CAM KẾ T QUA CẦU
NGUYỆN
Bước thứ nhất: Khi thấy mình có lòng
biết ơn nhiều hơn trong các ân huệ nhận
được, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho
mình có tinh thần quản gia trung tín của các
ân huệ Chúa ban.

Bước thứ hai: Hãy kể ra năm điều gì mà
Bạn có thể chia xẻ trong năm nay. Bạn có
tài năng gì không? Bạn có thì giờ để chia xẻ
không? Còn khả năng về tài chánh thì Bạn có
thể chia xẻ được bao nhiêu?

Bước thứ ba: Hãy cầu nguyện và cam kết

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

trở nên một môn đệ của Chúa Giê-su và một

kết một lần nữa sẽ sống như một phần thân

quản gia trung tín. Rồi hãy xem Bạn sẽ hành

thể của Chúa trên thế gian.

động thế nào để thể hiện điều mà Bạn đã
cam kết?
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Yêu mến. Phục vụ. Chia xẻ.

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

Hãy nhìn chung quanh Bạn. Tất cả
những gì tốt đẹp và thiện mỹ đều cho
thấy tình yêu của Chúa đối với Bạn.
Trong tình yêu đó chúng ta biết ơn nhiều
hơn, chúng ta phục vụ người khác,
và chia xẻ mọi ân huệ của chúng ta.

gì chúng con làm đều làm sáng danh Chúa,
Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức
Chúa Thánh Thần.

Amen.
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Trong tình yêu đó chúng ta biết ơn nhiều hơn,
chúng ta phục vụ người khác, và chia xẻ mọi
ân huệ của chúng ta.
Chúa yêu mến Bạn! Được Ngài tạo dựng nên

Cộng Đồng Đức Tin
của Chúng ta

Trong thời gian canh tân tinh thần quản gia
này, chúng ta cùng nhau cam kết nhiều hơn
để sống cho người khác và sống cho Chúa.

trong tình yêu, do tình yêu. Điều chúng ta
có thể đáp trả một cách tốt đẹp nhất là chia
xẻ tình yêu và sự quan tâm bằng cách phục
vụ người khác. Là người có vai trò quản gia
trung tín của tình yêu cao cả và nhiều ân huệ
khác, tự nhiên chúng ta càng thấy biết ơn
nhiều hơn.

“Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể
làm cho Chúa, chứ không phải cho người
đời , vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần
thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho
dân Người. Đức Ki-tô là Chủ, anh em hãy

Càng nhận ra những ân huệ này, chúng ta

Nhận Được Ân Huệ
nhiều hơn

càng muốn hân hoan chia xẻ những ân huệ

Giáo xứ là nơi chúng ta trưởng thành hơn qua

đó. Cuộc đời của chúng ta mang lại nhiều kết

việc tham dự Thánh lễ và các Bí tích, qua các

quả hơn, trở nên dồi dào hơn và chúng ta đầy

công tác mục vụ và sinh hoạt chung, và qua

lòng biết ơn.

việc sống chứng nhân mỗi ngày trong Đức

phục vụ Người. ” -Colossians 3:23-24

Ki-tô.

MÔN ĐỆ CHÚA KI-TÔ
Mỗi người chúng ta có rất nhiều ân huệ. Khi

ta có Đức tin nhiều hơn và sống gần Chúa

Cùng Hân Hoan Chia
xẻ và Đại lượng

hơn. Đó là niềm sung mãn của tinh thần môn

Tìm hiểu thêm những phương cách mà giáo

đệ. Bạn luôn được mời gọi để sống biết ơn

xứ chúng ta có thể đến với người khác và

hơn, và cùng nhau hướng đến người khác

nhất là những người đang thiếu thốn.

chúng ta biết lưu tâm chăm sóc các ân huệ
và đáp trả bằng việc phục vụ, tự nhiên chúng

nhiều hơn bằng tình yêu, bằng phục vụ, và
sẵn sàng chia xẻ mọi ân huệ.

