

WYD PANAMA 2019 CHUYỆN BÊN LỀ

JMJ PANAMA: “CÔNG VIÊN
THA THỨ” VÀ 250 TÒA GIẢI
TỘI
fr.aleteia.org, Ban biên tập báo Aleteia, 2019-01-23
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Ngày 22 tháng 1 Đại hội giới trẻ thế giới Panama 2019, hôm trước
ngày Đức Phanxicô đến Panama, các khách hành hương xưng tội
ở “Công viên tha thứ”
Ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới đã khai mạc vào thứ ba, 22 tháng 1,
một trong số các việc làm thiêng liêng của khách hành hương là đi
xưng tội. “Công viên tha thứ” dành cho bí tích giải tội được mở từ
thứ ba đến thứ sáu tại Công viên Omar, công viên lớn nhất của thủ
đô. Các tù nhân đã đóng 250 tòa giải tội với màu sắc chính thức
của Ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới Panama và được đem đến công
viên này. Họ là các tù nhân ở các trung tâm La Joya và Nueva
Joya.

Thánh lễ khai mạc quy tụ khoảng 75.000 người, gồm các bạn trẻ,
các linh mục, giám mục đa số đến từ Columbia, Brazil, Costa Rica,
Mexico và Ba Lan.
Nhận lòng thương xót Chúa
Hàng trăm bạn trẻ đã nhanh chóng đến công viên nhận bí tích hòa
giải. Bằng chứng là hàng dãy dài giáo dân đứng xếp hàng để xưng
tội. Khách hành hương có thể xưng tội trong năm ngôn ngữ chính
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của JMJ trong đó có tiếng Pháp và ngôn ngữ dấu hiệu. Ngoài ra
khách hành hương có thể xưng tội ở nhiều điểm trong các trung
tâm thương mại của thành phố như Westland Mall, Megamall và
Metromall. Một kinh nghiệm giúp họ đón nhận lòng thương xót
Chúa.
WYD PANAMA 2019 CHUYỆN BÊN LỀ

CÂY THÁNH GIÁ ĐƠN SƠ QUA
NHIỀU NGÀY THẾ GIỚI TRẺ
fr.aleteia.org, Agnès Pinard Legry, 2019-01-21

Cây thánh giá và bức tượng nhân Ngày DHGT Thế giới tại Rio de
Janeiro, Brazil năm 2013
Cây thánh giá này sẽ ở Panama trong những ngày sắp tới. Cây
thánh giá ngày JMJ còn được gọi là Cây thánh giá Năm Thánh,
Cây thánh giá Hành hương hay Cây thánh giá Toàn xá, một biểu
tượng mạnh cho các bạn trẻ trên toàn cầu.
Cây thánh giá sẽ đồng hành với các bạn trẻ trong suốt tuần JMJ ở
Panama… và chắc chắn không thể làm cho mọi người không chú ý.
Dài 3,8 mét, Cây thánh giá JMJ là một trong các biểu tượng lớn của
ngày các bạn trẻ khắp thế giới tụ họp về Panama.
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Lịch sử của Cây Thánh giá bắt đầu từ năm 1984, năm Đức GioanPhaolô II mong muốn Cây thánh giá được dựng gần bàn thờ lớn
của Đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma trong năm toàn xá, sau đó ngài
trao Cây Thánh giá này cho các bạn trẻ với lời nhắn như sau: “Vào
cuối Năm Thánh, cha giao dấu chỉ của Năm Toàn xá này cho các
con: Thập giá Chúa Kitô! Chúng con hãy vác đi khắp thế giới như
dấu chỉ của tình yêu Chúa Giêsu cho nhân loại và loan báo cho mọi
người, cứu độ và cứu chuộc chỉ có trong Chúa Kitô đã chết và sống
lại”. Và ngày 22 tháng 4 năm 1984, tại Rôma, qua cây thập giá này,
Đức Gioan-Phaolô II đã giao cho các bạn trẻ trên thế giới sứ vụ lớn
lao này.
Từ ngày đó, cây thánh giá bằng gỗ này đã đi khắp bốn phương trời.
Trước hết là ở Âu châu: Âu châu hồi đó còn bị chia cắt bởi bức
màn sắt, thập giá trở nên dấu hiệu hữu hình của việc giải hòa giữa
các nước ở hai khối cộng sản và tự do. Năm 1987, lần đầu tiên cây
thánh giá vượt Đại Tây Dương để đến Achentina nhân ngày JMJ
thứ ba.
Ngoài các ngày JMJ, cây thánh giá còn đáp ứng nhiều nhu cầu
khác nhau của các cộng đoàn và các người đi hành hương.
Hội đồng giám mục Pháp nhắc lại: “Thập giá cũng đã đến Rwanda
sau các biến cố bi thảm của vụ diệt chủng và đến cả Ground Zero,
New York sau vụ tấn công Tháp Đôi. Thập giá ở với hàng triệu bạn
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trẻ hành hương trong các ngày canh thức cũng như ở bên cạnh
các dịp mật thiết khác như ở bên cạnh người bệnh trong các bệnh
viện”.
Năm 2003, Đức Gioan-Phaolô
II loan báo, từ nay Cây thánh
giá ngày JMJ sẽ được Tượng
Đức Mẹ cùng đồng hành.
Ngài giải thích trong Kinh
Truyền Tin ngày 13 tháng 4,
2003: “Với phái đoàn hành
hương đến từ Đức, hôm nay
tôi cho họ Tượng Đức Mẹ. Từ
nay, cùng với cây thánh giá,
Tượng Đức Mẹ sẽ đồng hành
trong các Ngày Thế giới Trẻ.
Đây sẽ là dấu chỉ sự có mặt
tình mẫu tử của Đức Mẹ với
các bạn trẻ, cũng như Thánh
Gioan, các bạn nhận Đức Mẹ
là Mẹ cho đời sống của mình”.
Bức tượng này là bản sao tượng Mẹ Maria “Salus Populi Romani”
(Phần rỗi của dân thành Rôma) mà nguyên bản được giữ ở Đền
thờ Đức Bà Cả ở Rôma.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
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Ban biên tập mời gọi các bạn đóng góp những câu chuyện của bạn, của
cuộc sống xung quanh bạn thông qua chủ đề của tháng 03 năm 2019:

TRÍ TUỆ VÀ SỨC MẠNH

Bài viết xin gửi về từ ngày 15 đến ngày 20 mỗi tháng qua địa chỉ email:
cayouth.vn@gmail.com
VĂN PHÒNG UBGT / HĐGMVN
72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh
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