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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Ơn gọi nên thánh gắn liền với Bí Tích Thánh Tẩy, 

kêu mời mọi người : giáo sĩ, tu sĩ, giáo sĩ, giáo dân: 

« CÁC CON HÃY NÊN HOÀN THIỆN, NHƯ CHA 

CÁC CON TRÊN TRỜI LÀ ĐẤNG HOÀN THIỆN » 

(Mt 5, 48). 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 Phêrô 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 cũng đi theo con đường ấy của 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 mình đi vào chiều sâu đời sống Kitô hữu. 
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Trọng kính Đức Hồng Y 

Gioan Baotixita PHẠM MINH MẪN, 

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận  

Thành Phố Hồ Chí Minh 

 

Qua Cha BTGT. Tôma VŨ QUANG TRUNG 

Đặc Trách Tu Sĩ Giáo Phận 

 

V/v : Xin thiết lập Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế 

Xin phê chuẩn Quy Chế Hiệp Hội Mến Thánh Giá 

Tại Thế 

 

Trọng kính Đức Hồng Y, 

Chúng con, các Tổng Phụ Trách của bảy Hội 

Dòng Mến Thánh Giá Thành Phố Hồ Chí Minh, kính 

trình Đức Hồng Y hai điều thỉnh nguyện trên đây để 

xin Đức Hồng Y cứu xét. 

Chúng con xin được trình bày khía cạnh lịch 

sử của vấn đề và một số dữ kiện hiện tại để Đức Hồng 

Y kính tường. 

I.  LỊCH SỬ  

Sau khi đi kinh lý Miền Truyền Giáo Đàng 

Ngoài (từ 30/8/1669 đến 14/3/1670) trở về Thái Lan, 

Đức Cha Lambert de la Motte viết một bức thư đề 

ngày 12/10/1670, đệ trình Đức Giáo Hoàng Clementê 

X, đính kèm một hồ sơ gồm bốn nội dung : 
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1. Biên bản cuộc họp ngày 01/10/1669 tại Thăng 

Long do Cha Francois Deydier, Đại Diện Đức 

Cha Lambert  chủ trì để công bố các sắc dụ 

Tông Toà về chức vụ và quyền hạn của các vị 

Đại Diện Tông Toà; 

2. Nghị Quyết Công Đồng Phố Hiến do Đức Cha 

Lambert chủ trì ngày 14/02/1670; 

3. Bản luật Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế 

(viết tắt : Ltt); 

4. Bản luật Tu Hội Nữ Mến Thánh Giá (viết tắt 

Ltk = Luật tiên khởi Dòng Nữ MTG) 

Tất cả đều bằng tiếng Latinh và hiện được lưu 

giữ tại Văn Khố Bộ Truyền Giáo (hai bản luật nằm 

trong Archivio Storico, S.O.C.P., Indie Orientali, vol. 3, 

pp 152-155). Hai bản luật này đã được Nhóm Nghiên 

Cứu Linh Đạo MTG phiên dịch và đăng trong “Tiểu 

Sử và Bút Tích Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte, 

Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá”, 1998, trang 

84-89 và 119-125. 

Riêng văn kiện số 3, sở dĩ đã dịch sang Việt 

ngữ là “Luật Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế” 

(Amatores Crucis hoặc Amantes Crucis, tiếng Pháp là 

Amateurs hoặc Amants de la Croix), là vì chính Đức 

Cha Lambert đã xác định trong chương III : Về 

những người phải được nhận vào Hiệp Hội và ý 

hướng của họ, rằng : “Không một ai phải bị loại trừ, 

bất luận thuộc phái tính hay địa vị nào...” (Ltt III, 2).  

Như vậy Hiệp Hội này gồm những thành viên 

nam và nữ, sống giữa đời, khác với Tu Hội Nữ Mến 

Thánh Giá (Institutum Amatricum Crucis = Institut des 

Amantes de la Croix), chỉ gồm những phụ nữ tuyên ba 
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lời khấn, sống thành cộng đoàn, dưới quyền một Chị 

Bề Trên, Hiệp Hội MTG Tại Thế được sử gia Jean 

GUENNOU gọi là “Dòng Ba MTG”, đối lại với Dòng 

Nhì MTG là Tu Hội Nữ MTG, và Dòng Nhất MTG là 

Hội Dòng Tông Đồ gồm các Giám mục, Linh mục và 

Thầy giảng trực tiếp làm công việc truyền giáo (X. J. 

Guennou, Missions Etrangères de Paris, Fayard, Paris 

1986, pp. 123-124. 164). 

Đối với Hội Dòng Tông Đồ (Congregatio 

Apostolica = Dòng Nhất MTG, theo cách gọi của J. 

Guennou), vào năm 1669 Bộ Truyền Giáo trả lời 

không công nhận, do đó Hội bị giải thể. 

Còn đối với Hiệp Hội MTG Tại Thế và Tu Hội 

Nữ MTG, thì trong Nghị Định ký ngày 28/8/1678, Bộ 

Truyền Giáo quyết định tại mục 8 như sau : 

“Đối với lời thỉnh cầu ban Ân Xá cho những Huynh 

Đệ Đoàn (Confraternitates) do các vị Đại Diện Tông 

Toà thiết lập (erigere) tại Đàng Ngoài và Đàng Trong 

dưới danh hiệu Mến Thánh Giá (Sub titulo 

Amatorum Crucis) tại những địa sở của các ngài, thì 

nên ban Ân Xá thông thường… - Thánh Bộ đã chấp 

thuận nên ban Ân Xá theo đơn thỉnh cầu và kính 

chuyển tới văn phòng thư ký Thánh Bộ Ân Xá” (X. 

Tiểu Sử và Bút Tích… tr. 140). 

Trong trích đoạn trên đây, Bộ Truyền Giáo 

nhắc tới “đơn thỉnh cầu”. Đó chính là bức thư Đức 

Cha Lambert viết ngày 12/10/1670 tại Xiêm La, đệ 

trình Đức Giáo Hoàng Clementê X, trong đó, từ câu 

22 đến 29, Đức Cha đề cập tới hai tổ chức nói trên (về 

mặt từ ngữ, Đức Cha dùng ba từ để gọi hai tổ chức ấy : 

instituta = tu hội; Congregatio = Hội dòng; Societas = 

Hiệp hội) : “(C. 22) Con cũng đệ trình lên Đức Cha 
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bản luật của hai tu hội. (c. 28) Con đệ trình lên Đức 

Thánh Cha cả hai tu hội để Đức Thánh Cha xét định, 

phê chuẩn hoặc không phê chuẩn. (c. 29) Nếu hai tu 

hội ấy không bị từ chối, thì con khẩn khoản xin Đức 

Thánh Cha dùng quyền Giáo Hoàng xác nhận cả hai 

và vui lòng ban ân xá.” 

Như vậy, về mặt pháp lý, Hiệp Hội MTG Tại 

Thế cũng như Tu Hội Nữ MTG chỉ được Tông Toà 

công nhận hoặc “xác nhận” gián tiếp qua việc Bộ 

Truyền Giáo chấp thuận ban các ân xá, chứ không 

phê chuẩn trực tiếp bằng một sắc dụ (bulla) như Tông 

Toà vẫn quen làm đối với các Dòng tu trước đó. Mặt 

khác, từ “Confraternitates” = “những huynh đệ 

đoàn” (tương đương bên tiếng Pháp là “Confréries”) 

được dùng trong Nghị Định của Bộ Truyền Giáo 

chứng tỏ rằng vào năm 1678 Tu Hội Nữ MTG cũng 

như Hiệp Hội MTG Tại Thế chỉ được Tông Toà công 

nhận như những “hội đạo đức = piae uniones”, chứ 

không phải là dòng tu thực thụ. Theo Giáo Luật thời 

bấy giờ, để được kể là nữ tu thực thụ, phải tuyên lời 

khấn trọng thể và giữ luật nội vi nghiêm nhặt. Đối với 

Chị em MTG, Đức Cha Lambert ấn định : Chị em 

tuyên ba lời khấn thông thường = lời khấn đơn; và chị 

em được miễn giữ nội vi (x. Ltk IV, điều 1 và điều 5). 

Hiệp Hội MTG Tại Thế đã sớm mai một. Tu 

Hội Nữ MTG đã âm thầm tồn tại trong hơn hai thế kỷ 

như một hội đạo đức khá độc đáo, gồm những phụ nữ 

đạo đức, không tuyên khấn theo Giáo Luật, nhưng 

hứa giữ đức Khiết Tịnh, Nghèo Khó, Vâng Phục, sống 

chung với nhau trong từng “Nhà Phước”, hoặc “Nhà 

Mụ”, dưới quyền một Bề Trên và trực thuộc Đấng 

Bản Quyền sở tại. Họ được coi như những “á nữ tu” 

(quai religieuses), cho đến khi được cải tổ theo Giáo 
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Luật, để trở thành những nữ tu thực thụ của những 

“Hội Dòng Giáo Phận” (Congrégations Diocésaines). 

Cuộc cải tổ trọn vẹn được bắt đầu tại Phát Diệm năm 

1924 và, nhờ sự khuyến khích của Công Đồng Đông 

Dương lần thứ nhất năm 1934, cuộc cải tổ ấy đã toả 

lan tới mọi Giáo Phận có các Nhà Phước MTG. nơi 

được cải tổ cuối cùng là Hội Dòng MTG Hà Nội Thủ 

Đô vào năm 1983. 

Khi lập Hiệp Hội MTG Tại Thế, Đức Cha 

Lambert xác tín rằng “bằng cách đó, các vị thừa sai 

tông đồ (= các vị thừa sai do Tông Toà gửi tới các Miền 

Truyền Giáo) sẽ nhận được sự trợ giúp đắc lực để làm 

việc có kết quả là đưa các linh hồn trở về với Chúa” 

(x. Bài Tự Sự, viết bằng tiếng Pháp vào năm 1668, 

chương I, 24). Trong bài Tự Sự này, Đức Cha vẫn gọi 

Hiệp Hội là “Dòng Những người yêu mến Thánh Giá 

= Congrégation des Amateurs de la Croix” (x. Bts I, 

22; II, 5...). Nhưng, tương tự như trong Luật MTG 

Tại Thế (x. Ltt III, 2), ngài xác định trong Bài Tự sự 

rằng các thành viên của “Dòng Những Người yêu 

Mến Thánh Giá” thuộc mọi phái tính và địa vị xã hội 

(x. Bts IV, 2-3). Vì thế tên gọi ấy được dịch sang Việt 

ngữ là “Hiệp Hội MTG Tại Thế”. Nhìn dưới góc độ 

Giáo Luật thì Hiệp Hội này tương đương với một 

Dòng Ba : Dòng Ba MTG. 

Theo Giáo Luật hiện hành, Dòng Ba thuộc 

diện “Hiệp hội công khai” (x. GL 301, 3; 303), 

nếu sinh hoạt trong ranh giới một Giáo phận, thì 

phải được Đức Giám mục Giáo phận ấy thiết lập 
(x. GL 312). 
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II.  NHỮNG DỮ KIỆN HIỆN TẠI 

Nhờ trở về nguồn và qua nghiên cứu, chúng 

con được biết Hiệp Hội MTG Tại Thế đã được Đức 

Cha Lambert cưu mang từ khi ngài còn là một thiếu 

niên 9 tuổi (x. BTS I, 35). Sau khi trở thành Giám 

Mục Đại Diện Tông Toà sang truyền giáo tại Thái 

Lan, qua những cuộc tĩnh tâm dài ngày và những giờ 

nguyện ngắm sâu đậm, ngài lại xác tín mãnh liệt hơn 

nữa về việc phải thành lập Hội Dòng Những Người 

Yêu Mến Thánh Giá hoặc Hiệp Hội MTG Tại Thế. 

Ngài đã lập Hiệp Hội nầy và đã viết ra bản Luật 

MTG Tại Thế tại Juthia, Thái Lan chậm nhất là năm 

1668, trước khi lập Tu Hội Nữ MTG và viết ra Luật 

Tiên khởi cho Nữ MTG tại Đàng Ngoài năm 1670. Do 

mối liên hệ mật thiết về mặt lịch sử hình thành và về 

mặt linh đạo giữa MTG Tại Thế và Nữ MTG mà 

chúng con tha thiết ước muốn làm sống lại Hiệp Hội 

MTG Tại Thế. 

