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LỜI MỞ ĐẦU 

Ơn gọi nên thánh gắn liền với Bí Tích Thánh Tẩy, 
kêu gọi mọi người: giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân: 

“Các Con Hãy Nên Hoàn Thiện, Như Cha Các 
Con Trên Trời Là Đấng Hoàn Thiện” (Mt 5, 18) 

 

 

 

 

 

 

Do đó, mỗi người tự do chọn lựa cho mình con 
đường thích hợp để tiến đến sự trọn lành. Con 
đường của Dòng MẾN THÁNH GIÁ do Đức Cha 
Pierre Lambert de la Motte thành lập là một trong 
những con đường dẫn tới sự hoàn thiện Phúc Âm. 
Và MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ là một Hiệp Hội Tín 
Hữu cùng hiệp với các Tu Sĩ theo con đường ấy 
trong đại gia đình Mến Thánh Giá. 

Đối với những ai ham thích một đời sống cầu 
nguyện, yêu mến Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, 
nhiệt tình làm tông đồ, thì ‘THỦ BẢN MẾN THÁNH 
GIÁ TẠI THẾ” có thể là người bạn đường thiết thân 
nhất. 

Mong rằng các Hội viên sẽ nhận được ánh sáng 
hướng dẫn và nhẹ nhàng thanh thản khi hiệp thông 
vào chiều sâu đời sống Kitô hữu. 



 3 

ĐIỀU 1: TRONG ĐẠI GIA ĐÌNH MẾN THÁNH GIÁ 

1. Ai là người sáng lập Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại 
Thế? Hiệp hội này đã thành lập đầu tiên tại đâu? 
Và khi nào? 

- Đức Cha Pierre Lambert de la Motte là người 
sáng lập Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế. 

- Người đã thành lập Hiệp Hội này đầu tiên tại 
Juthia Thái Lan, trước khi lập Dòng nữ Mến 
Thánh Giá. 

2. Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế được Tòa 
thánh nhìn nhận khi nào ? 
Ngày 28.08.1678, Thánh Bộ Truyền giáo ban hành 
nghị định ban ân xá cho các thành viên, và một cách 
gián tiếp công nhận Hiệp hội những người Mến 
Thánh Giá. 

3. Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế gồm những ai? 
Gồm những tín hữu nam nữ muốn hiệp thông với 
linh đạo Mến Thánh Giá giữa đời để góp phần phúc 
âm hóa thế giới. 

4. Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế mừng bổn mạng 
ngày nào? 
Lễ Thánh Giuse, ngày 19/3. 

5. Trước khi thành lập Mến Thánh Giá Tại Thế, Đức 
Cha Lambet đã làm gì cho Hệp Hội này? 
- Soạn thảo bản qui luật, 
- Xác định mục đích, điều kiện và sinh hoạt của các 

thành viên. 
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6. Tại sao Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế thuộc 
gia đình Mến Thánh Giá ?  

Vì các thành viên được thông dự vào ơn đặc sủng của 
Đấng Sáng lập và gia sản tinh thần của đại gia đình 
Mến Thánh Giá. (x. GL 303). 

ĐIỀU 2 : MỘT ƠN GỌI KITÔ HỮU 

7. Những điều kiện để được trở nên một thành 
viên Mến Thánh Giá Tại Thế ? 

- Mọi Kitô hữu, dù nam hay nữ, thuộc mọi địa vị xã 
hội, và mọi trình độ văn hóa. Đã chịu phép Thêm 
Sức và đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội. 

- Tối thiểu là 18 tuổi, tin tưởng mãnh liệt vào Đức 
Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh. 

- Có ý muốn thăng tiến trên đường trọn lành Kitô 
giáo, theo tinh thần Đức Cha Lambert. 

- Ngoài ra, có thể nhận ứng sinh từ 11 đến 17 tuổi vào 
nhóm thiếu niên Mến Thánh Giá Tại Thế. 

8. Vai trò của Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế 
trong đại gia đình Mến Thánh Giá ? 

Cộng tác với các Nữ Tu Mến Thánh Giá để xây dựng 
nhiệm thể Chúa Kitô tại địa phương, cầu nguyện và 
nâng đỡ cho ơn gọi của các bạn trẻ. 

9. Đâu là việc tông đồ căn bản của Mến Thánh Giá 
Tại Thế ? 

Là “thường xuyên kết hợp với mọi nỗi đau thương của 
Chúa Giêsu bằng những hành vi thiết thực” (BTS VI,2). 
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10. Hình thức tông đồ đặc thù của Mến Thánh Giá Tại 
Thế ? 

