
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Đức Giáo Hoàng nói:  

''Con người phải là trung tâm hoạt động kinh tế'' 
 

Tin Tổng hợp.- Chiều 18/8, ĐGH Bênêdictô XVI đã đến 

Madrid để chủ tọa Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 26. Vua 

Juan Carlos, hoàng hậu Sofia và thủ tướng Zapatero nghênh 

đón ngài tại phi trường Cuatro Vientos. Sau đó, ngài đi qua 

cửa ô Alcala, đến quảng trường Cibeles và được một rừng 

thanh niên và các phụ lão nồng nhiệt chào đón. Ngài đội mũ 

của giới trẻ châu Mỹ la tinh, choàng một vòng hoa của giới 

trẻ Á châu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong thông điệp đầu tiên, ngài nói về chủ đề Đức tin: ‘‘Có 

những lời nói thoáng qua như cơn gió. Cũng có những lời 

nói giúp ta trau giồi trí tuệ về nhiều phương diện. Trái lại, 

Lời Chúa đong đầy tâm hồn, ăn sâu và rèn luyện cả cuộc 

sống. Chúa muốn người đối thoại có trách nhiệm để có thể 

nói chuyện với ngài, chắp đôi cánh cho tự do của chúng ta. 

Phải chăng đó mới là động lực cho niềm vui của chúng ta? 

Phải chăng đó mới là thửa đất vững chắc để kiến tạo nền văn 

minh tình yêu và sự sống, có khả năng hòa nhập mọi 

người.’’ 

 

12 bạn trẻ được rút thăm dể dùng bữa với Đức 

Bênêdictô XVI 
 

Con số 12 bạn trẻ, giống như 12 tông đồ, được rút thăm để 

dự bữa trưa thứ sáu 19/8 với Đức Thánh Cha. Olivier 

Richard 25 tuối quê ở Dijon (Pháp) cho biết ngày 19/8 là 

sinh nhật của anh. Trong tuần trăng mật, anh được tin là đã 

trúng thăm. Olivier sẽ thưa với Đức Bênêdictô XVI là giới 

trẻ Pháp một lòng một dạ trung thành với giáo hoàng, có đức 

tin son sắt vào giáo huấn của Tòa thánh.  

 

Bữa trưa thứ sáu diễn ra tại phòng khách dành cho các vị đại 

sứ tại Phủ Sứ thần Tòa thánh. Sáng thứ bảy, Đức Bênêdictô 

sẽ giải tội cho giới trẻ tại công viên Retiro nằm ở trung tâm 

thủ đô Madrid. 

 

Kinh tế thế giới phải lo cho phúc lợi chung 
 

Trên chuyến bay đặc biệt từ Roma đến Madrid, Đức 

Bênêdictô XVI đã tuyên bồ với các nhà báo tháp tùng: 

‘‘Thay vì chỉ dựa trên lợi nhuận, kinh tế phải lo cho phúc lợi 

chung. Kinh tế không thể vận hành theo cơ chế tự điều chỉnh 

nhắm vào lợi nhuận, nhưng cần dựa trên cơ sở đạo lý để 

phục vụ con người’’. Được biết Tây Ban Nha hiện phải thắt 

lưng buộc bụng để hy vọng thoát khỏi tình trạng suy thoái 
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kinh tế, 20% dân số hoạt động, phần lớn là các thanh niên, 

không có công ăn việc làm. Trong diễn văn đọc tại phi 

trường, ngài tuyên bố: ‘‘Nhiều bạn trẻ lo lắng nhìn về tương 

lai, khó khăn để có một việc làm xứng đáng, hoặc bị mất 

việc, hoặc đời sống còn quá bấp bênh.’’ Ngài cảnh giác về 

sự hào nhoáng bề ngoài, tình trạng hưởng thụ vì thiếu tình 

liên đới và nạn tham nhũng lan tràn’’. Thông điệp này 

không nhắm vào các nhà lãnh đạo chính phủ Tây Ban Nha 

nghênh đón ngài tại phi trường, nhưng còn mở rộng đến các 

nước bị tệ nạn tham những đục khoét, trong số có Việt Nam.  

 

Trong ngày thứ sáu, các bạn trẻ đến từ 193 nước sẽ đi Đàng 

Thánh giá tại quảng trường Cibeles để chuẩn bị canh thức 

cầu nguyện tối thứ bảy và thánh lễ bế mạc tại sân bay 

Cuatro Vientos vào chủ nhật. 

Lê Đình Thông 

 

WYD 2011: ĐTC yêu cầu các bạn trẻ 

hãy suy ngẫm về Đức Tin 
 

MADRID – Ngày Giới trẻ Thế giới đã long trọng đón mừng 

bằng một rừng cờ nồng nhiệt vẫy chào của hàng trăm ngàn 

người trẻ từ khắp nơi trên thế giới, ĐTC Benedict XVI đã cổ 

vũ sự nhiệt tình, hăng hái của họ nhưng cũng thúc giục họ 

hãy kiên cường, kiên định và suy ngẫm về đức tin của mình. 

 

ĐTC Benedict đi qua Puerta de Alcala, một kiến trúc nguy 

nga, tráng lệ tượng trưng cho lối vào thành phố, với những 

người trẻ đại diện cho Âu châu, Mỹ châu, Phi châu, Á châu, 

và Đại Dương châu. 

