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Dẫn Nhập 
 
Đúng 10 năm trước, sau Ơn Khởi Động xẩy ra ngày 11/4/2008, 

những gì về một nhóm loan truyền Lòng Thương Xót 

Chúa (LTXC) mang tên Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) 

bắt đầu được thai nghén, và sau đó xuất hiện một tập sách 

mang tựa đề "Ân Sủng và Tình Thương" (244 trang) hàng chữ 

trong Thị Kiến Fatima cuối cùng ngày 13/6/1929, một thị kiến 

mở màn và báo trước Tấm Ảnh LTXC  được Chúa Giêsu, vào 

ngày 22/2/1931, 20 tháng sau, truyền cho vị nữ tu sứ giả của 

Người ở Dòng Chị Em Mẹ Thương Xót Balan là Chị Thánh 

Faustina Kowalska vẽ ra và phổ biến trên khắp thế giới từ đó 

cho tới nay. 
 

Cuốn "Ân Sủng và Tình Thương" này, xuất bản vào thời điểm 

2/2009, khi Nhóm TĐCTT bắt đầu được thành hình vào Thứ 

Bảy Đầu Tháng 4/4/2009, không ngờ đã được tái bản, mang 

tựa đề Thủ Bản của Nhóm TĐCTT, lần 1 vào năm 2011, lần 2 

vào năm 2014 và lần 3 vào năm 2016 (292 trang), để trao tặng 

làm hành trang cho từng tâm hồn muốn dấn thân loan truyền 

LTXC với Nhóm TĐCTT. Cho đến cuối Tháng 4/2018, tức sau 

Khóa LTXC XXIX ở GP Dallas TX, đã có tất cả gần 600 

cuốn đã ở trong tay của 592 anh chị em TĐCTT. Tạ ơn LTXC. 
 

Trong 10 năm tràn đầy "Ân Sủng và Tình Thương" ấy, biết bao 

nhiêu là kinh nghiệm sơ khởi trong việc sinh hoạt nội bộ về 

nhiều lãnh vực, cũng như trong việc loan truyền LTXC bằng 

các Khóa LTXC ở khắp nơi, cần phải được qui tụ lại và biên 

soạn một cách qui củ để làm nền tảng thiết lập vững chắc cho 

một tổ chức mới mẻ như Nhóm TĐCTT đây. Nhất là vào 

thời điểm Nhóm (từ 2013) muốn xin Giáo Quyền hợp thức 

hóa để trở thành một Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành chính 

thức của Giáo Hội, hoạt động trong lòng Giáo Hội, với tư cách 

của Giáo Hội, như một tác nhân công khai của Giáo Hội. 
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Tập Nội Qui này là thành quả của 10 năm sống LTXC và loan 

truyền LTXC của Nhóm TĐCTT, được đúc kết vào Tháng 

Hoa Đức Mẹ trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 của Nhóm 

TĐCTT, năm xẩy ra biến cố Đại Hội TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn 

Khởi Động, một Ơn Khởi Động từ những lời của ĐTC Gioan 

Phaolô II năm 2002, và là một Ơn Khởi Động đã được Trời Cao 

chứng thực bằng DẤU CHỈ nhận lời làm linh hướng của vị 

linh mục phần tử đầu tiên của nhóm là Cha Giuse Nguyễn 

Tuấn Long, như 2 emails được trao đổi ngay từ đầu dưới đây: 

 

“Hôm nay, Thứ Sáu Đầu Tháng kính Thánh Tâm Chúa trong Tháng 

Thánh Mẫu 5/2008, thời điểm rất thích hợp để xin được gửi đến 

Thày một tập tài liệu mật... để Thày suy nghĩ và nguyện cầu, nhất là 

trong Tuần Phòng dọn mình thụ phong linh mục để chính thức trở 

thành Thừa Tác Viên cho Lòng Thương Xót Chúa, sau đó, xin Thày 

làm ơn cho biết Ý Chúa nhiệm mầu ra sao nhé”. (email ngỏ ý ngày 

2/5/2008 của tâm hồn nhận được Ơn Khởi Động) 

 

“Thật ra, cháu cảm thấy mình rất hèn mọn không xứng đáng làm 

tuyên úy. Vả lại, công việc giáo xứ tương lai xem ra có vẻ rất bận 

rộn, có thể chiếm hết thời gian lo cho phong trào. Tham gia vào hội 

đoàn nào thì mình cũng cần phải có trách nhiệm. Thế nhưng, cháu 

cũng cầu nguyện và suy nghĩ nhiều về lòng thương xót Chúa. Cháu 

cũng có rất nhiều thao thức để làm cho lòng thương xót Chúa được 

mọi người nhận biết và cảm nghiệm. Vậy nếu chú nghĩ cháu phải dấn 

thân theo ý Chúa, thì cháu cũng xin được tiếp nhận lời mời gọi để 

phục vụ và làm sáng danh tình thương của Chúa, nhưng cháu chỉ 

xin chú một điều kiện là cũng phụ giúp cháu trong sứ mệnh mục vụ 

cho phong trào. Nếu được xin chú hãy cùng với cháu giúp tìm thêm 

những tâm hồn có lòng nhiệt huyết để giúp đỡ phong trào phát huy 

lòng thương xót Chúa. Thật vậy, chỉ có lòng thương xót Chúa là 

điểm tựa và là tia hy vọng cuối cùng để con người thật sự có niềm 

tin mình được cứu rỗi và trở nên một trong Thần Khí Ba Ngôi Thiên 

Chúa”. (email hồi âm ngày 19/6/2008 của vị linh mục phần tử tiên 

khởi của Nhóm TĐCTT) 
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I- Nguồn Gốc  
 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương 

(TĐCTT) được khởi động vào Thứ Sáu ngày 

11/4/2008. Một trong những lời của Đức 

Thánh Cha Biển Đức XVI trong bài giảng cho 

lễ giỗ 3 năm của Vị Giáo Hoàng tiền nhiệm 

Gioan Phaolô II qua đời (2/4/2005): "Ngài 

muốn sứ điệp về tình yêu nhân hậu của Thiên 

Chúa được phổ biến tới tất cả mọi người nam nữ, 

và ngài kêu gọi tín hữu hãy trở thành chứng nhân 

cho sứ điệp này”, đã mãnh liệt tác động con 

người chuyên dịch bài vở của Giáo Hoàng và 

Giáo Hội bấy giờ. Đến độ, cả ngày 

hôm ấy đương sự hoàn toàn bị chi phối và chỉ 

nghĩ đến lời này và tìm cách đáp ứng mà thôi. 

 

II- Sáng Lập 
 

1. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chỉ lập 

lại chính lời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II trong bài giảng cung hiến Đền Thờ 

Lòng Thương Xót Chúa ở Balan ngày Thứ 

Bảy 17/8/2002. Khi tìm đọc lại nguyên văn bài 

giảng này của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 

II, cùng với bài giảng cho lễ phong hiển thánh 
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4 vị chân phước Balan của ngài hôm sau, 

Chúa Nhật 18/8/2002, cho đến lúc ấy, đương 

sự càng cảm thấy được thúc động hơn bao 

giờ hết, một thúc động chưa từng có khi 

đương sự đã từng dịch 2 bài giảng này của 

ngài vào chính thời điểm ngài về Balan lần 

thứ 8 ngày 17-18/8/2002: 

2. "Thế giới ngày nay cần đến tình thương của 

Thiên Chúa biết bao! ... Trong tình thương của 

Thiên Chúa thế giới mới tìm thấy hòa bình và 

nhân loại mới tìm thấy hạnh phúc! Tôi ký thác 

công việc này cho Anh Chị Em thân mến... cho tất 

cả mọi người sùng mộ Lòng Thương Xót 

Chúa" (17/8); "Chúng ta được kêu gọi đặc biệt để 

loan báo sứ điệp này trước thế giới. Chúng ta 

không thể lơ là với sứ vụ này...Thiên Chúa đã 

chọn thời đại của chúng ta cho mục đích này... Đã 

đến thời giờ cần phải mang sứ điệp của Chúa Kitô 

đến cho mọi người" (18/8) 

3. Nếu không có những lời thúc động đặc biệt 

này của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ 

chẳng bao giờ có một nhóm mang danh xưng 

Tông Đồ Chúa Tình Thương, thì phải công 

nhận rằng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II là chính Vị Sáng Lập của Nhóm Tông Đồ 

Chúa Tình Thương vậy. 

 

III- Danh Xưng 
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1. Chính từ Ơn Khởi Động "loan báo sứ điệp 

này", Sứ Điệp Lòng Thương Xót Chúa, bằng 

cách "làm chứng nhân cho sứ điệp này", cho 

một "thế giới ngày nay cần đến tình thương của 

Thiên Chúa biết bao!" mới xuất hiện Nhóm 

Tông Đồ Chúa Tình Thương, như 

một đáp ứng thời đại với Tình Yêu Thương 

Xót của Thiên Chúa.  

2. Danh từ kép "Tình Thương" trong danh xưng 

của nhóm là 2 chữ ghép từ thành 

ngữ "Tình Yêu Thương Xót" (Merciful Love) 

quen gọi là Lòng Thương Xót Chúa (Divine 

Mercy). Bản tính của "Thiên Chúa là Tình 

Yêu" (1Gioan 4:8,16), nhưng ưu phẩm tối 

thượng của Ngài làm nên căn tính (identity) 

của Ngài là Thương Xót, một ưu phẩm là 

chính căn tính và cũng là chân dung của “Vị 

Thiên Chúa là Tình Yêu”. Bởi thế, danh 

xưng Tông Đồ Chúa Tình Thương là danh 

xưng được rút gọn từ cả một câu dài "Tông Đồ 

của Vị Thiên Chúa là Tình Yêu Thương Xót", 

một danh xưng bao gồm cả bản tính “tình 

yêu” và căn tính “thương xót” của Thiên Chúa, 

hơn là chỉ căn tính “thương xót” Ngài thôi. 

