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Chúng ta cử hành ơn tha thứ của Chúa
Một trong những niềm vui lớn lao nhất trong đời Ki-tô hữu, đó là
chúng ta có thể tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Khi chúng ta
cầu xin lòng thương xót của Chúa và được tha thứ, thì chúng ta được
hòa giải với Thiên Chúa. Mặc dù khi phạm tội chúng ta xa lìa Chúa,
nhưng Chúa không bao giờ xa lìa chúng ta. Người luôn sẵn sàng đón
chúng ta trở về.

Edmund

Bánh quy xoắn

Trong cuốn sách The Lion, the Witch and the
Wardrobe (Sư tử, bà Phù thủy và cái tủ áo) của
C. S. Lewis, Edmund phản lại anh, các chị và
con sư tử Aslan. Aslan tha cho Edmund. Quý
vị phụ huynh có thể mướn cuộn băng về cuốn
sách này để cả nhà cùng coi.

Quý vị mua một ít bột làm bánh đã nhào sẵn và
đông lạnh, để cho tan đá. Cùng con em, quý vị
chia bột thành từng miếng và lăn bột thành hình
dây thừng. Làm thành hình bánh quy xoắn, tức
là xỏ thành hình nút dây, hai đầu bắt chéo đè lên
nhau. Rắc thêm một chút muối trên bánh quy và
cho vào lò nướng. Quý vị cho con em thấy hình
bánh quy xoắn tượng trưng cho thái độ khi cầu
nguyện, giống như hai tay bắt chéo lại.
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Nói “Xin lỗi”
Quý vị có nhận ra những khác biệt trong cách
những người trong gia đình xin lỗi thế nào
không? Khi có mặt mọi người, trong xe hoặc
ngồi ở bàn ăn, hãy nói về cách những người
trong gia đình cho thấy họ nói xin lỗi hoặc xin
tha thứ như thế nào.
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Lạy Chúa, con hối hận về những
điều con đã làm buồn lòng người
khác. Xin Chúa cũng giúp con biết
tha thứ cho người khác khi họ làm
cho con buồn lòng. Lạy Chúa
hay thương xót, con tin
tưởng vào tình yêu và sự
tha thứ của Chúa.
A-men.

Ngày Chúa Nhật
Trong lời nguyện trước khi rước lễ, “Lạy
Chúa, con chẳng đáng...,” hãy nhớ Chúa
luôn sẵn sàng tha thứ.

Trong tuần
Nếu có ai trong gia đình làm điều gì sai,
quý vị hãy tỏ lòng tha thứ. Quý vị sẽ hành
động làm gương cho con em.

Thăm gia trang của chúng ta

Sự hiện diện chữa lành của
Thiên Chúa
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn
đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Sách lễ Rô-ma
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Gia sản của chúng ta
Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã xin lỗi
dân Do-thái về những thành kiến người Công
giáo đã có đối với họ trong suốt lịch sử. Ngài
xin anh chị em Do-thái hãy tha thứ. Đây là một
quyết định quan trọng. Đức Giáo Hoàng đã nói,
với tính cách đứng đầu Giáo Hội Công giáo,
nhân danh tất cả các phần tử của Giáo Hội. Nói
với dân Do-thái, ngài đã xin lỗi về tất cả những
bất công người Do-thái đã phải chịu do người
Công giáo gây nên. Đó là một bước quan trọng
đưa tới việc hòa giải giữa hai dân tộc thờ
phượng cùng một Thiên Chúa.

Chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện
chữa lành của Thiên Chúa qua Nghi thức
Thống hối trong Thánh lễ. Đó là thời gian
mỗi tuần chúng ta nhìn lại lối sống của mình và
nhận trách nhiệm vì đã không sống theo những
đòi hỏi Ki-tô giáo muốn chúng ta phải sống.
Chúng ta có cơ hội để bắt đầu tuần lễ mới với
tâm hồn sạch hết tội lỗi quá khứ.
Vì con em quý vị cần những gương mẫu,
nên người lớn và các em lớn hơn trong gia đình
cần phải tham dự những buổi cử hành Hòa giải
cho cả giáo xứ hoặc đi xưng tội riêng.
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