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Thư Ngỏ
Về việc: Sinh hoạt Thanh thiếu niên trong Giáo Đoàn
Kính Gửi: Qúy Ông Trưởng BCH và BCH các Cộng Đoàn
Sau 2 năm vì trở ngại kỹ thuật, không có người tổ chức sinh hoạt Thanh thiếu niên
chung cho Giáo đoàn, nhất là thiếu vắng Trại hè hàng năm cho Thanh thiếu niên
trong Giáo đoàn chúng ta và nhiều Phụ huynh các em trong các cộng đoàn đề nghị
BCH Giáo đoàn đề nghị chúng ta tìm cách nào dể gầy dựng lại sinh hoạt Thanh
thiếu niên chung cho Giáo đoàn, và gần đây nhất là trong kỳ Đại hội công giáo vừa
qua , Cha Linh hướng tổ chức cho giáo dân đi xe Bus chung tham dự đại hội thì có
rất nhiều thanh thiếu niên trong các cộng đoàn từ 15 tới 30 tuổi hăng hái tham dự
rất nhiệt thành với tinh thần thanh niên Công giáo, đây là sự đáng mừng cho chúng
ta.
Trong 3 ngày Đại hội các em đã tham dự các Thánh Lễ, giờ Chầu và các sinh hoạt
khác thật hăng hái, sẵn sàng bắt tay làm những công tác chung, nếu được kêu gọi.
Qua sự thăm hỏi của Cha Linh Hướng và chúng tôi được biết các em tự kêu gọi lẫn
nhau cùng tham dự Đại hội với tính cách riêng theo nhóm, không có sự hướng dẫn
chung .
Đây là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ và tìm một cách nào để giúp đỡ các em
Thanh thiếu niên trong Giáo đoàn có một sinh hoạt hữu ích chung.
Qua sự bàn thảo giữa BCH Giáo đoàn và Cha Linh hường ,trong Giáo đoàn chúng
ta đã đề cử ra một Anh Trường Ban sinh hoạt Thanh thiếu niên , là Anh Bùi Hữu
Tuấn ,trong thời gian tới Cha Linh hướng, BCH Giáo đoàn và Anh Trưởng ban
thanh thiếu niên sẽ bàn thảo tìm cách nào để quy tụ các em Thanh thiếu niên trong
các cộng đoàn từ 15 tới 30 tuổi lại , để thành lập một Đoàn thanh thiếu niên chung
cho giáo đoàn .Trong công việc này chúng tôi cần đến sự giúp đỡ của các BCH
cộng đoàn cũng như các Anh chị thiện chí có năng khiếu sinh hoạt thanh thiếu niên
trong các cộng đoàn cùng cộng tác với Anh Trưởng ban Thanh thiếu niên Giáo
đoàn Bùi hữu Tuấn xây dựng một Đoàn thanh thiếu niên chung cho giáo đoàn.
Cha Linh Hướng và BCH Giáo đoàn xin mời tất cả các Anh chị em thiện nguyện có
năng khiếu sinh hoạt Thanh thiếu niên , và các Thanh thiếu niên từ 15 tới 30 tuổi
trong các cộng đoàn chưa có tham dự một hội đoàn nào trong các cộng đoàn cùng
tới tham dự buổi Picnic của Ca đoàn tại Nhà dòng St.Augustin, Arnold-Jansen
Str.30, 53575 Sankt Augustin vào lúc 13 giờ ngày thứ năm 03.06.2010. để Cha
Linh hướng và Anh Trưởng ban Thanh thiếu niên giáo đoàn có dịp làm quen các
em, cũng như trao đổi ý kiến,và địa chỉ liên lạc.
Xin các Ông Trưởng BCH các cộng đoàn giúp chúng tôi trong việc này, là kêu gọi
các gia đình có các em thanh thiếu niên từ 15 tới 30 tuổi ,xin Cha mẹ các em cho
các em tới tham dự ngày Picnic theo lời mời của Cha Linh hướng và BCH Giáo

đoàn.cũng như giới thiệu cho chúng tôi biết về những Anh chị trong cộng đoàn của
Qúy vị có năng khiếu sinh hoạt Thanh thiếu niên, để chúng tôi kêu gọi họ cộng tác
chung. Xin chân thành cám ơn Qúy vị Trưởng BCH các cộng đoàn.
Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban xuống cho Qúy vị và gia đình thật nhiều
Hồng ân chúc lành cũng như lòng hăng say cộng tác trong các công việc chung của
Giáo đoàn.
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