3. Ngoài ra, Tông Đồ Chúa Tình Thương 

(TĐCTT) mang tính cách là một vai trò, tính 

cách về nhân sự, như Đạo Binh Hồn 

Nhỏ, Đạo Binh Đức Mẹ, Đạo Binh Xanh v.v., 

hơn là một sự việc, một tính chất, một việc 



Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương 

 8 

làm, có chiều kích "phong trào", như chính 

danh xưng của một số đoàn thể cho thấy, 

như Phong Trào Cursillo, Phong Trào Linh 

Thao Đồng Hành, Phong Trào Canh Tân Đặc 

Sủng v.v. Từ ngữ "Nhóm" trước TĐCTT đây 

ám chỉ "Nhóm 12 / the Twelve" (Marco 11:11; 

1Corinto 15:5), và Nhóm 12 đây còn ai khác 

ngoài 12 Tông Đồ, một con số bất khả phân 

ly với vai trò Tông Đồ, thành phần chứng nhân 

tiên khởi của Chúa Kitô.  

4. Vì là "Tông Đồ", Tông Đồ Chúa Tình Thương, 

nên Tông Đồ Chúa Tình Thương cũng chỉ là 

một nhóm nhỏ về tinh thần, để LTXC vô cùng 

cao cả vĩ đại nhờ đó mới có thể thực sự và 

hoàn toàn thần hiển hay hiển linh nơi họ. Đó 

là tất cả lý do hiện hữu của chữ "Nhóm" trước 

danh xưng TĐCTT, một danh xưng ở tiếng 

Anh là: "The Viet Apostolate of Divine Mercy". 

 

IV- Mục Đích 
 

Danh xưng Tông Đồ Chúa Tình Thương 

(TĐCTT) đã thực sự gói ghém tất cả bản 

chất và mục đích của một Nhóm Kitô hữu 

thiện chí muốn đáp ứng lời kêu gọi của 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II này rồi. 

Thật vậy, Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương 

được hình thành là để trở thành một lực 

lượng chứng nhân của Vị Thiên Chúa là Tình 
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Yêu Thương Xót, trong Thời Điểm Thương 

Xót, nhờ đó Lòng Thương Xót Chúa (LTXC) 

được tỏ hiện và hiển linh trong một thế giới 

càng văn minh con người càng bạo loạn và tự 

diệt ngày nay: "Thế giới ngày nay cần đến 

Lòng Thương Xót Chúa biết bao" (ĐTC Gioan 

Phaolô II: 17/8/2002). 

 

V- Ơn Gọi 
 

1. Để trở thành một lực lượng chứng nhân của 

Vị Thiên Chúa là Tình Yêu Thương Xót, 

Nhóm TĐCTT được kêu gọi sống làm sao để 

có thể cảm nghiệm được LTXC hơn ai hết và 

hơn bao giờ hết. Bằng không, họ sẽ không thể 

nào có thể hoàn thành được mục đích của 

mình là làm chứng cho LTXC, những gì 

họ không thực sự nhận biết và cảm nghiệm.  

2. Bởi thế, ơn gọi của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình 

Thương liên quan đến bản thân của mỗi một 

phần tử của Nhóm. Ở chỗ, họ được kêu 

gọi để trở thành Điểm Hẹn Thần Linh 

giữa  LTXC với tình trạng khốn khổ của con 

người, đúng ý nghĩa kép của danh từ Lòng 

Thương Xót (Mercy) theo tiếng Latinh 

Misericordia (từ gốc misericors), một từ ngữ  

bao gồm nghĩa khốn cùng (misereri/misery) 

và nghĩa tấm lòng (cor/heart). Họ được kêu 

gọi hãy để cho Lòng Thương Xót Chúa tỏ 
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hiện nơi họ, khi sa ngã hay lúc khổ đau, bằng 

tất cả lòng tin tưởng của họ vào LTXC  ở mọi 

nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. 

 

VI- Sứ Vụ 
 

1. Nếu Ơn Gọi của Nhóm TĐCTT liên quan đến 

bản thân của từng TĐCTT thì Sứ Vụ của 

Nhóm TĐCTT liên quan đến chủ trương 

và hoạt động của Nhóm. Ơn Gọi có thể được 

coi như lãnh vực nội tâm của Nhóm TĐCTT, 

và Sứ Vụ được coi như lãnh vực hoạt động 

của Nhóm TĐCTT, xuất phát từ nội tâm đầy 

cảm nghiệm LTXC của mình.  

2. Sứ Vụ của Nhóm TĐCTT đó là chủ trương và 

thực hiện việc loan truyền LTXC qua những 

Khóa Lòng Thương Xót Chúa, cũng như bằng 

các việc phục vụ bác ái và dấn thân truyền 

giáo. Hai việc làm này cần phải liên kết với 

nhau bất khả phân ly như hình với bóng.  

3. Cả hai việc loan truyền LTXC này đều bắt 

nguồn từ thái độ "Chúa Giêsu trông thấy 

thì động lòng thương" (Mathêu 9:36 & 14:14):  

4. Nhóm TĐCTT  loan truyền LTXC bằng các 

Khóa Lòng Thương Xót Chúa - vì "Chúa Giêsu 

trông thấy thì động lòng thương" nên tuyển 

chọn và sai các tông đồ đi rao giảng cho các 

con chiên lạc Nhà Israel đang bơ vơ như 

chiên không chủ chiên (xem Mathêu 10:1-6);   
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5. Nhóm TĐCTT loan truyền LTXC bằng việc 

phục vụ bác ái, cứu trợ về thể lý của những 

người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa 

Kitô, vì "Chúa Giêsu trông thấy thì động lòng 

thương" cũng đã hóa bánh ra nhiều và trao 

cho các tông đồ để phân phát nuôi dân chúng 

theo Người bị đói (xem Mathêu 14:15-21).  

 

VII- Huy Hiệu  
 

1. Thái độ "Chúa Giêsu trông thấy thì động lòng 

thương" trong hai đoạn Phúc Âm của Thánh 

ký Mathêu trên đây (VI) liên quan đến 2 việc 

loan truyền LTXC chính yếu theo Sứ Vụ của 

Nhóm TĐCTT, được phản ảnh chính xác nơi 

Huy Hiệu của Nhóm TĐCTT, một Huy Hiệu 

bao gồm 3 yếu tố bất khả thiếu và bất khả 

phân ly để Sống LTXC là con mắt, con ngươi 

và con người.  

2. Con mắt không thể thấy nếu không có con 

ngươi - nhưng con ngươi thể lý chỉ thấy toàn 

là những gì tự nhiên, không thể thấy được tất 

cả sự thật về bản thân mình cũng như về tha 

nhân, nếu không biết nhìn nhau bằng tấm 

lòng cảm thương: đó là lý do Huy Hiệu của 

Nhóm TĐCTT có con tim đỏ ở giữa, một con 

tim chất chứa hình ảnh Người Samaritanô 

Nhân Lành "trông thấy thì động lòng thương" 

(Luca 10:33), một con người đang dấn thân 
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cứu vớt nạn nhân đáng thương xa lạ nhưng 

vẫn được coi là anh em của mình.   

3. Con Người Samaritanô Nhân Lành là dụ ngôn 

về hình ảnh và thái độ tuyệt vời của LTXC 

được hiện thực nơi Chúa Giêsu Kitô, Vị Thiên 

Chúa Nhập Thể và Vượt Qua, Đấng đã cứu 

nạn nhân loài người bị bọn ngụy thần gian ác 

tấn công ngay từ ban đầu, đang ngấp ngoái 

trên trần gian, cần được cấp cứu (xem Luca 

10:30), bằng cách “trông thấy thì động lòng 

thương” nạn nhân (câu 33), đến độ cảm thấy 

xót xa đau đớn khốn khổ như nạn nhân, thậm 

chí đã chịu khốn khổ với nạn nhân và chịu 

đau khổ thay nạn nhân (câu 34), cho đến khi 

nạn nhân được hoàn toàn chữa lành (câu 35). 

4. Huy Hiệu TĐCTT được đeo vào cổ của các 

tân TĐCTT trong nghi thức tuyên hứa gia 

nhập Nhóm TĐCTT, và chỉ đeo khi mặc đồng 

phục tham dự các nghi thức phụng vụ hay 

các giờ kinh nguyện thiêng liêng. 

 

VIII- Hiệu Ca (phụ bản trang 48) 

 

1. Bài "Hiện Thân Từ Ái" là bản Hiệu Ca 

của TĐCTT, bao gồm điệu nhạc có tính cách 

hành khúc phấn khởi, kèm theo những lời ca 

phản ảnh trung thực tất cả ý nghĩa của Huy 

Hiệu TĐCTT:  
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2. "Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy 

sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho 

Chúa, con nguyện thương mến cả nhân 

gian" (Điệp Khúc mở) - "Xin cho con mắt 

thương xem mọi người là anh em, xin cho con tim 

cao cả yêu người như Chúa đã; xin cho con mắt 

thương xem, mọi người là anh em, xin cho con 

tim cao cả yêu người như Chúa đã - yêu" (Điệp 

Khúc kết).  