Vào năm 1986 chúng con trình bày nguyện 

vọng ấy với Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn 

Bình và xin ngài cho phép quy tụ những cựu nữ tu và 

tu sinh MTG để giúp họ sống tinh thần MTG giữa 

đời, và việc này sẽ là một bước chuẩn bị cho việc làm 

sống lại Hiệp Hội MTG Tại Thế. Với sự chấp thuận 

bằng miệng của ngài, trong các Hội dòng MTG của 

Tổng Giáo phận, có Hội dòng đã lập ngay Nhóm Cựu 

Tu sinh MTG; đồng thời Nhóm Nghiên Cứu Linh Đạo 

MTG soạn ra một quyển Thủ Bản MTG Tại Thế, với 

sự giúp đỡ nhiệt tình của Cha Félix Nguyễn Văn 

Thiện và Cha Cố Vấn Phi Khanh Vương Đình Khởi, 

để đáp ứng nhu cầu của các Nhóm Cựu MTG. 
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Qua sinh hoạt của những Nhóm MTG Tại Thế, 

chúng con có một số nhận định như sau: 

1. Các thành viên của các Hiệp Hội MTG Tại 

Thế không chỉ gồm những cựu MTG, mà có 

thêm nhiều giáo dân khác nữa. 

2. Các cựu MTG thì sung sướng được nối lại 

quan hệ tinh thần với Dòng Nữ MTG. Nhiều 

chị động viên được cả chồng cùng tham gia 

sinh hoạt. Những giáo dân khác cảm thấy 

phấn khởi vì gặp được một linh đạo giúp họ 

kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô Chịu-Đóng-

Đinh, mang lại cho cuộc đời vất vả lao nhọc 

của họ một ý nghĩa cao quý. 

3. Quy chế MTG Tại Thế nhấn mạnh việc đào 

tạo các thành viên thành những tông đồ giáo 

dân đắc lực cộng tác với các Cha Xứ, các Hội 

đoàn trong Giáo xứ, Giáo phận, để làm việc 

tông đồ giữa dân Chúa và truyền giáo cho 

lương dân. Chúng con đã ghi nhận được 

những kết quả bước đầu đáng khích lệ. 

4. Sự hiện hữu của Hiệp Hội MTG Tại Thế cũng 

giúp các nữ tu MTG sống linh đạo và đặc sủng 

của Dòng một cách xác tín hơn, tích cực hơn. 

Chúng con cũng hy vọng Hiệp Hội MTG Tại 

Thế sẽ trở thành một vườn ươm cung cấp 

mầm mống ơn gọi cho Dòng nữ MTG. 

 

Trọng kính Đức Hồng Y, 

Sự nhận thức về lịch sử Đại gia đình MTG 

cũng như những thử nghiệm trong những năm qua 

với các Hiệp Hội MTG Tại Thế đang củng cố niềm tin 
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tưởng và hy vọng của chúng con cho tương lai. Chúng 

con xác tín rằng nay là thời điểm thuận lợi để làm 

sống lại Hiệp Hội MTG Tại Thế theo ước muốn tha 

thiết của Đức Cha Lambert, Đấng Sáng Lập của 

chúng con. 

Chúng con chân thành thỉnh nguyện Đức 

Hồng Y dùng quyền Giáo Luật dành cho các Vị chủ 

Chăn Giáo Phận : 

• Thiết lập các Hiệp Hội MTG Tại Thế được đặt 

dưới sự điều khiển của các Tổng Phụ Trách 

các Hội dòng MTG : Chợ Quán, Thủ Thiêm, 

Gò Vấp, Khiết Tâm, Thủ Đức, Tân Lập, Tân 

Việt…, theo GL 301,3 ; 303; 312 

• Phê chuẩn Quy Chế Hiệp Hội MTG Tại Thế, 

trong văn bản đính kèm, theo GL 314. 

Lời thỉnh nguyện của chúng con được thúc đẩy 

bởi tình yêu dành cho Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-

Đinh, cho Hội Thánh và các linh hồn. 

Chúng con kính dâng lên Đức Hồng Y tâm 

tình tri ân và lòng vâng phục, sẵn sàng chấp hành 

mọi quyết định của Đức Hồng Y về lời thỉnh nguyện 

nêu trên. 

Kính xin Đức Hồng Y ban phép lành cho 

chúng con. 

Làm tại Thành phố Hồ Chí Minh,  

ngày 21 tháng 11 năm 2009 

 

Bảy Hội Dòng Mến Thánh Giá Thành Phố Hồ 

Chí Minh: 
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Nt. Maria Lê Thị Thảo         ......................  

Tổng Phụ Trách  

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm 

 

 

Nt. Maria Phạm Thị Hiền  ......................  

Tổng Phụ Trách  

Hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán 

 

 

Nt. Anne Nguyễn Thị Thanh  ......................  

Tổng Phụ Trách  

Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp 

 

 

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Đáng       ......................    

Tổng Phụ Trách  

Hội Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm 

 

 

Nt. Anna Phạm Thị Khấn  ......................  

Tổng Phụ Trách  

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức 

 

 

Nt. Maria Phạm Thị Nhi          ......................  

Tổng Phụ Trách  

Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập 

 

 

Nt. Maria Bùi Thị Mát  ......................  

Tổng Phụ Trách  

Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt                                                                                
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NGHỊ ĐỊNH THIẾT LẬP 

HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ 

Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte đã để lại 

cho Hội Thánh tại Việt Nam một kho tàng quý báu 

là Linh Đạo Mến Thánh Giá, cùng với gương sáng về 

lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng và sự nhạy bén 

trong việc hội nhập văn hoá. Ngài đã nhận ra rằng 

không chỉ bản thân Ngài phải noi gương Thánh 

Tông đồ Phaolô, mà mọi thành phần trong Thân Thể 

Đức Kitô phải góp phần với Đức Kitô để mưu ích 

cho Hội Thánh và sứ mạng rao giảng Tin mừng. 

Chính vì thế Ngài đã muốn lập Hiệp Hội Mến Thánh 

Giá cho các tín hữu giữa đời, song song với Dòng 

Mến Thánh Giá cho các nữ tu, để các tín hữu cũng 

góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng nhờ sống 

Linh Đạo Mến Thánh Giá. 

Sáng kiến này rất phù hợp với những hướng 

dẫn của Công Đồng Vaticanô II và các văn kiện của 

Toà Thánh mấy chục năm qua cũng như Tông Huấn 

hậu Thượng Hội Đồng Giám mục “Giáo Hội tại Á 

Châu”, liên quan tới vai trò của Giáo dân trong việc 

loan báo Tin Mừng cũng như sự cần thiết của hy sinh 

hãm mình và cầu nguyện để việc loan báo Tin Mừng 

có hiệu quả. 

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC TP. HCM 

180 Nguyễn Đình Chiểu 

P. 6, Q. 3, Tp. HCM 

ĐT : 08 – 39303828 
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Xét thấy việc thiết lập Hiệp Hội Mến Thánh 

Giá Tại Thế là rất hợp thời hợp lúc và có thể đem lại 

nhiều lợi ích cho cuộc canh tân đời sống và rao giảng 

Tin Mừng mà Đức Thánh Cha đã đề ra như chương 

trình sống cho Hội Thánh trong thiên niên kỷ mới (x. 

Tông thư “Khởi đầu thiên niên kỷ mới”), tôi vui mừng 

quyết định thiết lập Hiệp Hội  Mến Thánh Giá Tại 

Thế trong Tổng Giáo Phận, đồng thời cho phép bảy 

Hội Dòng Mến Thánh Giá thuộc Giáo Phận được 

nhận các anh chị em giáo dân vào Hiệp Hội này, mỗi 

Hội Dòng chịu trách nhiệm về Nhóm do mình quy tụ, 

theo đúng quy chế đã được tôi phê chuẩn, chiếu theo 

Giáo Luật, các điều 303, 311, 312, 314. 

Xin Chúa Thánh Thần là Đấng đã thúc đẩy 

Chúa Giêsu dâng mình làm của lễ đem lại ơn cứu độ 

cho  loài người (x. Dt 9,14), ban cho anh chị em lòng 

khao khát tham dự vào Mầu Nhiệm Vượt Qua của 

Chúa Giêsu Kitô. 

Xin Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh ban 

cho các hội viên được lòng tha thiết yêu mến Người và 

tham dự vào công cuộc cứu thế của Người nhờ sống 

Linh Đạo Mến Thánh Giá. 

Xin Thiên Chúa là Cha nhân lành, Đấng đã 

ban Con Một yêu dấu cho thế gian (x. Ga 3, 16 ; Rm 

8, 32), đổ tràn phúc lành trên anh chị em. 

                                                      
                               Làm tại Thành phố Hồ Chí Minh, 

                                       Ngày      tháng      năm   

 
 
            Hồng Y Gioan Baotixita PHẠM MINH MẪN 

                                          Tổng Giám Mục 
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                                  NGHỊ ĐỊNH PHÊ CHUẨN 

                                  QUY CHẾ HIỆP HỘI  

                                    MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ 

Với lòng khao khát cho nhiều người được 

tham dự vào Linh Đạo Mến Thánh Giá, bảy Hội Dòng 

Mến Thánh Giá trong Tổng Giáo phận Thành phố Hồ 

Chí Minh đã theo ơn Chúa thôi thúc, xin thiết lập 

Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế và đã soạn Quy 

Chế cho các hội viên để giúp họ sống Linh Đạo Mến 

Thánh Giá giữa đời, trong sự liên đới với các nữ tu 

Mến Thánh Giá. 

Tôi rất vui mừng phê chuẩn Quy Chế này và 

cho phép áp dụng cho các Nhóm Mến Thánh Giá Tại 

Thế trực thuộc một trong bảy Hội Dòng Mến Thánh 

Giá của Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, 

chiếu theo Giáo Luật, các điều 303, 311, 314. 

Xin Thiên Chúa đổ tràn phước lành trên tất cả 

những anh chị em sống theo Quy Chế này và làm cho 

anh chị em trở nên chứng nhân của Chúa Giêsu-Kitô 

Chịu-Đóng-Đinh. 

                                  Làm tại Thành phố Hồ Chí Minh,  

                                          Ngày     tháng     năm  

 

            Hồng Y Gioan Baotixita PHẠM MINH MẪN 

                                                      Tổng Giám Mục 

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC TP. HCM 

180 Nguyễn Đình Chiểu 

P. 6, Q. 3, Tp. HCM 

ĐT : 08 – 39303828 
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PHẦN I 
 

 

QUY CHẾ  

MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ 
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NỀN TẢNG LINH ĐẠO 

 
 

CHƯƠNG I 

 

GIỮA LÒNG GIÁO HỘI 

 

Điều 1: TRONG ĐẠI GIA ĐÌNH MẾN THÁNH GIÁ 

Ngay khi mới khởi sự công việc truyền giáo Viễn 

Đông, Đức Cha Phêrô-Maria Lambert de la Motte, vị Đại 

Diện Tông Tòa đầu tiên của Đàng Trong, đã mời gọi mọi 

người, nam cũng như nữ, giáo dân, tu sĩ, và giáo sĩ cộng 

tác với Ngài trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, nhất là 

cho lương dân và các tín hữu xa lìa Chúa (Bts II-III) 

Sau khi lập Hội Tông Đồ tại Juthia, Thái Lan năm 

1664 và trước khi lập dòng nữ Mến Thánh Giá tại Đàng 

Ngoài, Việt Nam năm 1670, Đức Cha Lambert đã khai 

sinh Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế ở Juthia, gồm 

những tín hữu nam nữ sống linh đạo Mến Thánh Giá giữa 

đời để góp phần Phúc Âm hóa thế giới. Ngài soạn thảo 

một bản quy luật, xác định mục đích, điều kiện và sinh 

hoạt của các thành viên. Hiệp Hội đã được Tòa Thánh 

nhìn nhận và chúc lành năm 1678. 

