
1 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ 

BIẾT - THỜ - MẾN 
 

LỚP THIẾU NHI II 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Sách Này Của Em ............................................................................. 

                                 
 ............................................................................. 

 
          Thuộc Xứ Đoàn   ............................................................................. 
 
          ............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT-NAM, TGP SYDNEY 
LIÊN ĐOÀN NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH, SYDNEY   

(In lần thứ bốn, năm 2020) 



2 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ 
BIẾT THỜ MẾN 

LỚP THIẾU NHI II 
 

By Catechistic Section and Eucharistic Youth Movement 
Has been registered to the International Standard Book 

Numbering System with the Log number: 
ISBN 0 – 9752280 – 1 - 3 

 
Publishing Director: Rev. Paul Văn Chi, M.A. 

Vietnamese Catholic Community 
92 The River Road, Revesby NSW 2212 

AUSTRALIA 
Tel: (612) 9773-0933 
Fax: (612) 9773-3998 

 
CHÂN THÀNH TRI ÂN 

BAN TRUYỀN GIÁO - BAN TU THƯ - BAN SOẠN THẢO 
 

Lm Paul Văn Chi, Nữ Tu Bernadette Đòan Thị Phục,  
Nữ Tu Têrêxa Phạm Thị Thu, Nữ Tu Lucy Võ Thị Hòang Oanh,  

Ông Lê Văn Tiệp, Ông Vũ Văn An,  
Ông Chương Văn Tuyến, Ông Hồ Ngọc Thanh, Ông Nguyễn Thanh Huân,  

Ông Nguyễn Đình Khâm, Ông Lê Hiển, Ông Nguyễn Chí Vượng, Ông Đòan Căn Thuận,  
Ông Đinh Văn Mùi, Ông Nguyễn Văn Thắng,  

 
QUÝ VỊ ÂN NHÂN 

 
Ban Tuyên Úy và Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN TGP Sydney. 
Gia Đình Greg John Cozens và Chị Maria Mai Vân Cozens 

Đức Ông Peter J. Elliott và Nhà Xuất Bản Bộ Sách To Know, Worship, and Love,  
Religious Education Office, TGP Melbourne. 

 
BISHOP JULIAN CHARLES PORTEOUS 

SYDNEY ARCHDIOCESE 
AUSTRALIA. 

 

 
 

Printed in Australia 
All rights reserved by Catechistic Section and Eucharistic Youth Movement 

Fourth Edition 2020 



3 
 

LỜI GIỚI THIỆU 
 
 
Kính thưa Quý Vị Độc Giả,  
Cùng chúng con lớp giáo lý Thiếu Nhi II rất thương mến, 
 
Ban Truyền Giáo, Ban Tu Thư, Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình Sydney, và cá 
nhân tôi, rất vui sướng và hân hạnh được giới thiệu với Quý Vị và chúng con cuốn sách Giáo Lý Biết - 
Thờ - Mến, Lớp Thiếu Nhi II, gồm những Bài Giáo Lý thiết thực và các câu hỏi cũng như trả lời, cùng 
với những Bài Tập làm tại nhà với Phụ Huynh, về những kiến thức Giáo Lý Công Giáo dành cho ngành 
Thiếu Nhi. Đây là một công trình dịch thuật và nghiên cứu công phu dựa theo Bộ Giáo Lý Biết - Thờ - 
Mến; To Know, Worship, and Love. Cuốn Sách Giáo Lý Biết - Thờ - Mến, Lớp Thiếu Nhi II, rất hữu 
ích và thực tế cho Các Em Thiếu Nhi nói riêng cũng như cho các gia đình Công Giáo Việt Nam nói 
chung, muốn ôn lại những kiến thức Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo 
 
Hân hạnh được làm việc chung với Ban Tu Thư và Quý Nữ Tu Trinh Vương trong công tác dịch thuật 
và biên soạn thành các Bài Giáo Lý tuyệt vời xuyên suốt từ năm 2005 đến năm 2007, kết hợp với nhiều 
năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy Giáo Lý cho Các Em Thiếu Nhi Thánh Thể. Ban Truyền Giáo, 
Ban Tu Thư, Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình - Sydney, đã dày công dịch thuật, 
nghiên cứu, và áp dụng trong các lớp Giáo Lý Thiếu Nhi Thánh Thể. Từ những năm 1990, khi những 
cuốn sách Giáo Lý Thiếu Nhi Thánh Thể còn thơ sơ, Quý Vị đã cùng chúng tôi truyền đạt Giáo Lý 
Công Giáo đến các em Thiếu Nhi học hỏi về Thiên Chúa và Giáo Hội, để giáo dục Thiếu Nhi trưởng 
thành trong Đức Tin. Khi các trường học Công Giáo tại Úc Châu xử dụng Bộ Giáo Lý Biết - Thờ - Mến 
– To Know, Worship, and Love, Ban Truyền Giáo, Ban Tu Thư, với sự tích cực và nhiệt thành của Nữ 
Tu Bernadette Đoàn Thị Phục và Bác Vincentê Vũ Văn An, Bộ Giáo Lý Biết Thờ Mến đã thành hình 
với các Sách Giáo Lý khác nhau dành cho Lớp Tuổi Thơ, Lớp Ấu Nhi, Lớp Thiếu Nhi, và Lớp Nghĩa 
Sĩ. Với những kinh nghiệm và kiến thức về Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, cùng những thao thức truyền 
giáo trong vai trò người giáo dân, tập thể soạn giả đã dày công nghiên cứu, soạn thảo, và in ấn tài liệu 
Giáo Lý Thiếu Nhi Thánh Thể quý giá này. 
 
Xin hân hoan chúc mừng và chia vui với Ban Truyền Giáo, Ban Tu Thư, Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh 
Thể Nữ Vương Hòa Bình - Sydney, đã dày công nghiên cứu và dấn thân thực hiện Bộ Giáo Lý quý giá 
này. Xin hân hoan giới thiệu Bộ Giáo Lý Biết - Thờ - Mến đến toàn thể quý độc giả Việt Nam bốn 
phương. 
 
Xin Thiên Chúa yêu thương và Mẹ Maria từ ái chúc lành cho công trình này với công sức cố gắng và 
dấn thân của quý soạn giả. Ước mơ công trình Giáo Lý này được đón nhận trong các gia đình Công 
Giáo Việt Nam nói chung, và nhất là các em Thiếu Nhi Thánh Thể nói riêng. 
 
Trong Chúa Kitô và Mẹ Maria Từ Ái. 
 
Sydney ngày 31 tháng 1 năm 2007. 
Lễ Kính Thánh Gioan Don Bosco, Tông Đồ Giới Trẻ. 
 
 

Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Văn Chi, MA. 
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LỜI GIAO CẢM 
 

Các Em Thiếu Nhi Thánh Thể thân mến, 

Ban Giáo Lý Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hoà Bình Sydney, và Cha vui mừng 
giới thiệu đến các con bộ sách giáo lý BIẾT THỜ MẾN, đã được hiệu đính với những từ ngữ 
cũng như các câu hỏi và trả lời dễ hiểu và thích hợp hơn trong môi trường sống của các con. 
Mong rằng bộ sách mới hiệu đính này sẽ giúp các con nhiều hơn trong việc học giáo lý. 

Tôi cũng xin cảm ơn quý Sơ và quý giảng viên trong Ban Giáo Lý Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh 
Thể Nữ Vương Hoà Bình Sydney NSW, và các Huynh Trưởng trong thời gian qua đã hy sinh, 
kiên nhẫn, và dấn thân trong việc hiệu đính Bộ Sách Giáo Lý này.   

Tôi cũng chân thành cảm ơn Ban Truyền Giáo, Ban Tu Thư và Ban Soạn Thảo của Cộng Đồng 
Công Giáo Việt Nam, TGP Sydney, nhiều năm trước đây đã bỏ nhiều thời gian để dịch thuật 
Bộ Giáo Lý Biết - Thờ - Mến; To Know, Worship, and Love.  Nếu không có sự hy sinh và 
công sức của quý vị chắc chắn bộ giáo lý này sẽ không hiện hữu. 
 
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, Anh Cả của Phong Trào ban nhiều hồng ân trên các em 
Thiếu Nhi cũng như trên tất cả những ai đã và đang đóng góp để có được bộ sách giáo lý.  

 

Trong sự bình an của Chúa Giêsu Thánh Thể, 

 

 

 

 

 

LM FX Nguyễn Văn Tuyết 
Bapp.Sci. CSci;  Dip.Ed;  M.Inf.Tech;  MA (Theo.);  S.Th.D. 
02.02.2020 
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BÀI 1. NÊN MỘT TRONG CHÚA KITÔ 
 

 
 

LỜI CHÚA 
A. Trong Thánh Kinh 
"Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Ðức Chúa 
đòi hỏi bạn: đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm 
nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn."  
                                                                                                 (Mica 6:8) 
 
B. Trong Thánh Truyền 
Cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Đức Kitô, được quy tụ nên 
một nhờ Chúa Thánh Thần. 

(Kinh nguyện Thánh Thể II) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
 Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy nên “một trong Chúa Giêsu Kitô” 

mà không phân biệt nhau. 
 

 Mọi người được rửa tội đều đã mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và không 
còn có sự phân biệt giữa Do Thái và Hy lạp, nô lệ hay tự do, nam hay 
nữ, nhưng hết thảy anh em là một trong Chúa Giêsu Kitô.  

     (Thư Galat 3:27-29) 
 
 Chỉ mình Chúa Giêsu mới có thể  

làm cho chúng ta nên một. 
 

 Là người Kitô hữu, chúng ta  
được kêu gọi chia sẻ  
sứ mệnh của Chúa Giêsu  
và tích cực hoạt động  
trong cộng đồng mình.  
Điều này có nghĩa là  
chúng ta phải cố gắng giúp đỡ 
nhau khi thực hành hòa bình  
và công lý của Người. 
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HỌC THUỘC LÒNG 
H. Chúa Giêsu Kitô liên kết những người tin vào Ngài như thế 

nào? 
(How does Jesus unite those who believe in Him?) 

T. Chúa liên kết họ thành gia đình con cái Thiên Chúa,  
tức là Hội Thánh. 
(Jesus unites them to become God’s children, which is the 
Church.) 

H. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống và hành động thế nào?  
(Jesus call us to live and act in what ways?) 

T. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống và hành động một 
cách công bình. 
(Jesus calls us to live and act in justice.) 

H. Công bình là gì? 
(What is the meaning of justice?) 

T. Công bình là tôn trọng quyền lợi của người khác.  
(Justice is respecting other people’s rights.) 

 

 
BÀI TẬP 
 

Em dùng bút màu nối các chữ sau đây: 
 

Sống như Chúa Kitô    
Được chúc phúc 
Nguời Kitô hữu           
Không phân biệt 
Tích cực 
Thực hành 
Hòa bình 
Công lý 
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CẦU NGUYỆN   
 
Thánh vịnh 99,4 
GLV. xướng:   Ngài là vua uy dũng yêu chuộng công bình, 

chính Ngài ấn định đường ngay lẽ phải; 
trong nhà Gia-cóp,  
Ngài thực hiện điều chính trực công minh. 

Các em đáp:    Người là vua uy dũng yêu chuộng công bình. 
 
SINH HOẠT Ở NHÀ 
 
1. Chọn một câu lời Chúa Giêsu nói trong Phúc Âm về việc đối xử với 
người khác. Làm thành một tấm “plaque” và trưng bày ở phòng nào mà 
gia đình thường hội họp. ( xem Mát-thêu chương 5,6,7) 

 
2. Hãy tìm ra một vấn đề công bình xã hội mà mọi người trong gia đình 
thích thú.   
…………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
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BÀI 2. GIỚI RĂN VÀ MỐI PHÚC THẬT 
 

 
 

LỜI CHÚA 
A. Trong Thánh Kinh 
Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ 
đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng:  
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên 
Chúa cho thoả lòng. 
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên 
Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên 
Chúa. 
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.  

(Mt 5: 1-10)  
 
 B. Trong Thánh Truyền  
Thánh, Thánh, Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời và đất 
đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng 
đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

(Kinh Thánh Thánh Thánh trong Thánh Lễ) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
 Các Mối Phúc Thật là một tập hợp các lời Chúa Giêsu nói 

với chúng ta trong các Tin Mừng.  
(Mt 5:1-12; Lc 6: 20-26) 
 

 Các Mối Phúc Thật có ý nói đến việc  
thay đổi cách chúng ta sống  
bằng cách nhìn thấy nhu cầu của  
thế giới và tác động trên những nhu cầu ấy qua việc làm tốt. 
 

