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LỜI GIỚI THIỆU CỦA CHA TỔNG LINH HƯỚNG 
GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM 

----*---- 

   “Việc Tôn thờ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu là trường học 

hữu hiệu nhất về TÌNH YÊU THIÊN CHÚA. Bởi vì Tình Yêu vốn 

là nền tảng của Nước Trời, phải được xây dựng trong các Linh 

Hồn, các Gia Đình và các Quốc Gia.” (Đức Thánh cha Pio X). 

Việc tôn thờ Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu Kitô trước đây 

đã được cả hai đoàn thể Công giáo Tiến hành Liên minh Thánh 

Tâm và Gia đình Phạt tạ cổ vũ và thực thi một thời gian dài ở hai 

miền trong cả nước. Năm 1999, khi về nhận nhiệm vụ Tổng giám 

mục giáo phận Sàigòn, Đức cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn 

(Hồng y năm 2003) nhận thấy hai đoàn thể hiện diện trong Tổng 

giáo phận  đều nhằm vào việc cổ động lòng Tôn sùng Trái Tim 

Chúa Giêsu; nên ngày 14/04/1999, ngài  đã quyết định hiệp nhất  

hai đoàn thể này thành một HỘI ĐOÀN CÔNG GIÁO TIẾN 

HÀNH dành cho cả hai giới nam và nữ với tên gọi chính thức: 

GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM và đến ngày 15/10/2005, đã 

được Đức cha Phaolo Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch HĐGMVN 

chính thức công nhận là đoàn thể Công giáo Tiến hành: GIA 

ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM VIỆT NAM  với nội quy thống nhất 

được hoạt động chung trong cả nước.  

    Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam 

(GĐPTTTCG VN) là một tổ chức tông đồ giáo dân, chuyên việc 

cầu nguyện và hoạt động tông đồ trong sự hiệp nhất với Chúa 

yêu thương và cứu độ nhân loại nhằm loan truyền Tin Mừng Sự 

Sống và Tình Thương của Chúa trong tinh thần “Lấy Tình yêu 

đáp lại Tình yêu”, thắp lên ngọn lửa yêu thương của  Chúa trong 

lòng mọi người, mọi gia đình, mọi môi trường sống để qua Trái 

Tim Nhân Ái của Người, tất cả được biến đổi trở nên Muối, nên 
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Men, nên Ánh Sáng Tin Mừng Sự Sống và Tình Thương của 

Chúa trong lòng xã hội hôm nay. Hoạt động của đoàn thể gắn 

kết với giáo hội địa phương, mời gọi mọi người trong các gia 

đình tôn thờ, phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu theo tinh thần giáo 

huấn của giáo hội: 

- Đền tạ những sai sót, lỗi lầm mà con người đã xúc phạm đến 

Thánh Tâm Chúa, 

- Ý thức tín thác hoàn toàn vào tình yêu và lòng thương xót vô 

biên của Chúa đối với gia đình nhân loại, 

- Và quyết tâm loan báo Tin Mừng cùng mở rộng Nước Chúa là 

Nước chan hòa ánh sáng Chân Lý và Tình Yêu, ánh sáng An 

Bình. 

- Sinh hoạt nền tảng của đoàn thể là các giờ kinh Đền tạ Thánh 

Tâm Chúa tại các gia đình; cổ vũ các gia đình Công giáo nhiệt 

thành mở cửa đón tiếp Chúa bằng nghi thức Tôn Vương Thánh 

Tâm Chúa Giêsu và dấn thân hoạt động tông đồ, cộng tác mật 

thiết với Giáo hội địa phương trong đời sống chứng nhân, chia 

sẻ yêu thương và phục vụ tha nhân để giới thiệu tình yêu, lòng 

thương xót của Chúa với mọi người, để Tin Mừng của Chúa 

được lan tỏa khắp muôn phương… 

   Bản nội quy của đoàn thể đã nhiều lần được tu chỉnh, bổ sung 

những quy định cơ bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt 

sinh hoạt của đoàn thể tại các địa phương trong cả nước. Bản 

nội quy gồm ba phần chính: 

- Hệ thống tổ chức Ban chấp hành các cấp: Giáo xứ, giáo hạt, 

giáo phận và trung ương với những quy định rõ về thành phần, 

nhiệm vụ, quyền hạn và lợi ích thiêng liêng cụ thể. 

- Phần hướng dẫn các chương trình sinh hoạt hội họp cùng các 

nghi thức cơ bản của đoàn thể: tuyên hứa gia nhập đoàn, tuyên 
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hứa Ban chấp hành các cấp; nghi thức tôn Thánh Tâm Chúa 

Giêsu làm vua gia đình… và các kinh nguyện chuyên biệt của 

đoàn thể. 

- Phần tài liệu huấn luyện tông đồ và các phương pháp tu đức 

nhằm giúp các đoàn viên biết rèn luyện, thánh hóa bản thân và 

gia đình; biết cộng tác với Giáo hội trong công cuộc mở mang 

Nước Chúa; biết yêu mến Chúa và làm cho người khác hiểu biết 

và yêu mến Chúa bằng đời sống chứng nhân của mình để xứng 

đáng là người tông đồ của Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

   Con xin trân trọng giới thiệu quyển nội quy vừa được chỉnh 

sửa, bổ sung này đến quý Đức giám mục, quý cha linh hướng 

của đoàn thể, thành viên Ban Chấp hành các cấp cùng các đoàn 

viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu trong cả nước; để 

có thể áp dụng vào sinh hoạt thường xuyên của đoàn thể được 

dễ dàng và thuận lợi. Quyển nội quy chỉ là những quy ước định 

hướng sinh hoạt thống nhất cơ bản của đoàn thể; trong quá trình 

sử dụng, các đơn vị có thể vận dụng vào tình hình thực tế của 

Giáo hội địa phương, linh hoạt bổ sung các điều khoản thực tiễn 

vào quyển nội quy này để việc thực hiện được phù hợp hơn. 

Ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 

TGP Sàigòn ngày 28 tháng 06 năm 2019 

Lm. TỔNG LINH HƯỚNG GĐPTTTCG VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

 

 LM. Vinc.  Nguyeãn Vaên Hoàng 
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PHẦN I 

NỘI QUY 

GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

VIỆT NAM 

 

CHƯƠNG I 

NGUỒN GỐC – TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH – LINH ĐẠO 

 

Điều 1: – NGUỒN GỐC – LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH: (Ảnh minh 

họa các Đấng sáng lập, người phụ trách tiên khởi và phụ trách 

hiện nay) 

1) Tên gọi chính thức: GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM 

CHÚA GIÊSU VIỆT NAM viết tắt  GĐPTTTCG VN – THE 

FAMILY DEDICATED TO THE SACRED HEART OF JESUS 

VIET NAM. 

2) Nguồn gốc và lược sử hình thành: 

   Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu là sự hiệp nhất của 

hai đoàn thể Công giáo Tiến hành: Liên minh Thánh Tâm và  Gia 

đình Phạt tạ: 

A- LIÊN MINH THÁNH TÂM 

- Năm 1883, phong trào Liên minh Thánh Tâm 

được cha EDOUARD HAMON (1841–1904), 

dòng Tên sáng lập tại Canada, dành riêng cho 

nam giới, lấy tinh thần cầu nguyện và sự nhiệt 

thành của hội Tông đồ Cầu nguyện  làm nền 

tảng cho phong trào. 
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- Tại Việt Nam, năm 1942 phong trào được cha 

GERARD GAGNON (tên Việt Nam là cha Nhân) 

dòng Chúa Cứu Thế, thuộc Tỉnh dòng SAINT 

ANNE DE BEAUPRÉ – CANADA phát động tại 

Hà Nội và đến năm 1946, hội Liên minh Thánh 

Tâm (LMTT) đã được thành lập tại xứ Thái Hà, 

ấp Nam Đồng, Hà Nội. Năm 1948, ngài trao lại 

trách nhiệm điều hành  phong trào cho cha Giacôbê Đào Hữu 

Thọ (1917-1984).  

- Với vai trò Tổng tuyên úy của hội, cha Giacobe đã phát động 

phong trào mạnh mẽ ở nhiều nơi tại miền Bắc. 

   Sau năm 1954, cha Giacôbê Đào Hữu Thọ 

tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào Liên 

minh Thánh Tâm tại miền Nam Việt Nam. Năm 

1957, các giám mục Việt Nam thẩm định 

phong trào Liên minh Thánh Tâm là một đoàn 

thể Công giáo Tiến hành nên đã trao quyền 

cho cha Giacobe Đào Hữu Thọ làm Tổng giám đốc đoàn thể 

Liên minh Thánh Tâm Việt Nam. Trong những năm kế tiếp, đoàn 

thể được phát triển khắp các giáo phận của Việt Nam. 

B- GIA ĐÌNH PHẠT TẠ: 

- Năm 1945, cha Phêrô Phạm Tuấn Binh 

thuộc giáo phận Vĩnh Long được Đức cha 

Phêrô Ngô Đình Thục, giám mục giáo phận 

cho phép thành lập HỘI PHẠT TẠ để tôn sùng 

Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu. 

- Sau khi cha Phêrô Binh qua đời, cha Phêrô 

Phạm Tuấn Tri được phép Đức cha Phêrô 

tiếp tục phổ biến tinh thần tôn sùng và đền tạ Rất Thánh Trái Tim 
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Chúa Giêsu nhằm thực thi việc tôn Trái Tim Chúa làm vua trong 

các gia đình và truyền bá hội Phạt tạ trong các giáo phận miền 

Nam và Cambodge. Ngài đã xin Đức cha Sàigòn, Đức cha 

Cambodge, Đức cha Cần Thơ ban phép truyền 

bá việc phạt tạ trong các họ đạo, và nơi nào 

cha bổn sở ưng thuận thì giúp lập hội Phạt tạ, 

và đã tổ chức được hội Phạt tạ trong 43 họ đạo 

thuộc địa phận Vĩnh Long, 28 họ đạo thuộc địa 

phận Sàigòn, 27 họ đạo thuộc địa phận Cần 

Thơ-Long Xuyên và 6 họ đạo thuộc địa phận 

Cambodge. Năm 1953, Đức cha Phêrô Ngô Đình Thục nhận 

thấy cách tổ chức của hội Phạt tạ chú trọng đến gia đình và 

muốn cho hội hoạt động hướng về gia đình nhiều hơn, nên Đức 

cha thêm hai chữ GIA ĐÌNH vào tên của hội, từ đó hội có danh 

hiệu chính thức là ĐOÀN THỂ  GIA ĐÌNH PHẠT TẠ. 

 

Điều 2:  - SỰ HỢP NHẤT HAI ĐOÀN THỂ: 

- Năm 1998 khi về phụ trách TGP Sàigòn, 

Đức Tổng giám mục Gioan Baotixita Phạm 

Minh Mẫn, nhận thấy hai đoàn thể đang hiện 

diện trong TGP đều nhắm đến việc cổ động 

lòng tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu, nên ngày 

14/4/1999, ngài quyết định hiệp nhất hai đoàn 

thể này thành một HỘI ĐOÀN CÔNG GIÁO 

TIẾN HÀNH duy nhất, dành cho cả hai giới 

nam và nữ và giao linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Ánh thực 

hiện việc hiệp nhất này và phụ trách hướng dẫn sinh hoạt. 
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- Ngày 15/10/1999 trong phiên họp tại Tòa giám mục TGP 

Sàigòn, được sự ủy nhiệm của Đức TGM G.B Phạm Minh Mẫn, 

cha G.B Võ Văn Ánh, Tổng linh hướng, đã 

chính thức công bố công nhận sự hiệp nhất 

hai đoàn thể Liên minh Thánh Tâm và Gia 

đình Phạt tạ với danh xưng thống nhất: 

ĐOÀN THỂ GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH 

TÂM (GĐPTTT) và công nhận Ban chấp 

hành (BCH) GĐPTTT giáo phận đầu tiên 

gồm 15 thành viên được bầu chọn ngày 

10/10/1999 tại  giáo xứ Tân Định, nhiệm kỳ 3 năm (1999-2002) 

do ông cố Đaminh Phạm Đình Dư làm Trưởng ban. 

 - Ngày 26/10/2002, BCH GĐPTTT TGP Sàigòn đã tiến hành bầu 

chọn một BCH nhiệm kỳ mới (2002-2005) gồm 27 thành viên, 

anh Giuse Huỳnh Bá Song đã được bầu làm Trưởng ban và anh 

tiếp tục được cộng đoàn tín nhiệm trong các nhiệm kỳ kế tiếp 

(2005-2011) và từ 2011 đến nay.  

- Ngày 15/10/2005, trong hồ sơ đăng ký hoạt động hội đoàn tôn 

giáo do anh Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng ban BCH 

GĐPTTTCG TGP Sàigòn gửi đến Đức cha Phaolo Nguyễn Văn 

Hòa, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam xin đăng ký 

hoạt động của đoàn thể trong cả nước và đã được Đức cha 

Phaolo chấp thuận với danh xưng đăng ký chính thức: ĐOÀN 

THỂ GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM VIỆT NAM. Cũng trong 

năm này, được sự động viên của Đức Hồng y G.B Phạm Minh 

Mẫn, được sự khuyến khích cho phép của quý Đức giám mục 

các giáo phận trong cả nước và cũng để đáp ứng yêu cầu tái lập 

đoàn thể truyền thống tại các giáo phận, nên ngày 27/8/2005 tại 

hội trường giáo xứ Tân Định, dưới sự chủ tọa của cha Tổng linh 
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hướng G.B Võ Văn Ánh, đồng thời với việc bầu chọn BCH 

GĐPTTTCG TGP nhiệm kỳ (2005-2008), hội nghị cũng bầu ra 

BCH lâm thời GĐPTTT VN do anh Giuse Huỳnh Bá Song làm 

Trưởng ban với nhiệm vụ mời gọi, hỗ trợ tái lập và hình thành 

BCH GĐPTTT các cấp trong cả nước. 

- Ngày 19/3/2011, trong văn bản “Chỉ dẫn tổ 

chức và sinh hoạt đoàn thể Gia đình Phạt tạ 

Thánh Tâm Chúa Giêsu”, Đức Hồng y Gioan 

Baotixita Phạm Minh Mẫn chính thức bổ nhiệm 

cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng làm Tổng linh 

hướng, với danh xưng đầy đủ của đoàn thể là 

GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA 

GIÊSU (GĐPTTTCG). 

- Ngày 20/03/2012, do yêu cầu cần hỗ trợ hoạt 

động tông đồ của đoàn thể đang phát triển 

thuận lợi trong và ngoài TGP, Đức Hồng y G.B 

Phạm Minh Mẫn đã bổ nhiệm cha Đaminh Trần 

Đức Công nhiệm vụ linh mục đồng hành, đặc 

trách Hỗ trợ công tác Phát triển, Ơn gọi và 

Truyền giáo của đoàn thể trong cả nước. 

- Ngày 12/11/2014, trong đại hội kỷ niệm 15 năm hiệp nhất hình 

thành và phát triển của đoàn thể GĐPTTTCG VN được tổ chức 

tại giáo xứ Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sàigòn, dưới sự 

chủ tọa của cha TLH GĐPTTTCG VN Vinhsơn Nguyễn Văn 

Hồng và 6 cha Tổng linh hướng giáo phận, đại diện BCH 

GĐPTTTCG tại 16 giáo phận trong cả nước. BCH lâm thời 

GĐPTTTCG VN đã tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ điều hành hoạt 

động của đoàn thể, đồng thời tiến hành tổ chức bầu chọn chính 

thức BCH GĐPTTTCG VN nhiệm kỳ 2014-2020 với sự hiện diện 
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của 12 cha linh hướng, 24 đại diện BCH GĐPTTTCG các giáo 

phận trong cả nước và Vương quốc Campuchia. Kết quả với số 

phiếu tín nhiệm 35/36, anh Giuse Huỳnh Bá Song đã được bầu 

chọn là Trưởng ban điều hành BCH GĐPTTTCG VN nhiệm kỳ 

2014-2020. 

- Ngày 27/4/2016, theo đề xuất của BCH 

GĐPTTTCG TGP Sàigòn về việc cần có thêm 

cha linh hướng để hỗ trợ  việc soạn thảo tài liệu 

và huấn luyện, đào tạo nhân sự phục vụ sinh 

hoạt của đoàn thể, Đức cha Phaolo Bùi Văn 

Đọc, Tổng giám mục TGP Sàigòn, đã bổ nhiệm 

cha Giuse Nguyễn Quốc Thắng vào nhiệm vụ 

Phó Tổng linh hướng phụ trách huấn luyện cho đoàn thể. 

NGƯỜI PHỤ TRÁCH TIÊN KHỞI VÀ HIỆN NAY: 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 3: TÔN CHỈ: “HỢP NHẤT VỚI CHÚA GIÊSU 

KITÔ YÊU THƯƠNG CỨU ĐỘ NHÂN LOẠI” 

   GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM 

(GĐPTTTCG VN) là một đoàn thể Công giáo Tiến hành trong tổ 

chức tông đồ giáo dân của Giáo hội Việt Nam, chuyên việc cầu 

nguyện và hoạt động tông đồ, lấy việc tôn sùng Thánh Tâm 
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Chúa Giêsu làm nền tảng cho mọi hoạt động trong sự hợp nhất 

với Chúa Giêsu, Đấng yêu thương và cứu độ nhân loại. 

Điều 4: MỤC ĐÍCH: “THÁNH HÓA BẢN THÂN - 

LOAN TRUYỀN TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ” 

   GĐPTTTCG VN hướng đời sống cầu nguyện và mọi hoạt động 

tông đồ vào những mục đích: 

 - Loan truyền Tin Mừng Sự Sống, Tình Thương và Lòng 

Thương Xót vô biên của Chúa. 

 - Cổ động lòng tôn sùng và đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

 - Thánh hóa bản thân và gia đình, mời gọi thực hiện ơn gọi sứ 

mạng tông đồ của người Kitô hữu. 

 - Thực thi sứ mạng yêu thương, phục vụ đối tượng nghèo khổ, 

cơ nhở đặc biệt đối với người bất hạnh. 

 - Hợp nhất với Thánh Tâm Chúa Giêsu sống đức tin Công giáo 

trong môi trường gia đình và xã hội nhằm ngăn ngừa, hạn chế 

thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội. 

 

Điều 5: LINH ĐẠO : 

“ LẤY TÌNH YÊU ĐÁP LẠI TÌNH YÊU“ 

   GĐPTTTCG VN quyết tâm tiến bước trên bước đường tình 

yêu của Chúa nhằm thắp lên ngọn lửa yêu thương của Thánh 

Tâm Chúa Giêsu trong lòng mọi người, mọi gia đình, mọi môi 

trường sống, để cộng tác với Chúa biến đổi tất cả nên muối 

men, nên ánh sáng Tin Mừng Sự Sống và Tình Thương của 

Chúa trong lòng xã hội hôm nay. Nhờ đó, GĐPTTTCG VN trở 

thành Giáo hội tại gia, Giáo hội Chúa Giêsu hiện diện ở giữa 

Dân Người, Giáo hội vì loài người. 

  PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU có nghĩa là: 
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- Đền tạ những sai sót, lỗi lầm mà con người xúc phạm đến 

Thánh Tâm Chúa. 

- Ý thức tín thác hoàn toàn vào tình yêu và lòng thương xót vô 

biên của Chúa đối với gia đình nhân loại. 

- Và quyết tâm loan báo Tin Mừng cùng mở rộng Nước Chúa là 

nước chan hòa ánh sáng Chân Lý và Tình Yêu, ánh sáng An 

Bình. 

ĐIỀU 6: KHẨU HIỆU : 

            “HY SINH – YÊU THƯƠNG – PHỤC VỤ 

                    ĐỂ NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN” 

 

 

 

CHƯƠNG II 

HỆ THỐNG TỔ CHỨC 

 

Điều 7: GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA 

GIÊSU VIỆT NAM được tổ chức theo 4 cấp: 

- Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm CG trung ương. 

- Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm CG giáo phận. 

- Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm CG giáo hạt. 

- Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm CG giáo xứ (xứ đoàn). 

Điều 8: CHA LINH HƯỚNG 

   Các cấp của đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa 

Giêsu Việt Nam đều được hướng dẫn và đồng hành bởi một cha 

linh hướng. Riêng cấp giáo phận và trung ương, linh mục phụ 

trách đoàn thể có danh xưng là cha Tổng linh hướng. 
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Điều 9: LỄ BỔN MẠNG 

   Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam có hai lễ 

mừng kính trọng thể là: lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và lễ Chúa 

Kitô Vua. Riêng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu được chọn là lễ 

mừng kính chính của đoàn thể. 

 

 

 

 

CHƯƠNG III 

ĐOÀN VIÊN 

 

Điều 10: ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP ĐOÀN THỂ 

GĐPTTTCG VN: 

a- Cá nhân: 

  - Nam và nữ giới từ 18 tuổi trở lên trong các gia đình Công 

giáo. 

  - Tự nguyện gia nhập, hoạt động theo tinh thần và điều lệ của 

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam. 

 - Sau 6 tháng tập sự, chấp hành tốt theo điều lệ nội quy đoàn 

thể, có lòng đạo đức, có nhiệt tâm phục vụ, tình nguyện gia nhập 

và được tuyên hứa theo nghi thức của GĐPTTTCG VN sẽ trở 

thành đoàn viên chính thức. Trong thời gian dự bị, đoàn viên dự 

bị được tham dự tất cả các mặt sinh hoạt của xứ đoàn, được 

mang cà-vạt, dây đeo, của đoàn thể nhưng chưa được mang 

huy hiệu và tham gia ứng cử, bầu cử, cũng như biểu quyết trong 

các phiên họp như đoàn viên chính thức. 
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b- Tập thể: 

   Các thành viên trong giáo xứ đã học tập và sinh hoạt theo nội 

quy của đoàn thể sau 6 tháng thực tập, và có sự cho phép của 

cha chính xứ sẽ được thành lập xứ đoàn, chính thức tuyên hứa 

gia nhập vào đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu 

Việt Nam. 

 

Điều 11: NHIỆM VỤ THIÊNG LIÊNG CỦA ĐOÀN VIÊN: 

A- TUÂN GIỮ 5 ĐIỀU HỨA LÀ: 

1. Tham dự và rước lễ Thánh lễ Đền tạ thứ Sáu đầu tháng của 

đoàn thể. 

2. Giữ lễ ngày Chúa nhật và thúc giục người khác cũng giữ lễ 

ngày này, nhất là các thành viên trong gia đình mình. 

3. Không nói những điều lỗi đức trong sạch và ra sức làm cho 

những người khác cũng đừng nói những điều ấy. 

4. Giữ đức tiết độ, không vướng mắc các tệ nạn xã hội. 

5. Vâng phục các mệnh lệnh của Giáo hội. 

B- THỰC THI CÁC VIỆC ĐẠO ĐỨC: 

- Hằng ngày đọc kinh Dâng ngày và Dâng mình cho Thánh Tâm 

Chúa.  

- Tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa trong ngày Đền 

tạ thứ Sáu đầu tháng. 

- Tham dự giờ Thánh, chầu Thánh Thể tại nhà thờ, giờ kinh 

Đền tạ luân phiên tại các gia đình trong toán. 

- Tôn Vương Thánh Tâm Chúa trong gia đình, cổ động cho 

nhiều người nhất là thành viên trong gia đình mình tôn sùng 

và yêu mến Thánh Tâm Chúa. 
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Điều 12: NHIỆM VỤ TÔNG ĐỒ CỦA ĐOÀN VIÊN 

- Làm việc tông đồ bằng chính đời sống đạo đức, bác ái, yêu 

thương và phục vụ, làm gương sáng trong gia đình, nơi giáo xứ 

và ngoài xã hội. 

- Vâng phục các mệnh lệnh của Giáo hội, tổ chức đoàn thể; 

khiêm nhượng, hòa nhã trong giao tiếp với mọi người trong sinh 

hoạt; nhiệt thành thực thi các nhiệm vụ của toán, đoàn, khi được 

phân công. 

- Quan tâm chăm sóc, thăm viếng, giúp đỡ anh em trong hội 

đoàn, đặc biệt khi lúc gặp hoạn nạn, đau yếu hay qua đời. 

- Nhiệt thành đóng góp vào quỹ đoàn cũng như cộng tác với 

đoàn thể trong việc chia sẻ bác ái cho người nghèo khó, bất 

hạnh, phục vụ tha nhân… 

- Tích cực tham dự các phiên họp của toán, xứ đoàn cũng như 

các sinh hoạt lễ hội truyền thống của đoàn thể. 

Điều 13: QUYỀN LỢI THIÊNG LIÊNG 

   Người đoàn viên và gia đình được hưởng MƯỜI HAI ĐIỀU 

CHÚA HỨA BAN cho những ai kính thờ Thánh Tâm Chúa 

Giêsu: 

1. Ta sẽ ban mọi ơn cần thiết cho đời họ 

2. Ta sẽ ban sự bình an cho gia đình họ 

3. Ta sẽ an ủi họ trong lúc đau khổ. 

4. Ta sẽ là nơi trú ẩn chắc chắn cho họ suốt đời, nhất là trong 

giờ phút lâm chung. 

5. Ta sẽ ban mọi phúc lành cho công việc họ làm. 

6. Những kẻ tội lỗi sẽ gặp nơi Trái Tim Ta một nguồn tình yêu vô 

tận. 

7. Những linh hồn nguội lạnh sẽ chóng trở nên sốt sắng. 

8. Những linh hồn sốt sắng trở nên trọn lành. 
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9. Ta sẽ chúc Phúc lành cho gia đình nào tôn thờ Trái Tim Ta. 

10. Ta sẽ ban cho những vị linh mục được những ơn riêng để 

cảm hóa lòng người cứng cỏi. 

11. Ta sẽ khắc vào Trái Tim Ta tên những người cổ động, tuyên 

truyền việc đạo đức, tôn thờ Thánh Tâm Ta. 

12. Ta hứa sẽ ban cho những ai rước lễ chín ngày thứ Sáu đầu 

tháng liên tiếp ơn thống hối trong giờ lâm chung, và không 

phải chết khi linh hồn đang mất ơn nghĩa Thánh, khi chưa kịp 

lãnh nhận các Bí Tích cần thiết. 

Điều 14: QUYỀN LỢI VẬT CHẤT 

- Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh và đặc trưng thu nhập của 

từng xứ đoàn, đồng thời dựa vào nề nếp sinh hoạt Hiếu, Hỷ 

cũng như hoàn cảnh cụ thể của từng đoàn viên trong giáo xứ mà 

mỗi xứ đoàn Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu sở tại sẽ 

đưa ra các chăm sóc quyền lợi vật chất phù hợp với đoàn viên 

của mình. 

- Được cộng đoàn cầu nguyện khi đau yếu, bệnh tật  trong các 

sinh hoạt. Khi qua đời, được anh chị em đoàn viên trong đồng 

phục với cờ đoàn tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

Điều 15: ĐOÀN VIÊN BỊ LOẠI 

   Đây là điều bất khả kháng của đoàn thể khi các yếu tố vận 

động, thuyết phục, hòa giải, khuyên nhủ… người vi phạm không 

đạt hiệu quả. Người đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm 

Chúa Giêsu chỉ bị loại khi có đời sống đạo đức xúc phạm đức tin 

Công giáo, trong sinh hoạt gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ và 

không có lòng hoán cải. Mọi quyết định liên quan đến việc loại 

người đoàn viên cần được tìm hiểu, cân nhắc cẩn trọng, thông 

qua biểu quyết của BCH xứ đoàn và luôn phải có sự chấp thuận 

của cha linh hướng. 
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CHƯƠNG IV 

TOÁN – LIÊN TOÁN 

Điều 16: Đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu 

trong giáo xứ được sinh hoạt nền tảng nơi các gia đình đoàn 

viên bằng việc quy tụ lại thành từng toán nhỏ theo địa bàn của 

giáo khu. Mỗi giáo khu có thể có nhiều Toán, mỗi Toán bao gồm  

từ 10-15 đoàn viên, gia đình sống gần gũi nhau trong một khu 

vực nhỏ do Ban Điều hành Toán gồm một Toán trưởng và một 

Toán phó  phụ trách. Nơi nào có nhiều Toán, nếu cần thiết, có 

thể thành lập Liên toán do Liên toán trưởng phụ trách. 

Điều 17: NHIỆM VỤ CỦA  BAN ĐIỀU HÀNH TOÁN 

(LIÊN TOÁN) 

a- TOÁN TRƯỞNG  (LIÊN TOÁN TRƯỞNG) 

- Lưu giữ danh sách đoàn viên, thông báo, phổ biến các tin tức, 

tài liệu sinh hoạt của đoàn thể đến các gia đình đoàn viên. 

- Mời gọi, tổ chức điều hành giờ kinh Đền tạ luân phiên trong các 

gia đình đoàn viên trong Toán (Liên toán) và cộng đoàn. 

- Vận động và hỗ trợ xứ đoàn tổ chức thực hiện nghi thức Tôn 

Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu cho các gia đình Công giáo 

trong giáo khu. 

- Tham dự các phiên họp do BCH xứ đoàn tổ chức nhằm báo 

cáo phản ảnh tình hình sinh hoạt của Toán (Liên toán) và ghi 

nhận mọi sinh hoạt, nhiệm vụ được cấp trên phân công. 

- Tổ chức thăm viếng các gia đình đoàn viên và cộng đoàn trong 

giáo khu khi hữu sự. 

- Mời gọi, giới thiệu thành viên mới gia nhập đoàn thể, hàng 

tháng cập nhật tình hình tăng giảm đoàn viên báo cáo về BCH 

xứ đoàn theo biểu mẫu chung. 
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b- TOÁN PHÓ KIÊM THƯ KÝ:  

   Hỗ trợ Toán trưởng trong các sinh hoạt của Toán và thay thế  

điều hành Toán khi Toán trưởng vắng mặt.  

 

 

 

CHƯƠNG V 

BAN CHẤP HÀNH GĐPTTTCG CẤP XỨ ĐOÀN 

Điều 18: MỤC ĐÍCH 

   Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu là đoàn thể Công 

giáo Tiến hành, được thành lập tại giáo xứ nhằm quy tụ các 

thành viên giáo dân nhiệt thành với nhiệm vụ tông đồ, muốn 

phục vụ Giáo hội theo linh đạo của đoàn thể. Ở cấp giáo xứ 

được gọi là xứ đoàn và được điều hành bởi một Ban Chấp hành 

được hình thành bởi sự chấp thuận và trực tiếp hướng dẫn của 

linh mục chính xứ; với vai trò cộng tác và thực thi các nhiệm vụ 

của giáo xứ do cha chính xứ và ban MVGX (Ban Hành giáo) điều 

hành và phân công. 

Điều 19: SINH HOẠT NỀN TẢNG CỦA XỨ ĐOÀN 

   Nhiệm vụ chính của xứ đoàn là tổ chức và hướng dẫn các 

đoàn viên và gia đình thực hiện tốt nhiệm vụ tông đồ theo linh 

đạo của đoàn thể tại giáo xứ, để giúp mọi người có thể trở thành 

những chứng nhân cho Chúa trong việc yêu thương, phục vụ 

Giáo hội  và tha nhân. Do đó, sinh hoạt nền tảng của xứ đoàn 

phải được thực hiện thường xuyên trong các Toán, nơi quy tụ 

các gia đình đoàn viên sống gần gũi nhau trong các khu, xóm 

của giáo xứ. Sinh hoạt của người đoàn viên và gia đình ở Toán 

nhằm: 
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- Cổ động và thực hiện việc đạo đức tôn thờ Thánh Tâm Chúa 

bằng: tổ chức nghi thức Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu, 

làm giờ kinh Đền tạ luân phiên trong các gia đình. 

- Mời gọi đoàn viên và gia đình trong Toán tham dự các việc đạo 

đức, đền tạ khác của đoàn thể và trong giáo xứ: Chầu Thánh 

Thể, tham dự Thánh lễ Đền tạ thứ Sáu đầu tháng, suy ngắm 

chặng Đàng Thánh Giá, tháng kinh Mân Côi, tháng kính Đức 

Mẹ… 

   Sinh hoạt của người đoàn viên và gia đình nơi Toán chính là 

nền tảng tạo nên sức sống và sự bền vững của đoàn thể 

GĐPTTTCG trong lòng Giáo hội và xã hội. Ở đó, người đoàn 

viên và gia đình luôn được nhắc nhở biết thánh hóa đời sống 

bản thân và gia đình bằng việc mỗi ngày thường xuyên đọc kinh 

Dâng mình, Dâng ngày cho Chúa; tham dự giờ kinh Đền tạ luân 

phiên hàng tuần trong Toán và hằng tháng tham dự các sinh 

hoạt đạo đức trong giáo xứ cũng như tham gia các hoạt động hội 

họp định kỳ của xứ đoàn. 

Điều 20: SINH HOẠT THƯỜNG KỲ CỦA XỨ ĐOÀN: 

   Hoạt động theo hướng giúp đoàn viên và gia đình biết hợp 

nhất với Thánh Tâm Chúa trong đời sống đạo, biết thánh hóa đời 

sống để có thể trở thành những tông đồ cầu nguyện và dấn thân 

phục vụ Giáo hội và tha nhân. 

+ Tông đồ cầu nguyện: 

         Mời gọi mọi đoàn viên và gia đình: 

- Biết Phúc Âm hóa đời sống để có thể thánh hóa bản thân và 

gia đình bằng việc thường xuyên tham dự thánh lễ, học hỏi Lời 

Chúa, tham dự các sinh hoạt đạo đức nơi giáo xứ. 
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- Biết chuyên cần cầu nguyện và cùng nhau đọc kinh tối trong 

gia đình, tham gia các giờ kinh Đền tạ luân phiên cùng các gia 

đình trong Toán nhất là mạnh dạn đón Chúa vào làm chủ gia 

đình qua nghi thức Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

+ Tông đồ dấn thân: 

- Trở nên chứng nhân Tin Mừng của Chúa bằng việc biết kiện 

toàn đời sống Đức Tin: Khám phá – Tuyên xưng – Cử hành Chia 

sẻ Đức Tin cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ; sống và rao 

giảng Lời Chúa; trau dồi, thực thi giáo lý Giáo hội Công giáo 

trong đời sống hàng ngày. 

- Trở nên chứng nhân Tình Yêu của Chúa qua việc sống theo 

mẫu gương của gia đình Thánh Gia Nazareth; biết yêu thương 

nhau và yêu thương phục vụ mọi người nhất là biết chia sẻ với 

người nghèo khó, bất hạnh không phân biệt thành phần, tôn 

giáo. 

  Để thực hiện được những điều này, xứ đoàn cần tổ chức các 

sinh hoạt thường kỳ như sau: 

a- ĐOÀN VIÊN: 

#  Hằng ngày: 

- Mời gọi đoàn viên trong các Toán đọc kinh Dâng ngày và Dâng 

mình cho Chúa. Trong ngày, nếu có thể đọc thêm kinh Lạy Cha, 

kinh Tin, Cậy, Mến; suy gẫm một Mầu nhiệm Mân Côi. 

 # Thứ Sáu hằng tuần (hoặc các ngày phù hợp trong tuần): 

- Tham gia cùng cộng đoàn dự suy ngắm Đàng Thánh Giá; giờ 

kinh Đền tạ luân phiên, giờ kinh Tôn Vương tại các gia đình 

trong Toán. 

- Dự họp Toán (mỗi tháng một lần ở tuần kế tiếp sau sinh hoạt 

thường kỳ của xứ đoàn, có thể thực hiện sau giờ kinh Đền tạ 
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luân phiên, thời gian khoảng từ 15 đến 20 phút để được thông 

báo tình hình hoạt động của xứ đoàn). 

 # Thứ sáu đầu tháng: 

- Cùng cộng đoàn chầu Đền tạ Thánh Thể, tham dự và rước lễ 

Thánh lễ Đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

- Dự sinh hoạt họp mặt mở rộng thường kỳ của xứ đoàn (nếu 

được mời tham dự). 

- Tham dự các đợt thường huấn, tĩnh tâm, chia sẻ bác ái do giáo 

xứ và BCH cấp trên tổ chức. 

b- BCH XỨ ĐOÀN: 

# Hằng tháng: 

- Tổ chức các sinh hoạt đạo đức của xứ đoàn: 

    * Thứ Sáu đầu tháng: chầu Đền tạ Thánh Thể, thánh lễ Đền tạ 

Thánh Tâm Chúa Giêsu thứ Sáu đầu tháng; họp thường kỳ BCH 

xứ đoàn hoặc họp BCH mở rộng đoàn viên để báo cáo hoạt 

động. 

    * Hằng tuần: Kết hợp với các Toán mời cha xứ tổ chức nghi 

thức Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu cho các gia đình Công 

giáo trong giáo xứ. 

    * Huy động đoàn viên thực hiện các nhiệm vụ tông đồ, chia sẻ 

bác ái do giáo xứ hay BCH cấp trên phân công. 

#  Hằng năm: 

   BCH xứ đoàn tổ chức họp tổng kết báo cáo hoạt động của 

đoàn thể trong giáo xứ. 

Điều 21: THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH (BCH) XỨ 

ĐOÀN. 

  BCH xứ đoàn gồm có: BAN THƯỜNG TRỰC và các Ủy viên 

BCH xứ đoàn. 
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- Ban Thường trực bao gồm 5 thành viên trong xứ đoàn được 

bầu chọn chính thức, được phân công các nhiệm vụ: Đoàn 

trưởng, Đoàn phó Nội vụ, Đoàn phó Ngoại vụ, Thư ký và Thủ 

quỹ  hoạt động với sự điều hành trực tiếp của Đoàn trưởng và 

sự hướng dẫn của cha linh hướng xứ đoàn. 

  - Các Toán trưởng (Liên toán trưởng ) không tham gia các 

nhiệm vụ trên đều là ủy viên BCH xứ đoàn. 

Điều 22: NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN 

   Đoàn thể là một bộ phận không thể tách rời trong giáo xứ, do 

đó mọi sinh hoạt của đoàn thể phải được BCH xứ đoàn điều 

hành trong tinh thần vâng phục và cộng tác với cha chính xứ và 

Ban MVGX; ngoài ra BCH xứ đoàn còn thực hiện các nhiệm vụ 

chuyên môn của đoàn thể như sau:  

- Tổ chức điều hành các phiên họp và mọi sinh hoạt của xứ 

đoàn. 

- Mời gọi, thâu nhận, huấn luyện và tổ chức tuyên hứa cho đoàn 

viên mới sau thời gian tập sự 6 tháng. 

- Động viên, nhắc nhở các đoàn viên vi phạm nội quy. 

- Chọn thành viên điều hành các Toán (Liên toán). 

- Đề cử 2 thành viên của BCH xứ đoàn (Đoàn trưởng và 1 thành 

viên BCH, được sự chuẩn thuận của cha linh hướng) tham gia 

vào BCH GĐPTTTCG giáo hạt. 

- Phổ biến các văn bản hướng dẫn và phân công thực hiện các 

chỉ thị của giáo xứ và BCH cấp trên. 

- Quản lý các tài liệu, sổ sách và tài sản của xứ đoàn. 

