
Chúng ta nói chúng ta hối hận 
Khi đã chọn lựa làm điều trái, chúng ta cần phải nói xin lỗi, với 
Chúa và với bất cứ người nào chúng ta đã làm tổn thương họ. Chủ 
đích của bài học này là học sử dụng việc cầu nguyện để nói với Chúa 
rằng chúng ta hối hận. Khi làm điều này, chúng ta nhận mình đã làm 
điều trái và chúng ta nhận thấy cần phải biết mình đã làm điều trái. 
Các em sẽ học để biết việc cầu nguyện đưa chúng ta tới gần Chúa 
hơn, và nhờ Chúa Thánh Thần giúp, chúng ta có thể thay đổi. 

Có bao nhiêu cách? 
Cùng với con em, xin quý vị phụ huynh suy 
nghĩ về một số cách thức để chúng ta nói hoặc 
tỏ ra chúng ta hối hận. Thí dụ: “Xin tha lỗi cho 
tôi,” “Tôi không cố ý làm cho anh/chị buồn,” 
ôm chào hoặc bắt tay. Quý vị có thể làm một 
bản liệt kê tất cả những cách biểu lộ và hành 
động đã được nói lên. 

Đóng vai hối hận 
Cùng với cả gia đình, diễn lại những hoàn cảnh 
từ những câu truyện hoặc những đoạn truyền 
hình có những nhân vật đã làm điều gì trái và 
xin lỗi. Thí dụ các em kế của Cô bé lọ lem có 
lý do để xin lỗi cô. 

Tình trạng hối hận 
“Trông anh/chị sao mà thiểu não vậy!” là một 
kiểu nói cho thấy một điều gì đó đã làm cho quý 
vị bị rắc rối. Hãy nói về những lần người trong 
gia đình quý vị đã sống trong “trình trạng hối 
hận” cần phải xin lỗi người khác. 

Lạy Chúa, khi nhìn lại một ngày 
chúng con đã sống, chúng con thấy có 
những điều chúng con phải hối hận. 

Xin Chúa tha thứ cho chúng con  
về những lỗi lầm chúng con  
đã làm và xin Chúa giúp  

chúng con sống  
tốt hơn. A-men. 
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Ngày Chúa Nhật 
Trong Phụng vụ Thánh lễ Chúa Nhật, xin 
ơn tha thứ của Chúa vì những điều trái đã 
làm trong tuần này. 

Trong tuần 
Khi bị tâm trạng căng thẳng, hãy xin Chúa 
Thánh Thần giúp đỡ. Hãy xin Chúa ban ơn 
giúp chúng ta đối phó với những chán nản.

Thăm gia trang của chúng ta 
www.blestarewe.com 
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Gia sản của chúng ta trong 
Âm nhạc 
Người chơi vĩ cầm trên mái nhà (Fiddler on the 
Roof) là một vở nhạc kịch của Broadway và 
một phim thành công được diễn đi diễn lại 
nhiều năm. Đó là câu truyện về một gia đình 
Do-thái sống ở Nga-sô trước cuộc Cách mạng 
Nga. Một trong những bài hát thấm thía nhất, 
đó là bài “Mặt trời mọc, mặt trời lặn,” (Sunrise, 
Sunset”), được mẹ và cha cùng hát, nói về thời 
gian trôi đi qua mau trong gia đình và con cái 
cũng khôn lớn quá nhanh. Bài hát này vọng lên 
những tâm tình của các bậc cha mẹ. Con cái 
khôn lớn nhanh chóng như thế nào? Bài hát 
hợp thời này nhắc nhở chúng ta cần phải nuôi 
dưỡng mối quan hệ với con cái, bởi vì chúng sẽ 
không ở với chúng ta mãi đâu. 

Quyền lực của Bí tích Rửa tội
Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, 

cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông 
(Gio-an). Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho 

họ trong sông Gio-đan.
Mát-thêu 3:5-6

Bí tích Rửa tội đem lại ơn tha thứ mọi tội 
  lỗi. Giáo Hội dạy rằng nước là biểu tượng 
  rửa sạch vết nhơ tội lỗi. Hằng ngày chúng 
ta nhận thấy nước làm tươi mát, làm mới lại và 
cho sự sống mới. Nơi người đã được rửa tội, tình 
trạng tội lỗi của con người đã được chúc phúc 
trong Bí tích Rửa tội. Mặc dù chúng ta vẫn 
thường có những chọn lựa sai, nhưng quyền lực 
của Bí tích Rửa tội đã làm cho chúng ta trở thành 
môn đệ Chúa Ki-tô, cũng ban cho chúng ta sự 
tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta biết Chúa sẽ 
thương xót chúng ta. 
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