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TOÅNG HIEÁN CHÖÔNG 

DOØNG  PHAN  SINH TAÏI THEÁ 
 
 

CHÖÔNG I 
HUYNH ÑEÄ ÑOAØN PHAN SINH TAÏI THEÁ 

 
Ñieàu 1: 
1. Taát caû caùc tín höõu ñöôïc môøi goïi neân thaùnh vaø coù quyeàn 
ñi theo moät con ñöôøng thieâng lieâng rieâng cuûa mình trong söï 
hieäp thoâng vôùi Hoäi Thaùnh. [1] 
2. (Luaät 1) Trong Hoäi Thaùnh, coù nhieàu gia ñình thieâng 
lieâng vôùi nhöõng ñoaøn suûng ña daïng. Trong soá caùc gia ñình 
naøy, coù gia ñình phan sinh vôùi nhieàu chi nhaùnh khaùc nhau, 
nhöng ñeàu nhìn nhaän thaùnh Phan-xi-coâ AÙtxidi laø toå phuï, 
ñaáng gôïi höùng vaø khuoân maãu cuûa mình. 
3. (Luaät 2) Trong gia ñình phan sinh, ngay töø ñaàu Huynh 
ñeä ñoaøn Phan sinh taïi theá coù moät vò trí ñaëc bieät [2]. Huynh 
ñeä ñoaøn naøy goàm taát caû nhöõng Huynh ñeä ñoaøn coâng giaùo 
ñöôïc lieân keát vôùi nhau moät caùch coù heä thoáng. Ñöôïc Chuùa 
Thaùnh Linh thuùc ñaåy, caùc thaønh vieân naøy tuyeân  khaán daán 
thaân soáng Phuùc AÂm theo caùch thöùc cuûa thaùnh Phan-xi-coâ, 
trong baäc soáng taïi theá cuûa mình, baèng caùch tuaân giöõ Luaät 
Doøng ñöôïc Hoäi Thaùnh pheâ chuaån.[3] 
4. Vì thuoäc cuøng moät gia ñình thieâng lieâng, Doøng Phan 
sinh taïi theá ñaõ ñöôïc Toøa Thaùnh giao phoù cho Doøng Nhaát 
phan sinh vaø Doøng Ba taïi vieän chaêm soùc veà maët muïc vuï vaø 
trôï giuùp tinh thaàn. Nhöõng “Hoäi Doøng” naøy coù quyeàn “ñieàu 
khieån ôû caáp cao” (altius moderamen) theo Giaùo luaät, ñieàu 
303 [4] 
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5. Huynh ñeä ñoaøn Phan sinh taïi theá, cuõng goïi laø Doøng 
phan sinh taïi theá, laø moät hieäp hoäi coâng trong Hoäi Thaùnh 
[5]. Huynh ñeä ñoaøn naøy goàm nhöõng Huynh ñeä ñoaøn ôû caùc 
caáp khaùc nhau: ñòa phöông, mieàn, quoác gia vaø quoác teá. Moãi 
Huynh ñeä ñoaøn coù tö caùch phaùp nhaân trong Hoäi thaùnh.  
 
Ñieàu 2: 
1. Ôn goïi vaøo Doøng Phan sinh taïi theá laø moät ôn goïi ñaëc 
bieät, theå hieän loái soáng vaø hoaït ñoäng toâng ñoà cuûa caùc thaønh 
vieân. Do ñoù nhöõng ngöôøi ñaõ tuyeân höùa daán thaân vónh vieãn 
trong moät gia ñình tu só khaùc hoaëc tu hoäi soáng ñôøi thaùnh 
hieán thì khoâng theå laøm  thaønh vieân cuûa Doøng. 
2. Taát caû caùc tín höõu thuoäc moò thaønh phaàn coù theå gia 
nhaäp Doøng phan sinh taïi theá: 
- Giaùo daân (nam vaø nöõ) 
- Giaùo só trieàu (phoù teá, linh muïc, giaùm muïc) 
 
Ñieàu 3: 
1. Tính chaát taïi theá laøm neân neùt ñaëc bieät  trong linh ñaïo 
vaø ñôøi soáng toâng ñoà cuûa caùc thaønh vieân Doøng phan sinh taïi 
theá. 
2. Tính chaát taïi theá trong ôn goïi vaø trong ñôøi soáng toâng ñoà 
ñöôïc bieåu loä phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh rieâng cuûa töøng ngöôøi, 
nghóa laø:  
- Giaùo daân thì goùp phaàn xaây döïng Nöôùc Thieân Chuùa 
baèng söï hieän dieän trong caùc thöïc taïi vaø sinh hoaït traàn theá. 
[6] 
- Giaùo só trieàu thì phuïc vuï daân Thieân Chuùa baèng coâng 
vieäc cuûa ñaáng baäc mình, trong söï hieäp thoâng vôùi Giaùm muïc 
vaø Linh muïc ñoaøn. [7] 
Taát caû nhöõng ngöôøi treân ñaây ñeàu laáy höùng khôûi töø nhöõng 
giaù trò Phuùc AÂm maø thaùnh Phanxicoâ AÙtxidi ñaõ löïa choïn, vaø 
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hoï daán thaân tieáp noái söù maïng cuûa Ngaøi cuøng vôùi caùc thaønh 
vieân khaùc trong gia ñình phan sinh,  
3. Ôn goïi vaøo Doøng phan sinh taïi theá laø ôn goïi soáng Phuùc 
AÂm trong söï hieäp thoâng huynh ñeä. Ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích 
naøy, caùc thaønh vieân Doøng phan sinh taïi theá hôïp thaønh 
nhöõng ñoaøn theå trong Hoäi thaùnh, ñöôïc goïi laø Huynh ñeä 
ñoaøn.  
 
Ñieàu 4: 
1. Doøng phan sinh taïi theá ñöôïc quaûn trò theo luaät  phoå quaùt 
cuûa Hoäi Thaùnh vaø luaät rieâng cuûa mình, goàm: Luaät Doøng, 
Hieán Chöông, Saùch nghi thöùc vaø noäi qui rieâng. 
2. Luaät Doøng xaùc ñònh baûn chaát, muïc ñích vaø tinh thaàn 
cuûa Doøng phan sinh taïi theá. 
3. (Luaät 3) Hieán Chöông coù muïc ñích: 
- aùp duïng Luaät Doøng ; 
- chæ daãn caùch cuï theå caùc ñieàu kieän phaûi coù ñeå thuoäc veà 
Doøng phan sinh taïi theá, vieäc ñieàu haønh Doøng phan sinh taïi 
theá, vieäc toå chöùc ñôøi soáng Huynh ñeä ñoaøn, truï sôû cuûa 
Doøng.[8] 
 
Ñieàu 5: 
1. ( Luaät 3). Vieäc giaûi thích chính thöùc Luaät Doøng vaø Hieán 
Chöông thuoäc thaåm quyeàn Toøa Thaùnh. 
2. Vieäc giaûi thích thöïc tieãn Hieán Chöông vôùi muïc ñích haøi 
hoøa vieäc aùp duïng Hieán chöông trong caùc mieàn khaùc nhau 
vaø ôû caùc caáp khaùc nhau cuûa Doøng, thuoäc quyeàn Toång Tu 
nghò Doøng phan sinh taïi theá. 
3. Vieäc laøm saùng toû nhöõng ñieåm rieâng bieät ñoøi phaûi coù 
moät quyeát ñònh thích hôïp thì thuoäc thaåm quyeàn Chuû tòch 
ñoaøn cuûa Hoäi ñoàng quoác teá Doøng phan sinh taïi theá. 
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Ñieàu 6: 
1. Huynh ñeä ñoaøn quoác teá Doøng phan sinh taïi theá coù noäi 
qui rieâng ñöôïc Toång Tu nghò  pheâ chuaån. 
2. Caùc Huynh ñeä ñoaøn quoác gia coù noäi qui rieâng ñöôïc Chuû 
tòch ñoaøn cuûa Hoäi ñoàng quoác teá Doøng phan sinh taïi theá pheâ 
chuaån. 
3. Caùc Huynh ñeä ñoaøn mieàn vaø ñòa phöông coù theå coù noäi 
qui rieâng ñöôïc Hoäi ñoàng caáp cao hôn pheâ chuaån.  
 
Ñieàu 7: 
Taát caû nhöõng qui ñònh khoâng hôïp vôùi Hieán Chöông naøy ñeàu 
bò baõi boû.  
 

CHÖÔNG II 
CAÙCH THÖÙC SOÁNG VAØ HOAÏT ÑOÄNG TOÂNG ÑOÀ 

 
MUÏC I : CAÙCH THÖÙC SOÁNG 

Ñieàu 8: 
1. Ngöôøi Phan sinh taïi theá, do lôøi tuyeân  khaán, daán thaân 
soáng Phuùc AÂm theo linh ñaïo Phan sinh trong hoaøn caûnh taïi 
theá cuûa mình. 
2.  Nhôø aùnh saùng ñöùc tin soi daãn, hoï tìm caùch ñaøo saâu caùc 
giaù trò vaø caùc choïn löïa cuûa ñôøi soáng phuùc aâm theo Luaät 
Doøng phan sinh taïi theá. 
- (Luaät 7) baèng moät tieán trình khoâng ngöøng ñoåi môùi veà 
hoaùn caûi vaø tu luyeän ; 
- (Luaät 4) baèng caùch côûi môû tröôùc nhöõng yeâu caàu phaùt 
xuaát töø xaõ hoäi vaø thöïc taïi hoäi thaùnh, ñi töø Phuùc AÂm ñeán 
cuoäc soáng vaø töø cuoäc soáng ñeán Phuùc AÂm ; 
- trong chieàu kích caù nhaân vaø coäng ñoaøn cuûa tieán trình 
ñoù.  
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Ñieàu 9: 
1. (Luaät 5) Linh ñaïo cuûa ngöôøi Phan Sinh taïi theá laø moät 
döï phoùng ñôøi soáng taäp trung vaøo con ngöôøi Ñöùc Kitoâ  baèng 
caùch ñi theo  veát chaân Ngöôøi [9], hôn laø moät chöông trình 
chi tieát ñeå thöïc thi. 
2. (Luaät 4) Ngöôøi Phan Sinh taïi theá ñaõ daán thaân noi theo 
göông maãu vaø giaùo huaán cuûa Ñöùc Kitoâ, phaûi ñích thaân vaø 
chuyeân caàn hoïc taäp Phuùc AÂm vaø Kinh Thaùnh. Huynh ñeä 
ñoaøn vaø caùc ngöôøi höõu traùch coå voõ loøng yeâu meán Lôøi tin 
möøng vaø giuùp ñôõ caùc anh chò em bieát vaø hieåu Lôøi tin möøng 
nhö Hoäi thaùnh loan baùo vôùi söï trôï giuùp cuûa Chuùa Thaùnh 
Linh [10].  
 