- Tạo điều kiện mời gọi, hướng dẫn, bồi dưỡng, phân công thực 

hiện các nhiệm vụ hoạt động tông đồ của đoàn thể nơi các thành 

viên trẻ trong BCH để có lực lượng điều hành kế thừa trong 

tương lai. 
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Điều 23: NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN BCH XỨ ĐOÀN 

1- Đoàn trưởng: 

   Là người đứng đầu BCH dưới sự hướng dẫn của cha linh 

hướng có nhiệm vụ: 

- Dựa vào phương hướng hoạt động của BCH cấp trên và định 

hướng phân công của cha linh hướng cùng Ban MVGX để lên kế 

hoạch phát triển, tổ chức hoạt động trong năm cho xứ đoàn. 

- Điều hành khai mạc, bế mạc, các sinh hoạt hội họp của xứ 

đoàn. 

- Trực tiếp tham dự các phiên họp của Ban MVGX mở rộng, Ban 

chấp hành cấp trên để nhận lãnh sự hướng dẫn của cha linh 

hướng; sự phân công, các chỉ thị công tác của giáo xứ và của 

đoàn thể mà xứ đoàn phải thực hiện… cũng như có điều kiện 

trình bày, phản ảnh những khó khăn thuận lợi trong hoạt động 

của xứ đoàn để cha linh hướng và BCH cấp trên có biện pháp 

hổ trợ cần thiết. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong BCH xứ 

đoàn theo qui định của nội quy đoàn thể. 

- Thay mặt xứ đoàn tham dự các sinh hoạt lễ, hội, thăm viếng, 

chia sẻ… được giáo xứ tổ chức hầu thể hiện được tinh thần  

cộng tác và hiệp thông của đoàn thể trong cộng đồng giáo xứ. 

2- Đoàn phó nội vụ: 

    Là người đảm trách hỗ trợ Đoàn trưởng trong việc tổ chức các 

sinh hoạt nội bộ của xứ đoàn và điều hành các hoạt động của xứ 

đoàn khi đoàn trưởng vắng mặt. Ngoài ra, Đoàn phó nội vụ còn 

đảm trách các phần việc chuyên môn như: 

- Quản lý nề nếp sinh hoạt nội bộ của đoàn thể: đồng phục, tác 

phong sinh hoạt, ngôn ngữ giao tiếp… trong các hoạt động hội 

họp, các mặt hoạt động tông đồ phục vụ giáo hội và xã hội. 
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- Lên kế hoạch tổ chức các giờ kinh, lễ, nghi thức rước kiệu, 

khánh tiết… phục vụ các sinh hoạt đạo đức và lễ hội của xứ 

đoàn. 

- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn của đoàn thể, soạn thảo thực 

hiện các nghi thức, giờ kinh cầu nguyện tại các gia đình đoàn 

viên và ân nhân. 

- Xét đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể có thành 

tích hoặc vi phạm kỷ luật của đoàn để BCH xứ đoàn thông qua 

cha linh hướng quyết định. 

3- Đoàn phó ngoại vụ: 

   Là người hỗ trợ Đoàn trưởng trong việc định hướng sinh hoạt 

của xứ đoàn theo đúng điều lệ, nội quy đoàn thể; nghiên cứu tài 

liệu của đoàn thể nhằm hỗ trợ công tác phát triển đoàn thể trong 

và ngoài xứ đoàn. Ngoài ra, Đoàn phó ngoại vụ còn đảm trách 

những phần việc chuyên môn như sau: 

- Liên lạc với các đoàn thể bạn trong giáo xứ; liên hệ với các xứ 

đoàn bạn và BCH các cấp để trao đổi thông tin sinh hoạt của 

đoàn thể. 

- Trang bị kiến thức và tài liệu cơ bản của đoàn thể để có thể liên 

lạc, tổ chức gặp gỡ trình bày giới thiệu về sinh hoạt của đoàn thể 

với cha chánh xứ, Ban MVGX, phục vụ cho việc phát triển đoàn 

thể. 

- Phụ trách công tác BA trong xứ đoàn: có kế hoạch quan tâm hỗ 

trợ, chăm sóc các gia đình đoàn viên, cộng tác với giáo xứ, BCH 

cấp trên trong việc thực hiện nhiệm vụ tông đồ bác ái, chia sẻ 

cho những gia đình nghèo khó, những mãnh đời bất hạnh, neo 

đơn, già yếu… trong và ngoài giáo xứ; thăm viếng ân nhân, 

thành viên BCH các cấp trong và ngoài giáo xứ trong những lúc 

bệnh tật, khó khăn, hoạn nạn… 
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- Khi đoàn viên, ân nhân, thành viên BCH các cấp cư trú trong 

xứ đoàn qua đời: thông báo cho BCH cấp trên để tổ chức viếng 

xác, cầu nguyện, xin lễ và tham gia tiễn đưa.  

- Hỗ trợ tổ chức các cuộc hành hương, tĩnh tâm của xứ đoàn do 

giáo xứ và đoàn thể tổ chức. 

- Tổ chức, điều hành lực lượng đoàn viên tham gia các chương 

trình lao động công ích phục vụ các mặt sinh hoạt của giáo xứ và 

đoàn thể. 

4- Thư ký: 

   Là người có nhiệm vụ đề xuất trang bị và lưu giữ các loại sổ 

sách, tài liệu cần thiết của xứ đoàn: sổ danh sách đoàn viên, sổ 

lưu trử công văn đi và đến, sổ ân nhân BCH các cấp, sổ biên 

bản các buổi họp… Ngoài ra, Thư ký còn có nhiệm vụ: 

- Lên lịch họp và chuyển thông báo, thư mời đến các thành viên 

được dự họp theo quyết định của BCH xứ đoàn. 

- Chuẩn bị phòng họp theo qui định của đoàn thể, trang thiết bị, 

tài liệu phục vụ sinh hoạt hội họp của xứ đoàn. 

- Kiểm diện thành viên tham dự theo thư mời và ghi chép, lập 

biên bản nội dung các buổi họp. 

- Lưu trử công văn đi và đến cũng như cập nhật số liệu các loại 

sổ sách của xứ đoàn; qua đó, hàng tháng bổ sung các số liệu 

liên quan của xứ đoàn vào mẫu báo cáo của đoàn thể để lưu trử 

và gởi lên cấp trên. 

- Quản lý sổ biên bản các phiên họp để có thể soạn thảo đúc kết 

thành quả sinh hoạt hàng năm của xứ đoàn, phục vụ cho các lễ 

tổng kết, đại hội của giáo xứ và đoàn thể. 

- Hỗ trợ kiểm toán với Thủ quỹ trong việc báo cáo thu, chi của xứ 

đoàn. 
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- Soạn thảo các văn bản, thư mời, phổ biến tài liệu… đến các 

Toán (Liên toán) và đoàn viên để phục vụ cho sinh hoạt của xứ 

đoàn. 

5- Thủ quỹ: 

   Là người có nhiệm vụ quản lý và phát triển nguồn quỹ của xứ 

đoàn với các  nhiệm cụ thể như sau: 

- Quản lý tiền mặt và thực hiện việc thu chi tài chính theo kế 

hoạch của xứ đoàn. 

- Có kế hoạch vận động ân nhân BCH các cấp, mở sổ ân nhân 

để theo dõi và kịp thời thông báo cho BCH các cấp chăm sóc, 

phục vụ ân nhân khi hữu sự. 

- Quản lý sổ tài sản, sổ thu chi của xứ đoàn. 

- Kết hợp với Thư ký, hàng tháng tổng kết thu chi các nguồn quỹ, 

trình Đoàn trưởng phê duyệt xác nhận. 

- Dự toán kế hoạch thu chi cơ bản hàng năm của xứ đoàn để 

tham mưu cho BCH xứ đoàn trong việc sử dụng tài chính. 

- Báo cáo tài chính trong các phiên họp hàng tháng của BCH xứ 

đoàn. 

Điều 24: QUYỀN LỢI CÁC THÀNH VIÊN BCH XỨ 

ĐOÀN 

QUYỀN LỢI THIÊNG LIÊNG: 

+ Hưởng quy chế lợi ích thiêng liêng mà đoàn thể dành cho đoàn 

viên. 

QUYỀN LỢI VẬT CHẤT: 

+ Khi đau ốm nặng được BCH xứ đoàn đến ủy lạo, thăm viếng. 

+ Khi qua đời, được BCH GĐPTTTCG giáo hạt phối hợp với 

BCH xứ đoàn cùng cờ đoàn đến phân ưu, xin lễ, phúng viếng 
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cầu nguyện và tham gia tiễn đưa; được anh chị em đoàn viên 

trong đồng phục tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng.   

+ Tứ thân phụ mẫu, người bạn hôn phối của thành viên BCH 

đương nhiệm khi qua đời được đại diện BCH GĐPTTTCG giáo 

hạt và xứ đoàn đến phúng viếng, phân ưu. 

+ Thành viên BCH xứ đoàn đã mãn nhiệm khi qua đời: được đại 

diện BCH GĐPTTTCG giáo hạt và BCH xứ đoàn với cờ đoàn 

đến phúng viếng, phân ưu. 

Điều 25: QUỸ XỨ ĐOÀN 

 Được hình thành từ nguồn thu: 

- Tiền đóng góp nguyệt liễm, thu túi kín trong các phiên họp của 

đoàn viên. 

- Tiền vận động đóng góp từ các ân nhân. 

- Tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm. 

- Tiền hỗ trợ của cha linh hướng. 

Điều 26: NGUYỆT LIỄM ĐOÀN VIÊN: 

   Là số tiền mỗi thành viên tham gia vào một đoàn thể Công giáo 

Tiến hành phải đóng góp, thể hiện ý thức trách nhiệm, sự cộng 

tác gắn bó và góp phần vật chất của người đoàn viên vào hoạt 

động chung của đoàn thể mà mình tham gia. Nguyệt liễm của 

đoàn viên có thể được thu dưới hai phương thức:  

- Mỗi đoàn viên đóng một số tiền đoàn phí hàng tháng sẽ do 

BCH GĐPTTTCG từng giáo phận  quy định. 

- Các đoàn viên chuyền túi kín thu trong các phiên họp hàng 

tháng, đây là phương thức được khuyến khích thực hiện tại các 

xứ đoàn trong cả nước. 

   Thủ quỹ của xứ đoàn sẽ công bố trong  phiên họp số tiền quỹ 

thu được hàng tháng (hoặc trong năm) để nhập vào quỹ đoàn. 
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Nguyệt liễm đoàn viên chỉ nhằm để phục các chi phí sinh hoạt 

thường xuyên cơ bản của xứ đoàn; do đó tùy tình hình đời sống 

kinh tế của địa phương, BCH xứ đoàn có thể linh động áp dụng 

các phương thức thu hoặc tăng giảm số tiền thu nguyệt liễm cho 

phụ hợp với khả năng đóng góp của người đoàn viên. 

Điều 27: SỬ DỤNG QUỸ XỨ ĐOÀN: 

* Đoàn trưởng là người có quyết định chính trong việc sử dụng 

quỹ xứ đoàn. 

* Thủ quỹ là người thực hiện các quyết định thu, chi của đoàn 

trưởng và chịu trách nhiệm quản lý nguồn quỹ trước BCH và 

phải báo cáo đầy đủ về việc thu chi trong phiên họp hàng tháng 

của xứ đoàn.  

* Quỹ xứ đoàn đựơc sử dụng vào các việc như sau: 

- Chi phục vụ sinh hoạt thường xuyên của xứ đoàn: mua trang 

thiết bị, văn phòng phẩm, photo tài liệu…. 

- Đóng đoàn phí cho BCH GĐPTTTCG giáo hạt. 

- Chi thăm viếng ân nhân, đoàn viên, thành viên BCH các cấp khi 

hữu sự (nằm viện, qua đời). 

- Chi công tác phục vụ hỗ trợ sinh hoạt giáo xứ, công tác bác ái 

trong và ngoài giáo xứ theo quyết định chung của BCH xứ đoàn. 

* Đoàn trưởng được quyết định chi số tiền phục vụ các sinh hoạt 

thường xuyên của xứ đoàn. Trường hợp đặc biệt, do nhu cầu 

hoạt động, xứ đoàn cần chi một số tiền lớn trong quỹ hoặc số 

tiền vượt hơn số tiền quỹ hiện có; Đoàn trưởng phải triệu tập 

BCH để lấy ý kiến quyết định việc chi xuất, mọi quyết định chi 

xuất trường hợp này phải được sự chuẩn thuận của cha linh 

hướng. 

* Trường hợp bất đắc dĩ xứ đoàn không thể tiếp tục hoạt động 

nữa, Đoàn trưởng hoặc người có trách nhiệm trong BCH xứ 
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đoàn phải thông qua cha linh hướng triệu tập phiên họp toàn thể 

đoàn viên để quyết định xử lý số tài sản, nguồn quỹ của xứ đoàn 

còn lại theo ý kiến thống nhất chung. 

* Xứ đoàn phải lập sổ thu chi quản lý quỹ xứ đoàn do Thủ quỹ 

trực tiếp giữ. Hàng tháng, Thủ quỹ kết hợp cùng Thư ký kết toán 

việc thu chi trong tháng, trình Đoàn trưởng phê duyệt trước khi 

báo cáo quỹ đoàn trong phiên họp của BCH. 

 

 

 

 

CHƯƠNG VI 

BAN CHẤP HÀNH CẤP GIÁO HẠT 

 

Điều 28: MỤC ĐÍCH 

- BCH GĐPTTTCG giáo hạt là cấp điều hành chuyển tiếp giữa 

giáo phận và xứ đoàn, được hình thành với vai trò cầu nối, để 

giúp mọi hướng dẫn sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ tông đồ giáo 

dân của đoàn thể do BCH GP soạn thảo, đề xuất thực hiện được 

chuyển tiếp trung thực và hiệu quả đến các xứ đoàn.    

- Liên kết và hợp nhất hoạt động của các xứ đoàn theo đường 

hướng chung của đoàn thể; quan tâm hỗ trợ, nắm bắt và phản 

ảnh kịp thời những khó khăn, trở ngại mà các xứ đoàn gặp phải 

trong khi sinh hoạt cũng như trong mối tương quan với giáo hội 

địa phương về BCH giáo phận để có biện pháp giúp đỡ khắc 

phục. 

Điều 29: THÀNH VIÊN BCH GĐPTTTCG GIÁO HẠT 

   Ban Chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt có Ban Thường vụ và 

các Ủy viên BCH giáo hạt. 
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A- Ban Thường vụ: 

  Bao gồm 5 thành viên: 

 - Trưởng ban 

 - Phó trưởng ban nội vụ 

 - Phó trưởng ban ngoại vụ 

 - Thư ký  

 - Thủ quỹ 

B- Ủy viên BCH giáo hạt: 

   Đoàn trưởng các xứ đoàn không tham gia vào Ban Thường vụ 

đều là Ủy viên BCH GĐPTTTCG giáo hạt và có trách nhiệm 

tham gia các phiên họp thường kỳ của BCH giáo hạt. 

    Riêng ở những giáo phận có hoạt động phát triển thuận lợi, số 

đoàn viên đông, sinh hoạt đa dạng, có nhiều thành viên có năng 

lực chuyên môn phù hợp. BCH GĐPTTTCG cấp giáo hạt có thể 

bổ sung thêm các ủy viên phụ trách chuyên môn: Phát triển, Bác 

ái, Truyền thông… tùy theo nhân sự có khả năng phụ trách với 

sự chấp thuận của cha linh hướng giáo hạt. 

Điều 30: NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH GIÁO HẠT 

- Ban Thường vụ thường xuyên tham dự các phiên họp của BCH 

giáo phận. 

- Tổ chức, điều hành các phiên họp thường kỳ của giáo hạt để 

phổ biến nội dung sinh hoạt BCH giáo phận hướng dẫn cũng 

như ghi nhận tình hình hoạt động của các xứ đoàn để tổng kết 

báo cáo về BCH giáo phận. 

- Tổ chức, mời gọi, giới thiệu sinh hoạt của đoàn thể với các giáo 

xứ để có điều kiện thành lập xứ đoàn mới trong giáo hạt.  
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- Phân công thành viên luân phiên tham dự sinh hoạt thường kỳ 

của BCH các xứ đoàn để tạo tình hiệp thông, gắn kết với các 

đơn vị cơ sở. 

- Đề cử Trưởng ban và một thành viên BCH GĐPTTTCG giáo 

hạt tham gia  vào BCH GĐPTTTCG giáo phận. 

 

Điều 31: NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN BCH 

GĐPTTTCG GIÁO HẠT 

A- Trưởng Ban 

- Phụ trách điều hành tổng quát các hoạt động phục vụ nhiệm vụ 

của BCH giáo hạt, phân công thành viên BCH GĐPTTTCG giáo 

hạt đồng hành với BCH các xứ đoàn trong các sinh hoạt, hội 

họp, lễ hội. 

- Cùng với Ban Thường vụ GĐPTTTCG giáo hạt tham dự các 

phiên họp thường kỳ của BCH giáo phận. 

- Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tháng có sự đồng hành 

của cha linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt, thành viên BTV 

GĐPTTTCG giáo phận phụ trách liên giáo hạt để triển khai các 

định hướng, kế hoạch hoạt động được BCH giáo phận phổ biến 

đến các xứ đoàn trong giáo hạt. 

- Kết hợp với Ban Phát triển GĐPTTTCG giáo phận hoạch định 

kế hoạch phát triển: mời gọi, giới thiệu đoàn thể GĐPTTTCG đến 

các giáo xứ trong giáo hạt chưa có đoàn thể để phát triển hình 

thành xứ đoàn mới cũng như vận dụng sự hỗ trợ trong việc củng 

cố các xứ đoàn gặp khó khăn trong sinh hoạt. 

- Phân công các phần việc chuyên môn cho các thành viên của 

BCH giáo hạt. 

 



 
NỘI QUY GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM 

 

37 

 

B- Phó trưởng ban nội vụ: 

   Hỗ trợ Trưởng ban trong việc điều hành BCH giáo hạt và điều 

hành thay lúc Trưởng ban vắng mặt. Ngoài ra còn phụ trách các 

phần việc chuyên môn sau: 

- Lên kế hoạch và soạn các chương trình sinh hoạt đạo đức: 

Chầu Thánh thể, tĩnh tâm, hành hương, rước kiệu… do BCH 

giáo hạt phụ trách. 

- Đồng hành, nắm bắt phát huy những xứ đoàn hoạt động tông 

đồ hiệu quả cũng như tìm biện pháp hữu hiệu hỗ trợ những đơn 

vị trì trệ, gặp khó khăn. 

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể có thành tích 

tốt hoặc vi phạm kỷ luật trong giáo hạt để BCH GĐPTTTCG giáo 

phận có kế hoạch khen thưởng hay quyết định thực hiện việc kỷ 

luật. 

C- Phó trưởng ban ngoại vụ:  

- Nghiên cứu tài liệu của đoàn thể, hỗ trợ Trưởng ban trong việc 

tổ chức giới thiệu, huấn luyện tạo điều kiện hình thành, ra mắt 

xứ đoàn mới và có kế hoạch bồi dưỡng, củng cố các xứ đoàn sa 

sút, ngưng hoạt động. 

- Liên lạc kết nối với BCH các xứ đoàn trong giáo hạt, với BCH 

GĐPTTTCG các giáo hạt bạn, BCH GĐPTTTCG giáo phận và 

các đoàn thể bạn trong giáo hạt. 

- Hỗ trợ, tổ chức các cuộc hành hương, chia sẻ bác ái cho đoàn 

viên và BCH các xứ đoàn trực thuộc. 

- Phụ trách công tác BA trong giáo hạt ,phối hợp với Ban BA giáo 

phận, tổ chức vận động BCH các xứ đoàn trong giáo hạt thực 

hiện các chương trình chia sẻ bác ái phục vụ: các giáo điểm 

truyền giáo, nhà hưu dưỡng linh mục, tu sĩ, cô nhi viện, bệnh 

viện, trại phong… do BCH giáo phận tổ chức. 
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- Tổ chức thăm viếng, cầu nguyện phúng viếng: ân nhân, thành 

viên BCH các cấp  gặp hoạn nạn, bệnh tật cũng như qua đời 

trong phạm vi giáo hạt phụ trách. 

- Vận động, quan tâm hỗ trợ gia đình đoàn viên, thành viên BCH 

các cấp khi gặp bệnh tật, khó khăn trong khả năng của giáo hạt. 

- Nắm bắt, ghi nhận, soạn thảo và thông tin các sinh hoạt, lễ hội 

truyền thống của BCH giáo hạt, BCH các xứ đoàn trực thuộc về 

trang web và nội san truyền thông của đoàn thể trong giáo phận 

và trung ương. 

D- Thư ký:  

   Có nhiệm vụ lên kế hoạch tổ chức điều hành các phiên họp 

thường kỳ và đột xuất của BCH giáo hạt. Ngoài ra còn đảm trách 

những công việc chuyên môn sau: 

- Thông qua Trưởng ban, lên chương trình họp, lịch họp. Điểm 

danh, ghi chép, đúc kết biên bản các phiên họp. 

- Thông báo mời cha linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt, thành 

viên Ban Thường vụ phụ trách liên giáo hạt về tham dự phiên 

họp thường kỳ của BCH GĐPTTTCG giáo hạt. 

- Tiếp nhận báo cáo thường kỳ của các xứ đoàn để có thể cập 

nhật số liệu tăng giảm đoàn viên, tổng hợp các mặt sinh hoạt: 

đạo đức, bác ái, truyền giáo… của đoàn thể trong giáo hạt. 

- Soạn thảo các báo cáo tổng kết, các văn bản điều hành sinh 

hoạt, chuyển tiếp các công văn, tài liệu, thư ngỏ… của BCH giáo 

phận đến BCH các xứ đoàn trong giáo hạt. 

- Lưu trử: sổ sách, tài liệu văn bản của BCH giáo hạt; các báo 

cáo thường kỳ, cập nhập các số liệu sinh hoạt của các xứ đoàn; 

công văn đi và đến BCH các cấp. 

- Phụ trách hỗ trợ kế toán với thủ quỹ BCH giáo hạt. 
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E- Thủ quỹ 

   Chịu trách nhiệm thực hiện việc thu chi theo quyết định của 

Trưởng ban BCH giáo hạt và các phần việc như sau: 

- Quản lý tài chính, tài sản của BCH giáo hạt. 

- Mở sổ thu, chi theo qui định của đoàn thể. Hàng tháng kết hợp 

Thư ký kiểm toán tình hình thu chi, trình Trưởng ban xác nhận, 

phê duyệt. 

- Vận động ân nhân bổ sung nguồn quỹ, lập sổ ân nhân và có kế 

hoạch theo dõi, chăm sóc ân nhân. 

- Dự toán tài chính để giúp BCH cân đối thu chi; chịu trách nhiệm 

báo cáo tài chính trong các phiên họp thường kỳ của BCH giáo 

hạt. 

Điều 32: QUYỀN LỢI CÁC THÀNH VIÊN BCH GIÁO 

HẠT: 

A- QUYỀN LỢI THIÊNG LIÊNG: 

   Các thành viên BCH GĐPTTTCG giáo hạt đều là những đoàn 

viên của các xứ đoàn nên đều được hưởng lợi ích thiêng liêng 

mà đoàn thể dành cho  đoàn viên. 

B- QUYỀN LỢI VẬT CHẤT: 

- Được thăm hỏi, ủy lạo khi đau ốm nằm viện. 

- Thành viên BCH GĐPTTTCG giáo hạt khi qua đời: Được đại 

diện BCH GĐPTTTCG giáo phận, giáo hạt và xứ đoàn sở tại với 

cờ đoàn đến phúng viếng, cầu nguyện, xin lễ và tham gia tiễn 

đưa; được anh chị em đoàn viên xứ đoàn sở tại trong đồng phục 

tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

- Tứ thân phụ mẫu, người hôn phối của các thành viên đương 

nhiệm khi qua đời được đại diện BCH GĐPTTTCG giáo hạt, xứ 

đoàn sở tại đến phân ưu, cầu nguyện, phúng viếng. 
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- Thành viên BCH GĐPTTTCG giáo hạt mãn nhiệm khi qua đời 

được đại diện BCH GĐPTTTCG giáo hạt, xứ đoàn sở tại với cờ 

đoàn đến phúng viếng và cầu nguyện. 

Điều 33: QUỸ GĐ PHẠT TẠ THÁNH TÂM GIÁO HẠT 

A- NGUỒN QUỸ: 

- Từ đóng góp hàng năm của các xứ đoàn trong giáo hạt theo 

qui định. 

- Do các ân nhân của đoàn thể ủng hộ. 

- Do thành viên BCH GĐPTTTCG giáo hạt vận động các nhà hảo 

tâm tự nguyện đóng góp. 

- Do các cha linh hướng quan tâm hỗ trợ. 

           B- SỬ DỤNG QUỸ GIÁO HẠT  

- Trưởng ban BCH GĐPTTTCG giáo hạt chịu trách nhiệm duyệt 

chi các kế hoạch sử dụng quỹ giáo hạt. 

- Chi các hoạt động thường xuyên để phục vụ sinh hoạt của 

BCH giáo hạt: mua văn phòng phẩm, photo tài liệu, thăm viếng 

đoàn viên, ân nhân… 

- Đóng niên liễm cho BCH GĐPTTTCG giáo phận hàng năm. 

- Trưởng ban BCH GĐPTTTCG giáo hạt được quyền duyệt chi 

số tiền chi thường xuyên phục vụ các mặt sinh hoạt của BCH 

GĐPTTTCG giáo hạt. Trong trường hợp đột xuất cần chi số tiền 

lớn hơn hoặc vượt số tiền quỹ hiện có, Trưởng ban cần  triệu tập 

phiên họp BTV, thông qua cha linh hướng phê duyệt đề xuất chi 

sử dụng quỹ. 

- Trường hợp BCH GĐPTTTCG giáo hạt vì một lý do bất khả 

kháng không thể tiếp tục hoạt động, quỹ giáo hạt còn tồn lại sẽ 

do một phiên họp của BCH GĐPTTTCG giáo hạt và cha linh 

hướng quyết định xử lý. 
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- Thủ quỹ của BCH giáo hạt có nhiệm vụ quản lý sổ thu chi, tiền 

mặt và có trách nhiệm kết hợp Thư ký kết toán hàng tháng, 

thông qua phê duyệt của Trưởng ban để báo cáo trong các 

phiên họp của BCH GĐPTTTCG giáo hạt hàng tháng.  

 

 

CHƯƠNG VII 

BAN CHẤP HÀNH CẤP GIÁO PHẬN 

 

Điều 34: MỤC ĐÍCH 

- Cộng tác với giáo phận thực hiện các hoạt động truyền bá Đức 

Tin, và thúc đẩy cộng đoàn thực thi sứ vụ tông đồ, chia sẻ bác ái 

trong và ngoài giáo phận theo đường hướng Giáo hội hướng 

dẫn. 

- Cổ võ, hướng dẫn và duy trì sinh hoạt của đoàn thể Gia đình 

Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu cho đoàn viên và thành viên 

BCH GĐPTTTCG các giáo hạt, xứ đoàn trong giáo phận biết 

thực hiện thống nhất, đúng tinh thần, đường hướng và linh đạo 

của đoàn thể đề ra. 

Điều 35: THÀNH PHẦN BAN CHẤP HÀNH GIÁO 

PHẬN 

   Ban chấp hành GĐPTTTCG giáo phận gồm: Ban Thường vụ, 

Ban chuyên trách và các Ủy viên BCH được sự đồng hành và 

hướng dẫn bởi cha Tổng linh hướng giáo phận. 

A- BAN THƯỜNG VỤ: 

Bao gồm 5 thành viên: 

- Trưởng ban. 

- Phó trưởng ban nội vụ. 
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- Phó trưởng ban ngoại vụ. 

- Tổng Thư ký. 

- Thủ quỹ. 

  Ở những giáo phận có địa bàn rộng lớn hoặc hoạt động của 

đoàn thể phát triển mạnh mẽ, nếu có đủ nhân sự có năng lực, 

Ban Thường vụ BCH GĐPTTTCG giáo phận có thể bầu bổ sung 

thêm một Phó trưởng ban nội vụ và một Phó trưởng ban ngoại 

vụ (7 thành viên) và để hỗ trợ cho hoạt động của Ban Thường 

vụ, Tổng thư ký sẽ được bổ nhiệm thêm ít nhất hai thư ký cộng 

tác (02 thư ký cộng tác không thuộc thành viên Ban Thường vụ). 

B- BAN CHUYÊN TRÁCH: 

   Bao gồm các trưởng ban chuyên môn như sau: Ban Huấn 

luyện Tông đồ, Ban Phát triển, Ban Truyền thông, Ban Bác ái, 

Ban Phụng vụ. 

   Để hỗ trợ cho hoạt động chuyên trách, mỗi Ban chuyên môn 

sẽ được mời gọi bổ sung nhân sự hình thành nên một Ban 

chuyên trách gồm: một trưởng ban, một phó ban và các ủy viên 

có năng lực chuyên môn phù hợp với hoạt động của Ban. 

C- ỦY VIÊN BCH GĐPTTTCG GIÁO PHẬN 

- Các thành viên trong Ban Thường vụ, các Trưởng ban chuyên 

trách và tất cả những Trưởng ban BCH GĐPTTTCG giáo hạt 

không tham gia các chức vụ trên đều là ủy viên của BCH 

GĐPTTTCG giáo phận. 

- Tùy theo nhu cầu thực tế trong hoạt động, Trưởng ban BCH 

GĐPTTTCG giáo phận có thể điều động thêm nhiều ủy viên 

chuyên trách khác không thông qua bầu cử để phục vụ các Ban 

chuyên môn của BCH giáo phận dưới sự chuẩn thuận của cha 

Tổng linh hướng – Các ủy viên chuyên trách này không là ủy 
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viên BCH GĐPTTTCG GP và không được tham gia biểu quyết 

trong các sinh hoạt của BCH GĐPTTTCG giáo phận. 

Điều 36: NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH  GIÁO PHẬN 

- Dựa vào thư Mục vụ của Giáo hội, định hướng mục vụ hàng 

năm của Đức giám mục giáo phận và hướng dẫn của cha Tổng 

linh hướng để hoạch định những chương trình hoạt động tông 

đồ cho đoàn thể thực hiện trong năm. 

- Tổ chức các phiên họp định kỳ nhằm phổ biến những chương 

trình hoạt động, hướng dẫn vận động thực hiện những sinh hoạt 

đạo đức cũng như mời gọi tham gia các chương trình chia sẻ 

bác ái, phục vụ người nghèo, tha nhân để giúp các xứ đoàn có 

cơ hội thực hiện nhiệm vụ tông đồ nơi Giáo hội địa phương và 

đồng thời cũng nắm bắt được phản ảnh những khó khăn, trở 

ngại của những đơn vị cơ sở để có kế hoạch hỗ trợ khắc phục.  

- Tổ chức các khóa bồi dưỡng, tĩnh tâm định kỳ dành cho đoàn 

viên và thành viên BCH các cấp tìm hiểu học hỏi về Kinh Thánh, 

Lời Chúa, các giáo huấn của Giáo hội nhất là những kiến thức 

cơ bản về đoàn thể, Hội Thánh… giúp  cho hoạt động tông đồ 

của người đoàn viên thêm hiệu quả. 

- Trang bị những tài liệu, kinh nguyện sinh hoạt cơ bản của đoàn 

thể, phát hành tờ tin nội bộ hàng tháng, phổ biến tờ nội san Lửa 

Mến phản ảnh sinh hoạt của đoàn thể trong cả nước, các tài liệu 

của Giáo hội nhằm giúp đoàn viên hiểu biết, cộng tác hiệu quả 

với nhau và với Giáo hội địa phương nhằm giúp định hướng hoạt 

động của đoàn thể thống nhất trong toàn giáo phận. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển: giới thiệu, mời gọi gia nhập đoàn 

thể, vận động hình thành xứ đoàn mới ở các giáo hạt, giáo xứ 

trong giáo phận. 
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- Ở những giáo phận có địa bàn rộng lớn, BCH GĐPTTTCG giáo 

phận có thể dựa vào phân chia truyền thống của Giáo hội địa 

phương hoặc tự phân định theo địa lý các tỉnh trong giáo phận 

thành những địa bàn nhỏ: miền, khu vực, liên giáo hạt… để tiện 

việc phân công thành viên Ban Thường vụ (BTV) phụ trách tổ 

chức điều hành, chăm sóc, hỗ trợ hoạt động tông đồ của các xứ 

đoàn địa phương được xuyên suốt và hiệu quả (thành viên BTV 

phụ trách: miền, khu vực, liên giáo hạt… nên là thành viên hạt 

nhân, có năng lực, được sự tín nhiệm trong cộng đoàn và cư 

ngụ trong địa bàn mình phụ trách). 

 

Điều  37: NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHẤP 

HÀNH GIÁO PHẬN 

BAN THƯỜNG VỤ: 

 TRƯỞNG BAN: 

- Phụ trách điều hành tổng quát dưới sự hướng dẫn của cha 

Tổng linh hướng giáo phận. 

- Khai mạc, bế mạc, chủ tọa các buổi họp. 

- Nhận chỉ thị, hướng dẫn sinh hoạt đoàn thể của Tòa giám mục, 

kết hợp hướng dẫn sinh hoạt của cha Tổng linh hướng 

GĐPTTTCG giáo phận để lên kế hoạch, xây dựng chương trình 

hoạt động cụ thể của đoàn thể trong toàn giáo phận phù hợp với 

sinh hoạt của Giáo hội địa phương. 

- Nghiên cứu phân công nhiệm vụ các thành viên trong BCH 

GĐPTTTCG giáo phận phù hợp với năng lực chuyên môn của 

mỗi người, đặc biệt phân công các thành viên trong Ban Thường 

vụ phụ trách các (miền, khu vực, liên giáo hạt), đồng hành với 

BCH các giáo hạt trong địa bàn để nắm bắt, hỗ trợ việc điều 

hành BCH các cấp được hiệu quả, thuận lợi. 
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- Tham dự các phiên họp của HĐMV GP mở rộng, để nắm bắt 

tình hình sinh hoạt của Giáo hội, giáo phận; giao lưu, liên hệ trao 

đổi công tác với các hội đoàn bạn trong giáo phận để thể hiện 

tình hiệp thông và học hỏi kinh nghiệm điều hành đoàn thể. 

- Tạo điều kiện tham dự các phiên họp của BCH các cấp để có 

điều kiện nắm bắt, xây dựng tình hiệp thông và chia sẻ kinh 

nghiệm điều hành với các thành viên lãnh đạo đoàn thể ở cơ sở. 

- Nghiên cứu mời gọi, điều chuyển, bổ nhiệm các thành viên ở 

cấp xứ đoàn, giáo hạt có năng lực chuyên môn, lòng nhiệt thành 

hoạt động tông đồ phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và phát triển 

của đoàn thể trong giáo phận. Việc quyết định điều chuyển này 

cần trao đổi, bàn bạc thống nhất trong Ban Thường vụ và được 

sự chuẩn thuận của cha Tổng linh hướng giáo phận đồng thời có 

thông báo đến cha linh hướng và BCH đơn vị cá nhân được mời 

gọi. 

- Phụ trách điều hành một (miền, khu vực, liên giáo hạt) nếu 

không đủ thành viên Ban Thường vụ có năng lực phụ trách. 

 PHÓ TRƯỞNG BAN NỘI VỤ: 

   Hỗ trợ Trưởng ban trong các phần việc của BCH GĐPTTTCG 

giáo phận được phân công, thay Trưởng ban điều hành lúc vắng 

mặt và đảm nhận thêm các phần việc chuyên môn sau: 

* Hỗ trợ Ban Phụng vụ lập các chương trình cầu nguyện, giờ 

kinh, lễ trọng, rước kiệu do BCH giáo phận đảm trách. Phụ trách 

phân công thành viên BCH các cấp trong việc trang trí, trật tự, 

khánh tiết trong các ngày lễ lớn. 

* Hỗ trợ Ban Bác ái  trong việc thăm viếng, chăm sóc ân nhân, 

đoàn viên, thành viên BCH các cấp trong lúc đau yếu, qua đời. 

Tổ chức các chuyến công tác chia sẻ bác ái phục vụ người 

nghèo, tha nhân. 
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* Phụ trách điều hành một (miền, khu vực, liên giáo hạt) được 

Ban Thường vụ phân công. 

 PHÓ TRƯỞNG BAN NGOẠI VỤ: 

   Hỗ trợ Trưởng ban trong các phần việc của BCH GĐPTTTCG 

giáo phận được phân công và đảm nhận thêm các phần việc 

chuyên môn: 

* Hỗ trợ Ban Phát triển lên kế hoạch phát triển đoàn thể trong 

giáo phận và tìm biện pháp hỗ trợ các đơn vị gặp khó khăn, trì 

trệ trong sinh hoạt. 

* Hỗ trợ Ban Huấn luyện Tông đồ  lên kế hoạch bồi dưỡng, 

thường huấn cho đoàn viên và thành viên BCH các cấp trong 

giáo phận. 

* Hỗ trợ Ban Truyền thông trong việc kết nối liên lạc BCH các 

cấp, ghi nhận và phổ biến tin tức, sinh hoạt của đoàn thể trên 

các mạng truyền thông và báo viết của giáo phận và trung ương. 

* Tổ chức và hỗ trợ tổ chức các cuộc hành hương, tĩnh tâm dã 

ngoại của BCH các cấp trong giáo phận. 

* Phụ trách điều hành một (miền, khu vực, liên giáo hạt) do Ban 

Thường vụ phân công. 

* Thay mặt BCH giáo phận liên lạc với BCH GĐPTTTCG trung 

ương, BCH GĐPTTTCG các giáo phận bạn, BCH GĐPTTTCG 

các giáo hạt trực thuộc và các đoàn thể bạn trong giáo phận. 

 TỔNG THƯ KÝ: 

- Tham khảo ý kiến Trưởng ban lên kế hoạch tổ chức, soạn thư 

mời và phụ trách điều hành các phiên họp của Ban Thường vụ, 

họp thường kỳ và đột xuất của BCH giáo phận. 
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- Soạn thảo, ghi nhận, lưu trử và phổ biến mọi tài liệu, tin tức 

hướng dẫn sinh hoạt của BCH giáo phận đến BCH GĐPTTTCG 

các cấp trong giáo phận. 

- Dựa vào định hướng đầu năm của Giáo hội, giáo phận và tham 

khảo ý kiến của Trưởng ban BCH GĐPTTTCG giáo phận, cha 

Tổng linh hướng; soạn thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động 

tông đồ của đoàn thể phù hợp với định hướng chung của giáo 

phận. 

- Tiếp nhận báo cáo định kỳ của BCH GĐPTTTCG các cấp, các 

Ban chuyên môn… thực hiện báo cáo tổng kết hàng năm, nhiệm 

kỳ để phổ biến trong các đại hội của giáo phận.  

- Phụ trách điều hành một (miền, khu vực, liên giáo hạt) nếu 

được Ban Thường vụ phân công. 

    Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Ban Thường vụ cần đề xuất 

nhân sự để Trưởng ban BCH giáo phận bổ nhiệm thêm 2  THƯ 

KÝ CỘNG TÁC với TTK, hầu đảm bảo công việc điều hành, phổ 

biến, lưu trử tài liệu, sổ sách của BCH giáo phận được hiệu quả. 

Thư ký 1: (Thư ký văn bản ) 

- Lên kế hoạch, chương trình các buổi họp. 

- Lập biên bản các buổi họp. 

- Soạn thảo chương trình sinh hoạt, văn thư, tổng kết báo cáo 

tháng, quý, năm. 

- Kết hợp với Thủ quỹ tổng hợp thu chi hàng tháng trước khi 

trình Trưởng ban phê duyệt hàng tháng. 

Thư ký 2: (Thư ký lưu trử) 

- Giữ sổ sách, biên bản, tài liệu của BCH GĐPTTTCG giáo phận, 

cập nhật các số liệu tăng giảm, đoàn viên, BCH các cấp hàng 

quý, hàng năm. 
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- Lập sổ liên lạc danh sách thành viên BCH GĐPTTTCG các cấp 

trong giáo phận. 

- Lưu trử công văn, tài liệu đi và đến BCH các cấp trong giáo 

phận. 

 THỦ QUỸ: 

- Chịu trách nhiệm quản lý kế hoạch thu chi của Ban Thường vụ 

và thực hiện quyết định thu chi của Trưởng ban BCH 

GĐPTTTCG giáo phận. 

- Quản lý tài chánh của BCH giáo phận và có kế hoạch tìm 

nguồn hổ trợ hợp pháp để tăng nguồn tài chánh đó. 

- Có kế hoạch kết hợp với BCH các xứ đoàn mời gọi ân nhân ở 

trong và ngoài đoàn thể, chăm sóc và tham mưu cho BCH tổ 

chức gặp gỡ ân nhân để tri ân và giới thiệu kết quả hoạt động 

tông đồ bác ái hàng năm của đoàn thể hầu được ân nhân tiếp 

tục tài trợ. 

- Mở sổ thu chi việc sử dụng quỹ giáo phận hàng tháng, kết toán 

quỹ hàng quý, hàng năm. 

- Dự toán ngân sách tài chánh để cân đối thu chi. 

- Mở sổ ân nhân, theo dõi chăm sóc, mời gọi ân nhân tham dự 

vào các sinh hoạt quan trọng của đoàn thể. 

- Kết hợp với Thư ký 1 hàng tháng kết toán thu chi để báo cáo 

tài chánh trong các kỳ sinh hoạt  của BCH giáo phận.  

- Tổ chức các cuộc họp mặt gặp gỡ, tri ân ân nhân hàng năm. 

CÁC BAN CHUYÊN MÔN: 

 BAN HUẤN LUYỆN TÔNG ĐỒ:  

Hoạt động theo hướng hình thành hai tổ chuyên trách: 

1/ Tổ nghiên cứu, soạn thảo, phát hành tài liệu huấn luyện 

có nhiệm vụ: 
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- Dựa vào tài liệu giáo huấn của Giáo hội, tài liệu huấn luyện của 

đoàn thể, xây dựng kế hoạch mời gọi các cha linh hướng, các 

linh mục chuyên môn mở những khóa bồi dưỡng, tập huấn 

chuyên đề phục vụ việc trang bị kiến thức hoạt động tông đồ cho 

đoàn viên và thành viên lãnh đạo BCH các cấp.  

- Nghiên cứu tài liệu, nội quy đoàn thể GĐPTTTCG để hỗ trợ 

Ban Phát triển giới thiệu, mời gọi, huấn luyện thành lập xứ đoàn 

mới. 

- Nghiên cứu, học hỏi các phương pháp cơ bản giúp thực hiện 

thuận lợi việc chia sẻ Lời Chúa trong sinh hoạt đạo đức ở các 

toán trong các xứ đoàn. 

- Thông qua việc hướng dẫn, chuẩn y của các cha linh hướng; tổ 

chức in ấn, phát hành các tài liệu, kinh nguyện… phục vụ cho 

các sinh hoạt đạo đức cơ bản, thường xuyên của các xứ đoàn 

trong giáo phận.  

2/ Tổ huấn luyện có nhiệm vụ: tập hợp những thành viên có kỹ 

năng trình bày, hướng dẫn các tài liệu, văn kiện của Giáo hội, 

đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ: 

* Giới thiệu, huấn luyện hình thành tổ chức đoàn thể tại các giáo 

xứ chưa có đoàn thể. 

* Xây dựng chương trình huấn luyện cơ bản, nâng cao hàng 

năm dành cho đoàn viên, thành viên BCH các cấp và tổ chức 

thực hiện sau khi đã thông qua cha TLH và Ban Thường vụ BCH 

giáo phận. 

 BAN PHÁT TRIỂN 

    Hoạt động của Ban Phát triển được thực hiện theo hai định 

hướng: Phát triển mở rộng đoàn thể tại các giáo xứ trong toàn 

giáo phận và hỗ trợ kiện toàn hoạt động của các xứ đoàn hiện 

hữu đang hoạt động hoặc đang gặp khó khăn, trì trệ, ngưng hoạt 
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động… để hoạt động được khôi phục, hiệu quả. Ban Phát triển 

cần: 

- Dựa vào báo cáo tổng kết hoạt động hàng năm của BCH 

GĐPTTTCG các giáo hạt trong giáo phận, có kế hoạch phát triển 

xứ đoàn trong từng giáo hạt. 

- Trang bị đầy đủ các tài liệu giới thiệu, sinh hoạt của đoàn thể 

để kịp thời cung cấp, quảng bá tại các giáo xứ chưa có đoàn thể 

khi có điều kiện. 

- Gặp gỡ cha linh hướng các xứ đoàn sinh hoạt có khó khăn để 

xin ý kiến hỗ trợ cũng như tiếp cận các thành viên có trách 

nhiệm của xứ đoàn để tìm nguyên nhân hầu có thể đề ra những 

biện pháp khắc phục cần thiết và hữu hiệu. 

- Mời gọi, giới thiệu những thành viên có năng lực tổ chức huấn 

luyện, phát triển đoàn thể để Trưởng ban điều động về phục vụ 

Ban Phát triển. 

 BAN PHỤNG VỤ 

- Kết hợp với Ban Thường vụ mời linh mục chuyên môn mở các 

khóa học hỏi các nghi thức phụng vụ cơ bản, nâng cao cho 

thành viên BCH các cấp hàng năm. 

- Soạn các chương trình phục vụ các sinh hoạt đạo đức, tĩnh tâm 

và các ngày lễ lớn do BCH giáo phận phụ trách. 

 BAN BÁC ÁI  

   Ban Bác ái GP được tổ chức theo cơ chế gồm: 

- Trưởng ban BA giáo phận 

- Phó ban BA GP phụ trách khu vực 

- Thư ký kiêm Kế toán tài chính ban BA GP. 
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- Các ủy viên  BA GP, hỗ trợ hoạt động BA tại các giáo hạt, xứ 

đoàn trong giáo phận (do trưởng ban BCH GĐPTTTCG giáo 

phận quyết định bổ nhiệm thông qua Ban BA GP giới thiệu). 

   Ở các giáo phận có địa bàn rộng lớn, hoạt động BA hiệu quả, 

Ban BA giáo phận có thể bầu chọn bổ sung từ 1 đến 4 Phó 

trưởng ban BA giáo phận để thay mặt Trưởng ban BA GP phụ 

trách địa bàn. 

   Hoạt động của Ban BA GP được thực hiện theo định hướng 

hoạt động tông đồ bác ái hàng năm của BCH GĐPTTTCG giáo 

phận, gồm có hai mảng hoạt động: 

            # Hoạt động thường xuyên:  

- Thăm viếng các nhà hưu dưỡng linh mục, tu sĩ trong giáo phận 

theo kế hoạch định kỳ tùy theo năng lực tổ chức, vận động tài 

chính. 

- Thăm viếng ân nhân, thành viên BCH GĐPTTTCG các cấp khi 

hoạn nạn, đau yếu nằm bệnh viện. 

- Kết hợp với BCH GĐPTTTCG các cấp tổ chức  phúng viếng, 

cầu nguyện cho ân nhân cấp giáo phận, thành viên BCH 

GĐPTTTCG GP khi họ qua đời. 

             # Hoạt động đột xuất: 

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Ban Thường vụ BCH 

GĐPTTTCG giáo phận điều động có sự chuẩn thuận của cha 

Tổng linh hướng như: phục vụ chia sẻ nạn nhân thiên tai; các 

giáo điểm truyền giáo vùng sâu, vùng xa; cô nhi viện, viện 

dưỡng lão, bệnh viện, trại phong… 

   Do việc phải thường xuyên tiếp cận ân nhân để vận động tổ 

chức các chương trình tông đồ bác ái của BCH giáo phận nên 

riêng Ban BA GP được phép trực tiếp thu nhận tiền ân nhân hỗ 

trợ nhưng phải theo qui định sau: 
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- Khi đến tiếp nhận các khoản vật dụng, tài chánh của ân nhân 

phải có ít nhất hai thành viên trong Ban BA GP chứng kiến. 

- Mọi khoản thu đều phải có biên nhận thu do BTV giáo phận cấp 

giao cho ân nhân và nguồn thu phải giao nộp ngay cho Kế toán 

tài chính Ban BA GP để nộp về quỹ giáo phận. 

- Thư ký kiêm kế toán tài chính Ban BA có nhiệm vụ kết toán các 

nguồn thu, kết toán thu chi các chương trình tông đồ bác ái do 

BCH GP ủy quyền tổ chức với Thủ quỹ BCH giáo phận  trước 

ngày họp thường kỳ của BCH giáo phận để kịp thời  công bố 

trong phiên họp. 

 BAN TRUYỀN THÔNG  

- Tổ chức mở rộng mạng lưới cộng tác viên truyền thông tại BCH 

các cấp, để có thể kịp thời ghi nhận phản ảnh những hoạt động 

tông đồ của đoàn thể về trang web, nội san trong giáo phận nhất 

là phản hồi các sinh hoạt phục vụ hiệu quả của đơn vị về trang 

web, nội san Lửa Mến của GĐPTTTCG VN để phổ biến trong cả 

nước. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện cơ bản sử dụng mạng 

truyền thông kết nối mạng liên lạc nội bộ hiệu quả, thiết thực 

giữa các thành viên BCH các cấp trong giáo phận. 

- Tổ chức hệ thống liên lạc thông tin, giao tiếp với BCH 

GĐPTTTCG trung ương, BCH GĐPTTTCG các giáo phận bạn 

và BCH các cấp trong giáo phận. 

- Phổ biến nội san Lửa Mến: Tổ chức phát hành nội san Lửa 

Mến đến BCH các xứ đoàn trong giáo phận sử dụng vì nguyệt 

san Lửa Mến là nội san đặc biệt của đoàn thể GĐPTTTCG VN, 

nhằm phổ biến các tin tức, sinh hoạt của Giáo hội; tài liệu, kiến 

thức của đoàn thể cũng như phản ảnh các hoạt động tông đồ 

của đoàn thể trong cả nước nên tất cả các đoàn viên, nhất là 
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thành viên BCH GĐPTTTCG các cấp cần phải trang bị tài liệu 

này, đọc và phổ biến các tin tức, kiến thức cho đoàn viên trong 

các sinh hoạt hàng tháng của đơn vị mình. 

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH GIÁO PHẬN: 

   Các ủy viên BCH GĐPTTTCG giáo phận có nhiêm vụ tham gia 

các phiên họp thường kỳ, đột xuất của BCH GĐPTTTCG giáo 

phận. 

Điều 38: QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN BAN CHẤP 

HÀNH GĐPTTTCG GIÁO PHẬN 

A- QUYỀN LỢI THIÊNG LIÊNG 

   Các thành viên BCH GĐPTTTCG giáo phận đều là đoàn viên 

của các xứ đoàn nên được hưởng lợi ích thiêng liêng mà đoàn 

thể dành cho đoàn viên. 

B- QUYỀN LỢI VẬT CHẤT 

- Được thăm hỏi, ủy lạo khi đau ốm nằm bệnh viện. 

- Thành viên BCH GĐPTTTCG giáo phận khi qua đời: được đại 

diện BCH GĐPTTTCG giáo phận phối hợp với BCH GĐPTTTCG 

giáo hạt và BCH xứ đoàn sở tại với cờ đoàn đến phúng viếng, 

cầu nguyện và tham gia tiễn đưa; được anh chị em đoàn viên xứ 

đoàn sở tại với đồng phục tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

- Tứ thân phụ mẫu và người bạn hôn phối của thành viên BCH 

giáo phận đương nhiệm khi qua đời: được đại diện BCH 

GĐPTTTCG GP, BCH GĐPTTTCG giáo hạt và BCH xứ đoàn sở 

tại đến cầu nguyện và phúng viếng. 

- Thành viên BCH giáo phận đã mãn nhiệm khi qua đời: được 

đại diện BCH GĐPTTTCG giáo phận, BCH GĐPTTTCG giáo hạt, 

BCH xứ đoàn sở tại với cờ đoàn đến cầu nguyện và phúng 

viếng. 
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Điều 39: QUỸ CỦA GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM 

GIÁO PHẬN 

- Do tiền niên liễm của BCH các giáo hạt trong giáo phận đóng 

góp theo quy định. 

- Do các nguồn quỹ BCH GĐPTTTCG vận động trong đoàn viên 

và ân nhân để phục vụ các chương trình hoạt động tông đồ của 

đoàn thể nhưng phải có thư ngỏ vận động và được sự chuẩn 

thuận của cha Tổng linh hướng giáo phận. 

- Do các ân nhân của GĐPTTTCG GP giúp đỡ. 

- Do các nhà hảo tâm trong và ngoài GP ủng hộ. 

- Do các cha linh hướng của đoàn thể hỗ trợ. 

Điều 40: SỬ DỤNG QUỸ GIÁO PHẬN 

- Trưởng ban BCH GĐPTTTCG giáo phận có trách nhiệm duyệt 

chi các nguồn sử dụng quỹ giáo phận. Trong trường hợp trưởng 

ban có việc phải vắng mặt, có thể ủy nhiệm cho phó TB nội vụ. 

- Quỹ giáo phận được sử dụng chi phục vụ sinh hoạt thường 

xuyên của BCH giáo phận: Hội họp, văn phòng phẩm, in ấn tài 

liệu, chi phục vụ công tác phát triển đoàn thể, đóng niên liễm cho 

BCH trung ương… 

- Trong trường hợp chi đột xuất, ngoài kế hoạch như: Thăm 

viếng ủy lạo, công tác phí, công tác Bác ái xã hội… kế hoạch chi 

phải thông qua Ban Thường vụ trước khi Trưởng ban duyệt chi. 

- Trưởng ban BCH GĐPTTTCG giáo phận được quyền duyệt chi 

số tiền phục vụ các mặt sinh hoạt thường xuyên của BCH 

GĐPTTTCG giáo phận. Khi có việc đột xuất cần thiết phải chi số 

tiền lớn trong nguồn quỹ để phục vụ hoạt động, Trưởng ban 

BCH GĐPTTTCG GP cần thông qua Ban Thường vụ trước khi 

quyết định chi. Trong trường hợp cần chi số tiền vượt nhiều hơn 
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số tiền nguồn quỹ giáo phận hiện có; Trưởng ban cần trình bày 

kế hoạch sử dụng và đề xuất chi thông qua Ban Chấp hành giáo 

phận với sự chuẩn thuận của cha Tổng linh hướng giáo phận. 

- Quỹ giáo phận cần phải được Thủ quỹ kết toán hàng tháng, 

thông qua phê duyệt của Trưởng ban trước khi báo cáo trong 

phiên họp thường kỳ của BCH giáo phận. 

 

 

 

 

CHƯƠNG VIII 

BAN CHẤP HÀNH GĐPTTTCG CẤP TRUNG ƯƠNG 

 

Điều 41: MỤC ĐÍCH 

   Cổ võ, phát triển và duy trì sinh hoạt của đoàn thể GĐPTTTCG 

trong cả nước Việt Nam. Hướng dẫn cho BCH GĐPTTTCG các 

giáo phận trong cả nước hoạt động theo đúng tinh thần của Giáo 

hội đề ra và thống nhất sinh hoạt theo linh đạo và đường hướng 

chung của GĐPTTTCG Việt Nam. 

Điều 42: THÀNH PHẦN BAN CHẤP HÀNH 

GĐPTTTCG TRUNG ƯƠNG 

   BCH GĐPTTTCG VN (trung ương) được hình thành từ việc 

bầu chọn của thành viên BCH GĐPTTTCG các giáo phận trong 

cả nước, được đồng hành và hướng dẫn của cha Tổng linh 

hướng GĐPTTTCG VN. Thành phần gồm: 

A- BAN THƯỜNG VỤ  

- Trưởng ban 
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- Các Phó ban là Trưởng ban BCH GĐPTTTCG các 

giáo phận trong cả nước. 

- Tổng thư ký 

- Thủ quỹ 

B- CÁC TRƯỞNG BAN CHUYÊN MÔN: 

   Ban Huấn luyện Tông đồ, Ban Phát triển, Ban Phụng vụ, Ban 

Bác ái, Ban Truyền thông. 

   Là những thành viên có năng lực, khả năng chuyên môn phù 

hợp đang sinh hoạt tại các giáo phận trong cả nước được 

Trưởng ban BCH GĐPTTTCG VN quyết định điều chuyển về 

phục vụ với sự chuẩn thuận của cha TLH GĐPTTTCG VN. 

C- ỦY VIÊN BCH GĐPTTTCG TRUNG ƯƠNG: 

   Các thành viên trong Ban Thường vụ, các Trưởng ban chuyên 

môn và tất cả  Phó trưởng ban BCH GĐPTTTCG các giáo phận 

trong cả nước cùng với Trưởng ban BCH lâm thời ở các giáo 

phận chưa có BCH GĐPTTTCG GP hoàn chỉnh đều là Ủy viên 

BCH GĐPTTTCG trung ương. 

Điều 43: NHIỆM VỤ CỦA BAN CHẤP HÀNH 

GĐPTTTCG TRUNG ƯƠNG 

- Tiếp nhận tinh thần hướng dẫn hoạt động mục vụ hàng năm 

của Hội đồng Giám mục Việt Nam, sự chỉ đạo của cha Tổng linh 

hướng trung ương, hoạch định các chương trình hoạt động tông 

đồ của đoàn thể để hỗ trợ soạn thảo định hướng hoạt động hàng 

năm cho GĐPTTTCG các giáo phận trực thuộc. 

- Tổ chức các đại hội tổng kết, các buổi họp định kỳ thường niên, 

các chương trình tập huấn, học hỏi các tài liệu của Giáo hội và 

đoàn thể dành cho thành viên BCH GĐPTTTCG các giáo phận. 
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- Soạn thảo bổ sung, hướng dẫn, phổ biến và động viên BCH 

các cấp tuân thủ thực thi những điều lệ trong bản nội quy của 

đoàn thể GĐPTTTCG Việt Nam. 

- Điều hành phổ biến sinh hoạt của BCH GĐPTTTCG trong cả 

nước trên trang web của đoàn thể; tổ chức thực hiện và phát 

hành nội san nội bộ LỬA MẾN, phản ảnh tin tức, tài liệu huấn 

đức, huấn luyện cơ bản hướng dẫn sinh hoạt hàng tháng cho 

các xứ đoàn trong cả nước. 

- Thông báo phổ biến các chương trình hoạt động tông đồ thống 

nhất chung trong cả nước cũng như hỗ trợ thực hiện các 

chương trình huấn luyện, sinh hoạt đạo đức, phát triển đoàn thể 

tại các giáo phận. 

- Tiếp nhận báo cáo định kỳ của BCH GĐPTTTCG các giáo phận 

để tổng kết hoạt động hàng năm cũng như có kế hoạch thường 

xuyên liên lạc, thăm viếng hầu kịp thời có biện pháp hỗ trợ, giải 

quyết các khó khăn vướng mắt mà các đơn vị gặp phải trong 

quá trình hoạt động tại địa phương. 

 

Điều 44: NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BCH 

GĐPTTTCG TRUNG ƯƠNG 

 1. TRƯỞNG BAN 

- Phụ trách điều hành tổng quát BCH GĐPTTTCG trung ương 

dưới sự hướng dẫn của cha Tổng linh hướng. 

- Khai mạc bế mạc, tổng kết các phiên họp của BCH 

GĐPTTTCG trung ương. 

- Lên kế hoạch, lập chương trình hoạt động và định hướng phát 

triển của đoàn thể GĐPTTTCG trong cả nước. 
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- Tiếp nhận các ý kiến, đề xuất bổ sung, thay đổi nhằm hoàn 

thiện quyển nội quy hướng dẫn sinh hoạt của đoàn thể từ BCH 

GĐPTTTCG các cấp trong cả nước và có trách nhiệm phản hồi. 

- Phân công các thành viên trong BCH GĐPTTTCG trung ương 

phụ trách các phần việc chuyên môn. 

- Vận động, mời gọi, quyết định điều chuyển các chuyên viên, ủy 

viên chuyên trách từ các giáo phận nhằm đảm nhận các nhiệm 

vụ theo yêu cầu hoạt động thực tiễn trong BCH GĐPTTTCG 

trung ương nhưng phải thông qua Ban Thường vụ và được sự 

chấp thuận của cha Tổng linh hướng. 

- Liên hệ công tác với các tổ chức Giáo hội và liên kết thăm 

viếng, trao đổi sinh hoạt với các đoàn thể bạn, BCH GĐPTTTCG 

các giáo phận trong cả nước. 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN 

   Là Trưởng ban BCH GĐPTTTCG các giáo phận trong cả nước 

nên ngoài nhiệm vụ cộng tác, hỗ trợ Trưởng ban trong việc hình 

thành, phát triển đoàn thể tại các giáo phận chưa có đoàn thể 

còn đảm nhận nhiệm vụ chính là điều hành đoàn thể hoạt động 

tại giáo phận của mình. 

  3. TỔNG THƯ KÝ 

- Lên chương trình và điều hành các phiên họp định kỳ và đột 

xuất của BCH GĐPTTTCG trung ương. 

- Tiếp nhận báo cáo của BCH GĐPTTTCG các giáo phận nhằm: 

cập nhật số liệu đoàn viên, xứ đoàn… tổng hợp tình hình hoạt 

động và phát triển đoàn thể trong cả nước để lập báo cáo tổng 

kết hàng năm. 
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- Kết hợp với cha Phó Tổng linh hướng phụ trách Huấn luyện lên 

kế hoạch bồi dưỡng, huấn luyện thành viên BCH GĐPTTTCG 

các cấp trong cả nước. 

- Kết hợp với Trưởng ban soạn thảo các thông báo, thư mời… 

gửi đến BCH GĐPTTTCG các giáo phận mời tham dự các sinh 

hoạt chung của đoàn thể trong cả nước. 

- Lập biên bản các phiên họp của BCH GĐPTTTCG trung ương. 

- Lưu trử công văn đi và đến. 

   Do nhu cầu công việc, nếu cần thiết, Ban Thường vụ BCH 

GĐPTTTCG trung ương có thể giới thiệu nhân sự để Trưởng 

ban bổ nhiệm thêm Thư ký cộng tác. 

4. THỦ QUỸ 

- Chịu trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản của BCH 

GĐPTTTCG trung ương. 

- Mở sổ thu, chi và thực hiện việc thu, chi theo quyết định của 

Trưởng ban; cũng như nhắc nhở, động viên việc đóng góp niên 

liễm từ BCH GĐPTTTCG các giáo phận trực thuộc. 

- Mở sổ ân nhân và lên kế hoạch theo dõi chăm sóc ân nhân 

cũng như xây dựng kế hoạch mời gọi ân nhân cho BCH 

GĐPTTTCG trung ương.  

- Dự toán ngân sách, tài chính để cân đối thu, chi. 

- Báo cáo tài chính trong các phiên họp định kỳ của BCH 

GĐPTTTCG trung ương. 

5. CÁC BAN CHUYÊN MÔN 

   Tùy theo tình hình hoạt động và phát triển của đoàn thể, tình 

hình mời gọi nhân sự có năng lực chuyên môn phù hợp từ các 

giáo phận địa phương; BCH GĐPTTTCG trung ương có thể điều 

động bổ nhiệm nhân sự từ các giáo phận trong cả nước về phụ 
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trách các ban chuyên môn, phục vụ nhu cầu hoạt động chung 

của đoàn thể. 

6. ỦY VIÊN BCH GĐPTTTCG TRUNG ƯƠNG 

   Các ủy viên BCH GĐPTTTCG trung ương đều có nhiệm vụ 

tham dự các phiên họp thường kỳ và đột xuất  của BCH 

GĐPTTTCG trung ương. 

Điều 45: QUYỀN LỢI CỦA CÁC THÀNH VIÊN 

TRONG BCH GĐPTTTCG TRUNG ƯƠNG 

A- QUYỀN LỢI THIÊNG LIÊNG: Các thành viên BCH 

GĐPTTTCG trung ương đều là đoàn viên của các xứ đoàn nên 

được hưởng lợi ích thiêng liêng mà GĐPTTTCG dành cho đoàn 

viên. 

B- QUYỀN LỢI VẬT CHẤT 

- Được thăm hỏi, ủy lạo khi đau ốm nằm bệnh viện.  

- Thành viên BCH GĐPTTTCG trung ương khi qua đời, được đại 

diện: BCH GĐPTTTCG trung ương, BCH GĐPTTTCG giáo 

phận, BCH GĐPTTTCG giáo hạt, BCH xứ đoàn sở tại với cờ 

đoàn đến cầu nguyện, phúng viếng, xin lễ và tham gia tiễn đưa; 

được anh chị em đoàn viên xứ đoàn sở tại với đồng phục tiễn 

đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

- Tứ thân phụ mẫu, người bạn hôn phối của thành viên BCH 

đương nhiệm khi qua đời, được đại diện: BCH GĐPTTTCG trung 

ương, BCH GĐPTTTCG giáo phận, BCH GĐPTTTCG giáo hạt 

và BCH xứ đoàn sở tại  đến cầu nguyện và phúng viếng. 

- Thành viên BCH GĐPTTTCG trung ương mãn nhiệm khi qua 

đời được đại diện: BCH GĐPTTTCG trung ương, BCH 
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GĐPTTTCG giáo phận, BCH GĐPTTTCG giáo hạt, BCH xứ 

đoàn sở tại với cờ đoàn đến cầu nguyện và phúng viếng. 

Điều 46: QUỸ CỦA BCH GĐPTTTCG TRUNG ƯƠNG 

- Thu từ tiền niên liễm do BCH GĐPTTTCG các giáo phận đóng 

góp. 

- Do ân nhân của GĐPTTTCG trong các giáo phận ủng hộ. 

- Do các nhà hảo tâm thiện nguyện giúp đỡ. 

- Do các cha linh hướng trong các giáo phận hỗ trợ. 

Điều 47: SỬ DỤNG QUỸ CỦA BCH GĐPTTTCG 

TRUNG ƯƠNG 

- Do thủ quỹ chi thường xuyên: Văn phòng phẩm; phôtô tài liệu, 

phục vụ sinh hoạt hội họp. 

- Do Thủ quỷ chi theo kế hoạch có sự phê duyệt của Trưởng 

ban: thăm viếng, công tác phí, bác ái phục vụ người nghèo... 

- Trưởng ban BCH GĐPTTTCG trung ương có quyền duyệt chi 

số tiền phục vụ các mặt sinh hoạt của BCH GĐPTTTCG trung 

ương. Khi có việc đột xuất cần chi hơn nhiều hơn số tiền quỹ 

hiện có, quyết định chi phải được thông qua Ban Thường vụ và 

được sự chấp thuận của cha Tổng linh hướng GĐPTTTCG trung 

ương. 

Điều 48: TRỤ SỞ CỦA BCH TRUNG ƯƠNG 

   Trụ sở của BCH trung ương sẽ được đặt tại văn phòng giáo xứ 

nơi cha Tổng linh hướng của GĐPTTTCG trung ương làm việc.  
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CHƯƠNG IX 

ĐOÀN PHÍ BCH CÁC CẤP –THÂU NHẬN ÂN NHÂN 

Điều 49:  ĐOÀN PHÍ BCH CÁC CẤP 

   Sinh hoạt của đoàn thể dựa vào nền tảng các hoạt động tông 

đồ của cấp cơ sở là xứ đoàn. Đây là cấp quản lý và điều hành 

trực tiếp sinh hoạt của người đoàn viên nên xứ đoàn cũng là cấp 

được thu tiền nguyệt liễm đóng góp của đoàn viên. Đoàn phí của 

đoàn viên được BCH xứ đoàn chọn thu theo hai hình thức: 

- Nguyệt liễm hàng tháng: là một số tiền mỗi đoàn viên phải đóng 

góp vào quỹ đoàn hàng tháng theo qui định chung của BCH 

GĐPTTTCG giáo phận, có sự chuẩn thuận của cha Tổng linh 

hướng giáo phận. 

- Đoàn viên tham dự phiên họp hàng tháng chuyền tay túi kín 

đóng góp tự nguyện một số tiền tùy theo khả năng. (Đây là hình 

thức thu quỹ được khuyến khích thực hiện tại các xứ đoàn trong 

cả nước). 

- Trong cả hai hình thức thu, Thủ quỹ xứ đoàn đều phải kiểm 

đếm và công bố ngay số thu khi kết thúc phiên họp. 

   Các cấp còn lại: giáo hạt, giáo phận, trung ương chỉ là cấp 

quản lý trung gian (không có nguồn thu) nên nguồn thu đoàn phí 

từ cấp cơ sở được bố trí như sau: 

   Hằng năm, theo quy định của BCH GĐPTTTCG từng giáo 

phận, được sự chuẩn thuận của cha Tổng linh hướng: 

- Xứ đoàn trích một phần (%) trong tổng thu nguyệt liễm đoàn 

viên đóng về BCH giáo hạt. 

- BCH giáo hạt trích một phần (%) từ nguồn thu đoàn phí đóng 

về BCH giáo phận. 

- BCH giáo phận trích một phần (%) từ nguồn thu đoàn phí đóng 

về BCH trung ương. 
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   Tùy vào tình hình hoạt động phát triển của đoàn thể và tình 

hình đời sống kinh tế của Giáo hội địa phương, BCH 

GĐPTTTCG các giáo phận có thể điều chỉnh việc đóng góp đoàn 

phí của BCH các cấp phù hợp với năng lực thực tiễn để không 

ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của đoàn thể trong giáo phận 

mình. Nguồn thu đoàn phí của đoàn thể nhằm phục vụ cho việc 

BCH các cấp điều hành thống nhất, nối kết xuyên suốt các hoạt 

động tông đồ của đoàn thể trong cả nước. 

Điều 50: THÂU NHẬN ÂN NHÂN 

A - Mục đích: 

- Do nhu cầu kinh phí công tác hoạt động phục vụ đời sống 

thiêng liêng và tông đồ bác ái của đoàn thể. 

- BCH GĐPTTTCG các cấp cần có quỹ chi dùng để duy trì các 

mặt sinh hoạt và phát triển đoàn thể. 

- Vì lòng hảo tâm, tự nguyện của quý ân nhân muốn góp phần 

vào hoạt động tông đồ của đoàn thể phục vụ Giáo hội và tha 

nhân. 

B - Quy ước:- Mọi tặng vật, tài chính do ân nhân có 

lòng hảo tâm, tự nguyện đóng góp cho đoàn thể để thi hành sứ 

vụ tông đồ đều được nhập vào quỹ của GĐPTTTCG. 

C - Danh xưng: 

   Mọi người Kitô hữu hoặc người không cùng tôn giáo, trong hay 

ngoài nước, là đoàn viên hay không tham gia đoàn thể 

GĐPTTTCG; không phân biệt nam nữ, tuổi tác, quốc tịch… có 

lòng tự nguyện đóng góp vật chất, tài chính hỗ trợ cho hoạt động 

tông đồ của đoàn thể đều được gọi là ân nhân của GĐPTTTCG. 

   Ân nhân của đoàn thể GĐPTTTCG VN được qui định gồm các 

danh xưng: 
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- Ân nhân GĐPTTTCG cấp trung ương. 

- Ân nhân GĐPTTTCG cấp giáo phận. 

- Ân nhân GĐPTTTCG cấp giáo hạt. 

- Ân nhân GĐPTTTCG cấp xứ đoàn. 

D- Điều kiện - Định mức: 

- Mọi sự đóng góp có thể do ân nhân hoặc người giám hộ trực 

tiếp chuyển đến. 

- Mọi sự đóng góp của ân nhân quá cố có thể do người thừa kế 

hoặc được ủy quyền chuyển đến. 

- Định mức đóng góp của ân nhân GĐPTTTCG các cấp, được 

thống nhất định mức sau: 

  * Ân nhân cấp xứ đoàn: đóng góp 1.000.000 VNĐ (hoặc nhiều 

hơn) 

  * Ân nhân cấp giáo hạt: đóng góp từ 1.500.000 VNĐ (hoặc 

nhiều hơn) 

  * Ân nhân cấp giáo phận: đóng góp từ 2.000.000 VNĐ (hoặc 

nhiều hơn) 

  * Ân nhân cấp trung ương: đóng góp từ 5.000.000 VNĐ (hoặc 

nhiều hơn) 

    Việc qui định thâu nhận và định mức đóng góp của ân nhân, 

BCH GĐPTTTCG các giáo phận có thể linh hoạt áp dụng tùy 

theo tình hình thực tế phù hợp với Giáo hội địa phương nhưng 

phải được cha TLH GĐPTTTCG giáo phận chuẩn thuận. 

E- Tiếp nhận và sử dụng mọi sự đóng góp: 

+ Người đại diện chính thức có thẩm quyền của đoàn thể đứng 

ra trực tiếp nhận các khoản đóng góp là: Đoàn trưởng (Trưởng 

ban), Thủ quỷ BCH các cấp. 
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+ Người nhận trực tiếp các khoản đóng góp của ân nhân phải có 

trách nhiệm cấp biên lai thu (có bản lưu) của đoàn thể cho ân 

nhân. 

+ Mọi khoản đóng góp của ân nhân của BCH các cấp được phân 

bổ như sau: 

   - Trích 20% để lại cho quỹ xứ đoàn nơi ân nhân sinh sống 

(hoặc xứ đoàn giới thiệu ân nhân) để trực tiếp chăm sóc ân 

nhân. 

   - BCH GĐPTTTCG các cấp hưởng tỉ lệ 80% góp vào quỹ hoạt 

động của đoàn thể. 

Điều 51: HÌNH THỨC GHI NHẬN: 

a- BẰNG ÂN NHÂN: 

   Do cha Tổng linh hướng, cha linh hướng BCH  cấp tương 

đương ký tặng cho các ân nhân theo định mức đóng góp. 

b- KỶ NIỆM CHƯƠNG: 

- Do cha TLH GĐPTTTCG VN, cha TLH GĐPTTTCG các giáo 

phận trao tặng theo đề xuất của BCH GĐPTTTCG cấp giáo phận 

và trung ương về những thành quả đóng góp lớn lao của ân 

nhân trong quá trình hình thành và phát triển đoàn thể. 

c- BẰNG TRI ÂN: 

- Do cha linh hướng GĐPTTTCG các cấp hoặc Trưởng ban BCH 

GĐPTTTCG giáo phận ký tặng cho các ân nhân đóng góp tài 

lực, vật lực cho một việc thiện hay một công trình phục vụ Giáo 

hội, truyền giáo mà đoàn thể vận động thực hiện. 

Điều 52: QUYỀN LỢI CỦA ÂN NHÂN 

- Qui định ân nhân được hưởng: 

* Ghi danh vào sổ ân nhân của BCH GĐPTTTCG các cấp. 
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* Cấp bằng ân nhân hoặc kỷ niệm chương với danh hiệu ân 

nhân của đoàn thể. 

* Hưởng thánh lễ cầu bình an dành cho quý ân nhân của đoàn 

thể hàng tháng và các ngày lễ lớn của đoàn thể. 

* Là khách mời danh dự trong các ngày lễ lớn, đại hội và ngày 

họp mặt tri ân Ân nhân của đoàn thể hàng năm. 

* Được thăm viếng khi đau yếu. (Khi ân nhân nằm viện, xứ đoàn 

có ân nhân thăm viếng trước và thông báo ngay đến BCH cấp 

mà ân nhân được hưởng để tổ chức thăm viếng). 

- Trách nhiệm khi ân nhân qua đời: 

+ Xứ đoàn có ân nhân của BCH GĐPTTTCG các cấp khi ân 

nhân qua đời cần có trách nhiệm: 

 - Trong thời gian ngắn nhất, phải thông báo ngay cho BCH cấp 

mà ân nhân được hưởng. 

- Tổ chức giờ cầu nguyện cho ân nhân theo sinh hoạt của giáo 

hội địa phương. 

+ BCH cấp có ân nhân qua đời khi được thông báo cần thực 

hiện ngay các việc: 

- Xin một thánh lễ cầu nguyện cho ân nhân vừa qua đời. 

- Ban Thường vụ cử người đại diện kết hợp cùng BCH xứ đoàn 

sở tại trực tiếp đến tang gia tổ chức viếng tang, phân ưu, cầu 

nguyện. 

- Công bố danh tánh ân nhân trên nội san Lửa Mến để cộng 

đoàn GĐPTTTCG VN hiệp thông cầu nguyện. 

- Hàng tháng, trong ngày Đền tạ thứ Sáu đầu tháng, cha linh 

hướng BCH các cấp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ân nhân 

còn sống hay đã qua đời. 
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- Hàng năm, vào tháng 11, BCH GĐPTTTCG giáo phận xin một 

thánh lễ cầu cho tất cả ân nhân của đoàn thể đang đau yếu hay 

đã qua đời. 

   Bảng quy chế thâu nhận ân nhân này của đoàn thể được phổ 

biến và áp dụng trong BCH GĐPTTTCG các cấp trong cả nước. 

 

 

 

 

CHƯƠNG X 

BẦU CỬ - ỨNG CỬ - NHIỆM KỲ- HỘI HỌP 

 

Điều 53: BẦU CỬ - ỨNG CỬ 

A- TOÁN TRƯỞNG (LIÊN TOÁN TRƯỞNG) 

- BCH xứ đoàn thông qua cha linh hướng tổ chức họp Toán 

(Liên toán) tiến hành bầu chọn. 

- Ứng cử viên là những đoàn viên chính thức, nhiệt thành, có 

năng lực và uy tín được đoàn viên hoặc BCH xứ đoàn đề cử. 

- Toán trưởng (Liên toán trưởng) được các đoàn viên chính thức 

trong Toán bầu theo thể thức biểu quyết công khai (giơ tay) hoặc 

phiếu kín. 

B- BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN 

- Ứng viên là: thành viên BCH xứ đoàn vừa mãn nhiệm, thành 

viên Ban điều hành các Toán (Liên toán) và đoàn viên chính 

thức có lòng nhiệt thành, có năng lực và uy tín được đoàn viên 

và cha linh hướng đề cử. 