3. Vì “con là hiện thân của Chúa nhân từ, Đấng làm 

mưa trên kẻ lành người dữ, làm nắng soi cả kẻ dữ 

người lành, như Cha hiền rộng lượng thật muôn 

vàn” (Phiên Khúc 1), và “con là chứng nhân của 

Chúa Kitô, Đấng đã đến không phải để luận phạt, 

nhưng đã đến để cứu người trầm hư, như mục tử 

kiếm tìm con chiên lạc” (Phiên khúc 2). 

4. Bài Hiệu Ca này cần phải được hát lên để kết 

thúc mỗi cuộc hội ngộ chung, hay trước khi 

lên đường thi hành Sứ Vụ bác ái hoặc truyền 

giáo, hay trong nghi thức tuyên hứa của các 

tân TĐCTT, lúc họ đang được đeo huy hiệu.  

 

IX- Linh Đạo  
 

Linh Đạo của Nhóm TĐCTT gắn liền với Huy 

Hiệu của mình cũng như với câu tâm niệm 

ở bên dưới mỗi Tấm Ảnh LTXC: "Giêsu ơi, con 

tin nơi Chúa!". Thật vậy:  
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1- Tột đỉnh trọn lành của Kitô hữu là thành 

phần môn đệ Chúa Kitô, Đấng đã "yêu cho 

đến cùng" (Gioan 13:1), là Đức Ái Trọn Hảo 

(perfectae caritatis), ở chỗ biết "thương xót 

như Cha trên trời là Đấng thương xót" (Luca 

6:36).  

2- Thế nhưng để sống đức ái trọn hảo ấy, tức là 

ở chỗ "yêu nhau như Thày đã yêu các con" 

(Gioan 13:34; 15:12), một mức độ tự 

mình TĐCTT không thể đạt tới, nếu không để 

cho Chúa Kitô chiếm đoạt mình và sống 

trong mình.  

3- Mà muốn Chúa Kitô chiếm đoạt và sống 

trong mình, nhờ đó Người có thể tiếp tục 

"yêu cho đến cùng" trong chúng ta và qua 

chúng ta, TĐCTT phải hoàn toàn và tuyệt đối 

tin vào Người ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết 

mọi sự. 

 

X- Quan Thày   
 

1. Nếu linh đạo của Nhóm TĐCTT là "Giêsu ơi 

con tin nơi Chúa" để có thể "thương xót như 

Cha", hay để LTXC được tỏ hiện nơi bản thân 

TĐCTT như thế, thì mẫu gương để TĐCTT 

noi theo bắt chước, ngoài LTXC và Mẹ Maria, 

Thánh Mẫu Thương Xót, chính là Chị Thánh 

Faustina, vị sứ giả của LTXC, người nữ tu đã 

chẳng những được nhiều đặc sủng mà còn 
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phải chịu biết bao nhiêu là đau khổ cả về đức 

tin, lẫn tâm lý và thể lý, nhưng chị vẫn sẵn 

sàng trở thành tế vật với tất cả lòng tin tưởng 

của mình, bằng cách sẵn sàng và vui 

lòng chịu đựng tất cả mọi hậu quả gây ra 

bởi tội lỗi của tội nhân thay cho họ để LTXC 

trở thành phần rỗi của họ. 

2. Bởi thế, nếu Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 

là Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT, vị thánh 

cũng trở thành tế vật cho LTXC vào những 

ngày tháng cuối đời của mình trên giường 

bệnh, thì Chị Thánh Faustina chính là Thánh 

Quan Thày của Nhóm TĐCTT. Hằng năm, 

nếu Nhóm TĐCTT mừng Lễ Thánh Quan 

Thày Faustina Kowalska của mình vào ngày 

5/10 thì cũng mừng Lễ Thánh Sáng Lập của 

mình vào ngày 22/10.  

3. Nhóm TĐCTT địa phương nào cũng có thể 

nhận 1 vị Thánh Quan Thày, như Thánh 

Phanxicô Assisi, Têrêsa Calcutta, Gioan 

Vianey, Gioan-Phaolô II, Faustina, hai 2 

Thánh trẻ Fatima là Phanxicô và Giaxinta v.v. 

 

XI- Sống Đạo  
 

Vì là TĐCTT, mỗi phần tử phải cố gắng thực 

hiện những việc đạo đức và tông đồ mang 

tính chất thương xót: 
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1. Việc đạo đức: Nếu được dự lễ và hiệp lễ hằng 

ngày; lần Chuỗi Mân Côi và Chuỗi Thương 

Xót mỗi ngày; Chầu Thánh Thể vào Thứ 

Sáu Đầu Tháng; Đền Tạ Đức Mẹ vào Thứ 

Bảy Đầu Tháng; xưng tội hằng tháng; tĩnh 

tâm mỗi năm một lần; tìm dịp hy sinh hãm 

mình và chấp nhận mọi thánh giá đau khổ để 

nên thánh và cứu các linh hồn v.v. 

2. Việc tông đồ: phục vụ hội đoàn, cộng đoàn hay 

giáo xứ tùy theo khả năng và hoàn cảnh của 

mình; tham gia hay/và đóng góp vào việc 

bác ái cứu trợ hoặc vào việc truyền giáo của 

chung Nhóm; thăm hỏi anh chị em bị yếu đau 

tật nguyền; giúp đỡ những anh chị em nạn 

nhân bởi thiên tai hoặc nhân tai v.v. 

 

XII- Sinh Hoạt  
 

Chúa Giêsu qui tụ thành phần môn đệ của 

Người thành một Giáo Hội duy nhất, thánh 

thiện, công giáo và tông truyền. TĐCTT 

cũng được LTXC qui tụ lại thành một Nhóm 

để sống LTXC và để loan truyền LTXC, cần 

phải gắn bó với nhau trong tình bác ái yêu 

thương hiệp nhất, qua việc tích cực: 

1. Tham dự các buổi hội ngộ nhóm hằng tháng 

hay định kỳ ở địa phương của mình, để cùng 

nhau cầu nguyện, học hỏi, chia sẻ và nâng đỡ 

nhau sống LTXC;   
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2. Tham dự các cuộc hội ngộ tĩnh tâm hằng năm 

để càng ý thức hơn về LTXC;  

3. Tham dự các giờ hội ngộ thiêng liêng chung 

nhóm như Chầu Thánh Thể và Đền Tạ Mẹ 

hằng tháng; 

4. Tham dự các lần hội ngộ tang chế nội bộ;  

5. Tham gia các hoạt động phục vụ bác ái xã hội 

hay cứu trợ thảm họa ở nhóm địa phương 

hay với tổng nhóm. 

 

XIII- Cơ Cấu 
 

1. Như trong Giáo Hội có hai thứ dòng tu chính 

là dòng kín và dòng hoạt động, Nhóm 

TĐCTT cũng có 2 thành phần: nội tâm và 

hoạt động. Các phần tử TĐCTT nội tâm là 

những TĐCTT bị yếu bệnh, không thể sinh 

hoạt hay phục vụ như các phần tử hoạt động.  

2. Các phần tử TĐCTT nội tâm không thể tham 

dự Khóa LTXC thì sẽ nghe một trong những 

bộ CD về LTXC do Nhóm TĐCTT thực hiện 

và phổ biến, sau đó, nếu được tác động thì 

ghi danh tham gia và tuyên hứa tại nhà, trước 

Ảnh LTXC và được chủ sự bởi Cha Linh 

Hướng, hay nếu không có cha linh hướng 

thì trước sự hiện diện của một TĐCTT đại 

diện trung ương ở địa phương, hay được ủy 

nhiệm, và một số TĐCTT khác.  
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3. Vùng nào hay miền nào có đông 

TĐCTT, điển hình nhất là ở Giáo Phận 

Orange California, số TĐCTT ở đó được chia 

ra thành từng tiểu nhóm để hội ngộ với 

nhau, để kêu gọi nhau tham dự sinh hoạt 

chung của nhóm chính, để giúp nhau chuyên 

chở khi cần tham dự chung, để cùng nhau 

phục vụ khi được nhóm chính kêu gọi hay 

phân chia. 

4. Ngoài ra, về tinh thần, Nhóm TĐCTT còn có 

một ngành đặc biệt nữa, đó là ngành Hiệp Sĩ 

Trái Tim Mẹ, được thành lập đúng vào Lễ Mẹ 

Vô Nhiễm, 8/12/2017, trong Năm Mừng Kỷ 

Niệm Bách Niên Thánh Mẫu Fatima, với đợt 

tuyên thệ đầu tiên là 45/48 anh chị em 

TĐCTT, trong đó có cả vị phó tổng linh 

hướng của Nhóm TĐCTT, và là vị linh hướng 

riêng của Nhóm TĐCTT-HSTTM.  

5. Thành phần HSTTM vẫn là TĐCTT, nhưng 

dấn thân hơn nữa trong việc gia nhập Đạo 

Binh Dàn Trận của Mẹ Maria (xem Diễm Ca 

6:10), để trở thành cảm tử quân trong một 

trận Hận Thù Quyết Thắng với đạo quân hỏa 

ngục, cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 

Tội Mẹ Maria Toàn Thắng trong Thời Điểm 

Thương Xót hiện nay. Theo Bí Mật Fatima  

1917 (và cả Bí Mật La Salette 1846), có thể nói: 

"TĐCTT là HSTTM của LTXC cho 'một thế giới 
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cần đến LTXC biết bao'". TĐCTT-HSTTM có 

Thủ Bản riêng.  

 

XIV- Phục Vụ 
  

1. Nhóm TĐCTT được chia ra làm hai cấp: cấp 

trung ương (theo quốc gia, hay quốc tế 

tùy theo mức độ phát triển của Nhóm sau 

này) và cấp địa phương (theo giáo phận).  