Ñieàu 10: 
(Luaät 10) “Ñöùc Kitoâ ngheøo khoù vaø chòu ñoùng ñinh”, Ñaáng 
ñaõ chieán thaéng töû thaàn vaø phuïc sinh, bieåu hieän toät ñænh cuûa 
tình yeâu Thieân Chuùa ñoái vôùi loaøi ngöôøi, laø “cuoán saùch” maø 
trong ñoù anh chò em döïa vaøo göông thaùnh Phan-xi-coâ, hoïc 
cho bieát taïi sao mình soáng vaø soáng nhö theá naøo, bieát yeâu vaø 
ñau khoå. Nôi Ñöùc Kitoâ, anh chò em khaùm phaù ñöôïc giaù trò 
cuûa nhöõng  traùi ngöôïc vì leõ coâng chính vaø yù nghóa cuûa 
nhöõng khoù khaên cuøng khoå giaù trong cuoäc soáng haèng ngaøy. 
Nôi Ngöôøi, anh chò em coù theå chaáp nhaän thaùnh yù Chuùa 
Cha, ngay caû trong nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên nhaát, vaø 
soáng tinh thaàn bình an phan sinh, trong söï khöôùc töø moïi chuû 
thuyeát nghòch vôùi phaåm giaù con ngöôøi.  
 
Ñieàu 11: 
Nhôù raèng Chuùa Thaùnh Linh laø nguyeân lyù cuûa ôn goïi, linh 
hoàn cuûa ñôøi soáng huynh ñeä vaø söù maïng cuûa mình, ngöôøi 
Phan Sinh taïi theá tìm caùch baét chöôùc loøng trung tín cuûa 
thaùnh Phan-xi-coâ vôùi linh höùng cuûa Ngöôøi, vaø laéng nghe lôøi 
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khuyeân cuûa thaùnh nhaân: ñoù laø öôùc ao treân heát moïi söï 
“Thaàn Khí cuûa Chuùa vaø taùc ñoäng thaùnh cuûa Ngöôøi”.  
 
Ñieàu 12 : 
1. Caûm höùng töø göông maãu vaø buùt tích cuûa thaùnh Phan-xi-
coâ vaø treân heát vôùi ôn Chuùa Thaùnh Linh, anh chò em seõ soáng 
vôùi loøng tin moãi ngaøy aân hueä lôùn lao maø Ñöùc Kitoâ ñaõ ban, 
ñoù laø  maïc khaûi Chuùa Cha. Anh chò em seõ laøm chöùng ñöùc 
tin aáy tröôùc nhöõng ngöôøi khaùc :  
- trong ñôøi soáng gia ñình , 
- trong coâng vieäc , 
- trong nieàm vui vaø noãi ñau , 
- trong cuoäc gaëp gôõ vôùi moïi ngöôøi, taát caû ñeàu laø anh em 
 cuûa cuøng moät Cha, 
- trong söï hieän dieän vaø tham gia vaøo ñôøi soáng xaõ hoäi, 
- trong töông quan huynh ñeä vôùi moïi taïo vaät. 
2. (Luaät 10) Cuøng vôùi Chuùa Gieâsu laø Ñaáng ñaõ vaâng lôøi 
cho ñeán cheát, anh chò em seõ tìm caùch nhaän bieát vaø thi haønh 
thaùnh yù Chuùa Cha. Anh chò em haõy caûm taï Thieân Chuùa veà 
aân hueä töï do vaø veà söï maëïc khaûi luaät yeâu thöông. Ñeå chu 
toaøn thaùnh yù Chuùa Cha, anh chò em haõy ñoùn nhaän söï trôï 
giuùp cuûa nhöõng ngöôøi höõu traùch trong Hoäi Thaùnh cuõng nhö 
cuûa nhöõng anh chò em mình. Vôùi söï cöông quyeát bình thaûn, 
anh chò em seõ ñaûm nhaän söï  baát traéc cuûa nhöõng choïn löïa 
can ñaûm trong ñôøi soáng xaõ hoäi. 
3. (Luaät 8) Anh chò em haõy yeâu thích gaëp gôõ Thieân Chuùa 
trong tình con thaûo, haõy laøm cho vieäc caàu nguyeän vaø chieâm 
nieäm trôû neân nguoàn sinh löïc cho ñôøi soáng vaø haønh ñoäng 
cuûa mình. Anh chò em haõy tìm caùch khaùm phaù söï hieän dieän 
cuûa Chuùa Cha trong taâm hoàn mình, trong thieân nhieân vaø 
trong lòch söû loaøi ngöôøi, nôi maø chöông trình cöùu ñoä cuûa 
Ngöôøi ñöôïc thöïc hieän. Söï chieâm ngaém moät maàu nhieäm nhö 
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theá seõ laøm cho anh chò em mau maén coäng taùc vaøo keá hoaïch 
yeâu thöông ñoù.   
 
Ñieàu 13: 
1. (Luaät 7) Anh chò em Phan Sinh taïi theá luùc ñaàu ñöôïc goïi 
laø “Anh chò em soáng ñôøi Ñeàn Toäi”, töï nguyeän soáng tinh 
thaàn hoaùn caûi lieân tuïc. Nhöõng phöông theá ñeå trao doài saéc 
thaùi ñaëc bieät naøy cuûa ôn goïi phan sinh, nôi baûn thaân vaø 
trong Huynh ñeä ñoaøn laø: 
      Laéng nghe vaø cöû haønh Lôøi Chuùa, kieåm ñieåm ñôøi soáng, 
tham döï tónh taâm, nhaän söï trôï giuùp cuûa moät vò linh höôùng, 
vaø cöû haønh phuïng vuï saùm hoái. Anh chò em haõy naêng laõnh 
nhaän Bí tích Hoaø Giaûi vaø haõy quan taâm cöû haønh bí tích aáy 
caùch taäp theå, hoaëc trong Huynh ñeä ñoaøn, hoaëc vôùi toaøn theå 
Daân Thieân Chuùa [12]. 
2.  Chính trong tinh thaàn hoaùn caûi ñoù, maø loøng yeâu meán 
canh taân Hoäi Thaùnh phaûi ñöôïc soáng, keøm theo söï canh taân 
cuûa caù nhaân vaø taäp theå. Hoa traùi cuûa hoaùn caûi, moät söï ñaùp 
traû cho tình yeâu Thieân Chuùa, laø nhöõng haønh ñoäng baùc aùi 
trong töông quan vôùi anh chò em.[13] 
3. Thöïc haønh vieäc ñeàn toäi, nhö giöõ chay vaø tieát cheá, theo 
truyeàn thoáng nôi caùc anh chò em phan sinh soáng ñôøi ñeàn toäi, 
caàn ñöôïc nhaän bieát, traân troïng vaø thöïc haønh theo söï höôùng 
daãn toång quaùt cuûa Hoäi Thaùnh.  
 
Ñieàu 14: 
1. YÙ thöùc raèng Thieân Chuùa ñaõ muoán qui tuï taát caû chuùng ta 
thaønh moät daân toäc vaø thieát laäp Hoäi Thaùnh cuûa Ngöôøi trôû 
neân bí tích phoå quaùt cuûa ôn Cöùu ñoä, anh chò em seõ kieân taâm 
duøng ñöùc tin maø suy tö veà Hoäi Thaùnh,veà söù maïng cuûa Hoäi 
Thaùnh trong theá giôùi ngaøy nay vaø veà vai troø cuûa ngöôøi Phan 
Sinh taïi theá trong Hoäi Thaùnh, baèng caùch ñoùn nhaän nhöõng 
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thaùch ñoá vaø ñaûm nhaän nhöõng traùch nhieäm maø vieäc suy tö 
noùi treân giuùp mình khaùm phaù ra. 
2. (Luaät 8) Leã Teá Taï ôn laø trung taâm ñôøi soáng Hoäi Thaùnh. 
Nhôø Bí tích naøy, Ñöùc Kitoâ keát hôïp chuùng ta vôùi Ngöôøi vaø 
noái keát chuùng ta thaønh moät thaân theå duy nhaát. Vaäy Leã Teá 
Taï ôn seõ laø trung  taâm cuûa ñôøi soáng Huynh ñeä ñoaøn ; anh 
chò em haõy naêng tham döï Leã Teá Taï ôn caøng nhieàu caøng toát  
vaø nhôù laïi loøng toân kính vaø loøng yeâu meán Thaùnh Theå cuûa 
thaùnh Phan-xi-coâ, laø ngöôøi ñaõ  soáng taát caû caùc maàu nhieäm 
cuoäc ñôøi Ñöùc Kitoâ trong Bí tích naøy. 
3. Anh chò em haõy tham döï caùc bí tích cuûa Hoäi Thaùnh, 
quan taâm khoâng nhöõng tôùi söï thaùnh hoaù baûn thaân, maø coøn 
quan taâm ñeán vieäc giuùp taêng tröôûng Hoäi Thaùnh vaø môû roäng 
Nöôùc Trôøi. Anh chò em haõy coäng taùc vaøo vieäc cöû haønh caùc 
bí tích trong giaùo xöù cuûa mình caùch sinh ñoäng vaø yù thöùc, 
nhaát laø ñoái vôùi Bí tích thaùnh taåy, theâm söùc, hoân phoái, vaø 
xöùc daàu beänh nhaân 
4. Anh chò em vaø caùc Huynh ñeä ñoaøn tuaân theo nhöõng chæ 
daãn cuûa saùch Nghi thöùc lieân quan tôùi caùc caùch thöùc tham döï 
khaùc nhau vaøo kinh nguyeän phuïng vuï cuûa Hoäi Thaùnh, öu 
tieân cho vieäc cöû haønh caùc  Giôø Kinh Phuïng vuï.[14] 
5. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi thôø phöôïng Chuùa Cha caùch ñích 
thöïc, hoï coù theå thôø phöôïng vaø caàu nguyeän vôùi Ngöôøi khaép 
nôi vaø baát cöù luùc naøo ; tuy nhieân anh chò em seõ coá gaéng tìm 
nhöõng thôøi gian thinh laëng, tónh taâm  chæ daønh cho vieäc caàu 
nguyeän maø thoâi.  
 