 

Di chuyển gần đến Plaza de Cibeles dành cho những lời 

chào nghi thức và một nghi lễ phụng vụ, những người trẻ đại 

diện những miền đất nước khác nhau đã chào đón Đức 

Thánh Cha và dâng lên Ngài một món quà tiêu biểu cho sự 

chào đón văn hóa trang trọng. Đức Thánh Cha đã nhận muối 

và bánh mì từ một phụ nữ trẻ Ba Lan; một vòng hoa từ một 

phụ nữ Nhật Bản; một bát cơm từ Nam Hàn; một chiếc mũ 

rộng vành từ Honduras; và những hạt cà-phê gói trong lá 

chuối từ một thanh niên Úc Đại Lợi. 

 

ĐHY. Antonio Rouco Varela luân phiên tại micro chào 

mừng Đức Thánh Cha nhân danh Giáo Hội và xã hội Tây 

Ban Nha, những nghi lễ kỷ niệm và nghi thức phụng vụ đã 

được hoạch định cụ thể cho Đức Thánh Cha và những người 

trẻ. 

 

Vài giờ trước khi Đức Thanh Cha đến, những người trẻ đã 

chiếm giữ những điểm ở quảng trường và những đường phố 

xung quanh. Để đốt thời gian, họ nhảy múa trên đường phố, 

ca hát, vỗ tay và vẫy quốc kỳ của họ. Hàng trăm ngàn người 

bị tác động bởi cường độ tiết tấu của ca khúc “Macarena” – 

Tây Ban Nha. 

 

Sarala Wang người Đức hầu như không thể kiềm chế sự 

phấn chấn của mình. 

“Chúng ta luôn nhìn thấy Ngài trên TV hay trong hình ảnh. 

Điều vô cùng thú vị rằng Ngài Ngài thực sự cùng chung đất 

nước (như tôi),” cô nói. “Hai ngày qua chúng ta đã chờ đợi 

Ngài, nhưng giờ đây, điều đó lại rất khác. Đó là mục đích 

mà tại sao chúng ta lại ở đây, để nhìn thấy Đức Thánh Cha 

và nghe lời Ngài.”  

 

Khách hành hương được phun nước trước khi bắt đầu nghi 

thức chào mừng ĐTC Benedict XVI tại Plaza de Cibeles ở 

Madrid ngày 18 tháng Tám. 

 

“Khi ta nhìn thấy Đức Thánh Cha, ta cảm thấy y như thể ta 

là người Công Giáo,” Florence Pua, thành phần của cộng 

đồng người Phi Luật Tân gốc Hoa ở Manila – Phi Luật Tân 

đã nói. “Tôi muốn được nhìn thấy Ngài để tôi có thể cố định 

đức tin của tôi và tự tách mình khỏi những điều thuộc về 

trần thế.” 

 

Đức thánh Cha đã chào thanh thiếu niên bằng tiếng Tây Ban 

Nha, Pháp, Anh, Đức, Ý, Bồ Đào nha và Ba Lan. 

 

Bằng Anh ngữ, Ngài đã bày tỏ những hy vọng của Ngài 

“những ngày của cầu nguyện, tình hữu nghị, và kỷ niệm 

này” sẽ “đem chúng ta lại gần nhau hơn và với Chúa Giê-su. 

Tạo sự tin tưởng vào lời của Đức Ki-tô là nền tảng của cuộc 

sống các bạn.” 

 

Sau bài Tin Mừng được hát bằng Anh ngữ, Đức Thanh Cha 

đã cho thanh thiếu niên một lời giới thiệu sâu sắc về chủ đề 

Ngày Giới trẻ Thế giới, “Ổn Định và Xây Dựng trong Chúa 

Giê-su Ki-tô, Kiên Định trong Đức Tin.”  

 

ĐTC Benedict XVI đón nhận những món quà từ những 

người trẻ trong buổi kỷ niệm chào mừng Ngày Giới trẻ Thế 

giới ở Trung tâm Madrid ngày 18 tháng Tám. 

 

ĐTC nói rằng vài lời đơn giản tiêu khiển hoặc thông báo, 

những lời của Chúa Giê-su “phải chiếm lĩnh tâm hồn của 

chúng ta, bén rễ và nở hoa ở đó cho tất cả mọi cuộc đời của 

chúng ta.” 

 

Ngài yêu cầu thanh niên hãy lắng nghe Lời Chúa và cho 

phép nó trở thành “một quy luật của cuộc sống mà ví như 

chúng ta – nghèo nàn tinh thần, khát khao công lý, lòng 

nhân từ, tâm hồn trong sạch, những người yêu chuộng hòa 

bình – đối với con người của Đức Ki-tô.” 

 

Ngày Giới trẻ Thế giới là một cơ hội để nhận biết Đức Ki-tô 

tốt hơn “để bảo đảm rằng, bắt nguồn từ người sự nhiệt tình 

và hạnh phúc của bạn, khát vọng của bạn bước đi xa hơn, để 

chiếm lĩnh những đỉnh cao, thậm chí Thiên Chúa tự Người 

nắm giữ một tương lai vững chắc, bởi sự viên mãn của cuộc 

sống đã được đặt để trong tâm hồn bạn.” Ngài nói. 

 

Đức Thánh Cha đã yêu cầu giới trẻ hãy kiên định trong đức 

tin, nhưng cũng phải biết rằng “trong khi đối diện với sự yếu 

đuối mà đôi khi áp đảo chúng ta, chúng ta có thể cậy trông 
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vào lòng thương xót của Chúa, người mà luôn sẵn sàng giúp 

đỡ chúng ta trở lại và là người sẵn sàng mang đến cho chúng 

ta sự tha thứ trong bí tích giải tội.” 

 

Ngài nói một số người “họ tự chấp nhận để quyết định 

những gì là đúng đắn hay không, những gì là thiện và ác, 

những gì là công bằng và bất công; những người phải sống 

và những người phải hy sinh vì những ham muốn của những 

ưu đãi khác.” 