Trở thành cánh tay hữu hình và người trung gian của 
Đức Kitô qua 3 hình thức sau : 
- Đời sống hy sinh, chuyển cầu và thờ phượng. 
- Xây dựng hòa bình, hòa giải, nhất là tha thứ cho 

kẻ thù. 
- Xây dựng con người mới cho Giáo hội và xã hội. 

11. Sứ mạng của Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế là 
gì ? 

 Là hướng tới tình yêu thực tiễn đối với thánh giá 
Con Thiên Chúa, tỏ lòng biết ơn Đức Giêsu Kitô 
Chịu- Đóng-Đinh và đáp lại tình yêu lớn lao mà 
Thiên Chúa Cha dành cho thế giới. 

 Thường xuyên đặt mình dưới tác động của Chúa 
Thánh Thần để được ơn biến đổi. 

12. Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế thánh hóa bản 
thân theo gương Đấng Sáng lập bằng những việc 
nào ? 
- Sống Lời Chúa. 
- Năng lãnh nhận các bí tích và tham dự các giờ 

phụng vụ của Giáo hội. 
- Hằng ngày suy niệm thương khó của Chúa Giêsu. 
- Tự nguyện hy sinh, hãm mình hằng ngày, đặc biệt 

trong Tuần Thánh. 
- Sống tinh thần hòa bình, hòa giải, thi hành luật yêu 

thương. 
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13. Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế thánh hóa gia 
đình bằng cách nào? 
- Xây dựng gia đình mình thành Giáo hội thu nhỏ. 
- Tuân giữ chu đáo luật Thiên Chúa và Giáo hội. 
- Vui tươi chấp nhận thánh giá của đời sống gia 

đình. 
- Giáo dục nhân bản, đức tin cho con cái để giúp con 

cái khám phá và sống đúng ơn gọi bản thân. 

14. Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế xây dựng gia 
đình theo phương thế nào? 
- Bằng đời sống đức tin, 
- Bằng đời sống cầu nguyện, 
- Bằng đời sống bác ái, 
- Bằng đời sống chứng nhân. 

15. Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế góp phần thánh 
hóa thế giới bằng cách nào? 

Làm cho tinh thần Phúc âm thấm nhập vào các thực 
tại nơi mình sống, nơi làm việc, qua đời sống kinh tế, 
văn hóa... 

16. Trước khi muốn thánh hóa thế giới Hội viên 
Mến Thánh Giá Tại Thế phải làm gì? 

Phải thánh hóa bản thân và gia đình. 

17. Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế cần quan tâm 
điều gì khi thực thi bổn phận thánh hóa thế giới? 

Điều cần quan tâm là xây dựng công lý, hòa bình, hòa 
giải, bảo vệ môi sinh theo tinh thần châm ngôn 
“NHỜ THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG”. 
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18. Mến Thánh Giá Tại Thế là tổ chức nào? 

Là một Hiệp hội công khai, gồm những tín hữu sống 
giữa đời nhưng tham dự vào tinh thần của dòng nữ 
Mến Thánh Giá. 

19. Mục đích mà mỗi Hội viên Mến Thánh Giá Tại 
Thế phải đạt đến khi vào Hiệp Hội là gì? 

Cố gắng đạt đến sự trọn lành Kitô giáo, dấn thân làm 
việc tông đồ. 

20. Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế được hưởng 
những gì nơi dòng nữ Mến Thánh Giá? 

Được hưởng những ơn ích thiêng liêng từ dòng nữ 
Mến Thánh Giá qua lời cầu nguyện, gương sáng, sự 
khích lệ và trợ giúp tinh thần. 

 

21. Làm thế nào để tín hữu có thể tìm hiểu Hiệp Hội 
Mến Thánh Giá Tại Thế? 
- Tiếp xúc với các nữ tu Mến Thánh Giá. 
- Ghi tên vào nhóm tìm hiểu Mến Thánh Giá Tại 

Thế. 

22. Chương trình học hỏi trong giai đoạn tìm hiểu 
gồm những gì? 
- Tiểu Sử Đấng Sáng lập, và Hiệp Hội Mến Thánh 

Giá Tại Thế.  
- Học tập chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ kinh nghiệm 

sống đạo và tông đồ. 
- Bồi dưỡng giáo lý. 



 8 

- Hội viên họp chung với nhau tối thiểu 6 tháng/ 1 
lần. 