- Cử tri là tất cả đoàn viên chính thức trong xứ đoàn cùng cha 

linh hướng. 
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C- BAN CHẤP HÀNH GIÁO HẠT 

- Ứng viên là thành viên trong Ban thường trực các xứ đoàn 

được BCH xứ đoàn đương nhiệm đề cử tham gia BCH giáo hạt; 

là các thành viên trong BCH giáo hạt vừa mãn nhiệm, có năng 

lực, đạo đức, có lòng nhiệt tâm phục vụ được cha linh hướng 

giáo hạt đề cử tham gia BCH nhiệm kỳ mới. Những ứng cử viên 

này vẫn có thể đảm nhận vai trò Trưởng ban nếu trúng cử và 

được các thành viên cùng trúng cử tín nhiệm. 

- Cử tri là thành viên của  BCH GĐPTTTCG các xứ đoàn cùng 

nhiệm kỳ và cha linh hướng. 

D- BAN CHẤP HÀNH GIÁO PHẬN 

- Ứng viên là: thành viên trong BCH các giáo hạt được BCH giáo 

hạt đương nhiệm đề cử tham gia BCH giáo phận; là các thành 

viên trong BCH giáo phận vừa mãn nhiệm, có năng lực, đạo 

đức, có lòng nhiệt tâm phục vụ, được cha Tổng linh hướng giáo 

phận đề cử tham gia vào BCH nhiệm kỳ mới. Những ứng viên 

này vẫn có thể đảm nhận vai trò Trưởng ban nếu trúng cử và 

được các thành viên cùng trúng cử tín nhiệm. 

- Cử tri là thành viên các BCH GĐPTTTCG giáo hạt cùng nhiệm 

kỳ và cha Tổng linh hướng. 

E-  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

- Ứng viên là: thành viên trong Ban Thường vụ các giáo phận 

được BCH giáo phận đương nhiệm đề cử tham gia vào BCH 

trung ương; là các thành viên trong BCH trung ương vừa mãn 

nhiệm, có sức khỏe, có năng lực, có lòng nhiệt tâm phục vụ 

được cha Tổng linh hướng GĐPTTTCG VN đề cử tham gia vào 

BCH nhiệm kỳ mới. Những ứng viên này vẫn có thể đảm nhận 

vai trò Trưởng ban nếu trúng cử và được các thành viên cùng 

trúng cử tín nhiệm. 



 
NỘI QUY GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM 

 

69 

 

- Cử tri là thành viên BCH GĐPTTTCG các giáo phận; thành viên 

BCH lâm thời các giáo phận; đại diện đoàn thể GĐPTTTCG tại 

các giáo phận chưa có BCH cấp giáo phận và các cha Tổng linh 

hướng GP, linh hướng phụ trách đoàn thể Giáo phận trong cả 

nước. 

Điều 54: TỔ CHỨC BẦU CỬ 

   Tổ chức bầu cử BCH các cấp của đoàn thể GĐPTTTCG được 

ấn định đồng loạt và cùng thời gian theo trình tự bắt đầu từ đơn 

vị cơ sở  tiến dần đến các BCH cấp trên và được định hướng 

theo cùng thời gian tổ chức bầu chọn nhiệm kỳ của tổ chức điều 

hành Giáo hội địa phương. Thành phần Ban tổ chức bầu cử bao 

gồm: 

- Cha linh hướng của BCH GĐPTTTCG cùng cấp. 

- Đại diện BCH GĐPTTTCG cấp trên. 

- Ban tổ chức (BTC) bầu cử, bao gồm các thành viên: 

* Trưởng ban: chọn thành viên không ứng cử của BCH vừa mãn 

nhiệm có kiến thức về tổ chức bầu cử với nhiệm vụ: 

- Điều hành chung công tác bầu cử: giới thiệu thành phần Ban 

Tổ chức bầu cử, thông qua thể lệ bầu cử. 

- Giới thiệu các ứng cử viên (UCV), thông qua kết quả của cuộc 

bầu cử với cha linh hướng, công bố kết quả bầu cử. 

* Ban kiểm phiếu: 2 người, có nhiệm vụ: 

- Kiểm đếm số cử tri tham dự cuộc bầu cử hợp lệ. 

- Kiểm đếm số phiếu hợp lệ theo quy định chung của BTC bầu 

cử. 

* Ban ghi phiếu: 2 người, có nhiệm vụ: 

- Ghi danh sách UCV lên bảng. 

- Một người ghi số phiếu của UCV tương ứng với tên của người 

đó trên bảng, người thứ hai kiểm tra sự chính xác. 
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- Công bố số phiếu của từng UCV với tỉ lệ phần trăm đạt được. 

* Ban Thư ký: 2 người, có nhiệm vụ: 

- Tổ chức địa điểm bầu cử, chuẩn bị các phương tiện phục vụ 

công tác bầu cử. 

- Lập biên bản buổi tổ chức bầu cử: ghi nhận thành phận tham 

dự, tiếp nhận danh sách UCV, ghi nhận kết quả bầu cử, mời cha 

linh hướng và đại diện BCH cấp trên ký vào biên bản. 

Điều 55: CÁCH THỨC BẦU CỬ  

   Đoàn thể GĐPTTTCG định hướng chung việc tổ chức bầu 

BCH GĐPTTTCG các cấp theo phương cách TÍN NHIỆM QUÁ 

BÁN như sau: 

- HÌNH THỨC: Bầu trực tiếp, bỏ phiếu kín. 

- THỂ THỨC: Bầu chọn Tín nhiệm quá bán. (Ứng cử viên đạt số 

phiếu đạt tỉ lệ hơn phân nửa cử tri tín nhiệm bầu chọn là trúng 

cử). 

- CÁCH THỨC BẦU: Cuộc bầu cử được tiến hành theo các 

bước: 

Bước 1: Giới thiệu UCV ứng cử vào BCH: 

   Cha linh hướng và cử tri cân nhắc đề cử các UCV có đủ tiêu 

chuẩn vào đúng số vị trí thành viên tương ứng của BCH. (người 

đề cử cần giới thiệu cụ thể những yếu tố đạt tiêu chuẩn thực 

hiện tốt nhiệm vụ nếu trúng cử của UCV để cử tri cân nhắc bầu 

chọn). 

   Thí dụ: BCH xứ đoàn có 5 vị trí (1 đoàn trưởng, 2 đoàn phó, 1 

thư ký, 1 thủ quỹ) thì cuộc bầu cử chỉ giới thiệu và chọn đúng 5 

UCV. 

Bước 2: Bỏ thăm tín nhiệm: 

- Toàn bộ cử tri (Bao gồm cả cha linh hướng và các UCV cũng là 

cử tri) tiến hành bỏ thăm trực tiếp tín nhiệm theo danh sách UCV 
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đã được đề cử (UCV nào không được tín nhiệm sẽ bị gạch dưới 

tên trong phiếu bầu hoặc hình thức đánh dấu khác). 

- Nếu các UCV đều đạt số phiếu tín nhiệm quá bán (hơn 50% số 

cử tri tín nhiệm) thì xem như tất cả UCV đã trúng cử vào BCH. 

- Nếu có UCV nào có hơn phân nửa cử tri bất tín nhiệm thì phải 

loại ra, cử tri tiếp tục đề cử thành viên mới tiến hành bầu cử bổ 

sung để đạt được số thành viên chính thức của BCH. 

Bước 3: Chọn cấp Trưởng  

   Sau khi có kết quả bầu cử, Trưởng ban Bầu cử sẽ mời cha linh 

hướng và các UCV vừa trúng cử họp riêng để phân công hoặc 

bầu chọn ra cấp trưởng. Sau đó người Trưởng sẽ phân công tác 

cho các thành viên trúng cử vào các chức vụ trong BCH tùy theo 

năng lực từng người. 

Bước 4 : Trình diện BCH  

   Người Trưởng sẽ trình diện BCH với cha linh hướng và cử tri, 

sau đó sẽ đại diện BCH trình bày phương hướng hoạt động và 

cuối cùng cám ơn sự tín nhiệm, tin tưởng trao phó nhiệm vụ của 

cha linh hướng và cộng đoàn.  

    Cách thức bầu chọn này không thể hiện sự loại trừ mà là một 

sự cân nhắc chọn lọc, tín nhiệm sâu sắc của cộng đoàn đối với 

những người điều hành đơn vị, sự gắn kết mật thiết với cha linh 

hướng và nhất là nêu bật tinh thần hiệp thông, ý thức trách 

nhiệm cao của từng thành viên trong BCH. 

   Tuy nhiên, tùy theo tình hình sinh hoạt đặc thù của từng địa 

phương, cha linh hướng có thể chọn những hình thức bầu chọn 

khác nhằm đạt được yêu cầu là giao phó vai trò lãnh đạo đoàn 

thể cho những nhân tố có năng lực, có đạo đức và nhất là có 

lòng nhiệt thành phục vụ Giáo hội và mọi người. 
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Điều 56: ĐẢM NHẬN NHIỀU CHỨC VỤ 

   Một đoàn viên có thể tham gia vào nhiều nhiệm vụ trong cơ 

cấu tổ chức BCH các cấp của đoàn thể GĐPTTTCG Việt Nam 

miễn là có đủ thời gian, đủ khả năng và tinh thần hy sinh để thi 

hành chu đáo nhiệm vụ nhưng chỉ nên giữ nhiệm vụ đứng đầu ở 

một cấp mà thôi. 

Điều 57: NHIỆM KỲ 

   Nhiệm kỳ của Ban Điều hành toán (liên toán), BCH xứ đoàn, 

BCH giáo hạt sẽ cùng thời gian với nhiệm kỳ của Ban MVGX 

(Ban Hành giáo) của từng giáo phận. 

   Nhiệm kỳ của BCH GĐPTTTCG cấp giáo phận, trung ương là 

sáu năm, nhưng sau ba năm BCH sẽ bỏ phiếu tín nhiệm Ban 

Thường vụ; thành viên nào trong BTV kể cả Trưởng ban nếu 

không đạt sự tín nhiệm thì sẽ được thay bằng thành viên mới 

trong BCH được bầu bổ sung. 

   Riêng chức vụ Đoàn trưởng, Trưởng ban BCH GĐPTTTCG 

các cấp: Thành viên phụ trách chỉ được giữ hai nhiệm kỳ liên 

tiếp. 

Điều 58: BỔ NHIỆM - LƯU NHIỆM - TỪ NHIỆM 

  A - BỔ NHIỆM 

    Do nhu cầu điều hành sinh hoạt của đoàn thể, Trưởng ban 

BCH GĐPTTTCG trung ương, Trưởng ban BCH GĐPTTTCG 

giáo phận có thể dựa vào đề xuất, giới thiệu của Ban Thường vụ 

ra quyết định bổ nhiệm các chuyên viên, thành viên BCH các cấp 

không qua bầu cử vào các Ban chuyên môn của BCH trung 

ương, BCH giáo phận. Những thành viên được bổ nhiệm này chỉ 

hoạt động thuần túy chuyên môn tại các Ban và không tham gia 

vào việc điều hành của BCH cùng cấp. 
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B - LƯU NHIỆM 

   Căn cứ vào năng lực điều hành hiệu quả trong nhiệm kỳ của 

người đứng đầu hoặc toàn bộ thành viên BCH; cha linh hướng 

đồng hành với BCH có quyền ra quyết định lưu nhiệm từng 

thành viên hoặc toàn bộ thành viên của BCH thêm một nhiệm kỳ 

kế tiếp và chỉ duy nhất một nhiệm kỳ mà thôi. 

C - TỪ NHIỆM 

  Đoàn trưởng, Trưởng ban BCH GĐPTTTCG các cấp do điều 

kiện sức khỏe, bệnh tật, qua đời hoặc năng lực điều hành đơn vị 

không đạt hiệu quả theo biên bản nhận định của BCH có ý kiến 

chuẩn thuận của cha linh hướng sẽ được từ nhiệm. 

- Việc từ nhiệm nếu xảy ra khi còn trong nhiệm kỳ, thành viên từ 

nhiệm sẽ được cha linh hướng chỉ định Đoàn phó nội vụ (Phó 

trưởng ban nội vụ) hoặc được BCH bầu thay thế từ thành viên 

trong Ban Thường trực (Ban Thường vụ) để đảm nhiệm chức vụ 

cho đến hết nhiệm kỳ. 

- Việc từ nhiệm xảy ra khi kết thúc nhiệm kỳ thì Đoàn phó nội vụ 

(Phó trưởng ban nội vụ) sẽ giữ quyền điều hành cho đến khi bầu 

ra BCH nhiệm kỳ mới.  

- Các thành viên trong Ban Thường trực xứ đoàn (Ban Thường 

vụ) không là người đứng đầu, khi từ nhiệm sẽ được Đoàn 

trưởng, Trưởng ban BCH tổ chức bầu bổ sung từ nhân sự trong 

BCH cùng nhiệm kỳ được cộng đoàn giới thiệu. 

Điều 59: THUYÊN CHUYỂN 

- Đoàn viên, thành viên BCH GĐPTTTCG các cấp khi chuyển  

nơi cư trú đến giáo xứ khác, nếu nơi này có xứ đoàn 

GĐPTTTCG thì cần nộp giấy chuyển sinh hoạt đoàn cho BCH sở 

tại để được tiếp tục sinh hoạt với vai trò đoàn viên. (Mẫu đính 

kèm) 
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MẪU CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN 

 

GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM 

GĐPTTTCG GIÁO PHẬN:……………………….. 

GĐPTTTCG GIÁO  HẠT:…………………………. 

XỨ ĐOÀN:………………………………………….         

 

GIẤY CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN 
 

Kính gửi:  BCH xứ đoàn ……………………………………….... 

Giáo hạt ………………………. Giáo phận ……………………… 

 

Chúng tôi, BCH xứ đoàn ………………………………………. 

Trân trọng giới thiệu: Ông (Bà)………………………………… 

Sinh năm……………………… tại ………………………………… 

Là đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn:…………………………….  

tuyên hứa ngày ……………. 

 

Hiện đang sinh hoạt thường xuyên tại toán…………………… 

thuộc xứ đoàn chúng tôi. 

   Do chuyển nơi cư trú, theo nguyện vọng nay muốn được tiếp 

tục sinh hoạt đoàn thể tại xứ đoàn:………………………… 

   Mong nhận được hỗ trợ, tiếp nhận của quý BCH xứ đoàn. 

 

                                         ………..ngày…….tháng……năm…… 

      CHUẨN THUẬN                          Tm. BCH XỨ ĐOÀN 

    CHA LINH HƯỚNG                         ĐOÀN TRƯỞNG 

 

         

 

     Lm…………. 
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- BCH xứ đoàn, nơi người đoàn viên chuyển đi có trách nhiệm 

cấp giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt cho đoàn viên đến xứ đoàn 

mới. 

- BCH xứ đoàn người  đoàn viên có nguyện vọng chuyển đến có 

trách nhiệm tiếp nhận, tạo điều kiện hội nhập sinh hoạt thuận lợi, 

ghi danh vào sổ đoàn viên của xứ đoàn. (trường hợp người 

chuyển sinh hoạt là nữ mà xứ đoàn chưa có nữ, có thể giúp giới 

thiệu người đoàn viên đến xứ đoàn gần nhất có đủ thành viên 

nam, nữ đón nhận). 

- Đoàn viên là thành viên trong BCH GĐPTTTCG cấp xứ đoàn 

và giáo hạt, khi di chyển đến xứ đoàn mới, giáo hạt mới thì mọi 

chức vụ tại đơn vị cũ đều chấm dứt; nếu đến một xứ đoàn cùng 

giáo hạt thì chức vụ tại giáo hạt vẫn được duy trì cho đến hết 

nhiệm kỳ. 

- Nếu là thành viên BCH GĐPTTTCG cấp trung ương, giáo phận 

thì vẫn bảo lưu chức vụ cho đến hết nhiệm kỳ. 

 

Điều 60: HỘI HỌP - ĐẠI HỘI - UỶ NHIỆM THƯ 

A- HỘI HỌP 

 * Họp thường kỳ: 

- Các Toán (Liên toán) họp và báo cáo về BCH xứ đoàn mỗi 

tháng một lần theo mẫu quy định. 

- Xứ đoàn họp BCH và đoàn viên mỗi tháng một lần có sự hiện 

diện của cha linh hướng. 

- BCH GĐPTTTCG các cấp họp hàng tháng với sự đồng hành 

của cha linh hướng, đại diện BCH cấp trên để đánh giá, giải 

quyết kịp thời các công việc đã triển khai; phổ biến các công việc 

mới theo định hướng của BCH GĐPTTTCG cấp trên. 
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- Ban Thường trực, Ban Thường vụ BCH GĐPTTTCG các cấp 

phải có phiên họp trù bị trước phiên họp chính thức để chuẩn bị 

cụ thể các công tác phải lượng giá, triển khai để giúp các phiên 

họp hiệu quả, đúng thời gian quy định. 

- Các phiên họp của BCH GĐPTTTCG các cấp đều phải được 

ghi biên bản và tổng hợp báo cáo về BCH cấp trên theo thời gian 

quy định chung. (xứ đoàn 3 tháng một lần gửi báo cáo về giáo 

hạt, giáo hạt 6 tháng một lần gửi báo cáo về giáo phận, giáo 

phận tổng kết hàng năm, một lần gửi báo cáo về trung ương). 

* Họp đột xuất: 

   Trong trường hợp có công việc cần triển khai gấp để đảm bảo 

hoạt động của đơn vị được kịp thời, hiệu quả; Đoàn trưởng, 

Trưởng BCH GĐPTTTCG các cấp có thể triệu tập phiên họp đột 

xuất Ban Thường trực, Ban Thường vụ hoặc BCH mở rộng 

nhưng phải thông qua cha linh hướng và được chấp thuận. 

(Phiên họp này chỉ triển khai công việc cấp thiết cần giải quyết 

và không được xem thay thế phiên họp chính thức thường kỳ). 

B. ĐẠI HỘI 

* BCH GĐPTTTCG GIÁO PHẬN 

- Tổ chức đại hội mỗi năm (hay hai năm) một lần, đại biểu là 

đoàn viên, ân nhân, thành viên BCH GĐPTTTCG các cấp trong 

giáo phận và có đại diện BCH trung ương, đại diện BCH 

GĐPTTTCG các giáo phận bạn về tham dự. 

* BCH GĐPTTTCG TRUNG ƯƠNG 

- Tổ chức đại hội ba năm (hoặc sáu năm) một lần, đại biểu là 

thành viên BCH GĐPTTTCG các giáo phận (lâm thời và chính 

thức) trong cả nước. 
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- BCH GĐPTTTCG trung ương có thể tổ chức các đại hội mở 

rộng vào những dịp có sự kiện quan trọng của đoàn thể; đối 

tượng tham dự là thành viên BCH GĐPTTTCG các cấp tại các 

giáo phận, đoàn viên, ân nhân  trong và ngoài nước. 

   Đại hội của đoàn thể GĐPTTTCG được tổ chức nhằm tổng kết 

đánh giá việc thực hiện các chương trình, định hướng mà đoàn 

thể đề ra hàng năm, nhiệm kỳ tại các giáo phận, (tổ chức bầu lại 

BCH GĐPTTTCG VN khi kết thúc nhiệm kỳ)… qua đó động viên 

đoàn viên và BCH các cấp phát huy những thành quả phục vụ, 

nêu cao những gương sáng cá nhân, tập thể dấn thân thực thi 

sứ vụ tông đồ…; khắc phục những yếu kém, khó khăn để có thể 

thực hiện tốt nhất vai trò, nhiệm vụ mà Giáo hội và đoàn thể đã 

tin tưởng giao phó. 

C. CẤP ỦY NHIỆM THƯ 

- Cha linh hướng của GĐPTTTCG cấp nào thì có thẩm quyền 

cấp ủy nhiệm thư cho thành viên BCH GĐPTTTCG của cấp đó. 

- Trong trường hợp đặc biệt ở những đơn vị vừa mới thành lập, 

cơ cấu tổ chức của đoàn thể ở các cấp trong giáo phận chưa 

hoàn chỉnh, cha Tổng linh hướng GĐPTTTCG trung ương hoặc 

cha Tổng linh hướng GĐPTTTCG giáo phận có thể cấp ủy 

nhiệm thư cho các thành viên BCH xứ đoàn, BCH giáo hạt mới 

thành lập. 
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CHƯƠNG XI 

CHA LINH HƯỚNG 

 

Điều 61: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CHA LINH 

HƯỚNG 

A- NHIỆM VỤ 

- Hướng dẫn BCH GĐPTTTCG các cấp hoạt động tông đồ theo 

tinh thần Giáo hội và điều hành đoàn thể theo đúng tôn chỉ, mục 

đích của GĐPTTTCG. 

- Linh hướng cho đoàn viên và gia đình được nâng cao các nhân 

đức: Tin, Cậy, Mến; sốt sắng sống đời tông đồ phục vụ Giáo hội 

và tha nhân; nhiệt thành cộng tác với Giáo hội trong việc Loan 

Báo Tin Mừng để Nước Cha được Trị Đến. 

- Tham dự các phiên họp, sinh hoạt của BCH GĐPTTTCG các 

cấp để hướng dẫn, động viên. 

B- QUYỀN HẠN 

- Công nhận các BCH GĐPTTTCG được cộng đoàn bầu cử dân 

chủ và hợp lệ theo hướng dẫn của nội quy. 

- Đề cử thành viên ứng cử vào BCH GĐPTTTCG cấp trực thuộc. 

- Phê chuẩn các quyết định điều hành, sinh hoạt cũng như đình 

chỉ, sửa đổi các quyết định chưa phù hợp của BCH GĐPTTTCG 

thuộc phạm vi phụ trách. 

- Phê chuẩn các đề xuất khen thưởng hoặc kỷ luật các đoàn 

viên, thành viên BCH GĐPTTTCG trong phạm vi phụ trách. 

 

Điều  62: KHEN THƯỞNG & KỸ LUẬT 

A- KHEN THƯỞNG 

1- Nội dung khen thưởng: 
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- Cá nhân điển hình, gương mẫu trong đời sống đạo đức; nhiệt 

tâm làm việc tông đồ, bác ái, dấn thân phục vụ Giáo hội và tha 

nhân. Tích cực tham gia các mặt sinh hoạt, đóng góp có hiệu 

quả vào việc duy trì hoạt động và phát triển đoàn thể 

GĐPTTTCG các cấp. 

- Cá nhân, tập thể điển hình xuất sắc trong việc tham gia vận 

động, đóng góp phục vụ các chương trình hoạt động của Giáo 

hội, giáo phận, giáo xứ mời gọi. 

- Cá nhân, tập thể hoàn thành tốt đẹp các nhiệm vụ tông đồ mà 

đoàn thể GĐPTTTCG giao phó. 

2- Đối tượng khen thưởng: 

- Cá nhân: Ân nhân, đoàn viên, thành viên BCH GĐPTTTCG các 

cấp. 

- Tập thể: Ban Điều hành Toán, BCH GĐPTTTCG các cấp. 

3- Hình thức khen thưởng: 

- Bằng khen của cha Tổng linh hướng GĐPTTTCG VN, cha 

Tổng linh hướng GĐPTTTCG giáo phận. 

- Kỷ niệm chương, cờ đơn vị, cá nhân điển hình xuất sắc hoặc 

cờ luân lưu. 

- Các hình thức khen thưởng phải được tổ chức trọng thể trước 

cộng đoàn, trong các phiên họp mở rộng, đại hội, lễ bổn mạng 

của đoàn thể. 

- Danh sách khen thưởng do BCH GĐPTTTCG sở tại đề xuất, 

BCH cấp trên xét duyệt và cha Tổng linh hướng phê chuẩn. 

B- KỶ LUẬT 

1/ Đối tượng: Đoàn viên, thành viên BCH GĐPTTTCG các cấp. 

2/ Nội dung: 
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- Vi phạm thường xuyên các sinh hoạt đạo đức trong đời sống 

Giáo hội, xã hội mà không có thiện chí từ bỏ, khắc phục. 

- Cố ý kích động, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong sinh hoạt nội 

bộ, tạo hậu quả xấu. 

- Gương mù, gương xấu trong đời sống đức Tin. 

3/ Hình thức kỷ luật: 

- Phê bình, cảnh cáo trước tập thể, khai trừ đoàn. 

- Mọi quyết định kỹ luật phải được Ban Thường trực (Ban 

Thường vụ) cân nhắc quyết định, thông qua trong phiên họp 

toàn thể của BCH GĐPTTTCG mà cá nhân bị đề xuất kỷ luật 

sinh hoạt và chỉ có giá trị thi hành khi được cha linh hướng phê 

chuẩn. 

 

Điều  63: BỔ NHIỆM CHA LINH HƯỚNG 

- Ở cấp trung ương: Cha Tổng linh hướng  GĐPTTTCG trung 

ương do Đức Tổng giám mục, nơi có BCH GĐPTTTCG trung 

ương, hoặc Đức cha chủ tịch HĐGMVN ra quyết định bổ nhiệm. 

- Ở cấp giáo phận: Cha Tổng linh hướng GĐPTTTCG giáo phận 

do Đức giám mục giáo phận bổ nhiệm. 

- Ở cấp giáo hạt: Cha linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt do cha 

Hạt trưởng đảm nhiệm hoặc bổ nhiệm một cha trong giáo hạt 

phụ trách. 

- Ở cấp giáo xứ: Cha linh hướng GĐPTTTCG xứ đoàn do cha 

chính xứ đảm nhận, hoặc cha phó xứ do cha chính xứ bổ nhiệm. 
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CHƯƠNG XII 

ĐOÀN KỲ – PHÙ HIỆU - ĐỒNG PHỤC 

Điều 64: ĐOÀN KỲ  

   Đoàn kỳ của đoàn thể GĐPTTTCG VN gồm có hai loại cờ: Cờ 

ảnh và cờ đoàn. 

1. CỜ ẢNH:  

   Sử dụng khi đi rước, đi kiệu trong các sinh hoạt đạo đức của 

đoàn thể. 

QUI CÁCH CỜ ẢNH  (xem hình vẽ) 

          Cờ ảnh mặt trước        Cờ ảnh mặt sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. MẶT TRƯỚC 

- Nền cờ màu đỏ: là màu máu của Chúa Giêsu đổ ra, là tình yêu, 

là sự sống. 
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- Ở chính giữa có biểu hiệu riêng của đoàn thể là hình Trái Tim 

lớn tỏa hào quang. Trái Tim có vòng gai vấn quanh và vết 

thương rỉ máu, trên có Thánh giá giữa những ngọn lửa. 

 Trái Tim: Chỉ lòng Chúa yêu loài người quá bội. 

 Thánh Giá: Chỉ sự đau khổ của Chúa Giêsu phải chịu vì 

tình yêu dành cho loài người. 

- Phía trên Trái Tim có dòng chữ lớn: GIA ĐÌNH PHẠT TẠ 

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM, ngay phía dưới biểu 

hiệu là tên giáo phận, tiếp dưới là tên giáo xứ, dưới cùng là năm 

thành lập đoàn. 

b. MẶT SAU 

- Nền cờ màu trắng: tượng trưng nguồn nước thanh tẩy và ơn 

cứu độ. 

- Có hình Chén Thánh, Bánh Thánh màu vàng, giữa hình bánh 

có chữ JHS màu đỏ, chung quanh Bánh Thánh có hào quang, 

tượng trưng cho lửa tình yêu sẽ chiếu tỏa khắp mọi nơi. 

KÍCH THƯỚC:  

Dài 1,2m , Rộng 0,7m.  

Có 4 dải cờ rộng 10cm, dài 2m, 2 dải màu đỏ, 2 dải màu trắng đi 

theo mặt cờ. 

2. CỜ ĐOÀN:  

- Sử dụng trong nghi thức tuyên hứa và đại hội, dẫn đầu đội hình 

đoàn khi đi rước. 

- Sử dụng trong nghi thức tang lễ của ân nhân, đoàn viên và 

thành viên BCH GĐPTTTCG các cấp. 

QUI CÁCH CỜ ĐOÀN  (xem hình vẽ ) 
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       Cờ đoàn mặt trước              Cờ đoàn mặt sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. MẶT TRƯỚC 

- Cờ dài 1,2m. Rộng 0,8m (không kể tua rua và vị trí cán cờ). 

- Rua viền chung quanh cờ đoàn màu vàng, dài 5cm. 

- Nền cờ đoàn:  

   Nửa trên màu đỏ: 40cm x 120cm. Ở giữa có chữ: GIA ĐÌNH 

PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM màu vàng 

nằm theo hình bán nguyệt. 

   Nửa dưới màu trắng: 40cm x 120cm. Ở giữa có tên của xứ 

đoàn nằm theo đường thẳng. (Ví dụ trong hình là Xứ Đoàn Tân 

Phú). Tiếp phía dưới là năm thành lập xứ đoàn nằm theo đường 

thẳng, dưới cùng là tên của giáo phận nằm theo hình bán 

nguyệt. 

   Ở giữa cờ: Ảnh phù hiệu của Gia đình PTTT Chúa Giêsu – 

Hình tròn – Đường kính 35cm. 

- Nẹp ruôn cán cờ: 7cm. 

- Nơ trên đầu cán cờ, một mặt trắng, một mặt nửa đỏ nửa trắng 

theo chiều dọc, có 2 đuôi:  

 1 đuôi lớn dài 58cm, gốc nơ 7cm, lớn dần đến 10cm, chóp 

đuôi nhọn.  
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 1 đuôi nhỏ dài 43cm, gốc nơ 6cm, lớn dần đến 8cm, chóp 

đuôi nhọn. 

- Ý nghĩa về màu sắc và hình giống như cờ ảnh. 

 

b. MẶT SAU  

- Nền màu trắng.  

- Có một hình chữ thập cân giữa cờ (là Thánh giá), thân rộng 

10cm màu đỏ, viền vàng bản 1cm, ngang, dọc cánh bằng chiều 

dài, chiều rộng của cờ. 

- Ở giữa nền cờ:  

Nửa trên: Có chữ GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA 

GIÊSU nằm theo hình bán nguyệt, màu vàng. 

Nửa dưới: có chữ VIỆT NAM nằm theo hình bán nguyệt, màu 

vàng. 

- Ở giữa Thánh giá có dấu hiệu: Hình vành khăn màu đỏ, có 

viền vàng 1cm. Đường kính ngoài: 36cm, đường kính trong: 

27cm. 

- Trên dấu hiệu hình vành khăn, có chữ màu vàng:  

- Phía trên là chữ: NƯỚC CHÚA. 

- Phía dưới là chữ: TRỊ ĐẾN. 

- Giữa dấu hiệu – nền trắng – có chữ: JHS màu đỏ. Thân 

chữ JHS sao cho cân đối với hình tròn giữa dấu hiệu. 

Trên và trong chữ H có hình Thánh giá. 
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Các thế cầm cờ:  

a/ Thế đứng nghỉ:  

   Người cầm cờ với thế hai chân dang ngang, 

đặt gốc cán cờ chạm đất, sát vào cạnh bàn chân 

phải, tay phải cầm cán cờ đưa thẳng ra phía 

trước, cán cờ tạo góc 60° so với mặt đất, cho lá 

cờ rũ xuống. 

 

b/ Thế đứng nghiêm: Người cầm cờ 

kéo tay phải sát vào hông phải, hai bàn chân 

đứng sát nhau, cán cờ ở vị thế đứng thẳng. 

 

 

c/ Thế đi rước kiệu: 

   Người cầm cờ cắm chuôi cán cờ vào cái 

bao đeo ngang thắt lưng ở giữa bụng, tay 

phải cầm cán cờ dốc đứng 45 độ, lá cờ rũ 

xuống một phần, tay trái giữ chuôi cán cờ. 

 

d/ Thế tuyên hứa: 

   Người cầm cờ đứng thế nghiêm, 

tay trái cầm chuôi cán cờ cặp vào 

nách phải, tay phải cầm cán cờ duỗi 

thẳng ra phía trước song song với 

mặt đất, để cho lá cờ mở xuống hết. 

Tuyên hứa xong, người cầm cờ đưa 

cờ về thế rước kiệu đi đến cắm cờ 

vào giá. 
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PHÙ HIỆU CỦA GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM 

Điều 65: PHÙ HIỆU 

- Là mẫu ảnh Trái Tim mà Chúa 

Giêsu đã chỉ dẫn Thánh Nữ Margarita 

Maria vẽ lại: Trái Tim Chúa ở giữa, 

trên có Thánh giá, lửa bởi Trái Tim 

bốc ngọn lên và tỏa ra tứ bề, vòng 

gai quấn quanh trái tim cách điệu 

thành vòng gai viền phù hiệu, vết 

thương lưỡi đòng đang rỉ máu. 

- Chữ GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU chạy 

vòng theo chiều kim đồng hồ. 

 Trái Tim: Chỉ lòng Chúa yêu thương loài người quá bội. 

 Thánh Giá: Chỉ sự đau khổ của Chúa Giêsu phải chịu vì 

tình yêu dành cho loài người. 

 Lửa bốc ngọn tỏa ra tứ bề: Chỉ tình yêu của Chúa 

không cầm giữ lại mà muốn lan tỏa khắp nơi, và mong 

ước thiêu đốt các tâm hồn. 

 Vòng gai: Chỉ sự vong ân bội nghĩa của loài người. 

 Vết thương lưỡi đòng đang rỉ máu: Chỉ tội lỗi loài người 

hằng vấp phạm làm tan nát Trái Tim Chúa Giêsu. 

- Là phù hiệu dùng chung cho đoàn viên GĐPTTTCG VN, được 

linh mục chủ sự làm phép và rẩy nước Thánh, thánh hóa trong 

nghi thức tuyên hứa gia nhập đoàn khi thành lập xứ đoàn mới. 

Phù hiệu được linh mục chủ sự trao cho người tân đoàn viên cài 

vào ngực áo trái sau khi kết thúc nghi thức tuyên hứa. Người 

đoàn viên chính thức luôn có bổn phận phải đeo huy hiệu này 

trên đồng phục khi tham dự các sinh hoạt hội họp, lễ hội, hành 

hương, chia sẻ bác ái... do đoàn thể tổ chức. 
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Điều 66: ĐỒNG PHỤC 

- Nam: Hội họp, giao lưu, thăm viếng: Áo trắng ngắn tay bỏ trong 

quần màu, phù hiệu đeo trên ngực trái. 

Lễ hội: Áo trắng dài tay bỏ trong quần màu, thắt cà-vạt màu đỏ 

Bordeau của đoàn thể, phù hiệu đeo trên ngực trái (dùng trong lễ 

trọng, rước kiệu, đại hội, lễ tang). 

Cà-vạt màu đỏ sậm (bordeau): Là màu máu của Chúa Giêsu đổ 

ra, là tình yêu, là sự sống. 

Sinh hoạt: Áo sơ-mi ngắn tay màu trắng hay màu đỏ sậm 

(bordeau), phù hiệu đeo trên ngực trái, không thắt cà-vạt (dùng 

trong các sinh hoạt phục vụ, chia sẻ bác ái, hành hương, dã 

ngoại...). Áo sơ-mi sinh hoạt có thể trang bị cho các linh mục linh 

hướng đồng hành trong các sinh hoạt của đoàn thể. 

- Nữ: Hội họp, giao lưu, thăm viếng: Áo ngắn trắng, quần màu, 

phù hiệu đeo trên ngực trái. 

Lễ hội: Áo dài trắng, quần trắng, đeo phù hiệu, dây đeo màu đỏ 

sậm (bordeau) có ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu và Thánh Gia 

Thất (dùng trong lễ trọng, rước kiệu, hội họp). 

Sinh hoạt: Áo sơ-mi ngắn tay màu trắng hay màu đỏ sậm 

(bordeau), phù hiệu đeo trên ngực trái, không dây đeo (dùng 

trong các sinh hoạt phục vụ, chia sẻ bác ái, hành hương, dã 

ngoại...) 

   Riêng tại các giáo phận có các xứ đoàn là người các dân tộc, 

đồng phục của các anh chị em trong các xứ đoàn này sẽ do BCH 

GĐPTTTCG giáo phận sở tại quy định cho phù hợp với đặc tính 

sinh hoạt của các dân tộc anh em, mà vẫn thể hiện là người 

đoàn viên GĐPTTTCG và được sự chuẩn thuận của cha TLH 

giáo phận. 
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PHẦN II 

HƯỚNG DẪN ĐẠO ĐỨC SINH HOẠT 

CHƯƠNG I  

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT ĐOÀN 

Buổi họp đoàn có thể theo các chương trình mẫu sau đây: 

 
Điều 67: CHƯƠNG TRÌNH HỌP 

A. PHẦN NGHI THỨC. 

Đọc kinh khai mạc. (Cha linh hướng hay Đoàn trưởng (Trưởng 

ban) – xướng). 

Xướng (Đứng): Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

   Lạy Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán rằng: Khi nào có hai hay 

ba người đoàn tụ vì danh Ta thì có Ta ngự ở giữa. 

 Cộng đoàn đáp: Nay chúng con là một thiểu số trong đoàn 

chiên Chúa, hội hiệp đây vì nước Trái Tim Chúa. Xin Chúa hãy 

ngự giữa chúng con, và nhận lấy lời nguyện với các việc chúng 

con bàn tính hôm nay. Xin ban Đức Chúa Thánh Thần đến viếng 

lòng chúng con, soi sáng cho chúng con biết việc phải làm, luyện 

sạch tình ý chúng con và thiêu đốt lòng chúng con nóng nảy yêu 

mến Chúa, để chúng con sốt sắng đem lửa yêu mến ấy mà gieo 

vào lòng mọi người. Amen. 

- Đọc bài Tin Mừng (suy niệm hoặc một vài ý ngắn chia sẻ). 

B. PHẦN SINH HOẠT 

- Điểm danh. 

- Đọc chương trình buổi họp. 

- Huấn luyện (học hỏi Nội quy GĐPTTTCG, tài liệu trong nội san 

Lửa Mến, học hỏi tài liệu huấn luyện tông đồ, tu đức hoặc tài liệu 

chuyên môn của Gia đình PTTT Chúa Giêsu). 
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- Đọc biên bản kỳ họp lần trước. 

- Báo cáo công tác tháng qua. 

- Đoàn trưởng phổ biến công tác tháng tới. 

- Báo cáo quỹ đoàn. 

- Đóng góp ý kiến.  

- Huấn từ của cha linh hướng. 

- Đọc kinh bế mạc. 

KINH BẾ MẠC 

   Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dạy chúng con biết sống vị tha 

quảng đại, biết phụng sự Chúa hết lòng, như Chúa đáng phụng 

sự, biết ăn ở rộng rãi không đo lường, biết chiến đấu mạnh mẽ 

không sợ thương tích gian nguy, biết làm việc không kể khó 

nhọc, biết hy sinh không mong một phần thưởng nào khác hơn, 

là được phúc tuân theo Thánh ý Chúa. Amen. 

ĐIỀU 68: HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH HỌP XỨ 

ĐOÀN 

A. PHẦN NGHI THỨC:  

- Kinh khai mạc. 

- Đọc lời Chúa, suy niệm. 

B. PHẦN SINH HOẠT  

- Điểm danh, giới thiệu thành viên mới (nếu có). 

- Đọc chương trình buổi họp. Để cuộc họp có hiệu quả, ít mất 

thời gian, Ban Thường trực xứ đoàn cần hội ý trước và lên 

chương trình chi tiết cho phiên họp. 

