
Tĩnh Tâm Mùa Chay Giới Trẻ Hạt Cần Thơ. 

Chiều Chúa Nhật, 28 tháng 3 năm 2021, lúc 15h00 tại Trung Tâm Mục Vụ 

Giáo Phận Cần Thơ hân hạnh được đón tiếp hơn 300 bạn trẻ đang sinh sống và 

học tập trong hạt Cần Thơ quy tụ về đây để tham dự Tĩnh Tâm Mùa Chay Giới 

Trẻ Hạt Cần Thơ. Các bạn trẻ đến từ các lưu xá, các nhóm sinh viên Công giáo, 

cùng các bạn trẻ trong các Họ Đạo trong Hạt Cần Thơ. Đặc biệt, đây là lần đầu 

tiên nhóm Sinh Viên Công Giáo Y – Dược Tâm Đức ĐH Võ Trường Toản thuộc 

đại gia đình Magis do quý tu sĩ dòng Tên hướng dẫn –  ở cách xa trung tâm thành 

phố 20 km tham dự ngày tĩnh tâm giới trẻ của Hạt.   

Chủ đề của ngày Tĩnh Tâm là: “TÔI TIN” với mục đích nhắc nhớ các bạn 

trẻ về niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa, nhằm xây dựng lại mối tương quan 

với Thiên Chúa, với tha nhân và để làm chứng về Tin Mừng Phục Sinh của Đức 

Ki-tô.  

Niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa, được bắt đâu bằng việc tuyên xưng 

đức tin qua bài múa chủ đề: “VÌ TÔI TIN”, đồng thời được khơi gợi trong phần 

dọn lòng tĩnh tâm của cha đặc trách Giới Trẻ Hạt Cần Thơ. Các bạn trẻ được mời 

gọi nhìn lại đời sống mình trong các mối tương quan, các bạn trẻ được mời gọi 

đến với Tòa Giải Tội, là nơi các bạn được đụng chạm lòng thương xót vô biên 

của Thiên Chúa.  

 



 

 

 

“Đốn tim” nhiều bạn trẻ nhất, chắc chắn là diễn nguyện cuộc thương khó 

của Chúa Giê-su quy tụ khoảng 60 diễn viên không chuyên đến từ các bạn trẻ của 

hạt. Hai tuần gian khổ luyện tập, đã để lại trong lòng khán giả những cung bậc 

cảm xúc, và ngay cả chính các bạn diễn viên cũng được đánh động bởi tình yêu 

vô điều kiện của Đức Kitô, Ngài đã hủy mình ra để con người được hạnh phúc 

như lời Thánh Phaolô đã khằng định trong thư gửi tín hữu Philipphê:“Đức Giêsu 

Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang 



hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô 

lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, 

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Phil 2,6-8). 

Các bạn đã bộc bạch tâm tình của mình: “Buổi diễn nguyện đã đánh thức tâm 

hồn chai đá của tôi, đã giúp tôi cầu nguyện nhiều hơn, suy tư nhiều hơn về tình 

yêu của Chúa sau những ngày tháng vùi đầu vào học tập mà quên mất Chúa 

đang hiện diện bên cạnh ta” . “Úi trời, làm sao mà khóc đây?” Là câu hỏi của 

một bạn trẻ đóng vai người phụ nữ bước theo Chúa Giê-su trong cuộc thương 

khó. Nhưng bạn ấy đã được Chúa đánh động, và những giọt nước mắt đã tuôn 

chảy, khi chứng kiến Thầy của mình trên đường lên Đồi Canvê.  

 



 

 

 



 

Buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay Giới Trẻ Hạt Cần Thơ được kết thúc long trọng 

bằng Thánh Lễ Lá, với cuộc Rước Lá để tôn vinh Chúa Giê-su đã bước vào con 

đường Thập Giá – con đường tình yêu. Với cành lá trên tay, mỗi bạn trẻ ra về với 

tình yêu trong con tim được đong đầy, để sống một “đời sống mới” trong Chúa 

Ki-tô và tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô Phục Sinh bằng đời sống chứng tá của 

mình.  

 



 

 

Chúng con xin chân thành cảm ơn cha Quản Hạt, cha Giám Đốc Trung 

Tâm Mục Vụ, cha Đặc trách Giới trẻ, và quý Bề trên đã hết lòng ưu tư, để dành 

cho chúng con những món quà thiêng liêng cũng như vật chất. Ước mong những 

kỳ họp mặt sắp tới sẽ là cơ hội để các bạn trẻ mở rộng lòng ra với Thiên Chúa, 

với tha nhân và với chính mình.  

 

                                                               Mục vụ Giới trẻ Hạt Cần Thơ 