 Các thánh là những người đã sống những gì Chúa Giêsu dạy trong 
các Mối Phúc Thật. 
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HỌC THUỘC LÒNG 
H. Chúa dạy ta sống thế nào để trở nên giống Chúa Giêsu hơn? 

(How does Jesus teach us to be more like Him?) 
T. Để trở nên giống Chúa hơn, ta cần thực hành tám mối 

phúc thật. 
(To be more like Jesus we need to practice the Beatitudes.) 

 

 
BÀI TẬP  
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Các dấu:  
 
1. Trong khóa chữ trên, em tìm ra “Mối Phúc” để thực hành tuần này.    
__  __  __  __  __/__  __  _  __/  _   __/ __  __  __/  __  __   __  __  __ 
80  37  81  90 10  70  37  1  46   1   19  87  48  46    4   72   92  62   35 
__ __ __ __/ _ __ __ __ __/ __ __ __ /__ __ __/__ __ __/__ __ __ __ __/   
37 45 91 19 7 19 91 62 37  93 19 91 37 45 92 29 15 94 12 72 40 92 10    
__ __ __ __/ __ __ __/ __ __ __/ __ __ __ __ __/ __ __ __ __ __/ 
35 45 92 19  60  1  91  10 45 62  70 37 19 77 62  10 37 81 90  1 
 
2. Trang trí chữ “Mối Phúc” trên vào biểu ngữ dưới đây: 

 
CẦU NGUYỆN  
 
Lạy Chúa xin giúp con. Nói năng dịu dàng dù lúc con đang muốn la hét. 
Chia sẻ thì giờ với người khác dù đang bận rộn 
Lắng nghe bằng con tim chứ không phải bằng đầu óc. Con đi bước 
trước để làm hòa. Mở lòng trí trước những kỳ quan trong sáng tạo của 
Thiên Chúa.Sống đức tin qua việc Chúa Giêsu đã sống lại. 
 

  

  = 90   = 91 . = 92 ? = 93 ~ = 94 
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SINH HOẠT Ở NHÀ 
 
1. Tên Thánh bổn mạng của em là   
………………………………………………………………..…..…..…………
……………………………………………………..…..….. 

 
2. Em viết vài hàng về Thánh bổn mạng của em 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…..…..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
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BÀI 3. TỰ DO LỰA CHỌN 
 

 
 

LỜI CHÚA  
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi 
đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc 
làm. 
Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự 
thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. 
Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn 
lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự……. 

(1Ga 3: 18-24) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
 Mọi người đều có khả năng lựa chọn đúng và sai.  

Tội là chọn làm điều sai, chọn việc xa lìa Thiên Chúa. 
 

 Ơn huệ tuyệt hảo mà Thiên Chúa  
ban cho chúng ta để có những  
lựa chọn đúng là lương tâm  
của mình. Lương tâm là khả năng  
chọn điều đúng. Chúng ta dùng  
lương tâm khi chúng ta: 
 Theo sự hướng dẫn trong  

chính đời sống và lời dạy  
của Chúa Giêsu. 

 Lắng nghe và sống theo  
những giáo huấn của Giáo Hội. 

 Chịu trách nhịệm khi chúng ta  
tự quyết định cho chính mình. 
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HỌC THUỘC LÒNG 
H. Lương tâm là gì? 

(What is conscience?) 
T. Lương tâm là tiếng Chúa nói trong lòng ta, dạy ta phải làm 

lành lánh dữ. 
(Conscience is God’s voice within us, teaching us to act   
 righteously and avoiding bad habits.) 

H. Vì sao ta phải nghe theo tiếng lương tâm? 
(Why should we listen to our conscience?) 

T. Để hành động đúng và hợp với ý Chúa. 
(So that we can act righteously in accordance with God’s will.) 
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BÀI TẬP  
 
Em dùng bút màu tìm 10 điều răn trong ô chữ: 

Thờ phượng một Chúa Chớ giết nguời 
Giữ ngày Chúa Nhật Chớ làm chứng dối 

Thảo kính cha mẹ Chớ muốn vợ chồng người 
Chớ làm sự dâm dục Chớ tham của người 

Chớ lấy của nguời Chớ kêu tên Chúa vô cớ. 
 

c c c h ớ t h a m c ủ a n g ư ờ i p y c 
t h h k ớ t h a m c ủ a n g ư ờ i o y h 
o h ớ ớ l k k l e r t y u y u y o i c ớ 
ô k ờ m k c h ớ g i ế t n g ư ờ i u h l 
b ê l p u ê t h ả o k í n h c h a y ớ à 
ố ư p s h ố u o ế t n g ư ờ i y y y l m 
ư ă a o ô ư n t ế t n g ư ờ i y y y à s 
ỏ a s d k g ợ v ê ế t n g ư ờ i t q m ự 
g b n m c v b n ợ n ế t n g ư ờ i r s d 
s ê n b g h j y g c c ế t n g ư ờ i ự â 
h u i o a a d h j m h h ế t n g ư ờ i m 
ế t n g ư ờ i k h e ộ ồ ú a s d f g â d 
t ế t n g ư ờ i c h a t n a t u s d m ụ 
o i ế t n g ư ờ i b a n c g v n d e d c 
c b d o a n h c h u n g o h n ô n c ụ h 
t h ả o k í n h c h a m ẹ b u g c b c o 
c h ớ l à m c h ứ n g d ố i á a ư ớ a c 
c h ớ l à m s ự d â m d ụ c t n b ờ t o 
g i ữ n g à y c h u a n h ậ t u h a i n 
c h ớ l ấ y c ủ a n g ư ờ i c h e c h o 
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CẦU NGUYỆN 
 
Lạy Chúa, làm những sự lựa chọn đúng 
đôi khi thật khó. 
Xin giúp con luôn biết chọn lựa  
những gì là đúng, tốt và chân thật.  
Xin giúp con noi theo gương Người 
và tuân theo lề luật yêu thương  
mà Chúa Giêsu Con Chúa đã dạy cho chúng con. 
 
 
SINH HOẠT Ở NHÀ 
 
Các em có luật ở nhà để giúp mình lựa chọn đúng không? Chuyện gì xảy 
ra khi một người không theo những luật này và chọn làm những việc khác 
với những luật này? 
 

Luật Nhà 
1. Nói năng cách tôn trọng 
2. Yêu thương và giúp đỡ nhau 
3. Tôn trọng tài sản người khác 
4. Lau dọn sau khi dùng. 
5. Kinh tối trước khi đi ngủ 
6. Không coi TV, Ipad lúc ăn cơm 
7. Thức dậy đọc kinh dâng ngày. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
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BÀI 4. HÒA GIẢI 
 

 
 

LỜI CHÚA  
A. Trong Thánh Kinh  
“Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên 
Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa 
giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn 
chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy.” 
                                                                                          (Roman 5: 10) 

 
B. Trong Thánh Truyền 
Qua tác vụ của Giáo Hội, xin Thiên Chúa ban ơn tha tội và ơn bình an 
cho con và cha tha tội cho con + nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 
Amen.  

(Lời linh mục ban ơn tha tội) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
 Hòa Giải là việc làm hòa với mọi người. Nó có nghĩa là lỗi lầm của 

nhau và sống vui vẻ với nhau. 
 

 Trong nghi thức hòa giải, chúng ta được mời gọi "Quay trở về" để làm 
hòa với Thiên Chúa và cộng đồng. Qua Bí Tích Hòa Giải, chúng ta ca 
ngợi sự tha thứ của Thiên Chúa giúp chúng ta tìm hòa bình với Thiên 
Chúa và cộng đồng Kitô Hữu. 

 
 Hòa Giải là bí tích của: 

Hoán cải:  Trở lại với Chúa, trở về với tình yêu của Người.  
Thống hối: Thống hối vì tội lỗi của mình và xưng tội. 
Hòa giải : Trở nên bạn Chúa và làm hòa với người khác.  
Tha thứ:  Nhận sự tha thứ của Chúa vì tội lỗi của mình. 
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HỌC THUỘC LÒNG 
H. Để ta được làm hòa với Chúa và Hội Thánh, Chúa Giêsu đã lập 

bí tích gì? 
(What sacrament did Jesus institute to reconcile us with God and 
the Church?) 

T. Chúa đã lập bí tích Hòa Giải để tha những tội ta đã phạm. 
(Jesus instituted the Sacrament of Reconciliation to forgive our 
sins.) 

H. Vì sao ta phải luôn xa lánh tội lỗi?  
(Why must we avoid sins?) 

T. Vì tội lỗi làm ta mất đi sự sống làm con cái Thiên Chúa. 
(Sins take our life away from being God’s children.) 

 

 
 
BÀI TẬP 
 
Các em nghĩ gì khi nhìn hình 
bên cạnh?  
1……………………………….. 
 
2………………………………… 
 
3………………………………… 
 
4………………………………….                                    
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CẦU NGUYỆN 
 
Kinh ăn năn tội 
Lạy Chúa con, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên 
con và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng 
phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét 
mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa, thì 
con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. 
 
Kinh Thú Nhận 
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. 
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu 
sót, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria 
trọn đời đồng trinh các Thiên thần, các Thánh và anh chị em, khẩn cầu 
cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. 
 
 
SINH HOẠT Ở NHÀ 
Trong đoạn Tin Mừng sau đây, em hãy viết câu lời Chúa đã phải tha thứ 
cho nhau ra sao. 

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, 
nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy 
lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo 
là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."  

(Mát-thêu 18,21-22) 

 
 

 

 
  

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
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BÀI 5. HÀNH TRÌNH MÙA CHAY 
 

 
 

LỜI CHÚA  
Chúa Nhật Lễ Lá    
Họ hô lên: Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình 
an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời.  
                                                                                                 (Lc 19:38)  
Thứ Năm Tuần Thánh    
Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời cảm ơn, bẻ ra, trao cho các ông và 
nói: "Ðây là mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy làm việc này, 
mà tưởng nhớ đến Thầy". Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm 
như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ 
ra vì anh em. 
                                                                                           (Lc 22: 19-20) 
Thứ Sáu Tuần Thánh     
Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. 
Vào giờ thứ chín, Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: "Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma-sa-bác-
tha-ni!" Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi 
con?" Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Kìa hắn kêu cứu ông 
Êlia". Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào 
một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: "Ðể xem ông Êlia có đến 
đem hắn xuống không. Ðức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. 
Bức màn trướng trong Ðền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. 
Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Ðức Giêsu, thấy Người tắt thở như 
vậy liền nói: "Quả thật, người này là Con Thiên Chúa".  
                                                                                          (Mc 15: 33-39)   
Chúa Nhật Phục Sinh      
Nhưng người thanh niên liền nói: "Ðừng hoảng sợ! Các bà tìm Ðức 
Giêsu Nadarét, Ðấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã chỗi dậy rồi, không 
còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! (7) Xin các bà về nói với môn 
đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó, 
các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông".  

(Mc 16: 6-7)  
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Ý CHÍNH 
 
 Mùa Chay là thời gian để chúng ta chuẩn bị mừng đại lễ Phục sinh 

cách trọn vẹn. Mùa Chay bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và kéo dài 40 
ngày từ Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay tới chiều Thứ Năm Tuần 
Thánh. Trong bốn mươi ngày ấy, chúng ta trở nên ý thức hơn về 
những nhu cầu của người xung quanh mình. Chúng ta cố làm những 
việc tốt cho người khác để làm cho cuộc sống họ nên dễ dàng hơn. 
 

 Khi Mùa Chay chấm dứt, chúng ta bước vào Tuần Thánh. Chúng ta kể 
lại tuần cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu trên trần gian. Truyện chịu 
nạn của Chúa Giêsu được kể lại cho ta qua Chặng Đàng Thánh Giá. 
 

 
 

HỌC THUỘC LÒNG 
H. Để tỏ lòng thống hối, Hội Thánh khuyên ta nên làm gì trong Mùa 

Chay? 
(As an Act of Penance, what does the Church teach us to do 
during Lent?) 

T. Giáo Hội dạy ta làm 3 việc chính: Ăn Chay, Cầu Nguyện và 
Chia Sẻ của cải vật chất. 
(The Church teach us to do 3 main things: fasting, praying and 
almsgiving.) 

H. Ý nghĩa của việc xức tro trên trán trong ngày Lễ Tro là gì?  
(On Ash Wednesday, what is the meaning of wearing ashes on 
our forehead?)  

T. Việc xức tro biểu lộ lòng thống hối và ước muốn quay về 
với Chúa. 
(Wearing ashes on our forehead shows our penance and desire 
to come back to God.) 
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BÀI TẬP  
 
Em kể ra 3 việc em có thể làm giúp cha mẹ, đặc biệt trong Mùa Chay? 
Thí dụ: (Ngày Thứ Sáu em giúp mẹ dọn bàn ăn) 
 

1. ............................................................................................ 
     