- Huấn luyện: Cha linh hướng huấn đức.  

Học hỏi Nội quy GĐPTTTCG, tài liệu trong nội san Lửa Mến, học 

hỏi tài liệu huấn luyện tông đồ, tu đức hoặc tài liệu chuyên môn 

của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. 
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 (Đây là mục quan trọng nhất của buổi họp xứ đoàn, nhờ sự học 

hỏi này, các đoàn viên sẽ tiếp nhận được nhiều hiểu biết, kinh 

nghiệm hữu ích cho nhiệm vụ của mình. Vì sự quan trọng ấy nên 

mục này chiếm nhiều thời gian hơn cả. Nhưng muốn được ích lợi 

cần phải chuẩn bị trước: Đoàn phó ngoại vụ xứ đoàn cần trang bị 

đầy đủ: tài liệu của đoàn thể, nội san Lửa Mến... biên soạn 

chương trình huấn luyện cụ thể, rồi phổ biến, giải thích các tài 

liệu từ căn bản đến chuyên sâu cho mọi thành viên nắm vững. 

Đoàn phó ngoại vụ điều khiển buổi học hỏi, dưới sự hướng dẫn 

của cha linh hướng. Sau đó cha linh hướng (hay Đoàn trưởng) 

sẽ tóm tắt cuộc thảo luận và rút ra những kết luận thực tế). 

- Đoàn trưởng điểm lại công tác và sinh hoạt đã đạt được trong 

tháng qua dựa theo biên bản kỳ họp tháng trước. 

- Đoàn phó nội vụ, Đoàn phó ngoại vụ báo cáo công tác phụ 

trách tháng qua. 

- Các Toán trưởng báo cáo về tình hình của Toán mình phụ 

trách, theo những điểm gợi ý:  

   Họp toán có đều không? Tỷ lệ anh em toán viên dự họp? 

Tham dự giờ Thánh, giờ Tôn Vương, giờ kinh Đền tạ mấy lần? 

Tỷ lệ? Có thâu nhận được thành viên mới? Bao nhiêu người? Có 

ai vắng mặt? Di chuyển chỗ khác? Có thực hiện công tác gì đặc 

biệt? Có đối tượng khó khăn, cơ nhở nào trong khu xóm cần 

đoàn thể, giáo xứ hỗ trợ, chăm sóc?... 

- Đoàn trưởng phổ biến công tác tháng tới, thông báo các tin tức 

giáo phận và giáo hạt. 

- Báo cáo quỹ đoàn. 

- Đóng góp ý kiến. 

   (Buổi họp đoàn là để chuẩn bị cho các thành viên trong xứ 

đoàn hiểu rõ được vai trò, nhiệm vụ của mỗi người trong việc 
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cộng tác với Giáo hội qua việc phục vụ giáo xứ, đoàn thể... từ đó 

giúp mọi hoạt động tông đồ của mỗi người ngày càng sốt sắng, 

đắc lực, và hiệu quả hơn. Vì vậy buổi họp cần phải nghiêm túc 

trong báo cáo, trung thực trong đánh giá các mặt công tác đã đạt 

được trong tháng trước cũng như tìm đưa ra được những sáng 

kiến, những phương thức thích hợp để hoạt động trong tháng tới 

được hiệu quả hơn). 

- Khi buổi họp kết thúc, cha linh hướng (hay Đoàn trưởng) 

xướng kinh bế mạc. 

 

Điều 69: CHƯƠNG TRÌNH HỌP TOÁN, LIÊN TOÁN 

Chương trình họp Toán – Liên toán gần giống như chương trình 

họp BCH xứ đoàn. Trong phiên họp, Toán trưởng (Liên toán 

trưởng) sẽ chủ tọa và giúp việc học hỏi. (Chú ý: trước khi sinh 

hoạt, Toán trưởng (Liên toán trưởng) phải chuẩn bị chương 

trình, nhất là phần học hỏi. Buổi sinh hoạt được linh hoạt hay 

không, Toán (Liên toán) có tiến triển hay không là do ở việc học 

hỏi này…). 

I. PHẦN THỦ TỤC  

- Đọc kinh khai mạc, Lời Chúa, suy niệm ngắn. 

- Đọc chương trình buổi họp. 

II. PHẦN SINH HOẠT 

- Điểm danh, giới thiệu thành viên mới (nếu có). 

- Chia sẻ, học hỏi đề tài trong tháng do đoàn đề ra: học hỏi 

Nội quy Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, tài liệu 

trong nội san Lửa Mến hoặc tài liệu chuyên môn của Gia 

đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

- Nêu những công tác, sinh hoạt trong kỳ họp trước. 
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- Báo cáo sinh hoạt tháng qua của toán viên. 

- Toán trưởng phổ biến sinh hoạt tháng tới. 

- Đóng góp ý kiến. 

   (Toán, Liên toán là những cộng đoàn cơ bản trong một giáo 

xứ, sinh hoạt gắn bó với nhau, chia sẻ những ưu tư, vui buồn 

trong cuộc sống, tạo nên bầu khí yêu thương, liên kết hỗ trợ 

nhau trong đời sống vật chất cũng như tinh thần. Vì vậy, Toán 

trưởng (Liên toán trưởng) cần chuẩn bị kỹ chương trình sinh 

hoạt, mời gọi mọi người đóng góp ý kiến xây dựng, duy trì tình 

đoàn kết yêu thương phục vụ, cùng nhau hoạt động tông đồ, kết 

hợp mật thiết với nhau trong Thánh Tâm Chúa Giêsu). 

III. PHẦN KẾT THÚC: Đọc kinh bế mạc. 

 

Điều 70: CHƯƠNG TRÌNH HỌP BCH GĐPTTTCG CÁC CẤP 

I. PHẦN THỦ TỤC  

- Đọc kinh khai mạc, Lời Chúa, suy niệm ngắn.  

- Đọc chương trình buổi họp. 

II. PHẦN SINH HOẠT 

- Điểm danh, giới thiệu thành viên mới (nếu có). 

- Đọc biên bản buổi họp lần trước. 

- Huấn đức của cha linh hướng hoặc Đoàn phó ngoại vụ (phó TB 

ngoại vụ) triển khai các đề tài học tập. 

- Phổ biến các tin tức, các chỉ thị liên quan đến Ban Chấp hành 

như: chỉ thị của giáo phận, giáo hạt, của cha linh hướng. 

- Các đơn vị báo cáo về sinh hoạt của mình. 

- Báo cáo công tác của Đoàn phó nội vụ (Phó TB nội vụ) và 

Đoàn phó ngoại vụ (Phó TB ngoại vụ). 
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- Đoàn trưởng (Trưởng ban) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ của đơn vị trong tháng trước, triển khai nhiệm vụ mới và phân 

công tác cho các cấp trực thuộc.. 

- Thảo luận và nêu thắc mắc, Đoàn trưởng (Trưởng ban) trả lời 

và tiếp thu các ý kiến đóng góp.  

- Thủ quỹ báo cáo về chi thu. 

- Nghi thức kết thúc. 

 

Điều 71: SINH HOẠT ĐẠO ĐỨC 

 Chương trình giờ chầu Thánh Thể. 

 Chương trình rước kiệu Thánh Tâm. 

 Viếng chặng đàng Thánh giá. 

 Thánh lễ Đền tạ thứ Sáu đầu tháng 

 Giờ kinh Đền tạ. 

 Giờ kinh Tôn Vương. 

 

Điều 72: HIỆU LỰC THI HÀNH 

  Quyển nội quy được bổ sung và điều chỉnh này sau khi được 

quý cha Tổng linh hướng, BCH GĐPTTTCG các giáo phận trong 

cả nước thống nhất thông qua, sẽ có hiệu lực thi hành thay 

quyển nội quy cũ tái bản năm 2009, kể từ ngày cha Tổng linh 

hướng GĐPTTTCG VN chính thức phê chuẩn. 
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CHƯƠNG II 

NGHI THỨC TUYÊN HỨA 

 

   Sau bài giảng, cha chủ tế làm phép cờ đoàn. (nếu thành lập 

tân xứ đoàn) 

(Đoàn trưởng cầm cờ tiến lên cung thánh và hạ cờ theo thế 

tuyên hứa). 

I. LÀM PHÉP CỜ 

LM: Ơn phù trợ chúng ta ở nơi Danh Chúa. 

CĐ: Là Đấng tạo thành trời đất. 

LM: Chúa ở cùng anh chị em. 

CĐ: Và ở cùng cha. 

LM: Chúng ta hãy cầu nguyện. 

   Lạy Chúa Giêsu Kitô. Xin Chúa chúc phúc cho lá cờ này để 

những kẻ phụng sự dưới bóng cờ này, được chiến thắng mọi kẻ 

thù hữu hình và vô hình ở đời này, để sau cuộc chiến thắng 

được khải hoàn về Thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, 

Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 

(Cha chủ sự rảy nước thánh trên lá cờ). 

CĐ: Amen. 

(Đoàn trưởng giơ thẳng cờ lên trở về vị trí và cắm vào giá). 

II. LÀM PHÉP PHÙ HIỆU: (Để các phù hiệu vào đĩa trên 

bàn nhỏ, cha chủ sự làm phép và rẩy nước thánh). 

LM: Ơn phù trợ chúng ta ở nơi Danh Chúa. 

CĐ: Là Đấng tạo thành trời đất. 

LM: Chúa ở cùng anh chị em. 

CĐ: Và ở cùng cha. 

LM: Chúng ta hãy cầu nguyện. 
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   Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban phép cho 

chúng con mang những phù hiệu này, để khi nhìn thấy, chúng 

con nhớ đến và cố gắng sống nên giống Trái Tim Con Chúa. Xin 

Chúa chúc lành và thánh hóa  những phù hiệu này. Xin ban 

cho những ai cung kính mang nó, mà tưởng nhớ đến tình yêu 

của Chúa Giêsu, thì được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh 

hiển vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa 

chúng con. (Cha chủ sự rảy nước thánh trên phù hiệu). 

CĐ: Amen. 

III. NGHI THỨC GIA NHẬP ĐOÀN 

Người hướng dẫn:  

- Mời đại diện cấp trên (khi thành lập xứ đoàn mới), hoặc Đoàn 

trưởng (khi xứ đoàn tổ chức tuyên hứa đoàn viên mới hằng năm) 

cùng ủy viên cầm cờ tiến lên trước bàn thờ. 

- Giới thiệu và mời anh chị em đoàn viên tuyên hứa tiến lên cung 

thánh (nếu đông người có thể tuyên hứa tại chỗ). 

- Mời đoàn viên quỳ xuống và đọc kinh tuyên hứa sau đây: 

Đọc chung: 

   Lạy Chúa Giêsu / chúng con xin chạy đến sấp mình xuống đền 

tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa / và dâng mình cách riêng cho 

Thánh Tâm Chúa / để phụng sự quyền lợi Chúa / Thật Chúa đã 

thương yêu chúng con / như người cha tốt lành thương yêu con 

cái mình / Chúa ngự trong phép Thánh Thể để làm bạn đường / 

và làm bằng hữu nghĩa thiết của chúng con / Thế mà biết bao 

nhiêu người vì lòng thờ ơ lãnh đạm / hoặc khinh mạn dể duôi / 

đã bỏ nhiều năm không chịu đến rước Mình Thánh Chúa / Chúa 

là chúa tể và là Thầy Chí Thánh của chúng con / thế mà biết bao 

người đã được phúc trọng chịu phép Rửa tội / mà còn cả lòng 
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dám lỗi luật thánh Chúa / đã bỏ ngày Chúa nhật không chịu đến 

thờ lạy Chúa và đọc kinh cầu nguyện / Vì tội lỗi nặng nề ấy / họ 

liều mình phó linh hồn cho ma quỷ / và gây nhiều nỗi thảm sầu 

cho gia đình họ / Chúa là đại ân nhân của chúng con / thế mà 

biết bao nhiêu giáo hữu đáng lẽ phải cảm tạ đội ơn Chúa / thì đã 

ngạo mạn nói phạm đến Thánh Tâm Chúa / đã khinh dể phép 

Rửa tội là phép Bí tích nâng họ lên địa vị con cái Chúa. 

   Lạy Chúa / để chống lại những tội lỗi gớm ghê ấy / và để yên 

ủi Thánh Tâm Chúa về những vô ơn bạc nghĩa của loài người / 

hôm nay chúng con xin long trọng tuyên hứa cùng Chúa / xin 

Chúa giúp chúng con trung thành tuân giữ / và ban phúc lành 

cho chúng con / cho gia đình chúng con / và cho giáo xứ chúng 

con / Amen. 

a- ĐOÀN VIÊN TUYÊN HỨA: (ủy viên cầm cờ hạ cờ theo 

thế tuyên hứa, đang khi đoàn viên tuyên hứa). 

- Cha chủ sự: Các đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa 

Giêsu thân mến. Giờ đây trước mặt cộng đoàn và cờ đoàn, anh 

(chị) em hãy bày tỏ lòng cam kết: 

   Vậy anh (chị) em có hứa trung thành tuân giữ việc rước lễ đền 

tạ mỗi tháng ít là một lần không? 

Đoàn viên: (Giơ thẳng tay phải về phía trước, ngang tầm mắt và 

đọc) Chúng con xin hứa. 

- Cha chủ sự: Anh (chị) em có hứa trung thành tuân giữ ngày 

Chúa nhật, và ra sức làm cho người khác cũng tuân giữ không? 

Đoàn viên: Chúng con xin hứa. 

- Cha chủ sự: Anh (chị) em có hứa không nói những điều lỗi 

đức trong sạch và ra sức làm cho người khác cũng đừng nói 

những điều ấy không? 
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Đoàn viên: Chúng con xin hứa. 

- Cha chủ sự: Anh (chị) em có hứa giữ đức tiết độ, không 

vướng mắc vào các tệ nạn xã hội không? 

Đoàn viên: Chúng con xin hứa. 

- Cha chủ sự: Anh (chị) em có hứa vâng phục các mệnh lệnh 

của Giáo hội không? 

Đoàn viên: Chúng con xin hứa. 

- Cha chủ sự: Anh (chị) em có hứa trung thành, chu toàn nhiệm 

vụ của người tông đồ Thánh Tâm Chúa, trong việc đem lửa yêu 

mến và lòng thương xót của Chúa đến với gia đình mình, xứ đạo 

mình và trong các môi truờng sống chung quanh mình không? 

Đoàn viên: Chúng con xin hứa. 

(Các đoàn viên bỏ tay xuống) 

- Cha chủ sự đọc lời nguyện trên đoàn viên: 

   Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa nhận lấy những lời hứa của các 

đoàn viên vừa dâng lên Chúa, để chứng tỏ lòng họ thành thật 

kính mến Rất Thánh Trái Tim Chúa, và hăng hái làm cho Chúa 

hiển trị trong tâm hồn họ, trong gia đình họ và trong toàn cả xứ 

đạo họ. Xin Chúa ban ơn cho họ được trung thành giữ những lời 

hứa ấy luôn, và xứng đáng là tông đồ Thánh Tâm Chúa. Chúng 

con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Đoàn viên: Amen.  

(Ủy viên phất cờ lên và cắm vào giá. Tất cả đoàn viên đứng lên). 

- Cha chủ sự: Với quyền của Đức giám mục ban cho, cha nhận 

anh (chị) em vào đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa 

Giêsu. Từ nay, anh (chị) em được hưởng nhờ một ơn Đại xá 

theo những điều kiện thường lệ. 
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NGHI THỨC TRAO PHÙ HIỆU: 

Cha chủ sự: Anh (chị) em hãy nhận lấy phù hiệu này, chớ gì 

phù hiệu này luôn nhắc nhở và bảo đảm cho mỗi người anh (chị) 

em, được ơn trung thành bền đỗ và ơn phần rỗi trong giờ lâm tử. 

Đoàn viên: Amen. 

- Cha chủ sự trao phù hiệu cho đoàn viên. Thánh lễ sẽ tiếp tục 

như thường lệ. 

- Khi đoàn viên tuyên hứa cần có sự hiện diện của Đoàn trưởng 

đứng gần bên cờ đoàn. 

- BCH GĐPTTT các cấp khi tuyên hứa cần có trưởng hay phó 

của cấp cao hơn hiện diện gần bên cờ đoàn. 

b- BAN CHẤP HÀNH TUYÊN HỨA 

   Người hướng dẫn mời đại diện cấp trên cùng ủy viên cầm cờ 

tiến lên trước bàn thờ. 

   Mời thành viên BCH tuyên hứa tiến lên cung thánh. 

* Cha chủ sự:  

   Trước mặt Chúa Giêsu Thánh Thể, xin mời anh (chị) em quỳ 

xuống đọc kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

(toàn thể thành viên BCH cùng quỳ xuống). 

Ban Chấp hành đọc:  

   Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tôn nhận Chúa là Vua độc nhất 

vũ trụ càn khôn, trên trời, dưới đất, mọi sự vật hiện hữu đều 

được tạo dựng nên vì Chúa. Xin Chúa hãy hoàn toàn ngự trị trên 

chúng con. Chúng con xin tuyên hứa lại những lời đã thề hứa khi 

chịu phép Rửa tội, là từ bỏ ma quỷ. Chúng con xin hứa sống 

xứng đáng là người Công giáo, cùng tình nguyện cách riêng, 

dùng mọi phương thế Chúa ban cho chúng con, để mở rộng 

vương quyền thiêng liêng của Chúa và của Giáo hội.                                                                                                                                    
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   Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con xin hiến dâng cho 

Chúa, tất cả mọi việc mọn hèn của chúng con làm, để cầu mong 

cho tất cả mọi người, được nhìn nhận vương quyền Chúa, nhờ 

đó, Nước Hòa Bình của Chúa, được lan tràn khắp tứ phương 

thiên hạ. Amen. 

* Cha chủ sự: Anh (chị) em đã đọc kinh Dâng mình cho Thánh 

Tâm Chúa Giêsu. Vậy anh (chị) em có hứa quyết tâm làm tròn 

nhiệm vụ theo Nội quy của GĐPTTTCG không? 

(Người cầm cờ hạ cờ ngang, thế tuyên hứa). 

Ban Chấp hành: (tất cả giơ tay phải ngang tầm mắt và đọc) Nhờ 

ơn Chúa giúp, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse phù hộ, trước lá cờ 

GĐPTTTCG, toàn thể BCH chúng con xin hứa trung thành với 

chức vụ. (Đọc xong bỏ tay xuống). 

* Cha chủ sự: Thay mặt Giáo hội, cha chấp nhận lời tuyên hứa 

của BCH GĐPTTTCG…... Nguyện xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria và 

Thánh cả Giuse ban muôn ơn lành cho quý anh (chị) em trong 

nhiệm kỳ bốn năm này. 

(Cha rảy nước thánh, người cầm cờ phất cờ lên, cắm vào giá. 

Toàn thể thành viên BCH đứng lên). 

NGHI THỨC SAI ĐI: 

* Cha chủ sự đọc lời sai đi:  

   Như xưa Chúa Giêsu sai các tông đồ, hôm nay, cha cũng mời 

anh (chị) em hãy nhận ủy nhiệm thư này, như lời sai đi chính 

thức của Giáo hội: “Hãy ra đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người 

và làm chứng cho tình yêu của Chúa" 

Ban Chấp Hành:- Tạ ơn Chúa (cha linh hướng trao Ủy nhiệm 

thư cho từng người – sau đó BCH cúi chào cha linh hướng và 

quay mặt xuống chào ra mắt cộng đoàn trước khi về chỗ). Thánh 

lễ tiếp tục như thường lệ.  
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CHƯƠNG III 

NGHI THỨC TÔN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

LÀM VUA GIA ĐÌNH 

 

I. NGHI THỨC LÀM PHÉP NHÀ:  

X. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. 

Đ. Là Đấng tạo thành trời đất. 

X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 

Chúng ta hãy cầu nguyện:  

   Chúng con tha thiết cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng cho 

ngôi nhà này, cho mọi người và các đồ vật trong nhà này: xin 

đoái thương làm phép () và thánh hóa () ngôi nhà này cùng 

ban đầy đủ mọi ơn lành. Lạy Chúa, xin ban cho những người ở 

nhà này được chan hòa ơn trời và màu mỡ dưới đất, và thương 

ban cho họ được mọi điều mong ước. Bởi vậy, ngay khi chúng 

con bước vào, xin Chúa thương làm phép () và thánh hóa () 

nhà này như đã thương chúc phúc cho nhà ông Abraham, Isaac, 

và Gia-cóp xưa. Xin Chúa cho các Thiên Thần ở lại để gìn giữ 

nhà này và những người cư ngụ trong đó. Chúng con cầu xin 

nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Đáp: Amen.  (cha rảy nước thánh) 

 

Đọc kinh “Thánh Gia Thất”  

   Chúng con kính lạy Đức Chúa Giêsu rất lân ái, Chúa đã dùng 

mọi nhân đức lạ lùng, cùng mọi gương Thánh gia Chúa, mà làm 

cho nhà Chúa đã chọn ở dưới thế gian này hóa nên Thánh thất. 

Nay cả nhà chúng con đều sấp mình xuống dưới chân Chúa, xin 

Chúa khoan nhân đoái thương nhà này là của chúng con, vì đã 



 
NỘI QUY GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM 

 

101 

 

dâng gia đình này thờ phượng Chúa cách riêng. Xin Chúa nhân 

từ phù hộ nhà này, cùng cứu khỏi mọi nỗi cheo leo, giúp đỡ mọi 

cơn túng ngặt, lại xin thêm sức, cho được bền chí noi theo nề 

nếp Thánh gia, hầu khi còn ở đời này hằng tôn vinh kính mến 

Chúa, sau cùng, được ngợi khen Chúa đời đời ở trên trời. 

   Lạy Thánh Mẫu Maria dịu ngọt thay, chúng con dám xin Mẹ 

phù hộ chúng con, vì chúng con tin chắc, Con Một của Mẹ hằng 

nhậm lời Mẹ chẳng sai. 

   Lạy Thánh cả Giuse hiển vinh rất mực, chúng con xin Thánh 

cả cầu bầu, và hộ giúp chúng con, lại xin người chuyển lời chúng 

con khẩn nguyện, đến cùng Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. 

Amen 

   Giêsu Maria Giuse, xin cứu giúp con đang khi sống, và che 

chở con trong giờ chết. Amen. 

 

II. NGHI THỨC LÀM PHÉP ẢNH TƯỢNG:  

LM. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. 

CĐ. Là Đấng tạo thành trời đất. 

LM. Chúa ở cùng anh chị em. 

CĐ. Và ở cùng cha. 

LM. Chúng ta hãy cầu nguyện:  

   Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác 

việc tạc vẽ ảnh tượng các Thánh Chúa, để mỗi khi con mắt thể 

xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, là mỗi lần chúng con dùng con 

mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của 

các Đấng mà bắt chước. Chúng con nài xin Chúa làm phép () 

và thánh hóa () ảnh tượng này, để tôn kính và tưởng niệm đến 

Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 



 
NỘI QUY GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM 

 

102 

 

   Xin Chúa đoái thương, để ai tôn sùng cung kính Con Một Chúa 

trước ảnh tượng này, thì nhờ công nghiệp và sự che chở của 

Người, được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh 

cửu ở đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng 

con. 

CĐ đáp: Amen.  

(cha rảy nước thánh ảnh tượng). 

 

III. NGHI THỨC TÔN VƯƠNG:  

      Gia trưởng đặt ảnh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu lên tòa. 

Hát: một bài hát về Thánh Tâm. 

Linh mục chủ sự đọc: (có thể chọn bài Tin Mừng trong ngày 

thực hiện nghi thức) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: (10,38-42)  

   Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một 

người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em 

gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời 

Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại 

mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy 

không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa 

đáp: “Mác-ta, Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện 

quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt 

nhất và sẽ không bị lấy đi”. 

        Đó là Lời Chúa. 

CĐ: Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. 

Lm: giảng về ý nghĩa Tôn Vương – Chia sẻ Lời Chúa. 

CĐ: Đọc kinh Tin Kính. 
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Lm: dâng lời nguyện:  

   Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con tin thật Cha là 

Đấng dựng nên mọi sự và hằng yêu thương chăm sóc mọi loài. 

Xin Cha nhận lời chúng con cầu nguyện cho gia đình hôm nay 

long trọng tôn vinh Trái Tim Chúa Giêsu làm Vua gia đình, xin 

cho mọi người sốt sắng thờ phượng, kính mến Chúa và hết tình 

sống hòa thuận yêu thương nhau, xin cho họ nhiệt tình sống đức 

tin, sớm hôm cùng nhau cầu nguyện, làm cho gia đình trở thành 

một đền thờ sống động của Cha. Xin cho họ siêng năng tham dự 

phụng vụ của Hội Thánh, chuyên cần học hỏi và sống Lời Chúa. 

Xin Cha chúc lành cho mỗi người trong gia đình này, có mặt 

cũng như vắng mặt, còn sống hay đã qua đời, để bây giờ họ trở 

nên ánh sáng tình thương của Cha, và ngày sau được sum họp 

với Cha muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa 

chúng con. 

CĐ: Amen. (đọc chung kinh) 

“DÂNG GIA ĐÌNH CHO THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU” 

- Hát một bài hát về Thánh Tâm Chúa. 

- Đọc kinh Lạy Nữ Vương, kinh Cám Ơn, Trông Cậy. 

- Hát một bài hát về Đức Mẹ. 

- Cha linh hướng ban phép lành và trao Bằng Chứng Tôn Vương 

cho người trưởng gia đình. 
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CHƯƠNG IV 

 MỘT SỐ KINH NGUYỆN THÁNH TÂM 

 

1- KINH DÂNG NGÀY 

   Lạy Trái Tim cực thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim 

cực sạch Đức Bà Maria, mà dâng cho Trái Tim Chúa, mọi lời con 

cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm 

nay, cho được đền vì tội lỗi con, và cầu nguyện theo ý Chúa khi 

dâng mình tế lễ trên bàn thờ. Con lại dâng các sự ấy cho Trái 

Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo hoàng. 

 

2- KINH DÂNG MÌNH 

   Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Trái Tim Chúa: linh hồn và 

xác con, mọi việc làm, lời nói, ý tưởng và mọi sự khó nhọc trót cả 

đời con, con muốn sống vì Chúa mà thôi, cho được đền bồi phạt 

tạ Trái Tim Chúa nhân lành. Xin Chúa sống trong con và chớ để 

con lỗi nghĩa cùng Chúa bao giờ. Amen. 

 

3- KINH PHỤC VỤ 

Lạy Chúa, 

Xin giúp chúng con luôn sống phục vụ trong yêu thương.  

Nơi cộng đoàn, biết tâm đầu ý hợp.  

Trong gia đình, biết mặn mà dễ thương.  

Ngoài xã hội, biết đối xử tốt và thương xót. 

Với mọi người, biết nhân nhượng và tôn kính nhau.  

Khi làm việc, biết siêng năng và tận tình. 

Trong mọi sự, biết tha thứ, chịu đựng và tin tưởng. 

Ở mọi nơi, luôn chiếu tỏa lòng Chúa hiền hậu và khiêm nhường. 
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Trước cám dỗ, luôn chiến thắng để bền đỗ trong ơn Thánh.  

Nhờ đó, chúng con trở nên tông đồ được Chúa sai đi, để xây 

dựng hòa bình mà làm chứng về Chúa cho mọi người. Amen. 

 

4- KINH DÂNG GIA ĐÌNH CHO THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

   Lạy Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, khi hiện ra với Thánh nữ 

Margarita Maria, đã tỏ lòng ước ao ngự trị trong các gia đình. 

Nay chúng con muốn làm thỏa lòng Chúa, nên tụ họp nơi đây, 

đồng thanh phó dâng gia đình chúng con cho Chúa ngự trị. 

Chúng con quyết lòng từ nay về sau, sẽ ăn ở giống như Chúa 

xưa: là làm trổ sinh phúc đức, cùng chê ghét thế tục phù vân, 

hầu được sự bình an Chúa hứa. Dám xin Chúa ngự trị tâm hồn 

chúng con, cho chúng con được lòng tin cho mạnh, lòng cậy 

vững bền, lòng kính mến cho sốt sắng nồng nàn. Để giữ được 

ba nhân đức ấy, thì chúng con sẽ năng rước Chúa vào lòng, để 

được liên kết với Chúa ngày càng bền chặt hơn. 

   Lạy Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con, và 

chúc phúc cho mọi việc chúng con làm, việc phần hồn cũng như 

việc phần xác. Khi chúng con phiền muộn khổ đau, xin Chúa ủi 

an nâng đỡ, và khi được vui mừng, xin cho chúng con được vui 

mừng trong Chúa. Khi có ai trong chúng con sa ngã, phạm tội 

mất lòng Chúa, xin Trái Tim Chúa nhân từ thúc giục họ ăn năn 

sám hối, để được ơn nghĩa lại cùng Chúa. 

   Sau hết, khi có ai trong gia đình chúng con được Chúa gọi về, 

xin cho chúng con bằng lòng vâng theo thánh ý Chúa. Chúng 

con mong ước một ngày kia, cả gia đình chúng con được sum 

họp trên quê trời, hát mừng ngợi khen Chúa luôn mãi. Cùng trái 

tim vẹn sạch Mẹ Maria, và Thánh cả Giuse, chúng con xin dâng 



 
NỘI QUY GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM 

 

106 

 

gia đình chúng con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa, và hằng nhắc 

nhở nhau, tuân giữ mọi điều chúng con đã thề hứa với Chúa. 

   Chúng con nguyện xin Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, là Vua, 

là Chúa chúng con, Đấng hằng sống, và hiển trị cùng với Chúa 

Cha và Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

 

5- KINH CHÚA CỨU THẾ  

   Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con lấy lòng 

khiêm nhường quỳ dưới chân Chúa, mà dâng cả gia đình chúng 

con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. 

   Xin Chúa hãy làm Vua chúng con liên, chúng con hoàn toàn tin 

cậy Chúa, chớ gì tinh thần của Chúa thấu nhập vào tư tưởng, sự 

ước ao, lời nói, việc làm của chúng con. 

   Xin Chúa chúc phúc cho các việc chúng con định làm, xin 

Chúa chia phần vui khổ, chia sự vất vả làm ăn của chúng con. 

   Xin Chúa ban cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa hơn, 

mến Chúa hơn và làm tôi Chúa không hề bê trễ. Chớ gì khắp tứ 

phương thiên hạ vang tiếng tung hô rằng: hãy kính mến, hãy 

chúc tụng, hãy làm sáng danh Trái Tim Hiển Thắng Đức Chúa 

Giêsu mọi nơi mọi đời.  Amen. 

 

6- KINH DÂNG MÌNH 2 

CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU 

   Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu / đã thương chúng 

con vô cùng / Ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực Thánh 

đã ban cho chúng con / từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra / thì 

Trái tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn / mọi việc 

Người làm / thì đã làm vì chúng con / Người đã chịu đau đớn / 

đã chịu nạn / đã chịu chết / Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì 
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chúng con / chúng con mê muội bấy lâu nay chưa suy ơn Đức 

Chúa Trời liên / xin Đức Chúa Trời tha tội, tha vạ cho kẻ có tội / 

   Chúng con là kẻ khốn khó / chẳng biết làm thế nào mà đội ơn 

cho xứng đáng / nay ơn trên trời soi sáng / thì chúng con mới 

biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến Trái Tim 

Người cách riêng / Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng / trong 

mình những thấy tội lỗi / chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái 

Tim Cực Thánh / Chúng con xấu hổ lắm / Sấp mình xuống dưới 

chân Đấng nhân lành vô cùng / chúng con hợp một ý cùng bề 

trên / mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu / 

Chúng con dâng linh hồn / xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội / 

chúng con dâng xác / xin Trái Tim ban ơn cho được làm con Đức 

Chúa Trời / mọi sự bề trong bề ngoài / mọi việc chúng con làm / 

sự sống sự chết / tài trí của cải hết mọi sự chúng con dâng cho 

Trái Tim thay thảy / dù khi chúng con được sự gì lành / dù khi 

phải sự gì khốn khó thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái 

Tim Đức Chúa Giêsu.  

   Chúng con cũng dâng cả anh em họ hàng / xin Trái Tim gìn giữ 

cùng ban mọi ơn lành / Ớ Trái Tim Cực Thánh / hãy cai trị trong 

lòng chúng con / xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỷ 

/ xin thêm lòng tin cậy kính mến cho chúng con đẹp lòng Đức 

Chúa Trời / xin phá những sự dữ hay vây bọc tứ bề / xin cứu lấy 

chúng con trong giờ sau hết / xin ban mọi ơn lành cho Đấng 

giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu / xin phù hộ cho 

các thầy cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời / cùng xin giúp các 

đấng các bậc được dạy dỗ chúng con cho nên. 

   Ớ Trái Tim hay thương vô cùng / hãy chịu lấy trái tim hèn mọn 

chúng con / hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này 
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/ hãy đưa chúng con lên Thiên Đàng / hưởng Trái Tim Đức Chúa 

Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen. 

 

7- KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU 

   Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành / Chúa đã yêu dấu loài 

người quá bội mà loài người vô tình tệ bạc / lại còn khinh mạn 

dể duôi / nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa / 

hết lòng thờ phượng cung kính / cho được đền vì những sự vô 

nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa 

hay thương dường ấy / Song le chúng con nhớ lại / xưa nay 

chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy / thì chúng con 

hết lòng ăn năn đau đớn / xin Chúa thương xót thứ tha / chúng 

con sẵn lòng đền tội chúng con / cùng xin đền tội những kẻ lạc 

xa đàng rỗi / hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là 

Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật / hoặc khinh dể những 

điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa tội / mà rẫy bỏ giới răn 

Chúa là ách êm ái dịu dàng / 

   Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy / thì chúng con 

quyết chí đền hết thay thảy / lại dốc lòng đền riêng những tội này 

/ như cách ăn ở buông tuồng mất nết / những thói tục xấu xa làm 

dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh / Tội bỏ chẳng 

giữ các ngày lễ / sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các 

Thánh / những điều sỉ nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng 

các Đấng làm thầy / những điều ơ hờ khinh dể / cùng những tội 

gớm ghê phạm đến chính phép Bí tích mến yêu /  

   Sau hết / chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng 

chống cưỡng chẳng nhận quyền / cùng chẳng vâng phục lời Hội 

Thánh Chúa truyền dạy / Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà 

rửa sạch bấy nhiêu tội ấy / Ít là chúng con xin dâng công đền tội / 
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xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh giá / mà 

rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày / lại xin dâng công nghiệp 

Đức Mẹ đồng trinh và các Thánh / cùng các kẻ lành / cho được 

đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa / 

   Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ rày về sau / nhờ ơn 

Chúa giúp / thì chúng con sẽ giữ đức tin cho vững vàng / ăn ở 

thanh sạch / giữ luật Phúc âm cho trọn / Nhất là luật mến Chúa 

yêu người / cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên 

hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy / lại 

hết sức ngăn ngừa / kẻo người ta còn phạm đến Chúa / cùng 

khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa / 

   Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân / chúng con cậy vì 

lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria / đã đồng công chuộc tội cầu bầu / 

Xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con / thật lòng kính dâng mà tạ 

Chúa / cùng xin cho chúng con được ơn bền đỗ / giữ lòng trung 

tín / lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời / Cho ngày 

sau chúng con hết thảy được về quê thật / là nơi Chúa hằng 

sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời 

đời chẳng cùng. Amen. 

 

8- KINH THÁNH HIẾN CHO TRÁI TIM CHÚA 

   Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, chúng con xin thánh 

hiến bản thân chúng con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Xin hãy 

chiếm lấy toàn thể sự hiện hữu của con. Xin hãy biến đổi con 

nên một với Chúa. Xin hãy làm đôi tay con nên đôi tay Chúa, đôi 

chân con nên đôi chân Chúa, và con tim con nên con tim Chúa. 

Xin cho con nhìn với đôi mắt Chúa, hiểu với tâm trí Chúa, yêu 

với con tim Chúa, phụng sự với ý chí của Chúa và xin cho con 
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được tôn thờ Chúa với tất cả sự hiện hữu của con. Lạy Chúa, 

xin hãy làm cho con trở nên một Kitô khác. 

   Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin ban cho con 

Thần Khí Thánh của Chúa, để Ngài dạy con biết yêu Chúa và chỉ 

sống nhờ Chúa, với Chúa, trong Chúa, và cho Chúa mà thôi. 

   Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và biến đổi thân thể con 

thành đền thờ của Chúa. Xin Chúa hãy ở lại cùng con luôn mãi. 

Xin ban cho con tình yêu sâu thẳm nhất, để con sùng kính Thánh 

Tâm Chúa Giêsu. Xin cho con tình yêu để con phụng sự Người 

với trọn cả con tim con, linh hồn con, trí khôn và sức mạnh con. 

Xin hãy chiếm lấy tất cả mọi quan năng hồn xác con. Xin điều 

hòa mọi dục tính trong con: mọi cảm xúc, cảm tình của con. Xin 

hãy làm chủ trí nhớ và trí tưởng tượng của con. Lạy Thần Khí 

Tình Yêu Cực Thánh, xin ban cho con tràn đầy các ân sủng linh 

nghiệm của Chúa. Xin ban cho con trọn vẹn các nhân đức. Xin 

gia tăng đức tin trong con. Xin hãy cho con được toàn vẹn bảy 

đặc sủng, hoa quả và ân phúc của Thần Khí Chúa. 

   Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, xin hãy biến đổi linh hồn 

con nên cung thánh của Chúa. Amen. 
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PHẦN III 

HUẤN LUYỆN TÔNG ĐỒ – TU ĐỨC 

 

CHƯƠNG I 

HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ LÀ GÌ? 

   Có người tưởng mình là tông đồ thiệt, nhưng họ chỉ có cái vỏ 

bề ngoài và chỉ có danh hiệu mà thôi. Trái lại, có người mở mang 

Nước Chúa đắc lực mà không biết mình là người tông đồ. 

   Chúng ta thử tìm hiểu rõ ràng hơn: thế nào là hoạt động tông 

đồ, bản chất của nó là gì?… Đó là điều rất quan trọng. Hiểu rõ 

Tông Đồ là gì sẽ giúp ta tránh khỏi nhiều sự sai lầm đáng tiếc và 

giúp chúng ta giải quyết bao nhiêu vấn đề đặt ra trong hiện tại. 

Định nghĩa: Việc tông đồ giáo dân là gì? 

   Là giáo dân tham gia vào công cuộc mở Nước Chúa để làm 

cho người khác hiểu biết và yêu mến Chúa trong Giáo hội. 

   Tông đồ là người có một hoài bão, một lo lắng, một xao xuyến 

trong tâm hồn và nhiệt thành hoạt động bên ngoài để làm cho 

người ta hiểu biết và yêu mến Chúa Kitô trong Giáo hội. 

   Để hiểu thêm ý nghĩa và phạm vi của câu định nghĩa này ta có 

thể chia làm hai phần chính:  

1 - Làm cho người khác hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu. 

   Chúng ta không bao giờ được quên hay là không để ý đến vấn 

đề này. Chúa Giêsu phải là trung tâm điểm của việc Tông Đồ. 