Mến Thánh Giá Tại Thế (MTG/TT) 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 

1. Trong Giáo Hội có nhiều con đường khác nhau 

được đề ra cho các Kitô hữu, để họ dấn thân sống 

Phúc Âm theo dấu chân Chúa Kitô, dưới sự thôi 
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thúc của Chúa Thánh Thần. Một số người cảm thấy 

cấp bách hơn nhu cầu tiếp nối sứ mạng của Chúa 

Cứu Thế mà vẫn ở giữa thế gian. 

2. Các Kitô hữu dù nam hay nữ, thuộc mọi địa vị xã 

hội và mọi trình độ văn hóa đều có thể trở thành 

MTG/TT với điều kiện : 

a. Tin tưởng mãnh liệt vào Đức Giêsu-Kitô 

Chịu-Đóng-Đinh, là Đấng duy nhất đáp ứng 

mọi khát vọng sâu xa của họ. 

b. Sẵn lòng tham dự vào mầu nhiệm Thập Giá 

Cứu Độ của Người (x. Bts IV, 2-3), để “hoàn 

tất nơi thân xác họ những nỗi gian truân Đức 

Kitô phải chịu cho Thân Mình Người là Hội 

Thánh” (Cl 1, 24 ; Bts 1, 5). 

 

Điều 3: MỘT ƠN GỌI TÔNG ĐỒ 

1. MTG/TT phải là những người tông đồ (x. Bts II, 1) 

tích cực cộng tác với hàng giáo sĩ (x. Bts III, 3) và 

Dòng Nữ Mến Thánh Giá để xây dựng Nhiệm Thể 

Đức Kitô tại địa phương, dưới sự hướng dẫn của vị 

chủ chăn Giáo Phận. 

2. Việc tông đồ căn bản là chính sự làm chứng bằng 

đời sống của người MTG/TT, “thường xuyên kết 

hợp với mọi nỗi đau thương của Chúa Giêsu bằng 

những hành vi thiết thực” (Bts VI, 2), để thông dự 

vào công cuộc thánh hóa thế giới của Người (x. Đ 7, 1). 

3. Hình thức tông đồ đặc thù của MTG/TT cũng tương 

tự việc tông đồ của mọi thành phần khác trong đại 

gia đình MTG, theo ý Đấng Sáng Lập, là trở thành 

cánh tay hữu hình và người trung gian của Đức Kitô 

(x. BLB 22; 29b) 
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a. Trung gian tôn giáo, bằng đời sống hy sinh, 

chuyển cầu, (x.Bts III, 2), và thờ phượng (x,Bts 

III, 7-8). 

b. Trung gian Giao ước, bằng việc xây dựng hòa bình, 

hòa giải, nhất là tha thứ cho kẻ thù (x.Bts V, 6) 

c. Trung gian sáng tạo, bằng việc xây dựng con 

người mới cho Giáo Hội và xã hội. Các hoạt động 

của MTG/TT giữa lòng Giáo Hội và giữa lòng đời 

phải trở thành lời kinh chuyển cầu trong nguyện 

đường và trong cuộc sống.  

 

 

CHƯƠNG II 

 

GIỮA LÒNG ĐỜI 

 

Điều 4: MỘT SỨ MẠNG ĐẶC BIỆT 

1. MTG/TT có sứ mạng “thôi thúc các tín hữu khắp 

nơi hướng tới tình yêu thực tiễn đối với Thánh Giá 

Con Thiên Chúa” (x. Ltt II, 1; Bts III, 4), để chứng 

tỏ lòng biết ơn  Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh 

(x. Bts III, 1), và đáp lại tình yêu lớn lao Thiên 

Chúa Cha dành cho thế giới (x. Ga 3, 16). 

2. MTG/TT thường xuyên đặt mình dưới tác động của 

Chúa Thánh Thần, để được biến đổi thành men, có 

khả năng làm dậy đấu bột là môi trường sống và 

làm việc của mình. Chất men ấy phải mang vị nồng 

của lòng yêu mến Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-

Đinh, và sức mạnh của ý chí, sẵn sàng chịu đau khổ, 

hy sinh để tôn vinh Thiên Chúa (x. Bts II), và cứu 

rỗi anh chị em đồng loại. 
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Điều 5: THÁNH HÓA BẢN THÂN 

1. MTG/TT thi hành việc thánh hóa bản thân bằng con 

đường đặc biệt do Đấng Sáng Lập đề xướng (Ltt 

IV; Bts V). 

a. Noi theo con đường hẹp Phúc Âm (x.Mt 7,13-14) 

b. Chuyên cần lãnh nhận các Bí Tích và tích cực 

sống Phụng Vụ của Giáo Hội. 

c. Tập trung lòng trí vào đối tượng duy nhất là 

Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Hằng ngày, 

dành một ít thời giờ suy niệm về Người. Hằng 

năm, long trọng mừng lễ Suy Tôn Thánh Gía 

Chúa Kitô, ngày 14/9. 

d. Tự nguyện thực hành những việc hy sinh, hãm 

mình hằng ngày, đặc biệt trong Tuần Thánh, để 

hiệp thông với mầu nhiệm Thập Giá cứu độ của 

Đức Kitô. 

e. Sống tinh thần hòa bình, hòa giải, nhất là thi 

hành giới luật yêu thương kẻ thù cách quảng đại 

(x. Lc 6, 27-35). 

2. Bằng những cách đó, các Hội viên sống linh đạo 

MTG và trở thành người thờ phượng đích thực, 

chính là thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và 

Chân Lý (x. Ga 4, 23). 

 

Điều 6: THÁNH HÓA GIA ĐÌNH 

Đời sống gia đình vừa là phương thế thiết thực để 

người MTG/TT thánh hóa bản thân, vừa là môi trường 

đầu tiên để làm tông đồ. 
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1. MTG/TT cố gắng xây dựng gia đình mình thành 

một Giáo Hội thu nhỏ, bằng cách thi hành đời sống 

đức tin, đời sống cầu nguyện, đời sống bác ái và đời 

sống chứng tá, theo gương gia đình Nadaret và Giáo 

Hội tiên khởi (x. Cv 2, 42; 4, 32-33). 

2. MTG/TT tuân giữ chu đáo luật Thiên Chúa và luật 

Giáo Hội về đời sống gia đình, đặc biệt trung thành 

với Giao Ước Hôn Nhân, quảng đại đón nhận, truyền 

đạt và bảo vệ sự sống với tinh thần trách nhiệm. 

3. MTG/TT vui tươi chấp nhận Thánh Gía đời sống 

gia đình với tinh thần nhẫn nại, hoán cải và đền tội. 

4. MTG/TT cố gắng giáo dục nhân bản, đức tin, văn 

hóa cho con cái, hướng dẫn chúng khám phá và 

sống ơn gọi bản thân. 

 

Điều 7: THÁNH HÓA THẾ GIỚI 

1. Việc khám phá bản thân và gia đình phải góp phần 

thánh hóa thế giới từ bên trong (x.GH 31, 2), và 

thánh hiến thế giới cho Thiên Chúa (x.GH 34, 2) 

bằng cách làm cho tinh thần Phúc Âm thấm nhập 

vào các thực tại xã hội, như môi trường làm việc, 

đời sống kinh tế, văn hóa..., bắt đầu từ thôn xóm 

hoặc khu phố của mình (x. Ltt II, 2; Bts III, 5). 

2. MTG/TT đặc biệt quan tâm xây dựng công lý, hòa 

bình, hòa giải và bảo vệ môi sinh theo tinh thần 

châm ngôn “NHỜ THẬP GIÁ ĐẾN VINH 

QUANG”, nghĩa là qua hy sinh, đau khổ, để đạt tới 

niềm vui, hạnh phúc và sự tăng trưởng cho mọi 

người, trong đó có chính mình. 
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ĐỜI SỐNG VÀ SINH HOẠT 

 

CHƯƠNG III 

 

VỊ TRÍ PHÁP LÝ 

 

Điều 8: BẢN CHẤT  

MTG/TT là một Hiệp Hội công khai, thuộc quyền 

Giáo phận, gồm những tín hữu giáo dân sống giữa đời, 

nhưng tham dự vào tinh thần của Dòng Nữ MTG. Họ cố 

gắng đạt tới sự trọn lành Kitô Giáo và dấn thân làm việc 

tông đồ dưới quyền điều khiển ở cấp cao của Hội Dòng 

này, trong mỗi Giáo Phận (x. Bts II, 2; GL 303. 327). 

 

Điều 9: THẨM QUYỀN ĐỨC GIÁM MỤC 

1. Hiệp hội MTG/TT được thiết lập chính thức tại Tp. 

HCM ngày    tháng    năm      do Đức Hồng Y Tổng 

Giám Mục GB. Phạm Minh Mẫn thiết lập bằng 

Nghị Định (x.GL 312,1-3). 

2. Quy chế MTG/TT và các sửa đổi trong Quy chế 

phải được ngài phê chuẩn (x. GL 314). 

3. Khi có lý do nghiêm trọng, ngài có quyền giải thể 

Hiệp Hội MTG/TT sau khi tham khảo ý kiến chị 

Tổng Phụ Trách Hội Dòng Nữ MTG (x.GL320,2-3). 

4. “Để được phép hoạt động tại Giáo Phận khác, Hiệp 

Hội phải có văn bản đồng ý của Đấng Bản Quyền Sở 

Tại, trừ khi ngài đã mặc nhiên đồng ý qua việc cho 

phép thiết lập tu viện MTG tương ứng trong Giáo 

Phận (GL 314)”. 
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Điều 10: QUAN HỆ PHÁP LÝ VỚI HỘI DÒNG NỮ 

MẾN THÁNH GIÁ 

1. Hiệp Hội MTG/TT nhận sự điều khiển của chị Tổng 

Phụ Trách hoặc của những người được Chị uỷ 

quyền, nhưng vẫn bảo toàn sự tự trị chính đáng theo 

đúng Quy chế này. 

2. Chị Tổng Phụ Trách có nhiệm vụ hướng dẫn Hiệp 

Hội MTG/TT sống đúng tinh thần Đấng Sáng Lập và 

thực hiện các việc tông đồ theo đúng quy chế này. 

3. Chị Tổng Phụ Trách đích thân hoặc uỷ quyền cho 

một nữ tu của mình chủ toạ cuộc bầu cử Ban Điều 

Hành, kinh lý các nhóm MTG/ TT theo quy định 

của Quy chế này. 

4. MTG/TT được hưởng những ơn ích thiêng liêng do 

Dòng Nữ MTG. Đó là lời cầu nguyện, gương sáng, 

sự khích lệ và trợ giúp tinh thần. 

5. Các nữ tu MTG đuợc chị Tổng Phụ Trách bổ nhiệm 

làm Trợ uý tinh thần cho các nhóm MTG/TT sẽ tận 

tình góp công huấn luyện các thành viên và cung 

cấp sự trợ giúp cần thiết về mặt tinh thần. 

 

CHƯƠNG IV 

 

VIỆC HUẤN LUYỆN CÁC THÀNH VIÊN 

 

Điều 11: ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP HIỆP HỘI 

MTG/TT 

1. Các thành viên của Hiệp Hội phải là những tín hữu 

giáo dân, đã chịu phép Thêm Sức và đang hiệp 

thông trọn vẹn với Giáo Hội (x.GL 316,1) 
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2. Hiện không phải là thành viên của Dòng Ba nào khác 

3. Có ý muốn tiến triển trên đường trọn lành Kitô giáo 

và sẵn sàng dấn thân làm việc tông đồ phù hợp với 

ơn gọi giáo dân, theo tinh thần Đức Cha Lambert. 

4. Tuổi tối thiểu là 18 

5. Có thể nhận những ứng sinh từ 11 đến 17 tuổi vào 

nhóm thiếu niên MTG/TT. Quy chế sinh hoạt của 

nhóm thiếu niên sẽ do các trợ uý (x. Đ 10,5), soạn 

thảo dựa trên Quy chế MTG/TT và phải được Chị 

Tổng Phụ Trách xác nhận. 