2. ............................................................................................ 

 
3. ............................................................................................ 

 
 
SINH HOẠT Ở NHÀ 
 
Thứ Năm Tuần Thánh, Chúa Giêsu đã quên mình là Con 
Thiên Chúa để quì xuống rửa chân cho các môn đệ.  
Em có thể học theo Chúa Giêsu, quên mình để 
có thể làm một việc gì cho một người khác 
không? Kể ra. 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
  

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
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BÀI 6. SỐNG LẠI VÀ LÊN TRỜI 
 

 
 

LỜI CHÚA  
Mộ Trống và các lần hiện ra 
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala 
đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ, Bà liền chạy về gặp ông 
Simon Phêrô và người mon đệ Chúa Giêsu thương mến. Bà nói: "Người 
ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."  
                                                                                              (Ga  20,1-2)  
Lên Trời  
Nói xong, Người lên trời ngay trước mắt các ông, và có đám mây rước 
Người lên, khuất mắt các ông. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn 
lên trời phía Người đi, thì kìa hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên 
cạnh và nói: "Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Ðức 
Giêsu, Ðấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến 
y như các ông đã thấy Người lên trời".”  

(Cv 1,9-11) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
 Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào ngày Thứ Sáu. Các bạn Chúa vội vàng 

sắp xếp việc chôn cất trước ngày Sabát. Vào ngày thứ ba sau khi Chúa 
chết, một vài phụ nữ đến mồ để xức dầu xác Người. Các bà đã kinh 
ngạc thấy hòn đá lăn ra và mồ trống; họ chạy về nói cho các môn đệ 
hay, các ông đang ẩn trốn và sợ hãi ở Giêrusalem sau việc đóng đinh. 
Các tông đồ không tin các bà ngay, khi các bà tường thuật về mồ trống. 
 

 Hình thức hiện hữu mới của Chúa Giêsu cho thấy Chúa không còn bị 
giới hạn bởi thời gian và không gian. Chúa Giêsu hiện ra trong phòng 
đã khóa cửa và rồi Chúa bỗng biến đi. 

 
 Chúa có cùng một thân xác đã bị đóng đinh, nhưng đã thay đổi thành 

tình trạng vinh quang. Đây là một trong những mầu nhiệm của đức tin. 
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HỌC THUỘC LÒNG 
H. Được gặp gỡ Chúa phục sinh, các tông đồ tỏ ra thế nào?  

(How did the disciples reacted after encountering the Risen 
Jesus?) 

T. Sau nhiều lần gặp gỡ, họ đã tin Chúa đã sống lại thật.  
(After many encounters, they truly believed that Jesus has 
Risen.) 

H. Sau khi sống lại, thân xác của Chúa Giêsu ra sao?  
(After Jesus’ resurrection, what became of Jesus’ body?) 

T. Thân xác Chúa được biến đổi nên vinh hiển bất diệt.  
(Jesus’ body became glorious and everlasting.) 
 

 
 
BÀI TẬP  
 
Kho chữ:    đi Emmau,  bữa  ăn,  sống lại,          

    40 ngày,     Chúa Giêsu,     nước Thiên Chúa 
Tìm trong kho chữ trên, điền vào câu dưới đây cho hợp nghĩa: 
Các tông đồ đã tin khi Chúa Giêsu………………….. hiện ra cho họ. 
Trong khoảng thời gian……………………., Chúa đã cho các môn đệ 
thấy Người bằng nhiều cách là Người đã sống lại từ cõi chết. Chúa 
Giêsu thường hiện ra cho các tông đồ và những người khác. Chúa nói 
với họ về ...........................  Một vài lần trong những biến cố này họ đã 
khó khăn nhận ra Chúa. Maria Mađalêna đầu tiên nghĩ rằng …………… 
là người làm vườn. Các môn đệ trên đường …………………..đã đi suốt 
buổi chiều với Chúa Giêsu và ngay khi bắt đầu ……………. với Chúa 
mới nhận ra Người. 
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CẦU NGUYỆN 
 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại, chúng con cảm ơn Chúa vì đã chỉ 
đường cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa đã là sự thật chúng con 
kiếm tìm. Chúng con cảm ơn Chúa đã là sự sống của chúng con. Chúng 
con cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con sức mạnh khi Chúa đi về cùng 
Chúa Cha. Chúng con cảm ơn Chúa vì đã hứa cho chúng con những công 
việc còn lớn lao hơn nữa. Với những bảo đảm này lòng chúng con sẽ 
không bị dao động; với Chúa mọi sự đều bình an. Amen. 
 
SINH HOẠT Ở NHÀ 
Em hãy xem qua bản đồ Giêrusalem và tìm xem chỗ Chúa Giêsu lên trời 
ở đâu? (Lc 24,50) 
 

 
 
 
 
 

  

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
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BÀI 7. GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 
 

 
 

LỜI CHÚA  
A. Trong Thánh Kinh 
Thầy là cây nho anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong 
người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em 
chẳng làm gì được.   

(Ga 15:5) 
 

B. Trong Thánh Truyền  
Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho Giáo Hội của Cha, xin 
Cha thương ban bình an, giữ gìn, hợp nhất, và cai quản Giáo Hội Công 
Giáo khắp hoàn cầu: đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của Cha là Đức Giáo 
Hoàng….. và Đức Giám Mục …… chúng con và mọi đấng trung thành 
gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền.  

(Kinh Nguyện Thánh Thể I) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
 Duy nhất: Giáo Hội Công Giáo là một, vì mọi dân Chúa đều chia sẻ 

cùng sự thật và các Bí Tích giống nhau; đặc biệt là bí tích Thánh Thể. 
 

 Thánh thiện: Giáo Hội gồm các Kitô hữu đã được rửa tội, tràn đầy 
Chúa thánh Thần. Trong Giáo Hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn 
này, ta có thể giúp nhau phát triển trong sự thánh thiện, sống theo giáo 
huấn của Chúa Giêsu, vốn là đầu Giáo Hội. Ta được nuôi dưỡng bằng 
lời cầu nguyện, bằng các bí tích, bằng sự hiểu biết rằng ơn thánh Chúa 
thực sự đang hoạt động trong ta, trong cộng đồng và trong thế giới. 

 
 Công giáo: Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội dành cho mọi người thuộc 

mọi thời đại, ở khắp mọi nơi trên thế giới. Giáo Hội gồm những người 
đã lãnh nhận bí tích rửa tội, đã lên thiên đàng hay còn sống ở đời này. 

 
 Tông truyền: Tông truyền có nghĩa là từ các Tông Đồ. Chúa Giêsu 

chọn 12 Tông Đồ và sai các ngài đi rao giảng Tin Mừng cho mọi quốc 
gia. Giáo Hội Tông Truyền vì thế cũng có nghĩa là được Chúa Giêsu 
sai đi với cùng một sứ mệnh. 
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HỌC THUỘC LÒNG 
H. Em kể bốn đặc tính của Hội Thánh Công Giáo.  

(List the Four Marks of the Catholic Church.) 
T. Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền.  

(One, Holy, Catholic and Apostolic Church.) 
H. Thành viên của Hội Thánh là ai? 

(Who are the members of the Church?) 
T. Thành viên của Hội Thánh là những người đã được rửa tội 

và chấp nhận luật của Hội Thánh.  
(Members of the Church are people that have been baptised and 
accepts the Commandments of the Church.) 

H. Ai là đầu của Hội Thánh?  
(Who is the Head of the Church?) 

T. Chúa Giêsu là Đầu của Hội Thánh. 
(Jesus is the Head of the Church.) 

 

 
 
  



27 
 

BÀI TẬP 
 
Tìm Lời Chúa trong 
Gioan 15:5a 
Ký hiệu: 
    ngang (trái/phải) 
      dọc (trên/duới) 
Em có mẫu tự cuối  
của mỗi chữ. 
 
1()y,    __________ 
2()à,   __________ 
3()y,   __________ 
4()o,   __________ 
5()g,   __________ 
6()n,    __________ 
7()à,   __________ 
8()h.    __________ 
 

 
 
 
 
 
  

 1      

4       o  

       
h 

    y 3  y   

 2      à  7     
à 

 5   N     
g 

   8  

 6  

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
 

Sau khi điền xong các mẫu tự vào ô chữ, 
em viết chữ đúng vào hàng kẻ có sẵn. 

  và viết câu lời Chúa vào khung hình 

dưới đây:         
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BÀI 8. CHÚA THÁNH THẦN VÀ GIÁO HỘI 
 

 
 

LỜI CHÚA  
A. Trong Thánh Kinh 
Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.  Thầy 
sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng  Bảo Trợ khác 
đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian 
không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người.  
Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh 
em.   

(Ga 14:15-17) 
 
B. Trong Thánh Truyền  
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự 
sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được 
phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con: Người 
đã dùng các tiên tri mà phán dạy.  

(Kinh Tin Kính Nixêa) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
 Với năng lực và lòng nhiệt thành được đổi mới, các môn đệ không còn 

sợ hãi và nghi ngờ. Tràn đầy Chúa Thánh Thần, họ trở nên can đảm 
đủ để nói cho mọi người tin mừng về sự chết và phục sinh của Chúa 
Giêsu. Biến cố này trong niên lịch phụng vụ gọi là lễ Hiện Xuống. Thỉnh 
thoảng, chúng ta gọi lễ Hiện Xuống là sinh nhật của Giáo Hội. 
 

 Thiên Chúa tiếp tục nói với chúng ta trong Thánh Kinh và Thánh 
Truyền. Trong niềm tin của cộng đồng Giáo Hội, Chúa Thánh Thần cho 
chúng ta biết rằng Thánh Kinh và Thánh Truyền đều là Lời Chúa, Tin 
Mừng cho cả thế giới. 
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HỌC THUỘC LÒNG 
H. Chúa Thánh Thần đã được ban xuống cho các môn đệ lúc nào?  

(When did the Holy Spirit descend upon the disciples?) 
T. Chiều ngày Phục Sinh và nhất là trong ngày Lễ Hiện Xuống.  

(On Easter Sunday and especially on Pentecost.) 
H. Chúa Thánh Thần ảnh hưởng Hội Thánh thế nào?  

(How does the Holy Spirit influence the Church?) 
T. Chúa Thánh Thần ban sức sống cho Hội Thánh và thúc đẩy 

Hội Thánh đem Tin Mừng đến cho muôn dân.  
(The Holy Spirit breathes life into the Church, provides guidance 
and encourages the Church to spread The Good News.) 

 

 
BÀI TẬP   
 

Em hãy kể tên 11 người trong hình bên 
cạnh. 
1…………………………………… 
2…………………………………… 
3…………………………………… 
4…………………………………… 
5…………………………………… 
6…………………………………… 
7…………………………………… 
8…………………………………… 
9…………………………………… 
10………………………………… 
11………………………………… 

Xem: Gioan 20, 19-23 
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CẦU NGUYỆN 
 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Xin đổ tràn tâm hồn tín hữu và nhóm 
lửa yêu thương nơi họ. Lạy Chúa, chúng con nhớ những dấu hiệu này của 
việc Chúa Thánh Thần ngự đến. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con ca 
tụng Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con đời sống mới. Xin Chúa làm cho 
Hội Thánh phát triển. Chúng con cầu xin cho những người sẽ lãnh nhận 
bí tích Thêm Sức trong năm nay. 
 
SINH HOẠT Ở NHÀ 
 
Đọc sách “Công Vụ Tông Đồ“ chương hai. Viết ra những điểm đặc biệt 
của chương hai.  

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Chọn 1 điểm để áp dụng vào đời sống của em. 
  
 

 
 
 
 
 
 
  

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
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BÀI 9. XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN 
 

 
 

LỜI CHÚA  
Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ 
nói nhiều là được nhậm lời. Ðừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết 
rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện 
như thế này:"Lạy Cha chúng con là Ðấng ngự trên trời, xin làm cho danh 
thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất 
cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng 
ngày; xin tha tội cho chúng connhư chúng con cũng tha cho những 
người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, 
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.   

(Mt 6: 7-13) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
 Chúa dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh “Lạy Cha”. 

 
 Nhờ được Rửa Tội, ta được gia nhập vào gia đình của Chúa.  
 
 Gọi Chúa là Cha là mời gọi chúng ta nên con cái của Chúa. 

 
 



32 
 

 

HỌC THUỘC LÒNG 
H. Theo cách cầu nguyện của Chúa Giêsu, hằng ngày ta nên làm 

gì?  
(Following the way Jesus prays, what should we do each day?) 