Ñieàu 15: 
1. (Luaät 11) Anh chò em phan sinh taïi theá  seõ coá gaéng soáng 
tinh thaàn Caùc Moái Phuùc, nhaát laø tinh thaàn ngheøo khoù. Ñöùc 
ngheøo khoù phuùc aâm bieåu loä söï phoù thaùc vaøo Chuùa Cha, daãn 
tôùi söï töï do noäi taâm, vaø coå suyù cho vieäc phaân phoái cuûa caûi 
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caùch coâng baèng hôn. 
2. Nhôø vieäc lao ñoäng vaø cuûa caûi vaät chaát, anh chò em Phan 
sinh taïi theá coù moät caùch theá rieâng ñeå  soáng ñöùc ngheøo khoù 
phuùc aâm khi phaûi ñaùp  öùng caùc nhu caàu cuûa gia ñình mình 
vaø phuïc vuï xaõ hoäi. Ñeå hieåu roõ vaø soáng ñöùc ngheøo khoù, caàn 
phaûi coù moät söï töï daán thaân tích cöïc vaø söï giuùp ñôõ cuûa 
Huynh ñeä ñoaøn, qua caàu nguyeän vaø ñoái thoaïi, qua kieåm 
ñieåm chung ñôøi soáng, qua laéng nghe giaùo huaán Hoäi Thaùnh 
vaø caùc yeâu caàu cuûa xaõ hoäi. 
3. Anh chò em Phan sinh taïi theá seõ coá gaéng giaûm bôùt nhu 
caàu caù nhaân ñeå coù theå chia seû cuûa caûi tinh thaàn vaø vaät chaát 
vôùi anh chò em mình nhieàu hôn, nhaát laø vôùi nhöõng ngöôøi 
thieáu thoán hôn caû. Anh chò em haõy caûm taï Thieân Chuùa veà 
cuûa caûi ñaõ laõnh nhaän, vaø haõy söû duïng cuûa caûi nhö ngöôøi 
quaûn lyù toát, chöù khoâng nhö chuû nhaân. Anh chò em  haõy coù 
laäp tröôøng vöõng chaéc choáng laïi naõo traïng tieâu thuï vaø choáng 
laïi nhöõng yù thöùc heä cuøng loái soáng thöïc tieãn coi cuûa caûi 
troïng hôn giaù trò nhaân baûn vaø toân giaùo, ñöa tôùi söï boác loät 
con ngöôøi. 
4. Anh chò em haõy yeâu meán vaø taäp soáng loøng thanh trí 
saïch, vì ñoù laø nguoàn phaùt sinh tình huynh ñeä ñích thöïc .  
 
Ñieàu 16:  
1. (Luaät 9) Ñöùc Maria, Thaân maãu Chuùa Gieâsu, laø maãu  
göông cho thaùi ñoä laéng nghe Lôøi Chuùa vaø cho loøng trung tín 
vôùi ôn goïi; nhö Thaùnh Phanxicoâ, chuùng ta nhaän thaáy taát caû 
caùc nhaân ñöùc phuùc aâm  ñöôïc theå hieän nôi Ñöùc Meï. [15] 
Anh chò em haõy vun troàng loøng yeâu meán khoân taû ñoái vôùi 
Ñöùc Trinh nöõ raát thaùnh, baèng caùch noi göông Ngöôøi, caàu 
nguyeän vaø phoù thaùc cho Ngöôøi vôùi taâm tình con thaûo. Anh 
chò em baøy toû loøng suøng kính Ñöùc Meï bøaèng nhöõng haønh vi 
dieãn taû ñöùc tin chaân chính, vaø nhöõng hình thöùc ñöôïc Hoäi 
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Thaùnh chaáp nhaän. 
2. Ñoái vôùi toaøn theå coäng ñoaøn Hoäi Thaùnh, Ñöùc Maria laø 
maãu göông tình yeâu phong phuù vaø chung thuyû. Anh chò em 
Phan sinh taïi theá, cuõng nhö caùc Huynh ñeä ñoaøn, haõy tìm 
caùch soáng kinh nghieäm cuûa thaùnh Phan-xi-coâ, ngöôøi ñaõ 
nhaän Ñöùc Trinh Nöõ laøm Ñaáng höôùng daãn ñôøi soáng hoaït 
ñoäng cuûa mình ; cuøng vôùi Ñöùc Meï, nhö caùc moân ñeä trong 
ngaøy leã Hieän xuoáng, anh chò em haõy ñoùn nhaän Chuùa Thaùnh 
Linh ñeå Ngöôøi bieán chuùng ta thaønh moät coäng ñoàng tình 
yeâu. [16]  
 
 

MUÏC II 
SÖÏ HIEÄN DIEÄN TÍCH CÖÏC  

TRONG HOÄI THAÙNH VAØ TRONG THEÁ GIÔÙI 
Ñieàu 17: 
1. (Luaät 6) Ñöôïc môøi goïi coäng taùc vaøo vieäc xaây döïng Hoäi 
Thaùnh nhö laø bí tích cöùu ñoä moïi ngöôøi vaø ñöôïc trôû thaønh 
“chöùng nhaân vaø khí cuï cuûa söù maïng Hoäi Thaùnh”. Anh chò 
em Phan sinh taïi theá nhôø bí tích Thaùnh Taåy vaø lôøi khaán höùa 
soáng Phuùc aâm, loan baùo Ñöùc Kitoâ baèng ñôøi soáng vaø baèng 
lôøi noùi cuûa mình. Vieäc toâng ñoà öu tieân cuûa anh chò em laø 
chöùng taù caù nhaân [17] trong moâi tröôøng soáng cuûa mình vaø 
phuïc vuï cho vieäc xaây döïng Nöôùc Thieân Chuùa trong nhöõng 
thöïc taïi traàn theá. 
2. Trong caùc Huynh ñeä ñoaøn, haõy chuaån bò cho anh chò em 
bieát phoå bieán söù ñieäp phuùc aâm “trong ñôøi soáng thöôøng ngaøy 
cuûa theá giôùi”[18], vaø coäng taùc vaøo vieäc giaûng daïy giaùo lyù 
trong caùc coäng ñoàng hoäi thaùnh. 
3. Nhöõng ai ñöôïc môøi goïi chu toaøn söù maïng cuûa giaûng 
vieân giaùo lyù, cuûa ngöôøi ñöùng ñaàu moät coäng ñoaøn hoäi thaùnh 
hoaëc cuûa nhöõng thöøa taùc vuï khaùc, vaø ngay caû nhöõng thöøa 
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taùc vieân coù chöùc thaùnh, hoï ñeàu phaûi nhö thaùnh Phan-xi-coâ 
yeâu meán Lôøi Chuùa, tin töôûng vaøo nhöõng ngöôøi rao giaûng 
Lôøi Chuùa vaø coù loøng nhieät thaønh nhö khi Ngöôøi tieáp nhaän 
nôi Ñöùc Giaùo Hoaøng söù maïng rao giaûng söï aên naên ñeàn toäi. 
4. Vieäc tham gia vaøo thöøa taùc vuï thaùnh hoùa maø Hoäi Thaùnh 
thöïc haønh trong phuïng vuï, trong kinh nguyeän, trong caùc 
vieäc ñeàn toäi vaø baùc aùi, caàn ñöôïc anh chò em thöïc hieän tröôùc 
heát trong gia ñình mình, keá ñeán trong Huynh ñeä ñoaøn vaø 
sau cuøng, baèng söï hieän dieän tích cöïc cuûa mình trong Hoäi 
Thaùnh ñòa phöông vaø trong xaõ hoäi . 
 

ÑEÅ XAÂY DÖÏNG 
MOÄT XAÕ HOÄI COÂNG BAÈNG VAØ HUYNH ÑEÄ 

Ñieàu 18: 
1. Anh chò em Phan sinh taïi theá ñöôïc môøi goïi coáng hieán 
moät söï ñoùng goùp caù nhaân do con ngöôøi vaø söù ñieäp cuûa 
thaùnh Phan-xi-coâ AÙtxidi gôïi höùng, nhaèm thieát laäp moät xaõ 
hoäi trong ñoù phaåm giaù con ngöôøi, tinh thaàn ñoàng traùch 
nhieäm vaø tình yeâu thöông seõ laø nhöõng thöïc taïi soáng ñoäng. 
[19] 
2. (Luaät 13) Anh chò em haõy ñi saâu vaøo nhöõng neàn taûng 
ñích thöïc cuûa tình huynh ñeä phoå quaùt vaø taïo ra khaép nôi 
moät tinh thaàn ñoùn tieáp vaø moät baàu khí huynh ñeä. Anh chò 
em haõy cöông quyeát daán thaân choáng laïi moïi hình thöùc boác 
loät, kyø thò, gaït ra beân leà xaõ hoäi, vaø choáng laïi moïi thaùi ñoä 
döûng döng ñoái vôùi tha nhaân. 
3. (Luaät 13) Anh chò em haõy coäng taùc vôùi caùc phong traøo 
coå voõ tình huynh ñeä giöõa caùc daân toäc: daán thaân taïo laäp 
nhöõng ñieàu kieän cho moïi ngöôøi ñöôïc soáng xöùng ñaùng, vaø 
hoaït ñoäng cho moïi daân toäc ñöôïc töï do. 
4. Theo göông thaùnh Phan-xi-coâ, laø ñaáng baûo trôï cuûa 
nhöõng ngöôøi baûo veä moâi sinh, anh chò em haõy tích cöïc hoã 
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trôï nhöõng saùng kieán nhaèm baûo toàn taïo vaät. Anh chò em haõy 
coäng taùc vôùi nhöõng ngöôøi hoaït ñoäng ñeå phoøng ngöøa söï oâ 
nhieãm vaø söï xuoáng caáp cuûa thieân nhieân, cuõng nhö ñeå taïo 
laäp nhöõng ñieàu kieän cuûa söï soáng vaø moâi tröôøng theá naøo ñeå 
caùc ñieàu kieän aáy khoâng trôû neân moái ñe doïa cho con ngöôøi.  
 
Ñieàu 19: 
1. (Luaät 14) Anh chò em Phan sinh taïi theá phaûi luoân haønh 
ñoäng nhö men trong moâi tröôøng soáng cuûa mình baèng chöùng 
taù cuûa tình yeâu thöông huynh ñeä vaø cuûa nhöõng ñoäng löïc 
trong saùng kitoâ giaùo. 
2. Do tinh thaàn heøn moïn, anh chò em öu tieân löïa choïn 
ngöôøi ngheøo vaø nhöõng ngöôøi bò gaït ra beân leà xaõ hoäi, duø ñoù 
laø nhöõng caù nhaân hay nhöõng lôùp ngöôøi naøo ñoù, hoaëc ngay 
caû moät daân toäc. Anh chò em haõy hôïp taùc ñeå loaïi tröø vieäc gaït 
ngöôøi khaùc ra beân leà xaõ hoäi vaø taát caû nhöõng hình thöùc 
ngheøo khoå, haäu quaû cuûa söï keùm hieäu naêng vaø  cuûa baát 
coâng. 
 