 

Điều 12: GIAI ĐOẠN TÌM HIỂU 

1. Các cảm tình viên có thể tiếp xúc với các nữ tu 

MTG do Chị Tổng Phụ Trách chỉ định để được 

hướng dẫn. 

2. Sau đó, với sự ưng thuận của người hữu trách, họ có 

thể ghi tên vào nhóm tìm hiểu MTG/TT 

3. Giai đoạn tìm hiểu kéo dài tối thiểu sáu tháng. Thời 

gian tối đa sẽ do người hữu trách ấn định, tuỳ tình 

trạng thực tế của mỗi ứng viên. 

4. Chương trình huấn luyện gồm có: 

a. Học Tiểu Sử Đấng Sáng Lập, luật MTG/TT, Bài 

Tự Sự và hai thư Mục Vụ của Ngài. 

b. Học tập chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ kinh nghiệm 

sống đạo và tông đồ. 

c. Bồi dưỡng giáo lý. 

d. Nhịp độ sinh hoạt theo sự thoả thuận với nhau, 

nhưng tối thiểu mỗi tháng một lần. 
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Điều 13: GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN CHUYÊN BIỆT 

1. Sau khi được người hữu trách đồng ý cho tiến lên, 

các ứng sinh phải được huấn luyện chuyên biệt 

trong thời gian tối thiểu một năm, tối đa hai năm. 

2. Chương trình huấn luyện gồm có: 

a. Học quy chế MTG/TT 

b. Học Giáo Huấn của Giáo Hội về Tông Đồ Giáo 

Dân 

▪ Chương IV của Hiến Chế Giáo Hội về 

Giáo Dân 

▪ Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân 

▪ Tông Huấn của Đức Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II về Giáo Dân 

c. Chia sẻ Lời Chúa và kinh nghiệm sống quy chế 

MTG/TT. 

 

Điều 14: CAM KẾT TẠM 

1. Với sự ưng thuận của người hữu trách, mỗi ứng 

sinh có thể cam kết tạm bằng lời hứa từng năm một, 

trước sự chứng kiến của Cha Linh Giám hoặc Cha 

Xứ. Nghi thức cam kết có thể cử hành trong Thánh 

Lễ hoặc một giờ câu nguyện của nhóm. 

2. Trong thời gian cam kết tạm, kéo dài tối thiểu ba 

năm, các Hội Viên phải được tiếp tục huấn luyện. 

3. Chương trình huấn luyện gồm có: 

a. Đào sâu Linh Đạo Lâm Bích 

b. Tiếp tục đào sâu Linh Đạo Giáo Dân. 
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Điều 15: CAM KẾT VĨNH VIỄN 

1. Với sự ưng thuận của người hữu trách, Hội viên 

MTG/TT có thể cam kết Vĩnh viễn trước sự chứng 

kiến của Cha Linh Giám hoặc Cha xứ và Chị Tổng 

Phụ Trách Hội Dòng MTG mình trực thuộc. 

2. Hội viên MTG/TT tiếp tục được huấn luyện thường 

xuyên do nỗ lực bản thân, và sáng kiến của những 

người hữu trách trong HH/MTG/TT, cũng như của 

Chị Tổng Phụ Trách. 

 

CHƯƠNG V 

 

ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN,  

KHỔ CHẾ TÔNG ĐỒ 

 

Điều 16: ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN 

1. Anh chị em MTG/TT tham dự Thánh Lễ hằng ngày 

khi có thể, và năng rước lễ, nhất là năng rước lễ 

thiêng liêng. 

2.  Hằng ngày đọc kinh theo một trong ba phương thức 

sau, và kết thúc bằng lời kinh hướng về Đức Giêsu-

Kitô Chịu-Đóng-Đinh.  

a. Cử hành giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều theo 

sách “Các Giờ Kinh Phụng Vụ” riêng hoặc 

chung. 

b. Đọc Kinh Sáng, Tối chung với gia đình. 

c. Đọc 5 kinh Lạy Cha vào buổi sáng và tối để 

kính nhớ 5 Dấu Thánh của Chúa Giêsu-Kitô. 
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3. Mỗi Hội viên MTG/TT dành một ít thời giờ hằng 

ngày (x.Đ5,1c) để suy niệm về Đức Giêsu-Kitô Chịu-

Đóng-Đinh, và cuộc đời lữ thứ hy sinh (x.Btt 9) hoặc 

cuộc đời đau khổ của Người (x.Ltt II, 2 ; Bts V, 3). 

a. Mức lý tưởng là nửa giờ theo đề nghị của Đấng 

Sáng Lập (x. Ltt IV, 3 ; Bts V, 3). 

b. Mức trung bình là 15 phút. 

c. Mức tối thiểu là gẫm về một mầu nhiệm “Mùa 

Thương” hoặc suy niệm một trong mười bốn 

Chặng Đàng Thánh Giá. Như thế, các Hội viên 

MTG/ TT buộc phải giữ mức tối thiểu và được 

khuyến khích thực hành những mức cao hơn. 

Đặc biệt, nên suy niệm chung hoặc riêng một 

trong mười bốn Chặng Đàng Thánh Giá vào các 

ngày thứ sáu quanh năm, nhất là ngày thứ sáu 

Tuần Thánh. Nên đọc kinh hướng về Đức 

Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh như lời nguyện tắt 

trong ngày, cách riêng, mỗi khi ra vào nhà thờ 

hoặc nhìn thấy Thánh Giá : “LẠY CHÚA GIÊSU-

KITÔ CHỊU-ĐÓNG-ĐINH, LÀ ĐỐI TƯỢNG DUY 

NHẤT CỦA LONG TRÍ CHÚNG CON. CHÚNG 

CON THỜ LẠY CHÚA, CHÚNG CON CHÚC 

TỤNG CHÚA, VÌ CHÚA ĐÃ DÙNG THÁNH GIÁ 

MÀ CỨU CHUỘC TRẦN GIAN. (x. LĐLB 23b 

và PV Thứ sáu Tuần Thánh). 

4. Ngoài bổn phận chung của mọi tín hữu là  phải 

xưng tội, rước lễ trong mùa Phục Sinh, anh chị em 

MTG/ TT mừng long trọng lễ Thánh Giuse, ngày 19 

tháng 3 hằng năm, là lễ bổn mạng (x. 2Tm 16; Ltk 

IV,14) với ý hướng noi gương đời sống thánh thiện, 

lao động cần cù của Người, và với ý thức tham gia 

vào công cuộc loan báo Tin Mừng tại các miền 

truyền giáo Châu Á (x. T.sử 30;.LĐLB 32c). 
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Điều 17: ĐỜI SỐNG KHỔ CHẾ 

1. Anh chị em MTG/ TT tuân giữ chu đáo luật ăn 

chay, kiêng thịt như mọi tín hữu khác ở Việt Nam. 

2. Anh chị em cố gắng sống tinh thần khổ chế Kitô 

giáo, bằng cách : 

a. Kiên trì và trung thành chu toàn bổn phận. 

b. Chấp nhận những khó khăn hàm chứa trong 

các công việc và tương quan xã hội giữa con 

người với con người. 

c. Nhẫn nại chịu đựng những thử thách của cuộc 

sống thường gây bất ổn và lo âu (x. S.hối III, 

a), nhất là trong gia đình (x . Đ6,3). 

d. Sẵn lòng chấp nhận bệnh tật, thiếu thốn và chịu 

bách hại vì công lý với ý thức chia sẻ sự đau 

khổ của Đức Kitô Cứu Thế (x. S. hối III,b). 

Điều 18: ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ (x. Đ3;7) 

1. Theo tinh thần Đấng Sáng Lập, luôn tín nhiệm (x 

1Tmv 10-12; 2Tmv 6-8), và giao trách nhiệm cho 

giáo dân để xây dựng cộng đồng Dân Chúa (x. 

LĐLB 30). MTG/TTsẵn sàng nhận những nhiệm vụ 

trong giáo xứ và giáo phận với tinh thần phục vụ vô 

vị lợi. 

2. Mỗi Hội viên MTG/TT tuỳ khả năng và hoàn cảnh, 

cộng tác với nữ tu MTG để thực hiện những việc 

tông đồ cụ thể do chính Đấng Sáng Lập đề xướng 

(x. Ltk III, 2-5). 

a. Giáo dục giới trẻ về phương diện văn hóa và 

đức Tin. 
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b. Phục vụ bệnh nhân với tinh thần Loan Báo 

Tin Mừng. 

c. Bảo vệ tuổi thơ bằng việc rửa tội cho những trẻ 

sơ sinh lâm cơn nguy tử, và gây ý thức cho mọi 

người biết tôn trọng sự sống và quyền lợi của 

tuổi thơ. 

d. Thăng tiến giới nữ bằng việc : 

▪ hướng nghiệp;  

▪ hướng dẫn đời sống phụ nữ trong gia đình 

và xã hội; 

▪ giáo dục lương tâm luân lý; 

▪ đặc biệt phục hồi nhân phẩm cho những phụ 

nữ lỡ bước; 

3. Noi theo tinh thần cởi mở, thích nghi và sáng tạo 

của Đấng Sáng Lập (x, LĐLB 31 b) và giáo huấn 

của Giáo Hội (x. TD 33), MTG/TT tìm những hình 

thức mới và phù hợp để góp phần xây dựng con 

người mới cho Giáo Hội và xã hội, đặc biệt trong 

bốn phạm vi: 

a. Thăng tiến người nghèo. 

b. Bênh vực công lý. 

c. Xây dựng hoà bình. 

d. Bảo vệ môi sinh. 

4. Trong mọi việc tông đồ do sáng kiến riêng hoặc do 

hợp tác với Dòng nữ MTG, các Hội viên MTG/ TT 

luôn phục tùng thẩm quyền điều phối của Cha Xứ 

tại địa phương và của Đức Giám Mục trong giáo 

phận (x. GL305. 311); đồng thời, sẵn sàng hợp tác 

với các Hiệp Hội khác trong giáo xứ và giáo phận 

(x.GL328). 
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CHƯƠNG VI 

 

CƠ CẤU QUẢN TRỊ 

Điều 19 : ĐƠN VỊ NHÓM MTG/TT 

1. Các Hội viên MTM/TT được quy tụ thành đơn vị 

NHÓM, từ mười đến mười lăm người, được nhận 

theo Quy chế, điều 11. 

2. Có một Ban Điều Hành phục vụ trong mỗi nhiệm 

kỳ hai năm, gồm :  

▪ một Anh hoặc Chị Trưởng 

▪ một Phó 

▪ một Thư Ký 

▪ và một Thủ Quỹ 

do tất cả các Hội viên bầu cử, dưới quyền chủ toạ 

của Chị Tổng Phụ Trách Hội Dòng Nữ MTG hoặc một 

nữ tu đại diện, và phải được Chị xác nhận bằng văn bản. 

Trường hợp Nhóm không đủ người quy định, Chị 

Tổng Phụ Trách có thể linh động. 

3. Có một Nữ tu MTG làm trợ uý tinh thần do Chị 

Tổng Phụ Trách bổ nhiệm (x. Đ 10). 

Điều 20 : SINH HOẠT NHÓM 

1. Mỗi nhóm MTG/TT sinh hoạt hằng tháng theo 

chương trình do trưởng nhóm đề xuất, sau khi tham 

khảo ý kiến ban điều hành và chị nữ tu trợ uý. 

2. Trưởng nhóm triệu tập và chủ toạ các buổi họp. 
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3. Chị nữ tu trợ uý với vai trò được chỉ định tại điều 

10,5 sẽ tham gia các cuộc họp như mọi thành viên 

khác, nhưng không bỏ phiếu bầu các chức vụ, và 

không phát biểu ý kiến hoặc biểu quyết về vấn đề 

tài chính. 

Điều 21 : KINH LÝ 

1. Tối thiểu một lần trong nhiệm kỳ, trưởng nhóm phải 

xin Chị Tổng Phụ Trách kinh lý nhóm MTG/TT. 

Dịp đó, báo cáo cho Chị Tổng Phụ Trách về các mặt 

sinh hoạt của nhóm. 

2. Hiệp hội MTG/TT sẵn lòng tích cực đón nhận các 

cuộc kinh lý của Đức Giám Mục sở tại (x. GL 305). 