T. Ta luôn hướng lòng lên Chúa, và nói chuyện với Ngài.  
(By offering our hearts up to God and conversing with Him.) 

 

 
BÀI TẬP  
 
“Kinh Lạy Cha” được chia thành 7 lời thỉnh cầu: 

1. Danh Cha cả sang 
2. Cho chúng con lương thực hằng ngày 
3. Cứu chúng con cho khỏi sự dữ 
4. Nước Cha ngự đến 
5. Tha nợ chúng con 
6. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời 
7. Chớ để chúng con sa chước cám dỗ 

 
Em hãy cho biết những câu nào tập trung vào Chúa Cha và những 
câu nào tập trung vào nhu cầu của chúng ta. 
 
 
CẦU NGUYỆN 
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, 
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  
Xin Cha cho chúng con hơm nay lương thục hàng ngày, và tha nợ chúng 
con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con 
sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 
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SINH HOẠT Ở NHÀ 
 
1. Viết một lời cầu nguyện ca tụng hay tạ ơn vì tất cả mọi sự tốt đẹp Chúa 

ban cho gia đình. Dán trên tủ lạnh để mọi người thấy. 

 
2. Em hãy mời cả nhà ngồi cầu nguyện thinh lặng, suy niệm về sự hiện 

diện của Chúa trong vẻ đẹp đang trông thấy. 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
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BÀI 10. LỜI CHÚA 
 

 
 

LỜI CHÚA  
Bởi đã có nhiều người viết lại trình tự các biến cố đã thực hiện giữa 
chúng ta theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ cho Lời đã 
truyền lại cho chúng ta, thì tôi thiết nghĩ là sau khi đã theo sát mọi sự từ 
lâu một cách tường tận, cũng nên, thưa ngài Thêophilê, cứ tuần tự và 
viết lại cho ngài, ngõ hầu ngài được am tường rằng giáo huấn ngài đã 
thụ lĩnh là đích xác.  

(Lc 1:1-4) 
  

 
Ý CHÍNH 
 
 Cựu Ước là tập hợp các câu truyện được kể lại bởi người Do Thái, để 

giúp họ nghĩ về Chúa và nhớ lịch sử riêng của họ. 
  

 Tân Ước nói về Chúa Giêsu. Đặc biệt các Tin Mừng thuật lại cuộc đời 
và lời dạy của Chúa Giêsu. 

 
 Các thư của các Tông Đồ như: Thánh Phaolô, Phêrô và Gioan giúp 

cộng đồng Kitô hữu hiểu cách sống đời sống mới trong đức tin vào 
Chúa Giêsu. Sách Công Vụ Các Tông Đồ kể việc Giáo Hội bắt đầu ra 
sao. 

 
 Việc chuyển đạt các giáo huấn và hành động của Chúa Giêsu trong 

cộng đồng Hội Thánh gọi là "Thánh Truyền”.  
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HỌC THUỘC LÒNG 
H. Cựu Ước là gì?  

(What is the Old Testament?) 
T. Cựu Ước gốm 46 cuốn, ghi lại lời Chúa nói với ta, qua các 

Ngôn Sứ.  
(The Old Testament consists of 46 books, with recordings about 
God speaking to us through the prophets.) 

H. Tân Ước là gì?  
(What is the New Testament?) 

T. Tân Ước gồm 27 cuốn, ghi lại cuộc đời và lời dạy của Chúa 
Giêsu. 
(The New Testament consists of 27 books, with recordings about 
Jesus’ life and teachings.) 

 

 
BÀI TẬP 
 
Em thực tập cách cầu nguyện với Lời Chúa: 
1. Làm dấu thánh giá. 
2. Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần (hay dâng một lời nguyện ngắn) 
3. Đọc một đoạn Kinh Thánh (tùy chọn hay bài Tin Mừng của Chúa 

Nhật tuần đó) 
4. Nói lên một vài ý của đoạn Tin Mừng vừa đọc. 
5. Hai hoặc ba lời cầu nguyện ngắn gọn. 
6. Kinh Lạy Cha. 
7. Hát kết thúc.Hay đọc kinh Sáng Danh. 
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SINH HOẠT Ở NHÀ 
 
Trong một buổi kinh tối ở nhà, em đề nghị đọc thêm Thánh Vịnh 
MỤC TỬ NHÂN HẬU dưới đây, xin Chúa che chở gia đình em. 
 
CHÚA là mục tử chăn dắt tôi,  
tôi chẳng thiếu thốn gì. 
 
Trong đồng cỏ xanh tươi,  
Người cho tôi nằm nghỉ. 
 
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành 
và bổ sức cho tôi. 
 
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì 
danh dự của Người. 
 
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u 
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. 
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an 
tâm. 
 
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc  
ngay trước mặt quân thù. 
 
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, 
ly rượu con đầy tràn chan chứa. 
 
Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA 
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, 
 
và tôi được ở đền Người 
những ngày tháng, những năm dài triền miên. 
 
 
 

  

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
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BÀI 11. CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM 
 

 
 

LỜI CHÚA    
A. Trong Thánh Kinh   
Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để 
thuộc về Đức Giêsu Kitô, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của 
Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng 
được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ 
cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng 
được sống một đời sống mới.  

(Rom 6:3-4)  
Trong Ðức Kitô, cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là Tin 
Mừng cứu độ anh em; vẫn trong Ðức Kitô, một khi đã tin, anh em được 
đóng ấn Thánh Thần, Ðấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo 
chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên 
Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa.   

(Ep 1:13-14)  
B. Trong Thánh Truyền 
Anh chị em thân mến, nhờ phép Rửa Tội, các em đã được tái sinh, các 
em được gọi và thực sự là con Thiên Chúa; trong phép Thêm Sức, các 
em sẽ được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Các em sẽ tiến tới bàn thờ 
Chúa tham dự bàn tiệc của lễ tế Người, và ở giữa Hội Thánh, các em 
sẽ gọi Thiên Chúa là Cha.  

(Nghi thức rửa tội trẻ em, Sách Phụng Ca II) 
 

 
Ý CHÍNH 
 

 Chúng ta trở thành người Công Giáo qua các Bí Tích Khai Tâm: 
Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể. 
 

 Khai Tâm là một tiến trình, Rửa Tội và Thêm Sức là hai thời điểm 
trong tiến trình này. Thêm Sức mang đến sự hoàn thiện ơn huệ 
được ban cho lúc Rửa Tội: nó sáp nhập chúng ta vào "Thân thể của 
Đức Kitô".  
 

 Bí Tích Thánh Thể, người Công Giáo có dấu chỉ tuyệt vời về sự hiện 
diện của Đức Kitô ở giữa họ: sự chia sẻ bánh và rượu đã hóa thành 
Mình và Máu Chúa Giêsu. 
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HỌC THUỘC LÒNG 
H. Được gia nhập vào Hội Thánh, ta phải làm gì?  

(What must we do as a member of the Church?)  
T. Ta luôn sống theo lời Hội Thánh dạy, để xứng đáng là con 

cái Thiên Chúa.   
(We must follow the Church’s teachings, to be worthy of being 
God’s children.) 

H. Bí Tích Thêm Sức là gì?  
(What is the Sacrament of Confirmation?) 

T. Là dấu chỉ Chúa Giêsu dùng để ban ơn Chúa Thánh Thần, 
giúp ta sống gắn bó với Hội Thánh.  
(Confirmation is a sacrament Jesus gives us the gifts of The Holy 
Spirit, helps us to live in a closer relationship with the Church.) 

 

 
BÀI TẬP 
 
Em trả lời ba câu hỏi sau đây 

1. Bí Tích Rửa Tội là gì? 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
2. Bí Tích Thêm Sức là gì? 

……………………………………….… 
………………………………………… 
………………………………………… 

3. Bí Tích Thánh Thể là gi? 
………………………………………… 

 …………………………………………… 
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SINH HOẠT Ở NHÀ 

 
 
Em ghi 7 ơn Chúa Thánh Thần ban cho ta khi lãnh nhận bí tích Thêm 
Sức 
 
1……………………………………2………………………………… 
3……………………………………4………………………………… 
5……………………………………6………………………………… 
7…………………………………… 
 
 
 

  

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
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BÀI 12. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 
 

 
 

LỜI CHÚA  
A. Trong Thánh Kinh 
Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp 
thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không 
ngừng. Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng 
dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của 
chung.  
 
Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu 
cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi 
làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca 
tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng 
đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.  

(Cv 2:42-47) 
B. Trong Thánh Truyền 
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì 
thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần thánh hiến những 
của lễ này để trở nên cho chúng con Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, 
Chúa chúng con.  

(Kinh Nguyện Thánh Thể II) 
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Ý CHÍNH 
 
 Ngày xưa, người ta thờ phượng Chúa bằng cách dâng các của lễ như 

vài con thú hay thức ăn người ta gieo trồng được. Vì Chúa dựng nên 
những sự này, nên chúng thuộc về Chúa. Người ta cảm thấy rằng từ 
bỏ một cái gì có giá trị và dâng nó lên cho Chúa thật là quan trọng. 
Điều này gọi là làm lễ "hy tế hay hy sinh".  
 

 Sách Xuất Hành, đoạn 12 cho ta biết về lễ hy tế một con vật mà người 
Israel dâng lên Chúa như một phần của lễ Vượt Qua trước khi họ trốn 
khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. 

 
 

 Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta cách làm của lễ hoàn 
hảo dâng lên Chúa Cha, đó chính là Mình và Máu của Người. Cũng 
cùng hy lễ này, cộng đồng chúng ta dâng một của lễ hoàn hảo lên 
Chúa Cha qua thừa tác vụ của linh mục, người hướng dẫn chúng ta 
cử hành Thánh Lễ. 
 

 Tiếng "Thánh Thể" có nghĩa là "tạ ơn". Đó là cách chúng ta cảm ơn 
Chúa vì Chúa Giêsu, Con của Người và vì mọi sự tốt đẹp Thiên Chúa 
ban cho chúng ta. 
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HỌC THUỘC LÒNG 
H. Phụng Vụ là gì?  

(What is Liturgy?) 
T. Phụng Vụ là việc thờ phượng chính thức của Hội Thánh, để  
    tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa con người.  
    (Liturgy is the divine worship of the Church, to praise God and  
    sanctify ourselves.) 
H. Thánh Lễ là gì? 

(What is Mass?) 
T. Thánh lễ là việc tưởng niệm hy lễ thập giá của Chúa Kitô và 

để tạ ơn Chúa Cha. 
(Mass is a celebration of the Passion of Jesus Christ on the 
Cross and giving thanks to God the Father.) 

H. Vì sao bí tích Thánh Thể là quan trọng nhất? 
(Why is the Sacrament of Eucharist the most important?) 

T. Vì Thánh Thể chứa đựng kho tàng thiêng liêng là chính 
Chúa Kitô. 
(The sacrament of Eucharist contains the Sacred Treasure, 
which is Jesus Christ.) 
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BÀI TẬP 
 
Em tìm hiểu các màu áo lễ, lễ nào thì mặc màu nào? 

 
1. Màu đỏ…………………… ….. 

…………………………… 
2. Màu xanh…………………….. 

…………………………… 
3. Màu tím………………………. 

…………………………… 
4. Màu hồng…………………….. 

…………………………… 
5. Màu vàng…………………….. 
…………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
CẦU NGUYỆN 
 
Lạy Chúa là Đấng sáng tạo mọi sự, xin nhìn đến chúng con là gia đình 
của Chúa đang tụ họp quanh bàn thánh để chia sẻ bữa ăn này. Xin cho 
chúng con biết cảm ơn vì những tặng phẩm tốt đẹp của tình Chúa thương. 
Ước gì đời sống chúng con được nuôi dưỡng bằng của ăn này và nên 
thơm ngon nhờ gương lành của Chúa Giêsu, Chúa chúng con. 
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SINH HOẠT Ở NHÀ 
 
1. Rượu dùng trong thánh lễ là rượu làm từ trái nho. 

Em vẽ một chùm trái nho đỏ mà em ăn ở nhà. 
 

2. Bánh dùng trong thánh lễ là bánh làm bằng bột mì,  
sản phẩm của cây lúa miến. Em vẽ một chùm lúa miến. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
 

 

Bó lúa miến 

 

 

Chùm nho                                   
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BÀI 13. THIÊN CHÚA CHÚNG TA TÔN THỜ 
 

 
 

LỜI CHÚA  
A. Trong Thánh Kinh 
Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: "Ta là Thiên Chúa, Thiên 
Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi 
không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. Ngươi không được tạc 
tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, 
hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được 
phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ………..  

