
 

 

 

1. Ngày Xuân có ý nghĩa gì đối với người Việt Nam?  

Đối với người Việt Nam, ngày Xuân có nhiều ý nghĩa:  

 Xuân tươi mới: trang phục mới, nhà cửa mới, vật 

dụng mới.  

 Xuân đoàn tụ: về quê thăm nhà, về với gia đình, tìm 

gặp gỡ nhau.  

 Xuân yêu thương: nghĩ tới nhau, sống đầm ấm.  

 Xuân may lành: chúc tết, xông đất, xin xăm, xủi 

quẻ, đỏ đen.  

 Xuân ân phúc: nghỉ ngơi, hái lộc, thưởng lãm du 

ngoạn. 

 Xuân bình an: cầu an, thánh lễ cầu bình an. 

 Xuân nhớ cội nguồn: nhớ ông bà, thăm thân nhân, 

nhang khói mộ phần. 

 

2. Xuân về, người Công giáo Việt Nam cần có tâm tình 

nào? 

Người Công giáo Việt Nam cần có những tâm tình này mỗi 

dịp Xuân về:  

 Tâm tình tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa ban trong 

năm cũ.  

 Tâm tình tạ lỗi vì bao lỗi lầm, sai sót, khiếm 

khuyết... làm mất lòng Chúa và anh em. 

 Tâm tình tin tưởng phó thác cậy trông ơn phù trợ 

của Chúa trong năm tháng mới. 

 

3. Trong ngày Tết, người Công giáo Việt Nam nên giữ 

những việc đạo đức nào?  

Nên tổ chức giờ kinh chung trong gia đình, nhất là Phút 

Giao thừa hoặc sáng Mồng Một Tết; và dành thời gian tham 

dự thánh lễ những ngày đầu năm mới. 

 

4. Thánh lễ những ngày Tết được Giáo hội Việt Nam sắp 

xếp thế nào?  

Thánh lễ ngày Tết được sắp xếp như sau:  

 Ngày cuối năm: Lễ Tạ ơn Tất niên. 

 Ngày Mồng I: Lễ cầu Bình an Năm mới. 

 Ngày Mồng II: Lễ cầu cho Ông Bà Cha Mẹ còn 

sống cũng như đã qua đời. 

 Ngày Mồng III: Lễ thánh hoá công việc làm ăn. 

 

5. Phụng vụ ngày Tết có những nghi thức đặc biệt nào?  

Thường có những nghi thức sau đây:  

 Giao thừa có nghi thức Phụng Bái Tổ Tiên, tưởng 

nhớ Tiên nhân. 

 Mồng I có nghi thức Mừng Tuổi Chúa và Hái Lộc 

Thánh Lời Chúa. 

 Mồng II có nghi thức Viếng Đất Thánh. 

 Mồng III có nghi thức làm phép vật dụng Lao động. 

 

6. Người Công giáo Việt Nam nên tổ chức đón Giao thừa 

cách nào? 

 Nên tổ chức đón Giao thừa bằng Giờ kinh chung trong gia 

đình: mọi người mặc đẹp, tề tụ đông đủ, lắng nghe Lời Chúa  

 

 

 

và cầu nguyện chung, để xin Chúa thánh hoá gia đình và ban 

muôn ơn lành trong Năm mới. 

 

7. Người Công giáo Việt Nam nên tổ chức Chúc Tết 

trong gia đình thế nào?  

Sau giờ kinh chung, con cháu từng người trình diện, và nói 

đôi lời bày tỏ tâm tình biết ơn - xin lỗi - và chúc thọ ông bà, 

mừng tuổi cha mẹ, chúc xuân anh chị em ... Ông Bà Cha Mẹ 

ban huấn từ, và nên nhân danh Chúa chúc lành cho con 

cháu. 

 

8. Người Công giáo nên làm gì trong thời gian nghỉ Tết?  

Nên bồi dưỡng sức khoẻ, sum họp gia đình, thăm viếng ân 

nhân thân thuộc, về quê nội ngoại, du lịch thưởng ngoạn, vui 

chơi lành mạnh,  và không quên dành giờ cho việc đạo đức. 

 

9. Người Công giáo nên tránh điều gì trong dịp Tết? 

Nên tránh nhậu nhẹt say sưa, xe xua lãng phí, cờ bạc đỏ đen, 

vui chơi quá độ, giải trí dâm ô, phung phí sức khoẻ, mê tín 

dị đoan ... 

 

10. Người Công giáo nên cầu chúc cho nhau thế nào? 

Người Công giáo nên nhân danh Chúa hoặc nhờ ơn Chúa 

chúc nhau những điều tốt đẹp như: Bình an trong tay Chúa - 

Được Chúa luôn ở cùng - Vạn sự như ý Chúa - Xin Chúa 

chúc phúc lành - Cầu Chúa gia tăng niềm tin cậy mến - 

Nguyện Chúa ban muôn phúc lộc xác hồn - Được tràn đầy 

thánh đức & dồi dào ân sủng ... 

L.m. GB. Trương Thành Công 

Giáo phận Cần Thơ 

************************************************ 

MÓN ĂN ĐẦU NĂM QUÝ TỴ 2013 
 

*  Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay    

đắng, ghen tị, thù oán… rồi để cho ráo nước.  

*  Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần.  

*  Trộn đều với:  

 Một chút tình yêu  

 Một chút kiên nhẫn   

 Một chút can đảm   

  Một chút cố gắng  

 Một chút hy vọng  

 Một chút trung thành.   

 Uớp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước.  

 Rồi đem ngâm một lát trong thầm lặng “những điều 

tâm niệm của riêng mình”.  

  Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào “nồi yêu thương” và 

nấu với "lửa vui mừng”.  

  Ðem ra ăn với “nụ cười” trong chén “bao dung”.  

  

Thân Chúc Tất Cả Các Bạn cùng Gia Quyến Một Năm Mới 

AN KHANG, THỊNH VƯỢNG, HẠNH PHÚC và VẠN SỰ 

NHƯ Ý.  
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