
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN ĐẠI PHÚC 

NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

TẠI  GIÁO XỨ BẮC HẢI (Từ ngày 10 - 16/10/2016) 
 
 
I. TỪ NGÀY 10 - 15/10/2016 
 Ban sáng 

 Trước thánh lễ có dẫn lễ. 
 Suy niệm chủ đề từng ngày theo tài liệu của Toà Giám Mục. 

 Ban chiều 
 Từ 16g00 : có quý Cha giải tội và giúp giải gỡ những khó khăn trong đời sống tâm linh và gia 

đình. 
 Thánh lễ như ban sáng có dẫn lễ và suy niệm. 
 Chầu Đền Tạ : Suy niệm theo các mầu nhiệm kinh Mân Côi (mỗi Giới chịu trách nhiệm một 

ngày theo thứ tự : Cao niên - Gia trưởng - Hiền mẫu - Thiếu nhi - Giới trẻ) 
 Xưng tội. 

 
II. THỨ NĂM NGÀY 13/10/2016 (tại Nhà thờ) 
 12g00 : Lần hạt kính Đức Mẹ. 
 12g30 : Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima. 

 
III. THỨ SÁU NGÀY 14/10/2016 (tại Nhà thờ) 
 14g30 : Nguyện kinh Lòng Chúa Thương Xót. 
 15g00 : Thánh lễ kính Trái Tim Chúa Giêsu Giàu Lòng Thương Xót. 

 
IV. CHÚA NHẬT NGÀY 16/10/2016 
 Nhà thờ mở cửa suốt ngày để giáo dân đến viếng và cầu nguyện. 
 Có quý Cha giải tội và giúp giải gỡ những khó khăn trong đời sống tâm linh và gia đình. 

 
 Ban sáng 

 Các thánh lễ với giờ cử hành như thường lệ, dâng với ý chỉ cảm tạ và phạt tạ Lòng Chúa 
Thương Xót, cầu nguyện cho những cá nhân và gia đình đang gặp đau khổ hồn xác. 

 Tổ chức ngày thực thi bác ái, việc lành cụ thể (có tính tập thể) 
 

 Ban chiều 
 17g00 - 18g00 :  Giờ Thánh Đền Tạ. 
 18g00   :  Đón Đức Cha giáo phận và khách hành hương. 
 18g30 - 19g00  :  Đức Cha giảng huấn. 
 19g00   :  Thánh lễ đồng tế. 
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