
Nam Phi: Một giáo xứ truyền giáo, đến với nhiều người vẫn còn ở xa. 

 

Mamelodi, nằm ở phía đông bắc thủ đô 

Pretoria, một thành phố lớn ở Nam Phi, 

là một thị trấn dành cho người da đen 

được thành lập vào năm 1953 để tái 

định cư những người dân châu Phi 

trong thời kỳ Apartheid (thời kỳ phân 

biệt chủng tộc ở Nam Phi). Trong 

những năm đó, người da trắng và 

người da đen phải sống cách rời nhau. 

Cách đây mười năm, Mamelodi có dân 

số 334.000 người, nhưng hiện nay dân 

số của thị trấn có lẽ đã lên hơn nửa triệu 

người. Mamelodi là một cái tên có 

nghĩa là mẹ của những giai điệu, bởi vì cư dân thị trấn rất tài năng về âm nhạc. Ở phía đông 

của thị trấn, các vị thừa sai dòng Comboni đã thành lập một giáo xứ—Giáo xứ Thánh Daniel 

Comboni. 
 

Mamelodi là một thị trấn nhà trọ, nơi cư ngụ của nhiều công nhân thuộc tầng lớp trung lưu, 

nhân viên làm việc trong khu vực chính phủ và tư nhân hằng ngày đi làm ở Pretoria hoặc một 

thị trấn bất kỳ nào khác ở gần đó. Cha Jerome Anakese, linh mục chánh xứ Giáo xứ Thánh 

Daniel Comboni cho biết: “Ban ngày, chỉ có những người đã về hưu ở nhà, vì trẻ em cũng đi 

học. Nhiều người thất nghiệp sống trong các khu định cư phi chính thức. Ban đêm, đặc biệt 

là mùa đông, người ta ngửi thấy mùi khói. Họ nhặt củi hoặc nếu có thể thì mua củi để sưởi 

ấm bên ngoài những căn lều nhỏ xíu của mình. Có sự bất bình đẳng xã hội rất lớn.” 
 

Ở Mamelodi, số người thu gom rác để tái chế tăng lên mỗi ngày. Họ làm một công việc nặng 

nhọc và thấp hèn, đẩy những túi hàng nặng trên xe đẩy qua các đường phố. Những người thất 

nghiệp đó thử vận may trong nền kinh tế phi chính thức, bán hàng rong, lái taxi hoặc tìm kiếm 

khách. Họ mong muốn được như những người lao động hàng xóm lái ô tô riêng qua các 

đường phố ở Mamelodi. Đáng tiếc còn những người khác lại chuyển sang phạm tội hoặc 

nghiện ngập. 
 

Giáo xứ Thánh Daniel Comboni thành lập năm 2007. Cộng đoàn dòng Comboni, cùng với 

giáo dân, bắt đầu xây dựng những cấu trúc đầu tiên. Nhà cha xứ, hội trường, nay vẫn còn 

được dùng làm nhà thờ, một số phòng học giáo lý đã được xây dựng. Nhiều nhóm và hội đoàn 

khác nhau bắt 

đầu phát triển. 

Cha Jerome nói: 

“Mọi người rất 

hoan nghênh và 

mỗi Chúa Nhật 

có khoảng 200 

Rửa tội cho trẻ em tại GX Thánh Daniel Comboni. 

Quang cảnh thi trấn Mamelodi 



người tham dự Thánh lễ.” Cha xứ cho biết có 75 

dự tòng đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội, 

“một con số lớn đối với một cộng đoàn nhỏ như 

cộng đoàn của chúng tôi.” 
 

Bốn mươi phần trăm những người đi lễ là những 

người dưới 30 tuổi và họ tham gia vào nhiều 

sinh hoạt khác nhau. Ivonne Moswane là một 

trong những lãnh đạo của giáo xứ. Quê ở 

Mashabela, tỉnh Limpopo, Ivonne, 27 tuổi, đến 

Giáo xứ Thánh Daniel Comboni vào năm 2014. 

