
Lời NguyệN
Lạy Thiên Chúa đầy tình thương và nhân 

hậu, Chúa đã ban cho chúng con mọi ân huệ 

tốt đẹp. Chúng con biết tất cả những gì 

chúng con có đều là do Chúa ban, và chúng 

con xin cam kết làm người quản gia trung 

tín của mọi ân huệ này.

Lạy Chúa Giêsu, Người đã dạy chúng con 

cách yêu thương và lòng nhân hậu. Được 

nuôi dưỡng bằng Mình và Máu thánh Chúa 

trong Phép Thánh Thể, chúng con xin cam 

kết một lần nữa sẽ sống như một phần thân 

thể của Chúa trên thế gian.

Lạy Chúa Thánh Thần, Người hướng dẫn và 

thúc đẩy chúng con trong cuộc sống. Xin đổ 

đầy lòng trí chúng con sự khôn ngoan của 

Người. Xin ban sức mạnh để chúng con quyết 

tâm sống như những người được chúc phúc, 

được chọn, và được sai đi, để chúng con chia 

xẻ sứ mệnh của Chúa như những ngưới 

quản gia trung tín.

Xin cho những gì chúng con nói và những 

gì chúng con làm đều làm sáng danh Chúa, 

Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức 

Chúa Thánh Thần 

Amen.

Quý vị Có thể thựC hiệN 
NhữNg Cam kết SáNg 

Suốt Nào Qua tiNh 
thầN Cầu NguyệN?

——

——

Bước 1.

Cám ơn Chúa và biết ơn nhiều hơn về 
những ân huệ nhận được. Cầu xin Chúa 
Thánh Thần thúc đẩy và nâng đỡ quý vị 
trong những cam kết của mình để trở 
thành một người phục vụ trung tín trong 
năm nay.

Bước 2.
Tất cả đời sống, tài nguyên, tài năng và 
khả năng, tất cả những gì quý vị có và sẽ 
có đều là do Chúa ban. Viết ra một danh 
sách những gì quý vị sẽ cho trong năm 
nay.  Bao nhiêu thời giờ? Quý vị sẽ nuôi 
dưỡng và cống hiến tài năng, khả năng, 
và những gì dư giả của quý vị như thế 
nào?  Quý vị sẽ chia xẻ khả năng tài 
chánh của quý vị như thế nào?

Bước 3. 
Qua cầu nguyện, tận tâm cam kết để 
thăng tiến như một người môn đệ và 
chia xẻ như một người phục vụ trung tín, 
qua mọi phương diện trong đời sống, đặc 
biệt là với giáo xứ của quý vị. Quý vị sẽ 
làm gì?  Quý vị sẽ theo đuổi sự cam kết 
này như thế nào?

theo ChâN Chúa giêSu.  
SốNg Đời mụC vụ

Cuối tuầN dàNh Cho 
ƠN gọi PhụC vụ

giáo PhậN oraNge

Người môN đệ trưởNg thàNh có quyết 
địNh cươNg quyết và sáNg suốt, thể 

hiệN qua hàNh độNg của mìNh, là theo 
châN chúa giêsu với Bất cứ giá Nào.  sứ 
vụ mục vụ là thể hiệN tiNh thầN môN 
đệ, sẵN sàNg thay đổi NhữNg hiểu Biết 

của mìNh và thay đổi cách sốNg. 
(sDr, 1: 3)



Là những môn đệ sống sứ vụ bằng 

việc chia xẻ đời sống và mọi tài 

nguyên, ta có thể gây được ảnh 

hưởng sâu xa.  Mỗi giây phút trong 

đời sống mang lại những cơ hội ta có 

thể làm thay đổi và cải thiện đời sống 

của người khác và làm vinh danh 

Chúa.  Cuộc sống sứ vụ của quý vị 

có thể làm thay đổi và cải thiện cuộc 

sống của người khác như thế nào?  

Làm sao quý vị có thể gây được ảnh 

hưởng bằng cách chia xẻ sứ mệnh 

của Chúa Kitô để mang lại sự sống, 

ánh sáng, lòng nhân hậu, và bình an 

qua lời nói, hành động, việc phục vụ, 

và công tác mục vụ của quý vị?

theo ChâN Chúa giêSu gây ĐượC ẢNh hưởNg

Chúa Giêsu là tình yêu của Thiên Chúa, 

được ban tặng nhưng không cho những 

ai đón nhận. Đây là Tin Mừng, là Phúc âm 

của Chúa.  Là những người môn đệ của 

Chúa, chúng ta ngày càng hiểu rằng Chúa 

Giêsu hiến thân trọn vẹn.  Chúng ta không 

thể chỉ là những người đón nhận món quà 

cao cả này một cách thụ động!  Người phục 

vụ trung tín ấp ủ và thể hiện sứ mệnh của 

Chúa Giêsu:  Đó là thi hành ý nguyện của 

Thiên Chúa, rao giảng Tin mừng Ơn Cứu 

Độ, chữa lành những người đau yếu bệnh 

tật, chăm sóc anh chị em mình, cống hiến 

đời sống  - một cách trọn vẹn, như Chúa 

Giêsu đã làm. (SDR, 14)

Chúa Giêsu gọi mỗi người chúng ta 

một cách kín đáo và thân mật.  Đây 

không phải là một việc nhỏ.  Chúa 

Giêsu cho chúng ta thấy tình yêu kiên 

vững của Thiên Chúa đối với nhân 

loại, và mời gọi chúng ta ấp ủ tình 

yêu này và làm cho mọi người nhận 

ra tình yêu này bằng lời nói và hành 

động của mình.  Sống cuộc sống của 

người môn đệ, một người theo chân 

Chúa Giêsu, là thể hiện sứ mệnh của 

Chúa Kitô, lấy đời sống của Chúa Kitô 

làm đời sống của mình. Điều này có 

thể thực hiện được qua sức mạnh của 

Chúa Thánh Linh, trong khi chúng ta 

chia sẻ mọi ân huệ, Đức tin của chúng 

ta, mọi tài năng, thời giờ, mọi tài 

nguyên của chúng ta, tiền bạc, và sự 

có mặt với những người khác, nhất là 

những người cần đến chúng ta. 

tinh thần quản gia trung tín: lời đáp lại của Người môn đệ

“Nếu chúNg ta đã NhậN được tìNh yêu 
maNg lại ý Nghĩa cho cuộc sốNg của 
chúNg ta, làm sao ta có thể Bỏ qua 

khôNg chia xẻ tìNh yêu ấy với NhữNg 
Người khác?” (Niềm vui Phúc âm, 8).

——

——

——

——

đây là ý Nghĩa của tìNh thầN Phục vụ.  
để làm Người Phục vụ truNg tíN là 

tậN tâm chăm sóc và lo lắNg, là Nuôi 
DưỡNg và tạo được kết quả qua NhữNg 

âN huệ của chúa.  đó là một cách rất 
thực tế để maNg đức tiN vào troNg 

cuộc sốNg.  là NhữNg môN đệ, chúNg ta 
được mời gọi để đi đếN quyết địNh sáNg 

suốt và kiêN trì, thể hiệN qua hàNh 
độNg để theo châN chúa giêsu troNg 

Bất cứ hoàN cảNh Nào. (sDr, 1)

 “aNh em là áNh sáNg thế giaN. 
hãy soi áNh sáNg trước mặt thiêN 
hạ để họ NhìN thấy NhữNg việc tốt 
đẹP của aNh em mà Ngợi kheN cha 

của aNh em ở trêN trời.” (mt. 5: 14, 16).

——

——

SốNg Sứ mệNh 


