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ác bạn trẻ thân mến!
Ngày 26/7/2014 kỷ niệm 360 năm Chân phước Anrê
Phú Yên tử đạo. Mời các bạn trẻ nhìn lại chân dung
của vị Á thánh trẻ này:
Anrê Phú Yên sinh năm 1625, gốc tỉnh Phú Yên (Giáo xứ
Mằng Lăng, Giáo phận Quy Nhơn), là con út của một phụ nữ
tên thánh là Gioanna. Anrê là một cậu bé mảnh khảnh,
nhưng rất thông minh, có óc phán đoán tốt và tâm hồn hướng
chiều về sự thiện; được cha Ðắc Lộ (Alexandre de Rhodes) rửa
tội năm 15 tuổi. Sau đó trở thành môn sinh của Cha Đắc Lộ,
Anrê trở thành Giáo lý viên đầu tiên, cùng cha Đắc Lộ giảng
dạy giáo lý cho đồng bào trên chính quê hương Việt Nam.
Cuối tháng 7/1644, quan Nghè Bộ trở lại tỉnh nơi Thầy Giảng Anrê sinh sống,
mang theo sắc lệnh của chúa Nguyễn cấm truyền bá đạo Kitô. Quan cho lùng bắt thầy
giảng Ignatio, nhưng Thầy Ignatio đã đi làm việc tông đồ. Quân lính thấy Thầy Anrê nên
bắt và đánh đập, bắt trói rồi giải xuống thuyền đem về dinh quan trấn thủ. Chiều
25/7/1644, Thầy đựơc dẫn tới trước mặt quan. Quan thuyết phục Thầy Anrê "từ bỏ cái
đạo điên rồ đó và bỏ lòng tin". Nhưng Anrê khẳng định mình là Kitô hữu, và sẵn sàng
chịu mọi khổ hình chứ không từ bỏ đạo. Tức giận vì sự “ngoan cố” của Thầy Anrê, quan
lệnh đóng gông và giải Thầy vào ngục, cùng nơi giam giữ Thầy Anrê già 63 tuổi bị bắt
trước đó.
Sáng hôm sau, 26/7/1644, hai tín hữu Kitô cùng tên Anrê, cổ mang gông, bị dẫn
qua các ngã đường, băng qua chợ Kẻ Chàm, đến dinh Quan trấn thủ để bị tra hỏi công
khai. Sau khi tra hỏi, Quan trấn tuyên án tử Thầy Giảng Anrê trẻ, và tha thầy Anrê già.
Chiều ngày 26/7/1644 Thầy giảng Anrê Phú Yên bị hành quyết. Trước khi chết Anrê Phú
Yên đã nói: “Hãy lấy tình yêu để đáp trả tình yêu của Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống
đáp trả mạng sống". Anrê Phú Yên được Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong lên
Bậc Chân phước vào ngày 5/3/2000, và được các giáo lý viên Việt Nam chọn làm Bổn
mạng.

Nhờ lời chuyển cầu của Á thánh Anrê Phú Yên, xin Chúa giúp cho mỗi người trẻ
chúng ta dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn biết noi gương Anrê Phú Yên trung kiên theo
Chúa Giêsu, hăng say loan truyền Tin Mừng Tình Yêu Chúa cho mọi người.
-1-

Khóa bồi dưỡng giáo lý hè 2014
Ban Giáo lý Giáo hạt Đà Lạt tổ chức khóa bồi dưỡng giáo lý hè chuyên đề “Kinh nguyện Kitô
giáo” nhằm giúp các Giáo lý viên sống mầu nhiệm đức tin trong mối thân tình và nghĩa thiết với
Thiên Chúa qua đời sống nguyện. Khóa học diễn ra vào buổi chiều từ 14g đến 17g30 các ngày
22/7 đến 25/7/2014, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Kết thúc khóa học có thánh lễ tạ ơn mừng
Bổn mạng Á thánh An ê Phú Yên. Mời các bạn tham dự.
* Thứ bảy đầu tháng 7/2014 không có thánh lễ và sinh hoạt giới trẻ Giáo hạt. Lý do, nhiều
bạn trẻ bận trở thi tuyển vào Đại học, Cao đẳng; các bạn sinh viên bận Tiếp sức mùa thi hoặc về
quê nghỉ hè. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy đầu tháng 8 (2/8/2014) tại nhà thờ Du Sinh. Chủ đề
gặp gỡ tháng 8 là Mẹ và Gia đình.