Người là Quả Tim của việc truyền giáo cũng như Người phải ở 

trong tâm hồn người tông đồ. 

   Tông đồ giáo dân là: quy tụ về Chúa Giêsu, làm thế nào để cho 

Chúa Giêsu càng được thêm hiểu biết và càng được thêm yêu 

mến. Đó là đối tượng chính, là mục tiêu thứ nhất của việc hoạt 

động tông đồ. 
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   Như thế, có nghĩa là người tông đồ có một sự khao khát, có 

một lòng tha thiết mãnh liệt cho các linh hồn về cùng Chúa Giêsu 

– hay nói cách khác là: đem Chúa Giêsu vào các linh hồn. 

   Bởi đó người tông đồ là “Tông Đồ của Chúa Giêsu”. Chính là 

danh hiệu mà Thánh Phaolô đã dành cho mình. Người là vị tông 

đồ đầy nhiệt tâm và gương mẫu của các tông đồ. 

   Làm thế nào mỗi người trong chúng ta có thể là những vị tông 

đồ nhiệt thành, đắc lực của Chúa Giêsu? Đâu là động lực của 

việc tông đồ? Đâu là sức mạnh lôi cuốn chúng ta quên mình vì 

Chúa Giêsu? 

   Động lực và sức mạnh của việc tông đồ là: “Tình yêu Chúa 

Kitô”. Chúng ta có yêu mến Chúa Giêsu thật sự và tha thiết thì 

chúng ta mới có thể hy sinh vì Người và làm cho kẻ khác yêu 

mến Người…. Thánh Phaolô nói (II Cor 5-14) “Tình yêu Chúa 

Kitô thúc đẩy tôi”, yêu Chúa Giêsu là động lực thúc đẩy Người 

hoạt động, là lẽ sống của cuộc đời lặn lội hy sinh điên cuồng mà 

Người đã trải qua. 

   Vậy người tông đồ phải làm thế nào trong đời sống nói được 

lời Thánh Phaolô: “Tôi sống, không phải là tôi sống, nhưng là 

Chúa Kitô sống trong tôi” (Phil. 1-21) Sự sống của tôi chính là 

Chúa Giêsu. 

   Trong đời sống hàng ngày, chúng ta trình bày Chúa Giêsu và 

đạo Công giáo cho tất cả mọi người, không những đúng với sự 

thật mà còn phải hấp dẫn và quyến rũ nữa. Nếu chúng ta chỉ biết 

sống hờ hững, ích kỷ, nhàn rỗi thì người khác sẽ hiểu sai về đạo 

Công giáo, làm cho gương mặt Chúa Giêsu méo mó đi, không 

còn đúng sự thật, và có khi làm cho người ta nhàm chán Giáo lý 

của Chúa, không muốn tìm hiểu và nghe theo. 
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   Chẳng những người tông đồ không được hổ ngươi về Chúa 

Giêsu và Phúc âm của Người, nhưng còn phải hãnh diện hiên 

ngang về Chúa Giêsu. Hạnh phúc biết bao cho những ai được 

biết Chúa, theo Chúa Giêsu. 

   Việc biết và theo Chúa Giêsu hẳn là một kho tàng quý báu, là 

hột ngọc vô giá “Nước Trời giống như kho tàng… hột ngọc” làm 

cho người tông đồ hăm hở muốn thông ban cho người khác 

chẳng khi đừng. 

   Nhờ hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta được bước 

vào nguồn ân sủng lạ lùng, được danh dự làm con Thiên Chúa, 

nên chi thể mầu nhiệm Chúa Giêsu và được đồng thừa nghiệp 

với Người. Vị tông đồ yêu thương anh em mình với một tình yêu 

chân chính, không thể không hăng hái nồng nhiệt hăm hở dẫn 

đưa họ đến ân huệ cao cả đó: là được biết và yêu mến Giêsu 

Cứu Thế. 

   Trong các lời cao rao Chúa Kitô, lời sau đây của Thánh Phaolô 

gởi cho giáo hữu thành Philipphê là súc tích bộc lộ lòng sốt sắng 

lo lắng của người đối với việc tông đồ: công bố Chúa Giêsu Kitô 

cho mọi người. Trong khám đường, người sung sướng vui mừng 

khi hay tin được nhiều người hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu. 

   “Anh em thân mến! Tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến 

cho tôi vui là anh em được tấn tới trong Tin Mừng Chúa, từ công 

trường và các nơi, đâu đâu cũng biết tôi chịu xiềng xích vì Chúa 

Kitô” 

   “Đa số anh em nhờ việc tôi tù đày mà được lòng tin mạnh mẽ 

vào Chúa Kitô và không sợ hãi công bố lời Chúa”. 

   “Tôi trông cậy vững vàng, tôi không hổ thẹn chi cả, bao giờ tôi 

cũng tự do nói, dầu tôi sống hay chết, miễn Chúa Kitô được sống 
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trong mình tôi thôi, vì Chúa Kitô là sự sống của tôi, và cái chết 

đến là điều ích lợi cho tôi vậy” (Phil. 1,12,21.) 

   Làm tông đồ là thông đạt sự hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu 

Kitô cho kẻ khác. 

2 - Hoạt động trong Giáo Hội 

   Vị tông đồ phải hành động như là một chi thể của Giáo hội.  

   Vị tông đồ phải biết mình là chi thể của Giáo hội, nếp sống 

hàng ngày cũng như tất cả mọi hoạt động tông đồ phải đồng hòa 

theo nhịp sống của Giáo hội. 

   Toàn thể Giáo hội có sứ mệnh dẫn đưa nhân loại đến cùng 

Chúa Giêsu. Trong Giáo hội, mỗi chi thể, mỗi phần tử đều có sứ 

mệnh riêng và phận sự trong công việc vĩ đại này. Nhưng chính 

Giáo hội và chỉ có Giáo hội nhận lãnh nơi Chúa sứ mệnh và các 

phương thức dẫn đưa người ta đến Chúa Giêsu. 

   Vì thế, việc tông đồ đúng với nghĩa của nó là phải hoạt động 

kết hợp với Giáo hội. 

   Lòng hăm hở trở thành tông đồ Chúa làm cho chúng ta thông 

phần với những nỗi lo lắng và ân cần cũng như sự cực nhọc và 

vui mừng của Giáo hội. 

   Tâm hồn của vị tông đồ phải hòa nhịp với tâm hồn của Giáo 

hội. Sống ngày càng theo nhịp sống của Giáo hội, thông hiểu 

những tư tưởng và ước vọng cao cả của Giáo hội, hiểu biết Giáo 

hội và có tinh thần vâng phục những lời dạy dỗ và những chỉ thị 

của hàng Giáo phẩm. 

   Tóm lại, người tông đồ phải vâng phục Đức Giáo hoàng và các 

giám mục. Đó mới là công việc truyền giáo chân chính. Hoạt 

động tông đồ mà bất chấp cả Giáo hội và những vị đại diện Giáo 

hội là vô ích, lầm lạc và nguy hiểm. 
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    “Trái tim tôi có lúc đau đớn hết sức khi nghĩ đến một số gần 

như vô tận những linh hồn đang tự hủy mình đi bởi không biết 

đến chính Thiên Chúa và đạo Công giáo. Nếu chúng ta có Đức 

Tin và Đức Mến, chúng ta sẽ không lưỡng lự mà ra đi chinh phục 

ngay” (Truyện một linh hồn). 

 

 

 

CHƯƠNG II 

TẠI SAO TÔI PHẢI LÀM VIỆC TÔNG ĐỒ VÀ LÀM 

VIỆC TÔNG ĐỒ BẰNG CÁCH NÀO? 

 

   Có một số người Công giáo băn khoăn, lo lắng, xao xuyến cho 

phần rỗi anh em mình, tìm hết mọi phương thế mọi sức lực tùy 

khả năng mình vào công việc đó, thì cũng có một số khác, có lẽ 

đông hơn, bất chấp việc tông đồ. Thực trạng đau đớn đó phơi 

bày trước mắt chúng ta trong các họ đạo hoặc nơi những người 

chúng ta quen biết. 

   Nhiều người cho rằng việc tông đồ như là cái gì phụ thuộc 

trong đời sống đạo, và vì nó như là một món đồ xa xỉ để dành 

cho hạng người chuyên môn yêu thích. Đa số không biết việc 

tông đồ là “một phận sự đối với tất cả mọi người Công giáo 

không trừ một ai”. Đó là một sự lầm lạc lớn lao và làm tổn 

thương rất nhiều cho việc mở rộng nước Chúa Giêsu Kitô trong 

các linh hồn. 

   Nhưng ngược lại, cũng có một số người cho rằng tất cả phải 

lăn mình vào việc tông đồ hoặc dưới hình thức này hoặc dưới 

hình thức khác mà bất chấp đến khả năng và hoàn cảnh đặc biệt 

của mỗi người. 
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   Chúng ta cần phải gạt bỏ cả hai sai lầm trên đây bằng cách 

tuần tự trình bày: Phận sự làm việc tông đồ và phương thế 

chung cho tất cả mọi người trong nhiệm vụ tông đồ. 

I- PHẬN SỰ CHUNG CHO TẤT CẢ 

   Mỗi người Công giáo đều có luật buộc làm việc tông đồ một 

cách nào đó vì là phận sự của mình. 

   Để hiểu rõ điều này, chúng ta tuần tự cứu xét ý nghĩa, lý do, 

phương pháp hoạt động và giới hạn của nó. 

II- Ý NGHĨA 

Tôi phải làm việc tông đồ như thế nào? 

   Mỗi người Công giáo có phận sự làm việc tông đồ, nghĩa là 

người Công giáo nhận lãnh nơi Thiên Chúa trọng trách phần rỗi 

của kẻ khác và sứ mệnh giúp họ hiểu biết và mến yêu Chúa 

Giêsu. Điều đó không một người Công giáo nào được nghi nan. 

   Chúa Giêsu đã tuyên bố công khai không phải cho một số 

người song là cho tất cả mọi người theo Chúa: “Các con phải là 

muối của đất, ánh sáng soi chiếu thế gian, là men trong bột và là 

hương thơm của Cha trong dân chúng …” 

   Thật vậy, mỗi người Công giáo nhận lãnh gánh nặng linh hồn 

kẻ khác. Họ phải trả lẽ trước mặt Chúa về linh hồn của mình và 

của tất cả những người xung quanh mà họ có thể gieo ảnh 

hưởng một cách nhiệm mầu do gương tốt, lời cầu nguyện và hy 

sinh. 

   Lúc cuộc đời đã xế chiều, không phải họ chỉ phải tính sổ linh 

hồn họ: “Con đã làm gì đối với linh hồn con?” mà lại phải trả lẽ về 

linh hồn của kẻ khác nữa: “Con đã làm gì đối với anh em con?” 

   Dĩ nhiên mọi người chỉ chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình 

(theo ý nghĩa đó thì chỉ có trách nhiệm về mình), nhưng cũng 

phải hiểu là đồng thời có trách nhiệm đối với người khác theo 
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nghĩa mỗi người có phận sự giúp đỡ anh em mình trong việc 

cứu rỗi họ, và nếu trốn việc đòi buộc đó là có lỗi nặng trong phận 

sự. 

III- LÝ DO 

Tôi phải làm việc tông đồ vì lẽ nào? 

   Để hiểu biết phận sự tông đồ của tất cả mọi người Công giáo 

ta cần nhớ lại một vài lý do chính yếu làm nền tảng. 

A. Lý do thứ nhất: là phần tử của Hội Thánh 

   Lý do thứ nhất đòi buộc mọi người Công giáo làm việc tông đồ 

là vì tất cả là phần tử của Hội Thánh sau khi chịu phép Rửa tội, 

vì “Giáo hội là hàng Giáo phẩm cùng với tất cả giáo dân”. 

   Việc đảm nhiệm chu toàn công cuộc của Chúa Kitô và thông 

truyền cho giáo hữu kho tàng cứu chuộc được trao ban cho toàn 

thể Giáo hội (gồm có hàng Giáo phẩm cùng với tất cả giáo dân). 

   Một Giáo hội mà một phần lớn của chi thể (tất cả quần chúng 

giáo dân) không lo lắng gì đến việc chu toàn sứ mệnh cứu chuộc 

nhân loại, thì còn gì là Giáo hội nữa. 

   Và người giáo hữu trong Giáo hội sống một cách điềm nhiên 

đối với sứ mệnh thiên phú của Giáo hội, thì họ cũng không còn 

phải là người Công giáo đích thực nữa. Mất ý thức sứ mệnh 

truyền giáo trong Giáo hội thì tất nhiên cũng mất ý thức mình 

thuộc về Giáo hội. 

   Vì thế, tất cả mọi người Công giáo có ý thức mình thuộc về 

Giáo hội thì một trật cũng có ý thức về nhiệm vụ làm việc lo việc 

phần rỗi kẻ khác. 

   Nếu có người hỏi: do đâu mà người Công giáo lãnh phận sự 

làm tông đồ, chúng ta có thể trả lời ngay tức khắc: việc tông đồ 

của người Công giáo bắt nguồn trực tiếp do phép Rửa tội và 

phép Thêm sức mà họ nhận lãnh. 



 
NỘI QUY GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM 

 

118 

 

   Do phép Rửa tội, giáo hữu trở thành phần tử sống động của 

Giáo hội, chẳng những họ liên kết chặt chẽ với tất cả chi thể 

khác mà còn mang trọng trách sứ mệnh của Giáo hội là cứu vớt 

tất cả nhân loại. 

   Do phép Thêm sức, người Công giáo trở nên môn đệ của 

Chúa Kitô, tức nhiên nhận lãnh nhiệm vụ bảo vệ Giáo hội và làm 

cho Giáo hội được phát triển trong thế gian. 

B. Lý do thứ hai: Đức Bác ái. 

   Thêm vào lý do trên khơi nguồn từ ý nghĩa của Giáo hội điều 

luật quan trọng nhất của Chúa: Đức yêu người đòi buộc người 

Công giáo phải làm việc tông đồ. 

   Tất cả mọi Kitô hữu phải biết rằng không có tình huynh đệ 

không có lòng yêu thương kẻ khác thì không có và sẽ không bao 

giờ có giáo thuyết Chúa Kitô đích thực. Kính mến Chúa là điều 

luật thứ nhất của Chúa Giêsu nhưng yêu thương đồng loại là 

dấu người Công giáo đích thực và mức độ của sự trung thành 

với Chúa. “Chính nhờ dấu này mà mọi người nhìn biết các con là 

môn đệ Cha, nếu các con có lòng thương yêu nhau”. 

   Tình yêu huynh đệ không phải nói suông song cần phải thực 

hành. Yêu thương kẻ khác là muốn và làm điều lành cho họ. 

   Nếu bác ái thật sự là giúp đỡ kẻ khác trên phương diện vật 

chất và thể xác thì còn nói sao cho xiết về sự phải giúp họ trên 

phương diện của cải thiêng liêng và đời đời. 

   Ta không thể lấy của thiêng liêng đời đời đem so sánh với của 

cải vật chất chóng qua. Vì thế với Đức tin Công giáo: yêu người, 

trước hết là ước muốn và đem lại cho họ của cải thiêng liêng 

vĩnh cửu. Và nếu chúng ta chỉ bằng lòng thỏa mãn với những 

việc giúp phần xác mà thôi thì chỉ là yêu họ một cách sơ sài bên 

ngoài. Nói thế không phải là coi thường và khinh chê việc bác ái 
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trong phạm vi thể xác. Chúa Giêsu nhấn mạnh điều đó trong 

hình ảnh phán xét sau cùng “Ta khát, con đã cho ta uống v.v.” 

(Matt.25.31). 

   Cũng có khi trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác đặc biệt, 

chỉ có thể thực hiện một cách hữu ích Đức bác ái Công giáo 

trong phạm vi trần tục. 

   Song nếu chỉ dừng lại nơi đó mà thôi thì thật là một sự sai lầm 

khốc hại. Người Công giáo hiểu biết điều luật quan trọng của 

Đức yêu mến người khi cần phải tận hiến tùy theo khả năng và 

phương thế của mình trong công việc cứu rỗi các linh hồn. Họ 

phải biết rằng chính Chúa trao cho mỗi người việc săn sóc tha 

nhân: “Ai không chăm sóc người thân, nhất là người sống trong 

cùng một nhà, thì đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn người không 

có đức tin” (1Timôthêô 5,8). 

   Ngoài sự đói khát thể xác, còn có sự đói khát và thiếu thốn 

trong phạm vi thiêng liêng của nhân loại. Và sự đau đớn đó 

dường như đang rên xiết kêu van, chỉ mong sự trợ giúp cấp 

bách. Yêu thương người khác, theo ý nghĩa Công giáo trước hết 

là giúp họ được cứu rỗi nhờ sự hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu 

ngày càng sâu đậm. 

C. Lý do thứ ba: Tình yêu Chúa Giêsu 

   Lý do thúc đẩy mọi người đổ xô vào công việc truyền giáo: yêu 

tha nhân vì Chúa Kitô. Yêu mến Chúa Kitô là thông công cái nhìn 

của Chúa, là ước muốn và hành động theo ý Chúa. 

   Chúa Kitô muốn gì? Không phải là cứu rỗi tất cả nhân loại hay 

sao? Người đến không phải là để cho tất cả được sự sống và 

được sự sống dồi dào hay sao? (Ga.10,10). Không gì thích hợp 

với ý Chúa cho bằng hăng hái về phần rỗi các linh hồn. Yêu mến 
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Chúa Giêsu là nhiệt thành lo lắng mở rộng nước Chúa, là sốt 

sắng lo cho Danh Chúa cả sáng. 

   Chúa Giêsu thống trị khi mà các linh hồn hiểu biết người là 

chủ, là Thầy và là Chúa tuyệt đối của họ, khi mà các linh hồn kết 

hợp chặt chẽ với Người nhờ Đức Tin và phụng sự Người với 

tình yêu – khi người ta yêu mến Chúa Giêsu, như Người đáng 

yêu mến, tất nhiên họ phải bức tức âu lo làm sáng Danh Người. 

   Vì thế ta không lạ gì chính tình yêu Chúa Giêsu là động cơ 

mãnh liệt, là bí quyết, là nguồn lực của lòng nhiệt thành hăng hái 

và tận tâm hy sinh của tất cả các tông đồ thành thực. 

   Khi tình yêu đó yếu ớt và lạnh nhạt thì sẽ không còn lòng nhiệt 

thành phụng sự các linh hồn. Trái lại, khi tình yêu đó bùng cháy 

lại với ngọn lửa sáng rực và nóng sốt thì quả tim của vị tông đồ 

sẽ cảm thấy băn khoăn vì Danh Chúa Giêsu. Sự âu lo đó sẽ 

không bao giờ chấm dứt, an nghỉ khi mà còn một linh hồn phải 

cứu vớt hay là cần phải nâng đỡ. 

   Do đó, bây giờ chúng ta được biết vì sao vị tông đồ nổi tiếng 

Phaolô là một người “Bị tình yêu Chúa Giêsu thúc đẩy” (II Cor.5-

14). 

   Và bây giờ chúng ta được hiểu rõ hơn lý do sâu xa Chúa 

Giêsu, sau khi phục sinh hỏi tông đồ Phêrô ba lần “Simon Phêrô, 

con có yêu Thầy không?” Trước khi trao trọng trách lo lắng phần 

rỗi của đoàn chiên, người hỏi gạn ba lần là có ý dạy chúng ta 

biết rằng: tất cả việc tông đồ sẽ ra yếu ớt hoặc vô ích nếu không 

dựa vào tình yêu nồng nhiệt Chúa. 

KẾT LUẬN: Cả ba lý do nêu trên đây là nền tảng việc tông đồ 

của tất cả mọi người Công giáo. 

   Có lẽ đôi khi chúng ta bị kích động nhiều vì lý do này hay lý do 

kia nhưng chúng ta hiểu biết phận sự tông đồ ăn rễ sâu trong 
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Giáo lý Chúa Kitô. Điều đó thật hiển nhiên, không phải thành lập 

một nhóm người Công giáo riêng biệt khác thường, mà chính là 

những người tông đồ giáo dân thực hiện ý nghĩa đích thực của 

giáo thuyết Chúa Kitô.  

   Thành thực mà nói: chúng ta chỉ có thể là người Công giáo 

hoàn toàn đầy đủ trăm phần trăm, khi chúng ta là tông đồ. Tất cả 

mọi người Công giáo không trừ ai đều được mời gọi tham gia 

vào việc tông đồ. 

   Không bao giờ nhấn mạnh đủ về phận sự tông đồ, không ai có 

thể tưởng tượng mình được miễn chuẩn việc tông đồ. Trốn tránh 

hoàn toàn phận sự này là thiếu một trong những đòi hỏi căn bản 

trong đạo Công giáo. 

   Sự đòi buộc này không thể hiểu biết suông trên lý thuyết 

nhưng phải đưa đến sự thực hành. 

   Đức bác ái mà không thực hành đủ thì không phải là bác ái 

thật. Và nếu tình yêu Chúa Giêsu không đưa đến sự tận tụy và 

hy sinh thì tình yêu đó thật là yếu ớt và có thể là ảo tưởng hay 

không có. 

   Để chu toàn sự đòi buộc tông đồ, ít nhất cần phải có hai điều 

kiện sau đây: một là âu lo đến phần rỗi kẻ khác, hai là quyết định 

thực hiện tất cả mọi điều mình có thể làm được. Có nhìn nhận sứ 

mệnh tông đồ thì cần dùng hết mọi phương thế tùy sức mình vào 

công việc đó. 

   Vì thế, tất cả mọi tín hữu có bổn phận làm tông đồ bằng lời cầu 

nguyện bằng sự hy sinh và bằng gương tốt trong đời sống Công 

giáo. Tất cả mọi người phải là muối đất, là ánh sáng của thế gian 

– là men trong bột – và hương thơm của Chúa Kitô. 

   Nếu tất cả mọi người Công giáo hiểu rõ và chu toàn bác ái 

trong công cuộc tông đồ: cầu nguyện, hy sinh và làm chứng cho 
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Chúa Kitô trong đời sống mình thì sẽ đem lại kết quả biết bao 

cho Nước Chúa được mở mang và cho công cuộc cứu rỗi các 

linh hồn. 

   Giáo hội luôn luôn kêu gọi mọi người chu toàn sứ mệnh tông 

đồ mình ít nhất bằng 3 phương thế kể trên. Các Đức Giáo hoàng 

cũng như các vị giám mục đồng thanh khuyến khích và nhắc 

nhở việc đó. 

   Không cần phải nêu ra nhiều bằng chứng, chúng ta hãy nhớ lại 

tiếng kêu cứu của Đức Giáo hoàng Piô XII ngày 11-2-1952 hiệu 

triệu giáo hữu La Mã và cũng là hiệu triệu toàn thể tín đồ Công 

giáo trên thế giới. 

   “Mỗi người Công giáo, mỗi người có thiện chí cần phải cứu xét 

lại, với một quyết tâm xứng hợp với thời buổi quan trọng của lịch 

sử nhân loại, điều mà tự cá nhân mình có thể và phải thực hiện, 

góp phần trong công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa để cứu vớt 

nhân loại đang đi tới chỗ diệt vong”. 

   “Các con yêu dấu, đây là thời giờ, đây là lúc các con phải 

mạnh dạn tiến bước quyết liệt. Đây là lúc phải cứu thoát cơn mơ 

mộng đau thương. Đây là lúc tất cả mọi người lành thánh, mọi 

người băn khoăn cho số mệnh của thế giới phải thông hiệp nhau 

và siết chặt hàng ngũ với nhau. Đây là lúc thích hợp nên nhắc lại 

lời vị tông đồ:  

 *Chính là giờ chúng ta phải thức tỉnh dậy, vì phần rỗi chúng ta 

đã gần*. 

   Không phải là lúc bàn cãi tìm kiếm quy tắc mới, hướng đến 

mục đích và đối tượng mới. Tất cả đều được nêu rõ và xác nhận 

tự bản chất nó, nhờ Chúa Giêsu đã dạy và Hội thánh đã trình 

bày qua mọi thế hệ, thích ứng với mọi hoàn cảnh … Các vị Giáo 
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hoàng gần đây chỉ chờ đợi, mong ước sự thực hiện nó trong cụ 

thể”. 

    “Có nhiều tâm hồn sốt sắng nóng lòng công tác, hăm hở khai 

thác cánh đồng bao la còn hoang vu. Số khác còn mê ngủ, cần 

phải khuyến khích, những người lạc hướng cần được chỉ dẫn…” 

    “Tất cả hãy hợp tác, tận lực mà làm việc với nhau để bảo vệ, 

chinh phục và tích cực xây dựng…” 

    “Hãy bắt tay vào việc. Chính Chúa hướng dẫn lôi cuốn, thúc 

giục vì là việc cao quý và cấp bách giúp họ thoát ra khỏi sự bất 

động nhàn rỗi và củng cố ý chí họ hướng đến tương lai huy 

hoàng”. 

 

GIỚI HẠN CỦA SỰ ĐÒI BUỘC TÔNG ĐỒ 

   Chúng ta cũng cần nêu ra vài giới hạn trong việc tông đồ. 

Thánh Vincentê đệ Phaolô nói rằng: “Giới hạn của tình yêu là 

yêu vô giới hạn”. 

   Nếu điều đó là đúng một phần nào, thì chúng ta cũng phải nhìn 

nhận sự bất lực và giới hạn của các phương thế không cho phép 

ta tra tay vào việc Tông Đồ dưới hình thức khác, có nhiều nhu 

cầu cấp bách xung đột, đối chọi lại với một hình thức tông đồ 

nào đó. 

   Nhưng đây chúng ta chỉ cần nhớ đến khẩu hiệu chung này là: 

“Giới hạn yêu là yêu cho hết và hết thế thì thôi”. 

   Do đó, phận sự làm việc tông đồ chung cho tất cả mọi người 

chỉ có giới hạn của khả năng và hoàn cảnh của họ mà thôi, 

nghĩa là phải tận tâm và tận lực. 
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CHƯƠNG III 

ĐƯỜNG LỐI HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ 

   Nếu chúng ta hiểu thế nào là làm Tông Đồ, tức nhiên cũng am 

tường đường lối của nó. Có lẽ thoạt tiên ta không khỏi bỡ ngỡ vì 

số lượng và tính cách phức tạp của những đòi hỏi tông đồ. 

Nhưng thực tế không do trọn quyền chúng ta, và không ai tự 

mình có quyền uốn nắn theo sở thích riêng tư hoặc đơn giản hóa 

theo ý nghĩ của mình. Hãy nhận lãnh nguyên vẹn như nó đòi hỏi 

để khỏi sống trong mơ mộng. 

   Để chắc chắn nắm vững phần căn bản hoạt động tông đồ, 

chúng ta sẽ lần lượt nhớ đến sự đòi hỏi nền tảng của nó, chính 

là việc kết hợp với Chúa Kitô, với các phương thế hoạt động tông 

đồ. 

A. KẾT HỢP VỚI CHÚA GIÊSU, NỀN TẢNG CỦA 

VIỆC TÔNG ĐỒ 

   Tất cả việc kết quả tông đồ nào cũng do một nguồn suối là: Kết 

hợp chặt chẽ với Chúa Kitô. 

   Đó là nguồn chính yếu, chúng ta không bao giờ nói cho cùng 

tận. Một người tông đồ nào bất luận, sẽ hoạt động tông đồ được 

nhiều kết quả, khi mà họ được kết hợp với Chúa Kitô. Kết hợp 

càng nhiều, Chúa Giêsu càng được hiểu biết và yêu mến. 

   Vì thế, tất cả mọi tông đồ thật xứng đáng với danh nghĩa của 

mình, thì phải luôn luôn lo lắng, nuôi dưỡng và củng cố kết hợp 

cá nhân họ với Chúa Giêsu, nhất là bằng một đời sống nội tâm 

dồi dào, một đời sống cầu nguyện và sốt sắng lãnh nhận các bí 

tích, bằng việc đọc và suy niệm Phúc âm, bằng cách noi gương 

các nhân đức của Chúa, chú trọng cách riêng đến đức khiêm 
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nhường, ý niệm về Thiên Chúa, đến đức bác ái, tinh thần thoát 

tục và hãm mình. 

   Một người tông đồ thành thật than vãn rằng: Thật tôi không có 

thì giờ để cầu nguyện, để xem lễ, để rước lễ, để đọc sách Phúc 

âm, để lo cho đời sống thiêng liêng của tôi, vì tôi quá bận với 

những việc tông đồ dồn dập. 

   Vị tông đồ đó tỏ ra thiếu hiểu biết nhu cầu chính yếu của việc 

tông đồ. 

   Việc trước tiên của tông đồ là kết hợp với Chúa Giêsu: “Ai ở 

trong Ta và Ta ở trong họ, người đó được nhiều kết quả” (Gioan 

15,5). 

B. PHƯƠNG PHÁP CỔ TRUYỀN 

   Khi ta mến Chúa Giêsu như Người cần phải được yêu mến, tất 

nhiên chúng ta sẽ luôn luôn âu lo cho các linh hồn được cứu rỗi. 

   Dĩ nhiên người tông đồ không được quên rằng chính Chúa và 

chỉ có Chúa là Đấng hoán cải, hoặc nói một cách đúng hơn, 

công việc trở lại tựu trung do thái độ của mỗi linh hồn đáp lại ân 

sủng mời gọi của Chúa. 

   Dầu vậy, Thiên Chúa vẫn trao vào tay chúng ta ơn Chúa để 

ban phát ra. Và hơn nữa, thái độ các linh hồn đón nhận hay từ 

khước ơn Chúa một phần lớn là do chính đời sống của chúng ta. 

   Chính vì thế mà trong các phương pháp cổ truyền trên lãnh 

vực tông đồ có cách dùng để dọn cho linh hồn sẵn sàng đón 

nhận ân sủng, có cách khác lôi kéo ân sủng Chúa xuống cho linh 

hồn. 

1 - GƯƠNG SÁNG ĐỜI SỐNG 

   Để chuẩn bị các linh hồn sẵn sàng đón nhận ân sủng và để 

dẫn đưa họ đến sự kết hợp với Chúa Giêsu, nói cách khác để 
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đưa đến sự hợp tác quảng đại hơn với Chúa thì không có gì có 

giá trị bằng gương sáng làm chứng Chúa, bằng một đời sống 

hoàn toàn Công giáo. 

   Một trong những nhiệm vụ cấp bách và cần thiết nhất đòi buộc 

tất cả mọi vị tông đồ ngày nay (kể cả các linh mục, tu sĩ, giáo 

dân) đó là việc trình bày bộ mặt thật của Đạo Thánh cho mọi 

người. 

   Vấn đề này Đức Giáo hoàng Piô XII đã nêu rõ trong bài diễn 

văn nhân dịp đại hội Thánh thể ở Nantes tháng 7-1947. 

   “Ngày nay hơn lúc nào hết, cũng như trong lúc Giáo hội phôi 

thai, Giáo hội cần nhất các chứng nhân hơn là các nhà biện hộ. 

Các chứng nhân bằng tất cả đời sống của họ, làm cho sáng tỏ 

gương mặt thật của Chúa Giêsu và của Giáo hội trước mặt thế 

giới ngoại giáo”. 

   Sống giữa một thế giới duy vật, ích kỷ, nhơ nhớp hưởng lạc và 

nhàm chán như thế thì còn gì có ảnh hưởng trên các tâm hồn 

hơn là gương sáng trong Đức Tin, Đức Mến, lòng trong sạch 

thoát tục và an vui. Nghĩa là một đời sống Đạo trong hết mọi lãnh 

vực, sống một đời sống Công giáo trăm phần trăm. 

   Nhưng điều đó cũng chưa đủ, cần phải thêm vào yếu tố cầu 

nguyện và hãm mình. 

2 - TINH THẦN CẦU NGUYỆN 

   Ở đây, chúng ta đề cập đến việc cầu nguyện tông đồ. Nghĩa là, 

vị tông đồ kêu xin Thiên Chúa ban ơn cho các linh hồn mà họ có 

trọng trách chăm lo. 

   Tất cả mọi tông đồ cần phải thâm tín hoàn toàn sự cần thiết và 

kết qua phi thường của việc tông đồ cầu nguyện. 
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   Như thế cũng chưa đủ, các vị tông đồ cần phải để dành trong 

đời sống của mình một chỗ quan trọng trong việc cầu nguyện 

này. 

   Tiêu hao tận tụy, hoạt động đủ mọi cách, không ăn thua gì. 

Chính một mình Chúa là Đấng ban phát ơn trở lại cũng như mọi 

ơn khác. Vậy ta cần luôn luôn nhớ đến lời Thánh Phaolô: “Tôi 

trồng, Apôlô tưới, nhưng chỉ có Chúa làm cho nó mọc lên mà 

thôi” (I Cor. 3,6) 

   Một vị tông đồ mà không cầu nguyện cho các linh hồn họ có 

trọng trách, vị đó không thấu suốt việc tông đồ và điều kiện của 

nó. Một vị tông đồ càng hiểu các việc này và càng hiểu mình 

phải cầu nguyện thì càng cầu nguyện thật nhiều cho các linh hồn 

muốn đến với Chúa. 

3 - TINH THẦN HY SINH 

   Vị tông đồ còn phải nối kết việc cầu nguyện tông đồ với tinh 

thần hy sinh hãm mình, đặc tính tông đồ. 

   Tinh thần tông đồ thực sự đi đôi luôn luôn với lòng tha thiết yêu 

mến Thánh Giá. 

   Ở điểm này, Chúa Giêsu là Thầy, và là gương mẫu của các vị 

tông đồ. 

   Những lời của Chúa sau đây nhắc nhở chúng ta hiểu rõ tầm 

quan trọng của việc hy sinh. “Nếu hột lúa rơi xuống đất mà 

không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi 

thì nó mang nhiều kết quả” (Gioan 12,24). 

   Chính nhờ sự thương khó và cái chết mà Chúa Giêsu đã cứu 

chuộc thế gian. 

   Chính là những việc tự ý hy sinh hãm mình mà các vị tông đồ 

từ xưa đến nay đã kéo nhiều ơn Chúa xuống cho các linh hồn 

đang thiếu thốn. 
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   Ai ai cũng biết sự đau khổ của Chúa Giêsu hoàn toàn đầy đủ 

để đem lại kho tàng cần thiết cho các linh hồn. Nhưng chính 

Thiên Chúa muốn cho những hy sinh hãm mình của chúng ta là 

thân thể sống động của Chúa Giêsu cũng đóng một vai trò trong 

việc ứng dụng ân sủng ở nơi các linh hồn. 

   Theo ý nghĩa này Thánh Phaolô viết: “Tôi làm trọn vẹn trong 

thân xác tôi điều còn thiếu nơi sự đau khổ của Chúa Kitô, cho 

thân thể của Người là Hội Thánh” (Cor.1,2) 

   Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy chính Thánh Phaolô 

dành một số rất lớn cho sự đau khổ của người trong các phương 

thế tông đồ và người sung sướng chịu đau khổ vì biết điều đó 

đóng một vai trò quyết liệt trong việc cứu rỗi các linh hồn. 

   Đó là một chân lý căn bản mà tất cả mọi vị tông đồ thật sự của 

Chúa Giêsu cần phải nằm lòng. 

   Cha De Grandmaison có viết: “Đó là nền tảng của tất cả: tự 

hãm mình như Chúa Giêsu để tất cả được hưởng nhờ công 

nghiệp của Chúa, hy sinh với Chúa Giêsu để tình yêu được khải 

hoàn nơi nhiều tâm hồn, đến nỗi họ có một Đức Mến bao la, 

dám hiến mạng sống mình vì bạn hữu mà không cần một phần 

thưởng hay niềm vui nào khác hơn là chính tình yêu vĩnh viễn 

của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa” (Ecrits Spirituels). 

   Các linh hồn nhiệt thành không thể nào không để ý vào đường 

lối này và những hữu ích của nó. 

   Bao giờ chúng ta thiếu quảng đại trong việc hy sinh hãm mình 

và trong sự chấp nhận những Thánh giá Chúa gởi đến, thì chúng 

ta đừng lấy làm lạ, khi thấy những kết quả trong mọi hoạt động 

tông đồ chỉ tầm thường thôi. 
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   Công cuộc gặt hái các linh hồn đòi hỏi nhiều mồ hôi và máu 

đào. Thiên Chúa không có thói quen giảm giá mà Người đã nêu 

ra đâu. 

   Thánh Phaolô kể lại những khổ sở của ngài: “Năm lần tôi bị 

người Do Thái đánh, mỗi lần thiếu một roi là bốn chục. Ba lần bị 

đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu, một ngày một đêm ở 

giữa biển sâu, đi đường nhiều lúc nguy trên sông bến, nguy với 

trộm cướp, nguy với đồng bào, nguy vì dân ngoại bang, nguy 

trong thành phố, nguy ngoài đồng vắng, nguy trên biển, nguy 

giữa anh em giả dối, chịu nhọc, chịu khổ bao phen thức đêm, 

chịu đói, chịu khát, lắm lúc nhịn ăn, chịu lạnh lẽo trần truồng. 

Ngoài những điều đó ra, lại hàng ngày còn có sự lo lắng về hết 

thảy các Giáo hội đè ập trên tôi nữa …” (II Cor.11,24) 

 

 

 

CHƯƠNG IV 

BƯỚC THEO THẦY 

1. Là đoàn viên Gia đình PTTT  Chúa Giêsu tức là chúng ta đã 

vâng theo ơn kêu gọi của Trái Tim Chúa Giêsu.  

   Phải chăng chúng ta đã sẵn sàng hy sinh tất cả cho  Trái Tim 

Chúa? Để phụng sự cho Nước Người.  

   Chúng ta làm đoàn viên bởi tình nguyện hay là bởi bắt buộc? 

Phải chăng chúng ta đã nhận định: khi vào hàng ngũ đoàn viên 

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu không ai bắt buộc 

chúng ta hơn là Tình Yêu Chúa? 

   Vậy chúng ta muốn làm đoàn viên như thế nào? Chúng ta có 

biết rằng: làm đoàn viên của Trái Tim Chúa cần phải có một điều 

gì trước nhất?… 
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   Một đoàn thể tất nhiên phải có kỷ luật phải đuợc tuân giữ triệt 

để. Thế là các đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa 

Giêsu phải tuân kỷ luật của đoàn thể, lại phải vâng lời các bề 

trên hữu quyền, như cha bổn sở, Ban Chấp hành v.v. 

    Nhưng cho được tuân giữ kỷ luật, cho đuợc vâng lời hoàn hảo 

cũng như cho được thi hành nhiệm vụ đoàn viên chân thành, 

phải là người khiêm nhường, quên mình và giàu lòng thương 

yêu. 

2. Thiếu khiêm nhường và thương yêu, không thể vâng lời đủ, 

không thể giữ kỷ luật, không thể làm đoàn viên theo đường lối 

của Trái Tim Chúa Giêsu. 

   Một đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, tất 

nhiên phải theo dõi Trái Tim Chúa là Thầy, là gương mẫu, mà 

Người dạy ta thế nào? 

