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CHƯƠNG MỘT
NGUỒN GỐC VÀ HƯỚNG ĐI: PHONG TRÀO LIÊN MINH THÁNH TÂM.
Điều 101 Nguồn gốc của Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm
Phong trào Liên Minh Thánh Tâm, dành riêng cho nam giới, được cha Edward
Hamon, dòng Tên, sáng lập năm 1883 tại Canada, lấy tinh thần cầu nguyện và sự
nhiệt thành của hội Tông Đồ Cầu Nguyện làm nền tảng cho phong trào.
Tại Việt Nam, năm 1950 Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm được cha Gerard
Gagnon, tức cha Nhân (tên Việt Nam) dòng Chúa Cứu Thế, thành lập tại xứ Thái
Hà Ấp, Nam Đồng, Hà Nội. Hai năm sau ngày thành lập, Ngài trao lại trách nhiệm
điều hành Phong Trào cho cha Giacôbê Đào Hữu Thọ.
Điều 102 Hướng Đi Của Phong Trào
Trong cuốn Thủ Bản đầu tiên phát hành tại Montréal, Canada năm 1888 , cha
Hamon vị sáng lập Phong trào LMTT ấn định mục tiêu của phong trào như sau: ”
Nhờ vào sự nhiệt thành tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, phong trào LMTT nhằm
mục đích dùng nam giới để duy trì tinh thần Công Giáo trong gia đình”.
Trong thủ bản được in lại năm 1892, vị sáng lập nói thêm:” Phong trào LMTT
không phải là một hội hoàn toàn đạo đức, cũng không phải là một tu hội, nhưng là
một liên minh, một tổ chức hợp nhất tâm hồn các tín hữu lại với Thánh Tâm Chúa,
để truyền bá và duy trì Công Giáo trong các gia đình và ngoài xã hội”.
Điều 103

Nhận Định Của Các Vị Lãnh Đạo

Các Đức Giáo Hoàng Lêo XIII , Piô X , Bênêdictô XV, Piô XI, Piô XII đồng thanh
cả quyết rằng:” Thánh Tâm Chúa sẽ cứu vãn xã hội ngày nay khỏi những vết
thương trầm trọng tinh thần cũng như vật chất. Triều đại Thánh Tâm Người sẽ trả
lại cho thế giới trật tự và công bằng bắt nguồn từ đức bác ái”. Để triều đại Chúa
Kitô sớm được thực hiện, Đức Piô XI đã quyết định tổ chức phong trào Công Giáo
Tiến Hành để cố gắng thi hành chương trình hoàn bị của Thánh Tâm Chúa bằng
cách sáng lập, bành trướng, củng cố triều đại Chúa Kitô trong tâm hồn mỗi cá
nhân, trong gia đình, ngoài xã hội, ở mọi phạm vi, mọi ngành hoạt động, mà nhờ
ơn Chúa, con người có thể hoạt động. ( trích bài diễn thuyết cho các thủ lãnh
CGTH tại Rôma ngày 19/4/31).

CHƯƠNG HAI
DIỆU THUYẾT THÁNH TÂM
Điều 201 Diệu Thuyết Thánh Tâm.
Phong trào LMTT lấy việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu làm nền tảng để thánh
hóa cá nhân, làm việc tông đồ mở rộng nước Chúa, qua việc hoán cải cá nhân, gia
đình và xã hội.
Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là một việc đạo đức nhằm kính thờ trái tim Chúa
Giêsu. Biểu hiệu cho tình yêu Thiên Chúa. Vì thế đối tượng chính của sự tôn sùng
là tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu được Chúa mặc khải trong cựu ước, và thực
hiện trong đời sống của Chúa Giêsu ở trần thế. Tình yêu này cần phải đền đáp cân
xứng bằng chính tình yêu tạo vật của mình, hèn kèm, bất xứng nhưng được Chúa
đợi chờ. Sự đền đáp này được thể hiện bằng những hành động sau:
Đền tội cho chính mình, đền thay nguyện thế cho những người thờ ơ, vô ơn hay
còn chìm đắm trong tội lỗi, không biết đến hay không màng gì đến tình yêu hải hà
của Thiên Chúa.
Vinh danh trái tim Ngài như Ngài đã ước muốn, và vì trái tim Ngài đáng được vinh
danh và tôn thờ nơi mỗi người, trong mỗi gia đình, như trong toàn thể nhân loại.
Đặt hết tin tưởng , tín thác vào trái tim Chúa và tình yêu của Ngài.
Loan truyền lòng tôn sùng trái tim Chúa, tạo cơ hội cho nhiều người đón nhận ơn
ích của Thánh Tâm Chúa một trái tim rộng lượng , bao dung và sẵn sàng ban tràn
đầy cho những ai muốn đón nhận.
Khi đáp trả tình yêu Thiên Chúa bằng chính tình yêu mình, bằng cách thực hiện
những điều Chúa mong đợi trên, ta an ủi được trái tim yêu thương Chúa.
CHƯƠNG BA
TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA PHONG TRÀO
LIÊN MINH THÁNH TÂM
Điều 301 Tôn Chỉ
Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm là một tổ chức Công Giáo Tiến Hành, chuyên
việc cầu nguyện và hoạt động tông đồ hợp nhất với Thánh Tâm Chúa
Giêsu. Phong Trào lấy việc Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa làm nền tảng cho mọi
hoạt động.
Việc Tôn sùng Thánh Tâm Chúa được thực hiện qua các hoạt động đạo đức của cá
nhân và đoàn thể như Dâng Ngày, tham dự Thánh lễ, rước lễ đền tạ, tham dự các
phép Bí Tích, Tôn vương gia đình, tham dự Giờ Thánh đền tạ, các buổi tĩnh tâm,
tĩnh huấn…
Điều 302

Mục đích

Phong trào hướng mọi hoạt động vào mục đích cổ động và duy trì tinh thần Kitô
giáo trong gia đình và ngoài xã hội, để làm sáng danh Thiên Chúa và thực hiện ý
nguyện của Thánh Tâm Chúa là cứu rỗi các linh hồn.
Để thực hiện mục đích trên, Phong Trào luôn luôn:
– Thu hút đoàn viên, tổ chức họ thành đoàn ngũ với tham vọng mở rộng Nước
Thánh Tâm Chúa.
– Tán trợ những tổ chức từ thiện, đem tinh thần Kitô giáo vào các môi Trường xã
hội, kinh tế, văn hoá, chính trị…..
– Tìm mọi phương thế bài trừ các tệ đoan xã hội, những đam mê bất chính.
– Ngăn ngừa các tín hữu, nhất là đoàn viên LMTT tham gia vào các hội đảng Giáo
hội cấm.
– Thực hiện công tác bác ái cũng như đề cao công tác văn hóa đạo đức và dân tộc.
Điều 303 Khẩu Hiệu
“NƯỚC CHÚA TRỊ ĐẾN” là khẩu hiệu được dùng như kim chỉ nam cho mọi
hoạt động của Phong Trào.
Điều 409

Quyền Lợi Của Đoàn Viên:

Tiết Một

Quyền Lợi Tâm Linh

Các đoàn viên LMTT trung tín với các hoạt động của Phong Trào được:
1- Thánh Tâm Chúa chúc lành và ban nhiều hồng ân cho mình, cho gia đình, qua
lời cầu bầu của Đức Mẹ, của Giáo Hội, và của Đại Hội Tông Đồ Cầu Nguyện mà
Phong Trào LMTT là thành phần.
2- Trở nên bạn nghĩa thiết của Thánh Tâm Chúa.
3- Thánh Tâm Chúa thánh hoá bản thân và ban cho việc cứu rỗi các linh hồn có
hiệu qủa tốt đẹp hơn nhờ vào các việc làm, các hy sinh của đoàn viên đã được kết
hợp với Thánh Tâm Chúa.
Tiết Hai

Mười Hai Lời Hứa của Thánh Tâm Chúa Giêsu

Đoàn viên được hưởng 12 lời hứa sau đây của Thánh Tâm Chúa khi Người phán
với Thánh nữ Margarita Maria:
1- Ta sẽ ban mọi ơn cần thiết cho đời họ.
2- Ta sẽ ban sự bình an cho gia đình họ.
3- Ta sẽ yên ủi họ trong lúc đau khổ.
4- Ta sẽ nên nơi trú ẩn chắc chắn cho họ suốt đời, nhất là trong giờ lâm chung.
5- Ta sẽ ban mọi phúc lành cho công việc họ làm.
6- Những kẻ tội lỗi sẽ gặp ở Trái Tim Ta một nguồn tình yêu vô hạn.
7- Những tâm hồn sốt sắng chóng nên trọn lành.
8- Ta sẽ chúc lành cho gia đình nào tôn thờ Thánh Tâm Ta.

