
Họ và tên:  

Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2 

Gặp gỡ 28 

Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 15-27) 
 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Chúng ta phải làm gì để thờ phượng Chúa trong ngày Chúa nhật?  

  a. Tham dự Thánh lễ.   b. Kiêng việc xác.    c. Cả a và b đúng. 
 

02. Để lãnh nhận Bí tích, chúng ta cần làm gì?   

  a. Có ý ngay lành và chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng. 

  b. Cần học giáo lý.       c. Cả a và b đúng.  
 

03. Bí tích Rửa tội làm cho chúng ta trở thành đền thờ của ai?   

  a. Thiên Chúa.    b. Chúa Kitô.   c. Chúa Thánh Thần. 
 

04. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã làm gì?   

  a. Chúa Giêsu đã biến đổi bánh và rượu trở thành Mình Máu Ngài.  

  b. Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ tiếp tục việc Ngài vừa làm.   

  c. Cả a và b đúng.   
 

05. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu ban cho chúng ta những gì?  

  a. Lời Ngài.     b. Mình Máu Ngài.    c. Cả a và b đúng. 
 

06. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, Ngài muốn sống trong chúng ta, để làm cho chúng ta 

được nên gì? 

  a. Được nên giống Ngài.   b. Được sống đời đời.    c. Cả a và b đúng.   
 

07. Chuẩn bị thân xác rước Chúa Giêsu là làm sao 

  a. Ăn mặc chỉnh tề và lên rước lễ cách nghiêm trang. 

  b. Giữ chay Thánh Thể.      c. Cả a và b đúng.   
 

09. Qua Bí tích Giao hòa, Chúa Giêsu ban cho chúng ta ơn gì?  

  a. Ơn tha tội.        b. Ơn sức mạnh.    c. Cả a và b đúng.   
 

08. Trước khi lên rước lễ, chúng ta cầu xin Chúa điều gì? 

  a. Xin Chúa ban mọi ơn lành xác hồn.  

  b. Xin cho mọi người được mạnh khỏe. 

  c. Xin Chúa tẩy rửa chúng ta sạch mọi tội nhẹ để xứng đáng rước Chúa ngự vào lòng. 
 

10. Muốn lãnh nhận Bí tích Giao hòa, chúng ta cần làm những việc gì?  

  a. Xét mình, ăn năn tội. 

  b. Quyết chí sửa mình, xưng tội và làm việc đền tội. 

  c. Cả a và b đúng.   
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11. Chúng ta dựa vào đâu để xét? 

  a. Mười Điều răn Đức Chúa Trời, Năm Điều răn Hội Thánh. 

  b. Các việc bổn phận, Bảy mối tội đầu. 

  c. Cả a và b đúng.   
 

12. Xưng tội là thú nhận với cha giải tội những gì?  

  a. Các việc chúng ta đã làm. 

  b. Các lời chúng ta đã nói. 

  c. Các tội chúng ta đã phạm. 
 

13. Ra khỏi tòa giải tội, chúng ta phải làm gì? 

  a. Nhớ cảm ơn Chúa đã tha tội cho chúng ta. 

  b. Làm việc đền tội ngay. 

  c. Cả a và b đúng.   
 

 

II. Ô Chữ 

Những gợi ý  

 

1. Giữ chay gì trong khoảng một giờ trước khi 

rước lễ?  

2. Trong đâu, Chúa Giêsu ban cho chúng ta 

Lời Ngài và Mình Máu Ngài?  

3. Khi rước lễ xong chúng ta phải cảm ơn 

Chúa đã ngự vào lòng chúng ta và xin Chúa 

ban ơn lành gì cho chúng ta và mọi người?  

4. Qua bí tích Giao hòa, Chúa Giêsu ban cho chúng ta ơn tha tội để chúng ta được giao hòa 

với ai?  

5. Sau khi xét mình, ăn năn tội và quyết chí sửa mình, chúng ta làm gì?  

6. Chúa Giêsu đã lập bí tích để ban điều gì cho chúng ta?  

7. Quyết chí sửa mình là làm gì vào ơn Chúa giúp, quyết tâm từ bỏ tính hư nết xấu?  

8. Để lãnh nhận điều gì, chúng ta cần học giáo lý, có ý ngày lành và chuẩn bị tâm hồn cho 

xứng đáng?  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2 

Gặp gỡ 28 Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 15-27) 
 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. c. Cả a và b đúng. 

02. c. Cả a và b đúng.  

03. c. Chúa Thánh Thần. 

04. c. Cả a và b đúng.   

05. c. Cả a và b đúng. 

06. c. Cả a và b đúng.   

07. c. Cả a và b đúng.   

09. c. Cả a và b đúng.   

08. c. Xin Chúa tẩy rửa chúng ta sạch mọi tội nhẹ  

để xứng đáng rước Chúa ngự vào lòng. 

10. c. Cả a và b đúng   

11. c. Cả a và b đúng.   

12. c. Các tội chúng ta đã phạm. 

13. c. Cả a và b đúng.   
 

II. Ô Chữ 

1. Thánh Thể    

2. Thánh lễ 

3. Hồn xác   

4. Thiên Chúa    

5. Xưng tội   

6. Ơn thánh   

7. Trông cậy    

8. Bí tích  

 

Hàng dọc : Thống Hối     

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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