
CHỦ NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 
30/11 
 Thực hiện vòng hoa 
Mùa Vọng và cùng nhau 
cầu nguyện thắp lên 
ngọn đèn đầu tiên trước 
hoặc sau khi cả nhà đi lễ 
Chúa Nhật. 
Mời quý vị thưởng thức: 
¯ “O Come Emmanuel”  

1/12  
Lên kế hoạch cụ thể
như đã đề nghị 

2/12 
Rửa hình và sắp xếp hình 
ảnh chụp trong năm vào 
album. 

3/12 
Hôm nay lễ Thánh 
Phanxicô Xaviê, nhà 
truyền giáo vĩ đại. 
Hãy Phúc Âm hóa gia 
đình bằng lời nói và 
chứng ta qua cuộc 
sống hằng ngày. 

4/12 
Bắt đầu đọc kinh tối 
gia đình (nếu chưa có 
thói quen tốt này). 
Suy gẫm một mầu 
nhiệm (chục kinh) 
trước giờ cơm tối hoặc 
trước khi đi ngủ. 

5 /12  
Bàn thảo ngày giờ gia 
đình đi “xưng tội” 
trước lễ Giáng Sinh. 
 

6/12 
Kể truyện Thánh Nicôla, 
(Ông già Noel) là bổn 
mạng của trẻ em. Hãy Cầu 
nguyện cho con cái của 
mình.  
Rồi cùng nhau xem một 
phim nào liên quan đến 
gia đình hay Giáng Sinh. 

7/12 
Cùng nhau cầu nguyện 
thắp lên ngọn đèn thứ 
hai trước hoặc sau khi cả 
nhà đi lễ Chúa Nhật. 
Sắp xếp thời giờ đi thăm 
các Linh mục, tu sĩ hưu 
dưỡng hoặc thăm người 
nghèo, người già neo 
đơn. 

8/12 
Làm hang đá. 
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 
Nguyên Tội. Cắm 
vài  cành hoa trước 
ảnh Đức Mẹ trên bàn 
thờ gia đình và cùng 
nhau tham dự Thánh 
lễ. 

9/12 
Viết (thư) và gửi thiệp 
Giáng Sinh cho người 
thân ở xa. Làm chung cả 
gia đình. 

10/12 
Dọn dẹp nhà cửa, lau 
chùi bàn thờ, ảnh 
tượng. 
Hôm nay Ngày Nhân 
Quyền Quốc Tế. Mời 
quý vị đọc và tìm 
hiểu. 

11/12  
Đọc kinh tối gia đình. 
Suy gẫm một mầu 
nhiệm (đọc chục 
kinh) trước giờ cơm 
tối hoặc trước khi đi 
ngủ.  

12/12 
Đêm hòa giải gia đình. 
Xin lỗi từng thành viên 
trong gia đình mà mình 
đã làm tổn thương 
trong suốt năm qua. 
Tha thứ cho những ai 
đã xin lỗi.  

13/12  
Hôm nay lễ Thánh Lucia 
(Lucia = Light, có nghĩa là 
Ánh sáng 
Dựng và trang trí cây Noel. 
Cùng nhau cầu nguyện 
trước khi treo đèn cây 
Noel.  
Kết thúc buổi này bằng 
một món ăn nhẹ (chè, trái 
cây…). 

14/12 
Cùng nhau cầu nguyện 
thắp lên ngọn đèn thứ 
ba (màu hồng) trước 
hoặc sau khi cả nhà đi lễ 
Chúa Nhật. 
Mời quý vị thưởng thức: 
¯“O Come, All Ye 
Faithful” 

15/12  
Rà soát lại những việc 
định làm mà chưa làm 
và cố gắng thực hiện, 
nhất là phần thiêng 
liêng (như xưng tội, 
làm việc bác ái...) 

16/12 
Mua và gói quà Noel cho 
người thân và con cái. 
(nếu dự định tổ chức tiệc 
mừng Giáng Sinh, mời 
khách từ hôm nay) 

17/12  
Từ hôm nay đến Lễ 
Giáng Sinh, mỗi tối 
chúng ta có thể dùng 
các Điệp ca (“O 
Antiphones”) này để 
cầu nguyện. 
CĐ hát thánh ca cầu 
nguyện. 

18/12  
Đọc kinh tối gia đình. 
Suy gẫm một mầu 
nhiệm (đọc chục 
kinh) trước giờ cơm 
tối hoặc trước khi đi 
ngủ. 

19/12 
Gửi mail, nhắn tin, cám 
ơn mừng lễ Giáng Sinh 
ông bà, cha mẹ, con cái, 
thân nhân, thân hữu, ân 
nhân, cha sở, thầy cô… 

20/12 
Trong bữa ăn tối, mọi 
người cùng xem thiệp 
Giáng Sinh. Cầu nguyện 
cho những người gửi tới. 
Trong bữa ăn kể cho nhau 
nghe những câu chuyện 
liên quan đến những 
người này. Tiếp tục làm 
việc này mỗi tối cho đến lễ 
Hiển Linh. 

 21/12 
Cùng nhau cầu nguyện 
và thắp lên ngọn đèn 
thứ tư trước hoặc sau 
khi cả nhà đi lễ Chúa 
Nhật. 
Gia đình cầu nguyện và 
đặt Chúa vào máng cỏ. 

22/12 
Dâng hiến tiền tiết 
kiệm hy sinh cho nhà 
thờ hoặc gửi đến các 
mái ấm tình thương, 
trại mồ côi… (nếu chưa 
đi thăm) 

23/12 
Chuẩn bị y phục đi lễ. Đi 
chợ mua hoa, bánh, thực 
phẩm cho bữa ăn đêm và 
ngày lễ. 
Dành giờ đọc và suy gẫm 
Tin Mừng Luca 2,1-14 
tạ ơn Tình Yêu Cứu Thế 

 24/12 
Đi lễ Giáng Sinh. Về 
đến nhà, cả nhà quây 
quần hát thánh ca 
thờ phượng Chúa. 

Hôn kính Hài Đồng 
Giêsu. 

      

Ngôi Lời đã trở nên người 
phàm và cư ngụ giữa 
chúng ta. (Ga.1,14) 

LỊCH MÙA VỌNG 2014 


