
Ngày Sinh Hoạt Thể Thao 2012 

 Giáo Đoàn Thánh Antôn Quỳnh  

Ngày 24.11.2012 vừa qua, Ban Phụ Trách Giới Trẻ Giáo Đoàn Thánh Antôn Quỳnh 

một lần nữa tổ chức Ngày Sinh Hoạt Thể Thao dành cho giới trẻ tại Salle de Sport 

Farvagny (Fribourg). Mặc dù lúc nghi tên chỉ có 60 em thanh thiếu niên & phụ huynh, 

hôm đó đã có hơn 80 người tham dự. Đặc biệt năm nay có rất nhiều người lớn bé ghi 

danh tham dự Vũ Cầu (gần 25 cặp) làm cho Ban Tổ Chức phải “gồng mình” để lên 

chương trình thi đấu sao cho kịp giờ. Năm nay cũng có sự tham gia đông đảo của các 

chị ở Fribourg thi đấu Vũ Cầu. Có 5 đội Bóng Chuyền: Đội Lân Lucern, FriViet 1 (đội 

trẻ), FriViet 2 (đội chưa già), đội Lửa Việt (Lausanne) và đội Genève. 

Ngày thi đấu giao hữu đã diễn ra rất hào hứng. Mọi người đã đến từ 9 giờ sáng để tập 

dợt với sân và khởi động. Cũng như mọi năm, các anh Linh, anh Khiết, anh Tuấn đã 

lên chương trình thi đấu thật chi tiết và tất cả mọi người bắt đầu ngay vào những vòng 

thi đấu đã định trước. Ban tổ chức rất hoan nghênh sự tham gia của Đội Lân Lucern đã 

liên tiếp tham dự 2 năm liền, mặc dù hôm đó các anh cũng không được khỏe lắm, có 

anh đã bị đau chân khi tập dợt trước đó, nhưng lại không bỏ cuộc … 

Các đội Bóng Chuyền đã cho những người xem những cú bóng thật hay, các chị đến từ 

Genève thì không ngừng ủng hộ đội mình bằng những tràng vỗ tay và những lời cổ vũ 

thật sôi nổi làm cho ai ai cũng hào hứng …  

Nhìn xung quanh, các em nhỏ thi đấu Vũ Cầu rất hăng hái. Các em đã bắt đầu quen 

nhau hơn và rất vui khi gặp lại nhau mặc dù ở cách xa nhau cà trăm cây số. Ngoài 

những trận thi đấu, các em ngồi tụm 5 tụm 3 gặp gỡ, nói chuyện cười nói huyên 

thuyên không ngớt. Một vài nhóm các bạn trẻ khác trò chuyện với nhau và cùng xem 

đấu Bóng Chuyền. Ngoài ra có không ít phụ huynh đến tham dự để ủng hộ mà không 

tham gia thi đấu. Năm nay đội Lửa Việt của Lausanne đã dành được giải nhất Bóng 

Chuyền và giải nhất Vũ Cầu lọt vào tay của cặp đôi nữ của Genève. 

Ngày sinh hoạt thể thao đã kết thúc với phần trao giài thưởng và Thánh Lễ do Cha Lưu 

của Nhà Dòng đến dâng Thánh Lễ. Mặc dù hôm đó là ngày Kỷ Niệm 25 năm khấn 

dòng của Cha Bề Trên, nhưng Cha Lưu cũng đã dành thời gian đến dâng Thánh Lễ cho 

các bạn trẻ. Xin Chúa nhân lành trả công bội hậu cho Cha. 

Sự tham gia đông đảo của các thanh thiếu niên đến từ Genève, Lausanne, Fribourg, 

Vevey, Lucern trong ngày Sinh Hoạt Thể Thao năm nay đã làm cho những người 

trong Ban Tổ Chức rất phấn khởi vì đã làm một điều gì đó để duy trì tình liên đới giữa 

các em thanh thiêu niên, với một hy vọng đem lại niềm vui và xây dựng tình đoàn kết 

thắm thiết hơn giữa các bạn trẻ trong Giáo Đoàn. Chúng con xin dâng lên Chúa lời 

cảm tạ những hồng ân mà Chúa luôn đổ tràn xuống các Giáo Đoàn bé nhỏ của chúng 

con. 

(Uyên Ly) 

 



 

 

 

 

 



 

Giài Nhất Vũ Cầu - Cặp đôi Genève 

 

Giài Ba Bóng Chuyền - Đội FriViet 2 (Fribourg) 



 

Giài Nhì Bóng Chuyền - Đội FriViet 1 (Fribourg) 

 

Giải Nhất Bóng Chuyền - Đội Lửa Việt (Lausanne) 

 

 