9- Những tâm hồn nguội lạnh sẽ chóng trở nên sốt sắng.
10- Ta sẽ ban cho linh mục được những ơn riêng để cảm hoá lòng người cứng cỏi.
11- Ta sẽ ghi vào Thánh Tâm Ta muôn đời những ai cổ động cho việc tôn thờ
Thánh Tâm Ta.
12- Vì lòng ta thương xót vô biên của Thánh Tâm Ta, Ta hứa sẽ ban cho những ai
rước lễ liên tiếp chín ngày thứ sáu đầu tháng ơn thống hối trong giờ lâm chung và
không phải chết khi linh hồn đang mất ơn nghĩa thánh vì chưa chịu các phép bí tích
cần thiết.
Điều 502

Học Hỏi, Thực Thi và Chia Sẻ Lời Chúa

Đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, người LMTT cần biết Ngài dạy gì, để noi
gương và sống liên kết với Ngài qua lời nói và hành động.
” Thiên Chúa nhân lành và khôn ngoan đã muốn mạc khải chính mình và tỏ ra cho
mọi người biết mầu nhiệm thánh ý Ngài. Nhờ đó, loài người có thể đến cùng Chúa
Cha, nhờ Chúa Kitô, Ngôi Lời nhập thể trong Chúa Thánh Thần, và được thông
phần bản tính của Thiên Chúa… Ngài đối thoại với họ, để mời gọi đón nhận, hiệp
nhất với Ngài. Công cuộc mạc khải này được thực hiện bằng cách hành động và
lời nói liên kết mật thiết với nhau” (Hiến Chế Tin Lý về Mặc Khải của Thiên
Chúa, 2 CĐ Vaticanô II, sẽ viết tắt “HCTL, 2”).
Tiết Hai SỐNG LỜI CHÚA
” Anh chị em hãy thực hành điều Chúa dạy, đừng chỉ nghe suông, vì nghe ma`
không thực hành là anh chị em tự lừa dối mình” (Gb 1,22).
” Hỡi loài người, Thiên Chúa đã mạc khải cho người biết điều gì là thiện hảo, Chúa
đòi hỏi nơi ngươi điều gì? Người đòi hỏi ngươi thi hành công lý, yêu chuộng nhân
nghĩa, và khiêm nhường đi theo Chúa” (Micah 6,8).
a- Cần thiết phải sống Lời Chúa
– Con người cần đáp lời Thiên Chúa: ” Thiên Chúa vô hình ngỏ lời với loài người
như với bạn hữu. Ngài đối thoại với họ, để mời gọi đón nhận hiệp nhất với
Ngài.” ( Hiển Chế Tín Lý về Mạc Khải của Thiên Chúa, 2 CĐ Vaticanô 2). Bằng
đức tin, con người để trí tuệ và ý chí của mình hoàn toàn quy phục Thiên Chúa…
Thánh Kinh gọi sự con người đáp lời Thiên Chúa mạc khải là “niềm vâng phục của
đức tin” (Giáo Lý Công Giáo, 142 và 143), một đức tin sống động như lời thánh
Giacôbê nói trên.
– Lời Chúa thật là của ăn nuôi dưỡng linh hồn nên ” Giáo Hội luôn cung kính
Thánh Kinh linh thánh, cũng như luôn cung kính Mình Thánh Chúa. Giáo Hội
không ngừng mang đến cho tín hữu Bánh của sự sống, được lấy trên bàn tiệc Lời
Chúa và Thánh Thể Chúa Kitô” (HCTL, 21). Nơi Thánh Kinh, Giáo Hội không
ngừng tìm được lương thực và sức mạnh của mình” (nt 24)

– Sống lời Chúa và để nên giống Chúa và kết hợp với Chúa: “… Phàm ai thi hành
ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi.” (Mt: 12,50)
Để loan truyền Tin Mừng của Chúa cho mọi người. ” Người tín hữu giáo dân biết
đem đời sống Phúc Âm vào đời sống nghĩa vụ hằng ngày, đó là chứng tá đẹp nhất
và hữu hiệu nhất, để mọi người thấy rằng không phải sợ hãi, mà là tìm kiếm Đúc
Kitô, để bám chặt lấy Ngài, là yếu tố quyết định cho con người được sống và
trưởng thành, và để tạo nên những mẫu sống phù hợp với phẩm giá con người”. (
Tông huấn Người tín hữu giáo dân, 94 của ĐGH Gioan Phaolô 2).
SỐNG MẬT THIẾT VỚI THÁNH TÂM CHÚA
Điều 504

Thánh Lễ và Dâng Mình

Thánh Lễ là trọng tâm và tuyệt đỉnh của đời sống Giáo Hội, bởi vì trong Thánh Lễ,
Chúa Kitô kết hợp với Giáo Hội và tất cả chi thể của Người vào Hy lễ Chúc Tụng
và Tạ Ơn. Hy lễ này Người đã dâng trên Thập Giá cho Chúa Cha một lần cho đến
muôn đời (Giáo Lý Công Giáo số 1407) Việc tham dự Thánh Lễ hội nhập ta vào
Thánh Tâm Chúa Kitô, nâng đỡ ta trong suốt cuộc lữ hành trần gian, làm cho ta
thêm khát vọng cuộc sống vĩnh cữu, kết hợp ta với Giáo Hội Thiên Quốc, với Đức
Trinh Nữ Maria và các Thánh (nt số 1419), nên người LMTT phải ý thức và tích
cực tham dự, cũng như phải để Thánh Lễ thấm nhuần cả đời sống hằng ngày của
họ.
Và cũng vì thế Phong Trào LMTT nhấn mạnh đến việc đoàn viên dâng mình lên
Chúa hằng ngày, qua hy lễ Chúa Giêsu, tức là mọi kinh nguyện, việc làm, vui
buồn, công cuộc tông đồ, các thành công và thất bại, nói tóm lại tất cả mọi sự, mọi
việc trong tay Chúa, để tôn vinh Thiên Chúa, cứu rỗi nhân loại, và cho nhu cầu của
Hội Thánh Chúa.
Việc Dâng Mình không những thuộc nhiệm vụ tư tế phổ quát của người tín hữu
giáo dân mà đồng thời còn là một chức năng nhân chứng nữa: “Những kẻ mà
Người đã cho tham dự mật thiết vào sự sống và sứ mệnh của Người, Người cũng
cho họ tham dự vào chức tư tế, để họ thực hành việc phụng tự thiêng liêng hầu tôn
vinh Thiên Chúa và cứu rỗi loài người. Bởi thế, vì giáo dân đã được Thánh Hiến
nhờ Đức Kitô và được Thánh Thần xức dầu, nên họ được mời gọi và được ban ơn
cách lạ lùng để Thánh Thần sinh hoa kết trái nơi họ ngày càng phong phú
hơn. Thực vậy mọi hoạt động, kinh nguyện và công cuộc tông đồ, đời sống hôn
nhân và gia đình, công ăn việc làm thường ngày. Việc nghỉ ngơi thể xác và tinh
thần, nếu họ chu toàn trong Thánh Thần, và cả đến những thử thách của cuộc sống,
nếu họ kiên trì đón nhận, thì tất cả đều trở nên hiến lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên
Chúa, nhờ Chúa Giêsu Kitô, được thành kính dâng lên Chúa Cha cùng với Mình
Thánh Chúa khi cử hành phép Thánh Thể. Như thế, giáo dân thánh hiến thế giới
này cho Thiên Chúa nhờ biết phụng thờ Ngài, bằng hành động thánh thiện khắp
nơi” ( Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội, 34, CĐ Vaticanô 2)

