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Vào ngày thứ bảy 12-11-2011 vừa qua, giáo đoàn Thánh Antôn Quỳnh đã tổ chức 

ngày Sinh Hoạt Thể Thao lần thứ 2 tại Farvagny (Fribourg). Đặc biệt năm nay, với sự 

kêu gọi của Cha Tuyên Úy Phạm Minh Văn, đã có 3 đội từ Solothurn, Bern và Lucern 

đã ghi tên tham dự. Tổng cộng có tất cả 6 đội bóng chuyền, 9 cặp vũ cầu tham gia thi 

đấu. Chúng tôi đếm được gần 90 người đã có mặt ngày hôm đó. Đặc biệt có sự tham 

gia của Thầy Sáu Duyệt, Cha Hội (đánh vũ cầu) và của anh Hải “Chánh Trương” 

(bóng chuyền) của Giáo Đoàn Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ.  

 

Từ 9 giờ rưỡi sáng các nhóm từ Bern và Lucern đã có mặt tại salle de sport ở 

Farvagny (Fribourg). Anh Linh và anh Khiết đã đến từ sớm để chuẩn bị salle. Nhờ vào 

tài giao dịch của anh Linh-Fribourg mà Giáo Đoàn chúng ta lại một năm được sử dụng 

salle de sport Farvagny mà không phải trả tiền thuê phòng. Mọi người vừa đến nơi thì 

các chị CĐ Genève đã hấp sẵn những dĩa xôi mặn thật ngon để mọi người lót dạ trước 

khi vào trận thi đấu. Chương trình thi đấubóng chuyền và vũ cầu được anh Khiết và 

anh Tuấn Lausanne chuẩn bị thật kỹ lưỡng.  

 

Các đội bắt đầu khởi động chung và vào trận thi đấu dưới sự điều động của anh 

Phương, anh Khiết và anh Linh. Thấy mọi người hăng hái chơi thể thao lòng tôi thấy 

vui hẳn lên vì như thấy một sự liên đới vô hình đang thắt chặt chúng tôi lại gần nhau 

hơn. Một đội lân Lucern oai vệ, bảnh trai trong động phục màu đen đỏ, phân nữa đội 

tuổi đã ngoài 30 mươi nhưng tinh thần hoạt bát và vui vẻ. Một đội giúp lễ Bern có tên 

là Hawaiian earring trẻ trung và đầy tinh thần thể thao, có em vừa chơi bóng chuyền, 

vừa tham gia vũ cầu nữa. Đội Double whopper Bern thi đấu thật sống động và có 

những cú chuyền banh thật hào hứng. Đội Solothurn thầm lặng nhưng thi đấu hăng hái 

không kém. Đội Fribourg toàn là những cầu thủ kỳ cựu lại trẻ trung, nghe đâu đội này 

đã từng đi thi đấu khắp nơi. Đội Genève tuy mới tập dợt từ hơn một năm nay , nhưng 

đã có những tiến bộ nổi bật, và là đội duy nhất được sự cổ vũ sôi động của các chị phu 

nhân đi theo ủng hộ.  

 

Các cặp đôi đánh vũ cầu đủ mọi lứa tuổi đã thi đấu với nhau thật gây cấn. Mỗi đội 

được chọn cho mình một cái tên của một thành phố hoăc tỉnh ở Việt Nam như là Cần 

Thơ, Nha Trang, Hải Phòng, Đà nẳng, … Các tỉnh/thành phố của 3 miền Bắc-Trung-

Nam đã thi đấu theo miền của mình để chọn ra đội nào đánh hay nhất để vào vòng 

chung kết. Kết quả là hai đội của Fribourg đã đoạt giải Nhất và giải Nhì.  

 

Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện cười nói rôn rã và đã trao đổi với nhau những 

sinh hoạt của Cộng Đồng mình. Thật là một ngày thú vị. Buổi trưa chúng tôi được 

Giáo Đoàn cho ăn uống no nê với các món spaghetti, cơm với cánh gà và thịt bò viên 

sốt cà thật hấp dẫn. Những cuộc gặp gỡ họp mặt như thế này thật là hiếm có.  

Sau khi tổng kết, cám ơn và phát giải, chúng tôi đã được Cha Thanh cử hành Thánh Lễ 

để tạ ơn Chúa đã cho chúng tôi một ngày thật là vui vẻ. Cha đã khuyến khích Giáo 

Đoàn hãy tiếp tục tạo điều kiện cho các anh em trẻ xa gần được có dịp gặp gỡ để xây 



dựng sự đoàn kết và làm cho Giáo Đoàn ngày thêm trẻ trung và lớn mạnh. “Mỗi người 

hãy làm với khả năng và sức lực của mình để làm sung túc thêm những nén bạc mà 

Chúa đã trao cho mổi người chúng ta”, điều Cha đã nhắn nhủ. Nhờ ơn Chúa mà Ngày 

Sinh Hoạt thể thao năm nay đã diễn ra vô cùng tốt đẹp: một ngày thật đẹp trời, với sự 

tham gia của đông đảo anh em và các bạn trẻ, một Thánh Lễ ấm cúng ngay trong sale 

de sport và những nụ cười còn đọng lại trong mỗi người khi ra về. 

(Uyên Ly) 

 

 

 



 

 

 


