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Giới Trẻ Hạt Cần Thơ Tĩnh Tâm Mùa Vọng 

 

Từ sáng sớm, các bạn trẻ từ các Lưu xá Sinh Viên  ở TP Cần Thơ,  cũng như các bạn trẻ 

của các họ đạo trong hạt Cần Thơ đã cùng nhau có mặt ở Trung Tâm Mục Vụ để tham gia ngày 

tĩnh tâm Mùa Vọng  với chủ đề “Hãy Là Chính Mình”. 

Sau khi tập trung sinh hoạt khởi động đầu buổi cùng nhau, đúng 8h30 cha phụ trách giới 

trẻ hạt Cần Thơ đã khai mạc chương trình tĩnh tâm. Sau đó, các bạn trẻ đã hòa mình với cử điệu 

chủ đề hãy là chính mình với đội múa từ các bạn sinh viên đến từ các lưu xá.  

 

 

 

 

Sau phần khai mạc, Cha Khoa SDB đã nêu lên nhiều vấn đề các bạn làm theo ý mình mà 

đánh mất chính mình, muốn được nhiều người biết đến mình nhanh nhất "tôi là trung tâm tất cả 

mọi sự, mọi người phải nhìn vào tôi". Điều làm các bạn trẻ dễ đánh mất chính mình nhất là mạng 

và công nghệ 4.0. Các hot trending và xu hướng hưởng ứng theo không có chọn lọc như trending 

" một ngày là công chúa" và vấn đề đáng lo ngại nhất nhiều bạn trẻ đã loại Chúa ra khỏi cuộc 

sống của mình sống vô tư làm những gì mình muốn vì các bạn ấy nghĩ chết là hết.  
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Sau gần một tiếng được sự hướng dẫn của cha Khoa, nhiều bạn đã nhìn ra được các vấn đề 

nên hay không nên, hưởng ứng hay không hưởng ứng.  

 

 

Tiếp đó, các nhóm đã ngồi lại với nhau để đưa ra các ý kiến cá nhân về vấn đề tự do và 

hãy là chính mình, mối liên quan hay những khó khăn về hai vấn đề đó trước khi cùng nhau di 

chuyển lên nhà nguyện để sám hối và đến tòa giải tội trước khi bước vào thánh lễ.  
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Trong nghi thức sám hối, cha Thành đã khuyên các bạn trẻ nên đến tòa giải tội vì nơi tòa 

giải tội không phải nơi kết án tội mà là nơi nói những thiếu xót của mình với Thiên Chúa, để 

được Ngài tha thứ và ban ơn. Cha cũng đã gợi ý lên những thiếu sót thường hay gặp phải. 

 

Trong thánh lễ, cha Minh Tri dòng ĐaMinh đã nhắc lại những gì các bạn trẻ đã được nghe 

từ đầu buổi và đã nêu lên hai câu hỏi cho mọi người suy nghĩ: 

 Mục tiêu chính của bạn là gì?  

Trong xã hội con người hơn thua nhìn nhau qua vật chất bên ngoài, với các bạn Đức Kitô 

là ai? Hang đá của bạn nằm ở đâu? Bạn đặt Chúa Giêsu Hài Đồng nơi nào? 
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Sau thánh lễ các bạn đã dùng cơm trưa và cafe giao lưu với nhau.  

 

Chương trình chiều bắt đầu vào lúc 13h30 với những câu hỏi giáo lý đến từ lưu xá 

Đaminh.  
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Sau đó các bạn cùng nhau tham gia các trò chơi vận động do các lưu xá chuẩn bị ở ngoài 

sân, kết thúc các trò chơi vận động bằng một cơn mưa hồng ân.  

 

Cuối cùng sau khi tổng kết phát thưởng, một bạn sinh viên đã đại diện cám ơn quý Cha, 

quý Thầy, Quý Sr đã đồng hành và phụ trách để làm nên một chương trình tĩnh tâm thật bổ ích 

và đầy ý nghĩa và lắng đọng lại trên mỗi người nhiều điều hữu ích.  

 

 

 


