
Ngày Sinh Hoạt Giới Trẻ lần thứ 2  

Giáo Đoàn Thánh Antôn Quỳnh miền Thụy Sỹ Pháp 

Ngày thứ bảy 8 tháng 9 vừa qua, Giáo Đoàn Thánh Antôn Quỳnh đã tổ chức Ngày Sinh Hoạt 

Giới Trẻ lần thứ 2 tại công viên Vidy, Lausanne. Đã có tất cả 29 thanh thiếu niên , 10 em nhi 

đồng và 27 người lớn ghi tên tham dự. Ngày hôm đó thật là tuyệt vời, bầu trời trong xanh và 

nắng ấm áp suốt cả ngày. Đây là 1 ngày đẹp nhất trong 2 tuần lễ trời mưa, âm u & lạnh lẽo. Từ 

9 giờ 30 sáng , các nhóm trẻ đã lần lượt đến từ Lausanne, Fribourg, Vevey và Genève…. Mọi 

người lớn bé gặp nhau chào hỏi thật vui vẻ. Các em vừa gặp nhau đã tụm lại thành nhóm, tíu tít 

hỏi thăm nhau và nói cười rộn rã. Mọi người bắt đầu ngày sinh hoạt bên những miếng bánh 

croissances & ly nước cam do các chị ở Lausanne đã chuẩn bị sẵn.  

Chúng tôi bắt đầu ngày sinh hoạt bằng những bài hát rất đơn giản do anh chị Tuấn Thảo đã 

chuẩn bị sẳn để tập cho tất cả mọi người. Hôm đó đã có sự tham gia đông đảo của các anh chị 

trong Ban Hành Giáo miền, cũng như Ban Hành Giáo vùng. Thật là điều đáng mừng. Tiếp đó, 

chúng tôi đã cùng nhau sinh hoạt vui chơi với những trò chơi đơn sơ, nhưng thú vị. Thầy Sáu 

Duyệt đã giúp chúng tôi biết được ngày hôm đó cũng là ngày Sinh Nhật của Đức Mẹ, thế là 

chúng tôi đã dâng lên Mẹ ngững lời kinh cảm tạ và hát bài Đâu Có Tình Yêu Thương để nhắc 

nhở nhau bài học mà Thiên Chúa đã dạy: “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa 

Trời…”. 

Các em nhi đồng dưới 12 tuổi được xếp vào 1 nhóm riêng cùng sinh hoạt với nhau bằng 1 số 

trò chơi thật vui. Các em nhỏ trông thật đáng yêu khi chơi chung với các anh chị phụ trách, có 

em được chơi chung với Ba Mẹ nữa. Các em thanh thiếu niên được chia làm 3 nhóm (mỗi 

nhóm có 1 nhóm trưởng để hướng dẫn) đã cùng tham gia thi đua các trò chơi như Kéo co, 

Cướp Cờ, chạy cột chân với nhau,…. Trò chơi Mimer được các em hưởng ứng thật hào hứng. 

Các em được những trận cười rôn rã thật vui.  

Buổi trưa mọi người được thưởng thức món các món ăn: bò kho ăn với bánh mì và khoai tây 

xay nhuyễn, rau trộn, gà chiên & khoai tây chiên. Thật là 1 bữa ăn hấp dẫn, nhất là cho cám em 

trẻ. Xin hoan nghênh ban ẩm thực đã lo bữa ăn quá chu đáo. 

Đến 4 giờ chiều, tuy mọi người đã đôi chút mệt mỏi nhưng vẫn thu xếp để chuẩn bị Thánh Lễ 

do Cha Lưu (dòng Orsonnens) chủ lễ. Một Thánh Lễ thật đơn sơ nhưng được tổ chức ngay 

bên cạnh hồ Léman thật là thơ mộng. Một Thánh Lễ dành cho các em sau 1 ngày sinh hoạt vui 

vẻ. Các em trẻ đã thay phiên nhau đọc sách Thánh & đọc lời nguyện, mặc dù còn chưa lưu loát 

cho lắm, nhưng các em đã cố gắng rất nhiều. Rất hoan nghênh các  bậc phụ huynh đã khuyến 

khích con em mình học tiếng Việt. 

Một ngày sinh hoạt thật ngắn ngủi, nhưng cũng đã đem lại những nụ cười tươi vui, những ánh 

mắt đầy hy vọng. Các em trẻ đã có nhựng giây phút vui đùa, sinh hoạt trong 1 cộng đồng Việt 

Nam ngay trên mảnh đất Thụy Sỹ nhỏ bé này. Cám ơn Thiên Chúa đã luôn yêu thương Cộng 

Đoàn chúng con, cho chúng con có được 1 ngày sinh hoạt này. Tuy ngắn ngủi, nhưng nó đã để 

lại ít nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi người. Cám ơn các vị phụ huynh đã khuyến khích con 

em mình đến tham dự, và nhất là các vị phụ huynh đã hy sinh 1 ngày thứ bảy đẹp trời để đến 

cùng sinh hoạt với các em. Đây là 1 cơ hội để các em xây dựng nên tình huynh đệ, từ quen biết 

nhau, đến làm quen trao đổi trên mạng, từ đó trở thành 1 nối dây kiên kết với nhau để sau đó 

hướng tới xây dựng 1 tương lai cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam chúng ta. Đây là điều mà 

chắc ai ai trong chúng ta cũng mong muốn. Xin Chúa luôn giúp sức và soi sáng cho chúng con 

biết việc mình cần phải làm để tiếp tục duy trì Cộng Đoàn dân Chúa.  (UL – Genève) 





 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