2. Cấp nào cũng có Ban Phục Vụ, bao gồm các 

vai trò Tổng Vụ (cấp trung ương trong quốc 

gia hoặc quốc tế) hay Phận Vụ (cấp địa 

phương ở giáo phận - chữ Phận ghép với chữ 

Vụ thành Phận Vụ ở đây ám chỉ trong 

mỗi giáo Phận địa phương đều có một 

người đảm nhiệm trách Vụ điều hành Nhóm 

TĐCTT), và vai trò Phó Vụ, Ký Vụ, Quĩ Vụ.  

3. Vai trò Tổng Vụ và vai trò Phận Vụ 

phải được Đại Hội bầu chọn, rồi chính Tổng 

Vụ hay Phận Vụ tự thành lập Ban Phục Vụ 

cho nhiệm kỳ của mình, nhưng với sự phê 

chuẩn của Cha Tổng Linh Hướng (ở cấp 

trung ương) hay Cha Linh Hướng (ở cấp địa 

phương).   

4. Ban Phục Vụ trung ương hay địa phương, 

bao gồm các vai trò được gọi là Tổng Vụ viên 

(cấp trung ương) hay Phận Vụ viên (cấp địa 

phương), Phó Vụ viên, Ký Vụ viên và Quĩ Vụ 

viên, được bầu chọn để cùng nhau phân 
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nhiệm mà phục vụ Nhóm TĐCTT được ủy 

thác cho mình, theo đúng tinh thần và đường 

hướng của nhóm, được ấn định trong Nội 

Qui và Thủ Bản. 

 

XV- Đại Hội 
 

1. Thời hạn: Đại Hội cấp địa phương 3 năm một 

lần, và đại hội cấp trung ương cũng 3 năm 

một lần.  

2. Thời điểm: Đại Hội cấp địa phương, được triệu 

tập vào dịp Lễ Thánh Quan Thày Faustina 

mùng 5/10, hay thời điểm cuối tuần gần lễ 

này. Đại Hội cấp trung ương, nên triệu tập vào 

Lễ Thánh Sáng Lập Gioan Phaolô II 

ngày 22/10, hay thời điểm cuối tuần gần lễ 

này.  

3. Tham dự: Đại Hội cấp trung ương chỉ bao gồm 

Ban Phục Vụ trung ương đương nhiệm, các 

Ban Phục Vụ trung ương trong quá khứ,  các 

Ban Phục Vụ  địa phương, và 3 đại biểu của 

từng Nhóm TĐCTT địa phương. Đại Hội 

cấp địa phương bao gồm Ban Phục Vụ  đương 

nhiệm, các Ban Phục Vụ mãn nhiệm, Ban Phục 

Vụ  trung ương đương nhiệm, các trưởng tiểu 

nhóm thuộc địa phương của mình. (Những 

Nhóm TĐCTT địa phương ít người và gần nhau, 

từ 72 trở xuống, con số 72 môn đệ - xem Luca 

10:1, hợp lại thành một Nhóm TĐCTT địa phương 
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của từng vùng, và có thể tổ chức Đại Hội theo 

vùng). 

4. Mục đích: Đại Hội cấp trung ương hay Đại Hội 

cấp địa phương có mục đích ôn cố nhi tri ân, 

làm sao cho chung Nhóm càng yêu thương 

hiệp nhất với nhau hơn, và phục vụ đắc lực 

hơn, theo đúng ơn gọi và sứ vụ TĐCTT của 

mình. Ngoài ra, Đại Hội cũng là dịp để bầu 

chọn lại vai trò Tổng Vụ (cấp trung ương) hay 

vai trò Phận Vụ (cấp địa phương), một vai 

trò được bầu chọn từ 3 ứng cử viên được đề 

cử nhiều nhất. Ai trong 3 người được nhiều 

phiếu nhất trong Đại Hội là dấu hiệu 

người ấy được Chúa chọn để phục vụ anh chị 

em TĐCTT của mình theo gương nữ tỳ xin 

vâng Maria (xem Luca 1:38). 

5. Hiệu lực: Đại Hội phải hội đủ 2/3 tham dự viên 

(như ở số 3 trên đây), và phải có sự hiện diện 

của Cha Linh Hướng theo cấp. Các quyết định 

của Đại Hội phải được Cha Linh Hướng 

chuẩn nhận mới được ban hành. 
 

XVI-  Tổng Vụ / Phận Vụ 
 

1. Vai trò Tổng Vụ trung ương cần phải hội đủ 

những điều kiện sau đây: 

a-  Về tinh thần: sống LTXC gương mẫu 

b-  Về liên hệ: biết hiệp nhất yêu thương  

c-  Về kiến thức: thông hiểu Sứ Điệp LTXC 
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d-  Về khả năng: biết quán xuyến và điều hành 

e-  Về tuổi đời: từ 40 trở lên  

2. Vai trò Phận Vụ ở địa phương chỉ cần tối thiểu 

33 tuổi là đủ, nhưng cũng cần phải hội đủ 

các điều kiện khác như vai trò Tổng Vụ. 

3. Nhiệm kỳ của vai trò Tổng Vụ và Phận Vụ là 3 

năm, và cả hai đều được tái nhiệm thêm 2 

nhiệm kỳ, tức 3 nhiệm kỳ liên tục, bất kể tuổi 

đời, nếu còn được tín nhiệm và ủy nhiệm. 

  

XVII- Tuyên Thệ  
 

Nghi thức tuyên thệ nhậm chức tân Ban Chấp 

Hành trung ương hay địa phương được diễn 

tiến trong lễ thứ tự như sau: 

1. Tổng Vụ viên hay Phận Vụ viên đương 

nhiệm giới thiệu tân Tổng Vụ viên hay Phận 

Vụ viên cùng với các vai trò khác trong 

tân Ban Phục Vụ. Nếu Tổng Vụ viên hay 

Phận Vụ viên được tái nhiệm thì vai trò ký vụ 

từng cấp sẽ kiêm nhiệm việc giới thiệu này. 

2. Cha chủ tế ban mấy lời huấn dụ. 

3. Tân Ban Phục Vụ  quì xuống đọc lời tuyên thệ 

phục vụ (phụ bản trang 43) 

4. Vị Chủ Tế ban phép lành cho tân Ban Phục 

Vụ và giới thiệu với Đại Hội. 
 

XVIII- Tĩnh Tâm  
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1. Nhóm TĐCTT được thành lập với mục đích 

chính yếu, với tư cách chung nhóm, là loan 

truyền LTXC, trước hết và trên hết, bằng các 

Khóa LTXC ở khắp nơi và suốt năm. Năm 

nào cũng có một chủ đề khác nhau về LTXC, 

bao gồm các đề tài hợp với chủ đề chính và 

chung ấy. 

2. Khóa LTXC thường kéo dài từ chiều Thứ 

Sáu đến chiều Chúa Nhật, hay ít là cả ngày 

Thứ Bảy và Chúa Nhật. Bởi vì, mỗi Khóa 

LTXC được chia làm 2 phần hay hai cấp. 

Phần thứ nhất hay cấp thứ nhất, ở 

ngày đầu, cho chung cộng đồng dân Chúa, và 

phần thứ hai hay cấp thứ hai, cho riêng 

những tham dự viên nào muốn chuyên sâu 

về Sứ Điệp LTXC để có thể tham gia với 

Nhóm TĐCTT trong việc loan truyền LTXC. 

3. Khóa LTXC ngay từ ban đầu đã được chủ 

trương free, miễn phí, hay đóng góp ủng hộ 

tùy nghi, theo đúng lời Chúa Giêsu dạy các 

tông đồ: "Các con đã lãnh nhận nhưng không thì 

hãy cho nhưng không" (Mathêu 10: 8).  

4. Thật vậy, nhưng không hay free đây không 

phải chỉ có ý nghĩa về vật chất, mà còn chất 

chứa một ý nghĩa tinh thần rất sâu xa nữa, đó 

là: ban tổ chức không lệ thuộc vào tiền bạc mà 

chỉ vào lòng tin tưởng nơi Chúa Quan Phòng. 

Tham dự viên cũng được free đến và đi bất cứ 

lúc nào tùy lòng của họ với LTXC và hoàn 
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cảnh của họ. Và chính Thiên Chúa cũng free 

tác động thần linh của Ngài nơi bất cứ một 

tâm hồn nào, dù họ chỉ nghe có một bài giảng 

huấn duy nhất (xem Tông Vụ 10:44-48).  
 

XIX- Gia Nhập 
 

1. Điều kiện tối yếu để gia nhập Nhóm 

TĐCTT đó là, sau khi tham dự bất cứ một 

Khóa LTXC do Nhóm TĐCTT tổ chức nào, ở 

bất cứ nơi đâu, mà cảm thấy mình thực sự 

được tác động bởi LTXC, chứ không phải bởi 

bạn bè lôi kéo hay vì nể nang, trong khi chính 

lòng lại còn ngần ngại chưa sẵn sàng. 

Sau đó điền vào mẫu gia nhập và lên tuyên 

hứa trong Thánh Lễ Bế Mạc.  

2. Nơi nào không thể hay không có lễ bế mạc thì 

được thay thế bằng một nghi thức công khai 

thích hợp, vào trước lúc kết thúc Khóa LTXC, 

chẳng hạn trong khi Chầu Thánh Thể, hay 

sau khi Kiệu Ảnh LTXC, nhưng phải có sự 

hiện diện chứng nhận của người đại diện 

Nhóm TĐCTT trung ương hay người được 

trung ương ủy nhiệm. 