Cô lớn lên với bà ngoại, người đã dạy cho cô về 

đức tin Công giáo. Cô học ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng và hiện đang hoàn thành thời 

gian tập sự về hệ thống nước. Cô nói: “Các bạn trẻ gặp nhiều thách thức, nhưng họ cần phải 

gánh vác trách nhiệm. Nhiều người đến từ những gia đình đổ vỡ và không có ai lắng nghe để 

giúp họ chữa lành vết thương.” 
 

Cha Jerome đồng ý: “Nói chung, đời sống gia đình đang gặp khủng hoảng sâu sắc; có nhiều 

bà mẹ đơn thân và rất ít gia đình truyền thống nền nếp. Hầu hết các cuộc hôn nhân đều ngắn 

ngủi và con cái phải sống với ông bà hoặc họ hàng.” 
 

Ivonne coi âm nhạc và nhảy múa là hai trong số những tài năng đáng chú ý nhất của các bạn 

trẻ ở Mamelodi. “Tuy nhiên, họ dễ bị cuốn hút vào văn hóa hiện đại, âm nhạc, tiệc tùng, vui 

chơi—họ nói: ‘chúng tôi tự do, chúng tôi biết mình muốn gì’.” Trên thực tế, “nhiều người 

không vào đại học sau khi tốt nghiệp trung học mà ở nhà không làm gì cả. Những người khác 

thì tìm đến ma túy hoặc rượu bia, và để kiếm tiền, họ trộm cắp.” Mang thai ở tuổi vị thành 

niên, bạo lực gia đình, bạo lực tình dục và bỏ học cũng là những thách thức ảnh hưởng đến 

giới trẻ. Tuy nhiên, Ivonne nhận ra rằng cũng có những câu chuyện tích cực, chẳng hạn như 

trường hợp của Mpho, anh đã cai nghiện ma túy và hiện đang dạy cho các bạn trẻ, thông qua 

các cuộc nói chuyện và thể thao, cách chống lại ma túy. 
 

Ivonne cho biết: “Tôi đang cố gắng tập hợp các bạn trẻ lại, đưa họ đến gần hơn với giáo xứ 

và đưa họ ra khỏi đường phố; cố gắng tiếp tục chương trình ‘lộ trình súp’ của chúng tôi, đó 

là chúng tôi đi quanh khu dân cư và cung cấp súp, bánh mì cho những người túng thiếu.” Cô 

cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị 

thừa sai dòng Comboni: “Tôi đã gặp các 

ngài ở Limpopo, và từ các ngài tôi học 

được rằng cho đi quan trọng hơn là nhận 

lại. Tôi thích đi nhà thờ; ở đó tôi tìm thấy 

sự thanh thản và an bình trong tâm hồn. 

Tôi được tiếp xúc trực tiếp với Thiên 

Chúa.” 
 

“Tôi muốn trưởng thành về mặt thiêng 

liêng và đóng góp tích cực cho cộng 

Ivonne Moswane 

Chống lại ma tuý 



đoàn.” Cô muốn nhìn thấy các bạn trẻ trưởng thành với một đầu óc cởi mở, một tầm nhìn và 

sứ mệnh giúp họ tham gia vào sự phát triển bản thân của chính họ, trong Giáo hội và trong 

cộng đồng nói chung. 
 

Cha Jerome chỉ rõ: “Tôi muốn giáo xứ của chúng tôi trở nên một giáo xứ truyền giáo, đến với 

nhiều người vẫn còn ở xa. Cách giáo điểm hai cây số, 

có một khu vực nhiều người đang định cư. Chúng tôi 

vẫn chưa đến đó. Chúng tôi phải tổ chức các chuyến 

thăm và giúp đỡ những người không được đáp ứng các 

nhu cầu cơ bản, chẳng hạn như các nhu cầu về thực 

phẩm, các nhu cầu trong gia đình.” 
 

Cuối cùng, ngài nói: “Mamelodi là một sứ mệnh phù 

hợp với đoàn sủng của dòng Comboni chúng tôi, đó là 

đi ra các vùng ngoại vi, như ĐTC Phanxicô cũng thường 

nhắc nhở chúng ta, thực hiện một loại hoạt động mục vụ 

kết hợp các khía cạnh xã hội và đức tin, tạo ra các cộng 

đoàn truyền giáo sống động và trưởng thành.” 

 

Tác giả: Rafael Armada 

Nguồn: www.comboni.org 

 

 

 