(Xh 20:1-5) 
B. Trong Thánh Truyền 
Lạy Chúa là Cha chúng con, Cha đã tụ họp chúng con lại đây để chúng 
con có thể cảm ơn và ca ngợi Cha vì mọi sự tốt đẹp Cha đã làm. Chúng 
con cảm ơn Cha vì tất cả đều tuyệt đẹp trong thế giới và vì hạnh phúc 
Cha ban cho chúng con. Chúng con ca ngợi Cha vì ánh sáng và vì lời 
Cha soi sáng tâm trí chúng con. Chúng con ca ngợi Cha cho địa cầu và 
cho hết mọi người sống trên đó và cho đời sống chúng con do Cha mà 
ra. 
 

 
Ý CHÍNH 
 
 Chúng tôi tin một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời 

đất muôn vật hữu hình và vô hình (Kinh Tin kính Nixêa). 
 

 Chúa Kitô hôm qua và hôm nay, Nguyên Thủy và Cùng Đích. Thời 
gian và mọi thế hệ là của Chúa. Vinh quang và vương quyền là của 
Chúa. Qua mọi thế hệ cho đến muôn đời. 

 
 Thiên Chúa luôn hiện hữu và không thay đổi.  
 
 Thiên Chúa thì vô cùng, không có khởi đầu hay kết thúc. 
 
 Chúng ta yêu mến Thiên Chúa thực sự, khi chúng ta yêu mến Người 

hết lòng và tỏ tình yêu đó cho mọi người, mọi loài và trong mọi sự 
chúng ta làm. 
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HỌC THUỘC LÒNG 
H. Mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo là mầu nhiệm nào? 

(What is the central mystery of Catholic faith?) 
T. Là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi 

thứ hai là Con, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần.  
(The mystery of the Holy Trinity: The Father and The Son and 
The Holy Spirit.) 

H. Thiên Chúa tỏ cho ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi để làm 
gì?  
(Why did God reveal the mystery of the Holy Trinity to us?) 

T. Để mời gọi ta thông phần vào sự sống của Ba Ngôi Thiên 
Chúa.  
(To invite us to live and share in the life of the Holy Trinity.) 

H. Thiên Chúa mà chúng ta thờ phượng là Đấng nào?  
(Which God is the God we worship?) 

T. Thiên Chúa chúng ta thờ phượng là Thiên Chúa huyền 
nhiệm, luôn luôn hiện hữu và sẽ không thay đổi, quyền 
năng và đầy yêu thương.  
(The God that we worship is mysterious, always present, 
unchanging, powerful and full of love.) 

 

 
 
BÀI TẬP 
 
Tìm nối từ cọc A sang cọc B cho hợp nghĩa. 

       A                       B 
 Thiên Chúa phán    @ Hướng dẫn toàn thể vũ trụ 
 Thế giới là một phần    @ Chỉ thờ một mình ThiênChúa 
 Thiên Chúa      @ Mà không thay đổi. 
 Thiên Chúa luôn hiện hữu   @ Ta là Alpha và Omega. 
 Giới răn thứ nhất dậy ta   @ Của kế hoạch Thiên Chúa. 
 
 
  



47 
 

CẦU NGUYỆN 
 
Kinh Cầu 

Lạy Chúa là Đấng Sáng Tạo   
 Chúng con tôn vinh Chúa 

Lạy Chúa là Alpha và Omega   
Lạy Chúa hằng lắng nghe   
Lạy Chúa hằng yêu thương   
Lạy Chúa hằng trung thành   
Lạy Chúa hằng mầu nhiệm   
Lạy Chúa đã làm nên mọi sự. 
 

SINH HOẠT Ở NHÀ 
 
Em vẽ hoặc chụp hình gia đình em đọc kinh cầu nguyện trước bàn thờ 
vào buổi tối vào khung hình dưới đây: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
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BÀI 14. MARIA NGƯỜI MÔN ĐỆ TRUNG 
THÀNH 

 
 

 

LỜI CHÚA  
A. Trong Thánh Kinh 
Bấy giờ bà Maria nói:"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở 
vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người 
đói thương nhìn tới; từ nay, hết  mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng 
Tòan Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí 
thánh chí tôn!  
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa 
giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí  kiêu căng. Chúa 
hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ 
đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng 
ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-hamvà cho 
con cháu đến muôn đời."    

(Lc 1:46-55) 
B. Trong Thánh Truyền 
Đức Nữ trung tín thật thà. Đức Bà là gương nhân đức.  

(Kinh Cầu Đức Mẹ) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
 Thiên Chúa, Cha chúng ta, chọn Đức Maria làm Mẹ của Chúa Giêsu. 

Khi Thiên Thần Gabrien hỏi ngài, ngài liền thưa: “Này tôi là tôi tá Chúa, 
tôi Xin Vâng như lời Thiên Thần truyền.”  Đức Maria đã làm điều này 
và chấp nhận ý của Chúa. Ngài biết rằng Thiên Chúa hỏi ngài làm một 
điều gì rất khó, nhưng ngài chỉ muốn làm những gì Thiên Chúa yêu 
cầu. Mẹ dạy cho chúng ta tin và tín thác vào Thiên Chúa. 
 

 Mẹ Maria là một người rất khiêm nhường. Gần cả đời, ngài sống trong 
một làng quê nhỏ. Lúc đó, ngài không nổi danh, hầu hết mọi người trên 
thế giới lúc ấy không biết gì về ngài.  
Mẹ là người đầy ân sủng nhất mà Thiên Chúa đã dựng nên. 

 
 Mọi sự Mẹ làm ở mọi lúc, Mẹ đều cộng tác vào kế hoạch của Thiên 

Chúa và tín thác nơi Thiên Chúa cách hoàn toàn. 
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HỌC THUỘC LÒNG 
H. Mẹ Maria đã cộng tác vào việc cứu độ với thái độ nào?  

(What was Mary’s attitude in regards to her contribution in God’s 
plan for salvation?) 

T. Với thái độ vâng phục và tín thác vào Thiên Chúa.  
(Through her obedience and complete trust in God.) 

H. Ta có bổn phận nào đối với Đức Mẹ?  
(What are our responsibilities to Mary?) 

U. Ta phải yêu mến, cầu xin và học theo Mẹ: sống khiêm 
nhường và nghèo khó.  
(We must love, pray to Mary, and practice Mary’s virtues: 
humble, poverty, and charity.) 

 
 
BÀI TẬP 
 
Xem Lu-ca 1,26-38 
để làm bài tập này. 
 
 Thiên Thần nói………………………………………………… 
 Đức Maria nói………………………………………………… 
 Thiên Thần nói………………………………………………… 
 Đức Maria nói………………………………………………… 
 Thiên Thần nói………………………………………………… 
 Đức Maria nói………………………………………………… 
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CẦU NGUYỆN 
 

Rất Thánh Đức Bà Maria,       
  Cầu cho chúng con 

Đức Mẹ Chúa Kitô,     
Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu,    
Đức Mẹ hồn xác lên trời,       

 Nữ Vương truyền phép rất thánh Mân Côi,  
Nữ Vương ban sự bình an       

 Nữ Vương các gia đình 
 
SINH HOẠT Ở NHÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em tìm hiểu biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima City, Portugal 

1. Với ai?............................................................................... 
2. Năm nào?.......................................................................... 
3. Mấy lần? ........................................................................... 
4. Mẹ nhắn gửi gì? ................................................................ 

  

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
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BÀI 15. BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 
 

 
 

LỜI CHÚA 
A. Trong Thánh Kinh 
Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Chúa Giêsu, và 
xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, 
đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi 
Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: 
hãy mở ra!  
Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ 
ràng. Chúa Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. 
Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh 
ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc 
nghe được, và kẻ câm nói được."   

(Mc 7:32-37) 
B. Trong Thánh Truyền 
Nhờ việc xức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin 
Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ con...  
Để Người giải thóat con khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa con và thương làm 
cho con thuyên giảm. Amen.  

(Nghi thức Xức Dầu Bệnh Nhân) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
 Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân ca ngợi tình thương của Chúa  

đối với mọi người đau khổ, bệnh tật hay sắp chết. 
 

 Bí Tích Xức Dầu làm cho chúng ta tràn trề hy vọng. 
 

 Quyền chữa lành của  
Chúa Giêsu qua Xức Dầu: 
 
 Ban cho người bệnh ơn sức mạnh, an bình 

và can đảm của Thánh Thần.  
 Đem người bệnh lại gần với sự đau khổ của 

Chúa Giêsu. 
 Chuẩn bị cho người sắp chết chặng cuối cùng 

cuộc hành trình của đời sống này. 
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HỌC THUỘC LÒNG 
H. Chúa Giêsu lập Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân để làm gì?  

(Why did Jesus institute the Sacrament of Anointing of the Sick?) 
T. Để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu, về phần 

hồn và phần xác.  
(To bless and strengthen the body and soul of the sick and 
elderly.) 

H. Ta nên xin lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu khi nào?  
(When can we receive the Sacrament of Anointing of the Sick?) 

T. Khi lâm bệnh nặng, nguy tử hoặc suy yếu vì tuổi già.  
(When we are in danger of death, sickness and old age.) 
 

 
BÀI TẬP 
 

Em tìm câu từ cột A nối sang cột B cho hợp nghĩa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

 Ba loại dầu được dùng  Rửa tội, thêm sức, xức tay 
tân linh mục, xức đầu tân 
giám mục, xức tuờng và 
bàn thờ nhà thờ mới. 

 Dầu dự tòng (Oil of 
Catechuments) 

 Chỉ dùng cho bí tích xức 
dầu bệnh nhân. 

 Dầu thánh (Holy Chism) 
(được thánh hiến bởi 
Giám mục) dùng: 

 Dùng chuẩn bị cho những 
nguời sắp rửa tội. 

 Dầu bệnh nhân (oil of the 
sick) (đuợc làm phép bởi 
giám mục hay linh mục) 

 Vào những dịp khác nhau  
          trong đời sống Giáo Hội. 
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CẦU NGUYỆN 
 
X.    Lạy Chúa nhân ái, qua Thánh Thần của Chúa, Chúa tuôn đổ  
       ơn thánh ban sức mạnh của Chúa trên tất cả những ai đau khổ. 
Đ    Xin cho chúng con trở thành dụng cụ của ơn thánh chữa lành 
       của Chúa. 
X.   Xin cho việc chữa lành cùa Chúa Giêsu tiếp tục tuôn đổ qua 
        mỗi người chúng con và cộng đồng chúng con, làm cho 
       mọi người trở nên lành mạnh và giúp chúng con biết bệnh tật 
       và đau khổ như những cơ hội cho chúng con phát triển và 
        phục vụ người khác.  
Đ.    Xin cho chúng con trở thành dụng cụ của ơn thánh chữa lành 
        của Chúa. 
 
SINH HOẠT Ở NHÀ 
 
Khi thăm viếng người bệnh ở nhà, ở nursing home, ở bệnh viện, em có 
thể làm những gì? 

- Chào thăm nhau 
- Dấu thánh giá 
- Lời nguyện vắn tắt 
- Lời Chúa (một đoạn ngắn) 
- Kinh Lạy Cha – Kính mừng 
- Chào chúc bình an. 

Nếu có thể và có thời giờ, Em hãy viếng thăm chuyện trò và chia sẻ với 
người bệnh ít bánh trái, nước uống. 
 
 

  
 
  

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
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BÀI 16. SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU 
 

 
 

LỜI CHÚA  
A. Trong Thánh Kinh 
Người mở cuốn sách và gặp đoạn có viết rằng: Thần Khí Chúa ở trên 
tôi, bởi Người đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho 
người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đày, cho người đui mù được 
thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan; loan báo năm hồng ân của Chúa.  

(Lc 4:17-22) 
B. Trong Thánh Truyền 
“Trọn lề luật của Phúc Âm được tóm lại trong giới răn mới của Chúa 
Giêsu, đó là thương yêu nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta.” 

(Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo số 1970) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
 Lúc rửa tội, với tư cách là thành phần của cộng đồng Giáo Hội, chúng 

ta được lựa chọn để sống đời sống của một Kitô hữu. Điều đó có nghĩa 
là những ơn của Chúa Thánh Thần, đã nhận lãnh khi chịu phép Rửa 
Tội, phải được dùng để sinh ích lợi cho người khác. Chúng ta phải giúp 
những ơn này phát triển nơi đời sống của mình qua việc phục vụ người 
khác. 
 

 Như vậy ai là người mà chúng ta được kêu gọi để phục vụ? 
Những người cần chúng ta giúp đỡ và cảm thương trong mọi hòan 
cảnh. 
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HỌC THUỘC LÒNG 
 

H. Yêu thương mọi người như chính mình là làm sao? 
         (What does love one another as ourselves mean?) 

T. Là yêu mến và đối xử tốt với mọi người, trong ý nghĩ, lời nói 
và việc làm.  
(To love and be friendly with others in our thoughts, words and 
actions.) 