   “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình đi. Các con hãy học cùng 

Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Các con hãy 

yêu nhau”. 

   Chúng ta biết Chúa Giêsu đã làm gương khiêm nhường, 

thương yêu đến thế nào? Người hạ mình xuống bậc tôi tớ, vâng 

lời cho đến chết trên thập giá. 

   Không còn chỗ mờ ám. Không còn lẽ hồ nghi được nữa… điều 

kiện tối cần cho mọi người đệ tử của Trái Tim Chúa Giêsu, bài 

học đầu tiên và cuối cùng phải là học tập ở khiêm nhường và 

bác ái. Phải từ bỏ mình thật sự mới là yêu mến, mới là phạt tạ… 

không thể làm vui lòng Trái Tim Chúa, nếu không từ bỏ mình, bỏ 

tính tự ái, tự tôn, tự mãn. 

3. Đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu cần phải 

từ bỏ mình như lời Chúa dạy, cần phải hạ mình xuống để cho 

Chúa Giêsu thống trị vinh hiển. 
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   Vậy việc ta phải khởi công trước nhất là lo rửa óc kiêu ngạo, lo 

dẹp lòng tự ái. Một đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa 

Giêsu nào còn nuôi tự ái, còn theo tính kiêu ngạo, còn muốn 

tranh giành, còn theo ý riêng, thì hiểu sao được? Người ấy sẽ 

nên lợi ích gì trong đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa 

Giêsu? Người ấy hiệp tác để xây dựng hay là chống chọi để phá 

rối?... 

   Một người thiếu khiêm nhường và bác ái sớm muộn cũng sẽ 

bộc lộ những cái gì làm cho người ta không mến thích, không tín 

nhiệm… cái mầm kiêu ngạo sẽ mọc lên, lời nói khoe khoang, 

tính tình nóng nảy gây mất lòng đoàn viên, muốn sai khiến hơn 

là vâng lời, ít chịu nhìn lỗi, không muốn ai sửa mình… thế rồi 

đoàn viên dang xa, không muốn hợp tác với kẻ ấy và việc tông 

đồ của kẻ ấy ít được hiệu quả. Dầu cho họ tài ba cũng không 

xứng đáng làm một tông đồ, vì không biết hòa mình với kẻ khác, 

muốn theo ý riêng hơn là tuân kỷ luật. 

   Vì thế, các Ban Chấp hành phải hết sức cẩn thận khi tuyển 

chọn đoàn viên, phải tránh những con người tự ái kiêu căng. 

Lựa chọn kỹ lưỡng rồi phải huấn luyện về điểm trọng yếu này, 

năng nhắc đi nhắc lại về sự khiêm nhường, hòa mình thương 

yêu nhau. Phải lo sao cho các đoàn viên xác nhận điều kiện tối 

cần này, từ ngày đầu. Khi toan nhận ai vào toán để làm đoàn 

viên, phải chỉ ngay cho họ học tập bài thứ nhất nói trên đây để 

có thể sau này họ không thiếu một điều kiện, một đức tính cần 

yếu mà Chúa Giêsu đã căn dặn các đệ tử cách riêng. 

4. Hơn nữa, các Ban Chấp hành, các đoàn trưởng hãy làm 

gương khiêm nhường, thương yêu, trong sự biết chiều chuộng 

nâng đỡ đoàn viên, thành thật sửa chữa mà luôn luôn một cách 

dịu dàng và kính nể, cầm mình là đầy tớ hơn là bậc đàn anh. 
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   Các đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hãy 

làm gương khiêm nhường thương yêu trong sự vâng lời cũng 

như trong sự đối xử với mọi người. Phải làm sao cho người ta 

thấy sự khiêm tốn và thương yêu ở giữa chúng ta. 

   Tất cả các đoàn viên phải đua nhau làm gương khiêm nhường 

nơi dấu Thầy Chí Thánh, hằng nhìn ngắm gương Chúa cúi mình 

rửa chân đệ tử, không trừ đệ tử phản bội. Mọi người sẽ hết sức 

lễ độ, bác ái, không bao giờ nói xấu hay soi mói, hơn thua cãi vã 

nhau… 

   Quý thay lòng khiêm nhường và bác ái! Nó sinh biết bao ích 

lợi, nó duy trì tình đoàn kết trong nội bộ. Nó gieo rắc sự thương 

yêu ra ngoài, vì có khiêm nhường mới biết nhịn nhục nhau, mới 

tránh được sự xích mích, buồn giận, mới tha thứ cho nhau… 

   Một đoàn viên khiêm nhường yêu thương tất nhiên có thái độ 

ôn hòa, lời nói khiêm tốn, cử chỉ nhã nhặn, làm sao cũng được 

nhiều người mến chuộng và nghe theo, thế mới đáng là một 

đoàn viên của Trái Tim Chúa Giêsu, là Thầy dạy sự hiền lành 

khiêm nhường và thương yêu. 

   Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, xin uốn lòng sửa tánh chúng con 

giống như Trái Tim Chúa, để chúng con có thể hoạt động cho 

Nước yêu mến và được Trái Tim Chúa chúc lành. Hai chương 

sau đây sẽ giúp cho các đoàn viên học tập sự khiêm nhường 

và thương yêu trong trường Trái Tim Chúa Giêsu ở nơi nhà tiệc 

ly. 
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CHƯƠNG V 

ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG 

 

1. LÒNG YÊU MẾN, PHẠT TẠ BUỘC PHẢI KHIÊM 

NHƯỜNG 

   Hễ kính mến ai tức là phải học với người ấy, theo huấn lệnh 

người ấy ban ra, phải sát cánh phải một tâm tình, một tư cách 

với người ấy. 

   Trái Tim Chúa là Đấng khiêm nhường hiền lành, Người đã ra 

huấn lệnh rõ ràng: “Các con hãy học với ta vì ta hiền lành và 

khiêm nhường trong lòng”. (Mt 11, 29) 

   Vậy việc tôn thờ Trái Tim Chúa đòi buộc và thúc giục ta ở 

khiêm nhường – khiêm nhường hiền lành theo gương Chúa. 

   Hơn nữa, lòng kính mến ấy lại phải có một hình thức đặc biệt 

là Phạt Tạ, tôn thờ và yêu mến cho được phạt tạ. Phạt tạ là đền 

bồi những sỉ nhục thiên hạ làm cho Chúa phải chịu. Vì thế, ta 

phải ở khiêm nhường thật nhiều, có khiêm nhường mới bù trừ tội 

kiêu ngạo của loài người, cái kiêu ngạo đã xúi người ta làm 

nghịch cùng Thiên Chúa. 

   Sự kiêu ngạo cướp đi vinh hiển của Chúa, thì phải có sự 

khiêm nhường để làm sáng danh Người. 

2. KHIÊM NHƯỜNG LÀ MỘT CHIẾN LƯỢC ĐỂ 

CHINH PHỤC 

   Trong sự giao thiệp với người đời, khiêm tốn là rất cần thiết, nó 

làm cho người ta yêu mến và tin cậy. Nhưng sự khiêm tốn bề 

ngoài phải tự trong lòng đầy tràn mà xuất hiện ra. Thế mới công 

hiệu và về sau mới khỏi bộc lộ sự dối trá giả hình. 
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   Trong cuộc chinh phục linh hồn người ta cho Chúa, lòng khiêm 

nhường lại can hệ hơn nữa. 

   Thế gian chinh phục bằng võ lực, mưu mô còn có thể được. 

Nhưng trong cuộc giao tranh cho Thiên Chúa, để mở nước yêu 

mến, đoàn viên của Trái Tim phải áp dụng chiến lược trên trời. 

Chiến lược ấy là gì? Là sự khiêm nhường. 

   Tại sao? Vì kẻ khiêm nhường không tin tưởng vào mình, 

không cậy sức mình, chỉ trông vào Chúa, luôn luôn từ bỏ mình 

để làm theo thánh ý Chúa. 

   Như thế, Chúa làm sao không ra tay ủng hộ, nâng đỡ, giúp 

sức cho. “Kẻ khiêm nhường được Chúa ban cho nhiều ơn …”.  

   Vậy nên kẻ có lòng khiêm nhường mạnh mẽ biết bao, mạnh 

mẽ nhờ sức mạnh của Chúa bao phủ kẻ ấy và hoạt động trong 

kẻ ấy. 

   Trong hạnh các Thánh, như trong hạnh bà Thánh Margarita, ta 

thấy nhiều lần Chúa Giêsu nói rõ rằng: “Chỉ vì con hèn mọn dở 

dang mà Cha chọn con, vì con khốn nạn mà Cha đoái hoài đến 

con… và định dùng con…”. 

   Nếu các Thánh không nhìn biết mình là hèn yếu, không ở 

khiêm nhường, không thể nào Chúa dùng họ để làm những việc 

cả thể của Người đâu. 

   Chúa muốn nhắc ta luôn luôn nhớ mình là kẻ hèn yếu nên 

Chúa quả quyết: “Không ơn cha, các con không làm được chút 

gì!”. Nói thế, cho ta ở khiêm nhường và hết lòng tin cậy một mình 

Chúa mà thôi. 

3. KHIÊM NHƯỜNG LÀ NỀN CÁC NHÂN ĐỨC 

   Thiếu khiêm nhường các nhân đức đều sụp đổ hay ít ra cũng 

không vững. Do đó, ta phải nhìn nhận rằng: đức khiêm nhường 

là nền tảng các nhân đức. 
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   Thiếu khiêm nhường sẽ nguy cho Đức Tin. Tin là khiêm 

nhường, mặc dầu khó hiểu cũng cứ cúi đầu tin như lời Chúa và 

Hội thánh dạy. Thiếu chi kẻ cứng lòng, chẳng tin, hay là mất đức 

tin, chỉ vì thiếu lòng khiêm nhường. 

   Thiếu khiêm nhường là nguy cho Đức Cậy. Kẻ khiêm nhường 

nhìn biết mình yếu đuối, chỉ biết tựa vào Chúa, không dám cậy 

sức mình. Kẻ thiếu khiêm nhường thì ngược lại, họ ỷ mình có 

địa vị, có tiền của, có khả năng, có kinh nghiệm, có ý thức v.v… 

họ không lo cầu nguyện vì họ cậy sức mình hơn là cậy Chúa, mà 

sức mình là gì?  

   Thiếu khiêm nhường thì Đức Mến lu mờ. Thiếu khiêm nhường 

thì trọng mình, yêu mình, làm việc vì mình, nào phải vì lòng mến 

Chúa bao nhiêu! 

   Thiếu sự khiêm nhường thì nhiều việc lành ta làm ra dối trá 

hết, không phải là tìm Chúa, không phải là hoạt động cho danh 

Chúa, song là tìm mình, tìm danh dự cho mình, lợi dụng việc 

Chúa mà củng cố địa vị, mà ngấm ngầm xây dựng tháp Baben 

cho mình. 

   Những kẻ làm việc đại sự và có nhân đức bề ngoài, nếu thiếu 

sự khiêm nhường sẽ mất công nghiệp và việc lành của họ trở 

thành dịp nuôi tính kiêu ngạo. Thôi còn gì đáng buồn cho bằng! 

4. THIẾU KHIÊM NHƯỜNG SẼ MÙ QUÁNG VÀ 

MANG NHIỀU NẾT XẤU 

a) Thiếu khiêm nhường không thể vâng lời được. Kẻ khiêm 

nhường sẽ vâng lời cách dễ dàng, dầu cấp trên ít tuổi hơn, đức 

tài kém hơn mình, có hạp ý với mình hay không… kẻ vâng lời thì 

chiến thắng luôn luôn, còn trái lại, không khiêm nhường, không 

vâng lời chỉ trông thất bại. Hoạt động không phải vì Chúa muốn, 



 
NỘI QUY GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM 

 

136 

 

không tuân lệnh bề trên, hay làm theo ý riêng mình thì có lẽ nào 

Chúa chúc lành cho? 

b) Thiếu khiêm nhường chẳng những không vâng lời, bất chấp 

kỷ luật biết đâu còn gieo chia rẽ chống lại quyền trên…. 

c) Thiếu khiêm nhường sẽ thiếu khôn ngoan. Kẻ khiêm nhường 

không quá tin tưởng mình, biết nghe lời phê bình của kẻ khác, 

biết nghe ý kiến của người khác và kiểm soát việc mình lại chính 

đích và khi thấy mình sai lầm thì biết hạ mình sửa lại ngay. 

   Trái lại, kẻ thiếu khiêm nhường thì không muốn nghe lời khôn 

ngoan, có sai lỗi cũng không nhận lỗi, khi có ai chỉ trích hoặc có 

kẻ lớn sửa dạy thì cố chấp, kiếm lẽ chữa mình, đổ lỗi cho kẻ 

khác, kiếm thế chống cự lại, hoặc xúi giục kẻ khác bất phục... chỉ 

nghe mình, không muốn nghe ai... 

d) Thiếu khiêm nhường thì cũng lỗi đức bác ái nhiều đàng. Bác 

ái làm sao được, vì bác ái là phải hạ mình xuống giúp đỡ kẻ thấp 

hơn mình. Bác ái là phải hạ mình xuống để nâng đỡ kẻ khác lên. 

Bác ái là nhịn thua, là tha thứ cho kẻ mất lòng mình, là nhìn mình 

như bề dưới kính trọng mọi người như bề trên mình, là kính nể 

quyền lợi kẻ khác. 

   Thiếu khiêm nhường làm mấy việc ấy thế nào được? Trái lại, 

sự khinh rẻ người ta, không biết nhịn nhục, không dằn được tính 

nóng nảy sẽ mất lòng nhiều người, cử chỉ thiếu lễ độ, lời nói 

chua chát… như thế làm gì gây cảm tình và chinh phục được ai? 

e) Thiếu khiêm nhường, khó bề sống chung trong một đoàn thể 

cho bằng an, vì ở trong một đoàn thể phải tuân kỷ luật, phải xả 

kỷ để tương thân tương ái. 

f) Thiếu khiêm nhường không thể làm xong nhiệm vụ, vì kẻ ấy 

chỉ tìm mình, tìm danh lợi cho mình, tất nhiên sẽ trốn tránh 

nhiệm vụ nào mà họ thấy không danh dự, hoặc thấp kém hơn 
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người ta, hoặc họ sốt sắng được một lúc nhưng khi ai làm phật ý 

họ sẽ buông trôi hết mọi việc mà đào ngũ cách dễ dàng! 

   Xem qua những điều nói trên, ta nhận thấy kẻ thiếu khiêm 

nhường có đáng tin dùng hay không? “Các con hãy học cùng 

Cha, vì Cha hiền lành và khiêm nhường”. Người thiếu khiêm 

nhường có thể nào Chúa nhìn nhận làm đệ tử chăng? Người ấy 

có thể phụng sự Trái Tim Chúa cho nên chăng? 

   Thiếu khiêm nhường thì không sao được Chúa tỏ ra phép tắc 

và lòng lành Người, vì kẻ kiêu ngạo không cần đến Chúa hay ít 

ra cướp của Chúa cho là của mình, bởi mình… và không biết ơn 

Chúa. Như thế, thiếu khiêm nhường thì ơn Chúa cũng bớt đi, rồi 

tự sức mình sẽ làm được gì? 

5. CÒN NHIỀU HẬU QUẢ KHÁC NỮA 

   Có người hay nóng nảy trong công việc làm, trong lời nói, bắt 

đầu bày ra là muốn cho người khác mau hiểu mình là cao hơn ai 

hết, là có công hơn ai hết v.v… diện mạo, cử chỉ, ngôn ngữ, hoạt 

động đều bất thường, mặt đổi ra quá hồng hào hay quá mét 

xanh, cử chỉ lố lăng quá hăng hái, lời nói quá nóng sốt như từ 

một hỏa diệm sơn phún xuất ra những câu nặng nề có khi bẩn 

thỉu, hoạt động kẻ mất trí lên cơn nồi da xáo thịt, chia rẽ. Lúc ấy, 

con người mất hết thiên tính, người đoàn viên quên cả nhiệm vụ 

thiêng liêng của mình, nào danh giá cá nhân, nào uy tín đoàn 

thể, nào thanh danh Hội thánh đều bị thổi bay trong cơn gió lốc. 

   Lúc nóng nảy chúng ta làm sao đem nghệ thuật xử thế “hạ 

mình” mà áp dụng được. Vì thế, nên kẻ làm lớn quen nóng nảy 

thì hách dịch quan liêu trái với khiêm nhường thì xa dần bạn bè, 

đối xử với nhau thiếu khiêm nhường thì làm sao đồng tâm mà 

hiệp lực để phụng vụ Thánh Tâm. Thái độ thiếu khiêm nhường 

do bệnh nóng nảy, tự cao tự đại, có thể gây ra nhiều tai hại trong 
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xã hội sống chung, phức tạp đầy ý kiến mâu thuẫn: ta xa lìa 

Chúa, xa bạn đồng tâm, xa bạn đời, ta làm mất thanh danh của 

Đạo đã hằng tiêu biểu sự khiêm nhường vô biên. 

   Trên đây người Công giáo chúng ta nhất là những đoàn viên 

đứng vào bực hướng dẫn, mổ xẻ lại vấn đề khiêm nhường cũng 

là quá thừa. Vì lẽ người Công giáo hằng xem thấy Chúa Giêsu là 

vua khiêm nhường, rèn đạo đức hằng ngày, quỳ phục một cách 

thiết tha dưới Thánh giá, không riêng vì đức tính khiêm nhường 

mà thôi. 

   Đức khiêm nhường tuy thông thường nhưng nó ngự trị ở mỗi 

lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi hoạt động của người Công giáo nên 

chúng ta dễ phạm lỗi lầm thiếu khiêm nhường, nhất là trong lời 

nói giữa những cuộc cãi vã quyết liệt. 

   “Hãy học cùng Cha vì Cha hiền lành và khiêm nhường trong 

lòng”. 

   Các đoàn viên của Trái Tim Chúa không được quên lời ấy bao 

giờ và hằng ngày cần phải xét mình coi đã thực hiện được bao 

nhiêu. 

6. KHIÊM NHƯỜNG KHÔNG BAO GIỜ ĐỦ 

   Người đời nhìn xét chúng ta chỉ căn cứ gọn gàng vào lời nói, 

cử chỉ của ta. Cái hay của ta họ chỉ nhìn thoáng qua mà họ thừa 

mỗi dịp lỗi lầm của ta là nắm cơ hội đoán xét tỉ mỉ khuyết điểm 

của ta. 

   Bình thường ai cũng quả quyết rằng mình giữ được thái độ 

khiêm nhường vì mình đã tập luyện mỗi ngày. Có khi ta tập 

luyện không tích cực lắm, chỉ tiêu cực khiêm nhường trước hoàn 

cảnh yếu thế, ta tích trữ những sự đè nén lòng bực tức mà thôi 

để khiêm nhường đối phó bên ngoài, chờ dịp khác bực tức sẽ 

tung ra một cách dữ dội. 
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   Vì vậy, giai đoạn khiêm nhường từ trước đến nay chỉ là giai 

đoạn chiến thuật chưa thật sự khiêm nhường: bề ngoài khiêm 

nhường, bên trong bực tức vô cùng. Trường hợp này thường 

xảy ra ở những người ít cãi vã nóng nảy lặt vặt nhưng mỗi lần 

nóng nảy là rất dữ dội và lại cho ta thấy rằng những người ấy 

thường tự an ủi mình bằng một lời nói tự phụ và chữa mình: bấy 

lâu nay tôi thường nhịn nhục, tôi hạ mình nhưng hôm nay tôi 

không còn nhịn nữa được...  

   Ấy thế cái khiêm nhường bề ngoài là một thuật xử thế rất tầm 

thường mà ta còn không bền đỗ được, mặc dầu đã rèn luyện từ 

lâu. Lắm lúc vì ta quá nóng nảy mà nó phản lại ta một cách dễ 

dàng. Vì vậy, người đời thường nói “Kẻ nào ít nói, ít giận, chừng 

giận thì giận dữ”. Trên thực tế mà ta thấy còn khó khăn, huống 

chi ta cần phải học lấy sự khiêm nhường trong lòng của Chúa 

Giêsu nữa. Vì vậy, chúng ta cần thiết tha rèn luyện thêm đức 

khiêm nhường, đừng ỷ lại rằng ta đã đủ lắm rồi, có ngày nó sẽ 

thí nghiệm ta trước mặt người đồng đạo của ta, nó làm cho ta 

dám mạt sát bạn đồng tâm của ta nữa. Việc này lâu lâu cũng 

được chứng minh bằng những cuộc xung đột quyết liệt giữa bổn 

đạo với nhau. Thật đau lòng thay, Trái Tim Chúa chắc phải khổ 

lắm. Chúa Giêsu khiêm nhường cả trong lòng. Ta chưa khiêm 

nhường bề ngoài cho nên và chưa thành thật trong lòng và hết 

lòng được nhưng phải cố gắng luyện tập cho giống Thầy ta ngày 

một hơn. 

   Đó là việc tu thân về đức khiêm nhường mà đệ tử của Trái Tim 

Chúa Giêsu phải đặt lên hàng đầu và phải đem ra xét mình mỗi 

ngày vậy. 

7. MỘT VÀI TRƯỜNG HỢP  

a) Trong gia đình 
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   Đoàn viên tông đồ không khác gì người quân tử: tu thân chưa 

đủ, còn phải tề gia. Ta học lấy đức khiêm nhường, trở thành 

người khiêm nhường, nhưng trở thành người khiêm nhường 

chưa phải là xong bổn phận. Ta còn trách vụ làm sao cho gia 

đình đều được như ta. Đừng để con cái của ta ăn nói lố lăng, tự 

ỷ, khinh người. Người ngoại giáo muốn hiểu biết giá trị của nề 

nếp giáo dục gia đình của ta chỉ nhìn ngay hoạt động của đám 

con ta là đủ. 

   Ta tu thân, sửa trị gia đình mới mong ra lãnh đạo xã hội, đoàn 

thể một cách hiệu lực. Người trong xã hội, trong đoàn thể nhìn 

vào gương của bản thân ta, nhìn vào cả gia đình ta mà tin tưởng 

nhiều hay ít vào cái tổ chức của đoàn thể. Gia đình Công giáo có 

mang được đức tính khiêm nhường mới được người ngoài kính 

trọng và mến phục. 

b) Trong đoàn thể 

   Một đơn vị đoàn thể hoạt động mạnh hơn các đơn vị khác vì 

lòng khiêm nhường, đơn vị xuất sắc này sẵn sàng giúp đỡ các 

đơn vị kia tiến theo, không bao giờ khoe khoang mình hơn, để 

đề cao đơn vị mình lên. Danh dự thực thụ của đoàn thể không 

phải ở danh dự của đơn vị mình mà là do cả đoàn thể xây dựng 

mới xứng đáng và bảo đảm hơn. 

   Việc hoạt động đoàn thể không phải nhắm vào cục bộ mà phải 

khiêm nhường, nhường danh dự cho đoàn thể. Chỉ nhìn vào ta, 

vào cục bộ, vào địa phương là thiếu khiêm nhường, thiếu nhìn 

tổng quát, thiếu tinh thần trách nhiệm. 

8. KẾT THÚC 

   Cho chỗ đứng của ta là sau mọi người. Cho cái “tôi” là thấp 

hơn người khác. 
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   Đó là đức khiêm nhường dạy ta xử thế đúng theo tâm lý con 

người. 

   Bệnh tự tôn tự đại là trạng thái tự tôn mặc cảm của người quá 

nông nổi. Trái lại, khiêm nhường là một đức tính tự hạ mình để 

nhường cho kẻ khác vì lẽ tôn trọng phẩm giá lẫn nhau. 

   Người người gặp nhau đều biết nhường nhịn nhau để cho xã 

hội được êm đẹp, hiền lành. Thế thì ta khiêm nhường không 

phải yếu hèn, bỏ lập trường và đường lối song đó là thái độ mềm 

dẻo, lịch sự và yêu thương đó thôi. 

   Trong thực tiễn, cán bộ lãnh đạo muốn thành công, đoàn viên 

muốn cảm hóa nhiều người gia nhập vào đoàn thể ngày một 

đông, cần biết sử dụng thuật xử thế. Lấy khiêm nhường làm căn 

bản. Đức khiêm nhường sẽ giúp chúng ta thành công trong sự 

xử thế và đoàn kết nội bộ. 

   Muốn thật sự khiêm nhường ta phải bền đỗ noi gương Trái 

Tim Chúa Giêsu, ta phải tu luyện một cách bền bỉ và đồng thời 

sửa chữa một cách mạnh dạn con cái trong nhà thì mới mong 

thực hiện câu: Tu thân, tề gia, lãnh đạo đoàn thể. 

   Xin Trái Tim Chúa giúp chúng con được khiêm nhường một 

cách chân thành trong thái độ và cả trong lòng. 

   Xin Trái Tim Chúa giúp chúng con nhịn nhục cho nên khi 

chúng con muốn cãi vã nhau. 

   Xin Trái Tim Chúa tha tội cho những kẻ yếu hèn vì thiếu khiêm 

nhường làm ô Danh Chúa. 

   “Lạy Chúa, không phải cho chúng con, không đâu, nhưng cho 

Chúa được vinh hiển” (Tv 115,1) 
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CHƯƠNG VI 

ĐỨC YÊU THƯƠNG 

 

I. ĐIỀU RĂN MỚI 

   “Này là điều răn mới, các con hãy thương yêu nhau: Cha yêu 

thương các con như thế nào, các con hãy yêu thương nhau như 

thế ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thiên hạ sẽ cứ điều này 

mà nhận biết các con là môn đệ của Cha”. (Gioan 13, 34-35) 

   Chúa Giêsu đã căn dặn sự yêu nhau trong trường hợp nào? 

Trong giờ sắp ly biệt. 

   Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh về sự thương yêu cách riêng. 

Như thế, ta phải biết sự thương yêu hệ trọng ngần nào. 

   Chúa dạy ta thương yêu cách nào? Phải yêu thương nhau như 

Chúa thương yêu ta. 

   Mà Chúa thương yêu ta làm sao? Chúa yêu thương ta mặc 

dầu ta là kẻ hèn, mặc dầu ta lỗi nghĩa cùng Chúa nhiều phen. 

Chúa yêu thương ta, hằng nhịn nhục, chờ đợi ta, bỏ những sự 

lỗi ta làm, dù ta phụ phàng ơn Chúa, Chúa vẫn kêu gọi ta đến để 

ban ơn thêm nhiều hơn nữa. 

   Chúa yêu thương ta thế ấy, thì ta cũng phải yêu anh em ta như 

vậy. 

   Thương yêu là giúp đỡ làm ơn, thương yêu là kính nhường, 

thương yêu là không hèn người, không khinh rẻ ai, thương yêu 

là nhẫn nhịn tha cho nhau, mau quên sự lỗi của người, lại làm 

ơn cho kẻ nghịch, không úy kỵ một ai, coi hết mọi người là anh 

em và đối đãi với ai cũng một tấm lòng yêu thương… không phải 

thương yêu bề ngoài nơi môi miệng mà thôi. 
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II. NHỮNG ÍCH LỢI 

   Biết bao sự ích lợi bởi sự thương yêu mà ra, mà những sự ích 

lợi ấy là những lý do đòi hỏi phải giữ gìn sự thương yêu cho trọn. 

   Ta muốn đẹp lòng Chúa chăng? Hãy thương yêu nhau vì 

không thương yêu nhau ấy là không mến Chúa. “Sự gì các con 

làm cho kẻ rốt trong anh em là làm cho Cha”. 

   Ta muốn sự bình an cho mình chăng? Hãy thương yêu nhau vì 

gieo giống nào sẽ gặt giống ấy. Gieo sự thù ghét sẽ bị thù ghét, 

gieo sự thương yêu sẽ gặt được thương yêu. 

   Ta muốn đem sự bằng an cho kẻ khác chăng? Hãy thương 

yêu nhau, ví như sương sa trên hoa cỏ, làm cho tim mát xanh 

tươi. Sự thương yêu nhau cũng làm cho lòng mọi người xung 

quanh ta được an vui với ta. 

   Ta muốn làm sáng danh đạo Chúa chăng? Hãy thương yêu 

nhau vì như Chúa đã nói rõ ràng: thiên hạ để ý coi ta có thương 

yêu nhau chăng, ta có thương yêu nhau thì họ mới công nhận ta 

là đệ tử Chúa, nghĩa là họ mới khen ngợi đạo thánh, mới đem 

lòng tin tưởng Chúa là Thầy ta. 

   Ta muốn làm việc tông đồ cho kết quả chăng? Hãy thương yêu 

nhau. Nơi nào có sự thương yêu thì mới có Chúa ở đó, Chúa 

mới chúc lành cho mọi công việc. Nếu làm việc Chúa mà thiếu 

sự thương yêu nhau, ganh tỵ chia rẽ nhau làm sao Chúa chúc 

lành? Như thế phải kể ta làm việc cho Chúa hay là cho ma quỷ? 

   Ta muốn lên một lực lượng hùng mạnh để chiến đấu cho danh 

Cha và thắng đạo binh Thần dữ chăng? Hãy thương yêu nhau vì 

đoàn kết trong tình thương là sức mạnh, đoàn kết là xây dựng, 

chia rẽ là phá hủy. 

   Trong xã hội đâu đâu cũng có sự thương yêu, huống chi trong 

một đoàn thể Công giáo, trong một đoàn thể của Trái Tim, nguồn 
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sự thương yêu. Đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa 

Giêsu mục đích là tôn sùng, là yêu mến Trái Tim, là học với Trái 

Tim, là tuyên truyền cho Trái Tim, tức nhiên, trước tiên vẫn phải 

yêu thương, yêu mến Chúa, và thương yêu nhau trong Chúa và 

vì Chúa. 

   Thương yêu nhau cho được yêu mến Chúa.  

   Thương yêu nhau cho được giữ sự bằng an cho mình và cho 

kẻ khác. 

   Thương yêu nhau để nên gương sáng cho thiên hạ. 

   Thương yêu nhau để Chúa ngự giữa ta mà chúc lành cho mọi 

việc của ta. 

   Thương yêu nhau để đoàn kết chặt chẽ, để thống nhất lực 

lượng và chiến thắng đạo binh Satan, giải cứu được nhiều linh 

hồn. 

   Đức thương yêu tốt đẹp và cần thiết ngần nào! 

   Những kẻ kính thờ Trái Tim Chúa, những tông đồ Trái Tim 

phải biết lòng Chúa hơn ai hết, vậy phải thực hiện tinh thần Chúa 

là sự thương yêu nhau, để nên một trong Trái Tim Chúa, như 

Trái Tim Chúa Giêsu hằng kết hợp nên một cùng Đức Chúa 

Cha. 

   Nếu chúng ta không cố giữ đức thương yêu, Trái Tim Chúa 

không thể nhìn ta như bạn thiết nghĩa, mà nhìn ta là kẻ thù. 

   Ta không thể cắt nghĩa cách nào khác, không thể tẻ đi ngã nào 

khác, nếu ta thành thật muốn đẹp lòng Trái Tim Chúa và phụng 

sự trong nước yêu mến của Người. 

   Vậy tất cả chúng ta phải đồng tâm nhứt quyết giữ đức thương 

yêu cho trọn, đừng để có chút gì làm cho kẻ khác có thể nghi 

ngờ rằng: giữa chúng ta thiếu sự thương yêu nhau. 
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   Trái lại, phải làm sao cho thiên hạ nói được về ta cũng như đã 

nói về các giáo hữu thời xưa rằng: Hãy xem dân có đạo thương 

yêu nhau là ngần nào. 

   Thiếu sự thương yêu là thất bại cả thể. Thương yêu nhau là 

sống trong tình yêu Chúa là thắng lợi mọi bề. 

III. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ GIỮ ĐỨC THƯƠNG YÊU 

    “Các con hãy thương yêu nhau như Cha đã yêu dấu các con!” 

Cho được giữ sự thương yêu và đoàn kết mọi người phải chú 

trọng những điều sau đây:  

1- Phải loại trừ óc giai cấp 

   Trong một đoàn thể phụng sự Trái Tim Chúa mà còn phân giai 

cấp thì hiểu sao được! Không nên phân biệt người giàu, người 

nghèo, người học thức, người lao động, không nên coi ai trọng 

ai hèn, ai hơn ai kém. Chỉ nên phân biệt là khi phân chia việc 

làm, phải liệu cho vừa sức, vừa sở thích mỗi người nhưng phải 

coi mọi người bình đẳng trước mặt Chúa, và kính nể mọi người 

như nhau.  

   Người giàu, người học thức không nên coi rẻ người nghèo, 

người kém học hơn mình, mà lại phải thân cận chung cùng với 

họ trong các việc lành. Người nghèo, người lao động cũng 

không nên có thành kiến rằng hạng người kia không ưa mình, rồi 

đố kỵ, hay là tránh xa họ, hoặc không muốn cho họ tham gia vào 

công việc mình. Trong một thân xác, các chi thể đều giúp đỡ 

nhau thì trong một đoàn thể cũng thế, không nên ghen tỵ, không 

nên phân hạng cao thấp. 

   Nói rằng tôi không muốn chia rẽ thì không đủ, vì nếu mình 

không ưa người nọ, tránh người kia, không muốn hợp tác, một 

sự không hòa mình với kẻ khác ấy là chia rẽ rồi, chẳng những 
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vậy, nhiều khi phải nói qua nói lại gieo sự bất thuận, nghi ngờ 

một cách vô lý. 

2 - Phải nhã nhặn và kính nể  

   Khi vì lý do chính đáng, vì ích lợi chung phải phê bình, phải 

sửa lỗi kẻ khác, dầu đối với người nhỏ hơn mình, phải hết sức 

kính nể, kể mình chưa có cái gì hơn người. 

   Khi phải chỉ bảo ai việc gì, sẽ dùng lời yêu cầu, hơn là sai 

khiến. Và phải tỏ tình thương cách nào cho người ấy không 

buồn giận, mà lại mến phục và biết ơn, như thế mới kết quả. 

   Sách Gương Phước dạy: “Coi mỗi người như bề trên mình”, 

tức là phải khiêm từ và lễ độ. 

   Nhiều khi vì một hai tiếng nói không êm dịu, không đủ nhã 

nhặn, làm cớ cho nhau buồn giận. 

   Cũng có những kẻ có lòng bác ái, nhưng một đôi khi nóng 

tánh, thiếu sự khôn ngoan hoặc vì quá ngay thật, làm mất tình 

cảm, làm cho bạn hữu dang xa. 

   Bởi đó, đức bác ái đòi buộc ta hết sức dè dặt trong mọi hành vi 

đối với nhau, cũng như đối với con ngươi trong đôi mắt, một hạt 

bụi tí ti cũng làm cho xốn mắt khó chịu. 

3 - Phải hy sinh quyền lợi cá nhân 

   Mình chịu thiệt thòi để mưu ích cho kẻ khác, nhất là để mua sự 

bằng an hòa thuận thì còn gì đáng khen bằng. 

   Có nhiều điều ta có quyền nói, để binh vực mình, để chữa 

tiếng mình, để cho kẻ khác nghe theo ý kiến mình. Nhưng nếu ta 

hy sinh thì sẽ làm ích nhiều hơn. Không có hy sinh, không thể 

giữ đức thương yêu. Nếu mỗi chút mỗi buồn giận, mỗi chút mỗi 

chấp nhất, không dằn tự ái, thì còn gì bác ái. 
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4 - Phải theo lẽ Đức Tin 

   Đức Tin chỉ cho ta thấy Chúa Giêsu trong anh em ta, dầu 

người đó là người thế nào mặc lòng. Nếu ta chỉ nhìn người theo 

giác quan, theo tình cảm thì ta sẽ thương người này mà không 

thương người khác, không thể nào giữ đức thương yêu thực sự 

và bền lâu vì nhân vô thập toàn. 

   Bởi vậy, chỉ có Đức Tin và lòng mến Chúa mới làm cho ta nhịn 

nhục nhau, tha thứ cho nhau, kính nể nhau, luôn luôn bác ái và 

bằng an đối với hết mọi người. 

   Đối với kẻ đói, Phúc âm dạy: “Phải cho họ ăn”, đối với kẻ mất 

lòng mình, mình phải tìm cách làm cho họ vui lại với mình… 

   “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em 

bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. 

(Mt 25, 40b) 

   Ta không thể làm cách khác hơn là bắt chước gương đầy yêu 

thương khiêm nhường của Thầy Thánh, khi người cúi mình rửa 

chân cho các đệ tử… cho kẻ phản bội cũng như kẻ thân yêu. 

XÉT MÌNH 

   Tôi năng xét mình về đức yêu thương chăng? 

   Thấy mình không làm mất lòng ai, không ở bất nhân với ai, có 

tưởng mình là yêu người rồi chăng? 

   Trong việc làm có gì lấn lướt kẻ khác, cản trở việc lành của kẻ 

khác không? 

   Tôi có vui vẻ đối với người nghèo cũng như đối với người giàu, 

có tử tế ít nhiều đối với người không ưa tôi cũng như đối với 

người quen biết chăng? 

   Tình thương yêu hay kiên nhẫn và nhân từ, tình thương yêu 

chẳng hay ghen ghét, tình thương yêu chẳng khoe mình, chẳng 

lên mặt, chẳng ở phi lễ, chẳng tìm tư lợi, chẳng mau giận, chẳng 
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niệm ác, chẳng vui về sự bất nghĩa, nhưng vui về lẽ thật. Tình 

thương yêu bao dung mọi sự, nhẫn nại luôn luôn. (I Cor 13,4-8) 

IV. GIỮ MIỆNG LƯỠI 

   Người ta thường lỗi Đức thương yêu rất nhiều và nhiều nhất là 

trong lời nói. 

    Một đoàn viên phải khôn ngoan trong lời nói, ít là biết giữ 

miệng lưỡi. 

1 - Có lời Thánh Giacôbê nói rằng “Chúng ta hay sai lỗi nhiều 

điều. Kẻ nào giữ miệng lưỡi đừng nói lời gì lỗi là trọn lành”. Như 

thế ta phải nhận định: giữ miệng lưỡi là điều rất khó, có lẽ không 

mấy ai tránh khỏi cái tật chung là lỗi trong lời nói. 

   Một tật xấu rất tai hại! Thánh Giacôbê nói tiếp:  

   “Người nào không biết cầm giữ miệng lưỡi là nguy to. Cái lưỡi 

thì nhỏ không bao giờ lớn, nhưng nó làm những việc tày trời. Một 

tàn lửa nhỏ đủ đốt sạch cả khu rừng, cái lưỡi khác gì đống lửa, 

tai hại lớn lao” 

   Biết mấy kẻ phải chết vì cái lưỡi, hoặc giết người cũng bằng 

cái lưỡi. 

   Giữ miệng lưỡi là điều rất khó. Thánh tông đồ nhấn mạnh 

rằng: “Những con thú rừng người ta có thể tập luyện nó cho ra 

hiền lành, nhưng ít ai sửa trị nổi cái miệng lưỡi mình cho hoàn 

toàn. Một tên ác thú đáng ghê sợ là cái lưỡi con người ta. Nó 

phun ra những nọc độc” 

   Hổ ngươi thay! Cũng thời một cái lưỡi chớ không hai, mới đó 

lưỡi ngợi khen Chúa, rồi cũng cái lưỡi đó đưa ra gièm xiểm nói 

xấu người ta, rủa mắng anh em mình. 