Sống đời sống dâng mình có nghĩa là tín hữu còn thực thi chức vụ rao giảng, làm
chứng nhân cho Đức Kitô trước mặt mọi người bằng sự tôn trọng sự thật. Việc lấy
chính đời sống của mình làm nhân chứng bắt nguồn từ đức tin, đức cậy và đức mến
là khởi thủy và là điều kiện cho tinh thần tông đồ và không thể có gì thay thế được.
a- Rước Lễ Đền Tạ
Vì Thánh Lễ cũng là một bàn tiệc, nên ngoài việc tham dự Thánh Lễ thường xuyên
hay mỗi ngày nếu được, Công Đồng Vaticanô 2 còn khuyến khích việc rước Mình
Chúa nguồn ơn thánh thiện, dấu chỉ của sự hợp nhất và thương yêu. Phong trào
ước muốn đoàn viên tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ hằng ngày, nhưng ít nhất mỗi
tháng phải tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ đền tạ.
Đoàn viên LMTT rước lễ với ý chỉ đền tạ Chúa vì sự vong ân bội nghĩa và những
xúc phạm của mình và nhân loại đối với Thánh Tâm Chúa, đối với Thánh Thể
Chúa.
Trong nghi thức nhập đoàn, trước khi giơ tay tuyên hứa với sự chứng kiến của linh
mục chủ sự, đoàn viên thưa với Chúa: “Để yên ủi Thánh Tâm Chúa, con xin long
trọng tuyên hứa cùng Chúa mỗi tháng Rước Lễ Đền Tạ ít nhất một lần.”
Trong nghi thức Thủ Lãnh Dâng Mình, các thành viên trong Ban Trị Sự Đoàn, sau
khi đắc cử, cũng tâm niệm với Chúa:”Chúng con không còn tham vọng nào khác,
ngoài tham vọng sống chính sự sống của Thánh Tâm Chúa. Vì bí tích Thánh Thể
là mạch thông sự sống ấy cho linh hồn, chúng con sẽ năng đến múc lấy sự sống ở
nguồn mạch suối đó. Chúng con sẽ cổ động cho nhiều người đến dự Tiệc Thánh
Chúa.”
b- Dâng mình:
Dâng mình là giao kết với Thánh Tâm Chúa với mục đích: Hiến dâng chính mình
cho Thánh Tâm Chúa, dâng mọi tài sản, các việc lành, các sự đau khổ, công cuộc
tông đồ, và chỉ nuôi một tham vọng duy nhất là làm vinh danh Thiên Chúa và mở
mang Nước Chúa ỡ trần gian.
Việc dâng mình được thực hiện bằng ba công tác sau đây:
– Dâng ngày
Mỗi buổi sáng khi thức dậy, và nhiều lần trong ngày, đoàn viên dâng mình cho
Chúa bằng lời nguyện Kinh Dâng Ngày (Điều 108). Ý thức được nhiệm vụ tư tế
phổ quát của mình cũng như sứ vụ rao giảng, hiệp cùng hy lễ Chúa Giêsu dâng lên
Chúa Cha, dâng mọi việc, công cuộc tông đồ, để vinh danh Thiên Chúa, cứu rỗi
các linh hồn, đền tội cho nhân loại và cầu cho nhu cầu của Hội Thánh.
– Năng Dâng Mình lại
Ngoài Kinh Dâng Ngày, các đoàn viên cũng có thể dung nạp những ý nghĩ dâng
mình, nhiều lần trong ngày bằng những lời nguyện ngắn, như Lạy Thánh Tâm
Chúa Giêsu, tất cả vì Chúa hay Nước Chúa trị đến.

Việc năng dâng mình như vậy có tác dụng biến các hoạt động trong ngày của họ
thành một lời nguyện liên lỉ, giúp họ thánh hoá được những việc làm hy sinh lớn
nhỏ, những việc tông đồ, được biến đổi thành những của lễ quý giá đẹp lòng Chúa,
nhờ sự kết hợp với hy lễ Chúa Giêsu đang hiến dâng lên Chúa Cha, ở mọi nơi mọi
lúc trên thế gian này.
Việc “Năng Dâng Mình Lại” còn giúp đoàn viên LMTT lướt thắng các cơn cám dỗ
trong cuộc sống, đồng thời giúp họ biết phó thác mọi sự trong tay Thánh Tâm
Chúa. Nhờ sự tín thác đó, tâm hồn và thể xác họ tìm được sự bình an trong mọi
biến cố của cuộc đời.
– Dâng Gia Đình
Ngoài việc dâng mình, người LMTT còn dâng gia đình, xã hội, quốc gia và thế
giới cho Thánh Tâm Chúa. Theo lời Đức Giáo Hoàng Piô XII, dâng Gia Đình là:
– Dâng hết mọi sự, phần xác cũng như phần linh hồn, cho Thánh Tâm Chúa.
– Tôn nhận quyền ngự trị của Thánh Tâm Chúa trên gia đình bằng cố gắng và xin
ơn thực hành bằng nhân đức Chúa đã dạy và đã nêu gương”.
Như vậy, việc DÂNG GIA ĐÌNH cho Thánh Tâm Chúa là một việc hết sức cần
thiết, nhất là trong thời đại mà hầu như nền tảng của gia đình đang bị lung lay đến
tận gốc rễ. Các gia đình cần phải quay về với Chúa. Thánh Tâm Chúa sẽ giúp họ
tìm ra các giá trị cao qúy của gia đình trong sự biết hy sinh cho nhau, biết sống hoà
thuận thương yêu nhau như trong một tổ ấm của Tình Yêu “Duy mình Cha có thể
cho họ bình an và hoan lạc. Họ hãy hướng về Cha thì họ sẽ tìm được không phải
ảo mộng mà là thực tế dịu dàng.” (Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu)
Việc dâng gia đình có thể thực hiện bất cứ lúc nào, trong các giờ kinh sớm tối,
trong khi các dịp lễ trọng, dịp giỗ, nhất là trong khi gia đình gặp cảnh nguy biến
cần được Thánh Tâm Chúa phù trợ, và nhất là trong dịp Tôn Vương.
Điều 505

Tôn Sùng Đức Trinh Nữ Maria

Với tình con thảo, đoàn LMTT tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, là Mẹ Giáo Hội,
Đấng đã mật thiết góp phần trong công cuộc cứu rỗi nhân loại. Đoàn viên phải bắt
chước gương Mẹ đã hoàn toàn hiến thân như một tỳ nữ của Thiên Chúa đối với
bản thân và công việc của Con Mẹ. Nhờ Mẹ là đấng trung gian, họ nên dâng mình
cho Thiên Chúa. Mỗi ngày họ đọc kinh Mân Côi, ít nhất một chục và sốt sắng phó
thác nhu cầu coi sóc Giáo Hội cho Trái Tim Mẹ. Họ nên quảng đại bồi dưỡng lòng
sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, đặc biệt trong kinh nguyện, và luôn luôn tâm niệm
rằng, lòng tôn sùng Mẹ không làm sứt mẻ, đàng khác, còn giúp nuôi dưỡng sự kết
hợp mật thiết giữa người tín hữu với Đức Kitô.
Điều 506

Cùng suy tư với Giáo Hội

Nhiệm vụ của Giáo Hội là kết hợp mọi người với Đức Kitô và với nhau, và hoàn
tất công tác xây dựng thành một Thân Thể qua hy tế Thánh Thể. Mọi đoàn viên

LMTT phải khích động trong họ và mọi người biết nghĩ đến Giáo Hội hoàn vũ và
sẵn lòng chia sẻ qua sự quan tâm của Giáo Hội. Do đó, hàng ngày, đoàn viên phải
cầu nguyện theo ý chỉ hàng tháng của Đức Thánh Cha hoặc theo nhu cầu khẩn thiết
mà Ngài xin giáo dân cầu nguyện.
Đoàn viên cũng nên sẵn sàng cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Giám Mục của Giáo
phận.
Điều 507

Đời sống cầu nguyện

Cầu nguyện là đem lòng lên với Chúa, là tâm sự với Chúa. Cầu nguyện gồm các
hành động thờ lạy, ngợi khen, cảm tạ, xin thương xót và tha thứ và xin ơn
Chúa. Như vậy, nhờ cầu nguyện, ta sống mật thiết với Chúa. Cầu nguyện là chìa
khoá mở kho tàng ân sủng của Chúa, là sức mạnh siêu nhiên đem lại kết qủa tốt
đẹp cho hoạt động tông đồ của hàng giáo sĩ cũng như của giáo dân. Cầu nguyện là
đòn đẩy nâng thế gian đến gần Chúa.
Phong Trào LMTT lấy tinh thần cầu nguyện làm động cơ thúc đẩy lòng nhiệt thành
mở mang Nước Chúa. Phong Trào cố gắng thiết lập một mặt trận cầu nguyện sốt
sắng, liên lỉ, (qua việc Dâng và Rước Lễ, nhận phép hoà giải, Dâng Ngày, Dâng
Gia Đình, Rước Lễ Đền Tạ, thực hiện các Giờ Thánh Đền Tạ…) nhờ đó sẽ gây nên
một luồng ân sủng mạnh mẽ, liên tục và hữu hiệu. Chúa đã hứa ban ơn riêng cho
những ai hiệp nhau cầu nguyện. Càng có nhiều linh hồn hiệp nhau cầu nguyện
theo một ý chỉ chung, lời cầu nguyện càng được Chúa nhận lời.
Chúng ta nhận thấy hiện nay nhân loại đang trải qua một giai đoạn lịch sử mới, bị
xáo trộn bởi nhiều thay đổi sâu sa và nhanh chóng. Thế giới đang cần nhiều lời
cầu nguyện sốt sắng và liên lỉ, để sau khi được Đức Kitô chịu đóng đanh và phục
sinh giải phóng thoát khỏi quyền lực thần dữ, thế giới được biến đổi theo chương
trình của Thiên Chúa và tiến tới sự hoàn thiện.
Do đó mà đoàn viên LMTT phải vâng lệnh truyền của Chúa ” siêng năng cầu nguyện
và không bao giờ thối chí” (Lc 18, 1), và nghiêm chỉnh chăm lo tập luyện thực hành
việc cầu nguyện. Theo gương Giáo Hội chuyên lo việc phân phát bánh sự sống trên
bàn thờ qua việc rao truyền Lời Chúa và Nhiệm Thể của Đức Kitô, đoàn viên sốt
sắng chăm lo việc đọc Sách Thánh suy niệm hằng ngày hay dùng bất cứ hình thức
cầu nguyện nào họ yêu chuộng. Đoàn viên tham gia những buổi tĩnh tâm giúp họ
kiểm điểm hành động trong qúa khứ, lấy những quyết tâm trong tương lai dưới ơn
soi sáng của Chúa ThánhThần, hầu kết hợp mật thiết hơn với Thánh Tâm Chúa.