 

 
 
BÀI TẬP 
 
Em hãy viết những lời nói, diễn tả em thương mến bạn của em. (ví dụ: 
Cám ơn bạn đã cho mượn cuốn sách) 

 
1. ………………………………………………………………. 

 
2. ……………………………………………………………….. 

 
3. ……………………………………………………………… 

 
4.  ……………………………………………………………… 

 
5. ………………………………………………………………… 
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CẦU NGUYỆN 
 

1. Lạy Cha nhân ái, Cha đã ban tình yêu thương cho tất cả mọi 
người.  
Chúa Giêsu, Con Cha, chỉ cho chúng con phải sống làm sao trong 
cách yêu thương này.  
Xin cho chúng con chia sẻ tình yêu của Cha với người khác. 

 
2. Chúa Giêsu, Con Cha, đã giúp đỡ những ai cần đến Người.  

Xin cho chúng con biết hiến thân cách quảng đại cho người đang 
cần sự giúp đỡ. 

 
3. Chúa Giêsu, Con Cha, đã sống để phục vụ người khác.  

Xin cho chúng con biết sẵn sàng phục vụ. 
 
 
SINH HOẠT Ở NHÀ 
 
Kể ra 3 cách em loan báo tình thương của Chúa. 
 

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
  
 
 
 
 
 
 
  

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
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BÀI 17. SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU 
 

 
 

LỜI CHÚA 
A. Trong Thánh Kinh 
Chúa Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin 
vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, 
sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?”   

(Ga 11:25-26) 
B. Trong Thánh Truyền 
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. 

(Kinh Tin kính các Thánh Tông Đồ) 
 

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những 
ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương 
cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thóat khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi 
mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, 
và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Vì vương 
quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.   

(Phần Thường Lễ: Nghi Thức Rước Lễ) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
 Qua đời sống, sự chết và sự sống lại, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta 

đừng sợ chết. Người Kitô hữu tin rằng chết là thời gian hy vọng. Lúc 
chết linh hồn chúng ta không bị hủy diệt, chỉ có thân xác chúng ta trở 
về cát bụi. Chúng ta tin rằng, sau khi chết, chúng ta sẽ đi vào một đời 
sống mới với Chúa và với tất cả những ai đã được đón nhận trong 
nước của Người. Vào ngày tận thế, Chúa sẽ cho thân xác sống lại và 
chúng ta sẽ giống như Chúa Giêsu sống lại. 
 

 Chúa Giêsu là ánh sáng cho chúng ta. Hành vi và giáo huấn của Người 
giúp chúng ta thấy sự việc rõ ràng, hướng dẫn và phụ giúp chúng ta 
lớn lên theo cách của Người cả trong những thời gian buồn nhất.  
 

 Người đối diện với cái chết của chính Người một cách tin tưởng.  Và 
Người đã sống lại để tỏ cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể sống 
vĩnh viễn với Người. Người đặc biệt hứa rằng bất cứ ai tiếp nhận 
Người trong Thánh Thể sẽ sống vĩnh viễn. Chúng ta tin rằng sự chết 
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của Chúa Giêsu làm chúng ta tham dự trọn vẹn vào sự phục sinh và 
đời sống mới của Người. 

 
 

HỌC THUỘC LÒNG 
H. Chúa Giêsu còn đến trần gian nữa không?  

(Will Jesus come again?) 
T. Ngày tận thế, Chúa Giêsu sẽ lại đến trong vinh quang, để 

phán xét kẻ sống và kẻ chết.  
(On Judgment Day, Jesus will come in glory to judge the living 
and the dead.) 

H. Thiên đàng là gì?  
(What is heaven?) 

T. Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc đời đời, vì được hiệp 
thông với Thiên Chúa Ba Ngôi.  
(Heaven is the state of supreme and definitive happiness, in 
communion with The Holy Trinity.) 

 

 
BÀI TẬP   
       
Thánh Phaolô có liệt kê hoa quả của Thần Khí là:  
bác ái, hoan lạc, bình an,  
nhẫn nhục, nhân hậu,  
từ tâm, trung tín,  
hiền hoà, tiết độ.  
love, joy, peace, patience,  
kindness, generosity,  
faithfulness, gentleness  
and self-control”  
(Galatians 5:22-23) 
 
 
 
 
 
 
 
Trong tuần qua, em xét mình xem làm được một việc tốt nào  
thì tô màu một hoa quả. Và kể ra. 
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CẦU NGUYỆN 
 

Tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, 
Thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. 
Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, 
Không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. 
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: 
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề 
ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi ! 
(Tv 15,8-11) 

 
 
SINH HOẠT Ở NHÀ 
 
Trong gia đình em  
có người nào đã qua đời.  
Em ghi tên vào  
một bia mộ để tưởng nhớ  
và cầu nguyện cho họ. 
 
Em đọc: 
Chúng con cậy vì  
danh Chúa nhân từ,  
cho linh hồn…………… 
được lên chốn nghỉ ngơi.  
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa 
Trời 
sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen 
 
 
 
 
 
 
  

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
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BÀI 18. MÙA VỌNG 
 

 
 

LỜI CHÚA 
A. Trong Thánh Kinh 
Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hòang; đám 
người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 
Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng 
cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố 
Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh 
hòa bình.  

(Is 9:1,5) 
B. Trong Thánh Truyền 
Lạy Chúa là Cha chí thánh… chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, 
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con… 
Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yếu hèn, Người đã thực hiện 
hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho 
chúng con…  

(Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I) 
 

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria 
Đồng Trinh…  

(Kinh Tin Kính Các Tơng Đồ) 
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Ý CHÍNH 
 
 Mùa Vọng khởi đầu Năm Phụng Vụ của Giáo Hội và chuẩn bị cho 

chúng ta mừng kính ngày sinh của Chúa Giêsu vào lễ Giáng Sinh. Nó 
cho chúng ta một thời gian để suy niệm và vui mừng trong việc đón 
Chúa Giêsu đến như Chúa Cha đã hứa.  
 

 Khi chuẩn bị Mùa Vọng và Giáng Sinh, chúng ta nhớ đến những 
người đã dự phần vào câu truyện Chúa Giêsu đến và sinh ra. Họ chờ 
đợi trong hy vọng, tin vào lời hứa của Chúa về một Đấng Cứu Thế. 
 

 Thánh Giuse được Chúa chọn làm cha nuôi của Chúa Giêsu. 
 

 Đức Maria được Chúa chọn làm Mẹ của Chúa Giêsu.  
 

 Thánh Gioan Tẩy Giả là anh em họ của Chúa Giêsu. 
 

 Bà Elizabeth và Zechariah là cha mẹ của John the Baptist. 
 

 Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, Chúa Con đã trở nên một với chúng 
ta và là con duy nhất của Đức Maria. Trong Mùa Vọng chúng ta 
thường nghe Chúa Giêsu được gọi là Emmanuen. Chữ Emmanuen 
nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.   
 

 Lễ Giáng Sinh chúng ta mừng tình yêu của Thiên Chúa. 
 

 

HỌC THUỘC LÒNG 
H. Mùa Vọng là gì?  

(What is the season of Advent?) 
T. Mùa vọng hướng lòng ta về việc mừng kính Con Thiên Chúa 

giáng trần.  
(The season of Advent is the preparation of our heart for the birth 
of Jesus Christ.) 

H. Emmanuel có nghĩa là gì? (What does Emmanuel mean?) 
T. Có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 

(It means God is with us.) 
H. Mầu Nhiệm Nhập Thể là gì? 

(What is the mystery of the Incarnation?) 
T. Mầu Nhiệm Nhập Thể là Thiên Chúa đã trở thành người 

trong Chúa Giêsu Kitô. 
(The mystery of the Incarnation is when God became man in 
Jesus Christ.) 
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BÀI TẬP 
 
Em tô màu máng cỏ, và hợp với thiên thần, em hát: 
 

VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI 
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI CHÚA THƯƠNG 

 
CẦU NGUYỆN 
 

Lạy Chúa Giêsu, Mùa Vọng là mùa trông đợi.  
Đây là thời gian của an bình và yêu thương  

Khi chúng con hân hoan chuẩn bị mừng sinh nhật Chúa, 
Xin chúc lành cho gia đình và bạn hữu chúng con. Amen. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Phụ Huynh ký tên: …………………….… Ngày: ……………… 
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PHỤ LỤC 
 

CÁC KINH THÔNG DỤNG 
 
DẤU THÁNH GIÁ 
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. 
 
KINH LẠY CHA 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị 
đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay 
lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ 
chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi 
sự dữ. Amen. 
 
KINH KÍNH MỪNG 
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà; Bà có phúc lạ hơn mọi 
người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu 
cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. 
 
KINH SÁNG DANH 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã 
có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. 
 
KINH ĂN NĂN TỘI 
(Short Act of Contrition) 
 

Lạy Chúa con, con ăn năn thống hối vì  
Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, 

mà con đã phạm đến Chúa. Nhờ ơn 
Chúa giúp con sẽ không phạm tội nữa. 

Amen. 

O my God, I am sorry that I have 
sinned against you, because you are so 

good, and with your help I will not sin 
again. Amen. 

 
KINH TIN 
Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con 
lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, 
chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội 
Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng 
đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen. 
 
KINH CẬY 
Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa 
sẽ ban ơn cho con giữ Đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng, xem 
thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc, và lòng 
lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. 
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KINH KÍNH MẾN 
Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự vì Chúa là Đấng 
trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con 
vậy. Amen. 
 
KINH DÂNG MÌNH BUỔI SÁNG 
Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức Bà 
Maria, mà dâng cho Trái Tim Chúa, mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự 
khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con, và cầu nguyện theo ý 
Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, 
có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng. 
 
KINH DÂNG MÌNH BUỔI SÁNG NGẮN 
Lạy Chúa, con dâng cho Chúa mọi lời con cầu xin, mọi điều con suy nghĩ, mọi việc 
con làm và mọi hành vi cử chỉ của con, để chúng làm vinh danh Chúa và mưu ích 
cho thế giới. Amen. 
 
KINH DÂNG MÌNH BUỔI SÁNG (dành cho các em nhỏ tuổi hơn) 
Lạy Chúa, con dâng lên Chúa mọi điều con suy nghĩ, hoặc con làm hay con  nói. 
Con cũng dâng lên Chúa mọi công việc của con và mọi trò chơi của con trong ngày 
hôm nay. Amen. 
 
KINH DÂNG MÌNH BUỔI SÁNG (Dòng De La Salle) 
Lạy Chúa Cha, hôm nay xin hướng dẫn con trong tình yêu của Chúa, vì hôm nay là 
ngày của Chúa. Xin cho con biết chia sẻ tình yêu của Chúa với người khác, vì toàn 
thể loài người là của Chúa. Xin giúp con trong việc con làm hôm nay, vì việc con làm 
là việc của Chúa. Xin cho con biết yêu mến và kính trọng chính mình con, vì con là 
của Chúa. Amen. 
 
KINH THIÊN THẦN BẢN MỆNH 
Lạy Đấng Thiên Thần Chúa đã sai xuống hướng dẫn con, xin Người soi sáng và 
bước đi bên con; xin che chở và bảo vệ con; xin hướng dẫn con trên mọi nẻo đường 
đời. Amen. 
 
CHÚC LÀNH TRƯỚC BỮA ĂN 
Lạy Chúa, mọi công trình của Chúa hãy ca tụng Chúa. 
Đáp: Toàn dân Chúa hãy chúc tụng Người. 
Lạy Chúa, xin chúc phúc (dấu thánh giá) cho chúng con và những của ăn chúng con 
sắp nhận lãnh do lòng nhân hậu của Chúa. Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con.  
Đáp: Amen.  
 
CHÚC LÀNH SAU BỮA ĂN 
Lạy Chúa, mọi công trình của Chúa hãy ca tụng Chúa. 
Đáp: Toàn dân Chúa hãy chúc tụng Người.  
Lạy Chúa toàn năng, Đấng hằng sống và hiển trị đời đời, chúng con tạ ơn Chúa về 
mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con. 
Đáp: Amen.  
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KINH CÁO MÌNH TRONG THÁNH LỄ 
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều 
trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại 
tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các 
thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta. 
 
KÍNH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng 
con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa 
Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức 
Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. 
 
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. 
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi 
lòng dạy dỗ các thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức 
Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công 
nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. 
 