 

XX- Tuyên Hứa   
 

Nghi thức tuyên hứa, dù trong lễ hay ngoài 

lễ, đều được diễn tiến thứ tự như sau: 
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1. Vị đại diện trung ương lập lại lời của Thánh 

Sáng Lập Gioan Phaolô làm nên Ơn 

Khởi Động của Nhóm TĐCTT(Nội Qui II.1) 

2. Trưởng Nhóm TĐCTT địa phương giới thiệu 

số dự TĐCTT sau Khóa LTXC (thứ mấy) và 

gọi tên từng người lên tuyên hứa 

3. Linh mục chủ tế hay vị chủ sự ngỏ lời cùng 

dự TĐCTT 

4. Các dự TĐCTT quì xuống đọc Lời Tuyên Hứa 

TĐCTT  (phụ bản trang 45) 

5. Linh mục chủ tế làm phép huy hiệu và nội 

qui TĐCTT (nếu không có linh mục thì huy 

hiệu được làm phép trước hay sau tùy nghi) 

6. Linh mục chủ tế hay vị chủ sự đeo huy hiệu 

cho từng tân TĐCTT (trong khi đó ca đoàn hay 

cộng đoàn tham dự hát bài Hiệu Ca TĐCTT - Nội 

Qui VIII.3) 

7. Vị đại diện trung ương trao Nội Qui cho từng 

tân TĐCTT 

8. Vị đại diện trung ương giới thiệu với chung 

cộng đoàn Dân Chúa và riêng Nhóm 

TĐCTT thành phần tân TĐCTT (cùng 

nhau quay xuống) 

 

XXI- Hội Ngộ 
 

A- Vì là một đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, 

Nhóm TĐCTT cũng cần phải thường xuyên 

gặp gỡ nhau, qua các buổi Hội Ngộ:  
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1. Hội Ngộ Cầu Nguyện: Chầu 

Thánh Thể Thứ Sáu Đầu Tháng, Đền Tạ Đức 

Mẹ Thứ Bảy Đầu Tháng, Giờ Kinh Thương 

Xót v.v.;  

2. Hội Ngộ Tang Chế: Khi có phần tử qua đời hay 

thân nhân của TĐCTT qua đời; 

3. Hội Ngộ Phục Vụ: Bác ái xã hội theo định kỳ, 

như vào Ngày Thế Giới Các Người Nghèo 

Chúa Nhật 33 Thường Niên, hay vào Lễ Chúa 

Chiên Lành Chúa Nhật 4 Phục Sinh v.v.; 

4. Hội Ngộ Học Hỏi: Khi có các khóa trau dồi 

kiến thức đức tin sống đạo; 

5. Hội Ngộ Tĩnh Tâm: Hằng năm cho riêng nội 

bộ, như trước Lễ LTXC, trước lễ Thánh Quan 

Thày hoặc trước lễ Thánh Sáng Lập, hay mở 

đầu và kết thúc một Năm Thánh hay một 

Năm đặc biệt nào đó của Giáo Hội v.v. 

6. Hội Ngộ Hằng Tháng hay Định Kỳ (để chia sẻ 

Phụng Vụ Lời Chúa và cảm nghiệm 

sống LTXC, theo hướng dẫn trong tập Cẩm 

Nang Hội Ngộ của nội bộ). 
 

B- Riêng Hội Ngộ hằng tháng hay định kỳ, diễn 

tiến bao gồm những mục sau đây: 

1-  Hát kính Chúa Thánh Thần; 

2-  Nghe bài Phúc Âm (trong ngày hay cuối tuần) 

3-  Chia sẻ Lời Chúa 

4-  Chia sẻ cảm nghiệm Sống LTXC 

5-  Chuỗi Thương Xót 
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6-  Đọc lại Lời Tuyên Hứa TĐCTT 

7-  Hiệu Ca TĐCTT 

 

XXII- Đồng Phục 
 

Bộ áo polo-shirt đồng phục của Nhóm TĐCTT, 

bắt đầu có từ năm 2014, bao gồm 3 mầu khác 

nhau: Mầu Tím Thương Xót, Mầu Xanh Thánh Mẫu 

và Mầu Trắng Phục Sinh, và mặc vào các dịp Hội 

Ngộ trên đây.  

1. Hội Ngộ Tĩnh Tâm: Thứ Sáu mặc Mầu Tím, 

Thứ Bảy Mầu Xanh và Chúa Nhật Mầu 

Trắng; 

2. Hội Ngộ Tang Chế: Viếng xác mặc Mầu Tím, 

và lễ an táng mặc Mầu Trắng; 

3. Hội Ngộ Cầu Nguyện: Chầu Thánh Thể mặc 

Mầu Tím, và Đền Tạ Đức Mẹ mặc Mầu Xanh; 

4. Hội Ngộ Phục Vụ: mặc Mầu Tím Thương Xót; 

5. Hội Ngộ Hằng Tháng hay Định Kỳ hoặc Học Hỏi: 

mặc tùy nghi theo thời điểm phụng niên. 

 

XXIII-       Ra Nhóm 
 

1. Hội đoàn nào cũng thế, thậm chí đến cả các 

dòng tu trong Giáo Hội, không thể nào 

thoát được tình trạng được gọi thì nhiều mà 

theo đuổi cho tới cùng thì ít, theo quan phòng 
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thần linh của Thiên Chúa và tự do chọn quyết 

của từng người. 

2. Nhóm TĐCTT cũng rất hân hoan đón nhận 

bất cứ ai muốn gia nhập nhóm sau Khóa 

LTXC và được tác động thần linh 

thúc đẩy, đồng thời cũng rất tôn trọng 

quyết định của từng người trong việc tiếp tục 

theo đuổi Ơn Gọi và Sứ Vụ với nhóm hay 

không còn có thể nữa, vì bất cứ lý do nào. 

3. Tuy nhiên, vì lý do tế nhị, đa số tỏ ra ngần 

ngại ngỏ ý xin thôi, mà chỉ tỏ thái độ không 

còn tiếp tục sinh hoạt với nhóm nữa, không 

còn thích hợp, không còn hào hứng như thuở 

ban đầu nữa. 

4. Bởi thế, bất cứ anh chị TĐCTT nào, kể từ sau 

khi tuyên hứa, hay sau lần sinh hoạt cuối 

cùng, không tiếp tục sinh hoạt nữa, liên tục 

trong vòng 2 năm, thì kể như ngụ ý không 

còn muốn tiếp tục là phần tử Nhóm TĐCTT. 

Phần Nhóm TĐCTT địa phương sẽ liên lạc 

với đương sự về vấn đề dứt khoát Ra Nhóm. 

5. Có một số trường hợp họa hiếm, đã từng xẩy 

ra, đó là một số anh chị tuy không sinh hoạt 

thường xuyên với nhóm, bởi một lý do riêng 

nào đó, vẫn theo dõi emails của chung nhóm, 

và khi cần vẫn lên tiếng hay đóng góp, thì kể 

như vẫn gắn bó với nhóm. 

6. Như chính LTXC hằng chấp nhận tất cả mọi 

người và từng người thế nào, Nhóm TĐCTT 
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cũng không bao giờ tự ý loại trừ một ai đã tự 

nguyện tuyên hứa làm TĐCTT. Nhưng 

Nhóm TĐCTT vẫn luôn hân  hoan đón nhận 

lại bất cứ ai và bất cứ lúc nào. 

7. Dầu sao, xét về phương diện công bằng, bao 

gồm quyền lợi và nghĩa vụ, thì Nhóm TĐCTT 

vẫn ưu tiên cho phần tử tích cực sinh hoạt 

và đóng góp của mình hơn là người ngoài, 

hơn là những ai đã từng là phần tử nhưng đã 

tự ngỏ lời hay tỏ dấu ra khỏi nhóm. 
 

XXIV- Qua Đời 
 

Một trong những quyền lợi thiêng liêng hiển 

nhiên của những ai tiếp tục là phần tử của 

Nhóm TĐCTT, đó là chính họ chẳng 

những được chung Nhóm tưởng nhớ khi đau 

yếu bệnh tật, bằng việc cầu nguyện và thăm 

viếng ủi an, nhất là khi qua đời, bằng việc 

Nhóm cầu nguyện, tham dự hậu sự và xin lễ 

cầu hồn; mà thân nhân của họ theo hàng dọc 

là vợ chồng, cha mẹ và con cái, còn được 

nhóm cầu nguyện, tham dự hậu sự nếu có 

thể, và xin lễ cầu hồn 

1. Phần tử qua đời: Nhóm TĐCTT địa phương 

(cấp giáo phận) của phần tử qua đời sẽ thông 

báo chung, sẽ tham dự hậu sự và sẽ xin 1 lễ 

cầu nguyện phần tử quá cố của mình; mỗi 

phần tử thuộc nhóm địa phương có anh chị 
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em qua đời sẽ dâng một Chuỗi Thương Xót 

cầu cho người anh chị em của mình khi 

nhận được ai tín hay cáo phó. Ngoài ra, 

Nhóm địa phương tiếp tục xin 1 lễ giỗ 1 năm 

cho người anh chị em qua đời của mình. Phần 

tử nào ra nhóm qua đời, nếu biết tin, nhóm địa 

phương cũng cầu nguyện và tham dự hậu sự. 

2. Phận Vụ qua đời: TĐCTT trung ương (cấp quốc 

gia hay quốc tế) sẽ thông báo chung về người 

anh chị em Phận Vụ đương nhiệm, kể cả các 

Phận Vụ viên đã mãn nhiệm, của mình 

qua đời, sẽ tham dự hậu sự, sẽ xin 1 lễ cầu hồn 

cho người anh chị em đã từng xả thân phục vụ 

nhóm ở cấp của mình, và sẽ xin 1 lễ vào ngày 

giỗ 1 năm và 1 lễ vào ngày giỗ 3 năm. Mỗi 

TĐCTT dâng một Chuỗi Kinh Thương Xót cầu 

cho Phận Vụ viên qua đời này. Riêng Nhóm 

TĐCTT địa phương có Phận Vụ viên 

qua đời cũng xin các lễ và tham dự hậu sự cho 

Phận Vụ viên của mình như trung ương xin và 

làm.  