CHƯƠNG SÁU
CÁC SINH HOẠT CỦA PHONG TRÀO LIÊN MINH THÁNH TÂM
ĐOẠN MỘT
CÁC SINH HOẠT ĐẠO ĐỨC
Điều 601

Các Cuộc hội họp Của Phong Trào

Một hội đoàn không có sinh hoạt, hội đoàn không thể phát triển được và dần dần đi
đến ngưng đọng và tan rã.
Hội họp là một trong những sinh hoạt của Phong Trào LMTT. Cuộc họp của các
cấp trong Phong Trào nhằm nhiều mục đích:
a- Kiểm điểm các công tác đề ra trong kỳ họp trước để xem kết quả đã thực hiện và
những khuyết điểm vấp phải hầu hướng định cho hoạt động kỳ tới.
b- Dự thảo một vài công tác cho tháng kế tiếp một cách chính xác căn cứ vào kết
quả sự kiểm điểm trên.
c- Chia sẻ Lời Chúa và học tập các đề tài của Phong Trào phải được ghi vào
chương trình buổi họp. Chính trong buổi họp này, cha Tuyên Úy của Phong Trào
có dịp hướng dẫn các cán bộ trợ tá cho Ngài để họ có một đời sống đạo vững chắc,
trở nên những chiến sĩ có chí khí can trường và làm việc tông đồ một cách hữu
hiệu.
d- Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tông đồ: Các buổi hội họp cũng là dịp thuận tiện
để các đoàn viên chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tông đồ của mình để rút ra những
bài học quý giá cho công tác tương lai.
Muốn cho cuộc họp thu được kết quả tốt đẹp, Ban Trị Sự cần chuẩn bị chu đáo
chương trình cũng như đề tài cho buổi họp với sự phân công thật minh bạch cho
mỗi thành phần trách nhiệm.
Điều 602

Tĩnh Tâm

Ngoài những cuộc họp định kỳ hàng tháng hay mỗi tam cá nguyệt hoặc mỗi năm,
một hay hai cuộc tĩnh tâm, tĩnh huấn được tổ chức để nhóm thêm lửa đạo đức và
lòng nhiệt thành làm việc tông đồ của đoàn viên.
Ban Thủ lãnh phải bàn thảo thật chu đáo chương trình và nội dung cuộc tĩnh tâm
tối thiểu trong một ngày theo phương pháp của thánh Ignatiô, một vị danh sư trong
khoa huấn luyện và phân chia công tác minh bạch để mỗi người chu toàn phận sự
của mình.
Điều 603

Lễ Tuyên Hứa

a- Ý nghĩa việc Tuyên Hứa:
Việc gia nhập Phong Trào hoàn toàn có tính cách tự nguyện. Tuy nhiên một khi đã
gia nhập, đoàn viên có bổn phận gắn bó với Phong Trào và làm cho Phong Trào
mỗi ngày mỗi phát triển. Như vậy lễ Tuyên Hứa là một cái móc đánh dấu giai

đoạn bắt đầu thực hiện những cam kết của mình đối với Thánh Tâm Chúa và với
Phong Trào.
b- Thời gian Thực Hiện
Sau khi ghi danh gia nhập Phong Trào, tập sự một thời gian ít nhất ba tháng và
được Ban Trị sự chấp thuận, đoàn viên phải công khai gia nhập Đoàn bằng một Lễ
Nghi Tuyên Hứa được tổ chức trọng thể trong một thánh lễ, như dịp lễ Quan Thầy
hoặc trong một buổi tĩnh tâm quan trọng.
c- Nội dung Việc Tuyên Hứa
Lời Tuyên Hứa bao gồm những điểm chính sau đây:
– Tuân giữ các ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.
– Giữ đức tiết độ trong lời nói và việc làm.
– Vâng phục quyền giáo huấn Giáo Hội về mọi lãnh vực đạo đức, công bằng xã
hội…
– Đáp lại tình yêu bao la Thánh Tâm Chúa, bằng cách:
* Đọc kinh dâng ngày để kết hiệp với hy lễ Chúa hằng dâng trên bàn thờ.
* Tham dự và Rước lễ đền tạ ít nhất mỗi tháng một lần.
* Phục vụ cộng đoàn dân Chúa để mọi người yêu mến Thánh Tâm Chúa.
d- Chuẩn Bị
Đoàn phải xúc tiến thực hiện Lễ Tuyên Hứa một cách hết sức chi tiết, trong đó có
sự nhắc nhở đoàn viên về việc:
– Dọn mình xưng tội, làm tuần tam nhật hay cửu nhật để chuẩn bị tâm hồn.
– Đọc thủ bản của Phong Trào.
– Kêu gọi các đoàn viên thực hiện bó hoa thiêng trong Đoàn để xin Chúa đổ xuống
cho tân đoàn viên dồi dào ân sủng của Thánh Tâm.
e- Nghi thức lễ Tuyên Hứa
Được quy định trong Chương Tám Điều 803
Điều 604

Thủ Lãnh Dâng Mình

a- Thành Phần Tham Dự
Thành phần tham dự là các Thủ Lãnh từ cấp Toán trưởng và Toán phó trở lên. Họ
chẳng những có lòng đạo đức chắc chắn, lại có tinh thần tông đồ và nhất là tư chất
lãnh đạo trổi vượt, được các anh em đoàn viên chọn lựa để điều hành các cấp bộ
của Phong Trào. Các Ủy viên của Đoàn cũng thuộc thành phần Thủ Lãnh.
b- Mục Đích
Mục đích nghi thức Thủ Lãnh dâng mình cốt để nhắc nhở các thủ lãnh ý thức vai
trò quan trọng của mình trong guồng máy của Phong Trào.
c- Thời gian tổ chức

Hàng năm Đoàn nên thực hiện lễ nghi Dâng mình cho các thủ lãnh, nhất là trong
dịp có các cán bộ mới được chọn vào hàng thủ lãnh. Lễ nghi Thủ Lãnh Dâng
Mình nên được thực hiện riêng biệt vào lúc nào thuận tiện và có ý nghĩa nhất, tốt
nhất là trong một buổi tĩnh tâm riêng cho các thủ lãnh của Đoàn.
d- Chuẩn bị
Lễ nghi Thủ Lãnh Dâng Mình phải được chuẩn bị thực hiện một cách chu đáo:
– Thủ lãnh phải tìm hiểu về chức vụ của mình và nhận định rằng, đây là phần vụ để
phụng sự Chúa và phục vụ anh em, cũng vì lý do đó mà anh em được chọn vào
hàng ngũ cán bộ lãnh đạo.
– Thủ lãnh, hơn ai hết, phải thấu triệt thủ bản của Phong Trào, lấy đó làm kim chỉ
nam cho mọi suy nghĩ và hoạt động.
– Trong ngày lễ Dâng mình, thủ lãnh phải tham dự thánh lễ và rước lễ sốt sắng vì
là ngày dâng mình và tuyên thệ trung thành với Thánh Tâm Chúa.
Trong dịp này, thủ lãnh gia trưởng cũng nên dâng gia đình lại cho Thánh Tâm
Chúa.
Điều 605

Lễ Quan Thầy

a- Hai Lễ Bổn Mạng
– Phong Trào LMTT nhận Thánh Tâm Chúa Giêsu làm Bổn Mạng và chọn ngày
Lễ kính Thánh Tâm Chúa trong tháng Sáu hàng năm làm lễ mừng Bổn Mạng.
– Lễ Kitô Vua là một Lễ của Tổ Chức Công Giáo Tiến Hành được thực hiện vào
tháng Mười hàng năm, nên cũng là lễ của Phong Trào LMTT.
b- Ý hướng Mừng Lễ
Trong dịp hai lễ Bổn Mạng chính:
– Các Đoàn chuẩn bị tinh thần và vật chất để các đoàn viên mừng hai lễ này một
cách long trọng.
– Đây cũng là dịp Đoàn LMTT có thể tổ chức Đại hội, trong đó có cuộc tĩnh tâm,
hay lễ tuyên hứa cho các đoàn viên mới.
– Đoàn viên gia trưởng cũng nên lấy ngày hôm nay để dâng gia đình cho Thánh
Tâm Chúa.
Điều 606

