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Chúng ta sống hòa bình và phục vụ
Các em sẽ học biết là chúng ta chào hỏi nhau trong Thánh lễ qua
việc chúc bình an cho những người chung quanh. Dấu chỉ này nhắc
nhở chúng ta rằng Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy sống hòa thuận
với mọi người và phục vụ lẫn nhau.

Chào hỏi

Được kêu gọi để phục vụ

Cùng với con em, quý vị phụ huynh hãy chơi
trò chơi mỗi người lần lượt dùng những cử chỉ
khác nhau để nói lời chào hỏi, thí dụ vẫy tay.
Hãy tỏ ra có óc sáng tạo và xem mình có thể
làm bao nhiêu lần mà không lập lại cùng một
cử chỉ.

Quý vị hãy nói với con em về những người đang
làm việc trong nhà thờ của mình. Bảo em hãy
nghĩ tới càng nhiều người càng tốt. Cắt nghĩa
cho em hiểu những người này tích cực phục vụ
như thế nào trong cuộc sống của giáo xứ quý vị.
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Hãy đổi với tôi
Để hiểu được rõ hơn mỗi người phục vụ gia
đình như thế nào, hãy trao đổi những công việc
và bổn phận thường ngày trong gia đình. Vào
cuối tuần lại đổi nữa, để làm sao mọi người
trong nhà đều có cơ hội phục vụ theo những
cách khác nhau.

BLEST ARE WE Grade 2 • Unit 5 • Chapter 18 Vietnamese version

Lạy Chúa, xin đón tiếp chúng con
vào bàn thánh Chúa. Xin Chúa giúp
chúng con thấy được Chúa hiện diện
nơi những người chúng con biết.
Xin Chúa giúp chúng con sống
như những người biết chia
sẻ và phục vụ. A-men.

Ngày Chúa Nhật
Nhắc nhở nhau hãy suy nghĩ về sự bình an
trong gia đình khi mọi người chúc bình an
trong Thánh lễ.

Trong tuần
Hãy nói với gia đình về tầm quan trọng của
việc sống hòa thuận với mọi người và biết
phục vụ lẫn nhau, trong gia đình cũng như
trong giáo xứ.

Thăm gia trang của chúng ta
www.blestarewe.com
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Gia sản của chúng ta trong Đời
sống tu sĩ
Chân phước Jeanne Jugan, Ma-ri-a Thánh giá
(1792-1879) là một cô gái nghèo khổ người
Pháp. Từ lúc còn là thiếu nữ, bà đã cảm thấy
mình được gọi để làm một điều gì đặc biệt. Năm
1837, cùng với một phụ nữ khác và một cô bé
mồ côi, bà đã thành lập một cộng đoàn lo cầu
nguyện và làm việc bác ái. Từ khởi đầu nhỏ bé
ấy, bà thành lập một dòng tu lấy tên là Các Tiểu
muội của người nghèo, với sứ mệnh lo săn sóc
những người già cả thiếu thốn. Thêm vào ba lời
khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời, dòng tu
còn có lời khấn hiếu khách. Ngày 3 tháng 10
năm 1982, Jeanne Jugan được Đức Giáo Hoàng
Gio-an Phao-lô II tôn phong chân phước. Ngày
nay có các nữ tu Tiểu muội của người nghèo
phục vụ tại ba mươi quốc gia khắp năm châu.

Cộng tác với nhau trong Phục vụ
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em luôn mãi
Sách lễ Rô-ma

Chúc bình an là một dấu chỉ của Chúa
Thánh Thần, một sự chào hỏi và nhắc
nhở chúng ta phải hòa thuận với mọi
người. Chúc bình an cũng nhắc nhở chúng ta
phải phục vụ người khác. Thuộc về Giáo Hội
Công giáo không giống như làm hội viên của
một câu lạc bộ. Nhưng còn hơn thế nữa vì được
tham gia vào một nỗ lực cộng tác với nhau, trong
đó người nào cũng có một công việc phải làm.
Vì mọi người đều cộng tác, nên Giáo Hội mới có
thể hoàn tất được những việc cho dù có tiền bạc
lẫn nhân sự cũng không làm nổi. Có những
người thuộc giáo xứ lo giúp việc phụng tự,
những người khác lo chăm sóc gia đình, còn có
những người làm những công việc liên hệ tới
giáo xứ như dạy giáo lý và phục vụ, cho nên
cộng đoàn mới tiến triển tốt đẹp. Ngày Chúa
Nhật, chúng ta đến để cùng nhau cử hành tình
hiệp nhất chúng ta.
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