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Chúc Mừng:

Khóm PHÊRÔ
Nhân dịp lễ thánh Phêrô, Cộng
Đoàn xin chân thành chúc mừng
KHÓM PHÊRÔ và nguyện xin
Thánh Bổn Mạng chuyển cầu
cùng Chúa gìn giữ mọi gia đình
trong Khóm được bình an, khoẻ
mạnh và cho mọi người trong
Khóm đã qua đời được về hưởng
Nhan Thánh Chúa trên thiên
đàng.

"Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào
yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy." Mt 10:37
Bài Tin mừng tường thuật những lời của
Chúa Giêsu thoặt xem ra có vẻ nghịch
thường. Một vị tôn sư lại thẳng thừng kêu
gọi người ta phải yêu mến mình hơn cả
mẹ cha. Người lại còn mạnh mẽ khẳng
định rằng kẻ nào cố tìm mạng sống mình
thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống
mình vì Người, thì sẽ tìm lại được mạng
sống (x.Mt 10,37-39).
Một lý chứng duy nhất biện minh cho
người có những lời lẽ xem ra nghịch
thường và cả sống sượng như thế, đó là vì

Kinh dâng mình cho Trái Tim Chúa
Lạy Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giê-Su đã thương chúng
tôi vô cùng, ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực
thánh đã ban cho chúng tôi, từ khi Đức Chúa Giê-Su mới
sinh ra thì Trái Tim người đã nghĩ đến chúng tôi là kẻ hèn
mọn, mọi việc người làm, người đã làm vì chúng tôi. Người
đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết, Trái Tim Người
đã chịu cực khổ vì chúng tôi. Chúng tôi mê muội bấy lâu nay,
chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên. Xin Đức Chúa Trời tha tội
tha vạ cho kẻ có tội. Chúng tôi là kẻ khốn khó chẳng biết làm
thế nào mà đội ơn cho xứng đáng. Lạy ơn trên trời soi sáng
thì chúng tôi mới biết Đức Chúa Giê-Su muốn linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi
cho người ta kính mến Trái Tim người cách tội, chúng tôi dâng xác, xin Trái Tim ban ơn
riêng, thật là chúng tôi thiếu thốn mọi đàng, cho được làm tôi Đức Chúa Trời. Mọi sự bề
trong mình những thấy tội lỗi chẳng có sự gì trong bề ngoài, mọi việc chúng tôi làm, sự
lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh. sống, sự chết, tài trí của cải hết mọi sự, chúng
Chúng tôi xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới tôi dâng cho Trái Tim thay thảy, dù khi chúng
chân đấng nhân lành vô cùng, chúng tôi hợp tôi được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó
ý cùng bề trên mà dâng mình cho Trái Tim thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim
cực trọng Đức Chúa Giê-Su. Chúng tôi dâng Đức Chúa Giê-Su. Amen.
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người ấy chính là Thiên Chúa, là Đấng
dựng nên các bậc sinh thành của chúng
ta, là Đấng cho chúng ta từ hư vô làm
người trên cõi dương trần này. Những ai
tin nhận Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật thì
mới có thể đón nhận và sống theo những
lời ấy.
Đã tin Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, là
Đấng mà nhờ Người mọi vật mọi loài được
dựng nên (x.Col 1,15-20), thì việc chọn
yêu mến Người hơn cả mẹ cha, việc sẵn
sàng hiến dâng mạng sống vì Người chính
là việc đầu tư khôn ngoan nhất vì đã đầu
tư đúng địa chỉ tối ưu nhất. Chắc chắn
một khi đã đầu tư đúng địa chỉ tối ưu thì
phần sẽ thu lại là gấp trăm gấp ngàn lần
phần đã bỏ ra. Chính Chúa Giêsu cũng đã
từng minh định rõ sự thật này với các
môn đệ. Khi Phêrô lên tiếng thưa: “Thầy
coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi
sự mà theo Thầy” thì Chúa Giêsu đã nói:
“Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ
nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái
hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà
ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận
được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha,
con cái, ruộng đất gấp trăm lần, cùng với
sự ngược đãi và sự sống vĩnh cữu ở đời
sau” (Mc 10,28-30).
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