KINH VỰC SÂU 
Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương 
nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội, nào 
ai rỗi được? Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con 
đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa con. 
Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì 
Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người 
thay thảy. 
Lạy Chúa con, xin ban cho các linh hồn (linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và 
được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy các linh hồn (linh hồn…) cho khỏi 
tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. 
 
KINH SÁNG SOI (Kinh đọc trước khi làm việc) 
Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin 
Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều 
nhờ bởi ơn Chúa. Amen. 
 
KINH TRUYỀN TIN 
Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria. 
Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. 
Kính mừng Maria…. 
 
Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời. 
Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. 
Kính mừng Maria… 
Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người. 
Đáp: Và ở cùng chúng con. 
Kính mừng Maria… 
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Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. 
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. 
Lời nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, 
là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã 
xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, 
cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp 
Chúa Kitô là Chúa chúng con. 
Đáp: Amen.  
 
KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG (Thay kinh Truyền Tin, đọc trong Mùa Phục 
Sinh) 
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng. Alleluia. 
Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia. 
Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia. 
Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia. 
Lạy Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Alleluia. 
Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia. 
Lời nguyện: Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội bởi Đức 
Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại, xin vì Đức Nữ 
Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng 
phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. 
Đáp: Amen.  
 
KINH LẠY NỮ VƯƠNG 
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, 
thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng 
con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi, Bà là Chúa bầu chúng con, 
xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy 
Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! 
Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. 
 
KINH CÁM ƠN 
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con 
không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, 
hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên 
cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều 
ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay (tối thì đọc: ngày 
hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. 
Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng 
hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen. 
 
KINH TRÔNG CẬY 
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng 
con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn; Đức Nữ Đồng Trinh, hiển vinh sáng láng. 
Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 
 
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. 
Đáp: Thương xót chúng con. 
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Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria. 
Đáp: Cầu cho chúng con. 
 
Lạy Ông Thánh Giuse là Bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời Đồng Trinh. 
Đáp: Cầu cho chúng con. 
  
KINH HÃY NHỚ 
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng 
nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ 
chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình 
xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ 
đoái đến con, là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, 
một rủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen. 
 
KINH THÁNH THIÊN THẦN MICAE 
Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin người bênh vực chúng con trong ngày chiến 
đấu; xin bảo vệ chúng con khỏi sự ác độc và cạm bẫy của ma quỉ. Chúng con khiêm 
nhường xin Chúa trừng phạt nó và nhờ quyền năng của Chúa, lạy hoàng tử muôn 
đạo binh thiên quốc, xin người hãy ném Satan và mọi ma quỉ xấu xa xuống hỏa 
ngục, chúng hằng rảo quanh khắp thế giới tìm cách phá hoại các linh hồn. Amen. 
 
LẦN HẠT MÂN CÔI 
Cách thức lần hạt 
Trọn tràng hạt Mân Côi gồm 20 chục, nhưng chia ra bốn phần riêng biệt, mỗi phần 
gồm 5 chục. Phần thứ nhất là năm Mầu Nhiệm mùa Vui, phần thứ hai là năm Mầu 
Nhiệm Sáng,  phần thứ ba là năm Mầu Nhiệm mùa Thương, phần thứ bốn là năm 
Mầu Nhiệm mùa Mừng.  
Để khởi đầu kinh Mân Côi, chúng ta làm dấu Thánh Giá. Sau đó có thể đọc kinh Tin 
Kính, 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh, tay lần khúc đầu của 
tràng hạt. Tuy nhiên không buộc đọc những kinh vừa nói để được ân xá của kinh 
Mân Côi.  
Sau đây là những điều cần phải làm: suy gẫm 1 mầu n hiệm, đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 
kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh. Sau mỗi chục kinh đọc: Lạy Chúa Giêsu, xin 
tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên 
thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen. 
Đó là 1 chục hạt. Chục nào cũng đọc như thế nhưng với sự suy gẫm các Mầu 
Nhiệm khác nhau. Hết tràng hạt thì đọc kinh Lạy Nữ Vương, và có thể thêm kinh 
Cầu Đức Bà. 
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Các Mầu Nhiệm Mùa Vui. 
 
Năm Sự Vui: 

 Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin  
cho được ở khiêm nhường.  

 Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng 
yêu người.  

 Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho 
được lòng khó khăn.  

 Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin 
cho được vâng lời chịu lụy.  

 Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta 
hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.  

 
Các Mầu Nhiệm Sáng. 
 
Năm Sự Sáng:  

 Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giócđăng. Ta 
hãy xin cho được sống xứng đáng làm con cái Chúa. 

 Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được 
vững tin vào quyền năng của Người. 

 Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. 
Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng. 

 Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được 
lắng nghe và thực hành lời Chúa. 

 Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho 
được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.  

 
Các Mầu Nhiệm Mùa Thương. 
 
Năm Sự Thương: 

 Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho 
được ăn năn tội nên.  

 Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm 
mình chịu khó bằng lòng.  

 Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được 
chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.  

 Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin được vác 
Thánh Giá theo chân Chúa.  

 Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin 
đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.  
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Các Mầu Nhiệm Mùa Mừng. 
 
Năm Sự Mừng: 

 Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại 
thật về phần linh hồn. 

 Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ 
những sự trên trời.  

 Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được 
lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.  

 Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết 
lành trong tay Đức Mẹ. 

 Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức 
Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng. 

 
CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ 
 

Cách thứ nhất: 
1. Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu. 
2. Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. 
3. Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. 
4. Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. 
5. Ông Simong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. 
6. Bà Vêrônica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt. 
7. Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. 
8. Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem. 
9. Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba. 
10. Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu. 
11. Quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu. 
12. Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá. 
13. Tháo đinh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó trong tay 

Đức Mẹ. 
14. Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá. 
15. Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. 
 
Cách thứ hai: 
1. Đức Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly. 
2. Đức Chúa Giêsu trong Vườn Giệtximani. 
3. Đức Chúa Giêsu bị điệu tới trước Thượng Hội Đồng. 
4. Đức Chúa Giêsu bị điệu tới trước Tổng Trấn Philatô. 
5. Đức Chúa Giêsu bị đánh đòn và đội mão gai. 
6. Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. 
7. Ông Simong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. 
8. Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem. 
9. Đức Chúa Giêsu bị lột áo và bị đóng đinh vào Thánh Giá. 
10. Đức Chúa Giêsu nói với kẻ trộm lành. 
11. Đức Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ và Thánh Gioan. 
12. Đức Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá. 
13. Đức Chúa Giêsu được táng xác. 
14. Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. 
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TÓM TẮT GIÁO HUẤN KITÔ GIÁO 
 
KINH TIN KÍNH CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. 
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; 
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: 
chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng 
xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời, ngự 
bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ 
sống và kẻ chết. 
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, 
các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. 
Tôi tin hằng sống vậy. Amen. 
 
KINH TIN KÍNH CÔNG ĐỒNG NIXÊA. 
Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật 
hữu hình và vô hình. 
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ 
trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, 
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, 
đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài 
người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.  
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và 
đã làm người. 
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người 
chịu khổ hình và mai táng; ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người 
lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để 
phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. 
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người 
bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh 
cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. 
Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có 
một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen. 
 
TÓM LƯỢC MỌI GIỚI LUẬT 
Con phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa con hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Đó 
là giới răn đầu tiên và quan trọng nhất. Còn giới răn thứ hai cũng giống thế, là con 
phải yêu thương người lân cận của con như chính mình con. Mọi giới luật và lời tiên 
tri đều tùy thuộc hai giới răn trên. (Mt 22:37-39). 
 
GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG 
Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. (Ga 15:12). 
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KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN 
 
Đạo Đức Chúa Trời có Mười Điều Răn: 
Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa 
Trời và kính mến Người trên hết mọi sự. 
Thứ hai:  Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô 
cớ. 
Thứ ba:  Giữ ngày Chúa Nhật. 
Thứ bốn:  Thảo kính cha mẹ. 
Thứ năm:  Chớ giết người. 
Thứ sáu:  Chớ làm sự dâm dục. 
Thứ bẩy:  Chớ lấy của người. 
Thứ tám:  Chớ làm chứng dối. 
Thứ chín:  Chớ muốn vợ chồng người. 
Thứ mười:  Chớ tham của người. 
Mười Điều Răn ấy tóm về hai này mà 
chớ; trước kính mến một Đức Chúa Trời 
trên hết mọi sự, sau là yêu người như 
mình ta vậy. Amen. 
 

The ten Comandments: 
I am the Lord your God. You shall have 
no other gods besides Me. 
You shall not take the name of the 
Lord, your God, in vain. 
Remember to keep holy the Lord’s day. 
Honour your father and your mother. 
You shall not kill. 
You shall not commit adultery. 
You shall not steal. 
You shall not bear false witness 
agianst your neighbour. 
You shall not covet your neighbour’s 
wife. 
You shall not covet your neighbour’s 
goods. 
 

 
SÁU ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH 
 
Hội Thánh có Sáu Điều Răn: 
Thứ nhất: Xem Lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. 
Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. 
Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần. 
Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục Sinh. 
Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc. 
Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng những ngày khác Hội Thánh dạy. 
 
Các ngày phải ăn chay và kiêng thịt: Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. 
 
Ngoài ra, Giáo Hội cũng đòi mọi tín hữu đóng góp theo khả năng để trợ giúp các 
cha, các giáo xứ, giáo đoàn, các trường học và các công việc bác ái của Giáo Hội, 
và tuân giữ luật lệ của Giáo Hội liên quan đến Bí Tích Hôn nhân. 
 
CÁC NGÀY LỄ BUỘC TẠI ÚC 
Lễ Giáng Sinh; Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15 tháng Tám) 
 
CÁC NHÂN ĐỨC 

 Ba nhân đức Đối Thần lấy Chúa làm đối tượng: Tin, Cậy, Mến. 
 Các nhân đức chính: khôn ngoan, công bình, tiết độ, và dũng cảm (prudence, 

justice, temperance and fortitude) 
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CẢI TỘI BẨY MỐI CÓ BẨY ĐỨC: 
Thứ nhất: Khiêm nhường chớ kiêu ngạo (humility, not pride). 
Thứ hai: Rộng rãi chớ hà tiện (generosity, not avarice). 
Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục (chastity, not lust). 
Thứ bốn: Hay nhịn, chớ hờn giận (gentleness, not anger). 
Thứ năm: Kiêng bớt chớ mê ăn uống (temperance, not gluttony). 
Thứ sáu: Yêu người chớ ghen ghét (love of neighbour, not envy). 
Thứ bẩy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng (diligence, not sloth).  
 
 
KINH TÁM MỐI PHÚC THẬT 
 

 
Phúc thật Tám Mối:  
Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn ấy là phúc 
thật, vì chưng Nước Ðức Chúa Trời là của 
mình vậy.  
Thứ hai: Ai hiền lành ấy là phúc thật, vì 
chưng sẽ được đất Ðức Chúa Trời làm 
của mình vậy.  
Thứ ba: Ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì 
chưng sẽ được yên ủi vậy.  
Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành 
ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ 
vậy.  
Thứ năm: Ai thương xót người ấy là phúc 
thật, vì chưng sẽ được thương xót vậy.  
Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc 
thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Ðức 
Chúa Trời vậy.  
Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận ấy là 
phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con 
Ðức Chúa Trời vậy.  
Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì Ðạo ngay ấy 
là phúc thật, vì chưng Nước Ðức Chúa 
Trời là của mình vậy. 
 

 
The beatitudes: 
Blessed are the poor in spirit, for 
theirs is the kingdom of heaven. 
Blessed are the meek, for they shall 
inherit the earth. 
Blessed are those who mourn, for 
they shall be comforted. 
Blessed are those who hunger and 
thirst for righteousness, for they shall 
be satisfied.  
Blessed are the merciful, for they 
shall obtain the mercy. 
Blessed are the pure of heart, for 
they shall see God. 
Blessed are the peacemakers, for 
they shall be called sons of God. 
 
Blessed are those who are perse-
cuted for righteousness’ sake for 
theirs is the kingdom of heaven. 

 
 
KINH MƯỜI BỐN MỐI 
Thương người có mười bốn mối:  
Thương xác bảy mối:  
Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn (to feed the hungry).  
Thứ hai: Cho kẻ khát uống (to give drink to the thirsty).  
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc (to clothe the naked).  
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc (to visit the sick and the imprisoned).  
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà (to give welcome to strangers).  
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi (to ransom the captive).  
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết (to bury the dead). 
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Thương linh hồn bảy mối:  
Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người (to counsel the doubtful).  
Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội (to instruct the ignorant).  
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo (to comfort the sorrowful).  
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội (to convert the sinner).  
Thứ năm: Tha kẻ dể ta (to forgive injuries).  
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta (to bear wrongs patiently).  
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết (to pray for the living and the dead). 
 