 

Những người như vậy yêu cầu để được sống một cuộc sống 

tự do từ mọi cưỡng ép. Nhưng cuộc sống của họ không có 

sự neo đậu và không có một chân trời tươi sáng, Ngài nói: 

họ bị vong thân. 

 

Đức Giáo hoàng 84 tuổi kêu gọi những người trẻ hãy “thận 

trọng và khôn ngoan” để “không có điều gì làm ta phải sợ 

hãi, và an bình sẽ ngự trị trong tâm hồn chúng ta.” 

 

Sau đó bạn sẽ được chúc phúc và hạnh phúc, và niềm hạnh 

phúc của bạn sẽ ảnh hưởng đến tha nhân.” Ngài nói. “Họ sẽ 

tự vấn bí mật cuộc sống của bạn là gì,” và họ, cũng sẽ khám 

phá ra Đức Ki-tô. “Bạn bè, anh em của bạn và Chúa Trời, 

Con Một Thiên Chúa nhập thể, người mà đã ban ý nghĩa cho 

tất cả vũ trụ.” 

Jos. Tú Nạc, NMS 

 

Brazil: Rio de Janeiro sẽ tổ chức  

Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013 
 

Roma - Thành phố Rio de Janeiro của Brazil sẽ chính thức 

tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào năm 2013. 

 

Lời loan báo này đã được khẳng định bởi linh mục phát 

ngôn viên của Vatican Federico Lombardi. Cha nói rằng 

thời gian diễn ra Đại hội này được xếp đặt sớm hơn một 

năm, nhằm tránh xung đột với việc tổ chức Giải Vô địch 

Bóng đá thế giới (World Cup), sẽ được tổ chức tại Brazil 

năm 2014. 

 

Theo truyền thống, ĐTC Biển Đức XVI sẽ công bố địa điểm 

của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2013, trong khi Ngài đến 

Madrid trong tuần này. Tuy nhiên lời xác nhận được thực 

hiện sớm hơn, do các quan chức Brazil tiết lộ rằng thành 

phố Rio De Janeiro đã được chọn. 

 

Thống đốc bang Rio de Janeiro, Sergio Cabral, và thị trưởng 

thành phố, Eduardo Pase, có kế hoạch đến Madrid tuần này 

để tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới. 

 

Khoảng 14.000 thanh niên Brazil tham dự Đại hội năm 2011 

này. (CNA / Europa Press 15-8-2011) 

Nguyễn Trọng Đa 

 

Nhóm 117 từ Hoa Kỳ  

tham dự Đại hội Giới Trẻ tại Madrid 

 

"Bén rễ sâu và được xây dựng trên nền tảng Chúa Kitô, 

vững mạnh trong đức tin" 

“Đã bao nhiêu người ghi danh rồi?” một câu hỏi mà cha Vũ 

Hải Đăng, cũng như cha Đồng Minh Quang đã hỏi cha 

Nguyễn Hoài Chương tại Công Trường Thánh Phêrô, nhân 

dịp các cha có mặt tại Roma để tham dự Thánh lễ mở Án 

Phong Thánh cho ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận và 

tiền trạm cho phái đoàn hành hương mùa hè 2011. “Còn 2 

chỗ nữa không thưa cha?” một người trẻ đã viết mail hỏi cha 

Trần Công Danh. Trong gần 7 tháng qua những cú điện 

thoại viễn liên và biết bao nhiêu thư mail qua lại trên địa chỉ 

email của Nhóm 117 và những lời kêu gọi trên làn sóng 

truyền hình của đài SBTN, mời gọi người trẻ Việt Nam đáp 

lại lời mời gọi của người Cha Già kính yêu của Giáo Hội là 

Đức Thánh Cha Benêdictô đến thành phố Madrid, Tây Ban 

Nha để "Bén rễ sâu và được xây dựng trên nền tảng Chúa 

Kitô, vững mạnh trong đức tin" (Cl 2,7). Cùng với bao 

người trẻ từ muôn phương đang chuẩn bị lên đường, để cùng 

nhau đến với người Cha Già đáng kính, cầu nguyện và mong 

mỏi sẽ “bén rễ” sâu hơn trong đời sống Đức Tin của mình 

và trong cuộc hành trình hướng về nhà Chúa.  

Nhóm 117 nhiều năm qua đã đứng tiên phong liên kết 

những người trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại lại với 

nhau qua dòng máu và gương sống đạo của các anh hùng tử 

đạo Việt Nam. Họ đã vác thánh giá và lá cờ mang đầy 

gương hy sinh và can đảm của cha ông từ Đại Hội Giới Trẻ 

tại Toronto, Canada, đến Koln, Germany và Sydney, 

Australia. Nhóm 117 và thành viên của Bút Nhóm Lửa Việt 

cùng với nhóm sinh viên Dấn Thân Nguyễn văn Thuận đã 

không ngừng lại tại những chuyến đi đó, mà họ đã về và đi  

 

 

 

 

 

 

 

 

trên các nẻo đường của 3 miền đất nước Việt Nam để được 

đồng hành với người phong ở Pleiku, khám bệnh cho người 

nghèo ở Đơn Dương, ở Cần Thơ, ghé vào cầu nguyện tại 

một giáo đường nhỏ ở Sapa, và đã xây nhà cho người nghèo 

tại Phú Yên, Đơn Dương. Để rồi hôm nay, những gì đã thực 

hiện và hứa hẹn ngay trên đất Đại Hội Giới Trẻ tại Sydney 

khi Đức Thánh Cha Benêdictô XVI tuyên bố "World Youth 

Day 2011 will take place in Madrid, Spain...Until then, let 
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us continue to pray for one another and let us joyfully bear 

witness to Christ before the world," Nhóm 117 đã và đang 

tiếp tục làm điều đó từ ngày chúng con rời Úc Châu và 

mong đợi sẽ gặp lại Đức Thánh Cha tại Madrid. Chúng con 

đã cầu nguyện và cố gắng là dấu ấn của Chúa Kitô trong 

cộng đồng và trong cuộc sống ngày hôm nay.  

