
 

 
Chúa  Kitô tin tưởng nơi bạn 

“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, 
thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”         (Mt. 18,20) 

 
 
 

A- MỞ ĐẦU: 
 
 

- Nhóm trưởng
 

:  

LẠY CHÚA GIÊSU KITÔ, 
Con và các bạn hữu của con muốn sống trong 
tình bạn và ân sủng của Chúa; xin đừng để 
chúng con lìa xa Chúa.  
    

- 
 
Tất cả: 

 Hát Kinh “Cầu xin Chúa TT” 
 
Hoặc đọc :  
  Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn đầy tâm 
hồn người tín hữu Chúa, và nhóm lửa tình yêu 
trong lòng chúng con.  Xin sai Thánh Thần Chúa 
xuống, để Ngài tác tạo tâm hồn chúng con. 
    Và Chúa sẽ canh tân mặt đất. 
    Chúng ta hãy cầu nguyện: 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh sáng Thánh 
Thần Chúa để giáo huấn lòng ngư ời tín hữu.  
Xin cũng nh ờ chính Thánh Thần Chúa, cho 
chúng con nên khôn ngoan thật sự, và hằng 
mong  ước được vui hưởng sự an ủi của Người.  
Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con.  Amen. 

. 
 

 

 
HỘI NHÓM THÂN HỮU 

 
 
 
 
 
 

B- CHIA SẺ:  
 

SÙNG ĐẠO 
1. Những phương tiện thiêng liêng nào đã giúp B ạn nuôi dưỡng 

sự liên kết thiết yếu với Chúa Kitô? 
 
2. Lúc nào Bạn đã c ảm nhận được gần gũi Chúa thân thiết 

nhất? 
* Suy ra từ những việc sau: 
- Cầu nguyện buổi sáng, buổi trưa, hay buổi tối. 
- Cầu nguyện riêng tư( suy gẫm) 
- Thánh lễ, rước lễ, viếng Thánh Thể 
- Chuỗi Mân côi, Lòng Thương Xót 
- Kiểm thảo lương tâm 
- Gặp cha Linh Hướng 

 
HỌC ĐẠO 

Bạn đã HỌC HỎI gì để thấu hiểu quà tặng của Chúa tường 
tận hơn: 

      - ĐọcThánh Kinh, sách báo đạo, nghe giảng…. 
      - Những hình thức học hỏi khác qua tĩnh tâm, h ội thảo, qua 
tình bạn, qua thiên nhiên hay truyền thanh, truyền hình, 
internet….   
      - Qua những biến cố trong đời sống mà bạn đã gặp . 

 
HÀNH ĐẠO 

1- Hoạt động tông đồ nào được xem là thành công  mà Chúa 
đã muốn thực hiện qua bạn trong tháng  
{ Trong gia đình , sở làm, nơi công cộng, Giáo xứ ( các hội 
đoàn) } 
• Đừng nhấn mạnh đến thành công cho bằng nhấn mạnh 

về công sức và cố gắng. Chia sẻ những cố gắng ngay 
khi công tác Tông đồ có vẻ thất bại. hoặc những hy sinh 
và chiến đấu với bản thân cho công tác Tông đồ được 
kết quả.   

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2- Cùng với các môi trường trên, Với thất bại nào 
mà Chúa đã mu ốn dùng để thử thách bạn trong 
tháng này? ( Sự thất bại có thể giúp ta nhìn lại 
mình thiếu hy sinh cố gắng, kiêu ngạo và trông 
cậy vào Chúa hơn.) 

3- Có kế hoạch gì cho cá nhân mình trong tháng này 
. Kiểm điểm kế hoạch tháng trước  

 
 
 

C-    LINH TINH:  
- Về những sinh hoạt của nhóm ( Có thể đề ra 1 

chương trình gì đó cho cả nhóm thực hiện ) 
- Kiểm điểm lại chương trình đã đ ề ra tháng 

trước nhóm đã thực hiện như thế nào? Và 
tháng tới ra sao? 
 
 

D- KẾT THÚC:  mọi người cùng đọc  
 

                          KINH TẠ ƠN 
Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, chúng con tạ ơn Chúa về 
mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, Chúa h ằng 
sống hằng trị đến muôn thưở muôn đời.  Amen. 
 

- Đọc thêm  một kinh Lạy Cha cầu  cho các 
thành viên vắng mặt, cũng như c ầu cho 
những chương trình đã không thực hiện đúng 
với phần vụ đã được ủy thác  

- Đọc 1 kinh Kính Mừng hoặc hát 1 bài về Đức 
Mẹ để kết thúc  
 