 
BỐN THÁNH SỬ VIẾT PHÚC ÂM 
Mátthêu (21 tháng 9), Máccô (25 tháng 4), Luca (18 tháng 10), Gioan (27 tháng 12). 
 
 
BẨY BÍ TÍCH 
Rửa Tội, Thêm Sức, Thánh Thể, Hòa Giải, Xức Dầu Bệnh Nhân, Hôn Phối, Truyền 
Chức Thánh  
(Baptism, Confirmation, The Eucharist, Penance or Reconciliation, Anointing of the 
Sick, Marriage, Holy Orders). 
 
BẨY ƠN CHÚA THÁNH THẦN 
Khôn ngoan, thông hiểu, lo liệu, mạnh mẽ, suy biết, đạo đức, kính sợ Chúa  
(wisdom, understanding, right judgement, courage, knowledge, reverence, wonder 
and awe in God’s presence). 
 
MƯỜI HAI HOA TRÁI CỦA CHÚA THÁNH THẦN 
Lòng mến, vui tươi, bình an, nhẫn nại, tử tế, tốt bụng, tiết độ, hoà nhã, trung tín, kiên 
trì chịu đựng, nết na, thanh tịnh 
(charity, joy, peace, patience, kindness, goodness, self-control, gentleness, 
faithfulness, generosity or long-suffering, modesty, chastity). 
 
CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ 
 
Tên   Ngày Lễ 
       
Phêrô   22 tháng Hai, 29 tháng Sáu 
Anrê   30 tháng Mười Một 
Giacôbê Tiền  25 tháng Bẩy 
Gioan   27 tháng Mười Hai 
Philiphê  3 tháng Năm 
Báctôlômêô  24 tháng Tám 
Mátthêu  21 tháng Chín 
Tôma   3 tháng Bẩy 
Giacôbê Hậu  3 tháng Năm 
Simon   28 tháng Mười 
Giuđa(Tađêô) 28 tháng Mười 
Matthias  14 tháng 5 
Phaolô  25 tháng Giêng, 29 tháng Sáu 
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CÁC MÙA TRONG NĂM PHỤNG VỤ 
Mùa Vọng 
Mùa Giáng Sinh và Hiển Linh 
Mùa Thường Niên (phần một) 
Mùa Chay, Tuần Thánh và Tam Nhật Phục Sinh, Phục Sinh, Lên Trời, và Hiện 
Xuống 
Mùa Thường Niên (phần hai). 
 
BÍ TÍCH THỐNG HỐI – NGHI THỨC HÒA GIẢI THỨ NHẤT 
(The Sacrament of Penance – First Rite of Reconciliation) 
 
Chuẩn Bị 
Đầu tiên, em xét mình bằng cách xin 
Chúa Thánh Thần giúp em nhớ em đã 
phạm tội ra sao: 
1. chống lại Chúa; 
2. chống lại người khác; 
3. chống lại chính em. Đó là các tội em 
sẽ xưng. Em có thể đọc lời nguyện sau 
đây: 
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, con đến bí tích hòa 
giải này để nhận sự tha thứ và bình an 
của Chúa. 
Lạy Mẹ Maria, là Mẹ Thiên Chúa và là 
mẹ con, xin giúp con đến gần Con Mẹ 
hơn. 
 
Khi đến phòng hay toà hòa giải, em hãy 
qùi hay ngồi xuống ghế. Em có thể chọn 
quay mặt vào linh mục hay nói với ngài 
một cách ẩn danh qua một tấm màn. 
 
1. Linh mục sẽ chào đón em: + Nhân 
danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.  
Rồi ngài có thể đọc một đoạn Thánh 
Kinh và dẫn giải đoạn Thánh Kinh này. 
 
2. Em hãy nói cho ngài hay lần xưng tội 
trước cách nay bao lâu. Rồi kể cho ngài 
hay mọi tội em nhớ được. 
 
3. Linh mục có thể khuyên em ít điều rồi 
cho em việc đền tội, thường là một hai 
kinh phải đọc sau đó.  
 
4. Em hãy đọc Kinh Ăn Năn Tội 
CáchTrọn: Lạy Chúa con, Chúa là đấng 
trọn tốt trọn lành vô cùng, mà con đã 

Preparation 
First, you examine your conscience by 
asking God the Holy Spirit to help you 
remember how you have sinned: 
1. against God; 
2. against other people; 
3. against yourself. These are he sins 
you will confess. You may add a 
prayer such as: 
Lord Jesus Christ, I come to this 
sacrament of reconciliation to receive 
he pardon and peace of your 
forgiveness. 
Mary, Mother of God and my Mother, 
help me to come closer to your Son. 
 
 
When you come to the reconciliation 
room or confessional, kneel down or sit 
in the chair. You can choose either to 
face the priest or to talk to him 
anonymously through the screen. 
1. The priest welcomes you. Say with 
him: + In the name of the Father and of 
the Son and of the Holy Spirit. Amen. 
He may read some Scripture and 
dicuss it. 
 
2. Tell him how long since you last 
came to reconciliation. Then tell him all 
he sins you have remembered. 
 
3. The priest may give you advice then 
he gives a penance to do, usually a 
prayer to say afterwards. 
 
4. Say the Prayer of Sorrow (Act of 
Contrition): Oh my God, I am very 
sorry that I have sinned against you 



75 
 

phạm đến Chúa. Nhờ ơn Chúa giúp con 
sẽ không phạm tội nữa. 
 
5. Linh mục dơ tay lên và tha tội cho 
em…Qua tác vụ của Giáo Hội, xin Thiên 
Chúa ban ơn tha tội và ơn bình an cho 
con và cha tha tội cho con + nhân danh 
Cha và Con và Thánh Thần. Amen 
 
6. Em hãy cám ơn ngài trước khi rời chỗ 
xưng tội. Rồi đi làm việc đền tội. Em có 
thể thêm lời cầu nguyện sau đây: 
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, con cảm tạ Chúa vì 
đã tha thứ và cất đi mọi tội lỗi cho con. 
Con cũng xin cám ơn cho vị linh mục đã 
hòa giải con hôm nay. 
 
Xin giúp con trở nên người tốt hơn. 
Xin giúp con yêu mến Chúa hơn. 
Xin giúp con yêu người khác như Chúa 
yêu họ. 
Nhất là xin giúp con mỗi ngày mỗi lớn lên 
trong đức tin, đức cậy và đức mến. 
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và mẹ 
con, xin Mẹ cầu nguyện cho con. 

because you are so good and with 
your help I will not sin again. 
 
5. The priest extends his hand and 
absolves you… Through the ministry of 
the Church may God give you pardon 
and peace and I absolve you from your 
sins + in the name of the Father and of 
the Son and of the Holy Spirit. Amen. 
6. Thank him before you leave the 
place of reconciliation. Then go and 
say your penance if it is a prayer. You 
may add other prayers, such as: 
Thank you, Lord Jesus Christ, for 
forgiving me and taking away my sins. 
I also thank you for the priest who 
reconciled me today. 
 
Help me to be a better person. 
Help me to love you more. 
Help me to love other people as you 
love them. 
Help me especially to grow daily in 
faith and hope and love. 
Mary, Mother of God and my mother, 
pray for me. 
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BÍ TÍCH THÁNH THỂ - LÃNH NHẬN THÁNH THỂ 
(The Sacrament of the Eucharist - Receiving Holy Communion) 
 
Chuẩn Bị 
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa 
hằng sống, con đến nhận lấy Chúa với 
lòng tin tưởng. Con tin rằng Chúa thực 
sự đang ở đây như Bánh Nuôi Sống 
chúng con. Con hối hận về bất cứ điều 
xấu nào con đã làm. Xin giữ con trung 
thành với Chúa. Xin đừng để con xa lìa 
Chúa bao giờ. 
 
Khi đến với linh mục hay thừa tác viên 
thánh thể, em có thể nhận Mình Thánh 
trên lưỡi hay trên lòng bàn tay của em.   
 
Khi nhận trên lòng bàn tay, trước nhất 
em hãy dơ tay lên và đưa tay ra với bàn 
tay kia nâng dưới. Nếu em thuận tay 
phải, thì hãy để bàn tay trái lên trên; nếu 
em thuận tay trái, thì hãy để bàn tay phải 
lên trên. Hãy thưa “Amen” khi nghe 
“Mình Thánh Chúa Kitô” và Mình Thánh 
được đặt vào tay em. Rồi bước qua một 
bên. Vừa nhìn lên Bàn Thờ, vừa cẩn 
thận cho Mình Thánh vào miệng với bàn 
tay kia. Và về chỗ của em. 
 
Khi nhận trên lưỡi, hãy thưa “Amen” khi 
nghe “Mình Thánh Chúa Kitô”. Mở rộng 
miệng ra và đưa lưỡi ra, ngẩng đầu lên 
khi Mình Thánh được đặt vào lưỡi em. 
Khép miệng lại và về chỗ của em. (Nếu 
Mình Thánh được nhúng vào chén 
thánh, em cũng rước kiều này, thẳng vào 
miệng) 
 
Nếu em uống Máu Thánh, hãy thưa 
“Amen” khi nghe “Máu Thánh Chúa Kitô”. 
Cầm chắc lấy chén thánh bằng cả hai 
bàn tay và cẩn thận uống một chút, rồi 
trao chén thánh lại cho linh mục hay thừa 
tác viên thánh thể và về lại chỗ của em. 
 
Muốn tỏ lòng tôn kính, em nên giữ hai 
bàn tay với nhau khi bước về chỗ của 
em. 
 

Preparing 
 
Lord Jesus Christ, Son of the living 
God, I come to receive you in trust. I 
believe you are really here as our 
Bread of Life. I am sorry for anything 
wrong I have done.Keeping me faithful 
to you. Letme never be separated from 
you. 
 
 
When you come to the priest or 
eucharist minister you can either 
receive the Host directly on your 
tongue or in the palm of your hand. 
To receive in the hand: first raise and 
extend your hand with the other hand 
underneath it. If you are right handed, 
you have your left hand on top; if you 
are left handed, you have your right 
hand on top. Reply “Amen” to “The 
Body of Christ” and the Host is placed 
in your hand. Then step to one side. 
Keep facing the altar as you carefully 
put the Host in your mouth with your 
other hand. Then return to your place. 
 
To receive directly in the mouth: reply 
“Amen’ to “The Body of Christ”. Open 
your mouth wide and extend your 
tongue, keeping your head up while 
the Host is placed on your tongue. 
Close your mouth and return to your 
place. (If the Host is dipped in the 
chalice, you receive it this way, directly 
in the mouth) 
If you receive from the chalice, reply 
“Amen” to “The Blood of Christ”. Take 
it firmly in both hands and carefully 
drink a little, then hand it back to the 
priest or eucharistic minister and return 
to your place. 
 
It shows respect if you keep your 
hands joined while you walk back to 
your place. 
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Sau khi Rước Lễ, hãy ở yên lặng. Qùi 
gối hay ngồi im lặng để cám ơn Chúa 
Giêsu Kitô đã đến với em và mọi người 
hiện diện trong Bí tích tình yêu này. 
Trong giờ phút thánh thiện này, em hãy 
cầu nguyện cho người khác. Kinh sau 
đây có thể giúp ích cho em: 
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Bánh Nuôi Sống 
con, con cám ơn Chúa đã ban chính 
Chúa cho con trong bí tích Thánh Thể vĩ 
đại này. Xin Chúa giúp con biết cho con 
đi mỗi ngày, bằng cách phục vụ người 
khác, như Chúa đã dạy chúng con. Xin 
Chúa hướng dẫn con trong đời sống. 
Nhất là xin giúp con biết các kế hoạch 
Chúa dành cho con. Xin Chúa ở với gia 
đình và bạn bè con, con xin cầu đặc biệt 
cho… 
 
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa phục sinh, xin 
Mẹ cầu cho con và mọi người hôm nay 
nhận lãnh Con Mẹ trong Phép Thánh 
Thể. 
 

After Communion, be very quiet and 
still. Kneel down or sit quietly to thank 
Jesus Christ for coming to you and all 
those present in this sacrament of his 
love. Pray for other people in this holy 
time. The following prayers may be 
helpful: 
 
Lord Jesus Christ, Bread of Life, I 
thank you for gift of yourself in this 
great sacrament of the Eucharist. Help 
me togive myself each day, by serving 
other people, as you have taught us. 
Guide me in my life. Especially help 
me to know your plans for me. Be with 
my family and friends, and now I 
especially pray for… 
 
 
Mary, Mother of the risen Lord, pray for 
me and everyone who will receive your 
Son in the Eucharist today. 
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