Báo cáo mới nhất của Ban Tổ Chức Đại Hội Giới Trẻ hiện 

này gần 450,000 bạn trẻ từ nhiều quốc gia đã ghi danh tham 

dự. Từ Hoa Kỳ đã có hơn 26,000 bạn trẻ tham dự, trong con 

số gần 300 người trẻ từ các giáo xứ, cộng đồng Việt Nam. 

Có hơn 5,639 bạn trẻ từ Gia Nã Đại ghi danh. Dẫn đầu với 

con số lớn nhất là nước chủ nhà (Tây Ban Nha) – hơn 

82,000 người trẻ. Từ Úc Châu, đã có hơn 4,300 bạn trẻ tham 

dư viên và hơn 380 bạn trẻ từ Việt Nam đã ghi danh. Với 

con số ghi danh như hiện nay và theo ước lượng của BTC, 

con số đó sẽ tăng đến 1,500,000 bạn trẻ sẽ về tham dự. Ban 

Tổ Chức còn ước lượng ngày lễ bế mạc vào sáng Chúa Nhật 

ngày 21 tháng 8, sẽ có 2,000.000 bạn trẻ tham dự thánh lễ 

đồng tế do Đức Thánh Cha chủ sự cùng với 1,600 Đức 

Giám Mục và 30,000 linh mục. Chúng con đang nghe vang 

vang lời ca “lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời…” 

 

Với một con số hơn 250 bạn trẻ, quí tu sĩ và linh mục Việt 

Nam từ Hoa Kỳ tham dự, quả là một con số quá khiêm 

nhường. Nhưng nếu chúng ta để ý và nhìn chung quanh giáo 

đoàn và giáo xứ của chúng ta – thì người trẻ Việt Nam đã 

trưởng thành, đã và đang đóng góp một vai trò quan trọng 

trong đời sống Đức Tin và đời sống Bác Ái của họ, cũng 

như trong các sinh hoạt của giáo đoàn và giáo xứ. Thêm vào 

đó, nếu ai trong chúng ta được dịp tham dư các Đại Hội lớn 

chắc chắn qúy vị sẽ hãnh diện và tự hào niềm tự hào của dân 

tộc Việt khi nghe tiếng trống và nét múa kiêu hùng của Giới 

Trẻ Lasan nổi vang tại các Đại Hội Giới Trẻ ở Toronto, 

Canada, Koln, Germay, Sydney, Austrailia và mai này tại 

Madrid, Spain. Giới trẻ Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại 

đã trưởng thành và đang hành trình với giáo hội Hoàn Vũ vì 

họ đã được “Bén rễ và được xây dựng trên nền tảng Chúa 

Kitô, vững mạnh trong đức tin" (Cl 2,7) qua gương sống đạo 

của các anh hùng tử đạo Việt Nam. Trong suốt cuộc hành 

trình của những đại hội giới trẻ vừa qua - họ tìm được nơi 2 

người cha già luôn luôn chia sẻ tình yêu thương và hành 

trình đức tin là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vừa 

được phong lên Chân Phước và Đức Cố Hồng Y Phanxicô 

Nguyễn Văn Thuận phong là Tôi Tớ Chúa. Những người trẻ 

trong Nhóm 117 đến từ các Giáo Đoàn San Jose và Orange 

County (CA), Denver (CO), Tampa (FL), Atlanta (GA), 

Charlotte (NC), Portland (OR), Fort Worth và Houston 

(TX), Fairfax (VA), Seattle và Tacoma (WA), và Edmonton, 

Canada. Họ là các huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, là 

sinh viên, là giáo lý viên, là những doanh nghiệp trẻ đang 

sinh hoạt trong các giáo đoàn và giáo xứ. Đặc biệt là trong 

gần 12 năm qua, những người bạn trẻ từ các giáo đoàn tại 

Seatle, WA đã nối vòng tay lại với nhau và với sự cổ động 

của vị linh mục chánh xứ, những người bạn trẻ và huynh 

trưởng TNTT như Ngô Ngọc Hiếu, Nguyễn Nga, Nguyễn 

Phụng… đã kêu gọi và đưa gần 30 người trẻ tham dự các kỳ 

Đại Hội. Và sau đó, từ đất Đại Hội họ trở về sinh hoạt và 

làm nhân chứng của đời sống người Kitô trong giáo đoàn, 

trong giáo xứ của họ. Cha Trần Công Danh, linh mục dòng 

Don Bosco, không những phải lo từng vé máy bay, từng 

chuyến xe bus hay xe lửa cho từng người trong phái đoàn 

mà cha còn là một bloger và một Facebooker để chia sẻ đời 

sống đức tin và hành trình với tất cả thành viên trong Nhóm 

117. 

