
GIẢI BÓNG ĐÁ THANH THIẾU NIÊN 

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2020 

TẠI GIÁO XỨ TẮC VÂN 
Vào mỗi buổi sáng (6h30 – 7h30) và buổi chiều 

(15h00 – 17h30) mỗi ngày, có rất đông thanh thiếu 

niên đến sân bóng Don Bosco Tắc Vân đá bóng. 

Nơi đây, quý cha thầy Salesian đã tạo một sân chơi 

lành mạnh và thu hút đông đảo các bạn trẻ ở xã Tắc 

Vân và các vùng lân cận. Các em đến chơi đa số 

thuộc các tôn giáo bạn, Công giáo chỉ chiếm một số 

rất nhỏ.  

Vào khuôn viên nhà thờ, sân chơi, các bạn trẻ 

phải giữ gìn vệ sinh chung, và tuân giữ “bốn 

không”: - không hút thuốc  - không chửi thề - 

không cởi trần – không gây lộn đánh nhau. 

Ngoài ra, vào mỗi đầu giờ chơi, các em được 

quy tụ lại, đọc kinh thánh hóa giờ chơi, một 

anh em SDB nói cho các em một bài học ngắn 

về nhân bản, đạo giáo… 

Để chuẩn bị mừng 

đại lễ Chúa Giáng 

Sinh sắp tới, quý cha thầy và ban điều hành tổ chức 

giải bóng đá “Mừng Chúa Giáng Sinh”. Giải này thu hút 

hơn 60 bạn trẻ tham gia, gồm 6 đội, đá vòng tròn lượt 

đi, lượt về, chọn 4 đội cao điểm nhất và đá tứ kết, 

chung kết. Lịch đá vào chiều thứ Bảy và chiều Chúa 

Nhật. 

Ngày thứ Bảy 5 tháng 12 vừa qua, sau khi ổn định và 

sắp xếp các đội, cha xứ giáo xứ Tắc Vân có đôi 

lời và tuyên bố giải bóng đá Mừng Chúa Giáng 

Sinh được bắt đầu, với sự reo hò và vỗ tay 

nồng nhiệt của các cầu thủ và cổ động viên. 

Sau lời khai mạc của cha Gioan Baotixita Phan 

Huy Chương, các đội bắt đầu thi đấu theo như 

lịch đã lên. Điều đáng lưu ý là các ông cố cũng 

tham gia vào các đội dự giải lần này. 



Một bầu khí nhộn nhịp và sôi động, với sức 

năng động và tươi trẻ, nhiệt thành, hy vọng 

mùa giải sẽ thành công với những cạnh tranh 

lành mạnh và bác ái công bằng, đem lại nhiều 

niềm vui, hạnh phúc cho các bạn trẻ. Thiết 

nghĩ, đây chính là niềm vui Giáng Sinh đến 

sớm cho các bạn trẻ thuộc mọi tôn giáo ở Tắc 

Vân và vùng lân cận. 

Lm. JB. PHAN HUY CHƯƠNG, SDB. 

 

 