Điều 22: VỊ LINH GIÁM 

Nhóm nào muốn có một vị Linh Giám để đáp ứng 

các nhu cầu thiêng liêng và ban các bí tích, có thể nhờ 

Chị Tổng Phụ Trách Hội Dòng Nữ MTG xin Đức Giám 

Mục sở tại bổ nhiệm một Linh Mục (x. GL 317). 

Điều 23: SINH HOẠT LIÊN NHÓM 

1. Nếu có nhiều nhóm MTG/TT trong cùng một Giáo 

phận thì sẽ có những sinh hoạt liên nhóm. 

2. Chương trình sinh hoạt sẽ được các ban điều hành 

nhóm, cùng với các chị nữ tu trợ uý định đoạt trong 

cuộc họp do Chị Tổng Phụ Trách chủ toạ.  
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Điều 24: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁC 

HỘI VIÊN MTG/TT 

1. Nhiệm vụ: 

a. Mỗi Hội viên phải học tập để thấm nhuần tinh 

thần Hiệp Hội, tích cực tham gia các sinh hoạt của 

nhóm, liên nhóm theo quy định của Quy chế này. 

b. Đóng góp nguyệt liễm theo thoả thuận giữa các 

hội viên của  nhóm. 

c. Tài sản của MTGTT, theo quy chế một pháp 

nhân công thuộc giáo phận. 

2. Quyền lợi: 

Ngoài những ơn ích thiêng liêng quy định tại 

điều 10,4 mỗi thành viên của Hiệp Hội được hưởng 

quyền lợi sau đây:  

a. Được nhóm, nhất là ban điều hành và chị nữ tu 

trợ uý quan tâm hướng dẫn để trở nên một 

tông đồ giáo dân đích thực. 

b. Khi gặp khó khăn, thử thách và già yếu, bệnh 

tật, sẽ được nhóm quan tâm nâng đỡ. 

c. Khi qua đời, sẽ được nhóm cầu nguyện và xin 

dâng hai Thánh lễ cầu hồn. Đồng thời được 

Hội Dòng MGT mà Hội viên ấy trực thuộc cầu 

nguyện theo nội quy. 
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CHƯƠNG VII 

 

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 

Điều 25: HỘI VIÊN MTG/TT SỐNG TRONG TU VIỆN 

1. Vì những lý do đặc biệt và với phép của Chị Tổng 

Phụ Trách, một số phụ nữ có thể tham gia đời sống 

cộng đoàn của một tu viện, với tư cách Hội viên  

MTG/TT sống trong tu viện. 

2. Chị Tổng Phụ Trách có thể dựa vào quy chế này để 

tuyển chọn và huấn luyện họ. 

Điều 26: QUYỀN LỢI VÀ NHIỆM VỤ. 

Quyền lợi và nhiệm vụ của những Hội viên này sẽ 

do nội quy Hội Dòng nữ MTG mà họ trực thuộc ấn định. 
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PHẦN II 
 

CÁC NGHI THỨC 
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NGHI THỨC I 

NHẬN VÀO CỘNG ĐOÀN 

 

Có thể cử hành vào buổi sinh hoạt hằng tháng 

hay ngày lễ kính của Dòng MTG 

 

Chuẩn bị 

- Sách Thủ Bản 

1. Kinh Chúa Thánh Thần 

2. Chị trợ uý xướng danh: 

X – Chị (Anh) : tên thánh và tên gọi 

Đ – Lạy Chúa, con đây. 

3. Thẩm vấn: 

* Chủ sự : Chị (Anh) xin gì? 

* Ứng sinh : Trông cậy vào lòng nhân hậu của Đức 

Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, con xin gia 

nhập Hiệp hội MTG/TT. Con xin được 

sự nâng đỡ thiêng liêng của anh chị em 

trong Hiệp hội, và Hội Dòng MTG đang 

hiện diện nơi đây. 

* Chủ sự : Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và 

Thánh Cả Giuse, xin Thiên Chúa thực 

hiện những gì lòng anh chị em mong ước. 

4. Trao sách Thủ Bản. 

* Chủ sự  : Trao sách thủ bản cho ứng sinh và nói: 

“Con hãy nhận sách này và coi như kim 

chỉ nam Chúa trao cho những ai muốn 

nên trọn lành theo linh đạo MTG”. 

* Ứng sinh  : Amen. 
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NGHI THỨC II 

 

CAM KẾT TẠM 

 

Nếu có thể nên cử hành Nghi Thức Cam Kết Tạm trong 

Thánh Lễ, sau Phúc Âm và bài giảng. 

 

1. Chị trợ uý xướng danh: 

X – Chị (Anh): tên thánh và tên gọi 

Đ – Lạy Chúa, con đây. 

2. Thẩm vấn 

* Chủ sự : Anh chị em thân mến, anh chị em xin 

Thiên Chúa và Hội Dòng điều gì? 

* Ứng sinh : Chúng con xin được cam kết tạm trong 

Hiệp hội MTG/TT 

* Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa 

3. Lời cam kết: 

* Ứng sinh: Nhân danh Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-

Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí 

chúng con. Nhờ ơn Thánh Linh soi dẫn, 

con tự nguyện cam kết, trong thời hạn 

một năm, bước theo chân Chúa trên 

đường Thánh Giá để yêu mến Chúa hết 

lòng và tận tình phục vụ anh chị em 

đồng loại, theo Quy chế Hiệp hội 

MTG/TT. 

* Chủ sự : Xin Thiên Chúa từ bi dùng ơn thánh 

Người mà làm cho ý chí anh chị em nên 

vững bền. 

* Ứng sinh : Amen 
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4. Trao sách Tân ước: 

* Chủ sự : Con hãy nhận lấy sách Phúc Âm, để Lời 

Chúa trở thành ngọn đèn rọi bước con đi 

và để con chia sẻ Tin Mừng Cứu Độ cho 

mọi người. 

* Ứng sinh : Amen 

5. Hát. 

6.  Chủ sự ban phép lành 

 

 

NGHI THỨC III 

CAM KẾT VĨNH VIỄN 

 

Cử hành trong Thánh Lễ, sau Phúc Âm và bài giảng 

Chuẩn bị 

- Thánh Giá 

- Bình Nước Thánh 

- Tuỳ nghi có thể rước ứng sinh vào nhà thờ 

1. Chị trợ uý giới thiệu: 

Kính thưa Cha Chủ tế, 

Kính thưa Chị Tổng Phụ Trách 

Con xin giới thiệu các ứng sinh sẽ cam kết vĩnh 

viễn hôm nay. 

• Xướng danh: 

X – Chị (Anh): Tên thánh và tên gọi 

Đ – Lạy Chúa, con đây. 

2. Thẩm vấn: 

* Chủ tế  : Anh chị em thân mến, anh chị em xin 

Thiên Chúa và Hội Dòng MTG điều gì? 
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* Ứng sinh : Con xin được cam kết vĩnh viễn trong 

Hiệp hội MTG/TT. 

* Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa 

3. Kinh cầu các Thánh: 

Chủ tế : Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng 

lên Thiên Chúa, Đấng ban phát mọi ơn 

lành, lời cầu nguyện tha thiết. Xin Người 

thương xót và củng cố quyết định mà 

Người đã đoái thương gợi lên trong các 

Hội viên MTG/TT của Người đây. 

KNH CẦU CÁC THÁNH 

Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần) 

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con (2 lần) 

Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần) 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời 

Cầu cho chúng con. 

Thánh Micae                                              - nt - 

Các Thánh Thiên Thần của Thiên Chúa    - nt - 

Thánh Gioan Tẩy Giả  

Thánh Giuse  

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô  

Thánh Gioan 

Thánh nữ Maria Mađalêna 

Thánh nữ Anna 

Thánh Têphanô và thánh Laurensô 

Thánh nữ Anê 

Thánh Basiliô 

Thánh Augustinô 

Thánh Bênêdictô 

Thánh Phanxicô và Thánh Đôminicô 



                                                                                        Thủ Bản 38 

Thánh Phanxicô đệ Salê 

Thánh Gioan Euđê 

Thánh Vincente đệ Phaolô 

Thánh nữ Catarina thành Siêna 

Thánh nữ Têrêsa thành Avila 

Thánh nữ Rosa Lima 

Thánh nữ Gioan Phanxica Chantal 

Thánh nữ Lu-y Marillac 

Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu 

(Được phép hát thêm các Thánh Bổn mạng của các 

Ứng sinh chưa được nhắc đến trong kinh cầu này) 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

  Cầu cho chúng con 

Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa 

Xin Chúa tỏ lòng khoan dung 

Xin Chúa cứu chữa chúng con 

Khỏi mọi sự dữ 

Khỏi mọi tội lỗi 

Khỏi chết muôn đời 

Vì mầu nhiệm Chúa làm người 

Vì Chúa chịu chết và sống lại 

Vì Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống 

Chúng con là kẻ có tội 

Xin Chúa nghe lời chúng con 

Xin Chúa vì việc tận hiến làm tông đồ của các tôi tớ Chúa, 

đoái thương cho Hội Thánh được thịnh vượng hơn. 

Xin Chúa nghe lời chúng con 

Xin Chúa đoái thương hàng ngày đổ ơn Chúa Thánh 

Thần xuống trên tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng ..., 

Đức Giám Mục Giáo Phận chúng con và mọi người 

đang phục vụ Hội Thánh Chúa.  

Xin Chúa nghe lời chúng con 
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Xin Chúa đoái thương cho đời sống và công việc của các 

tu sĩ nam nữ giúp xã hội loài người được thăng tiến. 

Xin Chúa nghe lời chúng con 

Xin Chúa đoái thương làm cho mọi người biết sống 

đời Kitô hữu vẹn toàn. 

Xin Chúa nghe lời chúng con 

Xin Chúa đoái thương bảo vệ và gia tăng Đức Ái 

Chúa Kitô và tinh thần Đấng Sáng Lập trong đại gia 

đình MTG chúng con và các Hội Dòng đã tận hiến 

cho Chúa. 

Xin Chúa nghe lời chúng con 

Xin Chúa đoái thương cho cha mẹ các tôi tớ Chúa 

đây, được tràn đầy ơn phúc bởi trời, vì họ đã dâng 

con làm của lễ cho Chúa.   

Xin Chúa nghe lời chúng con 

Xin Chúa đoái thương cho các tôi tớ Chúa đây được 

ơn bền đỗ. 

Xin Chúa nghe lời chúng con 

Xin Chúa đoái thương chúc lành, thánh hoá và thánh 

hiến các tôi tớ Chúa đây, là anh chị em chúng con. 

Xin Chúa nghe lời chúng con 

Lạy Đức Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống 

Xin Chúa nghe lời chúng con 

Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con (2 lần) 

Lạy Đức Kitô, xin nhậm lời chúng con (2 lần) 

* Lời nguyện của chủ tế: 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhận lời dân Chúa 

khẩn cầu, và ban ơn bởi trời xuống dọn lòng các tôi 

tớ Chúa, để lửa Chúa Thánh Thần tinh luyện các tâm 

hồn đã dâng hiến cho Chúa khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, 
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và làm bừng cháy lên ngọn lửa mến yêu. Nhờ Đức 

Kitô, Chúa chúng con.  

* Cộng đoàn: Amen 

4. Ứng sinh đọc lời cam kết:  

Nhân Danh Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, là 

đối tượng duy nhất của lòng trí con. Nhờ ơn Chúa 

Thánh Linh soi dẫn. Con là................................. tự 

nguyện cam kết vĩnh viễn bước theo chân Đức 

Giêsu-Kitô trên đường Thánh Giá, theo Quy chế 

Hiệp hội MTG/TT, để hiến thân cho Chúa và phục 

vụ anh chị em đồng loại. Amen 

* Chủ tế : Nguyện xin Thiên Chúa ban cho anh chị 

em tình yêu và sức mạnh để suốt đời 

trung thành với lời cam kết. Nhờ Đức 

Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

* Ứng sinh: Amen 

5. Làm phép Thánh Giá:  

* Chủ  tế : Chúa ở cùng anh chị em 

* Cộng đoàn: Và ở cùng Cha 

* Chủ tế : Chúng ta hãy cầu nguyện: 

Lạy Chúa, xin đoái thương giáng phúc trên những 

Thánh Giá này. Xin Chúa làm cho anh chị em khi mang 

Thánh Giá này được thông phần vào đời sống chiêm 

niệm, tôn sùng Thánh Giá và hăng say phục vụ Tin 

mừng. Nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. 