Nhóm 117 

đã ghi danh 

trước ngày 

31/03 nên 

được bớt 5% 

trong số tiền 

chi phi ăn ở 

tại đất Đại 

Hội. Tiền vé 

máy bay cứ 

tăng lên tăng 

xuống, trong 

những tháng 

qua theo tình 

hình chính 

trị tại các 

quốc gia dầu 

hỏa. Trong 

email, cha 

Công Danh 

gởi ra và nhắc nhở các linh mục và tu sĩ tuyên uý trong phái 

đoàn – là mọi người sẽ trả tiền vé và tiền ăn ở. Việc này sẽ 

giảm cước phí cho tất cả mọi người trẻ trong đoàn. Cha 

Công Danh cũng quả quyết rằng sẽ không có “travel 

agency” nào có giá vé như Nhóm 117: a) gần 21 ngày tham 

quan và du lịch ở Ý, Pháp và Tây Ban Nha chỉ có $4,000 

hay b)  $3,000 cho gần 17 ngày tham quan và du lịch ở Pháp 

và Tây Ban Nha … Tuy nói thế Ban Điều Hành và Tuyên 

Úy của Nhóm 117 đã đưa ra những chương trình gây quỹ để 

làm giảm đi phần nào chi phí cho chuyến hành hương này.  

 

Quí anh chị em tại miền Tây Bắc Hoa Kỳ với sự hướng dẫn 

của các huynh trưởng TNTT và Giới trẻ đã tổ chức chương 

trình gây quỹ, linh mục Vũ Hải Đăng và các cộng tác viên 

đã phát động Vé Số cho Đại Hội Giới Trẻ - cảm ơn tinh thần 

hy sinh của các anh chị xa gần và của rất nhiều linh mục 

trong rất nhiều giáo đoàn, giáo xứ đã tham dự, linh mục 

Nguyễn Thanh Châu (Orlando, FL) nhận 500 vé, linh mục 

Trần Tuấn (Atlanta, GA) nhận 1000 vé, quí linh mục trong 

Tu Đoàn Nhà Chúa nhận 1000 vé, linh mục Trần Việt Hùng 

(Metuchen, NJ) nhận 200 vé … Linh mục Hải Đăng nhắc 

nhở “đây sẽ là cuộc xổ số đặc biệt nhất vì sẽ xổ trong đêm 

canh thức với ĐTC Benêdictô tại sân bay Cuatro Vientos, 

Madrid. Nhờ những phương cách này Ban Điều Hành giảm 

được một phần nào phí tổn cho các thành viên tham dự. 

 

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới là một mong muốn và là sáng 

kiến của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Đại Hội Giới 
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Trẻ Thế giới được Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo Dân tổ 

chức kể từ năm 1986 qui tụ các bạn trẻ trên khắp hoàn cầu 

tại một thành phố lớn trước sự hiện của Đức Thánh Cha. Đại 

Hội Giới Trẻ kỳ thứ XVI này đánh dấu là Đại Hội đã được 

“Bén rễ sâu và được xây dựng trên nền tảng Chúa Kitô, 

vững mạnh trong đức tin" qua chứng từ Yêu Thương và Can 

Đảm của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phalô II vừa được 

phong lên Chân Phước. Đại Hội kỳ XXVI này thật là một 

dịp để người trẻ lên đường mang cành vạn tuế. Đây là ngày 

hội có quy mô và lớn nhất dành cho người trẻ trên toàn thế 

giới.  

 

Ban Tổ Chức Đại Hội Giới Trẻ Madrid ủng hộ các nước 

dùng các ngôn ngữ khác nhau. Trang chủ của Đại Hội có 

trang tiếng Việt (http://www.madrid11.com/vi/trang-chu-1) 

hay bằng cách cung cấp các phương tiện phát hình và phát 

thanh qua Trung Tâm Báo Chí Quốc Tế. Hôm 30/5/2011, 

Ông Rafa Rubio, Giám Đốc Văn Phòng Truyền Thông của 

Đại Hội Giới Trẻ Madrid, “Oficina de prensa JMJ Madrid 

11,” đã chấp thuận đơn ghi danh của Viet Catholic như là 

một trong các cơ quan truyền thông chuyên nghiệp tại Đại 

Hội Giới Trẻ Thế Giới. Một tin mừng cho Nhóm 117 nói 

riêng là linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng, dòng Don 

Bosco, cha phó giám đốc Viet Catholic, chủ nhiệm báo Dân 

Chúa Úc Châu sẽ dẫn đầu phái đoàn của VietCatholic News. 

Nhóm 117 trong kỳ Đại Hội vừa qua tại Úc Châu đã được 

cha Quảng, nữ tu Thùy Linh và gần 100 người bạn trẻ chào 

đón, tiếp rước trong những ngày ghé thăm giáo phận 

Melbourne, thêm vào đó linh mục Stêphanô Bùi Thượng 

Lưu, chủ nhiệm báo Dân Chúa Âu Châu sẽ dẫn đầu phái 

đoàn VietCatholic TV tại Trung Tâm Báo Chí Quốc Tế 

WYD Madrid.  

 

Nhóm 117 xin gởi lời chào các phái đoàn Giới Trẻ Thế Giới, 

nhất là từ Việt Nam từ Úc và Âu Châu… “Lạy Chúa chúng 

con về từ bốn phương trời 

 

Lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng 

Cùng với lớp sóng người hành hương 

Về Nhà Chúa đi về Nhà Chúa đi….”  
Nhóm Trẻ 117 - Mary Help of Christians Center - Youth 117 

– World Youth Day: 6400 E. Chelsea St., Tampa, FL 33610 

For more information, please visit us at 

www.vietmartyrs.info; Or contact us at Phone: (813) 323-

2390; Email: wydviet@gmail.com 

Lm. Trần Công Danh 
 

Youcat, sách giáo lý cho giới trẻ 

 

Thời của kỹ thuật số, điều gì cũng phải diễn tả cho thật gọn 

và thật kêu, càng nghe giống những gì quen thuộc với tuổi 

trẻ càng hay. Chính vì thế, ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế 

Giới Madrid 2011 đã đặt tên cho cuốn giáo lý dùng cho 

ngày này là YOUCAT, viết tắt của YOUth CATechism. 

Nghe na ná như youtube. 

