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Đức Giáo Hoàng Phanxicô nổi tiếng là vị giáo hoàng sử dụng các 
phương tiện truyền thông xã hội nhiều nhất xưa nay. Ngoài việc tạo kỷ 
lục với Instagram và trở thành vị giáo hoàng đầu tiên sử dụng Google 
Hangouts, ngài sẽ còn cho khách hành hương đại hội giới trẻ thế giới 
một áp dụng điện tử mới. 

Từ các nhà sáng chế ra “YouCat”, tức sách giáo lý cho tuổi trẻ, một 
kiểu sách mới, gọi là “Docat”, đã được khai triển nhằm trình bầy học 
thuyết xã hội của Giáo Hội một cách sáng tạo, lôi cuốn và trọn vẹn đối 
với tuổi trẻ. Cuốn sách này sẽ được phát động trong chính đại hội giới 
trẻ thế giới tại Krakow dưới hình thức một áp dụng điện tử.  

“YouCat” được phân phối lần đầu tiên tại đại hội giới trẻ thế giới tại 
Madrid năm 2011 như một cách mở rộng cảm nghiệm và nhận thức đức 
tin nơi tuổi trẻ. Nhưng tại sao còn cần một kiểu sách mới về học thuyết 
xã hội? 

Christian Lermer, Viên Chức Chấp Hành của Qũy YouCat, cho hay Qũy 
muốn tạo ra một điều giúp “làm cho học thuyết của Giáo Hội dễ đọc và 
lôi cuốn, mà không thay đổi nội dung”.  

Bernhard Meuser, người sáng lập ra Qũy YouCat, nói rằng tiếp theo 
việc phát hành YouCat, Qũy nhận được một số điện thư của tuổi trẻ Mỹ 
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cho hay: “giờ đây chúng tôi biết đức tin của chúng tôi có nghĩa gì. 
Chúng tôi phải làm gì? Xin qúy vị hãy thực hiện một Docat!” 

Ý tưởng phát hành một cuốn sách mới nói về việc phải đem đức tin ra 
thực hành một cách thực tiễn như thế nào, nguyên lai đã khởi đầu qua 
các điện thư đó và ý tưởng này cũng được các viên chức của Tòa Thánh 
ủng hộ. 

Đức Tổng Giám Mục Claudio Maria Celli, nguyên chủ tịch Hội Đồng 
Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội, đã gợi ý rằng nếu cơ quan 
YouCat muốn tạo một cuốn sách mới cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, 
thì cuốn sách đó nên nói một là về Thánh Kinh hai là nói về học thuyết 
xã hội của Giáo Hội.  

Chính Đức Giáo Hoàng Phanxiô viết lời nói đầu cho cuốn sách và cuốn 
sách này sẽ được phát động tại Krakow vào ngày 23 tháng này, 3 ngày 
trước cuộc gặp gỡ của giới trẻ thế giới (26-31 tháng Bẩy).  

Thay vì tổ chức một thứ họp báo để phát hành cuốn sách, Qũy YouCat 
sẽ tổ chức một biến cố với 200 người trẻ khắp thế giới học hỏi DoCat 
và hướng dẫn một cuộc thảo luận về học thuyết xã hội. 

Các giám mục và diễn giả từ khắp thế giới “sẽ kích thích tâm hồn họ 
bùng cháy đối với học thuyết xã hội như là hoa trái của Tin Mừng”. 
Biến cố này sẽ được Đức Hồng Y Christoph Schonborn của Vienna 
hướng dẫn, và cũng sẽ bao gồm một buổi tập huấn chuẩn bị, một chương 
trình nối vòng tay, và các địa điểm dữ liệu để dạy giáo lý. 

Theo Meuser, trong khi lời nói đầu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho 
YouCat cung cấp một sứ điệp mạnh mẽ về việc làm, lời nói đầu của ngài 
cho DoCat nhấn mạnh nhiều hơn tới giấc mơ của ngài về “một thế hệ 
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mới”. Giấc mơ này mong muốn giới trẻ “biết mọi điều về công lý và 
hòa bình, Tin Mừng và tình yêu của Thiên Chúa, và lòng thương xót”. 

