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BAN HUẤN GIÁO – THIẾU NHI GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 

Giáo xứ Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Web: https://hgtnxl.org; Tell: 0251 3984660; Cell phone 079 2613533 

Email: vphuangiaoxuanloc@gmail.com; hgtn.xuanloc@gmail.com  

        ------------------------------------------------------------------------------ 

 

THƯ KÊU GỌI  

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA  

VÀ CHUẨN BỊ  

MỪNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

BỔN MẠNG THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO PHẬN 

 

Thái Hoà, ngày 24 tháng 09 năm 2019 

 

Kính thưa: Quý Cha Quản hạt, Quý Cha Đặc trách huấn giáo thiếu nhi 

 Quý Cha xứ và Cha phó 

                     Các trợ úy và anh chị Giáo lý viên - Huynh Trưởng  

 

Chúng con đã nhận được thư của Đức Cha đặc trách Ủy Ban Giới trẻ và Thiếu 

Nhi kêu gọi tất cả các anh chị giáo lý viên huynh trưởng và thiếu nhi cùng đáp lại lời 

mời gọi của Đức Thánh Cha gửi đến cho Mạng Lưới Cầu Nguyện và Thiếu Nhi 

Thánh Thể Toàn Cầu. Đức Thánh Cha Phanxico đã chọn tháng 10/2019 là tháng 

truyền giáo ngoại thường. Ngài muốn các GLV-HT và Thiếu nhi tham dự tích cực 

chương trình này bằng việc đọc kinh Mân côi, đọc Lời Chúa, dâng lễ, rước lễ và 

viếng Thánh Thể. 

Đối với Thiếu nhi giáo phận Xuân Lộc, đây cũng là dịp các em chuẩn bị tâm 

hồn mừng đại lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng Liên Đoàn Thiếu Nhi 

Thánh Thể giáo phận Xuân Lộc vào ngày 10 – 11 – 2019.  

Để đáp lại lời mời gọi của vị cha chung và chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn 

mạng, chúng con xin quý cha, quý trợ uý giúp các anh chị giáo lý viên huynh trưởng 

và các em làm HOA THIÊNG trong tháng 10 này với những ý cầu nguyện nêu trên.  

Chúng con xin gợi ý một vài việc như sau: 

1. Chầu Thánh Thể vào sau lễ chiều thứ Năm dành cho thiếu nhi vào 

03/10/2019 cầu nguyện cho việc truyền giáo theo ý Đức Giáo Hoàng để 

khai mạc chương trình hoa thiêng. 
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2. Thực hiện chuỗi Mân Côi sống: mỗi em đọc một ngắm và mười kinh 

Kính mừng. 

3. Thi đua siêng năng tham dự thêm một thánh lễ, rước lễ trong tuần ngoài 

những ngày quy định dành cho thiếu nhi.  

4. Giáo xứ tổ chức 15 -20 phút cho các em chầu Thánh Thể vào sau lễ thứ 

Năm mỗi tuần. 

5. Nhắc các em mỗi ngày chú tâm đọc hoặc nghe một đoạn Kinh Thánh 

riêng hoặc chung với gia đình. 

6. Trước khi đi ngủ đọc ba kinh Kính Mừng dâng đêm cho Đức Mẹ. Sáng 

thức dậy đọc kinh Lạy Cha dâng ngày cho Chúa. 

7. Các em làm việc hy sinh tiết kiệm để giúp cho các bạn nghèo (1 năm/ 

tháng học phí) hoặc thăm các cơ sở bác ái. 

 

Đây là dịp rất tốt để các GLV-HT và các em Thiếu nhi cùng thực hiện lời mời 

gọi của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng và chuẩn bị 

tâm hồn mừng lễ Các thánh Tử Đạo Việt Nam – bổn mạng Thiếu Nhi giáo phận. 

Chúng con xin quý cha, quý tu sĩ và các anh chị GLV-HT cùng hưởng ứng, tổ chức, 

thúc đẩy CHƯƠNG TRÌNH HOA THIÊNG này giúp các em sống bốn lời hứa Thiếu 

Nhi Thánh Thể: Cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm tông đồ theo những ý chỉ trên. 

Xin quý cha và các trợ úy thương giúp và cầu nguyện cho chúng con.  

 

Trọng kính 

Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí 

 

 

 

 