 

Theo ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới, thì đây là quà 

tặng đích thân của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI cho giới 

trẻ tham dự Ngày này. Thực vậy, người hành hương nào 

cũng sẽ nhận được cuốn sách nhỏ này trong túi đeo lưng của 

họ, giúp họ sống trọn vẹn khẩu hiệu của Ngày Giới Trẻ Thế 

Giới lần này là “Được trồng và xây dựng trong Chúa Giêsu 

Kitô, vững mạnh trong đức tin”.  

 

Cuốn tuyển tập về đức tin này dầy 280 trang, nhằm giải đáp 

một cách đơn giản các câu hỏi căn bản nhất về đức tin Công 

Giáo. Nó đề cập tới những mối hoài nghi và quan tâm đang 

làm bận tâm giới trẻ ngày nay. Trong lời mở đầu, Đức 

Thánh Cha viết rằng “Giới trẻ ngày nay không hời hợt như 

nhiều người nghĩ. Họ muốn biết đời sống thực sự có nghĩa 

gì”.  

 

Cuốn sách ngoại thường này gồm những câu hỏi và câu trả 

lời được viết bằng một văn phong năng động và nhẹ nhàng 

giúp giới trẻ tìm được câu trả lời cho các vấn nạn của họ 

một cách đầy vui tươi, thích thú. Đức Thánh Cha cho hay: 

“Cuốn sách này lý thú vì nó đề cập tới chính số phận của 

chúng ta. Nó trình bày cho chúng con sứ điệp của Tin Mừng 

như ‘viên ngọc quí’ (Mt 13:46), mà chúng con sẽ bán mọi 

sự để mua lấy”.  

 

Khuôn khổ đơn giản, với nhiều tấm hình và ảnh xen lẫn 

nhau làm cuốn sách trở thành hấp dẫn và thích thú để đọc. 

Sách rất dễ sử dụng vì được chia thành 4 phần theo lối phân 

chia của Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo. Phần đầu 

là những “điều chúng ta tin” nói về Thiên Chúa và Sách 

Thánh; phần hai nói về các bí tích; phần ba nói về sự sống 

trong Chúa Kitô, Mười Giới Răn và ơn gọi; phần sau cùng 

nói về cầu nguyện.  

 

Từ Mẹ Têrêxa tới Dostoyevski 
 

Tóm lại nội dung cuốn sách này giống nội dung cuốn “Tóm 

Lược Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo” 

(Compendium of the Catechism of the Catholic Church) 

được phân phối tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2008 tại 

Sydney.  

Tuy nhiên, hơn cuốn trên đây, sách này trích dẫn bên lề 
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nhiều câu nói không những của các thánh và các tiến sĩ của 

Giáo Hội, như Chân Phúc Gioan Phaolô II, Thánh Têrêxa 

Thành Avila, Thánh Gioan Thánh Giá, Thánh Inhaxiô 

Thành Loyola, Chân Phúc Têrêxa Thành Calcutta, mà còn 

của nhiều nhân vật nổi tiếng về văn chương và tư tưởng của 

thế giới nữa, như Gandhi, Aristốt, Dostoievski, CS Lewis, 

Cervantes và Lope de Vega. Chân Phúc Henry Newman 

được trích với câu sau đây: “Đừng sợ một ngày kia đời bạn 

sẽ kết thúc. Nhưng nên sợ bỏ lỡ cơ hội không bắt đầu nó 

cách đúng đắn”.  

 

Lời Đức Thánh Cha 
 

Như trên đã nói, đây là một tặng phẩm đích thân của Đức 

Thánh Cha Bênêđíctô XVI dành cho giới trẻ tham dự Ngày 

Giới Trẻ Thế Giới năm 2011. Ngài đích thân viết lời mở đầu 

như sau:  

 

Các bạn trẻ thân mến, 

 

Hôm nay, tôi khuyên các bạn nên đọc một cuốn sách ngoại 

thường. 

 

Nó ngoại thường vì nội dung của nó mà cũng vì khuôn khổ 

của nó nữa, những đặc điểm mà cha sẽ vắn tắt giải thích cho 

các con, để các con hiểu các nét đặc biệt của nó. Có thể nói, 

“Youcat” phát nguyên từ một cuốn sách khác xuất bản trong 

thập niên 1980. Đó là thời kỳ khó khăn đối với Giáo Hội 

cũng như đối với thế giới nói chung, trong đó, người ta thấy 

cần phải có các chỉ dẫn mới giúp họ tìm ra đường tiến về 

tương lai. Sau Công Đồng Vatican II (1962-1965) và trong 

môi trường thay đổi văn hóa, nhiều người không còn biết 

chính xác người Kitô hữu nên thực sự tin gì, Giáo Hội đã 

dạy gì, và nếu có thể, đang ít nhiều dạy điều gì, và những 

điều này có thể thích ứng ra sao đối với bầu khí văn hóa 

mới.  

 

Kitô Giáo đích danh há đã không lỗi thời rồi sao? Liệu 

người thời nay có còn hợp lý làm một tín hữu nữa hay 

không? Đó là những câu hỏi mà nhiều Kitô hữu hiện nay 

cũng vẫn đang tự hỏi mình. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II lúc ấy đã đưa ra một quyết định táo bạo: ngài quyết định 

rằng các giám mục khắp thế giới phải soạn ra một cuốn sách 

có thể trả lời được các câu hỏi này.  