Ñieàu 20: 
1. (Luaät 14) Daán thaân xaây döïng Nöôùc Thieân Chuùa trong 
thöïc taïi vaø sinh hoaït traàn theá, anh chò em Phan sinh taïi theá, 
do ôn goïi, haõy soáng moät ñôøi soáng vöøa thuoäc veà Hoäi Thaùnh 
vöøa thuoäc veà xaõ hoäi nhö  moät thöïc taïi khoâng theå phaân chia. 
2. Nhö moät ñoùng goùp ñaàu tieân vaø caên baûn vaøo coâng vieäc 
xaây döïng moät theá giôùi coâng baèng vaø huynh ñeä hôn, anh chò 
em haõy chu toaøn  caùc boån phaän phuø hôïp vôùi vieäc chuaån bò 
vaø thöïc haønh ngheà nghieäp cuûa mình. Cuõng trong tinh thaàn 
phuïc vuï ñoù, anh chò em haõy chu toaøn caùc boån phaän xaõ hoäi 
vaø coâng daân.  
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Ñieàu 21: 
1. (Luaät 16) Ñoái vôùi thaùnh Phan-xi-coâ, vieäc laøm laø moät 
quaø taëng vaø laøm vieäc laø moät aân hueä. Laøm vieäc haèng ngaøy 
khoâng nhöõng laø moät phöông tieän möu sinh, maø coøn laø cô 
hoäi ñeå phuïc vuï Thieân Chuùa vaø tha nhaân, vaø laø phöông tieän 
ñeå phaùt trieån nhaân caùch. Xaùc tín raèng vieäc laøm laø moät 
quyeàn lôïi vaø laø moät nghóa vuï, vaø raèng taát caû moïi hình thöùc 
vieäc laøm ñeàu ñaùng toân troïng, anh chò em daán thaân coäng taùc 
ñeå taát caû moïi ngöôøi coù theå coù vieäc laøm vaø ñeå caùc ñieàu kieän 
laøm vieäc luoân ñöôïc nhaân ñaïo hôn. 
2. Söï thö giaõn vaø giaûi trí ñeàu coù giaù trò rieâng vaø caàn thieát 
cho vieäc phaùt trieån con ngöôøi. Anh chò em Phan sinh taïi theá 
phaûi lo sao cho giöõa vieäc laøm vaø nghæ ngôi coù söï quaân bình 
vaøø coá gaéng tìm ra nhöõng hình thöùc giaûi trí coù phaåm chaát. 
[20].  
Ñieàu 22: 
1. (Luaät 15) Anh chò em Phan sinh taïi theá “luoân coù 
maët…… trong phaïm vi ñôøi soáng coâng coäng”, haõy coäng taùc 
trong möùc ñoä coù theå, vaøo vieäc soaïn thaûo caùc ñieàu luaät vaø 
nhöõng qui ñònh chính ñaùng. 
2. Trong laõnh vöïc thaêng tieán con ngöôøi vaø trong phaïm vi 
coâng lyù, caùc Huynh ñeä ñoaøn haõy daán thaân baèng  nhöõng 
saùng kieán duõng caûm phuø hôïp vôùi ôn goïi phan sinh vaø vôùi 
nhöõng ñöôøng höôùng cuûa Hoäi Thaùnh. Caùc Huynh ñeä ñoaøn 
haõy coù nhöõng laäp tröôøng roõ raøng khi phaåm giaù con ngöôøi bò 
xaâm phaïm duø döôùi baát cöù hình thöùc naøo, bò aùp böùc hoaëc bò 
loaïi tröø. Caùc Huynh ñeä ñoaøn haõy laáy tình huynh ñeä maø 
giuùp ñôõ nhöõng naïn nhaân cuûa baát coâng. 
3. Töø choái söû duïng baïo löïc laø neùt ñaëc thuø cuûa caùc moân ñeä 
thaùnh Phan-xi-coâ, tuy nhieân khoâng vì theá maø choái töø haønh 
ñoäng. Anh chò em haõy lo sao cho söï can thieäp cuûa mình 
luoân ñöôïc thuùc ñaåy bôûi ñöùc aùi kitoâ giaùo.  
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Ñieàu 23: 
1. (Luaät 19) Hoaø bình laø thaønh quaû cuûa coâng lyù, laø hoa traùi 
cuûa hoaø giaûi vaø cuûa tình baùc aùi huynh ñeä. [21]. Anh chò em 
Phan sinh taïi theá ñöôïc môøi goïi  ñem hoaø bình vaøo trong gia 
ñình mình vaø trong xaõ hoäi baèng caùch : 
- haõy quan taâm ñeà ra vaø quaûng baù nhöõng tö töôûng vaø thaùi 
ñoä hieáu hoøa ; 
- haõy trieån khai nhöõng saùng kieán rieâng vaø trong  tö caùch 
caù nhaân hoaëc Huynh ñeä ñoaøn, haõy hôïp taùc vôùi caùc saùng 
kieán cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng, cuûa Hoäi Thaùnh ñòa phöông vaø 
cuûa gia ñình Phan sinh; 
- haõy hôïp taùc vôùi caùc phong traøo vaø caùc toå chöùc coå voõ 
cho hoaø bình trong söï toân troïng caùc neàn taûng chaân chính 
cuûa hoaø bình. 
2. Maëc daàu coâng nhaän quyeàn töï veä chính ñaùng cuûa caù 
nhaân cuõng nhö cuûa quoác gia, anh chò em haõy nhìn nhaän giaù 
trò söï choïn löïa cuûa nhöõng ngöôøi vì lyù do löông taâm maø töø 
choái mang vuõ khí. 
3. Ñeå baûo veä söï hoaø thuaän trong gia ñình, vaøo luùc thuaän 
tieän, anh chò em haõy aán ñònh baèng chuùc thö vieäc phaân chia 
gia taøi.  

TRONG GIA ÑÌNH 
Ñieàu 24: 
1. (Luaät 17) Anh chò em Phan sinh taïi theá haõy coi gia ñình 
mình nhö  moâi tröôøng ñaàu tieân  ñeå soáng söï daán thaân kitoâ 
giaùo vaø ôn goïi phan sinh; kinh nguyeän, Lôøi Chuùa vaø giaùo lyù 
kitoâ giaùo phaûi coù choã ñöùng trong gia ñình mình. Anh chò em 
cuõng phaûi lo sao cho moïi söï soáng ñöôïc toân troïng töø luùc thuï 
thai, vaø trong moïi hoaøn caûnh, cho ñeán khi cheát. 
Caùc ñoâi vôï choàng seõ tìm thaáy nôi Luaät Doøng phan sinh taïi 
theá moät ñieåm töïa vöõng chaéc cho haønh trình ñôøi soáng kitoâ 
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höõu cuûa mình, yù thöùc raèng do Bí tích hoân nhaân, tình yeâu 
cuûa hoï phaùt xuaát töø tình yeâu maø Ñöùc Kitoâ daønh cho Hoäi 
Thaùnh Ngöôøi. Tình yeâu vôï choàng vaø söï khaúng ñònh giaù trò 
cuûa loøng chung thuûy laø moät chöùng taù saâu saéc cho gia ñình 
hoï, cho Hoäi Thaùnh vaø cho theá giôùi. 
2. Trong Huynh ñeä ñoaøn: 
- linh ñaïo veà gia ñình vaø hoân nhaân, cuõng nhö caùch thöùc 
kitoâ giaùo xem xeùt caùc vaán ñeà gia ñình,  phaûi laø ñeà taøi ñeå 
ñoái thoaïi vaø trao ñoåi kinh nghieäm ; 
- anh chò em haõy chia seû cho nhau nhöõng giaây phuùt quan 
troïng trong ñôøi soáng gia ñình vaø trong tình huynh ñeä, anh 
chò em haõy quan taâm tôùi nhöõng ngöôøi ñang soáng trong hoaøn 
caûnh khoù khaên : ñoù laø nhöõng ngöôøi ñoäc thaân, goùa vôï, goaù 
choàng, cha meï neo ñôn, ly thaân hoaëc ly dò ; 
- (Luaät 19) anh chò em haõy taïo ñieàu kieän ñeå cho caùc theá 
heä ñoái thoaïi vôùi nhau ; 
- anh chò em haõy coå voõ vieäc thaønh laäp caùc nhoùm hoân 
nhaân vaø gia ñình. 
3. Anh chò em haõy coäng taùc vaøo noå löïc cuûa Hoäi thaùnh vaø 
cuûa xaõ hoäi nhaèm khaúng ñònh giaù trò cuûa loøng chung thuûy, 
toân troïng söï soáng, vaø nhaèm mang laïi giaûi ñaùp cho nhöõng 
vaán ñeà xaõ hoäi cuûa gia ñình.  
 
Ñieàu 25: 
Xaùc tín raèng caàn thieát phaûi giaùo duïc con caùi “sao cho taâm 
trí chuùng höôùng veà coäng ñoàng…… vaø gaây yù thöùc chuùng laø 
thaønh phaàn soáng ñoäng vaø tích cöïc cuûa daân Thieân Chuùa” 
[22] vaø xaùc tín raèng thaùnh Phanxicoâ coù theå thu huùt chuùng, 
anh chò em haõy taïo ñieàu kieän thích hôïp ñeå thaønh laäp nhöõng 
nhoùm thieáu nhi, nhôø vaøo phöông phaùp sö phaïm vaø caùch toå 
chöùc thích nghi vôùi löùa tuoåi, caùc nhoùm naøy seõ ñöôïc khai 
taâm ñeå hieåu bieát vaø yeâu meán ñôøi soáng phan sinh. Noäi qui 
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quoác gia coù theå ñeà ra nhöõng ñöôøng höôùng thích hôïp ñeå toå 
chöùc caùc nhoùm nhö theá vaø ñeå noái keát caùc nhoùm vôùi Huynh 
ñeä ñoaøn vaø vôùi  caùc nhoùm giôùi treû phan sinh.   
 

SÖÙ GIAÛ NIEÀM VUI VAØ HY VOÏNG 
Ñieàu 26: 
1. Ngay caû trong ñau khoå, thaùnh Phanxicoâ ñaõ caûm nghieäm 
ñöôïc loøng tin töôûng vaø nieàm vui, khi ñaït ñöôïc: 
- kinh nghieäm veà tình phuï töû cuûa Thieân Chuùa; 
- nieàm tin vöõng vaøng seõ ñöôïc phuïc sinh vôùi Ñöùc Kitoâ ñeå 
soáng ñôøi ñôøi; 
- kinh nghieäm coù theå gaëp gôõ vaø ca tuïng Ñaáng Taïo Hoaù 
trong tình huynh ñeä phoå quaùt vôùi moïi taïo vaät.[23] 
(Luaät 19) Nhö vaäy phuø hôïp vôùi Phuùc AÂm, anh chò em Phan 
sinh taïi theá haõy khaúng ñònh tieáng “XIN VAÂNG” cuûa mình 
ñoái vôùi nieàm hy voïng vaø nieàm vui ñöôïc soáng. Anh chò em 
haõy goùp phaàn choáng laïi caùc lo aâu muoân maët vaø söï bi quan 
baèng caùch chuaån bò moät töông lai toát ñeïp hôn. 
2. Trong caùc Huynh ñeä ñoaøn, anh chò em haõy coå voõ söï 
thoâng caûm laãn nhau, lo sao cho baàu khí caùc buoåi hoïp ñöôïc 
nieàm nôû vaø phaûn aùnh nieàm vui. Anh chò em haõy khích leä 
nhau laøm vieäc thieän.  
 
Ñieàu 27: 
1. (Luaät 19).Vôùi tuoåi taùc gia taêng, anh chò em haõy taäp 
chaáp nhaän beänh taät cuõng nhö nhöõng noãi khoù khaên ngaøy moät 
nhieàu, ñoàng thôøi ñem laïi cho cuoäc soáng cuûa mình moät yù 
nghóa saâu xa hôn, baèng caùch töøng böôùc töø boû daàn daàn vaø 
höôùng loøng veà ñaát höùa. Anh chò em haõy xaùc tín maïnh meõ 
raèng coäng ñoaøn cuûa caùc tín höõu vaø cuûa nhöõng ngöôøi yeâu 
meán nhau trong Chuùa, seõ tieáp tuïc toàn taïi trong ñôøi soáng 
vónh cöûu nhö laø söï hieäp thoâng cuûa caùc thaùnh. 