3. Tổng Vụ qua đời: dù là đương nhiệm hay mãn 

nhiệm, được hưởng như nhau Chuỗi Thương 

Xót của tất cả mọi phần tử TĐCTT và đầy đủ 

các lễ xin như trường hợp Phận Vụ viên địa 

phương qua đời, nhưng không phải chỉ 

một địa phương mà là tất cả các Nhóm 

TĐCTT ở mọi địa phương (cấp giáo phận) xin lễ 

cầu cho. 
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4. Linh Hướng qua đời: dù là đương nhiệm hay 

mãn nhiệm, được hưởng như nhau các kinh 

nguyện riêng của phần tử TĐCTT, được 

chung Nhóm tham dự hậu sự, và được quí cha 

linh hướng dâng một thánh lễ cầu nguyện cho. 

Các vị linh hướng là phần tử chính thức của 

Nhóm, còn được nhóm dâng thêm 2 Chuỗi 

Thương Xót (là 3 chuỗi, mỗi ngày một 

chuỗi) cầu cho ngài. 

5. Thân nhân qua đời: Nhóm TĐCTT địa phương, 

khi nhận được cáo phó hay ai tín của gia đình 

phần tử TĐCTT về thân nhân (theo hàng dọc: vợ 

chồng, cha mẹ và con cái) của họ qua đời thì sẽ 

xin nhóm địa phương cầu nguyện, sẽ tham dự 

hậu sự (nếu diễn ra ở địa phương của mình), và 

sẽ xin một lễ cầu hồn cho LH thân nhân của 

TĐCTT quá cố. 
 

XXV- Ngân Quĩ 
 

1. Không thể chối cãi được về vấn đề tiền bạc, 

đó là nó chỉ là phương tiện, nhưng "có thực 

mới vực được đạo". Như chiếc xe hơi không 

có xăng sẽ bị nằm đường thế nào, bất 

cứ hoạt động trần tục nào cũng vậy, dù là của 

Giáo Hội, thiếu tiền cũng khó có thể, nếu 

không muốn nói theo tự nhiên là không thể, 

hoạt động.  
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2. Tuy nhiên, theo đức tin, trong việc hoạt động 

tông đồ, chúng ta chỉ đóng vai thừa tác viên 

hay tác nhân của Đấng chọn gọi và sai chúng 

ta đi. Nếu việc chúng ta làm quả thực là 

việc của Thiên Chúa thì Ngài sẽ biết lo, và 

còn lo việc của Ngài hơn chúng ta vô cùng, 

bằng phương hay cách thức của Ngài, và vào 

thời điểm khôn ngoan huyền diệu của Ngài. 

3. Bởi thế, một khi ý thức được mầu nhiệm 

Quan Phòng Thần Linh, chúng ta cứ việc dấn 

thân làm việc của Ngài, với tất cả lòng tin 

tưởng phó thác, đầy ý thức và xác tín rằng: 

"Các con trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của 

Ngài trước, đường lối thánh đức của Ngài, còn 

mọi sự khác sẽ được kèm theo cho các con" 

(Mathêu 6:33). Nếu việc tông đồ là việc của 

Thiên Chúa, tức là việc bởi Thánh Linh, bởi 

quyền năng từ trên cao của Ngài (xem Luca 

1:35; Tông Vụ 1:8), thì hoàn toàn không lệ 

thuộc vào “vàng bạc, túi bị, áo giầy, gậy 

chống…” (Mathêu 10:10) là những gì của con 

người và được con người sử dụng.  

4. Đó là lý do, Nhóm TĐCTT chủ trương tĩnh 

tâm free - miễn phí ngay từ ban đầu hay tự 

nguyện đóng góp. Nhóm cũng chưa từng có 

qui lệ về việc phần tử TĐCTT phải đóng một 

số tiến niên liễm ấn định hằng năm, dù đó là 

việc hợp lý và từng được đề nghị làm. Trái 

lại, tất cả vẫn thăng tiến, mọi thứ chi cho 
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chung nhóm, như xin lễ, in ấn Thủ Bản, sách 

vở để làm tài liệu sinh hoạt, đặt làm Huy 

Hiệu, thuê chỗ sinh hoạt v.v. đều từ Chúa 

ban, hay từ gây quĩ, hay từ nội bộ tự nguyện 

ủng hộ tùy lòng và từng lúc.  

 

XXVI- Tu Chính 
 

1. Trên thế gian này không có gì là toàn hảo 

ngay từ đầu. Tất cả đều như sự sống được 

phát triển từ mầm mống cho đến tầm vóc vẹn 

toàn của nó theo giòng thời gian. Bởi thế, bản 

Nội Qui của Nhóm TĐCTT này cũng không 

thể nào thoát khỏi tiến trình hoàn hảo hóa 

như vậy.  

2. Tuy nhiên, muốn tu chính bản Nội Qui 

này, ở bất cứ một điều khoản nào, cần 

phải được Đại Hội Tổng Nhóm do trung 

ương tổ chức bàn thảo, biểu quyết (bằng phiếu 

kín và phải có ít nhất 2/3 phiếu thuận) và được 

Cha Tổng Linh Hướng phê chuẩn.  

3. Những khoản nào, có tính cách hành chính 

hay thủ tục bề ngoài, không thể hay không 

nên thực thi ở bất cứ địa phương nào, vì lý do 

chính đáng, thì tạm được thích nghi, nhưng 

không được trái nghịch với tinh thần 

và đường hướng LTXC, cũng như với Ơn Gọi 

và Sứ Vụ của Nhóm TĐCTT. 
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PHỤ BẢN 
 

34- Customary / Qui Lệ  

43- Tuyên Thệ 

45- Tuyên Hứa 

48-  Hiệu Ca 

 

 

CUSTOMARY 

The Viet Apostolate of Divine Mercy 

 

Origin: 

 

1. The Viet Apostolate of Divine Mercy is both an 

inspiration from and a response to Blessed Pope 
John Paul II’s following insight and timely 
exhortation: 

    a- “From the beginning of her existence the 

Church, pointing to the mystery of the Cross and the 

Resurrection, has preached the mercy of God, a 

pledge of hope and a source of salvation for man. 

Nonetheless, it would appear that we today have been 

particularly called to proclaim this message before the 
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world. We cannot neglect this mission, if God 

himself has called us to it through the testimony of 

Saint Faustina. God has chosen our own times for 

this purpose. …” 

     b. “The message of merciful love needs to resound 

forcefully anew. The world needs this love. The hour 

has come to bring Christ’s message to everyone: to 

rulers and the oppressed, to those whose humanity 

and dignity seem lost in the mysterium iniquitatis. 

The hour has come when the message of Divine 

Mercy is able to fill hearts with hope and to become 

the spark of a new civilization: the civilization of 

love.” (Błonie, Kraków, 18 August 2002, no. 3) 

 

Mission: 

 

2. The mission of the Viet Apostles of Divine Mercy 

is: “To resound forcefully anew the message of merciful 

love to everyone in order to fill hearts with hope and to 

become the spark of civilization of love”. 

 

Spirituality: 

 

3. The Viet Apostles of Divine Mercy tries to 

continue the role of Saint Faustina in witnessing to 

the Divine Mercy according to what was instructed 

by Jesus in her Diary, including both interior - 

experience of Divine Mercy, and exterior - 

proclamation of Divine Mercy:  



Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương 

 36 

a. Experience of Divine Mercy: “I desire that your 

heart be formed after the model of My merciful 

Heart. You must be completely imbued with My 

mercy” (Diary 167); “I desire that you be entirely 

transformed into love and that you burn ardently as 

a pure victim of love” (Diary 726). 

b. Proclamation of Divine Mercy: “Apostle of My 

mercy, proclaim to the whole world My 

unfathomable mercy.” (Diary 1142); “you are to be 

My living reflection, through love and mercy... be 

always merciful toward other people, and especially 

toward sinners.” (Diary 1446) 

 

4. There are three steps in order to “be always merciful 

toward other people”, per Jesus’ teaching, as follows: 

“I am giving you three ways of exercising mercy toward 

your neighbor: the first - by deed, the second - by word, 

the third - by prayer. In these three degrees is contained 

the fullness of mercy, and it is an unquestionable proof of 

love for Me. By this means a soul glorifies and pays 

reverence to My mercy” (Diary 742). 

 

Logo: 
 

5. In order “to be (Jesus’) living reflection, through love 

and mercy”, members of the Viet Apostolate of 

Divine Mercy definitely needs to have a 

transcendent vision about others, as implied in its 

logo.  
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6. The logo of the Viet Apostolate of Divine Mercy 

is composed of three constructive elements which 

are in order: the eye, the pupil and the man.  
 

7. The eye can’t see without the pupil; however the 

pupil can see everything only as the pure objects (cf. 

Mk 8:24) or the self (cf. Mt 7:5), not be able to 

recognize the whole truth and the real human being, 

unless with love through the Spirit who was given 

to our soul (cf. Rm 5:5), and who performs perfect 

love acts in the missionaries of mercy.  
 

Help us to know how to see 

our every brothers and sisters 

with your eyes of merciful love so that all will be 

one in Father, Son and Holy Spirit.  

