Đôi nét về Ngày Họp Mặt Ơn Gọi Giáo Phận Cần Thơ
Đời sống Thánh Hiến là một hồng ân vô cùng cao quý và thiêng liêng mà Thiên Chúa
trao ban cho con người, hiểu đơn giản hơn thì đó chính là tiếng Chúa mời gọi ai đó đi
theo, dấn thân làm môn đệ của Ngài. Tuy nhiên để có thể lắng nghe được tiếng gọi này
cũng như để dấn thân bước vào đời sống Thánh Hiến, đi theo Chúa lại là một điều chẳng
hề dễ dàng. Đặc biệt ngày nay, sống trong một xã hội hiện đại, giới trẻ đang phải đối đầu
với rất nhiều cám dỗ, thử thách, chính những điều đó phần nào làm cho họ không còn khả
năng để có thể lắng nghe cũng như nhận ra được lời mời gọi đến từ Chúa.
Hiểu và nắm rõ được nỗi niềm ấy, ngày 02/5/2021 nhằm ngày Chúa Nhật V Phục Sinh,
tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ, Ban Ơn Gọi của Giáo Phận đã tổ chức “Ngày
Họp Mặt Ơn Gọi” cho tất cả các bạn trẻ đến từ 4 hạt Đại Hải, Vị Thanh, Trà Lồng và Cần
Thơ, để giúp các bạn trẻ có thể lắng nghe, tìm hiểu về ơn gọi của mình.
Năm nay, tuy bị hạn chế về số lượng bạn trẻ tham gia do ảnh hưởng bởi dịch Covid trên
thế giới còn đang diễn biến phức tạp, nhưng với lòng yêu mến ơn gọi và khát khao sẽ có
thêm thật nhiều mục tử để phục vụ cho Giáo Hội, Ban Ơn Gọi của Giáo Phận cùng quý
cha, quý thầy và quý tu sĩ từ các hội dòng đã có những sự chuẩn bị hết sức chu đáo từ
trang trí, âm thanh, các tiết mục văn nghệ…tất cả đều được dàn dựng rất công phu và
chuyên nghiệp. Chính những điều này đã góp phần tạo nên một bầu không khí vô cùng
vui tươi, ấm áp và ý nghĩa cho ngày họp mặt.
Với chủ đề “THÁNH GIUSE, MẪU GƯƠNG CỦA ƠN GỌI”, các bạn trẻ đã có một
ngày giao lưu, vui chơi, học hỏi hết sức thoải mãi và bổ ích.
Buổi sáng, sau cuộc gặp mặt làm quen, các bạn đã cùng nhau tham dự thánh lễ trong một
bầu không khí hết sức tâm tình, thánh thiêng, được nghe những lời giảng rất sâu sắc, hữu
ích về những dấu hiệu để nhận ra ơn gọi của bản thân. Tiếp đó, sau thánh lễ các bạn lại
được tập trung cùng giao lưu văn nghệ với quý cha, quý thầy và quý tu sĩ. Nơi đây, qua
những tiết mục văn nghệ đặc sắc từ một số hội dòng, phần nào các bạn đã cảm nhận được
niềm vui, niềm hạnh phúc, những thăng trầm cũng như ý nghĩa thật sự của đời sống Dâng
Hiến khi dấn thân bước theo Thầy Giêsu.
Đặc biệt hơn hết, trong trò chơi hành trình diễn ra vào buổi chiều, mang thông điệp “
ĐẾN MÀ XEM” (Lấy ý tưởng từ đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 1,35-39)), tất cả
các bạn trẻ đều đã được trực tiếp lắng nghe và tìm hiểu về hơn 20 dòng tu hiện diện trong
ngày họp mặt. Các bạn đã phần nào biết được linh đạo, cũng như sứ vụ riêng của từng
hội dòng để có thể suy nghĩ, lựa chọn hội dòng phù hợp với tính cách và khả năng bản
thân mà dấn bước theo Thầy Giêsu. Một hành trình hết sức ý nghĩa và cần thiết cho các
bạn trẻ, những con người đầy tài năng, nhiệt huyết nhưng đang phân vân về ơn gọi của
mình.
Mong rằng qua “Ngày Họp Mặt Ơn Gọi” này, bằng mẫu gương tuyệt hảo về ơn gọi của
Thánh Giuse, một ơn gọi của những ước mơ đã dấn thân hết lòng phục vụ cho Chúa và

tha nhân với tất cả lòng trung thành, bản thân mỗi bạn trẻ đều đã cảm nhận được tiếng
Chúa nói với mình. Để từ đó với ơn ban cũng như sự soi sáng, hướng dẫn của Chúa Thánh
Thần, các bạn hãy can đảm đứng lên và dấn thân bước đi theo Thầy Giêsu để trở thành
những người môn đệ nhiệt thành trong bàn tay của Chúa và Giáo Hội.
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