* Cộng đoàn: Amen 
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6. Trao Thánh Giá: 

Sau khi làm phép Thánh Giá, Chủ tế trao Thánh Giá 

cho từng Ứng sinh, và nói: “Con hãy nhận Thánh Giá này 

là dấu chỉ nhắc con năng suy niệm về Đức Giêsu-Kitô 

Chịu-Đóng-Đinh là Đối Tượng duy nhất của lòng trí con, 

để con hiểu biết và yêu mến Người trọn đời” 

* Ứng sinh: Amen 

7. Thánh lễ tiếp tục: (có thể dâng của lễ) 

Ghi chú: Có thể tùy nghi thích ứng cách xưng hô của 

các ứng sinh trong các nghi thức trên đây. 

 

 

NGHI THỨC IV 

LẶP LẠI LỜI CAM KẾT VĨNH VIỄN 

 

Dịp lễ Suy Tôn Thánh Giá hằng năm và dịp mừng 

Ngân, Kim, Ngọc Khánh. 

Công thức:  

Lạy Cha là Thiên Chúa cao cả, tốt lành, nhờ ơn 

Chúa Thánh Linh soi dẫn, con tự nguyện cam kết bước 

theo Đức Giêsu trên đường Thánh Giá, để cùng với 

Người, hiến thân phụng sự Cha và phục vụ anh chị em 

đồng loại. 

Nguyện xin Cha chấp nhận đời con như một hiến lễ, 

và xin giúp con trung thành với lời cam kết tình yêu 

trong Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, là đối tượng duy 

nhất của lòng trí con. Amen. 
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PHẦN III 

 

CÁC VIỆC ĐẠO ĐỨC 
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I. SUY NIỆM 

Đường Thánh Giá 

(tuỳ mỗi địa phương) 

II. TƯỞNG NIỆM 

Đấng Sáng Lập 

(Theo tinh thần Hiến Chương 11, 3) 

Những nguyên tắc hướng dẫn: 

1. Các nữ tu Mến Thánh Giá tôn kính Đấng Sáng Lập 

như vị tổ phụ hoặc như người Cha thiêng liêng theo 

tinh thần thông cáo ngày 14/06/1965 của Hội Đồng 

Giám Mục Việt Nam về việc tôn kính Tổ Tiên và các 

bậc anh hùng liệt sĩ. Nghi thức tưởng niệm được lồng 

vào một cuộc cử hành mang tính chất Á Phụng Vụ. 

Do đó, mỗi cộng đoàn linh động trong cách thức tổ 

chức nghi thức nay, miễn sao cuộc cử hành này giữ 

được sự nghiêm trang, sốt sắng, biến tâm tình hiếu 

thảo tri ân đối với Đấng Sáng Lập, thành lời ca ngợi, 

cảm tạ, cầu xin dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi. 

2. Cuộc cử hành nên diễn ra ở ngoài nhà nguyện. Có thể 

dùng phòng hội hoặc một chỗ nào khác xứng hợp. 

Nên đặt chân dung Đấng Sáng Lập dưới tượng Thánh 

Giá thế nào cho tượng Thánh Giá nổi bật lên. 

Có thể chưng hoa thắp nến và bố trí một lư hương để 

làm nghi thức “niệm hương”. 

Sau đây là lượt đồ đề nghị, mỗi cộng đoàn tuỳ 

nghi sử dụng. 



                                                                                        Thủ Bản 44 

NGHI THỨC 

1. Hát khai mạc (đứng) 

2. Đọc tiểu sử Đấng Sáng Lập (ngồi) 

3. Hát (đứng) 

4. Đọc Bút Tích Đấng Sáng Lập (ngồi) 

5. Niệm hương (đứng) 

6. Lời Chúa: 

- Nếu là Thánh Thư (ngồi) 

- Nếu là Phúc Âm (đứng) 

7. Cầu nguyện (đứng) 

a. Lời chuyển cầu: 4-5 ý nguyện 

b. Lời tổng nguyện (do chủ sự đọc): 

Lạy Cha rất nhân từ, chúng con cảm tạ Cha đã 

dùng ánh sáng Thánh Linh hướng dẫn Đức Cha Lambert, 

đặt nền móng đầu tiên cho đời sống nữ tu tại Á Châu, để 

cộng tác vào công cuộc rao giảng Tin Mừng. 

Xin Cha ban sức mạnh Thánh Thần cho chúng con, 

giúp chúng con kiên trì bước theo Đức Kitô trên đường 

Thánh Giá, nhiệt thành tiếp nối cuộc đời hy sinh phục vụ 

của Người, để đem ơn cứu rỗi đến cho đồng bào chúng con. 

Xin Cha gìn giữ chúng con trung thành với ơn 

linh hứng của Đấng Sáng Lập, và nhờ Mẹ Maria cùng 

Thánh Cả Giuse nguyện giúp cầu thay, xin Cha ban cho 

Ngài vinh dự được Giáo Hội công nhận là gương thánh 

thiện cho các chủ chăn và đoàn chiên, để tôn vinh tình 

thương và quyền năng của Cha giữa các dân tộc Á Châu. 

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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8. Hát kết thúc.1 

Ghi chú:  

• Năm A: Tiểu Sử số 31 

Bút Tích: Bts I - III. 

Lời Chúa: Cl 1, 24 – 29 

• Năm B: Tiểu Sử số 38 - 39 

Bút Tích: Ltt I - II 

Lời Chúa: Lc 9, 23 - 26 

• Năm C: Tiểu Sử số 22 - 23 

Bút Tích: Btt 

Lời Chúa: 2Cr 5, 14 – 17 

III. CÁC NGÀY LỄ ĐẶC BIỆT 

1. Lễ Tro  

2. Thứ Năm Tuần Thánh  

3. Thứ Sáu Tuần Thánh 

4. Thánh  Cả Giuse         19/3 

5. Suy tôn Thánh Giá      14/9 

6. Đức Mẹ Sầu Bi           15/9 

 

LỄ TRO 

 

Theo Thánh Kinh, tro đồng nghĩa với vô giá trị, 

Abraham thưa: “Này tôi quả đường đột thưa với Chúa 

tôi, một kẻ chỉ là trơ trụi như tôi” (St 18, 27). 

 
Các mục 1, 3, 6, 7a và 8 cũng tuỳ mỗi lần mà thay đổi. 

Thay vì Tiểu Sử và Bút Tích, chị em có thể tuỳ nghi cho những 

trích đoạn trong Linh Đạo Lâm Bích và Quy Chế MTG/TT, 

đặc biệt phần Linh Đạo. 
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Tro bụi  còn là biểu tượng của tang chế hay thống 

hối khi ngưòi ta rắc tro lên đầu. “Khốn cho ngươi, 

Khorazin ! Khốn cho ngươi, Betsaiđa! Vì nếu đã xảy ra tại 

Tyrô và Siđôn các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì từ lâu, 

họ đã mặc bao bị, rắc tro mà ăn năn hối cải” (Mt 11, 21). 

Khởi đầu Mùa Chay bằng nghi thức xức tro. Đây 

là thời gian chuẩn bị Lễ Phục Sinh. Ngày xưa, Mùa Chay 

không những là thời gian chuẩn bị phép rửa, mà còn là 

mùa sám hối công khai.  

Trong những thế kỷ đầu, phép Giải tội được coi 

như là một phép rửa thứ hai. Ai đã xưng tội một lần rồi 

thì không còn cách nào để được tha tội nữa, nên không lạ 

chi  có cả một giai cấp đông đảo những tội nhân công 

khai kéo dài kiếp đời sám hối. Về sau, kỷ luật trên được 

nới rộng, nhưng những tội phạm công khai (chối đạo, 

ngoại tình, sát nhân) vẫn còn phải sám hối, đền tội trước 

cộng đoàn. 

Lễ nghi xức tro ngày thứ tư đầu Mùa Chay hiện 

nay chính là vết tích của hình thức sám hối này. Ngày ấy, 

các tội nhân muốn được tham dự cử hành lễ Phục Sinh, 

và nếu đã ghi tên xin đền tội, thì sau giờ Kinh Ba, họ đến 

nhà thờ Chính Toà, mình mặc áo vải thô, chân không 

mang giày dép, mặt cúi sâu, đứng ngoài cửa nhà thờ, chờ 

đợi Đức Giám Mục và đoàn tuỳ tùng tới. Nghi thức long 

trọng được cử hành: Đức Giám Mục rắc tro trên đầu mỗi 

người và đọc: “Hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin 

Mừng”. 

Ngài trao cho mỗi hối nhân một áo nhặm để họ 

mặc trong suốt Mùa Chay và khuyên gia tăng cầu 

nguyện, ăn chay và rộng rãi làm việc từ thiện. 
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“Tro phép” được đốt từ các cành lá của ngày lễ lá 

năm trước. Đối với ta hiện nay, là một phụ tích, cũng như 

lá phép, nến phép, dầu thánh...  

Rắc tro trải bụi trên đầu và trên thân xác, cũng 

như mặc áo vải thô, đối với nhiều dân tộc, như người Do 

Thái, là một dấu chỉ sự đau buồn, tang chế  hay sám hối.  

Đối với ta, ý nghĩa việc thực hành này được biểu 

lộ qua lời nguyện khi làm phép tro: “Xin Chúa thương 

chúc phúc cho tro này mà chúng con sắp nhận lấy để ghi 

dấu lên mình chúng con, bởi vì chúng con nhận biết mình 

là tro bụi và sẽ trở về bụi tro. Cúi xin Chúa cho chúng 

con, nhờ sự sốt sắng tuân giữ Mùa Chay này, đáng được 

lãnh ơn tha thứ và được sống đời sống mới theo hình ảnh 

Con Chúa đã Phục Sinh”.  

Phần đông, giáo dân ai cũng sốt sắng tham dự tĩnh 

tâm, dọn mình xưng tội Mùa Chay để mừng lễ Phục  Sinh. 

Thay vì chu toàn bổn phận đó một cách cá nhân và riêng 

tư, thiết tưởng nên tổ chức nghi lễ sám hối cộng đồng.  

Vì tội lỗi, dù riêng tư và kín đáo thế nào đi nữa, 

cũng không phải là một hành vi lẻ loi. Trái lại, chúng ta 

tất cả đều liên đới với nhau một cách nào đó trong tội lỗi 

của từng anh chị em. 

Chúa Giêsu-Kitô chết trên Thánh Giá để cứu 

chuộc chúng ta. Nhưng chính chúng ta phải cộng tác với 

Người để góp phần mình trong công trình cứu chuộc này.  

Trong Mùa Chay, nếu là Kitô hữu tầm thường, 

hãy nỗ lực trở nên một Kitô hữu tốt. Nếu là một Kitô hữu 

tốt, hãy trở nên một Kitô hữu hoàn thiện, để đẹp lòng 

Chúa là Đấng vô cùng thánh thiện.  
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THỨ NĂM TUẦN THÁNH  

TIỆC LY 

 Thứ năm Tuần Thánh, ngày Chúa thực hiện một 

sáng kiến kỳ diệu của con tim, đó là Bí tích Thánh Thể.  

Hôm ấy, trong căn phòng đã chuẩn bị sẵn để 

mừng lễ Vượt Qua, ngày lễ trọng nhất của người Do 

Thái, Chúa Giêsu vào bàn ăn với mười hai môn đệ. Thầy 

trò bên nhau trong giờ phút sắp ly biệt thật là thắm thiết 

thân tình. Trong giờ phút cuối cùng này, tình thân ái của 

Chúa Giêsu  như muốn trào dâng. Ngài gọi các tông đồ là 

bạn hữu, là những kẻ quý yêu, đoàn con bé nhỏ của 

Thầy. Một trong mười hai tông đồ Chúa Giêsu yêu 

thương đặc biệt là Gioan đang tựa đầu vào ngực Chúa 

nghe rõ từng nhịp tim của Chúa. Phải, Chúa đang ở bên 

các ông, Ngài muốn gần gũi các ông hơn thế nữa.  