Mừng Bổn mạng Đức cha Antôn
Chiều 13/6/2014, tại nhà thờ Chánh Tòa, Giáo phận Đà
Lạt tổ chức mừng Bổn mạng Đức cha Antôn Vũ Huy
Chương, vị cha chung của Giáo phận. Đông đảo quý
linh mục, tu sĩ nam nữ và đại diện các giáo xứ đã hiện
diện bên vị chủ chăn; đặc biệt có đoàn Giảng viên giáo
lý và một số tu sĩ từ Giáo phận Hưng Hóa, một phái
đoàn từ Sàigòn, cùng đến để hiệp dâng Thánh lễ và
cầu nguyện cho Đức Cha Antôn. Trước đó Ban Giới trẻ và Ban Giáo lý giáo hạt đến Tòa Giám mục
chúc mừng Bổn mạng Đức cha Antôn.

Mùa hè sôi động tại Don Bosco Đà Lạt
Từ đầu tháng 6/2014, tại Học viện Don Bosco Đà Lạt tổ
chức nhiều hoạt động dành cho thanh thiếu nhi, thu hút trên
800 em tham gia. Trong đó có 90 em đăng ký học chơi bóng
rổ, 40 em học môn bóng đá. 120 em học các môn năng
khiếu như đàn organ, trống, trống cajon, tiêu sáo, harmonica,
guitar, mandolin… và các môn văn hóa Toán, Lý, Hóa, Anh
văn, tập viết chữ đẹp… Ngày 16/6 Nguyện xá Don Bosco tổ
chức giải bóng đá liên xứ Savio lần 1 với 18 đội bóng tham
gia, thu hút 150 cầu thủ U14 và U17 đến từ 10 giáo xứ trong
giáo hạt. Cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân và Cha
Giám đốc Học viện Don Bosco Tôma Vũ Kim Long đã khai
mạc giải. Giải kết thúc vào ngày 27/6, độ tuổi U14 đội
Nguyện xá Don Bosco đoạt Cup Savio, đội Thánh Mẫu giải
II, Chánh Tòa giải III; độ tuổi U17 đội Thánh Mẫu đoạt Cup
vô địch, Chánh Tòa giải II, Du Sinh giải III. Trong tháng
7/2014, Nguyện xá Don Bosco tiếp tục tổ chức giải bóng đá
mở rộng U12 và U16 dành cho thiếu niên thành phố Đà Lạt.
Song song đó là giải bóng rổ dành cho các độ tuổi. Tháng 8/2014, Ban Giới trẻ Giáo hạt phối hợp
với dòng Don Bosco tổ chức giải bóng đá Thanh niên các giáo xứ trong giáo hạt.
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Tình Chúa tình người
Đó là chủ đề của ngày họp mặt giới trẻ giáo hạt
Đà Lạt thứ bảy 7/6/2014. Hơn 300 bạn trẻ đã đến nhà
thờ Tạo Tác tham dự thánh lễ và sinh hoạt. Cha
Gregerio, Đặc trách Giới trẻ giáo hạt chủ tế thánh lễ,
phần giảng lễ do cha Quản xứ Tạo Tác - Giuse Hoàng
Văn Tình đảm nhận. Với cách chia sẻ gần gũi, vui tươi,
cha Giuse nêu lên một số câu hỏi để các bạn trẻ trả lời,
nhờ đó các bạn trẻ hiểu rõ hơn về sự tác động của
Chúa Thánh Thần đối với mỗi người. Có ơn Chúa Thánh Thần thì Tình Chúa-Tình người sẽ “lớn lên”
trong tâm hồn mỗi bạn trẻ.
Sau thánh lễ Cha Giuse và các bạn trẻ Tạo Tác mời các bạn trẻ tham dự trò chơi “Ẩn số tình
yêu” và đố vui Kinh thánh qua các clip tự quay. Xen kẽ nhóm trẻ Giáo xứ Tùng Lâm và Chính Tòa
đóng góp các tiết mục vui nhộn.

Bổn mạng nhóm Thanh Sinh Công Đà Lạt
Chiều thứ hai 9/6/2014, nhóm Thanh Sinh Công
Đà Lạt tổ chức mừng lễ Bổn mạng Chúa Thánh Thần
hiện xuống, tại tu hội Tận Hiến (Giáo xứ Minh Giáo).
Cha Nguyễn Mạnh Khoa, quản xứ Minh Giáo
dâng thánh lễ. Theo cha Khoa, do đặc thù nên Thanh
Sinh Công Đà Lạt chưa có cơ hội phát triển. Hy vọng từ
hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống,
Chúa Thánh Thần sẽ tác động để nhóm được củng cố và
thăng tiến vững vàng. Sau thánh lễ đại diện Thanh Sinh Công giới thiệu khái quát sự ra đời của
Thanh Sinh Công trên thế giới năm 1921 và tại Việt Nam
năm 1939. Tôn chỉ và mục đích là nhằm Phúc âm hóa môi
trường học đường, để loại trừ những tiêu cực, xây dựng
nếp sống tích cực, biết quan tâm giúp đỡ người khác sống
tinh thần Tin Mừng trong học sinh, sinh viên. Đại diện Ban
Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt, các nhóm Lửa yêu thương, Sống
niềm tin, sinh viên Tòa Giám mục, nhóm trẻ Tạo tác,
Thánh Tâm và gia đình Thanh Sinh Công Đà Lạt (cựu) lần
lượt nói lời chúc mừng và mong phong trào Thanh Sinh
Công Đà Lạt ngày càng phát triển.