CHƯƠNG 3:  ĐỜI SỐNG TRONG HUYNH ĐỆ ĐOÀN       17               

2. Nhö vaäy, Anh chò em Phan sinh taïi theá haõy coá gaéng taïo 
moät baàu khí ñöùc tin vaø ñöùc caäy nôi moâi tröôøng soáng cuûa 
mình maø tröôùc tieân laø trong caùc Huynh ñeä ñoaøn, ñeå cho 
“Chò Cheát” ñöôïc caûm nhaän nhö moät cuoäc vöôït qua veà cuøng 
Chuùa Cha, vaø ñeå cho moïi ngöôøi coù theå chuaån bò  ra ñi moät 
caùch thanh thaûn.   

CHÖÔNG  III 
ÑÔØI SOÁNG TRONG HUYNH ÑEÄ ÑOAØN 

 
MUÏC I 

ÑÒNH HÖÔÙNG TOÅNG QUAÙT 
Ñieàu 28: 
1. Huynh ñeä ñoaøn cuûa Doøng phan sinh taïi theá baét nguoàn 
töø caûm höùng cuûa thaùnh Phan-xi-coâ AÙt-xi-di laø ngöôøi ñaõ 
ñöôïc Ñaáng Toái Cao maïc khaûi cho bieát tính caùch hoaøn toaøn 
phuùc aâm cuûa vieäc soáng chung thaønh huynh ñeä ñoaøn.[24] 
2. (Luaät 20) “Doøng Phan sinh taïi theá lan roäng ra thaønh 
nhöõng Huynh ñeä ñoaøn thuoäc caùc caáp khaùc nhau” vôùi muïc 
ñích coå voõ moät caùch coù qui cuû söï hieäp nhaát vaø hôïp taùc hoã 
töông giöõa caùc anh chò em vôùi nhau, cuõng nhö coå voõ söï 
hieän dieän tích cöïc vaø mang tính coäng ñoaøn cuûa anh chò em 
trong Hoäi Thaùnh ñòa phöông cuõng nhö toaøn caàu. Doøng Phan 
sinh taïi theá cuõng haõy taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc 
Huynh ñeä ñoaøn daán thaân phuïc vuï theá giôùi vaø ñaëc bieät trong 
ñôøi soáng xaõ hoäi 
3. Caùc anh chò em hôïp thaønh hoaëc laø Huynh ñeä ñoaøn toøng 
sôû, gaén lieàn vôùi moät nhaø thôø hay moät tu vieän, hoaëc laø 
Huynh ñeä ñoaøn toøng nhaân ñöôïc thieát laäp vì nhöõng lyù do roõ 
raøng, chính ñaùng vaø ñöôïc coâng nhaän trong saéc leänh thieát 
laäp. [25]  
Ñieàu 29:  
1. Caùc Huynh ñeä ñoaøn toøng sôû hôïp laïi thaønh Huynh ñeä 
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ñoaøn ôû caùc caáp khaùc nhau: mieàn, quoác gia, quoác teá, theo 
caùc tieâu chuaån cuûa Hoäi Thaùnh, theo tieâu chuaån ñòa dö hoaëc 
theo tieâu chuaån khaùc. Caùc Huynh ñeä ñoaøn naøy ñöôïc hôïp laïi 
vaø lieân keát vôùi nhau theo qui ñònh maø Luaät vaø Hieán 
Chöông tieân lieäu. Nhö vaäy caùc Huynh ñeä ñoaøn naøy ñaùp öùng 
nhu caàu hieäp thoâng giöõa caùc Huynh ñeä ñoaøn, nhu caàu phoái 
hôïp coäng taùc vaø nhu caàu hieäp nhaát cuûa Doøng phan sinh taïi 
theá. 
2. (Luaät 20) Caùc Huynh ñeä ñoaøn neâu treân ñeàu coù tö caùch 
phaùp nhaân trong Hoäi Thaùnh, neáu coù theå ñöôïc, haõy laøm sao 
cho coù tö caùch phaùp nhaân daân söï, ñeå chu toaøn söù meänh cuûa 
mình toát hôn. Caùc Hoäi ñoàng quoác gia coù nhieäm vuï ñöa ra 
nhöõng  ñònh höôùng neâu roõ lyù do vaø thuû tuïc tieán haønh. 
3. Noäi qui quoác gia phaûi xaùc ñònh caùc luaät leä veà caùch toå 
chöùc Doøng phan sinh taïi theá treân ñaát nöôùc mình. Vieäc aùp 
duïng caùc luaät leä naøy ñöôïc trao phoù cho söï phaùn ñoaùn thaän 
troïng cuûa nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm trong caùc Huynh ñeä 
ñoaøn lieân heä vaø Hoäi ñoàng quoác gia.  
 
Ñieàu 30: 
1. Anh chò em ñoàng traùch nhieäm veà ñôøi soáng cuûa Huynh 
ñeä ñoaøn mình vaø veà toaøn Doøng phan sinh taïi theá nhö moät 
lieân hôïp maät thieát cuûa taát caû caùc Huynh ñeä ñoaøn  raûi raùc 
khaép hoaøn caàu. 
2. YÙ nghóa cuûa vieäc ñoàng traùch nhieäm nôi caùc thaønh vieân 
ñoøi anh chò em phaûi ñích thaân hieän dieän, phaûi laøm chöùng taù, 
phaûi caàu nguyeän vaø coäng taùc tích cöïc theo khaû naêng cuûa 
moãi ngöôøi vaø theo söï daán thaân  linh hoaït Huynh ñeä ñoaøn. 
3. (Luaät 25) Trong tinh thaàn gia ñình, moãi anh chò em 
ñoùng goùp vaøo quó cuûa Huynh ñeä ñoaøn tuyø theo khaû naêng, 
ñeå taïo phöông tieän taøi chaùnh caàn thieát cho ñôøi soáng Huynh 
ñeä ñoaøn, cho caùc coâng vieäc phuïng töï, toâng ñoà vaø baùc aùi. 
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Baèng taøi chaùnh  hoaëc baèng nhöõng phöông tieän naøo khaùc, 
anh chò em ñöøng queân tham gia vaøo caùc sinh hoaït vaø coâng 
vieäc cuûa nhöõng Huynh ñeä ñoaøn ôû caáp cao hôn.  
 
Ñieàu 31: 
1. (Luaät 21)  “ÔÛ caùc caáp khaùc nhau, moãi Huynh ñeä ñoaøn  
ñeàu ñöôïc linh hoaït vaø höôùng daãn bôûi moät Hoäi ñoàng vaø moät 
anh/chò phuïc vuï hay anh chò tröôûng”. Taát caû caùc chöùc vuï 
naøy ñeàu ñöôïc trao phoù qua baàu cöû ñuùng theo Luaät, Hieán 
Chöông vaø noäi quy rieâng. Chæ trong nhöõng hoaøn caûnh ñaëc 
bieät hoaëc trong thôøi gian ñaàu khi môùi thaønh laäp,  caùc Huynh 
ñeä ñoaøn coù theå khoâng coù Hoäi ñoàng ñöôïc baàu hôïp leä. Hoäi 
ñoàng caáp cao hôn seõ buø ñaép vaøo söï thieáu huït ñoù trong thôøi 
gian toái thieåu caàn thieát ñeå baûo ñaûm cho söï phuïc hoài hoaëc 
söï khôûi ñaàu cuûa Huynh ñeä ñoaøn, cho vieäc huaán luyeän caùc 
linh hoaït vieân vaø chuaån bò caùc cuoäc baàu cöû. 
2. Traùch vuï cuûa ngöôøi phuïc vuï hoaëc thaønh vieân Hoäi ñoàng 
laø moät söï phuïc vuï huynh ñeä, moät quyeát taâm caûm nhaän 
mình luoân saün saøng vaø coù traùch nhieäm ñoái vôùi anh chò em 
vaø Huynh ñeä ñoaøn, ñeå giuùp moãi ngöôøi theå hieän chính mình 
trong ôn goïi vaø ñeå moãi Huynh ñeä ñoaøn laø moät coäng ñoaøn  
hoäi thaùnh vaø phan sinh thaät söï, hieän dieän caùch tích cöïc 
trong ñôøi soáng cuûa Hoäi Thaùnh vaø cuûa xaõ hoäi. 
3. ÔÛ taát caû caùc caáp trong Doøng phan sinh taïi theá, caùc 
ngöôøi höõu traùch phaûi laø nhöõng anh chò em ñaõ daán thaân vónh 
vieãn, xaùc tín veà giaù trò ñôøi soáng phuùc aâm phan sinh, quan 
taâm ñeán ñôøi soáng cuûa Hoäi thaùnh vaø cuûa xaõ hoäi trong moät 
caùi nhìn bao quaùt vaø quaûng ñaïi, côûi môû cho vieäc ñoái thoaïi, 
saün saøng cho vaø nhaän  söï giuùp ñôõ vaø coäng taùc.ï 
4. Caùc ngöôøi höõu traùch phaûi lo chuaån bò vaø linh hoaït caùc 
cuoäc hoïp cuûa Huynh ñeä ñoaøn cuõng nhö cuûa Hoäi ñoàng,veà 
maët lieâng thieâng vaø kyõ thuaät. Baèng chöùng taù ñôøi soáng, hoï 
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tìm caùch gieo vaøo Huynh ñeä ñoaøn tinh thaàn vaø söùc soáng 
baèng caùch ñeà xuaát nhöõng phöông theá thích hôïp ñeå phaùt 
trieån ñôøi soáng Huynh ñeä ñoaøn vaø caùc hoaït ñoäng toâng ñoà, 
döôùi aùnh saùng cuûa caùc löïa choïn cô baûn theo quan ñieåm 
phan sinh. Hoï phaûi lo sao cho caùc quyeát ñònh ñöôïc thöïc 
hieän vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc anh chò em  coäng 
taùc vôùi nhau.  
 
Ñieàu 32: 
1. Anh/chò phuïc vuï vaø caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng phaûi soáng 
vaø coå voõ tinh thaàn vaø söï hieäp thoâng ñích thöïc giöõa caùc anh 
chò em, vôùi caùc Huynh ñeä ñoaøn khaùc nhau vaø vôùi gia ñình 
phan sinh. Treân heát moïi söï hoï phaûi heát loøng lo cho toaøn theå 
Huynh ñeä ñoaøn soáng bình an vaø hoøa giaûi. 
2. (Luaät 21) Traùch vuï ñieàu haønh cuûa anh/chò phuïc vuï vaø 
cuûa caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng coù thôøi haïn. Loaïi boû moïi 
tham voïng, anh chò em phaûi bieåu loä loøng yeâu meán ñoái vôùi 
Huynh ñeä ñoaøn qua tinh thaàn phuïc vuï vaø söï saün saøng nhaän 
hoaëc rôøi boû  traùch vuï.  
 