Tôn Vương Gia Đình

a- Ảnh hưởng thế tục
Thế giới ngày nay đang trong tình trạng suy đổi về mặt đạo đức và gây ảnh hưởng
mạnh mẽ đến sự sống còn của gia đình. Để tránh sự đổ vỡ và thăng tiến đời sống
đạo đức gia đình, các gia đình công giáo cần tìm biện pháp cứu vãn.
b- Biện pháp cứu vãn gia đình
Để gia đình khỏi sa vào tình trạng đổ vỡ và được thăng tiến, người tín hữu phải
dâng gia đình cho Thánh Tâm Chúa. Đoàn viên LMTT đã coi việc dâng gia đình

là một bổn phận, thì lễ nghi Tôn Vương Gia Đình là khởi điểm việc Dâng Gia Đình
cho Thánh Tâm Chúa.
c- Ý nghĩa việc Tôn Vương Gia Đình
Tôn Vương là chính thức công nhận quyền chủ tể của Thánh Tâm Chúa trong gia
đình mình. Chúa làm chủ tể gia đình trên cả hai phương diện tinh thần và vật
chất. Mọi sự vui, sự buồn của mỗi phần tử trong gia đình đều thuộc về Thánh Tâm
Chúa. Khi đã Tôn Vương gia đình cho Thánh Tâm Chúa, chúng ta không còn sống
trong nhà chúng ta nữa mà sống trong nhà của Chúa Giêsu; vì căn nhà nhỏ hẹp của
chúng ta đã trở nên điện đền đài của Vua Giêsu ngự trị.
Với mục đích nói trên, Phong Trào thiết lập lễ nghi Tôn Vương Gia Đình và mong
muốn đoàn viên cố gắng thực hiện để Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm được ngự trị
trong gia đình mình.
d- Nghi thức Lễ Tôn Vương: được quy định ở Phụ Chương (Điều 805)
Điều 607

Giờ Thánh Đền Tạ Thánh Tâm Chúa

a- Bản Chất của Giờ Thánh
– Nhớ lại và thông phần sự hấp hối của Chúa trong Vườn Cây Dầu. Vì yêu ta,
Chúa đã đau khổ đến cực điểm. Không còn cách nào hơn là phải đáp lại tình yêu
hải hà đó, bằng chính tình yêu của mình.
– Nhớ lại và tôn vinh sự đau khổ của Chúa, không những vì những cực hình ngoài
thể xác, mà nhất là những cực hình trong tâm hồn Chúa. Ngài biết rõ đa số không
đáp lại tình yêu hải hà này, kể cả chính ta.
– Đối với những tâm hồn biết đáp lại tình yêu, Chúa mời gọi họ đền tội cho những
người không biết đáp lại tình yêu, những người tội lỗi, hầu làm Chúa Cha nguôi
giận, xin Ngài thứ tha tội lỗi cho họ và cho họ từ bỏ tội lỗi và được trở lại, yêu
thương Chúa.
– Đáp lại tình yêu này an ủi Trái Tim Chúa, và phần nào làm dịu sự đau khổ Chúa.
b- Giờ thánh là gì?
Là một giờ giáo dân dùng khẩu nguyện, tâm nguyện, hay suy niệm, để nhớ lại và
thông phần sự hấp hối Chúa trong vườn dầu, theo lời yêu cầu của Thánh Tâm Chúa
hiện ra cho nữ thánh Margarita, để:
– An ủi Thánh Tâm Chúa với sự yêu mến, thông cảm, và biết ơn của chính mình.
– Cầu nguyện thế, đền tội thế nhân loại bằng cách dâng những sự đau khổ Trái Tim
Chúa, hiệp thông với hy lễ trên bàn thờ, làm Chúa Cha nguôi giận.
– Xin Chúa tha tội cho người tội lỗi, và cho họ tràn đầy ơn trở lại với tình yêu
Chúa.
Điều 608

Các Hoạt Động Của Giáo Phận Và Giáo Xứ

Phong Trào khuyến khích Đoàn LMTT tích cực tham dự vào các dịp tổ chức sinh
hoạt của Giáo Phận hay Giáo Xứ, vì Đoàn là một trong những đoàn thể nòng cốt

của địa phương. Giáo xứ hay giáo phận có được lớn mạnh cũng là do sự hăng say
hoạt động tích cực của các đoàn thể trong Phong Trào Công Giáo Tiến hành. Linh
mục chính xứ hay linh mục phó xứ được ủy quyền làm tuyên úy của Đoàn.
Trong các dịp tổ chức khác của địa phương, nếu không được đích danh kêu gọi
tham dự, vì lý do tầm tổ chức ít quan trọng, Đoàn LMTT cũng nên khuyến khích
các đoàn viên tham dự trong khả năng của họ.
ĐOẠN HAI
CÁC HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ
Mục đích chính của người LMTT khi hoạt động tông đồ là đem tinh thần Kitô giáo
đến mọi gia đình, đến mọi tầng lớp xã hội.
Điều 611

Công Tác Bác Ái

Người LMTT luôn luôn nhớ lời Thánh Giacôbê: ” Anh em hãy đem Lời ấy ra thực
hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.” (Giacôbê 1,22) hay lời thánh
Gioan: ” Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên
Chúa thì cũng yêu thương anh em mình.” (1 Gn 4,21).
– Trong gia đình, người LMTT thực hiện lòng bác ái bằng cách dạy dỗ theo đúng
lời Chúa dạy, biết hy sinh và mưu ích cho mọi phần tử.
– Trong đoàn thể, người LMTT biết yêu thương thật anh em trong tinh thần tương
thân tương trợ, trong những lúc đau ốm và phục vụ anh em trong những phận vụ
mà đoàn nhờ mình đảm trách.
– Trong cộng đoàn giáo xứ, người LMTT biết hy sinh phục vụ anh chị em.
– Trong xã hội, đặc biệt với những người đau ốm, tù đầy, người LMTT biết đem
Thiên Chúa đến họ để an ủi họ; với những người nghèo khó, người LMTT sẵn
sàng giúp công giúp của làm sao cho họ thoát được cảnh nghèo túng.
Để thực hiện những điều trên, Liên Đoàn, Đoàn nên để ra những kế hoạch cụ thể
để mọi đoàn viên có thể cùng nhau thực thi.

CHƯƠNG TÁM HAY PHỤ CHƯƠNG
ĐOẠN MỘT
CÁC KINH XỬ DỤNG TRONG PHONG TRÀO
Điều 801

Kinh Dâng Ngày

Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu,/ con nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Maria,/ mà dâng lên Chúa/ mọi lời con nguyện xin,/ mọi việc con làm,/ mọi sự vui
buồn đau khổ con chịu trong ngày hôm nay,/ hiệp với Hy Lễ Thánh dâng trên khắp
hoàn cầu,/ để cầu nguyện theo ý Chúa/ là cứu rỗi các linh hồn,/ đền bù tội lỗi thiên
hạ,/ và cho các Kitô hữu được hợp nhất./ Con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim
Chúa/ có ý cầu nguyện theo ý các Đức Giám Mục,/ các hội viên Tông Đồ Cầu
nguyện và cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Amen.
Điều 802

Kinh Đọc Trước Khi Hội

Lạy Chúa Giêsu,/ chúng con xin tôn nhận Chúa/ là Vua độc nhất cả vũ trụ càn
khôn/ trên trời dưới đất./ Mọi sự vật hiện hữu,/ đều được tạo dựng nên vì
Chúa./ Xin Chúa hãy hoàn toàn ngự trị trên chúng con./ Chúng con xin tuyên lại
những lời đã thề hứa/ lúc chịu phép Rửa Tội, là từ bỏ ma quỷ/ từ bỏ mọi sự dối trá/
cùng mọi công việc của ma quỷ/ và chúng con xin hứa sống xứng đáng người công
giáo/ cùng tình nguyện cách riêng/ dùng mọi phương thế chúng con có/ để mở rộng
vương quyền hiển thắng của Chúa và của Hội Thánh Chúa.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu/ chúng con xin hiến dâng cho Chúa/ tất cả các việc
mọn hèn chúng con/ để cầu mong cho tất cả mọi người/ được nhìn biết vương
quyền thánh thiện Chúa/ và để nhờ đó nước hoà bình của Chúa/ được lan tràn
khắp tứ phương thiên hạ./ Amen.
Điều 803

Kinh Đọc Sau Khi Hội

Lạy Chúa Giêsu/ xin Chúa hãy dạy cho chúng con biết sống vị tha quảng đại,/ biết
phụng sự Chúa hết lòng/ như Chúa đáng phụng sự/ biết ăn ở rộng rãi không đo
lường,/ biết chiến đấu mạnh mẽ,/ không sợ thương tích gian nguy/ biết làm việc
không kể khó nhọc,/ biết hy sinh không mong một phần thưởng nào khác/ hơn là
được phước tuân theo thánh ý Chúa./ Amen.
ĐOẠN HAI
NGHI THỨC CỬ HÀNH CÁC LỄ NGHI
CỦA PHONG TRÀO LIÊN MINH THÁNH TÂM
Điều 806

Lễ Nghi Tuyên Hứa ( hay Nhập Đoàn)

Có thể tổ chức lễ nhập đoàn cho đoàn viên tập sự trong một buổi họp đoàn, hoặc
trong thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ Chúa Kitô Vua hay lễ ngày Chúa
Nhật, thứ Sáu đầu tháng, hoặc trong giờ chầu Mình Thánh trước khi ban phép lành.