Giờ phút này không ai trong các ông còn nghi 

ngờ tình thương của Thầy đối với họ. Tuy nhiên, Ngài 

muốn  tỏ cho họ một bằng chứng không chối cãi được, 

bằng chứng của tình thương vô bờ bến. Bằng chứng đó là 

việc Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể và cho họ rước 

Mình Máu Thánh Chúa. Qua Bí tích này, Chúa biểu lộ 

một tình yêu vừa riêng biệt, vừa hợp nhất.  

Chính trong buổi chiều thứ năm Tuần Thánh năm 

ấy, Chúa đã nghĩ đến từng người chúng ta khi lập Bí tích 

Thánh Thể.  

Thánh Phaolô quả quyết: “Ngài đã yêu thương tôi 

và đã hiến mình vì tôi” (Ga 2, 20). Mỗi khi lãnh nhận 

Mình Thánh Chúa Kitô, chúng ta thực sự được sống lại 

giờ phút mà Thầy trò quây quần bên nhau trong buổi 

chiều Tiệc ly. chúng ta có đáp lại lời mời gọi rước Mình 

Thánh Chúa không? 
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Kitô giáo là sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và loài 

người, sự gặp gỡ của hai tình yêu. Vì thế, việc rước Mình 

Thánh Chúa không là một việc tập thể, cũng không là 

một thứ tôn sùng ích kỷ cá nhân. Bí tích này đem chúng 

ta ra khỏi cá nhân để sống riêng với Chúa, đồng thời 

không cho phép chúng ta quên tha nhân, vì đây là huấn 

lệnh của Ngài cũng trong bữa tiệc thứ năm Tuần Thánh.  

Trước khi lập Bí tích, Chúa đã rửa chân cho các 

tông đồ trong bữa ăn huynh đệ; tiếp đó, Ngài chọn bánh 

và rượu để biến đổi thành Mình Máu Thánh. Tấm bánh ly 

rượu là do nhiều hạt mì và nhiều chùm nho kết tinh 

thành, đó là biểu tượng của sự  liên kết thân mật giữa các 

tín hữu. Trong bầu không khí thân mật ấy, Chúa dạy: 

“Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương 

các con” (Ga 15, 12). 

Và sau khi đã ngỏ lời với các môn đệ, Chúa thưa 

chuyện với Đức Chúa Cha, Ngài xin ơn hiệp nhất: “Xin  

cho chúng nên một, lạy Cha, như Con và Cha là một” 

(Ga 17, 21). 

Vậy, Thánh Thể là Bí tích của sự hiệp nhất 

Thánh Phaolô thông suốt ý tưởng của Thầy khi 

ông viết:“Chúng ta hợp thành một thân thể, chúng ta chia 

sẻ cùng một tấm bánh”, và thánh Augustinô đã bảo: 

“Nhân đức mà Bí tích Thánh Thể nói lên đó là sự hợp 

nhất. Ôi! Huyền nhiệm của sự hợp nhất, sợi dây bác ái ..” 

Chúa Kitô đến trần gian để quy tụ con người và 

Ngài đã vạch cho thấy kẻ thù quyết liệt của sự hợp nhất 

là tính ích kỷ. Và để tạo sự hợp nhất giữa con người, 

Ngài đã chết để huỷ bỏ tội. Ngài muốn nhờ Bí Tích 

Thánh Thể, qua sự rước lễ, Ngài ban quả tim yêu thương 

của Ngài cho chúng ta, và muốn cho chúng ta yêu thương 
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nhau. Ngài đến sưởi ấm cho sự lạnh nhạt, làm dịu sự 

cứng cỏi, mở rộng sự hẹp hòi. Làm sao chúng ta không 

yêu thương nhau trong khi chúng ta mang chính lò lửa 

của tình thương! 

Chớ gì việc rước Mình Thánh, đặc biệt trong thứ 

năm Tuần Thánh phải là một tác động huynh đệ bác ái. 

Hãy nghĩ đến người anh chị em xa gần, hãy nghĩ đến kẻ 

yêu ta và kẻ làm điều xấu cho ta (Lc 6, 27 – 35; Bts V, 

6a; Ltt IV,6a), hãy nghĩ đến kẻ đang đau khổ và kẻ tội lỗi 

(Ltt IV, 4c). Chớ gì trong đời sống, chúng ta luôn là kẻ 

mang tình yêu, là kẻ cổ võ sự đoàn kết. Đó là cách tốt 

nhất để được ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. 

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 

CHÚA CHỊU NẠN 

 

Năm 73 trước Công nguyên là năm mà Đế Quốc 

La Mã trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên 

một người xuất hiện đã làm cho cả đế quốc rung động. 

Người đó Spactalkus, một lực sĩ Hy Lạp, bị La Mã bắt 

làm nô lệ. Spactalkus đã cùng 60 bạn khác vượt ngục 

chạy lên núi Vesuve. Ba ngàn lính La Mã được gửi đến 

truy nã, nhưng đã bị Spactalkus tiêu diệt. Sau chiến thắng 

lẫy lừng này, số nô lệ đào thoát chạy theo Spactalkus lên 

đến 40.000 rồi 90.000, đã gây cho những sư đoàn thiện 

chiến La Mã nhiều tổn thất nặng nề. 

Năm 71, cuộc ác chiến quyết liệt và bị mưu phản, 

Spactalkus phải tử trận. 6.000 người còn sống sót đều bị 

quân La Mã xử tử đóng đinh dọc theo con đường từ 

Capoue về đến thủ đô Roma dài hàng trăm cây số. Theo 

sử gia Cicéron, thì hình khổ đóng đinh thập giá là một 

cực hình ghê rợn nhất, một sáng kiến độc đáo của người 

La Mã trong lịch sử hành quyết. 
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- Phạm nhân bị gắn chặt vào thập tự bằng những 

đinh sắc lớn, toàn thân co rút, các vết thương sưng phù lên. 

- Óc, tim, phổi bị ứ máu, cổ họng nóng rát khủng 

khiếp vì mất máu và phạm nhân chết dần chết mòn. 

 Nhưng, từ ngày mà Chúa Giêsu tự nguyện chịu 

treo trên thập giá, thì hình khổ thập giá ghê rợn này trở 

thành Thánh Giá cứu rỗi. Giám Mục Venance Fortunat 

đã gọi: “Ôi Thánh Giá quý yêu, nguồn hy vọng độc nhất 

của tôi” 

 Phải, thập giá từ là một hình khổ ô nhục, từ nay 

đã biểu hiện ơn cứu chuộc. Và tên tử tội bị đóng đinh 

ngày thứ sáu năm ấy ở đỉnh đồi Calvariô cùng với hai tên 

trộm cướp lại là Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa, đã tự 

nguyện chết thay cho nhân loại. 

Từ đó, cây thập giá giết người trở nên nguồn phát 

sinh sự sống: 

- Tội tổ tông từ nay được tẩy xoá. 

- Tội riêng được xá giải. 

- Cái chết cũng bị khuất phục từ nay không còn là 

một bóng ma ghê rợn vĩnh viễn chôn chặt mọi 

người dưới lòng đất, mà trở thành ngưỡng cửa để 

bước sang sự sống vĩnh  cửu. Vì Chúa Giêsu là 

đầu của nhân loại mới, đã chết và đã bước ra khỏi 

mồ trong ánh sáng vinh quang của ngày Chúa 

Nhật Phục Sinh. 

Trong cuộc thăm dò dư luận, một nhà xuất bản 

nêu lên 28 nhân vật nổi tiếng nhất thế giới sau Chúa Kitô 

và yêu cầu học giả xếp hạng theo lợi ích các vị đã phục 

vụ nhân loại. 

Người thì xếp Christophe Colomb đã phát hiện ra 

Châu Mỹ. 
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Người thì xếp ông Gutenberg, phát minh ra máy in. 

Người thì xếp anh em nhà họ Wright đã sáng chế ra 

máy bay. 

Kẻ thì chọn bác sĩ Alexander Fleming, người khám 

phá ra Pénicilline, thuốc trụ sinh đã cứu nhiều người 

thoát khỏi những cơn bệnh nguy hiểm. 

Kẻ thì xếp Y sỹ Áo quốc Landsteiner, người đầu 

tiên dùng phương pháp tiếp máu cứu sống nhiều thương 

binh ở trận tuyến. 

Nhưng đến lượt Richard Wagner. Một nhà soạn 

nhạc Đức quốc nổi tiếng nói: 

“Tôi chọn cái chết của Đức Giêsu-Kitô trên thập 

tự lên hàng đầu”. Vì cái chết ấy đã đem đến cho toàn thể 

nhân loại sự sống vĩnh cửu, sự sống vinh quang bất diệt. 

Đó là một lợi ích vô cùng to lớn, lợi ích hơn mọi lợi ích 

trên trần thế này, không những cho chúng ta hôm nay, mà 

con cho muôn thế hệ và mãi mãi đến tận thế. Phải, ngày 

chết của Chúa Giêsu trên thập giá quả đúng là ngày trọng 

đại nhất của lịch sử loài người, vì đó là ngày mà: 

- Cửa trời lại rộng mở sau bao ngày dài đóng 

chặt, để đón nhận những ai tin yêu Chúa. 

- Là ngày mà máu Thánh Chúa Kitô vĩnh viễn 

dập tắt lưỡi gươm lửa từng ngăn chặn loài người bước 

vào miền Đất vĩnh phúc. 

Cái chết của Chúa Giêsu trong ngày Thứ Sáu tuần 

thánh là nguồn sinh sự sống và là một biểu chứng của 

tình yêu vô bờ bến, một tình yêu dâng hiến trọn vẹn cho 

người mình yêu. 



Mến Thánh Giá Tại Thế 53 

Ngày hôm nay, hơn 73 quốc gia trên thế giới, lúc 

3 giờ chiều, các công nhân công giáo ngưng làm việc 

trong ít phút để tưởng nhớ cái chết của Chúa Giêsu. 

Chớ gì mỗi người chúng ta hãy khắc ghi trong 

lòng mình hình ảnh Chúa chịu nạn. Và mỗi lần nhìn lên 

Thập Giá bất cứ ở đâu, hãy nguyện hứa với Chúa sẽ bước 

theo Chúa trong mọi cảnh huống, để lúc nào chúng ta 

cũng đáng gọi là những môn đệ tín trung của Chúa. 

 

NGÀY 19 THÁNG 3 

THÁNH GIUSE 

BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA 

 

“Người công chính tươi tốt như cây dừa, lớn lên 

như cây hương nam núi Liban trồng nơi nhà Chúa trong 

Đền Thánh Người”. Đó là lời Giáo Hội ca tụng Thánh 

Giuse trong ngày lễ kính Ngài. 

Đọc Phúc Âm, chúng ta thấy các thánh sử đã tóm 

cuộc sống thánh thiện và gương mẫu của Thánh Giuse 

trong hai tiếng ngắn ngủi nhưng bao hàm đầy đủ ý nghĩa. 

Ngày Chúa Giêsu bắt đầu cuộc sống công khai, 

cũng là ngày chấm dứt sứ mạng của Thánh Giuse. Ngài 

êm đềm trút hơi thở cuối cùng trong tay Chúa Giêsu và 

Mẹ Maria. 

Hằng năm Giáo Hội mừng kính Ngài vào hai lễ 

riêng biệt: 

- Ngày 19.3, kính Thánh Giuse là bạn trăm năm 

Đức Maria. 

- Ngày 1.5, kính Thánh Giuse thợ và nhận Ngài là 

quan Thầy của giới cần lao. 
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Chúng ta hãy chạy đến cùng Thánh Giuse, vì 

Ngài rất có thần thế trước mặt Chúa, chắc chắn Ngài 

không nỡ từ chối lời cầu xin của chúng ta. 