Ñieàu 33: 
1. Ñeå ñieàu haønh vaø phoái hôïp caùc Huynh ñeä ñoaøn  cuõng 
nhö Doøng, caàn thaêng tieán con ngöôøi vaø khaû naêng moãi anh 
chò em vaø moãi Huynh ñeä ñoaøn. Cuõng caàn phaûi toân troïng söï 
ña daïng trong loái soáng lyù töôûng phan sinh vaø söï khaùc bieät 
cuûa caùc neàn vaên hoùa.  
2. Caùc Hoäi ñoàng caáp cao khoâng neân laøm  caùc vieäc maø caùc 
Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông hay moät Hoäi ñoàng caáp döôùi coù 
theå laøm ñöôïc moät caùch  thích hôïp. Haõy toân troïng vaø khích 
leä söùc soáng cuûa hoï ñeå hoï cuõng coù theå thöïc hieän thoûa ñaùng 
caùc nhieäm vuï rieâng cuûa mình. Caùc Huynh ñeä ñoaøn ñòa 
phöông vaø caùc Hoäi ñoàng lieân heä haõy ra söùc thi haønh nhöõng 
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quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng quoác teá vaø cuûa caùc Hoäi ñoàng khaùc 
ôû caáp cao hôn, vaø thöïc hieän caùc chöông trình baèng caùch 
thích nghi caùc quyeát ñònh ñoù vôùi hoaøn caûnh thöïc teá rieâng 
khi caàn thieát.  
 
Ñieàu 34: 
Nôi naøo maø hoaøn caûnh chung vaø nhu caàu cuûa caùc thaønh 
vieân ñoøi hoûi, thì coù theå thaønh laäp ngay trong Huynh ñeä 
ñoaøn, vaø döôùi quyeàn ñieàu khieån cuûa moät Hoäi ñoàng duy 
nhaát, nhöõng toå hoaëc nhöõng nhoùm qui tuï nhöõng thaønh vieân 
lieân keát vôùi nhau do nhöõng nhu caàu gioáng nhau, nhöõng sôû 
thích gioáng nhau, nhöõng löïa choïn haønh ñoäng gioáng nhau. 
Caùc nhoùm naøy coù theå ñaët ra nhöõng qui taéc rieâng cho vieäc 
gaëp gôõ vaø hoaït ñoäng cuûa mình, maø vaãn trung thaønh vôùi 
nhöõng ñoøi buoäc phaûi coù khi ñaõ thuoäc veà cuøng moät Huynh 
ñeä ñoaøn. Noäi qui quoác gia aán ñònh caùc tieâu chuaån phaûi giöõ 
ñeå caùc toå hoaëc nhoùm ñöôïc hình thaønh vaø hoaït ñoäng.  
 
Ñieàu 35: 
1. Nhöõng linh muïc trieàu naøo caûm thaáy ñöôïc Chuùa Thaùnh 
Linh môøi goïi tham döï vaøo ñoaøn suûng cuûa thaùnh Phanxicoâ 
trong Huynh ñeä ñoaøn Phan sinh taïi theá, ñöôïc anh chò em 
traân troïng caùch ñaëc bieät, xöùng hôïp vôùi söù maïng cuûa caùc 
ngaøi trong daân Thieân Chuùa. 
2. Caùc linh muïc trieàu phan sinh taïi theá cuõng coù theå hôïp 
thaønh Huynh ñeä ñoaøn toøng nhaân ñeå ñi saâu vaøo nhöõng laõnh 
vöïc khoå cheá vaø muïc vuï do ñôøi soáng vaø giaùo huaán cuûa thaùnh 
Phanxicoâ cuõng nhö Luaät Doøng phan sinh taïi theá coáng hieán 
ñeå caùc ngaøi soáng toát hôn ôn goïi cuûa mình trong Hoäi Thaùnh. 
Caùc Huynh ñeä ñoaøn naøy neân coù noäi qui rieâng döï lieäu nhöõng 
theå thöùc cuï theå veà cô caáu, veà caùc cuoäc gaëp gôõ huynh ñeä, veà 
vieäc huaán luyeän thieâng lieâng cuõng nhö nhöõng phöông theá 
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giuùp cho caùc ngaøi thoâng hieäp vôùi toaøn theå Doøng phan sinh 
taïi theá caùch sinh ñoäng vaø tích cöïc hôn.  
 
Ñieàu 36: 
1. Nhöõng anh chò em, qua lôøi khaán rieâng tö, daán thaân soáng 
tinh thaàn caùc Moái Phuùc vaø taïo cho mình coù ñieàu kieän thuaän 
lôïi hôn ñeå chieâm nieäm vaø phuïc vuï Huynh ñeä ñoaøn, coù theå 
trôï giuùp caùch ñaéc löïc cho vieäc phaùt trieån Doøng phan sinh 
taïi theá veà maët thieâng lieâng vaø toâng ñoà.  
2. Hoï coù theå qui tuï laïi thaønh nhoùm theo noäi qui ñöôïc Hoäi 
ñoàng quoác gia pheâ chuaån, hoaëc neáu nhoùm phaùt trieån ñeán ñoä 
lan roäng ra ngoaøi phaïm vi moät quoác gia, thì noäi qui phaûi 
ñöôïc Ñoaøn Chuû tòch Hoäi ñoàng Quoác teá Doøng phan sinh taïi 
theá pheâ chuaån.  
3. Nhöõng noäi qui nhö theá phaûi haøi hoaø vôùi Hieán chöông 
hieän haønh. 
 

MUÏC 2 
NHAÄP DOØNG VAØ HUAÁN LUYEÄN 

Ñieàu 37: 
1. (Luaät 23) Söï gia nhaäp vaøo Huynh ñeä ñoaøn ñöôïc thöïc 
hieän qua caùc giai ñoaïn: thôøi kyø khai taâm, thôøi kyø huaán 
luyeän, vaø tuyeân khaán soáng phuùc aâm.   
2. Haønh trình huaán luyeän baét ñaàu töø khi gia nhaäp Huynh 
ñeä ñoaøn vaø phaûi traûi daøi suoát caû cuoäc ñôøi. YÙ thöùc raèng 
Chuùa Thaùnh Linh laø taùc nhaân chính cuûa vieäc huaán luyeän vaø 
luoân ñeå yù ñeán caùc bieåu hieän cuûa Ngöôøi, nhöõng ngöôøi coù 
traùch nhieäm huaán luyeän laø chính baûn thaân öùng sinh, toaøn 
theå Huynh ñeä ñoaøn, Hoäi ñoàng vôùi anh chò phuïc vuï, ngöôøi 
phuï traùch huaán luyeän vaø vò Trôï uùy tinh thaàn.  
3. Caùc anh chò em laø ngöôøi chòu traùch nhieäm veà söï huaán 
luyeän cuûa chính mình ñeå ngaøy caøng phaùt trieån caùch hoaøn 
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haûo hôn ôn goïi Chuùa ñaõ ban cho mình. Huynh ñeä ñoaøn 
ñöôïc keâu goïi giuùp ñôõ anh chò em trong tieán trình huaán 
luyeän naøy baèng söï ñoùn tieáp, caàu nguyeän vaø laøm göông 
saùng. 
4. Caùc Hoäi ñoàng quoác gia vaø mieàn coù boån phaän cuøng 
nhau soaïn thaûo vaø aùp duïng caùc phöông phaùp huaán luyeän 
thích öùng vôùi hoaøn caûnh ñòa phöông ñeå giuùp ñôõ nhöõng 
ngöôøi coù traùch nhieäm huaán luyeän trong  caùc Huynh ñeä 
ñoaøn.  

THÔØI KYØ KHAI TAÂM 
Ñieàu 38: 
1. (Luaät 23) Thôøi kyø khai taâm laø moät giai ñoaïn chuaån bò 
cho thôøi kyø huaán luyeän thöïc thuï, nhaèm giuùp nhaän ñònh ôn 
goïi vaø giuùp Huynh ñeä ñoaøn cuøng öùng sinh hieåu bieát nhau. 
Thôøi kyø naøy phaûi baûo ñaûm cho vieäc nhaäp Doøng phan sinh 
taïi theá ñöôïc töï do vaø nghieâm tuùc. 
2. Thôøi  gian vaø tieán trình thôøi kyø khai taâm do Noäi qui 
quoác gia aán ñònh. 
3. Hoäi ñoàng cuûa Huynh ñeä ñoaøn coù quyeàn ñònh ñoaït 
nhöõng tröôøng hôïp coù theå ñöôïc mieãn tröø thôøi kyø khai taâm, 
nhöng phaûi löu yù tôùi caùc ñònh höôùng cuûa Hoäi ñoàng quoác 
gia.  

 
NHAÄN VAØO HUYNH ÑEÄ ÑOAØN  

PHAN SINH TAÏI THEÁ 
Ñieàu 39: 
1. (Luaät 23) ÖÙng sinh seõ trình baøy nguyeän voïng vaøo 
Huynh ñeä ñoaøn phan sinh taïi theá vôùi anh/chò phuïc vuï cuûa 
moät Huynh ñeä ñoaøn toøng sôû hoaëc toøng nhaân, baèng moät 
haønh vi minh nhieân vaø, neáu coù theå ñöôïc, baèng vaên baûn. 
2. Nhöõng ñieàu kieän ñeå ñöôïc nhaän vaøo Doøng laø: tuyeân 
xöng ñöùc tin coâng giaùo, soáng hieäp thoâng vôùi Hoäi Thaùnh, coù 
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moät ñôøi soáng luaân lyù toát, bieåu loä nhöõng daáu hieäu roõ raøng laø 
coù ôn goïi. [26] 
3. Hoäi ñoàng cuûa Huynh ñeä ñoaøn quyeát ñònh caùch ñoàng 
ñoaøn veà lôøi thænh nguyeän naøy vaø traû lôøi roõ raøng cho öùng 
sinh vaø thoâng baùo cho Huynh ñeä ñoaøn bieát. 
4. Nghi leã gia nhaäp ñöôïc dieãn tieán theo Saùch Nghi thöùc 
[27]. Chöùng töø phaûi ñöôïc ghi laïi vaø löu giöõ trong vaên khoá 
cuûa Huynh ñeä ñoaøn.  

