
DCCT THÁI HÀ TỔ CHỨC TĨNH TÂM CHO GIỚI TRẺ: 
 
Hơn 600 bạn trẻ tham dự tĩnh tâm mùa Chay tại nhà thờ giáo xứ Thái Hà với chủ đề: “Hãy trở lại trong 
tình thương của Thầy”, do cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh DCCT hướng dẫn. Chương trình bắt đầu 
vào lúc 18g30 với phần cầu nguyện của các bạn trẻ, sau đó là Thánh lễ. “Tên gọi của tôi là ân sủng!” là 
ý tưởng chia sẻ của cha Phaolo trong buổi tĩnh tâm ngày thứ nhất (16/3/2017). Cuối Thánh lễ, cha giảng 
mời gọi mọi người thực hiện hai việc: Thứ nhất là, cầu nguyện cho cha mẹ vì chúng ta là quà tặng của 
sự cho đi của các ngài. Thứ hai, các bạn trẻ hãy chạm vào vết ‘nứt nẻ’ của Chúa Giê-su trên thánh giá 
qua những khuôn mặt đau khổ mà chúng ta gặp gỡ. Như cha Phaolô đã nói trong bài chia sẻ: “Chính lúc 
ta cho đi là lúc chúng ta được trở thành con cái của Thiên Chúa”. 
  
Ngày thứ II, cha Phao-lô nhắc cộng đoàn nhìn lại mình và tự hỏi: Đam mê của tôi là gì? Tôi cần diễn tả 
vẻ đẹp của mình nơi mọi người ra sao? Tôi đã nhẫn nại thế nào? “Chúng ta hãy làm điều này trong tình 
yêu của Chúa Ki-tô”. Cuối cùng là đưa ra quyết tâm, chọn một khuôn mặt yêu dấu trong gia đình của 
mình để thể hiện vẻ đẹp của mình. 
Tĩnh tâm ngày thứ nhất, các bạn trẻ khám phá ra căn tính của mình: Tên gọi của tôi là ân sủng. Tới ngày 
thứ hai, các bạn trẻ lại tìm ra những hướng đi, cách chiếu tỏa ân sủng đó. Ngày 18/3, buổi tĩnh tâm cuối 
cùng. Sau bài giảng, cha giảng phòng đã giúp các bạn trẻ sám hối để nhìn lại đời sống của mình.  
 


