
Bài 33: Chào bạn đến với giáo lý 3 phút. 

Chủ đề : Năm phụng vụ 

Nội dung :  

1. Năm phụng vụ là gì ? 

2. Năm phụng vụ chia ra mấy mùa ? 

3. Ý nghĩa các mùa ? 

4. Kết luận 

 

 

1. Năm phụng vụ là những ngày lễ chung của giáo hội toàn cầu trong 

một năm. 

2. Năm phụng vụ được chia làm 5 mùa như sau: 

1) Mùa Vọng 

2) Mùa Giáng sinh 

3) Mùa Chay 

4) Mùa Phục sinh  

5) Mùa Quanh năm. 

 

3. Ý nghĩa các mùa 

A. Mùa vọng : Mong chờ Chúa Giáng sinh.( tưởng nhớ dân tộc Do thái xưa 

trông đợi Đấng Messia. 4 ngàn năm).   

Ngày nay Giáo hội dành 4 tuần lễ phụng vụ mùa vọng. 



B. Mùa Giáng sinh : mừng biến cố quan trọng Chúa Giesu giáng sinh 

25/12/..... 

Bắt đầu từ ngày lễ Giáng sinh cho tới lễ Chúa Giesu chịu phép rửa. Thời 

gian khoảng 1 tháng Có những ngày  lễ sau: Lễ Thánh gia thất – Lễ hiển 

linh – Lễ Chúa Giesu chịu phép rửa ở sông Giordan khởi đầu sứ vụ. 

C. Mùa chay ghi nhớ 40 ngày  Chúa Giesu ăn chay trước khi bắt đầu sứ vụ. 

Thời gian kéo dài từ thứ 4 lễ tro cho tới Lễ Phục sinh khoảng 6 tuần lễ. 

D. Mùa Phục sinh từ lễ Phục sinh đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thời  

gian khoảng 2 tháng  

E. Mùa quanh năm: ngoài  các mùa trên còn lại là mùa quanh năm. 

 

4. Kết luận 

Dựa theo cuộc đời của Chúa Giesu Giáo hội phân chia các mùa phung vụ 

trong năm để các kth tiện việc theo dõi hành trình của Chúa Giesu. 

Ngoài ra trong năm còn có các ngày lễ kính Đức Mẹ và các thánh  

 

Lưu ý: Hằng năm ở mỗi địa phận đều có ra quyển lịch công giáo nên có một 

quyển để tiện theo dõi và hiệp thông với Giáo hội trong các ngày lễ kính 

Chúa, Đức Mẹ và các thánh. 

Bài học đến đây kết thúc xin chào và hẹn gặp lại bài sau. 

 