Amen! 
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Ministry: 

 

8. In order to do “exercising mercy toward your 

neighbor: the first - by deed, the second - by word” one of 

the most essential and spiritual apostolic activities of 

the Viet Apostolate of Divine Mercy is ministry of 

retreat. For “it is your mission to win souls for Me by 

prayer and sacrifice, and by encouraging them to trust in 

My mercy.” (Diary, 1690); 

 

9. The second apostolic activities performed by the 

Viet Apostolate of Divine Mercy is chariy, in terms 

of feeding homeless in U.S. and missionary trips 

back to Viet Nam or every where in the world. Jesus, 

whose “heart was moved with pity” (Mt 9:36; 14:14), 

not only sent his disciples to preach (cf. Mt 10:1) but 

also to have them participate in distributing the 

multiplied bread to hungry people (cf. Mt 14:13-21). 

 

Membership 

 

10. There are two kinds of memberships: active and 

inactive.  

 

11. The active members are the ones who may 

involve in various activities: meetings and retreats 

held by the Group.  
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12. The inactive members, for the reason of poor 

health, can participate or contribute in the Group’s 

apostolic activities by their prayers along with their 

sufferings. 

 

13. Members join the Group as the active members 

needs to participate in both retreats “Come to Me” 

and “Learn from Me” before taking the oath.  

 

14. The inactive join the Group need to listen to a set 

of CDs about the Divine Mercy produced by the 

Group before taking the oath.  

 

15. A member may wish to termintate one’s 

membership at any time.  Without participating for 

about a year in any activity of the Group, one’s 

membership shall be terminated. 

 

16. There is no uniform for the members of the 

Group except for the logo badge on their chest or a 

special scarf at meeting or celebration and public 

service. 

 

Activities 

 

17. There are two types of activities which are 

related to the Group’s spirituality: experience and 

proclamation of Divine Mercy.  
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18. Activities relate to the experience of Divine 

Mercy are the monthly meetings of members locally, 

or the quarterly meetings of members in the same 

area (over two groups in one diocese or over 

two/three groups in two or three nearby dioceses) or 

the triennially meetings of members in nationwide. 

 

19. Activities relate to the proclamation of Divine 

Mercy are the yearly retreats Come to Me and Learn 

from Me that will be held everywhere. This type of 

activity also includes media such as radio 

broadcasting, website, CDs or DVDs, and charitable 

sharing with suffers of poverty, of natural 

calamities, and visiting the sick persons at home or 

in hospital, the prisoners in jail or helping the 

homeless on the street etc.  

 

Financing 

 

20. There is no membership fee.  There is no fee 

charged for any retreat held by the Group.  However 

at these spiritual events, the Group may accept any 

financial donation from participants according to 

their contributions.  

 

21. The Group can do fundraising to meet its 

apostolic and charitable activities, through the sale 

of CDs or DVDs produced by it.  The Group may 

also do mail campaign for fundraising.  
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Leadership 

 

22. Leadership in the Group includes the following 4 

levels and 5 positions: 4 levels – parish, diocese, 

nationwide and worldwide; 5 positions for each 

level: spiritual director, principal mission 

coordinator, 1st service consultant, 2nd service 

consultant, secretary and financial officer. 

 

23. The spiritual director is a priest proposed by the 

Group and approved by the diocesan bishop from 

the level of diocese or above.  

 

24. The principal mission coordinator is a deacon or 

a layperson, man or woman, who is recommended 

by the members of each level by vote and approved 

by the spiritual director. 

 

25. The principal mission coordinator is the one who 

establishes his cabinet by selecting his/her assistant 

coordinator, secretary and financial officer. 

 

26. The term for the principal mission coordinator 

and his/her cabinet lasts for 3 years and may be 

continued for 3 consecutive terms.  

 

27. The duties of the principal mission coordinator 

include the tasks such as: 1- careful following the 

Group’s Handbook especially what relates to 
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meetings; 2- closely keeping in touch with his/her 

group members; 3- actively coorporating with other 

in apostolic activities; 4- representing his/her group 

in voting for the general mission coordinator of the 

whole Group. 

 

28. The principal mission coordinator, due to his/her 

own decision, may resign anytime or, due to a 

legitimate reason, can be asked to resign by 2/3 

members of his/her group level upon its spiritual 

director’s consent.  

 
 
 

(Bản Customary hay Qui Lệ này đã được soạn thảo cách 

đây gần 5 năm và được đệ trình, kèm theo Thư xin Giáo 

Phận Orange California 2 lần: 10/2013 và  2/2018, và 

Giáo Phận San Bernadino 1 lần 3/2018, hợp thức hóa 

Nhóm TĐCTT. Nhưng bản tiếng Anh này chỉ là một nỗ 

lực ban đầu trong việc cố gắng phác họa một số nét chính 

yếu và tổng quan cần có về nhóm, chứ chưa đi sâu vào chi 

tiết như trong Bản Nội Qui bằng Việt Ngữ năm 2018 

này, những khoản đã được cập nhật hóa theo kinh nghiệm 

sinh hoạt và phục vụ từ đó tới trước Đại Hội TĐCTT 

Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động 6/2018) 
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NHÓM TĐCTT ĐÃ ĐƯỢC GP ORANGE CÔNG NHẬN 

 
Ave Maria TMTX  

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên, 

 

Hôm nay, Thứ Bảy ngày 21/7/2018, Ngày Thánh Mẫu hằng 

tuần của Giáo Hội, em xin trân trọng và hân hoan kính báo đến 

Quí Cha Linh Hướng và Quí AC TĐCTT là Giáo Phận 

Orange đã công nhận Nhóm TĐCTT chúng ta rồi. 

 

Thật vậy, em vừa nhận được văn thư hồi đáp của GP Orange 

hôm qua, Thứ Sáu ngày 20/7/2018, được ký bởi Đức Ông 

Stephen S. Doktorczyk, J.C.D, Tổng Đại Diện của Giáo Phận 

Orange. Trong văn thư đề ngày 17/7/2018, ở đoạn 3 trong 

5 đoạn, ngài đã viết như sau: 

 

"The Viet Apostolate of Divine Mercy, a private association, 

is recognized in the Church as it meets the requirements 

outlined in the Code of Canon Law - Nhóm Tông Đồ Chúa 

Tình Thương, một hội đoàn tư, được công nhận trong Giáo 

Hội vì hội đủ các đòi hỏi theo Giáo Luật". 

 

Em xin diễn giải thêm một chút về câu công nhận chính yếu 

trên đây như thế này: 

 

1- Trước hết, danh xưng Nhóm TĐCTT theo tiếng Việt mà 

trước đây em chuyển dịch sang tiếng Mỹ là The Apostles of 

Merciful God, như trong thư đề ngày 22/10/2013 khi em 

bắt đầu xin Giáo Phận Orange hợp thức hóa Nhóm TĐCTT. 

Tuy nhiên, trong thư đề ngày 8/2/2018, trong đó bao gồm cả 

chữ ký của cả Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn và Cha 

Phó Tổng Linh Hướng Nguyễn Đức Minh, khi em xin Giáo 
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Phận Orange tái xét về trường hợp của Nhóm TĐCTT đã được 

em xin hợp thức hóa từ ngày 22/10/2013, Đức Ông 

Nguyễn Đức Minh của chúng ta đề nghị nên sử dụng danh 

xưng Nhóm TĐCTT chính thức theo kiểu Mỹ là The 

Apostolate of Divine Mercy. Tuy nhiên, danh xưng tiếng 

Mỹ này lại trùng với nhiều hội đoàn khác trên thế giới, như 

em đã nghiên cứu thấy trên google. Bởi thế, Đức Ông đề 

nghị thêm chữ Viet vào, thành The Viet Apostolate of Divine 

Mercy. 

 

2- Sau nữa, Nhóm TĐCTT được văn thư xác nhận là "a private 

association - một hội đoàn tư", lý do chính yếu là bởi 

vì hội đoàn của chúng ta không phải do chính Giáo Phận 

hay Đấng Bản Quyền địa phương thành lập vì nhu cầu của 

Giáo Phận và cho lợi ích trong Giáo Phận, như Giáo Luật 

khoản 301 qui định. 

 

3- Sau hết, Nhóm TĐCTT sở dĩ được "recognized in the 

Church - công nhận trong Giáo Hội" vì đã "hội đủ các đòi hỏi 

theo Giáo Luật", ở khoản được văn thư công nhận trích dẫn đó 

là khoản 299, trong đó, ở tiết 2 của khoản này xếp Nhóm 

TĐCTT "là một hội đoàn tư", và ở tiết 3, Nhóm TĐCTT có điều 

lệ đàng hoàng, liên quan đến mục đích, ơn gọi, sứ vụ, 

hoạt động chung và sinh hoạt riêng của nhóm, và điều 

lệ đó đã được thẩm quyền Giáo Hội địa phương duyệt xét kỹ 

lưỡng trước khi công nhận.  

 

Nhóm TĐCTT thực sự đã nộp Bản Qui Lệ - Customary cho GP 

Orange từ khi đệ trình văn thư xin Giáo Phận này hợp thức 

hóa vào ngày 22/10/2013, và đã được ĐGM Kevin W. Vann 

hồi đáp trong văn thư trả lời đề ngày 6/11/2013 như 

sau: "Before I can give any official recognition of your group 

I need to do some canonical and theological consultation / 

Trước khi tôi có thể chính thức công nhận nhóm của anh, tôi 

cần thực hiện việc tham vấn về giáo luật và thần học". Việc 
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tham vấn đã được kết thúc bằng buổi phỏng vấn em tại chính 

văn phòng của Giáo Phận ngày 30/5/2018. 

 

Magnificat. Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta 

món quà vô cùng quí báu này ngay sau Đại Hội Mừng 10 

Năm Ơn Khởi Động (8-10/6/2018).  