Sau Phúc Âm, linh mục ra giữa bàn thờ đứng quay xuống giáo dân nói vài lời giải
thích ý nghĩa Lễ Tuyên Hứa. Sau đó, người hướng dẫn gọi tên các đoàn viên tuyên
hứa. Mỗi đoàn viên được gọi trả lời: ” có mặt ” và lên vị trí đã được ấn định. Cờ
Đoàn được thủ kỳ cầm đứng ở vị trí đã ấn định.
LM: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến cải thiện tâm hồn chúng con.
ĐV: Và hãy hoán cải khắp trần gian.
LM: Chúng ta hãy cầu nguyện:
Lạy Chúa là Đấng đã dùng ánh sáng Chúa Thánh Thần Thần để giáo huấn tâm hồn
tín hữu. Xin cho chúng biết nhớ ơn Người mà thêm lòng mến chuộng những điều
ngay chính và luôn luôn được an ủi vui mừng trong cùng một Chúa Thánh Thần.
Vì Đức Kitô Chúa chúng con.
ĐV: Amen.
Nghi thức làm phép huy hiệu như ở Điều 805
Tất cả cùng qùy và đọc kinh Đoàn Viên:
Lạy Chúa Giêsu, con là ( nói tên của mình ra )/ hôm nay xin đến dâng mình cách
riêng cho Thánh Tâm Chúa/ để xin Chúa tha thứ những lỗi lầm con đã vấp phạm/
và để tuyên hứa gia nhập vào Đoàn Liên Minh Thánh Tâm của Chúa./
Thật Chúa đã thương yêu chúng con/ như người cha thương con cái mình./ Nhờ Bí
Tích Rửa Tội,/ chúng con đã trở nên con cái Chúa./ Nhưng nhiều lần nhiều cách/
chúng con đã lỗi phạm,/ không tuân giữ luật Chúa và luật Giáo hội:/ như bỏ ngày
Chúa Nhật và các ngày lễ buộc,/ không năng đi xưng tội và rước Mình Thánh
Chúa,/ biếng nhác việc đọc kinh sớm tối,/ ngại làm công việc bác ái từ thiện,/
không dám bênh vực quyền lợi Chúa và Hội Thánh Chúa./
(Người cầm cờ hạ cờ xuống)
(Anh em đoàn viên giơ tay ngay vai và tuyên hứa)
Lạy Chúa,/ từ nay con quyết chí sửa mình/ và xin long trọng tuyên hứa:
– Tuân giữ các ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.
– Giữ đức tiết độ trong lời nói và việc làm.
– Vâng phục quyền giáo huấn Giáo Hội về mọi lãnh vực đạo đức, công bằng xã
hội.
– Đáp ứng lại tình yêu bao la Thánh Tâm Chúa, bằng cách:
+ Đọc kinh dâng ngày để kết hiệp với Hy lễ Chúa hằng dâng trên bàn thờ.
+ Tham dự và Rước lễ đền tạ ít nhất mỗi tháng một lần.
+ Phục vụ cộng đoàn dân Chúa để mọi người yêu mến Thánh Tâm Chúa.
(Người cầm cờ nâng cờ lên, anh em tuyên hứa để tay xuống)
(Chủ sự nói vài lời khích lệ và hỏi tiếp)
LM: Một lần nữa tôi xin hỏi lại, anh em có quyết tâm giữ những lời hứa ấy không?

( Thủ kỳ hạ cờ xuống )
( Các anh em tuyên hứa giơ tay lên ngay vai và thưa)
ĐV: Chúng con xin trung thành hứa giữ như vậy.
( Đọc xong, hạ tay xuống, thủ kỳ đưa cờ lên )
LM: Chúng ta hãy cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa nhận lấy những lời hứa các đoàn viên vừa mới dâng lên
Chúa để chứng tỏ lòng họ thành thực kính mến Rất Thánh Trái Tim Chúa và hăng
hái làm cho Chúa hiển trị trong linh hồn họ, trong gia đình họ và trong toàn cả xứ
sở họ. Xin Chúa ban ơn cho họ được trung thành giữ những lời hứa ấy và sống
xứng đáng là những tông đồ Chúa.
Nhân danh Đức Giám Mục địa phận, tôi xin nhận anh em vào Liên Đoàn (hay
Đoàn) LMTT Giáo phận (hay Cộng Đoàn…). Từ nay anh em được hưởng những
ân huệ trong phong trào và chính hôm nay, nhân buổi tuyên hứa này, anh em được
hưởng nhờ một ơn toàn xá.
Chủ sự trao huy hiệu:
Anh em hãy lãnh nhận huy hiệu này. Chớ gì nó nhắc nhớ mỗi người anh em được
ơn trung thành bền đổ và ơn cứu rỗi trong giờ sau hết.
TC: Amen.
( Ban Thủ Lãnh Đoàn lên giúp đoàn viên gắn huy hiệu vào áo.)
Đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính với ý cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng,.
Linh mục giới thiệu Đoàn Viên mới gia nhập chính thức vào đoàn LMTT với cộng
đoàn.
Điều 807

Lễ Nghi Thủ Lãnh Dâng Mình

Hằng năm, nếu có thủ lãnh mới, phải cử hành lễ các Thủ Lãnh dâng mình cách
trọng thể để họ ý thức tầm quan trọng của nhiệm vụ họ. Có thể cử hành trong nhà
thờ hay một nơi rộng rãi, có trưng bày bàn thờ Thánh Tâm Chúa, trong thánh lễ
hoặc trong giờ chầu Thánh Thể.
a- Hát Kinh Chúa Thánh Thần.
b- Linh mục chủ sự nói vài lời về ý nghĩa lễ Thủ Lãnh dâng mình.
c- Người hướng dẫn gọi tên các thủ lãnh. Khi nghe tên, thủ lãnh thưa: có mặt, rồi
lên đứng trước bàn thờ Thánh Tâm Chúa.
d- Tất cả quỳ đọc Kinh Dâng Mình:
Lạy Chúa Giêsu,/ vì yêu thương chúng con,/ Chúa đã chịu chết khổ nhục trên
Thánh Giá,/ và đã lập Bí Tích Thánh Thể/ là thần dược nuôi sống linh hồn chúng
con./ Chúa thật là vị ân nhân độc nhất của chúng con,/ song chúng con đã phụ ân
bội bạc cùng Chúa bằng nhiều cách,/ chúng con chỉ đáng luận phạt,/ nhưng Chúa
vẫn luôn đổ tràn ơn phúc trên chúng con./ Hôm nay chúng con dâng mình cho Trái

Tim Chúa,/ xin Chúa thương nhận tấm lòng thành của chúng con./ Chúng con
muốn dâng những hy sinh khổ cực hằng ngày/ để thông phần đau khổ với Chúa
trong Vườn Cây Dầu,/ cũng như muốn được bênh vực Chúa/ qua việc làm chứng
nhân cho Chúa giữa trần gian./
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,/ hạnh phúc cho chúng con biết bao/ khi được mời
làm tông đồ cho Chúa./ Xin giúp chúng con biết dâng cho Chúa/ mọi kinh
nguyện,/ mọi công việc và những vui buồn trong cuộc sống/ để hiệp thông cùng hy
lễ của Chúa./ Xin dùng sức mạnh tình yêu của Chúa,/ soi dẫn và thôi thúc chúng
con/ làm mọi việc chỉ vì lòng mến Chúa,/ để cho danh Chúa được cả sáng/ và
Nước Chúa mau hiển trị khắp nơi./ Amen/
e- Chủ sự trao bằng thủ lãnh và ban phép lành.
Anh em hãy nhận lấy bằng này như chứng thư xác nhận từ nay anh em sẽ là tông
đồ nhiệt hành của Thánh Tâm Chúa. Anh em sẽ được hưởng những ân huệ thiêng
liêng dồi dào đáng được lãnh nhận vì chức vụ của anh em.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin hãy nhận lấy những người con Chúa đây. Họ ước
ao sống dưới cờ Thánh Tâm Chúa, để bênh vực quyền lợi và làm hiển danh
Chúa. Chớ gì văn bằng chúng con mới trao cho họ khuyến khích họ thêm can đảm
chiến đấu với kẻ thù vô hình và hữu hình của Chúa và bảo đảm cho họ toàn thắng,
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Thủ Lãnh: Amen.
Điều 808

