
I. MUÏC ÑÍCH “Ngoâi Lôøi ñaõ laøm ngöôøi vaø ôû giöõa chuùng ta”.

Muøa Voïng khôûi ñaàu cho moät naêm phuïng vuï môùi, muøa môøi goïi haõy tænh thöùc chôø ñôïi. Giaùo Hoäi cũng

höõu chuaån bò taâm hoàn ñeå ñoùn möøng Chuùa Giaùng Sinh. Moãi thieáu nhi chuùng ta haõy laéng nghe lôøi loan baùo

vôùi caùc chuù muïc ñoàng TIEÁN VEÀ BEÂLEM ñoùn möøng Haøi Nhi Gieâsu, môùi sinh nôi maùng coû khoù ngheøo,

LAØM NGÖÔØI ñeán cho nhaân loaïi nguoàn ôn cöùu ñoä.

I. NOÄI DUNG

Trong nieàm haân hoan ñoùn möøng Chuùa Giaùng Sinh, chuùng ta haõy tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng

TIEÁN VEÀ BEÂLEM baèng vieäc xua tan nhöõng öu phieàn, naûn chí, tính ham chôi, tình löôøi bieáng cuûa mìn

bò vaø doïn ñöôøng ñoùn chôø Chuùa ñeán. Vaøo moãi chuû nhaät haèng tuaàn, Ñoaøn Thieáu Nhi coù toå chöùc ca

dieãn hoaït caûnh theo töøng ngaønh trong Thaùnh Leã vaø thi ñua theo töøng phaân ñoaøn trong caùc giôø sin

trình cuï theå nhö sau:

1. Thi ñua dieãn hoaït caûnh theo TÖØNG NGAØNH trong Thaùnh Leã Thieáu nhi:

Chuû nhaät 28.11: Chuû ñeà KHI NGÖÔØI ÑEÁN (Ngaønh Thieáu)

Chuû nhaät 05.12: Chuû ñeà DOÏN ÑÖÔØNG CHO CHUÙA (Ngaønh Döï Tröôûng)

Chuû nhaät 12.12: Chuû ñeà NGÖÔØI LAØ AI? (Ngaønh Nghóa)

Chuû nhaät 19.12: Chuû ñeà CHUÙA XUOÁNG THEÁ LAØM NGÖÔØI (Ngaønh AÁu)

2. Thi ñua theo TÖØNG PHAÂN ÑOAØN trong giôø hoïc Giaùo Lyù:

Tuaàn 1 ( CN 28.11 ): Sinh hoaït theo töøng phaân ñoaøn

Tuaàn 2 ( CN 05.12 ): Laøm thieäp + veõ tranh + vieát thö TAÂM TÌNH DAÂNG CHUÙA – sẽ g

Tuaàn 3 ( CN 12.12 ): Laøm baùo töôøng MÖØNG CHUÙA GIAÙNG SINH - Seõ trieån laõm taïi Ph

Tuaàn 4 ( CN 19.12 ): Quaø taëng DAÂNG CHUÙA HAØI NHI - Seõ chia seû vôùi caùc maùi aám

3. Chöông trình tónh taâm MUØA VOÏNG cuûa caùc em thieáu nhi (18h30): Beân caïnh caùc chöô

coøn toå chöùc tónh taâm hai ngaøy ñeå chuaån bò doïn mình cho caùc em ñeå xöùng ñaùng ñoùn Chuùa ñeán trong

Thöù hai, ngaøy 13.12.2010: TÓNH TAÂM THEO NGAØNH (ngaønh Thieáu, Nghóa vaø Döï Trö

Thöù ba, ngaøy 14.12.2010: TÓNH TAÂM TOAØN ÑOAØN (seõ coù Thaùnh Leã)

4. Chöông trình THAÙNH LEÃ VOÏNG GIAÙNG SINH 24.12.2010 (Thieáu Nhi maëc ñoàng phuïc)

- 18h00: Taäp trung Thieáu nhi - 19h00: Thaùnh leã Thieáu nhi MÖØNG CHUÙA

- 18h30: Hoaït caûnh Giaùng Sinh - Sau Thaùnh Leã seõ coù oâng giaø Noel phaùt qu

III. PHAÀN THÖÔÛNG THI ÑUA : Toång trò giaù 1.500.000 ñoàng

1.Theo ngaønh: 4 phaàn thöôûng cho hoaït caûnh xuaát saéc trò giaù 500.000 ñoàng.

2.Theo phaân ñoaøn: Nhöõng böùc tranh noåi baät, nhöõng taám thieäp ñeïp vaø nhöõng laù thö hay seõ ñ

baùo töôøng cho phaân ñoaøn cuûa mình. Phaàn thöôûng cho 5 tôø baùo töôøng ñeïp nhaát trò giaù 1.000.000 ñoàn

Bên cạnh những chương trình thi đua, vui chơi, chúng ta cũng không quên những bạn thiếu nhi v
bạn thiếu may mắn trong các Mái ấm bằng việc “nuôi heo đất” để nối rộng VÒNG TAY TÌNH THƯ
Sinh. Ngay sau thánh lễ Đêm Vọng Giáng Sinh, Quí Thầy, Quí Sơ, các Phụ Huynh, các Huynh trưởng
các Mái Ấm và phát quà cho trẻ em đường phố.

Kính thöa quyù vò phuï huynh,

Nhaèm khích leä vaø noùi leân söï quan taâm cuûa mình, kính môøi quyù phuï huynh cuøng tham döï chö

Thaùnh leã vaø caùc buoåi tónh taâm vôùi thieáu nhi. Ñoù laø göông saùng, laø nguoàn ñoäng löïc thuùc ñaåy caùc t

gia, ñoàng thôøi giuùp thieáu nhi theâm loøng yeâu meán Chuùa Gieâsu Haøi Ñoàng vaø Meï Maria.

Chúng con xin chaân thaønh caûm ôn quyù vò ñaõ ñoàng haønh, coäng taùc vaø hoã trôï tinh thaàn cuõng n

Thieáu Nhi ñeå chuùng con coù kinh phí vaø ñieàu kieän toå chöùc caùc chöông trình.

Chuùng con luoân nhôù ñeán quí vò phuï huynh vaø aân nhaân trong lôøi caàu nguyeän! Nguyeän xin Chuùa G

lyù töôûng cuûa moãi Thieáu Nhi chuùng con vaø Meï Maria laø Boån Maïng cuûa Ñoaøn luoân trôï giuùp quí vò hoàn

Kính chuùc Quí Phuï Huynh cuøng toaøn theå gia ñình Muøa Voïng thaùnh thieän, muøa Giaùng Sinh an laønh vaø
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Naêm Môùi haïnh phuùc!
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