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CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
(Xin các thầy cô, các em chúng ta cùng cầu nguyện 
thinh lặng 1 phút.) 
 
 Trích từ Matthews 25:21, “Trong việc ít mà anh 
đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc 
nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” 
 

 Ước mong những công việc tuy nhỏ bé của các 
thầy cô, các trợ giáo và các học sinh nơi đây mang 
lại hoa trái mà Thiên Chúa mong muốn nơi mỗi 
người chúng ta. 

Amen 
 



ĐẠO HIẾU – NHỮNG ĐẶC ĐIỂM 



ĐẠO HIẾU – NHỮNG TÌNH HUỐNG  

Presenter
Presentation Notes
Cúng: làm lễ trước bàn thờ ông bà có hoa quả và nhang đèn để tưởng nhớ ngươi đã khuấtĐạo Công Giáo không cho phép thờ phượng người đã khuất nhưng cho phép kính và làm giỗ.



VU LAN VÀ NGÀY MỪNG CHA HAY MẸ 



ĐẠO HIẾU NGUYÊN TẮC HÀNH XỬ 



BỔN PHẬN LÀM CON 



TẬP ĐẶT CÂU VỚI CÁC CHỮ KHÓ 
 1) nguyên tắc: 

 Khi điều hành lớp học, thầy cô phải theo nguyên tắc 
đề ra từ đầu năm. 

 2) hành xử: 
 Người văn minh phải có lối hành xử lịch sự và nhã 

nhặn với mọi người. 
 3) Khuôn phép: 

 Mỗi làng đều theo những khuôn phép riêng thích hợp 
với phong tục trong vùng. 

 4) Gương sáng: 
 Cuộc sống của các thánh là gương sáng cho mỗi người 

Công Giáo. 



CÁC TỪ KHÓ 
 Phụng dưỡng: 

 Cha mẹ rất cần con cái phụng dưỡng lúc già yếu. 
 Tuân hành: 

 Người dân phải tuân hành những luật lệ mới mặc dù 
không thực sự đồng ý. 

 Có thai: 
 Hoàng hậu đã có thai được 3 tháng nên dễ mệt mỏi. 

 Tu thân: 
 Kềm chế những ham muốn quá đáng là một hình thức 

tu thân. 



CÁC TỪ KHÓ 
 Phụng thờ > Phụng vụ > Phụng dưỡng > Giúp đỡ  

 Vị linh mục phụng thờ Thiên Chúa khi đang cử hành 
Thánh Lễ. 

 Người quản lý quét dọn nhà thờ như là một cách 
phụng vụ Giáo Hội. 

 Các người con phụng dưỡng người mẹ khi bà già yếu. 
 Em giúp đỡ bạn làm bài tập. 
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