
Chặng thứ 1: 
Chúa bị kết án

Chặng thứ 2: 
Chúa vác 
thánh giá.
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Cầu nguyện cho 
những người thân 

đã qua đời.

Lần chuỗi 
Mân Côi 

(riêng hoặc 
chung).

Cầu  nguyện 
cho những 
gia đình có 
người qua 

đời.

Giúp đỡ 
người già.

Giúp giảng bài cho 
trẻ khi có thể 

(hoặc giảng KT cho 
người mới tin).

Cầu nguyện 
cho hòa bình 

thế giới.

Cầu nguyện cho 
người bạn 

không thích.

Dạy cho người 
khác điều 
bạn biết 

(về chuyên 
môn công 
việc, nghệ 

thuật nấu ăn, 
kỹ thuật 
cơ khí….).

            Làm điều tốt 
      nào đó cho người thân     
     trong gia đình (giúp 
  em, cháu…đóng tiền học, 
mua dụng cụ học tập, quan 
     tâm đến bố mẹ già yếu 
       bằng cách gọi điện 
       thăm hỏi, thuốc 
          thang…).

Kiên nhẫn 
   trước những   
   điều trái ý, 
     tiêu cực .

Lau dọn  phòng riêng 
gọn gàng, sạch sẽ.

Thu lượm ve chai 
và chăm sóc 
thiên nhiên.

Viếng thăm người ốm 
hoặc  những kẻ ưu sầu.

Đọc Kinh Thánh 
(Lời Chúa mỗi ngày…)

Gởi tin nhắn 
động viên một 
ai đó (vừa có 

người nhà mất,  
vừa mất việc, 

bị tai nạn, 
bị trộm…).

Bỏ tiền ống cho 
người nghèo.

Quảng đại hy sinh thời gian, của cải cho 
người khác khi có thể. (Có người muốn 
chia sẻ khi đang buồn chuyện gia 
 đình, công việc, hoặc sửa vật 
   dụng mà mình biết làm…)

Hy sinh một 
điều mình ưa 
thích (thăm 
viếng ai đó 
thay vì ngồi  
coi phim cả 

ngày nghỉ, đi lễ  
thay vì đi siêu 
thị mỗi tuần,  
dậy sớm tập 

thể dục thay vì 
ngủ nướng…)

Làm một 
hành động 

tử tế cho ai 
đó đang không 

được khỏe 
(nấu cơm,  giặt 
đồ …cho bạn 
cùng  phòng 

đang mệt, giúp 
bạn mua đồ, 
đưa bạn đi 

khám bịnh, tắt 
ti-vi sớm cho 
bạn nghỉ…)

Lãnh nhận bí 
tích hòa giải.

Liệt kê những 
điều bạn có thể 
làm cho người khác 
(về chuyên môn nghề 
nghiệp, hướng dẫn 
    người mới qua, đồng 
        hành với người   
           Đtin còn yếu….)

 Sẵn sàng   
            chođi  khi người   
          khác cần (thời 
       giờ, tiền bạc, khả 
    năng, lời nói, sự 
   cảm thông….).

Từ bỏ một thói quen 
xấu (hút thuốc, chửi thề, 
cẩu thả, xả rác, không tôn 
              trọng người khác…).

     Trồng cây xanh và chăm 
sóc thiên nhiên (chung 
quanh nhà bạn, cho 
chim trời ăn….)

Chặng 
thứ 3: Chúa 
Giê-su  ngã 
xuống đất 

lần 1`

Chặng thứ 
5: Simon 
vác đỡ 

thánh giá 
cho Chúa

Chặng thứ 6: 
Bà Vê-rô-ni-ca 
      lau mặt Chúa

Chặng thứ 7: 
 Chúa ngã xuống 
   đất lần 2

              Chặng 
      thứ 10: Quân 
 dữ lột áo Chúa.

Chặng thứ 12: 
Chúa chết trên 

thánh giá

Chặng thứ 13:  
Tháo xác chúa xuống

Chặng thứ 14: 
Táng xác Chúa

  Chặng thứ 11:  
  Chúa bị đóng 
  đinh vào 
Thánh giá.

Chặng thứ 8:  
Chúa gặp 
phụ nữ thành 
Giê-ru-sa-lem

Chằng thứ 9: 
Chúa ngã xuống đất 
           lần thư 3

Chặng 
thứ 4: 
Chúa 
Giê-su đứng lại 
yên ủi con thành 
Giê-ru-sa-lem 

Đối sử với người 
khác như mình  

muốn được người 
khác đối xử (tử tế, 

tốt bụng….)

Giúp làm việc nhà 
(lau nhà, đổ rác, 
dọn  nhà WC…. 
Nhất là khi  ở 

chung  phòng với  
người khác).