THÔØI KYØ HUAÁN LUYEÄN 
Ñieàu 40: 
1. (Luaät 23) Thôøi kyø huaán luyeän khôûi ñaàu keùo daøi ít 
nhaát laø moät naêm. Noäi quy quoác gia coù theå aán ñònh moät thôøi 
gian daøi hôn. Muïc ñích cuûa thôøi kyø naøy laø laøm cho ôn goïi 
chín muøi, cho öùng sinh thöû nghieäm veà ñôøi soáng phuùc aâm 
trong Huynh ñeä ñoaøn vaø hieåu bieát Doøng phan sinh taïi theá 
roõ raøng hôn. Vieäc huaán luyeän naøy seõ ñuôïc thöïc hieän qua 
nhieàu buoåi hoïp, hoïc hoûi vaø caàu nguyeän cuõng nhö qua 
nhöõng kinh nghieäm cuï theå trong coâng taùc phuïc vuï vaø toâng 
ñoà. Neáu coù theå vaø thaáy laø thuaän tieän, caùc buoåi hoïp naøy neân 
toå chöùc chung vôùi caùc öùng sinh cuûa nhöõng Huynh ñeä ñoaøn 
khaùc. 
2. Caùc öùng sinh ñöôïc höôùng daãn ñoïc vaø suy nieäm Kinh 
Thaùnh, tìm hieåu veà con ngöôøi vaø Buùt tích cuûa thaùnh 
Phanxicoâ cuõng nhö linh ñaïo phan sinh, hoïc Luaät Doøng vaø 
Hieán chöông. Hoï ñöôïc daïy cho bieát yeâu meán Hoäi Thaùnh vaø 
chaáp nhaän huaán quyeàn cuûa Hoäi Thaùnh. Caùc öùng sinh giaùo 
daân seõ taäp luyeän ñeå daán thaân vaøo ñôøi theo tinh thaàn phuùc 
aâm. 
3. Vieäc tham döï caùc buoåi hoïp cuûa Huynh ñeä ñoaøn ñòa 
phöông laø moät ñieàu kieän tuyeät ñoái caàn thieát ñeå öùng sinh 
ñöôïc khai taâm veà söï caàu nguyeän coäng ñoàng vaø veà ñôøi soáng 
cuûa Huynh ñeä ñoaøn. 
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4. Neân duøng moät ñöôøng loái sö phaïm coù ñöôøng neùt phan 
sinh, phuø hôïp vôùi naõo traïng cuûa moâi tröôøng.  
 

DAÁN THAÂN 
HOAËC TUYEÂN KHAÁN SOÁNG PHUÙC AÂM 

Ñieàu 41: 
1. (Luaät 23) Khi thôøi gian huaán luyeän khôûi ñaàu keát thuùc, 
öùng sinh noäp ñôn leân anh/chò phuïc vuï cuûa Huynh ñeä ñoaøn 
ñòa phöông xin daán thaân tuyeân  khaán soáng phuùc aâm. Sau 
khi tham khaûo yù kieán cuûa ngöôøi phuï traùch huaán luyeän vaø vò 
Trôï uùy, Hoäi ñoàng Huynh ñeä ñoaøn baèng phieáu kín quyeát 
ñònh cho tuyeân  khaán soáng phuùc aâm. Hoäi ñoàng traû lôøi cho 
öùng sinh vaø thoâng baùo cho Huynh ñeä ñoaøn. 
2. Sau ñaây laø nhöõng ñieàu kieän ñeå ñöôïc Daán Thaân tuyeân  
khaán soáng phuùc aâm:   
- ñuû tuoåi do noäi qui quoác gia aán ñònh ; 
- ñaõ tích cöïc tham gia thôøi kyø huaán luyeän khôûi ñaàu ít nhaát 
 moät naêm ; 
- ñöôïc Hoäi ñoàng Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông chaáp nhaän. 
3. Trong tröôøng hôïp thaáy caàn keùo daøi thôøi  kyø huaán 
luyeän khôûi ñaàu, thôøi gian troïn veïn keùo daøi naøy khoâng theå 
vöôït quaù moät naêm so vôùi thôøi gian maø noäi quy quoác gia ñaõ 
aán ñònh.  
 
Ñieàu 42: 
1. Daán thaân tuyeân khaán soáng phuùc aâm laø moät haønh vi 
long troïng mang tính chaát hoäi thaùnh, qua ñoù öùng sinh nhôù 
laïi lôøi môøi goïi ñaõ laõnh nhaän töø Ñöùc Kitoâ, laëp laïi lôøi höùa khi 
laõnh nhaän Bí tích Thaùnh Taåy, vaø khaúng ñònh caùch coâng khai 
daán thaân soáng phuùc aâm giöõa ñôøi, theo göông thaùnh 
Phanxicoâ vaø tuaân giöõ Luaät Doøng Phan sinh taïi theá. 
2. (Luaät 23) Vieäc daán thaân thaùp nhaän öùng sinh vaøo 
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Doøng phan sinh taïi theá vaø, töï baûn chaát, laø vónh vieãn. Nhöng 
tröôùc ñoù cuõng coù theå daán thaân coù thôøi haïn töøng naêm moät vaø 
khoâng ñöôïc quaù ba naêm. [28] 
3. Nhaân danh Hoäi Thaùnh vaø Doøng phan sinh taïi theá, anh 
chò phuïc vuï Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông hay ngöôøi ñöôïc uûy 
quyeàn nhaän lôøi khaán höùa daán thaân. Nghi leã dieãn tieán theo 
nhöõng chæ daãn cuûa saùch Nghi thöùc. [29] 
4. Ngöôøi tuyeân khaán soáng phuùc aâm phaûi daán thaân gaén 
boù vôùi Huynh ñeä ñoaøn. Ngöôïc laïi, Huynh ñeä ñoaøn cuõng 
buoäc mình phaûi quan taâm ñeán phaåm chaát ñôøi soáng nhaân 
baûn vaø thieâng lieâng cuûa khaán sinh. 
5. Chöùng töø veà vieäc tuyeân khaán daán thaân phaûi ñöôïc ghi 
laïi vaø löu tröõ  trong vaên khoá cuûa Huynh ñeä ñoaøn.  
 
Ñieàu 43: 
Noäi qui quoác gia aán ñònh: 
- (Luaät 23) tuoåi toái thieåu ñeå ñöôïc daán thaân tuyeân khaán 
soáng phuùc aâm. Trong moïi tröôøng hôïp, khoâng ñöôïc döôùi 18 
tuoåi troøn ; 
- huy hieäu ñaëc tröng thuoäc veà Doøng phan sinh taïi theá 
(chöõ  “Tau”  hay moät bieåu töôïng phan sinh naøo khaùc).  
 

HUAÁN LUYEÄN THÖÔØNG XUYEÂN 
Ñieàu 44: 
1. Ñaõ ñöôïc baét ñaàu töø nhöõng giai ñoaïn tröôùc, vieäc huaán 
luyeän anh chò em seõ coøn thöïc hieän caùch thöôøng xuyeân vaø 
lieân tuïc. Vieäc huaán luyeän naøy ñöôïc xem nhö moät phöông 
theá giuùp moãi ngöôøi [30]vaø moïi ngöôøi hoaùn caûi, vaø chu toaøn 
söù maïng cuûa mình trong Hoäi Thaùnh vaø trong xaõ hoäi. 
2. Huynh ñeä ñoaøn coù boån phaän daønh moät söï quan taâm 
ñaëc bieät trong söï huaán luyeän anh chò em vöøa môùi daán thaân 
vaø nhöõng anh chò em daán thaân taïm, nhaèm giuùp cho ôn goïi 
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cuûa hoï ñöôïc chín muoài vaø caûm nhaän mình thuoäc veà Doøng 
caùch saâu xa hôn . 
3. Vieäc thöôøng huaán, ñaëc bieät qua caùc moân hoïc, baèng 
nhöõng cuoäc gaëp gôõ, nhöõng trao ñoåi kinh nghieäm, nhaèm muïc 
ñích giuùp taát caû  anh chò em: 
- (Luaät 4) laéng nghe vaø suy nieäm Lôøi Chuùa, “ñi töø Phuùc 
aâm ñeán cuoäc soáng vaø töø cuoäc soáng ñeán Phuùc aâm” ; 
- nhôø ñöùc tin soi chieáu vaø nhôø caùc vaên kieän Huaán  Quyeàn 
trôï löïc, suy nghó veà caùc bieán coá trong Hoäi Thaùnh vaø trong 
xaõ hoäi, vaø theo ñoù maø löïa choïn nhöõng laäp tröôøng thích hôïp; 
- caäp nhaät hoùa vaø ñaøo saâu ôn goïi phan sinh nhôø hoïc hoûi 
caùc buùt tích thaùnh Phanxicoâ, thaùnh Clara vaø caùc taùc giaû 
phan sinh khaùc. 
 

COÅ VOÕ ÔN GOÏI 
Ñieàu 45: 
1. Khôi daäy caùc ôn goïi cho Huynh ñeä ñoaøn laø boån phaän 
cuûa taát caû anh chò em vaø laø moät daáu chæ söùc soáng cuûa chính 
caùc Huynh ñeä ñoaøn. Xaùc tín veà giaù trò cuûa neáp soáng phan 
sinh, anh chò em haõy caàu xin Thieân Chuùa ban aân suûng ôn 
goïi phan sinh cho caùc thaønh vieân môùi.  
2. Maëc daàu khoâng gì coù theå thay theá chöùng taù cuûa moãi 
ngöôøi vaø cuûa caùc Huynh ñeä ñoaøn, caùc Hoäi ñoàng vaãn phaûi 
duøng nhöõng phöông theá thích hôïp ñeå coå voõ ôn goïi phan sinh 
taïi theá.  
 

MUÏC 3 
HUYNH ÑEÄ ÑOAØN CAÙC CAÁP 

 
HUYNH ÑEÄ ÑOAØN ÑÒA PHÖÔNG 

Ñieàu 46: 
1. (Luaät 22) Vieäc thieát laäp Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông 
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theo giaùo luaät thuoäc thaåm quyeàn cuûa Beà treân tu só thöôïng 
caáp, caên cöù vaøo lôøi thænh caàu cuûa caùc anh chò em lieân heä. 
Nhöng tröôùc heát phaûi xin yù kieán vaø söï hôïp taùc cuûa Hoäi 
ñoàng caáp cao hôn maø Huynh ñeä ñoaøn môùi seõ coù quan heä, 
theo noäi qui quoác gia. 
Caàn coù söï chaáp thuaän baèng vaên baûn cuûa Giaùm muïc sôû taïi 
ñeå thieát laäp moät Huynh ñeä ñoaøn theo giaùo luaät ngoaøi caùc 
nhaø hoaëc nhaø thôø cuûa caùc tu só phan sinh Doøng I hay Doøng 
III taïi vieän [31]. 
2. Ñeå thieát laäp moät Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông caùch 
thaønh söï phaûi coù ít nhaát 5 thaønh vieân ñaõ daán thaân vónh vieãn. 
Hoäi ñoàng cuûa Huynh ñeä ñoaøn khaùc hay Hoäi ñoàng caáp cao 
hôn nhaän vieäc gia nhaäp vaø daán thaân cuûa nhöõng anh chò em 
ñaàu tieân naøy vaø baûo ñaûm vieäc huaán luyeän baèng nhöõng 
phöông theá thích hôïp. Caùc chöùng töø gia nhaäp,daán thaân 
tuyeân khaán soáng phuùc aâm cuõng nhö  quyeát ñònh thieát laäp seõ 
ñöôïc löu giöõ trong vaên khoá Huynh ñeä ñoaøn. Moät baûn sao seõ 
ñöôïc göûi  veà Hoäi ñoàng caáp cao hôn. 
3. Neáu trong moät quoác gia chöa coù Huynh ñeä ñoaøn 
Doøng phan sinh taïi theá, thì Ñoaøn Chuû tòch Hoäi ñoàng Quoác 
teá coù boån phaän lo lieäu caùc ñieàu ñoù.  
 
