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     Giáo hội hoàn vũ vui mừng đón nhận Tông huấn “Christus vivit – Đức Kitô sống” 

(25.03,2019) của Đức Giáo Hoàng Phanxico. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đề ra 

3 năm (2020-2022) mục vụ đồng hành với người trẻ. Với Chủ đề năm 2021 là “đồng 

hành với người trẻ trong gia đình”. Dưới cái nhìn của người đồng hành Cha Sở đã mở 

các lớp Giáo Lý Hôn Nhân, để hiểu 

thêm hoàn cảnh sống và tâm tư của các 

bạn trẻ, cha đã nhiệt tâm dạy cho các em 

kiến thức và hiểu biết để chuẩn bị đời 

sống gia đình. 

     Trong thời gian 4 tháng học hỏi Giáo 

Lý Hôn Nhân của 17 bạn trẻ trong Giáo 

Xứ, dưới sự hướng dẫn của Cha Sở, các 

bạn trẻ học tích cực và hăng say, qua 

các buổi học và kỳ thi cuối khóa. 

      

   Vào lúc 19h Chúa Nhật 2 thường niên (17.01.2021), Thánh lễ Giới trẻ bế giảng và 

trao bằng chứng chỉ Giáo Lý Hôn Nhân. Thánh lễ Tạ ơn diễn ra trong bầu khí sốt sắng 

và trang trọng đã để lại nhiều kỷ niệm trong lòng các bạn trẻ trong tình gia đình giáo xứ 

được các bạn trẻ hiệp thông cầu nguyện.  

      

    Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Sở trao 

chứng chỉ Giáo Lý Hôn Nhân. Sau đó, một 

em đại diện các bạn trong lớp cám ơn quý 

Cha, Quý Dì đã dạy dỗ và đã tạo mọi điều 

kiện giúp đỡ các em trong việc học tập. Các 

bạn vừa hoàn thành khóa học cũng có đội lời 

với các bạn trẻ chưa đi học “hãy đến Cha sở 

đăng ký học khi mở lớp” bởi chúng tôi thấy 

lợi ích cho mình rất nhiều để hiểu biết ý nghĩa của Hôn nhân Kito giáo và sống đúng 

bổn phận trong gia đình.   

       Cuối cùng, Cha Sở cũng có vài lời chúc mừng và nhắn nhủ các em hãy luôn ghi 

nhớ “Mục đích của Hôn nhân Kitô giáo là: Yêu thương nhau trọn đời, sinh sản giáo 

dục con cái và giúp nhau nên thánh”                              
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