
 
GIÁO XỨ THÁI HẢI 

• CHƯƠNG TRÌNH  

• “SỐNG MÙA VỌNG” CỦA BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN 

 Mùa vọng là thời gian để các tín hữu chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Giáng Sinh. 

Tuy nhiên, ý nghĩa của Mùa Vọng không chỉ dừng lại ở đó. Mùa Vọng còn là thời gian 

giúp chúng ta xứng đáng đón gặp Chúa khi Ngài trở lại lần thứ hai, cách riêng trong mỗi 

tâm hồn mỗi người chúng ta. 

 Với những ý nghĩa tuyệt vời đó, Thầy cô giáo lý viên và các em học viên giáo lý hãy 

chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng đón gặp Chúa, Để sống Mùa Vọng năm nay, Ban giáo lý 

đề ra những chương trình và hoạt động trong Mùa Vọng: 

 
Chương trình sẽ được bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng đến Lễ Giáng sinh. 

1. Cầu Nguyện 
 Chúa Giêsu xuống thế làm người để đem lại hòa bình và hạnh phúc cho con người. 

Thế nhưng mà những mục đích đó của Chúa Giêsu vẫn chưa được con người đón nhận và 

thực hiện. Mục đích đó chưa được thấm nhuần và lan tỏa tới hết mọi người. Chúng ta là 

những người con của Chúa, chúng ta phải có trách nhiệm để làm cho mục đích đó của 

Chúa mau chóng được toàn thiện. Thầy cô giáo lý viên và các em học viên giáo lý hãy 

dùng lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện căn bản, thiết thực và đầy sức mạnh mà ai cũng có 

thể thực hiện được, đó là lần chuỗi Mân Côi. Ban giáo lý mời gọi Thầy cô giáo lý viên và 

các em học viên giáo lý lần hạt chuỗi Mân Côi để kết thành chuỗi tràng hạt Mân Côi, cùng 

với Đức Mẹ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho họ đạo Thái Hải thân yêu và cách riêng 

trong tâm hồn mỗi người chúng ta...  
 

 

Thầy cô giáo lý viên và các em học viên giáo 

lý hãy dành nhiều thời gian cầu nguyện trong 

Mùa Vọng Thánh này.  Nhất là vào buổi tối 

hãy Khẩu nguyện – đọc thật chậm, chú ý tới 

lời kinh với lòng yêu mến. Bằng: 

 - Một kinh “Lạy Cha” 

 - Ba kinh “Kính mừng” 

 - Một kinh “Sáng danh” 

(Và một số kinh khác nếu có thế) 

 
 



2. Thực hành: “Cọng rơm dâng Chúa Hài Đồng” 

 

 
 

 Như chúng ta đã biết, Chúa Giê su được sinh ra trong hang đá, là nơi chuyên nhốt 

chiên, bò. Chắc chắn trong hoàn cảnh như vậy, Chúa không thể có được một chiếc giường 

với đệm êm và chăn bông ấm áp như chúng ta. Thay vào đó, Ngài chỉ có một máng rơm 

hay máng cỏ đơn sơ để ngự. Chúng ta thật ấm áp và hạnh phúc, còn Chúa thật rét buốt và 

lạnh lẽo.  

 Chính vì vậy, Ban giáo lý mời gọi tất cả Thầy cô giáo lý viên và các em học viên 

giáo lý hãy hi sinh, bác ái qua những hành động ví dụ như vâng lời cha mẹ, giúp đỡ mọi 

người, dành dụm tiền để chia sẻ cho những người kém may mắn, tham dự thánh lễ hằng 

ngày... Mỗi lần chúng ta thực hiện như vậy, là mỗi lần chúng ta dâng lên Chúa một cọng 

rơm, để cùng với tất cả chúng ta kết thành máng cỏ, máng rơm cho Chúa Hài Đồng ngự. 

 Cách thực hiện như sau: Thầy cô giáo lý viên và các em học viên giáo lý sẽ hành 

động bắt đầu vào tuần thứ I Mùa Vọng. Mỗi một việc làm Bác ái, hy sinh của mỗi người 

trong Ban giáo lý Đức Tin chúng ta sẽ viết lên một cọng rơm (do thầy cô Giáo lý viên giúp 

đỡ hướng dẫn cho các em) đồng thời lưu giữ tại lớp học vào giờ học giáo lý mỗi tuần. Đến 

ngày lễ Giáng sinh sẽ tổ chức dâng lên Chúa Hài Đồng. 

 Thầy trò chúng ta cùng nhau quyết tâm hãy làm thật nhiều việc hy sinh; Bác ái; và 

siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày, đó là những món quà đầy ý nghĩa để dâng lên Chúa 

Hài Đồng, qua sự hy sinh và bác ái bằng những hành động cụ thể. Đó là những món quà 

thiết thực và đầy ý nghĩa. Ban giáo lý tin tưởng rằng Chúa Hài Đồng sẽ rất thích và nhận 

những món quà đơn sơ của chúng ta. 

 Ước mong chương trình này được Thầy cô giáo lý viên và các em học viên giáo lý 

nhiệt liệt hưởng ứng và lan tỏa đến nhiều người. Hy vọng chương trình này sẽ đem lại 

nhiều lợi ích thiêng liêng cho tất cả mọi người. Kính chúc Thầy cô giáo lý viên, các em học 

viên giáo lý và toàn thể cộng đoàn dân chúa có một Mùa Vọng thật sốt sắng và Mùa Giáng 

Sinh an lành, hạnh phúc và nhiều niềm vui..! 

 

         Ban Giáo lý Đức Tin 