 

Ngài ủy thác cho cha nhiệm vụ phối hợp và giám sát công 

việc của các giám mục để cuốn sách này thực sự thoát thai 

từ các đóng góp của các giám mục, một cuốn sách có thực 

chất chứ không phải chỉ là một chồng đống nhiều bản văn 

khác nhau. Cuốn sách này phải mang tựa đề truyền thống là 

Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo (CCC), nhưng lại 

phải là một điều gì có tính kích thích và mới mẻ; nó phải 

cho thấy Giáo Hội Công Giáo ngày nay tin gì và làm sao 

người ta có thể tin một cách hợp lý. Cha sợ hãi trước nhiệm 

vụ này và cha phải thú thực rằng lúc ấy cha hoài nghi không 

biết một việc như thế có thành công hay không. Làm thế nào 

các soạn giả rải rác khắp thế giới lại có thể sản xuất ra một 

cuốn sách đáng đọc được? Làm thế nào những con người 

sống tại các quốc gia khác nhau và không có cùng một quan 

điểm địa dư, trí thức và văn hóa như nhau lại có thể đưa ra 

một bản văn thống nhất bên trong và dễ hiểu đối với mọi lục 

địa? 

 

Ngoài ra, lại còn sự kiện này nữa là các giám mục không 

được viết như các tác giả cá thể mà phải như đại diện cho 

các giám mục bạn và giáo hội địa phương của các ngài nữa.  

 

Cha phải thú thực rằng cho đến nay, đối với cha, phải nhờ 

một phép lạ, dự án này mới kết cục thành công được. Mỗi 

năm, cha và các giám mục họp 3 hay 4 lần, mỗi lần kéo dài 

một tuần lễ và say sưa thảo luận từng phần bản văn đã khai 

triển song song.  

 

Điều đầu tiên cần xác định là cấu trúc cuốn sách: nó phải 

đơn giản, để các nhóm soạn thảo cá thể có được một trách 

vụ rõ ràng chứ không buộc họ phải vướng vào một hệ thống 

phức tạp. Đây cũng chính là cấu trúc của sách này, một cách 

đơn giản, cấu trúc này lấy theo kinh nghiệm giáo lý của 

nhiều thế kỷ trước đó: ta tin gì / ta cử hành các mầu nhiệm 

Kitô Giáo ra sao / ta sống trong Chúa Kitô theo phương 

hướng nào / ta cầu nguyện cách nào. Lúc này, cha không 

muốn giải thích cách cha và các giám mục đã bàn luận như 

thế nào các câu hỏi từ đầu cho đến lúc hoàn thành cuốn 

sách. Trong một cuốn sách thuộc loại này, rất nhiều điểm 

đáng được tranh luận: mọi điều con người làm đều không 

hoàn bị và do đó cần được cải tiến. Tuy thế, đây vẫn là một 

cuốn sách lớn, một dấu chỉ thống nhất và đa dạng. Từ rất 

nhiều giọng hát, ta đã có thể tạo ra được một ban hợp ca vì 

tất cả những giọng hát này đều có cùng một cốt lõi đức tin 

chung, một đức tin được Giáo Hội lưu truyền từ các Thánh 

Tông Đồ qua nhiều thế kỷ mới tới chúng ta ngày nay.  

 

Tại sao cần có những điều này? 
 

Ngay hồi đó, tức lúc soạn thảo Sách Giáo Lý của Giáo Hội 

Công Giáo, các cha đã không những hiểu rõ điều này: các 

lục địa và các nền văn hóa của các soạn giả rất khác nhau, 

mà còn hiểu rằng ngay trong các xã hội cá thể, cũng có 

nhiều “lục địa” khác nhau nữa: công nhân có não trạng khác 

với nông dân, nhà vật lý khác với nhà ngữ văn; nhà doanh 

thương khác với nhà báo, người trẻ khác với người già. 

Chính vì thế, cả trong ngôn từ lẫn suy nghĩ, các cha buộc 

phải đặt mình lên trên các dị biệt ấy, để, có thể nói như thế, 

tìm ra được một phạm vi chung giữa rất nhiều não trạng 

khác nhau một cách phổ quát ấy; nhờ thế, càng ngày các cha 

càng hiểu rõ việc bản văn này cần được “phiên dịch” để đi 

vào các thế giới khác nhau, để có thể nối vòng tay lớn với 

những con người có những não trạng và vấn đề khác nhau. 

Kể từ đó, tại các Ngày Giới Trẻ Thế Giới (ở Rôma, Toronto, 

Cologne, Sydney), giới trẻ khắp thế giới đã gặp gỡ nhau, họ 

là những người muốn tin, đang tìm kiếm Thiên Chúa, yêu 

mến Chúa Kitô và mong ước có được những nẻo đường 

chung. Trong ngữ cảnh này, các cha tự hỏi có nên tìm cách 

phiên dịch Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo ra ngôn 
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ngữ của giới trẻ và làm cho các từ ngữ của nó đi sâu vào thế 

giới của họ hay không. Tất nhiên, trong số giới trẻ ngày nay, 

cũng có rất nhiều khác biệt; cho nên, theo sự hướng dẫn đầy 

kinh nghiệm của đức tổng giám mục Vienna, Christoph 

Schoenborn, cuốn Youcat này đã được lên khuôn cho giới 

trẻ. Cha hy vọng rằng nhiều người trẻ sẽ thích thú với cuốn 

sách này.  

 

Một số người nói với cha rằng sách giáo lý không kéo được 

chú ý của giới trẻ ngày nay đâu, nhưng cha không tin điều 

ấy và cha biết chắc cha đúng. Tuổi trẻ không hời hợt như 

người ta vốn tố cáo; người trẻ muốn biết cuộc đời thực sự 

bao gồm những gì. Tiểu thuyết trinh thám sở dĩ lôi cuốn vì 

nó làm ta tham dự vào số phận nhiều người khác, mà cũng 

có thể là số phận của ta; cuốn sách này lôi cuốn vì nó nói 

với ta về chính định mệnh của ta và đó là lý do nó có quan 

hệ mật thiết với mỗi người chúng ta.  

