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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 

------------------------------------🙟✠🙝------------------------------------------ 

CHƯƠNG TRÌNH CHIẾN DỊCH MÙA CHAY 

“TÌNH YÊU, HY SINH VÀ SỰ BIẾN ĐỔI” 

“Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa.” (2Cr 5,20) 

 

A. MỞ ĐẦU 

1. Ý lực: 

 Trải nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc dành thời gian cầu nguyện, tâm tình với Chúa. 

 Rèn luyện và làm chủ bản thân bằng việc những việc hy sinh, hãm mình. 

 Gia tăng tình bác ái qua việc chia sẻ, giúp đỡ tha nhân. 

2. Thời gian: 

 Từ Chúa Nhật II Mùa Chay (08/03/2020) đến Thứ 6 Tuần Thánh (10/04/2020) 

3. Thành phần tham gia chiến dịch Mùa Chay. 

 Thiếu nhi trong toàn Giáo Phận Xuân Lộc. 

 Giáo lý viên Huynh Trưởng trong toàn Giáo phận. 
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B. NỘI DUNG – TIẾN TRÌNH CỦA CHIẾN DỊCH 

1. Hoạt động 1: CẦU NGUYỆN 

THỜI GIAN NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG 

THIẾU NHI GIÁO LÝ VIÊN – HUYNH TRƯỞNG 

Tuần CN II MC 

(08/03 – 14/03/2020) 
Cầu nguyện cho đại dịch 

Corona 

Theo lời mời gọi của Đức Thánh 

Cha, Hội đồng Giám Mục Việt 

Nam và Đức Giám Mục giáo 

phận Xuân Lộc, chúng ta cùng 

cầu nguyện cho thế giới cùng hiệp 

nhất đẩy lùi đại dịch. Xin Chúa 

soi sáng và dẫn đường để các nhà  

khoa học sớm tìm ra phương 

thuốc cứu chữa và đẩy lùi dịch 

bệnh. 

 Tham dự Thánh Lễ/Rước Lễ 

thiêng liêng mỗi ngày 

 Cầu nguyện mỗi ngày, thiếu 

nhi dâng 1 lời nguyện tắt theo 

ý hướng cầu nguyện theo tuần 

và ý Đức Giáo Hoàng, để nan 

vài Lòng Thương Xót Chúa, 

theo mẫu: "Vì cuộc khổ nạn 

đau thương của Chúa Giesu 

Kitô, xin thương xót chúng con 

và toàn thế giới." 

 Viếng Chúa mỗi ngày: dâng 1 

kinh Lạy Cha, 1 kinh Kinh 

Mừng, 1 kinh Sáng Danh, cầu 

nguyện theo ý Đức Giáo 

Hoàng 

 HOA THIÊNG: Cuối ngày 

thực hiện Hoa Thiêng, tổng kết 

– kiểm điểm lại một ngày sống 

và dâng lên Chúa những đóa 

hoa Cầu Nguyện, Hy Sinh, Bác 

Ái – Tông Đồ đã làm trong 

ngày. 

 Tham dự Thánh Lễ/Rước Lễ thiêng 

liêng mỗi ngày 

 Cầu nguyện mỗi ngày, thiếu nhi dâng 

1 lời nguyện tắt theo ý hướng cầu 

nguyện theo tuần và ý Đức Giáo Hoàng, 

để nan vài Lòng Thương Xót Chúa, theo 

mẫu: "Vì cuộc khổ nạn đau thương của 

Chúa Giesu Kito, xin thương xót chúng 

con và toàn thế giới." 

 Viếng Chúa mỗi ngày: dâng 1 kinh 

Lạy Cha, 1 kinh Kinh Mừng, 1 kinh 

Sáng Danh, cầu nguyện theo ý Đức 

Giáo Hoàng 

 Thực hiện Phút Hồi Tâm mỗi ngày 

(thay cho Hoa Thiêng). 