 

Việc Giáo Quyền địa phương là Giáo Phận Orange, một giáo 

phận đông người Việt Công giáo nhất hải ngoại, công 

nhận chẳng những là một vinh dự cho Nhóm TĐCTT chúng 

ta, mà còn là một bảo chứng cho chúng ta an tâm rằng chúng 

ta quả thật đã đi đúng đường hướng của Giáo Hội rồi đó, và 

Nhóm TĐCTT rất hợp với Thời Điểm Thương Xót hiện nay - 

Việc chúng ta đã đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Thánh Giáo 

Hoàng Gioan Phaolô II ngay từ đầu vào năm 2008, đúng 10 

năm trước đây, thật là chính xác, thích đáng và khẩn trương 

hiện nay. 

 

Giờ đây, việc ngay trước mắt chúng ta là Nhóm TĐCTT chúng 

ta phải tổ chức một Ngày Mừng Tạ Ơn thật long trọng, bao 

gồm cả Thánh Lễ Tạ Ơn và Tiệc Mừng: Thời điểm vào Thứ Bảy 

ngày 11/8/2018, và địa điểm là Nhà Thờ (cho Lễ Mừng) và hội 

trường (cho Tiệc Mừng) Giáo Xứ Saint Barbara, một giáo xứ có 

thể nói lớn nhất giáo dân Việt Nam ở hải ngoại, nơi Cha Phạm 

Ngọc Tuấn là Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT là Chánh 

Xứ Việt Nam đầu tiên. 

 

Chúng ta hãy nhờ Thánh Mẫu Thương Xót Maria dâng lời 

Ngợi Khen Cảm Tạ LTXC đã làm nơi chúng ta những điều 

trọng đại (xem Luca 1:49): Magnificat, anima mea dominum - 

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa! 

 

em tĩnh 

 

(email cho chung nhóm ngày 21/7/2018 vào lúc 8:53 phút sáng) 
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LỜI TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC 

CÁC TÂN BAN CHẤP HÀNH TĐCTT 

TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG 
 

 

 

 

Chúng con,/ các thành viên Tân Ban Chấp 

Hành (Trung Ương / Địa Phương) thuộc NHÓM 

TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG, NHIỆM KỲ 

……….. / nhận thức được sự quan phòng thần linh 

của LTXC,/ qua sự tín nhiệm của Đại Hội TĐCTT/ 

cũng như qua việc ủy nhiệm của Cha Linh Hướng 

đại diện Chúa và Giáo Hội,/ về vai trò phục vụ 

Nhóm TĐCTT trong nhiệm kỳ của mình,/ giờ đây: 

 

Nhân danh Lòng Thương Xót Chúa,/ và nhân danh 

Thánh Mẫu Thương Xót Maria,/ cùng nhờ lời 

chuyển cầu và bảo hộ/ của Thánh Quan Thày 

Faustina và Thánh Sáng Lập Gioan Phaolô II,/ bản 

thân hèn mọn, bất toàn và bất lực của chúng con xin 

long trọng tuyên thệ/ trước sự chứng kiến của 

Cha Tổng Linh Hướng / Cha Linh Hướng (tên của vị 

linh hướng) .................... và Đại Hội TĐCTT (lần bao 

nhiêu và ở đâu) ...........................: 
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Thứ nhất: Chúng con xin quyết dấn thân phụng 

sự Chúa như một người tôi tớ xin vâng như Mẹ 

Maria/ theo gương Chúa Giêsu Kitô/ đến không 

phải để được phục vụ mà là để phục vụ; 

  

Thứ hai: Chúng con xin dứt khoát trung thành với 

giáo huấn của Giáo hội,/ được thể hiện qua đức tuân 

phục/ đối với vai trò linh hướng của Đấng thay mặt 

Chúa dẫn dắt Nhóm TĐCTT; 

  

Thú ba: Chúng con xin hết sức tận tâm và tận lực 

phục vụ Nhóm TĐCTT của mình,/ theo đúng tinh 

thần và đường lối của Nhóm,/ bằng tất cả tinh 

thần đoàn kết hiệp nhất với anh chị em thuộc phạm 

vi phần nhiệm của mình. 

  

Nguyện xin quí cha và quí anh chị em TĐCTT 

thương hỗ trợ,/ nâng đỡ và cầu nguyện cho chúng 

con,/ để chúng con luôn trung thành chu toàn 

những điều chúng con bày tỏ thiện chí,/ trong 

việc dấn thân phục vụ bằng lời tuyên thệ hôm 

nay,/ để Danh Cha cả sáng,/ Nước Cha trị đến,/ Ý 

Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./ Amen 
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Tuyên Hứa TĐCTT 
 

 

 

Lạy Thiên Chúa là Thần Linh”/ là “Cha ở trên trời”/, 

là tình yêu vô cùng nhân hậu – Con tin nơi Chúa! 

 

Con tin nơi Chúa:/ Vì dấu chỉ thời đại cho thấy,/ 

chính ở vào lúc thế giới càng văn minh con người 

càng bạo loạn,/ hiển nhiên nhất từ đầu thế kỷ 20,/ 

đến độ con người đang lo sợ tự diệt vong/ bởi chính 

những gì họ chế tạo ra,/ liên quan tới luật pháp vô 

luân phản nhân bản/ và những thứ khí giới sát hại 

hằng loạt,/ thậm chí con người đang hung hăng ra 

tay tự diệt,/ bằng việc ác độc phá thai và bừa bãi hủy 

hoại thiên nhiên,/thì từ Balan,/ quê hương của Chị 

Thánh Faustina,/ sứ giả của Lòng Thương Xót 

Chúa,/ Chúa đã làm bừng lên một tia sáng để dọn 

đường cho lần đến cuối cùng của Chúa/ là Sứ Điệp 

Chúa Tình Thương.  

 

Con tin nơi Chúa:/ “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa 

của con”,/ Chúa là Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần,/ vì 

Chúa là Thiên Chúa chân thật duy nhất,/ ngoài 

Chúa ra không còn một chúa nào khác./ Đó là lý 

do/ thế giới văn minh càng ngày càng lên đến tuyệt 

đỉnh ngày nay,/ cả về khoa học và kỹ thuật/ lẫn 
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nhân phẩm và nhân quyền,/ cũng không thể nào 

cứu được mình và có hòa bình,/ nếu không nhận 

biết Chúa là Đấng Tối Cao,/ nếu không chịu quay về 

với Lòng Thương Xót Chúa./  

 

Con tin nơi Chúa:/ vì Chúa vô cùng nhân 

hậu,/ Đấng “biết hết mọi sự”,/ biết rõ là con người,/ 

đang say sưa đến choáng váng với chủ nghĩa tương 

đối,/ chủ nghĩa duy ngã độc tôn,/ không thể nào tự 

mình nhận biết Chúa/ mà quay về với Lòng Thương 

Xót Chúa,/ nếu chính Chúa là Đấng Cứu Chuộc 

Nhân Trần duy nhất của họ/ không tiếp tục yêu 

thương họ “đến cùng”,/ qua thành phần Tông Đồ 

Chúa Tình Thương,/ như trường hợp của vị Giáo 

Hoàng đã từng mang “vui mừng và hy vọng” đến 

cho thế giới tân tiến ở vào cuối thể kỷ 20,/ và đầu 

thiên kỷ thứ ba Kitô Giáo,/ là Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolô II. 

 

“Giêsu ơi,/ con tin nơi Chúa”:/ xin cho con luôn cảm 

nhận được Lòng Thương Xót Chúa,/ nhất là những 

lúc con yếu đuối sa ngã và khổ đau trong đời,/ để 

càng được chìm đắm vào vực sâu vô đáy của Lòng 

Thương Xót Chúa,/ con càng thấy được chân dung 

vô cùng nhân hậu của Chúa,/ và nhờ đó,/ con cũng 

mới thấy được tất cả sự thật về bản thân con,/ và 

mới thật sự gặp được tất cả mọi người và mỗi người 

anh chị em của con ở đó. 
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Giờ đây,/ nhờ Mẹ Maria con xin dâng lên Chúa trọn 

vẹn bản thân hèn mọn của con,/ cùng với hết mọi 

yếu đuối dại khờ của con,/ hết mọi khuyết điểm tội 

lỗi của con,/ hết mọi thiện chí nỗ lực của con,/ hết 

mọi ước ao khát vọng của con./ Xin Chúa hãy rửa 

con “trong Thánh Linh”/ hầu con “được thánh hóa 

trong chân lý;/ dù cuộc đời con có phải lần mò 

“bước đi trong thung lũng tối”,/ có như Chúa “buồn 

đến chết được” trong Vườn Cây Dầu đổ mồ hôi 

máu,/ hay có phải than lên/ “Chúa Trời con ơi, Chúa 

Trời con ơi, sao Ngài lại nỡ bỏ rơi con” trên thập tự 

giá,/ con cũng hoàn toàn tuân theo Thánh Ý vô cùng 

khôn ngoan toàn thiện của Chúa,/ nhờ đó,/ Chúa có 

thể làm vọt lên từ cõi lòng con/ đã được Chúa chiếm 

đoạt và biến đổi/ sự sống đời đời là Lòng Thương 

Xót Chúa/ “cho những người anh chị em hèn mọn 

nhất” của Chúa cũng là của con. 

 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm 

nhượng trong lòng,/ xin hoán cải con trở nên như trẻ 

nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa,/ để con biết nhìn 

hết mọi anh chị em con/ bằng ánh mắt cõi lòng của 

Tình Yêu Nhân Hậu Chúa như Mẹ Maria,/ cho tất cả 

được hiệp nhất nên một trong Cha và Con và Thánh 

Thần./ Amen. 
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