 

Vì thế, cha mời gọi chúng con: hãy học hỏi giáo lý! Đây là ý 

nguyện tận đáy lòng cha.  

 

Cuốn bổ túc cho sách Giáo Lý này không ve vãn chúng con; 

nó không đưa ra các giải pháp dễ dãi; nó đòi các con phải có 

cuộc sống mới; nó trình bày với các con sứ điệp của Tin 

Mừng như “viên ngọc qúy” (Mt 13:45) mà muốn chiếm 

được, các con phải cho đi mọi sự. Chính vì thế, cha kêu gọi 

các con: hãy say sưa và kiên tâm học hỏi giáo lý! Hãy hy 

sinh thì giờ cho nó! Hãy học hỏi nó trong cảnh thinh lặng 

của căn phòng, hãy cùng đọc nó với nhau, nếu là bằng hữu, 

hãy lập ra các nhóm và các mạng lưới học hỏi, hãy trao đổi 

ý tưởng trên Liên Mạng. Trong bất cứ trường hợp nào, hãy 

tiếp tục đối thoại với nhau về niềm tin của các con!  

 

Các con phải biết những gì các con tin; các con phải biết đức 

tin của mình một cách chính xác như các chuyên viên trong 

kỹ thuật thông tin biết các hệ thống làm việc của máy tính; 

các con phải biết nó như các nhạc công biết các nhạc cụ của 

mình; đúng, các con phải bén rễ sâu sắc hơn nữa vào đức tin 

của các thế hệ cha anh, để có thể mạnh mẽ đề kháng một 

cách cương quyết mọi thách thức và cám dỗ của thời đại. 

Các con cần sự trợ giúp của ơn trên, nếu không muốn thấy 

đức tin của các con khô cạn như giọt sương dưới nắng, nếu 

không muốn sa vào cơn cám dỗ của chủ nghĩa tiêu thụ, nếu 

không muốn tình yêu của các con chết ngộp trong văn hóa 

khiêu dâm, nếu không muốn phản bội người yếu ớt và các 

nạn nhân của lạm dụng và bạo lực.  

 

Nếu các con say mê chuyên cần học hỏi giáo lý, cha muốn 

dành cho các con lời khuyên cuối cùng này: tất cả các con 

biết rõ cộng đồng tín hữu trong mấy lúc gần đây đã bị 

thương tổn như thế nào bởi những cuộc tấn công của sự dữ, 

bởi việc xâm nhập tội lỗi vào tận bên trong, thực sự, vào tận 

trái tim Giáo Hội. Các con đừng lấy đó làm cớ để trốn chạy 

khỏi nhan Thiên Chúa; chính các con là Nhiệm Thể Chúa 

Kitô, là Giáo Hội! Hãy mang nguyên tuyền ngọn lửa yêu 

đương của các con trong lòng Giáo Hội mỗi lần người ta 

làm tối đen khuôn mặt của Giáo Hội. “Hãy nhiệt thành, 

đừng trễ nải, hãy cháy rực Chúa Thánh Thần, hãy phụng sự 

Chúa” (Rm 12:11). 

 

Khi Israel rơi vào thời kỳ đen tối nhất của lịch sử, Thiên 

Chúa không kêu gọi những con người vĩ đại và được tôn 

qúy tới giải cứu, mà là kêu gọi một người trẻ tên là 

Giêrêmia; Giêrêmia thấy sứ mệnh ấy vĩ đại quá: “Ôi, lạy 

Thiên Chúa là Chúa của con, Chúa thấy đấy con không biết 

ăn nói ra sao, vì con chỉ là một đứa trẻ!” (Gr 1:6). Nhưng 

Thiên Chúa không để ông bị lạc lối: “Con đừng nói: ‘con chỉ 

là một đứa trẻ’; vì Ta sai con tới với ai, con cứ đi, và Ta 

truyền cho con điều gì con cứ nói điều ấy” (Gr 1:7).  

 

Cha chúc lành cho các con và hàng ngày cầu nguyện cho tất 

cả các con. 

 

Bênêđíctô Giáo Hoàng XVI 

Vũ Văn An 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông Báo của Văn Phòng Chủ Tịch Liên Đoàn - 

Kết Quả Bầu Cử Ngày 14/8/2011 

 
Chủ Tịch Cộng Đồng Linh Mục Việt Nam – Hoa Kỳ 

Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ 

 

Linh Mục Trưởng Ban Bầu Cử Nguyễn Anh Tuấn, Chủ Tịch 

Miền Tây Bắc, sau 

cuộc kiểm phiếu công 

khai với sự hiện diện 

của đông đủ thành 

viên vào lúc 6 giờ 

chiều ngày Chúa Nhật 

14 tháng 8, 2011, tại 

Giáo Xứ St. Ann, 

Tacoma, WA, đã 

thông tin và gởi kết 

quả bầu cử chính thức 

về Văn Phòng Chủ 

Tịch Liên Đoàn: Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, đắc cử.  

 

Cha Chủ Tịch Liên Đoàn Giuse Nguyễn Thanh Liêm hiện 

đang thăm viếng mục vụ tại Giáo Xứ Good Shepherd, San 

Diego, California, đã gọi điện thoại đến ngài để chúc mừng. 

 

Trong thời gian sắp tới, Cha Chủ Tịch sẽ bàn giao công việc 

và trách nhiệm với Đức Ông Chủ Tịch tân cử, và ngài sẽ 

nhậm chức chính thức trong Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Linh 

Mục Việt Nam – Emmaus IV – tại Houston, Texas, vào 

ngày 27 tháng 10, 2011. 
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