Meuser cho hay: “chúng ta phải là các chuyên viên bén rễ sâu xa (vào 
thuyết xã hội)” và Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ chia sẻ “sứ điệp mạnh 
mẽ” này với giới trẻ thế giới qua một cuốn video đặc biệt về cuốn sách 
và áp dụng DoCat.  

Cả Meuser lẫn Lermer đều đã được gặp Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại 
Vatican ngày 17 tháng Sáu vừa qua để trình bầy với ngài về DoCat và 
quay cuốn video sẽ được trình chiếu tạ đại hội giới trẻ thế giới. 

Lermer cho biết: diễn trình tạo ra DoCat là một diễm phúc đối với Qũy, 
vì trước đó, họ vốn không biết Đức Giáo Hoàng muốn viết lời nói đầu 
và chịu quay video về nó. 

“Có nhiều điều chắc chắn sẽ ra rất khác, nên chúng tôi rất biết ơn… có 
thể nói mọi sự đều do ơn trên sắp xếp”.  

Các tham dự viên đại hội giới trẻ thế giới sẽ được xem cuốn video của 
Đức Giáo Hoàng và sẽ nhận được những cuốn sách nhỏ mô tả áp dụng 
mới và khuyến khích họ tải xuống.  

Theo Lermer, áp dụng mới không những sẽ có nội dung của cuốn sách, 
mà nó còn có “các dụng cụ khuyến khích rất hợp thị hiếu để nghiên cứu 
nó”.  

Cho tới nay, trong khi cuốn sách in chỉ có hai thứ tiếng, thì áp dụng mới 
có nhiều thứ tiếng hơn nhiều: tiếng Anh, tiếng Croat, tiếng Tây Ban 
Nha, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, tiếng Ba Lan, tiếng Slovak 
và tiếng Đức.  
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Meuser giải thích rằng một trong các mong ước chính ngay từ đầu của 
Qũy là sự tham dự trực tiếp của người trẻ vào dự án. Chia thành 12 
chương về đủ mọi vấn đề từ gia đình và việc làm, sự sống tới việc bảo 
vệ môi sinh và cổ vũ hòa bình, cuốn sách được thiết kế với sự giúp đỡ 
của tuổi trẻ và chứa nội dung trực tiếp từ các dự án và sáng kiến do 
chính tuổi trẻ khởi sự.  

Meuser và Lermer đặc biệt lưu ý tới việc nội dung phải “có chất liệu 
khoa học và xã hội” lấy từ tuổi trẻ, cũng như tuổi trẻ thực hiện các dự 
án nhiếp ảnh về nội dung xã hội như công lý và hòa bình.  

Bên trong cuốn sách, bản văn chính hiển thị ở một bên với các câu hỏi 
và các câu trả lời, một số các câu này được trang trí bằng “các hình ảnh 
rất vui nhộn”.  

Sách cũng bao gồm nhiều trích dẫn lấy của Chân Phúc John Henry 
Newman, Đức Bênêđíctô XVI, và Thánh Kinh. Ngoài ra, sau mỗi 
chương, còn có các đoạn trích ngắn về học thuyết xã hội từ Đức Lêô 
XIII tới Đức Phanxicô hiện nay.  

Meuser cho biết: “tuổi trẻ cung cấp cho chúng tôi nhiều hình ảnh và góp 
ý, nên chúng tôi đã xuất bản cuốn sách trong diễn trình tham dự của 
người trẻ”. Ý niệm chính ở đây là vận động giới trẻ tham dự vào thế 
giới chung quanh họ, sau khi đã thấm nhuần học thuyết xã hội của Giáo 
Hội.  

Ông hy vọng rằng DoCat sẽ là “thời điểm để học hỏi học thuyết xã hội. 
Chúng ta đang sống trong phế tích của hai ý thức hệ lớn: chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa cộng sản. Cả hai đã tiêu hủy thế giới”. Nay “ta phải 
thay đổi thế giới”. 
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