Ba Ngày TĨNH TÂM chuẩn bị mừng lễ Thánh Tôma Trần văn Thiện(14,15,16/9/17)
Để chuẩn bị tâm hồn cho ngày mừng lễ Thánh Tôma Trần
văn Thiện năm nay. Hai cha Tuyên Úy Cộng Đoàn Hoan
Thiện đã lên chương trình mời gọi toàn thể giáo dân Trong
cộng đoàn thu xếp thời gian tham gia tam nhật mừng
Thánh Bổn Mạng vào lúc 7gio tối các ngày 14,15,16/9/17
như sau:

 Ngày thứ nhất,Thứ năm: Thánh lễ khai mạc lúc 7:00pm. Cha J.B.Đặng Nhật Trường
dâng lễ và chia sẽ dề tài: TÂM TÌNH BIẾT ƠN LÀ MÓN QUÀ TẶNG VÔ GIÁ:

Trước hết chúng ta cần biết ơn Chúa,vì sự hiện hửu của mỗi người trên mặt đất nầy
là món quà vô giá Chúa ban tặng cho chúng ta. Trong Thánh Vịnh 94 bắt đầu giò kinh
sáng: “Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là núi đá độ trì ta..”
và trong TC. Đn 3,5: “Chúc tụng Chúa đi,mọi công trình của Chúa, muôn ngàn đời
hãy ca tụng suy tôn...” . Kế đến chúng ta phải biết ơn Ông Bà Cha Mẹ những đấng đã
sinh thành, dưỡng nuôi chúng ta. Rồi chúng ta cũng phải biết ơn nhau, vì không ai là
một hòn đảo, chúng ta không thể sống mà không nhờ sự nâng đở lẫn nhau...
Vì thế, tâm tình Tạ Ơn rất ư là cần thiết và còn là bổn phận của mỗi người đối vói
Thiên Chúa và cư xữ với nhau cùng một cha chung trên tròi.
 Ngày thứ hai,Thứ sáu: Khai mạc lúc 6:15pm. Cha Giuse Vũ Ngọc Tuyễn khai đề với
lời kêu gọi: SÁM HỐI BẰNG VIỆC THA THỨ ĐỂ CHUẨN BỊ CHO NGHI
THỨC HÒA GIẢI 2:
Tha thứ là hành động của Trái tim, là chìa khóa dẫn đến sự bình an cho tâm hồn là
điều kiện đòi ta phải có để được đón nhận ơn tha thứ của Chúa.Trong thực tế chúng ta
mắc nợ nhau rất nhiều bởi những va chạm hằng ngày. Chúng ta có thể trả những món
nợ ấy bằng tình thương qua sự tha thứ cho nhau mà thôi; vì có thương thì chúng ta mới
dể tha thứ.
Thật sự nói thì dễ lắm, nhưng thực hành được hay không mới là chuyện lớn. Nếu ta
khó tha thứ, lý do chính là vì ta chưa cảm nghiệm được tình yêu tha thứ của Chúa
dành cho ta. Lời Chúa hôm nay kêu mời chúng ta hãy tha thứ tất cả,tha thứ thật lòng
và tha thứ mãi mãi.
Thật vậy,Thiên Chúa là Cha là Đấng giàu lòng thương xót và hay tha thứ. Trên thập
giá Chúa đã xin cùng Đức Chúa Cha tha cho kẽ đã đóng đinh Ngài “Lay Cha xin tha
cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”. Chúng ta chỉ có thể tha thứ dể dàng
khi chúng ta học được bài học cùa Chúa: “Anh em hãy học cùng tôi vì tôi hiền lành
và khiêm nhượng trong long”. Đó là thông điệp mà Đức Giêsu gửi cho mọi người
chúng ta. Ngài đã làm gương trước, chúng ta chỉ việc học đòi bắt chước Ngài thôi.
 Ngày thứ ba, Thứ bảy: Khai mạc lúc 7 giờ tối Cha Tuyên Úy Giuse Vũ Ngọc Tuyễn
chia sẽ cảm nghiệm qua 2 ngày tĩnh tâm...
Hôm nay là ngày thứ ba nhưng số giáo dân đến tham dự để chuẩn bị mừng lễ con số
rất là khiêm tốn. Cha chia sẽ tóm lược lại trong 2 ngày qua: Trước hết chúng ta cần

đến với Chúa trong tâm tình Tạ ơn Chúa và biết ơn nhau.Thứ đến, chúng ta sống
tương quan vói nhau bằng sự cảm thông và tha thứ cho nhau.
Lạy trái tim Chúa Giêsu Hiền Lành và Khiêm Nhượng, xin uốn lòng chúng con nên
giống trái tim Chúa. Amen.