   “Giáo hữu phải giữ sao cho khỏi cái nạn ghê tởm ấy. Lẽ nào 

mạch nước đang lúc chảy ra giống nước dịu ngọt, một trật lại 

tuôn ra những thứ nước độc địa như thế” (Jac. 3, 1-12) 
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2 - Bây giờ phải tìm hiểu người ta hay lỗi trong lời nói tại những 

cớ nào? Tại lòng hiểm độc, tại tính nóng nảy, mà nhiều khi cũng 

tại nhẹ dạ. 

   Có kẻ nói cho được làm hại, nói cho đã lòng giận ghét, lại nói 

cho nhiều người hiểu xấu và oán ghét kẻ nghịch của mình nữa. 

Có lắm người có lòng tốt thật nhưng vì thiếu cẩn ngôn, nói bậy 

nói càn, không suy trước xét sau coi lời nói của mình lợi hại thế 

nào. Vốn không muốn hại ai, mà cũng không muốn cho người ta 

ghét mình, nhưng vì thật quá hóa dại, hiểu sao nói vậy, gặp ai 

cũng nói! Bởi đó hay làm mất lòng người ta, làm cho nhiều người 

buồn giận nhau, như thế cũng đã vô tình gieo sự thù ghét và 

chia rẽ. 

   Trong đời có nhiều sự thật không nên nói, hoặc không nên nói 

hết, hoặc nên nói chỗ này mà không nên nói chỗ kia, nên nói với 

người này mà không được nói cho người khác. Người hay nói 

không lo giữ miệng lưỡi thì sao tránh khỏi nhiều điều lỗi, sự khôn 

ngoan và Đức Thương yêu. 

   Bởi đó, Đức Chúa Thánh Thần phán: “Xem lưỡi biết ai khôn 

dại. Đứa dại biết giữ miệng lưỡi, biết làm thinh khi phải làm thinh 

cũng đáng gọi là khôn ngoan rồi” (Châm ngôn 17, 28). 

3 – XÉT MÌNH 

   Bây giờ ta cần phải xét: Thường người ta hay lỗi trong lời nói 

trăm ngàn cách khác nhau. Đây kể ra những điều cần chú ý để 

đề phòng cách riêng. 

a) Quá ngay thật, thấy đâu nói đó, hễ cái gì không vừa ý là nói 

ngay, không tùy thời tùy thế, không lựa lời cho xứng hạp, không 

sợ chạm tự ái làm cho người ta mắc cỡ và buồn giận. 

b) Buồn ai, giận ai, không ưa ai, thì cầm mình không nổi, giấu 

không được, nhưng không dám thành thật nói ngay với người 
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ấy, đem ra nói với người khác làm cho người ta nghe lại thì càng 

tức giận hơn. 

c) Tánh ưa nói, ưa phê bình người này, bươi móc việc người kia, 

nước lã khuấy nên hồ làm mất tiếng người ta và làm cho nhiều 

người nghi ngờ, không còn tín nhiệm nhau. Đó là gieo chia rẽ 

mặc dầu không cố ý chia rẽ. 

d) Khốn nạn hơn nữa là nghe qua rồi học lại cho chính người đã 

bị người ta nói xấu. Như thế làm cho người này biết người kia 

hại mình thì sinh ra thù oán. 

   Người ta đã tin cậy mình nói sự thật cho mình biết mà mình đi 

báo cáo cho người nọ hay, ấy không phải nộp người ta sao? 

Thật là giả dối và hiểm độc. 

e) Khi phải nói sự thật để xây dựng kẻ khác, không biết lựa lời 

êm dịu để tỏ ra tình yêu. Như thế là thất bại, người kia không 

muốn nghe lời, phát ghét không muốn nhận lỗi và có khi nói liều 

để phản đối. 

   Thầy thuốc muốn cho bệnh nhân uống thuốc đắng phải vỗ về, 

phải pha thuốc đắng với đường, mật hoặc bao lớp đường ở 

ngoài cho dễ nuốt hơn. Tâm lý là thế! 

   Thánh Phanxicô Salêsiô nói: “Một giọt mật giết ruồi nhiều hơn 

cả 100 lít xăng”. 

4- VẬY TA PHẢI NHỚ lời vàng ngọc Thánh Giacôbê đã dặn bảo 

“Ai trong anh em là kẻ khôn ngoan và sống có nề nếp hẳn hoi, 

phải ăn nói cách nào tỏ ra sự hiền lành và khôn ngoan. Nếu anh 

em theo tánh nóng nảy căm hờn đừng có hãnh diện, một phải hổ 

ngươi. Người ngay lành hằng gieo sự bằng an” (Gc.3. 13-14). 

   Một lời nói êm dịu làm cho người cứng cỏi mến phục, làm cho 

kẻ lầm lỗi nhận biết sự lỗi. Một lời nói vừa tai, dầu cực khổ mấy 

họ cũng cố gắng làm theo ý ta, làm chết bỏ không nệ. Vì có lời 
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rằng: Đâu có sự thương yêu thì đó không biết mệt nhọc cực khổ, 

nếu có khổ cực thì cũng vui lòng cam chịu. 

   Tông đồ Trái Tim phải tỏ tình yêu trong lời nói cũng như trong 

mọi cử chỉ hoạt động, dầu khi phải nói đúng sự thật, phải thi 

hành đúng quy tắc, cũng phải luôn luôn tỏ ra sự khiêm tốn nhã 

nhặn để nêu gương sáng và cảm hóa được người anh em. 

XÉT MÌNH 

   Lâu nay tôi có suy xét lời nói lợi hại đến mức nào chăng? 

   Tôi có hay nghe chuyện rồi đi học lại chăng? 

   Tôi có hay xét nét phê bình người ta theo tính nhẹ dạ chăng?  

   Khi phải nói, tôi có dằn tính nóng, có lựa lời êm dịu để nói và 

lựa cơ hội thuận tiện mới nói chăng? 

   Tôi có biết giữ bí mật những lỗi kín của người ta khi chưa cần 

tỏ ra chăng? 

   Khi ai tin cậy bày tỏ sự gì riêng cho tôi, tôi có ngứa miệng tiết 

lộ ra chăng? 

   Khi đã lỡ lời mất lòng người ta, tôi có khiêm nhường xin lỗi hay 

cố chấp trong lời nói của mình? 

   Tôi sẽ hết sức cẩn thận trong lời nói. Đoàn kết xây dựng bằng 

lời nói mà phá hoại chia rẽ cũng bằng lời nói không phải việc nhỏ 

mọn đâu. 

   Đã có nhiều khi, phải chi tôi làm thinh và đừng ăn nói với người 

ta thì hay hơn. Tại sao thấy đã nhiều lần lầm lỗi trong lời nói mà 

còn ham nói làm chi? 

   Thường ta thích nói là vì trao đổi cảm tình, ta có thể an ủi lẫn 

nhau và giảm bớt sự buồn phiền trong lòng. 

   Thường ta hay nói những điều ta ưa thích và ước ao hoặc 

những cái làm cho ta khó chịu. 



 
NỘI QUY GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM 

 

152 

 

   Nhưng ôi! Thường ta mất công vô ích, không được toại ý. Vì 

chính những cái an ủi bên ngoài ấy lại làm cho ta mất nhiều ơn 

yên ổn bên trong. 

   Khi có lẽ cần ích mà nói, hãy nói những lời lành có ích cho linh 

hồn. 

   Kẻ xấu dạ hoặc ươn hèn trong đàng tiến đức không lo gì gìn 

giữ miệng lưỡi. 

   Nói những lời lành về những vấn đề thiêng liêng bao giờ cũng 

giúp ta tiến bộ rất nhiều trong đường đạo đức, nhất là giữa 

những người nhất tâm nhất trí đoàn kết trong Chúa. 

V. RỬA CHÂN CHO NHAU 

1. Phúc âm Thánh Gioan 13, 1:  

   “Trước ngày lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình 

phải bỏ thế gian mà về cùng Đức Chúa Cha, người đã thương 

yêu những kẻ đã thuộc về người còn đang ở thế gian, thì người 

cứ thương yêu cho đến cùng.” 

   Trong bữa tối, ma quỷ xúi giục Giuđa bán nộp Người, Người 

trỗi dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ra, lấy khăn thắt lưng, đoạn đổ nước 

vào chậu, rồi rửa chân cho môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. 

   Khi người đến cùng ông Simon Phêrô, thì ông ấy thưa rằng: 

“Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con sao?”. 

   Chúa Giêsu phán: “Việc Thầy làm, bây giờ con chưa hiểu, 

nhưng sau này con sẽ hiểu”. 

   Phêrô thưa rằng: “Không dám, lẽ nào để Thầy rửa chân cho 

con!”. Chúa Giêsu phán: “Nếu con không để Thầy rửa chân cho 

con thì con chẳng có nghĩa gì cùng Thầy.” Phêrô liền thưa: “Vậy 

xin Thầy hãy rửa chân cho con và rửa cả tay và đầu con nữa”. 

Chúa Giêsu phán: “Ai đã tắm rồi thì chỉ cần rửa chân thôi vì toàn 

thân đã sạch rồi”. 
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   Sau khi đã rửa chân cho môn đệ, Người mặc áo lại, ngồi ăn và 

phán: “Các con có hiểu biết việc Thầy làm cho các con không? 

Các con gọi ta là Thầy, là Chúa, đúng Thầy mà còn rửa chân 

cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã 

làm gương cho các con để các con cũng bắt chước Thầy mà 

làm như Thầy đã làm cho các con”. 

   “Thật vậy, Thầy nói cho các con hay: đầy tớ chẳng trọng hơn 

Thầy mình, tông đồ không lớn hơn Đấng đã sai Thầy đâu. Vậy 

nếu các con hiểu biết lời Thầy mà tuân theo, các con sẽ được 

hạnh phúc”. 

2. Các việc bác ái như là: làm phước bố thí, nói được không khó 

lắm. Một việc bác ái ta cần nói ở đây là sự tha thứ cho nhau, đó 

là việc không phải dễ, nhưng nó rất quan trọng. 

   Ngày và đêm thứ Năm, thứ Sáu tuần Thánh, ta nhớ lại Chúa 

đã yêu dấu ta quá đỗi, đã lập bí tích yêu thương để ở lại cùng ta 

đến tận thế và ban thịt máu Chúa làm của nuôi linh hồn ta. Và ta 

nhìn lại cảnh tượng rùng rợn đã diễn ra trên núi Canvariô xưa… 

Chúa đã yêu dấu ta đến đỗi phú mình chết vì ta. 

   Nếu lòng ta không phải gỗ đá, thì làm sao không khỏi rung 

động trước tình yêu sâu nhiệm cao cả ấy, và ta còn muốn gì nữa 

mà không muốn được chịu khổ, chịu chết để trả ơn Đấng Cứu 

chuộc chúng ta? 

   Đây Chúa chưa đòi hỏi nhiều như vậy. Chúa chưa bảo các đệ 

tử chết cho Thầy mình. Nhưng Chúa đã rửa chân cho đệ tử và 

liền sau đó, dặn các đệ tử phải rửa chân cho nhau. 

   Tại sao thế? Lắm kẻ khi gẫm suy công khó Chúa chịu nạn 

cũng động tình mến Chúa và lắm khi ta hứa hẹn với Chúa này 

khác. Nhưng điều Chúa muốn nhấn mạnh là phải rửa chân cho 
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nhau, là phải thương yêu nhau, tha thứ cho nhau, phải hạ mình 

xuống, nâng đỡ nhau và thương xót nhau cùng. 

3. Một điều người ta rất ít quan tâm là chính điều Chúa đã dặn 

bảo ở đây trong bữa tiệc ly. Có nhiều kẻ năng chịu lễ, năng làm 

việc từ thiện, lại có kẻ nhiệt thành về Công giáo tiến hành, hy 

sinh nhiều mà dường như quên đoạn này trong Phúc âm. Chúa 

rửa chân cho đệ tử và đã dạy rõ rằng: Phải rửa chân cho nhau. 

Có nhiều người đã biết lắm mà ít muốn suy tới. Dường như 

muốn tránh khỏi thi hành. 

   Thật ra, chúng ta có làm bao nhiêu việc lành đi nữa, nếu không 

thật lòng yêu nhau, không muốn tha thứ cho nhau thì Chúa chưa 

tính rằng ta yêu mến Chúa. 

   “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh 

em”. (Ga 15, 12) 

   Chúa đã dặn bảo như vậy, trong giờ từ biệt có làm gì cho 

Chúa vui lòng bằng việc tha thứ cho nhau, thương xót nhau. 

   Mà tại sao người ta không muốn tha thứ cho nhau? Là tại kiêu 

ngạo. Sự nhịn nhục tha thứ đòi hỏi sự khiêm nhường hạ mình 

xuống cũng như cúi mình xuống rửa chân cho kẻ khác vậy. 

   Các linh hồn mến Chúa, các đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh 

Tâm, cần phải có một tâm hồn, một trái tim, một tính tình như 

Chúa Giêsu, là thương nhau, mến Chúa chí thiết và yêu người 

như Chúa yêu ta. 

   Chúa Giêsu đã phú mình chịu chết cho tôi và cho hết mọi 

người, đã xẻ thân nuôi tôi và nuôi hết mọi người. Vì lẽ ấy, tôi chỉ 

muốn chịu khó vì mến Chúa và vì thương mọi người mà Chúa tôi 

yêu dấu. 
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VI. ĐOÀN KẾT TRONG NỘI BỘ 

1. “Nguyện cho chúng con tất cả nên một cùng nhau”. 

   Chúa Giêsu phán lời ấy sau khi lập phép Thánh Thể. Do đó, ta 

có thể đoán Trái Tim Chúa rất âu lo về sự chia rẽ có thể xảy ra 

giữa các đệ tử Người. 

   Người đâu quên được trước kia có hai đệ tử lén xin Người 

dành cho hai ghế tả hữu để được trên trước các đồng liêu. Sự 

kiêu ngạo, cầu danh lấy tiếng, tính tự ái loài người có thể gieo vô 

vàn thù ghét, chia rẽ, vô vàn cách lỗi đức thương yêu. 

   Đó là điều đáng sợ nhất. Nơi nào có sự thương yêu thì nơi đó 

mới có Chúa ở giữa. 

   Đây ta lưu ý riêng về sự thương yêu nhau trong đoàn thể. 

   Chúa đã phán dạy: “Anh em phải yêu người lân cận như chính 

mình” (Mt 22, 39b). – “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh 

em” (Lc 6, 27b).  

   Nếu ta phải yêu hết mọi người như mình và Chúa còn đòi buộc 

ta phải yêu kẻ nghịch của ta, huống chi đối với người lành sống 

chung quanh ta, đối với đoàn viên trong Gia đình Phạt tạ Thánh 

Tâm, đoàn viên đối với nhau trong nội bộ, tình thương càng phải 

thành thật và đầy đủ. 

   Lời Chúa phán: “Thiên hạ sẽ căn cứ vào dấu hiệu nầy để nhận 

ra anh em là môn đệ của Thầy, là anh em thương mến nhau” 

(Ga 13, 35). Lời ấy chỉ cách riêng sự thương yêu giữa đoàn thể 

mà không thương yêu nhau được, làm gì biết thương yêu những 

kẻ khác xa lạ hơn. 

   Trong một đoàn thể như Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, với một 

danh dự không ai chối cãi được là hộ vệ Trái Tim Chúa Giêsu, là 

sống gần lò Lửa Mến, nguồn tình yêu, thế nên khi chúng ta thiếu 

sự thương yêu nhau thì chẳng kỳ dị lắm sao? Và nếu thế còn 
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trông làm được việc gì cho đáng kể trong cuộc khai mở Nước 

Trái Tim. 

   Trái lại, cho dẫu chưa làm được công trạng gì bề ngoài đi nữa, 

một sự đoàn kết thương yêu nhau trong đoàn thể, không có chỗ 

ganh tỵ chia rẽ mà lại đồng tâm nhất trí trong các việc, như thế 

cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ vậy. 

   Trong một thân xác, mắt miệng, tay chân, chi thể nào cũng làm 

ích cho chi thể khác, không bao giờ mắt nói rằng không cần 

chân hay là tay phân bì với miệng v.v… cũng vậy, mỗi người là 

phần thân xác mầu nhiệm Chúa Giêsu, nhất là trong đoàn thể 

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, kể là sống chung trong 

Trái Tim Chúa Giêsu, nên sự đoàn kết thương yêu được hoàn 

hảo. 

2. “Nước nào chia rẽ nước ấy điêu tàn” 

   Đoàn thể nào thiếu sự thương yêu nhau thì không còn trông 

tiến triển được và làm gương sáng cho ai. 

   Bởi vậy, cái tai hại đáng ghê sợ và phải đề phòng nhất trong 

đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm cũng như trong các tổ 

chức khác là sự thiếu đoàn kết, không thương yêu nhau thật sự. 

Và nếu Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu mà chia rẽ thì 

đã không phạt tạ nên, mà ngược lại phải nói là “Phạt Chúa” và 

“phạt anh em mình” thế nghĩa là làm cực lòng Chúa biết bao! 

   Sự chia rẽ là điều đáng ghê sợ, thì thương yêu một lòng, một ý 

cùng nhau là điều đáng ước mong, là điều tốt đẹp và ảnh hưởng 

lớn lao chẳng sai. 

   “Thầy nhờ ơn đã ban cho Thầy, mà nói với mọi người anh em 

rằng: chớ nên coi mình cao quá đáng, nhưng phải coi mình vừa 

mực theo lượng đức tính mà Đức Chúa Trời phân phát cho mỗi 

người. Vì như trong thân chúng ta, có nhiều chi thể và các chi 
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thể không đồng một công dụng thì cũng vậy, chúng ta dầu nhiều 

mà cũng một thân trong Chúa Kitô và là chi thể của nhau”. 

   “Tình thương yêu chớ giả hình. Hãy gớm ghê điều ác mà gắn 

với điều thiện. Trong tình thương mến anh em, hãy yêu mến lẫn 

nhau cách nồng nàn và sự tôn trọng lẫn nhau, hãy đua nhau mà 

tôn trọng, hãy đồng tâm đồng chí với nhau.” (thư Thánh Phaolô 

gởi cho bổn đạo Rôma 12, 3-5). 

XÉT MÌNH 

1. Bấy lâu nay tôi có cư xử với ai nhất là với đoàn viên một cách 

thiếu lễ độ, thiếu nhã nhặn làm mất cảm tình chăng? 

2. Tôi có xét tại sao người nọ người kia buồn giận tôi, phải 

chăng tại tôi thiếu sự kính nể, thiếu sự dịu dàng, còn óc giai cấp 

chăng? 

3. Tôi có dằn tự ái tôi để tránh khỏi mất lòng kẻ khác, lại ra sức 

làm cho kẻ nghịch nên thiết nghĩa với tôi chăng? 

4. Tôi có sẵn sàng bỏ qua sự lỗi của kẻ khác đối với tôi chăng? 

5. Tôi có mau lo xin lỗi và đền bồi sự lỗi tôi đối với kẻ khác 

chăng? 

6. Tôi có hiểu rằng: “Nếu không từ bỏ mình, không khiêm 

nhường thì không thể nào khỏi lỗi đức thương yêu” chăng? 

7. Tôi có nhất định nhìn xem Chúa Giêsu trong mọi người cho 

được thương yêu người thật sự chăng? 

THỰC HÀNH 

   Để đẹp lòng Trái Tim Chúa, mỗi ngày tôi cố gắng bình tĩnh khi 

bị ai làm điều gì phật ý và cố gắng làm một việc bác ái nhỏ. 

   Điều kiện thứ nhất phải có trước khi hành động là ta phải yêu 

đã, yêu như Chúa đã yêu ta. 
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VII.  BÁC ÁI LÀ TẤT CẢ 

   “Có đức bác ái, ấy là phương thế hiểu biết sâu xa.” 

   “Trong các Đấng Thánh của ta, bác ái nó đã thay cho cái đại 

tài, mà cái đại tài chưa bao giờ có thể thay thế được cho bác ái”. 

   “Bác ái nó tao nhã chớ không nhu nhược vì tình cảm. Có tình 

cảm ấy chỉ là thương con vật mà quên con người.” 

   “Bác ái biết lên cao, bác ái cũng thích xuống thấp, nó không 

sợ, khi đứng trước kẻ quyền thế, nó không xấu hổ khi ở bên 

cạnh kẻ nghèo hèn”. 

   “Bác ái vẫn im hơi lặng tiếng, bác ái cũng làm cho người ta 

hăng hái hùng hồn.” 

   “Bác ái dùng hy sinh để mưu sinh cho kẻ khác sống”. 

   “Bác ái hoạt động, nhưng bác ái cũng biết đợi chờ”. 

   “Bề ngoài, bác ái nhiều khi điên dại, nhưng bề trong thật ra 

khôn ngoan dè dặt đủ điều”. 

   Không tiền của nhưng nó rất giàu, không có học nhưng nó rất 

thông thái, không mưu mô, nhưng nó rất khôn ngoan, không có 

ai đè nén ai, nó vẫn thống trị, làm tôi mọi, đầy tớ hết mọi người 

vẫn hoàn toàn tự do. 

   Cường quyền thì tàn bạo, lấy cường quyền thống trị thì làm 

cho mọi cái nên xấu xa, đê tiện, bác ái xót thương chinh phục, 

lấy bác ái thống trị thì làm cho ai nấy được giải thoát. 

   Cường quyền không phải ai ai cũng có được, bác ái thì ai mà 

không có thể có nó trong lòng. 

   Hỡi các con, chính Ta đã bảo: nếu các con có lòng bác ái chân 

thành, thì chính các con là Chúa rồi. 

   Nếu tín ngưỡng của con thật lớn thì con có thể đảo hải di sơn, 

nếu bác ái của con thật lớn thì con có thể lôi kéo quần chúng, rút 

họ ở chỗ đen tối, lạnh lẽo mà đem họ vào nơi sáng láng ấm áp. 
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   Đã yêu thì nên yêu cho lòng ác chán chường cho những thành 

kiến tiêu diệt. 

   Phải tin thật rằng: Kẻ ác sẽ thấy chán, không muốn ác nữa và 

nó sẽ thấy xấu hổ vì không đại độ khoan dung. 

   Mà có biết đâu rằng sự độc ác nó chỉ là một cái nhầm lẫn, là 

kết cấu của một sự bất đắc chí ở tình yêu. 

   Con hãy yêu, đức bác ái nó tóm hết mọi công phúc ở thế gian 

này và hết mọi hoan lạc ở đời sau. 

   Yêu sao thì yêu, miễn con yêu là đủ. Cho tiền chưa phải là 

yêu. Với tiền, còn phải thêm cả tấm lòng con nữa. 

   Cho tấm lòng cũng chưa đủ, con còn phải cho cả trí phán đoán 

thông minh của con nữa. Con yêu bằng cách đem cho sự sáng, 

cho thêm phần hạnh phước. 

   “Ô con! Con hãy yêu, này đây cái phương châm, cái tôn chỉ 

của tình yêu: Con hãy yêu Chúa hết lòng, hết sức trên hết mọi 

sự. Con hãy yêu kẻ khác như chính mình con”. (cuốn Binh Thư) 

 

 

 

CHƯƠNG VII 

CHÚA GIÊSU Ở TRONG TA 

1– Bổn phận rất quan trọng của người Công giáo trong thời buổi 

này là áp dụng những phương pháp công hiệu nhất để đối phó 

với trào lưu xa hoa trụy lạc đang đe dọa khắp nơi. Ta chắc rằng: 

những Con Cái Sự Dữ ngày đêm nỗ lực gieo tội ác dưới mọi 

hình thức thì càng thúc giục Tông Đồ Sự Sáng nỗ lực cũng ngần 

ấy và hơn nữa để phụng sự Trái Tim Chúa. 

   Bạn hỏi: phải làm gì, phải dùng phương pháp nào để bênh vực 

quyền lợi Chúa Kitô, để duy trì và truyền bá Đạo Thánh? 
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   Những thời kỳ bắt bớ, Hội thánh ngày xưa đã dùng phương 

pháp nào thì ngày nay cũng phải áp dụng phương pháp ấy. Đại 

khái đó là chỉnh đốn đời sống cá nhân theo nguyên tắc Phúc âm. 

Tất cả những ai hân hạnh là người Công giáo, phải lo cải hóa 

đời sống cho giống Chúa Giêsu, để nên một lớp men tốt trong xã 

hội. Như thế mới hy vọng giúp cho xã hội ra tốt hơn. 

2 – Về phương diện cải tổ này, ta còn phải cố gắng nhiều. Dầu ở 

những nơi toàn đạo, giáo hữu xem ra nhân đức tốt lành, số 

người xưng tội rước lễ khá đông... nhưng nhiều kẻ chỉ có tên có 

đạo mà thôi, hoặc có cái vỏ mà tinh thần rất kém, không lo hiểu 

biết đạo cho rõ, lòng kính mến lợt lạt. Đức tin yếu hèn, bề ngoài 

có dấu giữ đạo, mà nội tâm thì ra sao và cách ăn ở thế nào?... 

Phải chi họ lo giữ lương tâm ngay chính và trong sạch? Phải chi 

họ biết đối đãi với anh em mình như lời Chúa dạy? Phải chi họ 

biết cố gắng làm tròn bổn phận hằng ngày dưới con mắt Đức 

Chúa Trời? 

   Cái thói giữ đạo giả dối và nửa chừng là ngược hẳn ý Trái Tim 

Chúa Giêsu, Người đã phán: “Kẻ nào thành tâm thờ phượng 

Thiên Chúa phải sùng phụng thật sự trong lòng”, không phải 

bằng lời nói, bằng hình thức mà được đâu. Kẻ nào không cố 

sống theo đức tin dạy, vốn tin một đàng mà làm một ngả, nghĩa 

là trong cách xét đoán, trong cách ăn nói, và trong cách hành 

động không theo lẽ đức tin... những kẻ ấy có thể nào đứng vững 

lâu giữa cơn giông tố sắp đến… họ tránh sao khỏi bị lôi cuốn 

theo giòng nước bạc là tà thuyết, là gương xấu thế gian. 

   Vậy các đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm phải kiểm điểm 

lại đời sống… phải tích cực sống đạo đức để chiếu sáng trong 

đêm mờ. 
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   Thấy một người đã gia nhập vào phong trào Công giáo Tiến 

hành, trung tín đi họp, đọc các tài liệu cơ quan huấn luyện... 

đóng góp tiền đủ... chưa biết người ấy đã là cán bộ xứng đáng 

cho Công giáo Tiến hành hay chăng. 

   Công giáo Tiến hành phải do cách thực hành sau những buổi 

hội họp, sau khi đã chịu phép bí tích. Công giáo Tiến hành là 

thực hiện đời sống Chúa Giêsu ở nơi ta trong cách xét đoán, 

trong cách ăn ở, trong cách hành động hằng ngày theo địa vị 

mình. Nghĩa là Chúa đặt để ta ở hoàn cảnh nào, ta phải xét 

đoán, cư xử, hành động cách nào xứng đáng với Thầy ta là 

Chúa Giêsu Kitô. 

3 – Phần tử sống động trong nhiệm thể Chúa Kitô 

   Chúng ta hết thảy đều là chi thể sống động trong nhiệm thể 

Chúa Kitô, chính là Giáo hội “Thân thể chỉ có một, chi thể thì 

nhiều. Tuy nhiên hết mọi chi thể dù nhiều đi nữa cũng kết thành 

một thân xác, trong Chúa Kitô cũng vậy”. 

   “Ta ân cần kêu gọi các hiền tử của ta trong hàng giáo sĩ, cũng 

như trong giới giáo dân, hãy ý thức cách rõ rệt các địa vị cao quý 

mà họ được tháp vào thân Chúa Kitô, cũng như các cành nho 

tháp với cây nho: “Cha là cây nho, chúng con là cành nho”, cho 

đến mức họ được hưởng chính sự sống của Chúa”. Thực ra, 

một khi người Công giáo làm việc, cho dù những việc trần gian, 

mà họ kết hợp chặt chẽ với Chúa Cứu Thế, tất nhiên việc của họ 

sẽ trở nên như một nối tiếp chính việc cứu vớt của Chúa Kitô, và 

tại đây với nhiều công phúc: “Ai ở trong Cha và Cha ở trong họ, 

người ấy sẽ đem lại nhiều kết quả”. Như thế việc làm không 

những hoàn thiện cái bản ngã siêu nhiên của con người mà còn 

có những mãnh lực tung tóe ra chung quanh những hiệu lực của 

ơn cứu chuộc. Đạo lý Công giáo lúc đó khác nào như men Phúc 
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âm, sẽ thấm nhuần và lưu thông trong hết các mạch máu của xã 

hội loài người, nơi mà chính con người sinh sống, làm việc. 

   “Thời đại của chúng ta ngày nay đang bị những tà thuyết tràn 

ngập, những hỗn loạn ghê gớm lay chuyển, nhưng cũng là thời 

đại đang mở ra trước nhãn giới của Giáo hội cả một cánh đồng 

mênh mông bát ngát, trong ấy bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu 

tương lai rực rỡ còn dành cho những đoàn “Công nhân của Giáo 

hội”. 

 (Gioan XXIII Thông Điệp Mẫu Sư Master et Magistra). 

4 – Hãnh diện làm đệ tử Chúa Giêsu. 

   Thánh Phaolô nói rằng: “Thầy không hổ ngươi Phúc âm”. Nói 

cách khác: Thầy không hổ ngươi Chúa Kitô. 

   Hổ ngươi là sao? Là trong cách ở của ta không dám tỏ ra mình 

là Công giáo, và không dám truyền bá đạo thánh cho kẻ khác. 

Những người đệ tử của Khổng Tử luôn luôn hân hạnh xưng 

mình là thuộc Nho giáo. Những tín đồ Cao Đài giáo cũng hãnh 

diện, còn người Công giáo? 

   Người Công giáo là con của Chúa, tất nhiên phải biết hân hạnh 

tỏ ra lòng sùng kính Chúa: vào nhà thờ bái quỳ cung kính, đi 

xưng tội chịu lễ bất luận ngày nào, dầu ở địa vị nào cũng chớ 

khá hổ thẹn xưng đạo thánh. 

   Người Công giáo biết hân hạnh là đệ tử Chúa Giêsu, sao 

không đeo ảnh Chúa trước ngực? Và không chưng ảnh tượng 

trên bàn viết... 

   Người Công giáo biết hãnh diện, khi nghe ai nói lời nhạo báng 

đạo, hoặc nghe họ nói hoặc thấy họ làm điều gì bất xứng, trái 

nghịch với sự bác ái, nết na... nếu phản đối không tiện, ít nữa 

cũng phải khổ tâm... không lẽ để mặc người ta xúc phạm đến 

Chúa... 
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   Người Công giáo chân thành phải biết hãnh diện làm đệ tử 

Chúa Giêsu, phải làm nổi bật địa vị Công giáo của mình, là làm 

cho thiên hạ thấy là mình sống theo Phúc âm. Thực tế là hạ 

mình chịu thua và tha thứ cho kẻ mất lòng mình... hạ mình để 

giúp đỡ kẻ thấp kém hơn mình, luôn luôn giữ lẽ công bình và 

bác ái... 

   Đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu là người 

chân thành, phải biết hân hạnh về Thầy mình, phải năng nói về 

Chúa Giêsu, năng bàn về Phúc âm và lấy nguyên tắc Phúc âm 

làm mẫu mực cho các hoạt động của mình. Lại còn phải biết 

hăm hở sốt sắng tuyên truyền cho nhiều người khác được 

hưởng nếm chân lý huyền diệu và các kho tàng châu báu trong 

Hội thánh... 

   Cho được có tinh thần hãnh diện với Chúa Giêsu, phải nghiền 

ngẫm Phúc âm và gắng nên quyển Phúc âm sống động, biết nói 

và biết thực hành. 

   Các đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hãnh 

diện vì được biết Trái Tim Chúa Giêsu và được yêu mến Chúa... 

và càng hãnh diện hơn nữa mà lo cho nhiều kẻ khác được hiểu 

biết và yêu mến Trái Tim Chúa. Đây gương Thánh Phaolô hãnh 

diện về Chúa Giêsu: 

“Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì 

khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh 

vào thập giá” (I Cor 2,2) 
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BÀI HÁT: 
 

1- THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (Huyền Linh) 

  Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng. Xin hãy ban 

xuống lòng con, ngọn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa 

Giêsu, tràn lan niềm thương xót,  

** Xin thương giúp người đang sống trong tội, biết tìm đến Thánh 

Tâm Cha. 

** Xin thương những người đã trót cả lòng xúc phạm đến Thánh 

Tâm Cha. 

 

1- TRONG TRÁI TIM CHÚA 

PK 1 - Trong Trái Tim Chúa yêu muôn đời. Con xin được một 

chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong 

biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Trái tim con trong trái tim 

Người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình 

Người. 

PK 2 - Trong Trái Tim Chúa như nôi hồng. Con xin được như bé 

ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ. Những giấc mơ ấm êm 

tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Mỗi ước mơ con có trong đời. 

Là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà Người.  

 ĐK: Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha. Mãi muôn đời 

yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan 

lời ca. Có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. 

3 - TRÁI TIM NGƯỜI (Nguyễn Khắc Tuần) 

1. Trái Tim Người đầy lửa mến triền miên. Sưởi lòng lạnh giá 

trong tình thương vô biên. Trái Tim Người là mạch suối yêu mến. 

Tắm mát tâm hồn ai trĩu nặng truân chuyên. 
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2. Trái Tim Người bị xâu xé vì ai? Thế trần bội nghĩa, nhưng tình 

không phôi phai. Trái Tim Người hằng chờ đón từng giây. Nâng 

đỡ ai còn mang gió loạn hai vai. 

3. Trái Tim Người hằng nên chốn cậy trông. Ðưa người lạc bước 

đem về nơi quê hương. Trái Tim Người đoàn con tới an nghỉ. 

Thêm sức can trường cho cõi lòng đau thương. 

ÐK. Dừng lại đây bên Trái Tim dịu hiền Chúa. Lòng khô héo 

bừng cháy lên yêu đương. Ðời yên vui tâm trí con mong về 

Chúa. Không biên giới mối tình Chúa mến thương. 

 

4- THÁNH TÂM GIÊSU (Hoài Đức)�  

1 - Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa 

tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời hi 

sinh. Chúa ơi hãy ban xuống ban xuống cho Việt Nam an bình. 

(đoàn con an bình) 

ĐK: Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần. Không bao giờ chê chối lời 

ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết: 

Thánh Tâm Giêsu làm Vua đất Việt muôn đời. 

2 – Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Ước nguyện Nam Bắc 

chung lòng sùng kính. Toàn dân chung tiếng hoan ca chung lời 

tôn vinh. Chúa ôi ! Hãy ban xuống cho Việt Nam an bình. (đoàn 

con an bình) 

 

5- TRÁI TIM CHÚA LÀ VUA. 

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu là Vua cai trị mọi loài. 

Xin Trái Tim Chúa làm Vua cai trị lòng con suốt đời. 
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6- TIẾNG LÒNG CHA 

1 – Trái tim Cha yêu dấu phàm nhân, mà chúng luôn bạc nghĩa 

vô ân. Hỡi các con hỡi người tri âm. Nào hãy yên ủi Cha đôi 

phần. 

ĐK. Vâng, vâng, lòng Cha hiu hắt vì yêu chúng con. Vâng, vâng, 

lạy Cha chúng con yêu Cha hết lòng. Chúng con hy sinh đời 

sống. Đền xong những nỗi bạc vong. 

2 – Trái tim Cha thương xót ngàn dân. Vì thế Cha sinh xuống 

gian trần. Liều tấm thân cứu chuộc muôn dân. Giải thoát cho 

khỏi tay quỷ thần. 

7- NIỀM TÂM SỰ. (Anh Linh) 

ĐK. Thầy yêu chúng con, lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng 

con, Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con. Thầy ban 

trót Thân Mình. Để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian. 

1 - Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào kết hợp 

cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền. 

Chúng con hãy hợp trong tình yêu Thầy. 

2- Này hỡi đoàn con dấu yêu của Thầy. Thầy cho chúng con 

bình an vững bền. Sầu buồn chi nữa đoàn con dấu yêu. Hãy tin 

Cha Thầy cũng là Cha của chúng con. 

3 - Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy. Yêu nhau như Thầy 

yêu dấu chúng con. Để cho thế gian hiểu biết rằng. Chúng con 

chính là môn sinh của Thầy. 

8- VUA MUÔN VUA (Huyền Linh)   

Chung – Ôi Giêsu! Chúa Giêsu là Vua, (Chúa muôn thuở là 

Chúa) Chúa muôn thuở là Vua muôn vua. Ôi Giêsu! Khi nghe tên 

Thánh Chúa Giêsu, các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy 

trốn, khắp trái đất khiếp run. Ôi Giêsu! Nơi thiên cung tiếng hát 
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vang hô, nơi dương gian gối uốn lạy thờ: Thờ lạy Chúa Giêsu, 

Người là Chúa các chúa. Ôi Giêsu! Chúa Giêsu là Vua (Chúa 

muôn thuở là Chúa) Chúa muôn thuở là Vua muôn vua. 

Riêng - Nhìn về phía Thánh Cung, nến đèn lênh láng sáng, 

hương trầm nghi ngút bay, đàn ca vang réo rắt. Chúa Giêsu ngự 

đây, trái tim tôi bừng say. Tôi thờ lạy Chúa muôn loài. Tôi thờ lạy 

Chúa các chúa. Chúa Giêsu là Vua, Chúa muôn thuở là Chúa, 

nhưng lòng Chúa không bến bờ, tự hãm giam nơi bàn thờ. 

9- SUỐI THIÊNG (Thanh Cao)   

1- Êm đềm triền miên. Nơi nhà chầu vắng. Cha ngồi chờ mong, 

cô đơn âm thầm. Biết bao lần thiết tha mời con cái bốn phương. 

Gánh phong trần chất nặng nề yếu nhược hơi sức. Phút vui này 

giũ bụi hồng mau đến suối thiêng, nước sinh trường hưởng no 

đầy hết ngàn ưu phiền. 

ĐK – Lời tình thầm vang thiết tha lòng con (thiết tha lòng con). 

Bùi ngùi tình nhân thế vơi lòng mến (tàn phai lòng mến). Tiếc 

bao lần đã phụ tình thương. Lòng vàng thề không chút phai mờ 

đi (Không phai mờ đi). Cùng Người rày vui bước con đường thế 

(đường dương thế). Ước trọn đời đắm say ơn Người. 

2 – Đêm ngày tìm con, qua rừng trèo núi. Bên lòng nhặt khoan, 

riêng ai nhắn cùng. Tiếng chuông giục giã xa gần con cái tha 

hương. Đến vui vầy Bánh Thiên Thần dưỡng tồn sinh sống. Thế 

nhân bạc sống trụy lạc xa tiếng ngân thiêng. Đớn đau lòng hỡi 

con hiền hãy làm nguôi phiền. 
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