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Hôm nay bắt đầu Mùa Con quyết tâm thường
Vọng. Con sẽ cùng gia xuyên nhớ đến Chúa
đình làm vòng hoa
trong ngày.
Mùa Vọng, thắp nến và
đi lễ sốt sắng.

Hôm nay vì Chúa con
sẽ chu toàn bổn phận
một cách tốt đẹp và vui
tươi.

Con sẽ âm thầm làm
một việc bác ái cho
một người

Con hứa vâng lời cha
mẹ, thầy cô và những
người có trách nhiệm
trên con.

Con sẽ cầu nguyện
cho các bạn bất hạnh
mà con biết

Hôm nay con sẽ đọc
kinh một cách sốt
sắng để kính mừng
Mẹ.
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Con suy nghĩ để biết
Chúa yêu thương con
dường nào..

Hôm nay con sẽ cố
gắng làm việc chăm
chỉ.

Con hài lòng với
những gì mình có,
không đòi hỏi cha mẹ
phải mua sắm nhiều
hơn.

Con sẽ cố gắng cư xử
tử tế với những người
mà con thấy khó ưa.

Ngày hôm nay, con cố
gắng vui tươi với mọi
người trong trường
học và trong gia đình.

Con sẽ không than
phiền trong ngày hôm
nay, cho dù con phải
làm một việc không
muốn làm.

Xin Đức Maria giúp
em dọn lòng để chào
đón Chúa Giêsu trong
trái tim mình.
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Con cố gắng nghĩ đến
người khác nhiều hơn.

Cảm tạ và tri ân Chúa
vì những thực phẩm
con được tặng ban.

Con sẽ đỡ đần Bố Mẹ
việc nhà, để các ngài
được nghỉ ngơi sau
một ngày làm việc vất
vả.

Hôm nay, con sẽ làm
một điều gì đó để cha
mẹ và gia đình được
vui.

Con sẽ viết thư cho
Chúa Hài Đồng.

Hôm nay con xét mình . Con sẽ trao tặng
xưng tội (nếu chưa làm những món đồ chơi và
việc này)
những cuốn sách mà
con khá thích cho các
bạn cùng trang lứa
thiếu thốn
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Con sẽ xin lỗi ba mẹ
và những ai con làm
các ngài buồn lòng.

Chào mừng Chúa
Giêsu và dâng lên
Ngài những cố gắng
con đã thực hiện và
cầu xin trong suốt mùa
Vọng.
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