Nghi Thức Lên Đường

Sau buổi tĩnh tâm, tĩnh huấn có thể dùng nghi thức lên đường để kết thúc buổi lễ.
LM: Anh em thân mến, sau (buổi tĩnh tâm nhân ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa
Giêsu, bổn mạng của phong trao LMTT hay một dịp lễ khác), anh em đã nhận thức
được tầm quan trọng của Đoàn Viên LMTT và đã quyết tâm sống trọn vẹn tinh
thần của người cán bộ Thánh Tâm Chúa Kitô. Giờ đây, trước mặt Thiên Chúa và
các vị đại diện Giáo Hội của Ngài, với ngọn nến sáng của người LMTT trong tay,
anh em hãy tuyên xưng sự nhận thức và quyết tâm của anh em.
LM: Anh em nhận thức gì về tầm quan trọng của người LMTT?
TC: Chúng con nhận thức rằng/ chính Đoàn viên LMTT đem sức sống phát xuất từ
Thánh Tâm Chúa Kitô/ đến cho cộng đoàn dân Chúa./ Chính Đoàn viên LMTT
tiếp tục sứ mệnh của Thánh Tâm Chúa ở trần gian/ là rao giảng Tình Yêu hải hà
của Thánh Tâm Chúa/ để mọi người đáp ứng lại Tình Yêu bằng chính tình yêu
mình đối với Ngài/ là thực thi chức năng tư tế mình nhận khi chịu phép Rửa/ để
đền thay nguyện thế cho những kẻ có tội/ những kẻ vong ân bội nghĩa đã xúc phạm
đến Chúa Tình Yêu/ để an ủi Trái Tim Tình Yêu thương của Chúa/ để chỗ nào lan
tràn tội lỗi/ thì chỗ đó Thánh Tâm Chúa ban tràn ngập thánh ân của Ngài/ và để
những linh hồn tội lỗi, xa Chúa/ được ơn ăn năn trở về với Chúa./

LM: Đã nhận được tầm quan trọng của một đoàn viên LMTT, anh em có quyết tâm
gì, trong tính cách là những cán bộ của Thánh Tâm Chúa?
TC: Chúng con quyết tâm học hỏi nơi Thánh Tâm Chúa/ tinh thần yêu thương và
khiêm nhường để phục vụ anh em chúng con/ một cách vô vị lợi.
LM: Nhận thức được tầm quan trọng của người LMTT, với quyết tâm sống trọn
vẹn tinh thần người cán bộ của Thánh Tâm Chúa, anh em hãy long trọng tuyên
hứa.
TC: Lạy Chúa/ chúng con long trọng tuyên hứa:/ Liên kết mật thiết với Chúa/ trong
Hy lễ Chúa dâng lên Chúa Cha mỗi ngày/ trong tư tưởng/ lời nói và việc làm,/
trong tất cả mọi chương trình kế hoạch/ chúng con có/ đang có và sẽ thực hiện/
trong phong trào LMTT/ trong cộng đoàn/ cũng như trong các môi trường sống
đạo/ để đáp lại tình Chúa yêu thương chúng con/ và để đền tội thay thế cho nhân
loại./
LM: Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh em và những lời tuyên hứa của anh
em. Một lần nữa để tuyên xưng lòng quyết tâm của anh em, xin hãy cùng hát lên
bài ” Xin Hãy Sai Đi…”
Điều 809 Lễ Nghi Tôn Vương Gia Đình
Mấy ngày trước cả gia đình dọn tâm hồn bằng tĩnh tâm, hay ít nhất học hỏi thế nào
là Tôn Vương, xét mình, rồi xin chịu phép hoà giải. Ngày tôn vương, xin dâng
Thánh Lễ, rước lễ như một cử chỉ yêu đương và đền tạ Thánh Tâm Chúa. Có thể
xin làm phép nhà trước khi Tôn Vương. Nên lập toà ở chỗ cao quý nhất trong nhà.
1- Phần Mở Đầu
LM: Sau khi dọn tâm hồn, anh chị (tên gia chủ) đã nhận thấy những lợi ích do việc
Tôn thờ Thánh Tâm Chúa mang lại cho anh chị và gia đình, nên thành tâm ao ước
được Thánh Tâm Chúa chính thức và công khai ngự trị trong gia đình mình. Anh
chị đã quyết định chọn ngày hôm nay để cung hiến gia đình anh chị cho Thánh
Tâm Chúa. Vậy tất cả chúng ta cùng hợp ý với anh chị và toàn thể gia đình thực
hiện giờ Tôn Vương này cho sốt sắng.
Chúng ta cùng hát ” Kinh Chúa Thánh Thần”
2- Làm Phép Tượng
Linh mục chủ sự làm phép tượng Thánh Tâm Chúa. Xem điều 805. Khi làm phép
xong, gia chủ đặt tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu lên toà.
3- Suy niệm Lời Chúa và ý nghĩa Tôn Vương
– Linh mục hay gia trưởng đọc Phúc Âm thánh Gioan 18,3-33.
– Linh mục suy diễn bài Phúc Âm và nói về ý nghĩa việc Tôn Vương, nhắc qua
bổn phận gia đình phải trông cậy, kính mến, vâng phục Chúa Giêsu, những ơn ích
Chúa ban trong việc Tôn Vương này.
4- Lời Nguyện Dâng Gia Đình

Gia chủ đọc:
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con là (xưng tên) ,/ bắt đầu từ ngày hôm nay xin dâng
gia đình con cho Thánh Tâm Chúa./ Chớ gì tất cả mọi sự,/ mọi việc của gia đình
này/ đều thuộc về Thánh Tâm Chúa./ Chúng con xin hoàn toàn phó thác và tuân
theo thánh ý Chúa./ Như xưa Chúa đã ngự trị trong gia đình Bêtania như thế nào,/
thì nay xin Chúa cũng ngự trị trong gia đình chúng con như vậy cho đến muôn đời.
Tất cả cùng thưa: Amen.
5- Tất cả cùng đọc
– Kinh Tin Kính
– Kinh dâng gia đình
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,/ Chúa đã tỏ cho thánh nữ Magarita-Maria biết/ lòng
Chúa ước ao được ngự trị trong mọi gia đình các tín hữu./ Thì hôm nay,/ chúng
con xin Chúa đến ngự trong gia đình chúng con.
Xin cho chúng con được sống theo gương Chúa./ Xin cho chúng con thực hành
các nhân đức/ để ngay tự đời này,/ chúng con được hưởng sự bình an Chúa hứa
ban/ và xin quyết tâm loại bỏ tinh thần thế tục mà Chúa đã luận phạt.
Chúng con nguyện giữ đức tin đơn sơ trọn vẹn/ để đáng được Chúa ngự trị trong
tâm hồn chúng con.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin hãy chủ toạ/ mỗi khi chúng con hội họp,/ chúc
lành cho mọi việc hồn xác chúng con làm,/ khử trừ mọi nỗi lo âu chúng con gặp
phải,/ thánh hoá các niềm vui chúng con đang có,/ giúp chúng con thoát mọi cơn
gian nguy hồn xác.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,/ khi có ai trong gia đình con/ vô phúc phạm tội làm
cực lòng Chúa/ xin nhắc nhở chúng con rằng/ Chúa vốn nhân từ rộng lượng/ và sẵn
sàng tha thứ/ khi tội nhân biết ăn năn trở lại./ Khi gia đình chúng con có con cái
đến tuổi thành hôn,/ xin cho chúng được Thánh Tâm Chúa chúc phúc/ biết sống
hoà thuận thương yêu nhau/ và chuyên cần giáo dục con cái Chúa ban/ theo đường
lối của gia đình Nagiaret./ Khi có ai qua đời/ xin giúp chúng con vui lòng chấp
nhận/ vâng theo thánh ý Chúa,/ và tự an ủi/ sẽ có ngày toàn thể gia đình/ sẽ họp
nhau trên Thiên Quốc,/ cùng nhau hát mừng ngợi khen và cảm tạ Chúa đời đời.
Lạy Thánh Tâm Cực Sạch Mẹ Maria,/ lạy Thánh Tổ Phụ Giuse vinh hiển,/ xin hãy
dâng lên Thiên Chúa/ mọi ước nguyện của chúng con./ Xin nhắc nhở chúng con
luôn nhớ rằng/ chúng con đã dâng gia đình cho Thánh Tâm Chúa/ để tất cả chúng
con được sống xứng đáng là con cái của Sự Sáng.
Vạn tuế Thánh Tâm Chúa!/ Thánh Tâm Chúa thống trị gia đình chúng con đời
đời. Amen.
Tiếp đến đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh cầu cho người vắng
mặt hay qua đời.
6- Kinh Tán Tụng Trái Tim Đức Chúa Giêsu

Kính ngợi Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, Chúa đã thương xót nhà này quá
bội, mà chọn lấy trong trăm nghìn nhà khác, để làm gia nghiệp kính mến, làm cung
thánh đền tạ Rất Thánh Trái Tim về tội thiên hạ bạc nghĩa vô ơn.
Chớ gì chúng con được kính mến, chúc tụng, làm sáng danh Trái Tim hiển thắng
Chúa mãi mãi! Chớ gì nước Trái Tim Người ngự trị đến! Amen.
7- Cả gia đình ký vào chứng chỉ Tôn Vương Thánh Tâm Chúa
8- Kết thúc:
Đọc kinh Lạy Nữ Vương, kính Trái Tim cực sạch Đức Mẹ, hát một bài về Đức
Mẹ. Phép lành của Linh mục Chủ sự.
Điều 810