LỜI NGUYỆN 

Lạy Cha, Cha đã trao phó Đức Giêsu cho Thánh 

Cả Giuse, và Thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong 

giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời Thánh 

nhân cầu thay nguyện giúp, cho Giáo Hội biết luôn luôn 

cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình Người đã 

khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị 

cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến 

muôn thuở muôn đời. Amen. 

 

NGÀY 14 THÁNG 9 

SUY TÔN THÁNH GIÁ 

Lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay bắt nguồn từ 

Giêrusalem. 

Ngày 13.9.335 người ta long trọng cung hiến 

thánh đường Anastasis do hoàng đế Constantin ra lệnh 

cho xây trên mồ của Chúa Giêsu. Ngày 13.9 cũng là ngày 

kỷ niệm việc tìm được Thánh Giá thật. Ngày 14.9, một 

ngày sau cuộc thánh hiến thánh đường, người ta đã 

chưng Thánh Giá thật trong thánh đường mới để cho dân 

chúng lần đầu tiên đến tôn thờ, kính viếng. 

Sau này, người ta liên kết thánh lễ này với việc 

hoàng đế Heraclius chiếm lại được Thánh Giá thật vào 

năm 628; trong một trận chiến, người Ba Tư theo Hồi 

Giáo đã chiến thắng và lấy đi cây Thánh Giá này. 

Heraclius phải chiến đấu cật lực để đem Thánh Giá trả về 

chỗ cũ. 
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LỜI NGUYỆN 

Lạy Cha, Cha đã muốn cho Con Một Cha chịu 

khổ hình Thập Giá để cứu chuộc loài người. Xin cho 

chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây Thập 

Giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy 

tôn. Chúng con cầu xin ... 

 

NGÀY 15 THÁNG 9 

ĐỨC MẸ SẦU BI 

 

Những người con của Đức Mẹ mới mừng lễ Sinh 

Nhật của Mẹ được một tuần (ngày 8.9) thì lại ngậm ngùi 

trong ngày lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi. Có phải vì vô tình mà 

Giáo Hội đặt hai ngày lễ đó cách nhau có bảy ngày 

chăng? Không đâu, bạn ạ! Giáo Hội muốn thế, để tỏ cho 

chúng ta biết vai trò trọng yếu Chúa dành để cho Đức Mẹ 

cách hiển nhiên ngay sau ngày Sinh Nhật của Đức Mẹ. 

Đức Mẹ có mặt nơi trần gian là để làm Mẹ Chúa Cứu 

Thế. Chúa Giêsu đã cứu chuộc nhân loại bằng đau khổ, 

thì Đức Mẹ hiệp thông cứu chuộc nhân loại cũng phải 

bằng đau khổ. Giờ đây, chúng ta hãy trầm lặng, suy niệm 

những đau khổ của Mẹ chúng ta. Tha thiết và cung kính 

như lúc suy niệm những đau khổ của Đấng Cứu Chuộc 

chúng ta. 

Giáo Hội quy tụ những đau khổ của Đức Mẹ nơi 

trần gian vào bảy biến cố chính. Và do đó, Đức Mẹ được 

tôn xưng là “Đức Mẹ Bảy Sự”. 

1. Đức Mẹ dâng Chúa Hài Nhi vào Đền Thánh và nghe 

lời ông Simêon tiên báo về tương lai bi thảm của 

Chúa Hài Nhi. 
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2. Trước hành động của Hêrôđê muốn tìm giết Chúa, 

Đức Mẹ đã phải ẵm bế Chúa đi lánh nạn không biết 

tới đâu và cũng không biết ngày về. 

3. Năm lễ Vượt Qua tại Giêrusalem, Chúa Giêsu 12 

tuổi, đã để Đức Mẹ và Thánh Giuse lạc Chúa trong 

ba ngày, hoảng hốt và tìm kiếm. 

4. Trên đường lên núi Sọ, Đức Mẹ đã gặp Chúa Giêsu 

với Thập Tự trên vai, với vành gai trên đầu, với tấm 

thân rách nát. 

5. Đức Mẹ dưới chân thập tự treo xác Chúa Giêsu, 

chứng kiến thảm kịch đau thương của Con yêu dấu. 

Trong ba giờ, giữa những hành vi thù hận. 

6. Đức Mẹ ẵm xác Chúa mới được tháo đinh còn mang 

đầy những vết thương kinh khủng. 

7. Và sau cùng, Đức Mẹ chứng kiến cuộc táng xác 

Chúa Giêsu sơ sài và lạnh lùng. 

LỜI NGUYỆN 

Lạy Cha, khi Đức Kitô chịu treo trên Thập Giá, 

Cha đã muốn cho Thánh Mẫu của Người đứng kề bên mà 

thông phần đau khổ. Xin cho Hội Thánh Cha biết noi 

gương Thánh Mẫu mà kết hợp với Đức Kitô chịu khổ 

hình, để mai ngày được Phục Sinh vinh hiển cùng với 

Đức Giêsu-Kitô, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị 

cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn 

thuở muôn đời. Amen. 
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PHẦN IV 

 

PHỤ TRƯƠNG 
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I.  CHIA SẺ LỜI CHÚA 

MỤC ĐÍCH 

1. SỐNG LỜI CHÚA: 

Đó là dấu hiệu chứng tỏ chúng ta yêu Chúa: “Ai 

yêu mến Ta thì vâng giữ Lời Ta” (Ga 14,15). 

2. GIÚP NGƯỜI KHÁC SỐNG LỜI CHÚA: 

Đó là sứ mệnh Chúa dạy chúng ta phải thi hành: 

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn 

đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con 

và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19) 

Để sống Lời Chúa và giúp người khác sống Lời 

Chúa cần họp thành cộng đoàn để chia sẻ kinh nghiệm 

sống Lời Chúa và giúp nhau sống “Quyết tâm”. 

PHƯƠNG THỨC 

A. XEM – XÉT – LÀM . 

1. MỞ : 

a. Cầu xin Chúa Thánh Thần 

b. Kiểm điểm Quyết tâm lần trước. 

2. PHẦN CHÍNH: 

a. XEM  : Đọc Lời Chúa 

b. XÉT : Tìm hiểu Chúa muốn dạy gì? 

Mỗi người đã sống ra sao? 

c. LÀM : Sẽ sống ra sao? 

Rút ra Quyết Tâm và hoa thiêng 

liêng cho từng nhóm. 
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3. PHẦN KẾT: 

a. Mỗi người cầu nguyện tự phát. 

b. Kết thúc bằng một kinh chung hay hát một bài tự chọn. 

* LƯU Ý: 

1. Ngồi vòng tròn để nhìn thấy nhau 

2. Mỗi người đều phát biểu và không quá một phút 

3. Buổi chia sẻ không quá 30 phút. 

4. Mỗi nhóm không quá 10 người. 

5. trưởng nhóm nên chia sẻ trước để gợi ý. 

6. Thư ký ghi chép để tóm kết. 

7. Quyết tâm nên cụ thể 

8. HOA THIÊNG: ngắn, gọn, dễ hiểu. 

9. LỜI NGUYỆN TỰ PHÁT: 

a. Nội dung: 

▪ Nêu lời Chúa hoặc một ý tưởng hay một 

hình ảnh có liên hệ đến chủ đề. 

▪ So sánh tư tưởng, lời nói, hành động của 

mình với Lời Chúa. 

▪ Xin ơn tha thứ, sửa chữa hay quyết tâm sẽ 

sống Lời Chúa. 

b. Kết thúc: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

10. Cần giữ kín những kinh nghiệm không đẹp đã 

nghe được, để khỏi làm mất uy tín cá nhân. 

B. DẤU HỎI – MŨI TÊN – NGỌN ĐÈN. 

1. MỞ: 

a. Cầu xin Chúa Thánh Thần. 

b. Kiểm điểm quyết tâm lần trước. 
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2. PHẦN CHÍNH: 

a. DẤU HỎI: Mỗi người viết vào sổ tay của mình 

những gì mình thắc mắc trong đoạn Tin Mừng 

vừa nghe. 

b. MŨI TÊN: Ghi lại điều gì đánh động khiến 

mình muốn cải thiện đời sống. 

• Sau thời gian làm hai công việc trên, 

trưởng nhóm mời mỗi người nói lên những 

gì mình đã ghi. 

c. NGỌN ĐÈN: Sau đó mỗi người ghi bài học 

mình tâm đắc từ đoạn Tin Mừng. 

3. PHẦN KẾT: 

a. Mỗi người cầu nguyện tự phát. 

b. Kết thúc bằng một kinh chung hay hát một bài 

tự chọn. 

II.    PHƯƠNG THỨC HỘI HỌP 

1. HẰNG THÁNG 

Các Hội viên MTG/TT gặp nhau để cùng cầu 

nguyện, chia sẻ Lời Chúa, học hỏi và kiểm điểm đời sống 

(x.Đ 20) tại:  

a. Cộng đoàn Mến Thánh Giá 

b. Hoặc Giáo xứ nhà, nhưng phải được sự chấp 

thuận của Cha xứ. 

2. CHƯƠNG TRÌNH 

a. Kinh Đức Chúa Thánh Thần. 
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b. Đọc một đoạn tiểu sử hay Bút tích Đức Cha 

Phêrô-Maria Lambert de la Motte. 

c. Lời nguyện: 

“Lạy Cha rất nhân từ, chúng con cảm tạ Cha, đã 

dùng ánh sáng Thánh Linh hướng dẫn Đức Cha Lambert, 

củng cố công việc truyền giáo và tổ chức đời sống Giáo 

Hội tại Châu Á, trên nền tảng vững chắc là hàng giáo sĩ 

địa phương, giới nữ tu bản xứ và những giáo dân nhiệt 

thành, làm điểm tựa cho dân thánh trong thời đại quẫn 

bách cũng như an bình. 

Xin Cha cho chúng con biết noi gương Người, 

yêu mến Đức Giêsu-Kitô Chịu Đóng Đinh, và hy sinh 

phục vụ để cứu rỗi anh chị em đồng loại. 

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả 

Giuse, xin Cha ban cho Người vinh dự được Giáo Hội 

công nhận là gương thánh thiện, và nhiệt tình tông đồ cho 

các chủ chăn và đoàn chiên, để tôn vinh tình thương và 

quyền năng của Cha giữa các dân tộc Á Châu. Nhờ Đức 

Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

d. Học tập theo chương trình Hiệp hội MTG/TT 

ấn định (x. Quy chế Đ 12 – 15) 

e. Chia sẻ kinh nghiệm sống và tin tức 

- Báo cáo chi, thu 

- Ấn định ngày, giờ họp lần tới. 

f. Thánh lễ và/hoặc chia sẻ Lời Chúa hay chầu 

Mình Thánh Chúa kết thúc. 
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III.   CHỨNG THƯ 

CHỨNG THƯ GIA NHẬP 

MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ 

 

Tôi, Tổng Phụ trách Hội Dòng MẾN THÁNH GIÁ .........  

 ...........................................................................................  

Chứng nhận: .......................................................................  

Thuộc Cộng Đoàn: .............................................................  

Vào Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế .............................  

Ngày .........tháng .........  năm .......... 

Tại: .....................................................................................  

Chị Tổng Phụ Trách 

CHỨNG THƯ CAM KẾT TẠM 

Tôi, Tổng Phụ trách Hội Dòng MẾN THÁNH GIÁ .........  

Chứng nhận: .......................................................................  

Thuộc Cộng Đoàn: .............................................................  

Đã CAM KẾT TẠM trong Hiệp Hội MTG/TT .................  

Ngày .........tháng .........  năm .......... 

Tại: .....................................................................................  

Ngày .........tháng .........  năm .......... 

Tại: .....................................................................................  

Chị Tổng Phụ Trách 
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CHỨNG THƯ CAM KẾT VĨNH VIỄN 

Tôi, Tổng Phụ trách Hội Dòng MẾN THÁNH GIÁ .........  

Chứng nhận: .......................................................................  

Thuộc Cộng Đoàn: .............................................................  

Đã CAM KẾT VĨNH VIỄN trong HH/ MTG/TT ..............  

Ngày .........tháng .........  năm .......... 

Tại: ......................................................................................  

Chị Tổng Phụ Trách 
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