
Giới Trẻ Hạt Cần Thơ Mừng Tất Niên 

Chiều ngày 24/01, không khí tại Trung Tâm Mục Vụ trở nên náo nhiệt hơn 

bao giờ hết, vì đây là ngày Giới Trẻ Hạt Cần Thơ họp mặt mừng Tất Niên năm 

2020. Vào lúc 18h00, Cha chủ tế Clementê Nguyễn Tấn Lợi – Cha quản hạt Hạt 

Cần Thơ cùng với Quý Cha phụ trách Giới Trẻ đã cùng dâng Thánh lễ để cầu 

nguyện cách đặc biệt cho các bạn trẻ. 

 

Cha quản hạt cùng quý cha phụ trách dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Giới Trẻ 

 

Trong Thánh lễ, Cha Giuse Trần Văn Phương – Cha Phó họ đạo Thới 

Thạnh, phụ trách dự tu, gợi ý cho các bạn về ba điều mà Cha cảm nhận được qua 

bài Tin mừng. Thứ nhất là tâm tình sám hối. Thiên Chúa luôn yêu thương và sẽ 

không bỏ mặc nếu chúng ta thành tâm hối lỗi như dân thành Ni-ni-vê . Điều thứ 

hai đó là lời kêu gọi. Mỗi người đều được chọn gọi với một vai trò riêng và đáp 

lại lời mời gọi đó là thái độ mà chúng ta nên có. Cuối cùng, điều mà cha gợi lên 

trong thánh lễ Tất niên là tâm tình cảm tạ. Cảm tạ Chúa đã luôn che chở và đồng 

hành với mỗi người trong suốt một năm qua.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bạn trẻ 

sốt sắng 

tham dự 

Thánh Lễ 



Sau Thánh lễ, các bạn được giải lao và thưởng thức một buổi buffet nhỏ với các 

món ă  n mang đậm hương vị ngày Tết:  bánh Tét, dưa kiệu, xôi đậu,... 

 



Sau khi giải lao, các bạn được tập hợp 

lại thành từng đội để chọn và hô khẩu hiệu đội. 

Mở đầu cho buổi văn nghệ là tiết mục múa lân 

đậm nét văn hoá dân tộc và mang đến bầu 

không khí hào hứng cho các bạn trẻ. Tiếp theo 

đó, hai MC của chương trình giới thiệu Quý 

Cha, Quý Dì phụ trách các nhóm sinh viên và 

gửi đến mọi người những lời chúc cho một 

năm mới tốt đẹp qua bài vè hóm hỉnh. Sau đó, 

chương trình được tiếp tục với các tiết mục văn 

nghệ đến từ các bạn trẻ. Tiếp đến là phần đặc 

biệt và được mong chờ nhất của chương trình 

Tất niên là "Kêu lô tô". Nhiều phần quà hấp 

dẫn cộng thêm sự hóm hĩnh của các bạn "kêu 

số" đã tạo nên một bầu khí náo nhiệt. Xen kẽ 

giữa các vòng chơi là các câu hỏi "Đuổi hình 

bắt chữ" với chủ đề "Ngày Tết" để các bạn có 

cơ hội "rinh quà" về nhà. Sau ba vòng chơi 

"căng thẳng", chủ nhân của phần thưởng đặc 

biệt đã "lộ diện", phần quà điện thoại Oppo 

A12 thuộc về bạn sinh viên đến từ lưu xá 

Đaminh.  

 

  





 

 



 

Sau cùng, để kết thúc buổi họp mặt giới trẻ hạt Cần Thơ, các bạn được nhận phép 

lành của Cha đặc trách Giới Trẻ và ra về.  

“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi.” 



 Thật ý nghĩa khi vào những giây phút cuối cùng của năm Canh Tý, các 

bạn trẻ được quy tụ nơi đây, để dâng lên Chúa lời chúc tụng, tạ ơn Ngài vì đã gìn 

giữ Việt Nam giữa đại dịch Covid, đồng thời nhìn nhận lại những yếu đuối, những 

thiếu sót, những bất toàn của năm cũ để dâng lên Chúa lời thống hối ăn năn, xin 

lỗi Chúa và xin lỗi nhau và cùng nhau hướng sang năm mới với nhiều ước nguyện 

tốt đẹp. Dâng lên Chúa tất cả những vui buồn, thành công thất bại trong cuộc sống 

trước khi bước sang năm mới, xin Chúa ban ân sủng của Ngài để mọi người biết 

nỗ lực cố gắng hơn, biết tận dụng những ơn lành Chúa ban ngõ hầu mang lại 

những hoa trái tốt đẹp như lòng Chúa mong ước. Đây cũng là một cơ hội thuận 

tiện để các bạn gửi lời tri ân đến Quý Cha, Quý Dì, Quý Thầy, Quý Ân Nhân và 

cũng là một dịp đáng quý để các bạn trẻ quy tụ lại, chia sẻ với nhau những khó 

khăn của cuộc sống và trong việc giữ gìn Đức tin.  

Trung Nghĩa 

 