23. Đời sống cầu nguyện của hội viên Mến Thánh Giá 
Tại Thế thể hiện qua hình thức nào? 

- Sống gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể. 
- Chu toàn các giờ kinh theo thủ bản Mến Thánh 

Giá Tại Thế. 
- Suy niệm về Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh.  
- Năng lãnh nhận các bí tích. 

24. Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế sống gắn bó với 
Chúa Giêsu Thánh Thể thế nào? 
- Tham dự Thánh lễ hằng ngày khi có thể 
- Siêng năng rước lễ, nhất là rước lễ thiêng liêng. 

25. Hằng ngày hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế đọc 
kinh theo phương thức nào? 

Theo một trong các phương thức sau: 
- Đọc Kinh Sáng và Kinh Chiều theo sách “Các 

Giờ Kinh Phụng Vụ” riêng hoặc chung. Hoặc 
hiệp lòng cùng các Sơ trong các giờ kinh nếu 
không đọc được. 

- Đọc Kinh Tối chung với gia đình. 
- Lời nguyện tắt 
- Đọc 5 Kinh Lạy Cha vào buổi sáng và tối để kính 

nhớ năm dấu thánh Chúa Giêsu Kitô. 

26. Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế suy niệm cuộc 
thương khó của Chúa như thế nào? 
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Dâng tất cả các công việc bổn phận hằng ngày lên 
Chúa và mời Chúa đến làm việc chung với mình. 

27. Lời nguyện tắt mà mỗi hội viên Mến Thánh Giá 
Tại Thế phải đọc là gì? 

“Lạy Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, là đối tượng 
duy nhất của lòng trí chúng con. Chúng con thờ lạy 
Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng 
thánh giá mà cứu chuộc trần gian”  

28. Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế mừng bổn mạng 
Thánh Giuse với ý hướng nào? 
- Noi gương đời sống thánh thiện, lao động cần cù 

của Thánh Giuse. 
- Ý thức tham gia vào công việc tông đồ tại nơi 

mình đang sống. 

29. Đời sống tông đồ theo tinh thần Đấng Sáng lập là 
gì? 

- Tín nhiệm, hiệp nhất và cùng cộng tác với mọi 
giáo dân khác để xây dựng giáo xứ. 

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần phục vụ vô 
vị lợi. 

30. Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế cộng tác với nữ tu 
Mến Thánh Giá trong những lãnh vực nào? 

- Hướng lòng về Cầu nguyện Giáo dục giới trẻ về 
phương diện văn hóa và đức tin.  

- Phục vụ bệnh nhân với tinh thần loan báo Tin Mừng 
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- Rửa tội cho trẻ lâm cơn nguy tử - gây ý thức cho 
mọi người biết tôn trọng sự sống và quyền lợi trẻ 
thơ. 

- Thăng tiến nữ giới. 

31. Người Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế xây dựng 
con người mới trong Giáo hội và xã hội đặc biệt 
trong những phạm vi nào?  
- Thăm viếng và nâng đỡ người nghèo. 
- Bênh vực công lý. 
- Xây dựng hòa bình. 
- Bảo vệ môi sinh. 

32. Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế có nhiệm vụ 
nào? 
- Học hỏi theo chương trình của hiệp hội. 
- Tích cực tham gia các sinh hoạt của nhóm theo 

quy định. 
- Chia sẻ, góp quỹ theo khả năng cho các sinh hoạt 

của hội. 

33. Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế được hưởng 
những quyền lợi nào? 
- Được hiệp thông với các Sơ trong giờ Kinh 

nguyện. 
- Được kết nối bằng lời nguyện tắt: “Lạy Chúa Giê-

su chịu đóng đinh …” 
- Khi gặp khó khăn, thử thách, già yếu, bệnh tật sẽ 

được các Sơ và Hội quan tâm nâng đỡ tinh thần - 
lời cầu nguyện. 
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- Khi hội viên qua đời: 
 Tất cả các hội viên lần 1chuỗi 50 
 Nhóm xin một thánh lễ 
 Hội Dòng cầu nguyện và xin một thánh lễ. 
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Nhà Thờ nơi Đức 
Cha Lambert rửa 

tội 

 

Đức Cha Lambert 
qua đời ngày 

15.06.1679 

 

Đức Cha Lambert Thụ Phong Linh Mục ngày 
27.12.1655 

Phong chức Giám mục ngày 11.06.1660  
tại Nguyện Đường Dòng Thăm Viếng  

ở Paris, với Hiệu tòa Bérythe 
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