(xin tham khảo theo mẫu đính kèm) 

 Mỗi tuần, GLV – HT đọc hiểu, suy 

niệm bài thương khó, theo trình tự: 

 CN III MC: bài thương khó theo 

Tin Mừng Thánh Sử Mattheu 

 CN IV MC: bài thương khó theo 

Tin Mừng Thánh Sử Luca 

 CN V MC: bài thương khó theo Tin 

Mừng Thánh Sử Gioan 

Tuần CN III MC 

(15/03 – 21/03/2020) 
Cầu nguyện cho Thế Giới 

Cầu nguyện cho những nhà lãnh 

đạo, những tổ chức, quốc gia luôn 

nỗ lực xây dựng thế giới ngày một 

tốt đẹp hơn. 

Tuần CN IV MC 

(22/03 – 28/03/2020) 
Cầu nguyện cho tha nhân 

 

Cầu nguyện cho những người 

thân yêu, gia đình, cha mẹ, ông 

bà, anh chị em; cho những người 

bạn bè, những người vô gia cư, 

những người có hoàn cảnh khó 
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khăn; và ngay cả những kẻ thù 

của chúng ta. 

Tuần CN V MC 

(29/03 – 04/04/2020) 
Cầu nguyện cho bản thân 

Cầu nguyện cho chính bản thân 

nhận ra được thánh ý Chúa, mục 

đích cuộc đời ta, sự hoán cải, đời 

sống của ta. 

2. Hoạt động 2: HY SINH 

 Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong Sứ Điệp Mùa Chay 2020, GLV HT và thiếu nhi trong toàn Giáo phận sẽ thực hiện 

việc hy sinh và rèn luyện bản thân, qua việc làm chủ việc sử dụng các phương tiện truyền thông, thông qua việc: 

 HẠN CHẾ sử dụng mạng xã hội/Internet sau 21h00 và suốt ngày Thứ Sáu hàng tuần, để dành thời gian cầu nguyện với Chúa, 

làm hoa thiêng. 

 KHÔNG sử dụng mạng xã hội/internet vào THỨ 6 TUẦN THÁNH, ngoài trừ mục đích phục vụ cho công việc, học tập. 

 Ngoài ra, tùy từng xứ đoàn, từng cá nhân có thể đặt ra mục tiêu cho mỗi ngày sống: từ bỏ hoặc giảm bớt một tật xấu, bỏ hoặc 

giảm bớt những thói quen chi tiêu thiếu mục đích như: chơi game, uống trà sữa, cafe, hút thuốc (GLV-HT)... 

3. Hoạt động 3: BÁC ÁI – TÔNG ĐỒ 

 Trong sứ điệp mùa Chay 2020, Đức Thánh Cha chia sẻ,“Việc chia sẻ trong tình bác ái làm cho con người trở nên người hơn, trong khi 

việc tích trữ có nguy cơ làm cho người ta trở nên xấu xa, khi giam hãm con người trong sự ích kỷ.”. Từ đó, mỗi Xứ đoàn tùy vào hoàn 

cảnh và nhu cầu mục vụ của Giáo Xứ, dưới sự linh hướng và chấp thuận của Cha Chánh Xứ, BĐH Giới thiếu nhi tổ chức cho thiếu 

nhi, GLV-HT thực hiện làm việc bác ái tông đồ cho người có hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của xứ đoàn. 

 Vì hoạt động tông đồ bác ái mang ý nghĩa truyền giáo, nên khuyến khích các Xứ đoàn thực hiện việc tông đồ bác ái tại Giáo xứ, không 

phân biệt lương giáo. 

 Vài gợi ý: 

(1) – Góp Heo Yêu Thương: mỗi cá nhân, mỗi chi đoàn, xứ đoàn thực hiện góp Heo Đất để sử dụng vào mục đích Bác Ái vào cuối 

chiến dịch. Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ cho các Mái Ấm, gia đình khó khăn, người già yếu – neo đơn. 

(2) – Mỗi tuần 1 Kế Hoạch: không quá đặt nặng vấn đề kinh phí, các chi đoàn / xứ đoàn có thể tổ chức cho các em thiếu nhi /GLV-

HT đến thăm, giúp đỡ dọn dẹp, sửa sang nhà cửa cho các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh đăc biệt trong và ngoài giáo xứ, đặc biệt 

là anh chị em lương dân. 

(3) ... 