• Trước đó ngày gần 300 bạn sinh viên thuộc Nhóm Lửa yêu thương long trọng mừng lễ
Bổn Mạng tại nhà nguyện Don Bosco Đà Lạt. Đức cha An tôn đã chủ tế Thánh lễ và chúc mừng
các bạn sinh viên.

Giáo xứ Chánh Tòa:

Chúa nhật 1/62014, Giáo xứ Chánh Tòa dâng Thánh
lễ tạ ơn, cám ơn Chúa vì một năm học giáo lý, trong thánh lễ có 7 em vừa tuyên hứa trong
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Nghi thức Lên đường. Sau Thánh lễ, mọi người tụ họp trước sân nhà xứ tham dự lễ tổng kết
và khen thưởng các học sinh giáo lý có nỗ lực và kết
quả học tốt. Với tổng số 635 học sinh. Kết quả có 96
em được xưng tội rước lễ lần đầu, 92 em lãnh nhận
Bí tích Thêm sức, 12 em Bao đồng trọng thể. Không
chỉ học giáo lý, nhưng các em còn hưởng ứng việc
góp quỹ từ thiện, thăm viếng người nghèo khổ, bệnh
tật; góp phần nhỏ bé trong việc xây dựng nhà mục
vụ của giáo xứ… Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân hiện
diện và ban huấn từ. Ngài cám ơn hết mọi người đã
chung tay góp sức để dạy dỗ, hướng dẫn và giúp các em sống đức tin. Đại diện Hội đồng
Giáo xứ cũng chúc mừng và chia sẻ niềm vui trong lễ Tổng kết này.

Giáo xứ Thánh Mẫu:

Chúa nhật 22/6/2014, nhân kết thúc năm học giáo
lý, Giáo xứ Thánh Mẫu tổ chức hội chợ hè cho thiếu nhi trong giáo xứ với chủ đề “Mái ấm
gia đình”. Hội chợ có 12 gian hàng như lôtô, ném thú,
bowling, thử tài Polo, xúc xắc, thả banh, đặt số, câu
cá, thẩy cổ vịt, đặc biệt chung nhịp cùng World Cup
2014 có gian hành thử tài đá bóng… gian hàng Ẩm
thực “5 chiếc
bánh và 2
con cá”; siêu
thi Big Giêsu phục vụ các em ăn uống, mua sắm
miễn phí. Kết thúc năm học giáo lý Giáo xứ Thánh
Mẫu có 17 bạn trẻ lớp Vào Đời 2 được cử hành
Nghi thức lên đường; 46 em được lãnh Bí tích thêm
sức, 30 em rước lễ lần đầu.

Giáo xứ Tùng Lâm: Kết thúc năm học giáo lý và mừng Bổn mạng lễ Mình
Máu Thánh Chúa, trong hai ngày 14 và 15/6, Ban Giáo lý giáo xứ Tùng Lâm tổ chức Trại hè
“Yêu thương” cho các em thuộc các lớp giáo lý. Các em hứng khởi tham gia tích cực trong
niềm vui và tình yêu thương của Cha Chính xứ, Phó xứ, giáo xứ và Ban giáo lý. Chúa nhật
22/6, có 21 em được xưng tội rước lễ lần đầu.

Đó là tâm tình của buổi cầu nguyện Taizé ngày 6/6/2014 tại Nguyện đường Tu viện
Couvent des Oiseux (Đức Bà Lâm Viên). Buổi cầu nguyện có sự hiện diện của Cha Đặc trách
Giới trẻ Giáo Phận Đà Lạt, Thầy Phêrô Nguyễn Văn Nhân, ICM (Đồng hành Đoàn Thanh
Sinh Công Đà Lạt), Quý Nữ tu Dòng Đức Bà, đại diện Nhóm Ve chai Vũng Tàu và hơn 30
bạn trẻ đến từ các nhóm trẻ. Buổi cầu nguyện tiếp theo lúc 19g15 ngày 17/7/2014, tại Cộng
đoàn Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi (số 1 Thông Thiên Học, gần Chợ Bùi Thị Xuân). Mời
các bạn tham dự.
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