Chương Trình Giờ Thánh Đền Tạ

Trong Giờ Thánh, người LMTT sống lại những phút cuối cùng của Chúa Giêsu
trong Vườn Dầu, đau khổ, cô đơn, như bị Chúa Cha bỏ rơi, bị nhân loại không
màng đến công ơn cứu rỗi, rồi muốn đền đáp bằng cách yêu thế, nguyện thế và đền
tội thế cho nhân loại, hầu an ủi Trái Tim Chúa. Người hướng dẫn củng nên nhắc
anh em LMTT làm Giờ Thánh riêng, ở bất cứ nơi nào, từ 2 giờ chiều thứ năm đến
6 giờ sáng thứ Sáu hay chung ở nơi thờ phượng công cộng hay bán công cộng, bất
cứ lúc nào đều được hưởng một ơn toàn xá.
a) Lắng đọng tâm hồn trước sự hiện diện của Thiên Chúa:
– Cầu xin Chúa Thánh Thần hay Ca tụng Chúa trong phép Thánh Thể.
– Giục lòng tin, cậy, mến, thờ lạy, cảm tạ và xin ơn tha thứ.
b) Với Chúa trong vườn Yệsêmani:
– Suy niệm 1: Suy gẫm về sự hấp hối hay về một đoạn Chúa chịu nạn vì yêu nhân
loại. ( Như đọc Luca 29,39-45, hay một đoạn Chúa trách nhân loại qua thánh nữ
Margarita và sau đó đọc một đoạn suy gẫm về những diễn tiến này.)
– Cầu nguyện (nói chuyện với Chúa) và yên lặng để suy gẫm lời Chúa.
– Nói lên sự biết ơn và quý mến tất cả những gì Chúa đã làm cho ta. Người hướng
dẫn có thể nêu lên tất cả những gì Thiên Chúa đã thực hiện để cứu chuộc.
– Kinh (Dùng một trong những kinh dưới)
– Suy niệm 2: Suy gẫm về sự đáp trả của con người. (Đọc Luca 22,46-48)
– Thái độ của chính mình trước tình yêu Thiên Chúa, trước Thánh Thể, trước hy lễ
Misa, trước muôn ngàn ơn phước.
– Đáp lại tình yêu hải hà Chúa bằng chính tình yêu mình: hãy nói lên ta thương yêu
Ngài, yêu thay cho những người khác, thay cho những người không biết đến ơn
cứu chuộc hoặc không màng đến.
– Xin ơn tha thứ về tất cả những vô ơn của ta.
– Đền thay nguyện thế cho tội nhân, hiệp với hy lễ Chúa đang dâng lên Chúa Cha,
để làm cho Chúa Cha nguôi giận, để xin cho người tội lỗi trở về cùng Chúa.

– Kinh:
– Một trong các giờ Kinh Phụng vụ lễ Thánh Tâm hay
– Cầu Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu hay
– Đền tạ Thánh Tâm hay
– Kính các vết thương Chúa hay
– Kinh dâng mình, dâng gia đình cho Trái Tim Chúa hay
– Ngắm chặng đàng Thánh Giá hay
– Lần chuỗi 50 ( hay ít hơn ) 5 Sự thương xót. Xin đọc chậm, trước kinh Lạy Cha
có thể ngắm bằng một đoạn Kinh Thánh nói về Chúa chịu nạn, và nêu một ý
nguyện.
c) Kết thúc:
Trước tình yêu hải hà Thiên Chúa và sự vô ơn loài người, người LMTT bày tỏ thái
độ yêu của mình: tạ ơn, quyết tâm yêu Chúa với sự giúp đỡ của Mẹ Maria.
ĐOẠN BA
CHƯƠNG TRÌNH CÁC BUỔI HỌP
Điều 811

Chương Trình Họp Mẫu (Toán, Đoàn, Liên Đoàn)

I- Phần Khai Mạc
1- Giới thiệu mục đích cuộc họp
2- Hát kinh Chúa Thánh Thần
3- Đoàn ca
4- Kinh Trước khi hội
II- Phần học hỏi Lời Chúa
1- Đọc Lời Chúa
2- Tìm hiểu Lời Chúa ( Toán trưởng hay người phụ trách đọc lời chú giải)
3- Đọc lại Lời Chúa lần thứ hai
4- Mỗi người nói lên câu hoặc chữ đánh động tâm hồn
5- Đọc Lời Chúa lần thứ ba
6- Chia sẻ cảm nghiệm chính mình đã và đang có, theo chữ hay câu đã đánh động
mình.
7- Lời nguyện quyết tâm thực thi Lời Chúa trong một trường hợp cá biệt trong
ngày, tuần hay thắng sắp tới.
III- Phần sinh hoạt
( Trước giờ sinh hoạt nên tập một bài hát mới)
1- Điểm danh và giới thiệu đoàn viên Ban Trị Sự mới ( nếu có )
2- Tóm lại các quyết nghị trong biên bản kỳ trước.

3- Phúc trình và kiểm điểm sinh hoạt đã được quyết định kỳ trước.
4- Thảo luận, ấn định và phân chia nhiệm vụ cho kỳ này.
5- Huấn từ của linh mục Tuyên Úy ( nếu họp cấp Đoàn hay Liên Đoàn)
6- Các thông báo cần thiết.
7- Báo cáo quỹ ( nếu có)
8- Linh tinh và đúc kết.
VI- Phần kết thúc
1- Cầu nguyện cho Đoàn viên vắng mặt và thân nhân đau yếu.
2- Kinh sau khi hội
3- Phép lành của cha Tuyên uý ( nếu họp cấp đoàn và liên đoàn)
Cước chú: Thời gian mỗi cuộc họp tùy theo tầm quan trọng, tuy nhiên không nên
kéo dài quá 2 giờ.

ĐOẠN NĂM
HUY HIỆU & HIỆU KỲ
Điều 818

Huy Hiệu

a- Mô tả
Huy hiệu của Phong Trào LMTT là một hình Thánh Giá bốn cánh (1.25″ x 1.25″ )
kiểu Thập Tự Chính xử dụng ngày xưa, giữa nhỏ ngoài xòe ra to dần, được đúc
trên một miếng kim loại sơn máu trắng. Giữa Thánh Giá là một hình Trái Tim
phía đầu Trái Tim có tượng Thánh Giá nhỏ. Trái Tim và Thánh Giá nhỏ sơn màu
đỏ tươi. Bên hông trái tim có ba tia sáng màu vàng kim loại, tia ở giữa dài hơn hai
tia trên và dưới một vài ly. Một vòng tròn cỡ hai phân rưỡi (7/8″ đường kính) nối
liền phía bốn cánh Thánh Giá lớn sơn mầu xanh dương được viền chung quanh
bằng chỉ mầu vàng khi loại mang hàng chữ ” Nước Chúa” ở phía trên và ” Trị
Đến” ở phía dưới. Mặt sau huy hiệu có gắn kim cài.
b- Vị Trí gắn Huy Hiệu
Huy hiệu được đoàn viên cài vào cà vạt ngay trước ngực khi đơn vị Phong Trào
LMTT được mời tham dự các dịp tổ chức của Phong Trào, của Cộng Đoàn Giáo
Xứ hay Cộng Đồng Giáo Phận.
Điều 819

Hiệu Kỳ

a- Mẫu Hiệu Kỳ (Xem hình trang …)
b- Mô Tả
Hiệu kỳ là một lá cờ may bằng vải sa tanh bóng có hai lớp. Mặt phải thêu huy hiệu
của Phong Trào. Mặt trái thêu tên cấp bộ Phong Trào ( 30″ x 45″ )

Cờ Đoàn thì thêu (Xem hình trang …)
ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
CỘNG ĐOÀN ………………………
Cờ Liên Đoàn thì thêu: (Xem hình trang …)
LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
GIÁO PHẬN ……………………………….
c- Cấp xử dụng
Từ cấp đoàn trở lên được phép có một Hiệu kỳ, gọi là hiệu kỳ Đoàn hay Liên Đoàn
d- Thủ kỳ
Hiệu kỳ do đoàn viên Thủ Kỳ cầm trong các lễ tuyên hứa, hay dẫn đầu đơn vị
Phong Trào trong các cuộc rước tôn giáo.
e- Các thế cầm hiệu kỳ:
1- Thế đứng nghỉ: Thủ kỳ cầm hiệu kỳ với cán dưới đất để sát vào bàn chân phải,
tay phải cầm cán cờ đưa thẳng ra phía trước để cho lá cớ rũ xuống.
2- Thế đứng nghiêm : Thủ kỳ kéo sát tay phải sát vào hông phải và hai bàn chân
đứng sát nhau. Cán cờ ở thế đứng thẳng.
3- Thế tuyên hứa: Thủ kỳ đứng thế ” Nghiêm”, tay trái cầm chuôi cán cờ, tay phải
cầm cán cờ và duỗi thẳng ra phía sau trước mặt ở thế 180 độ, để cho lá cờ mở
xuống hết. Tuyên hứa xong, thủ cờ đưa cờ về thế ” Nghiêm”.
4- Thế đi rước kiệu: Thủ kỳ cắm chuôi cán cờ vào cái bao đeo ngang thắt lưng ở
giữa bụng, tay phải cầm cán cờ ở độ giốc đứng 45 độ, lá cờ rũ xuống một phần.
(hết)

