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Đại hội Giới trẻ Indonesia 
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được tổ chức tại Giáo phận 

Manado, thuộc tỉnh bắc 

Sulawesi, với sự tham dự 

của 2600 bạn trẻ đến từ 37 

Giáo phận trên toàn quốc. 

Cũng có 2 phái đoàn nước 

ngoài; đó là đoàn từ Kota 

Kinabalu của bang Sabah, 

Malaysia và đoàn Đông 

Timor. 

Chủ đề của đại hội Giới trẻ 

năm nay – “Niềm vui Tin 

mừng giữa một xã hội đa nguyên ở Indonesia” – nhắm nhấn mạnh và chứng tỏ rằng các 

tín hữu Công giáo, như một nhóm nhỏ, muốn và có thể sống hòa hợp với các tôn giáo 

khác, đặc biệt là với các tín hữu Hồi giáo chiếm đến 90% trên tổng số 250 triệu dân số 

Indonesia. 

Đối với các tham dự viên, tinh thần của ngày hội là một trong sự tiếp đón và hiệp nhất 

trong khác biệt. Biểu tượng của điều này là thực tế có hàng ngàn người trẻ được tiếp đón 

bởi các gia đình  Kitô và Hồi giáo địa phương. 

Chương trình của các ngày họp mặt Giới trẻ này bao gồm các giờ cầu nguyện và suy niệm. 

Các bạn trẻ cũng thảo luận về các vấn đề như đối thoài, hợp tác tương trợ và đoàn kết với 

tín hữu thuộc các niềm tin khác. 

Ba ngày đầu trong chương trình bao gồm các sinh hoạt giáo xứ, được tổ chức tại các gia 

đình nơi các bạn trẻ được tiếp đón. 

Ngày mai sẽ là ngày khai mạc chính thức của Đại hội Giới trẻ Indonesia và sau đó sẽ có 

các buổi học hỏi, giáo lý, rước kiệu và chia sẻ chứng từ. 

Giáo phận Manado đã tổ chức mutual cooperation and solidarity với sự cộng tác của  các 

tổ chức Công giáo và chính quyền địa phương. 

Các công việc được làm để tổ chức sự kiện này cũng sẽ được dùng như việc chuẩn bị cho 

Đại hội Giới trẻ Á châu tại Yogyakarta (Semarang) từ 30/07-06/08/2016. (Asia News 

03/10/2016) 
 


