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CHƯƠNG TRÌNH CHIẾN DỊCH MÙA CHAY 

“YÊU GIÊSU – SỐNG VỚI GIÊSU – NÓI VỀ GIÊSU” 

 

 

A. MỞ ĐẦU 

1. Ý lực: 

− Đặt Chúa Giêsu là trung tâm của cuộc sống và tâm điểm của mùa Chay. 

− Qua việc “Yêu – Sống – Nói về Giêsu”, chung ta rèn luyện và làm chủ bản thân 

bằng việc những việc cụ thể trong mùa C hay. 

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

− Mùa Chay cũng là cơ hội cho mỗi chúng ta dâng những hy sinh và lời cầu nguyện 

lên Chúa để Ngài bảo vệ chúng ta và thế giới vượt qua cơn đại dịch Covid-19. 

2. Thời gian: 

− Từ Chúa Nhật II Mùa Chay (28/02/2021) đến Thứ 6 Tuần Thánh (02/04/2021) 

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. 

 

B. NỘI DUNG – TIẾN TRÌNH CỦA CHIẾN DỊCH 

1. Hoạt động 1: YÊU GIÊSU 

- Thánh Lễ: quyết tâm tham dự thêm Thánh Lễ và Rước Lễ vào các ngày thường 

trong tuần. 

- Viếng Thánh Thể: quyết tâm viếng Thánh Thể mỗi ngày, thời gian linh hoạt, thời 

gian viếng không cần quá lâu (từ 5 phút – 10 phút). 

- Chầu Thánh Thể: Thứ Năm hàng tuần, tổ chức Chầu Thánh Thể theo đơn vị linh 

hoạt: Lớp (Chi Đoàn), Khối (Phân Đoàn) hoặc tốt hơn nữa là Xứ Đoàn. Việc này 

Huynh Trưởng có thể tự chủ động phần chương trình Chầu Thánh Thể, cần nhất là 

tạo điều kiện cho Thiếu Nhi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể qua giờ chầu. 

- Hoa Thiêng: quyết tâm mỗi ngày thực hiện Hoa Thiêng dâng lên Chúa. Qua việc 

tổng kết ngày sống (thông qua 3 hoạt động trong chiến dịch), xét lại bản thân, quyết 

tâm thay đổi, mỗi người sẽ ý thức được mình đang làm vơi đi sự đau đớn và gánh 

nặng mà Chúa Giêsu đang mang vác cho chúng ta. 
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2. Hoạt động 2: SỐNG VỚI GIÊSU 

- Quyết tâm sống với Chúa Giêsu: 

o Trong mùa chay quyết tâm đọc hết Bài Thương Khó Chúa Giêsu theo thánh 

Marcô. Các em và các anh chị có thể phân ra từng phần để đọc, suy gẫm và 

thêm lòng yêu mến Chúa Giêsu. Có thể đọc lại Bài Thương Khó mỗi ngày. 

o Tham dự đầy đủ các giờ học giáo lý và học cách tích cực. 

- Nhớ rằng “Chúa luôn ở bên mình” bằng cách: 

o Đọc lời cầu nguyện tắt: “lạy Chúa Giêsu xin thương xót chúng con”. 

o Quan tâm, hỏi thăm, giúp đỡ tha nhân (gia đình, hàng xóm, bạn bè, người già, 

nghèo khó…) vì tin rằng Chúa Giêsu ở bên chúng ta qua hình ảnh của họ. 

 

3. Hoạt động 3: NÓI VỀ GIÊSU 

- Kể chuyện về Chúa Giêsu và cuộc thương khó của Người cho các bạn chưa biết 

Chúa. 

- Làm việc hy sinh, sống vui vẻ dễ thương với mọi người, giúp đỡ các bạn; không nói 

tục, không cáu gắt nóng nảy.  

- Đọc mỗi ngày một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh hợp ý với 

mọi người, cầu nguyện cho việc Loan báo Tin Mừng theo tinh thần của Hội Nhi 

Đồng Truyền Giáo. 

- Mỗi em góp mỗi tuần ít nhất 2.000đ trong 6 tuần, để làm việc bác ái và làm việc 

truyền giáo. 