Ñieàu 47: 
1. (Luaät 22) Moãi Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông laø teá baøo 
cô baûn cuûa Doøng phan sinh taïi theá duy nhaát. Vieäc chaêm soùc 
muïc vuï cho Huynh ñeä ñoaøn ñöôïc trao phoù cho Nhaùnh Doøng 
Phan sinh naøo ñaõ ñöùng ra thieát laäp theo giaùo luaät. 
2. Söï chaêm soùc muïc vuï cho moät Huynh ñeä ñoaøn ñòa 
phöông coù theå chuyeån sang cho moät Nhaùnh Doøng Phan sinh 
khaùc, theo theå thöùc döï lieäu trong noäi qui quoác gia.  
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Ñieàu 48: 
1. Trong tröôøng hôïp moät Huynh ñeä ñoaøn heát toàn taïi, taøi 
saûn, thö vieän vaø vaên khoá cuûa Huynh ñeä ñoaøn aáy seõ thuoäc 
veà Huynh ñeä ñoaøn cao hôn keá tieáp ñoù. 
2. Neáu ñöôïc phuïc hoài theo giaùo luaät, Huynh ñeä ñoaøn aáy 
seõ nhaän laïi taøi saûn ñang coøn, thö vieän vaø vaên khoá cuûa mình.  
 

HOÄI ÑOÀNG HUYNH ÑEÄ ÑOAØN 
Ñieàu 49: 
1. Hoäi ñoàng Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông goàm:  anh/chò 
Phuïc vuï, Phoù Phuïc vuï, Thö kyù, Thuû quó, Phuï traùch Huaán 
luyeän .Tuyø theo nhu caàu cuûa moãi Huynh ñeä ñoaøn, coù theå 
ñaët theâm nhöõng traùch vuï khaùc. Vò Trôï uyù tinh thaàn cuûa 
Huynh ñeä ñoaøn ñöông nhieân laø thaønh vieân cuûa Hoäi 
ñoàng.[32] 
2. Huynh ñeä ñoaøn, ñöôïc qui tuï trong buoåi hoïp hoaëc Tu 
nghò, baøn luaän caùc vaán ñeà khaùc nhau lieân quan ñeán ñôøi 
soáng vaø toå chöùc cuûa mình. Cöù 3 naêm moät laàn, qua buoåi hoïp 
hay Tu nghò baàu cöû, Huynh ñeä ñoaøn choïn  anh/ chò Phuïc vuï 
vaø Hoäi ñoàng theo caùc qui luaät ñöôïc döï lieäu trong Hieán 
chöông vaø Noäi qui.  
 
Ñieàu 50: 
1. Hoäi ñoàng Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông coù nhieäm vuï: 
- coå voõ nhöõng saùng kieán caàn thieát ñeå laøm phong phuù hoaù 
ñôøi soáng huynh ñeä, ñeå laøm taêng tröôûng vieäc huaán luyeän 
nhaân baûn, kitoâ giaùo vaø phan sinh nôi caùc thaønh vieân cuûa 
mình, ñeå naâng ñôõ hoï trong ñôøi soáng chöùng taù vaø daán thaân 
giöõa ñôøi ; 
- choïn löïa moät caùch cuï theå vaø duõng caûm nhöõng hoaït 
ñoäng toâng ñoà khaû thi, phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh cuûa Huynh ñeä 
ñoaøn. 
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- Ngoaøi ra, Hoäi ñoàng coøn coù nhöõng nhieäm vuï sau ñaây:  
a. quyeát ñònh tieáp nhaän vaø chaáp nhaän anh chò em môùi cho 
tuyeân  khaán soáng phuùc aâm [33] ; 
b. taïo cuoäc ñoái thoaïi huynh ñeä vôùi nhöõng thaønh vieân ñang 
gaëp khoù khaên ñaëc bieät vaø choïn nhöõng bieän phaùp thích hôïp ; 
c. nhaän lôøi xin ruùt lui vaø quyeát ñònh cho moät thaønh vieân 
cuûa Huynh ñeä ñoaøn taïm ngöng sinh hoaït ; 
d. quyeát ñònh toå chöùc caùc toå vaø nhoùm theo ñuùng Hieán 
chöông vaø noäi qui; 
e. quyeát ñònh muïc ñích söû duïng ngaân quyõ saün coù, vaø noùi 
chung, quyeát ñònh nhöõng gì lieân can tôùi vieäc quaûn trò taøi 
chaùnh vaø caùc dòch vuï kinh teá khaùc cuûa Huynh ñeä ñoaøn; 
f. uûy thaùc traùch vuï cho caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng vaø caùc 
thaønh vieân khaùc ñaõ daán thaân ; 
g. thænh caàu caùc Beà treân coù thaåm quyeàn cuûa Doøng I hay 
Doøng III Taïi vieän cöû nhöõng Trôï uyù coù khaû naêng vaø ñaõ ñöôïc 
chuaån bò; 
h. chu toaøn nhöõng ñoøi buoäc khaùc ñöôïc chæ daãn trong Hieán 
chöông hoaëc nhöõng ñoøi buoäc caàn thieát ñeå ñaït tôùi caùc muïc 
tieâu rieâng.  

 
CAÙC TRAÙCH VUÏ TRONG HUYNH ÑEÄ ÑOAØN 

Ñieàu 51: 
1. Khoâng laøm phöông haïi ñeán tính ñoàng traùch nhieäm 
cuûa Hoäi ñoàng trong vieäc linh hoaït vaø ñieàu haønh Huynh ñeä 
ñoaøn, anh/ chò Phuïc vuï, laø ngöôøi chòu traùch nhieäm ñaàu tieân 
lo cho caùc ñöôøng höôùng vaø quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng ñöôïc 
thi haønh, vaø thoâng baùo cho Hoäi ñoàng bieát nhöõng hoaït ñoäng 
cuûa mình. 
2. Ngoaøi ra, anh/chò Phuïc vuï coøn  coù traùch vuï: 
a. trieäu taäp, chuû toïa vaø ñieàu khieån caùc phieân hoïp cuûa 
Huynh ñeä ñoaøn vaø cuûa Hoäi ñoàng; cöù ba naêm moät laàn, trieäu 
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taäp Tu nghò baàu cöû cuûa Huynh ñeä ñoaøn sau khi ñaõ nghe Hoäi 
ñoàng veà caùc theå thöùc trieäu taäp ; 
b. soaïn thaûo baûn baùo caùo thöôøng nieân göûi leân Hoäi ñoàng 
caáp cao hôn, sau khi ñaõ ñöôïc Hoäi ñoàng Huynh ñeä ñoaøn pheâ 
chuaån;  
c. ñaïi dieän cho Huynh ñeä ñoaøn trong moïi lieân heä vôùi giaùo 
quyeàn vaø chính quyeàn. Ngoaøi ra, neáu Huynh ñeä ñoaøn coù 
ñöôïc tính caùch phaùp nhaân treân bình dieän daân söï, anh/chò 
Phuïc vuï, neáu ñöôïc, seõ laø ngöôøi ñaïi dieän hôïp phaùp ; 
d. vôùi söï chaáp thuaän cuûa Hoäi ñoàng, xin kinh lyù muïc vuï vaø 
kinh lyù huynh ñeä toái thieåu ba naêm moät laàn; 
e. thi haønh nhöõng traùch vuï maø Hieán chöông giao phoù cho 
quyeàn haïn mình. 
 
Ñieàu 52: 
1. Anh / chò Phoù Phuïc vuï coù traùch vuï : 
a. coäng taùc trong tinh thaàn huynh ñeä vôùi anh/chò Phuïc vuï 
vaø hoå trôï anh chò phuïc vuï trong vieäc thi haønh caùc coâng vieäc 
cuûa anh / chò Phuïc vuï ; 
b. chu toaøn caùc phaàn vuï do Hoäi ñoàng hay Ñaïi hoäi hoaëc Tu 
nghò giao phoù ; 
c. thay theá anh/chò Phuïc vuï trong nhöõng gì thuoäc thaåm 
quyeàn vaø traùch nhieäm cuûa ngöôøi Phuïc vu,ï trong tröôøng hôïp 
anh/chò aáy vaéng maët hoaëc bò ngaên trôû taïm thôøi ; 
d. chu toaøn caùc phaàn vuï cuûa anh/chò Phuïc vuï khi traùch vuï 
khuyeát vò [34].  
2. Thö kyù coù traùch vuï : 
a. soaïn thaûo caùc vaên kieän chính thöùc cuûa Huynh ñeä ñoaøn 
vaø cuûa Hoäi ñoàng, vaø gôûi ñeán caùc ngöôøi lieân heä ; 
b. lo caäp nhaät hoùa vaø baûo quaûn caùc taøi lieäu vaø soå saùch, ghi 
roõ nhöõng anh chò em gia nhaäp, daán thaân tuyeân khaán soáng 
phuùc aâm, nhöõng anh chò em qua ñôøi, nhöõng ngöôøi ruùt lui vaø 
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nhöõng ngöôøi thuyeân chuyeån trong Huynh ñeä ñoaøn. [35] ; 
c. baûo ñaûm vieäc thoâng tri veà nhöõng söï kieän quan troïng cho 
caùc caáp khaùc nhau, vaø neáu thuaän lôïi, thì phoå bieán baèng 
nhöõng phöông tieän truyeàn thoâng thích hôïp ; 
3. Ngöôøi  Phuï traùch Huaán luyeän coù traùch vuï : 
a. phoái hôïp nhöõng sinh hoaït huaán luyeän cuûa Huynh ñeä 
ñoaøn ; 
b. baûo ñaûm vieäc huaán luyeän vaø linh hoaït cho caùc öùng sinh 
trong thôøi kyø khai taâm; caùc öùng sinh trong thôøi kyø huaán 
luyeän khôûi ñaàu cuõng nhö caùc anh chò em môùi daán thaân ; 
c. tröôùc khi öùng sinh daán thaân, thoâng tri cho Hoäi ñoàng 
Huynh ñeä ñoaøn veà khaû naêng daán thaân soáng theo luaät Doøng 
cuûa ñöông söï. 
4. Thuû quyõ coù traùch vuï : 
a. giöõ gìn caùch caån thaän nhöõng cuûa ñoùng goùp ñaõ nhaän, 
baèng caùch ghi roõ vaøo soå saùch thích hôïp caùc thu nhaäp, ngaøy, 
thaùng, teân ngöôøi daâng cuùng hoaëc teân ngöôøi nhaän moùn tieàn 
aáy; 
b. ghi roõ vaøo cuøng moät quyeån soå ñoù caùc khoaûn chi tieâu, 
baèng caùch ghi ngaøy thaùng vaø muïc ñích söû duïng theo ñuùng 
caùc chæ daãn cuûa Hoäi ñoàng Huynh ñeä ñoaøn; 
c. baùo caùo veà vieäc quaûn trò cho Ñaïi hoäi vaø Hoäi ñoàng 
Huynh ñeä ñoaøn, theo caùc qui ñònh cuûa Noäi quy quoác gia. 
5. Caùc quy ñònh lieân quan tôùi chöùc Phoù phuïc vuï, thö kyù 
vaø thuû quyõ coù giaù trò cho moïi caáp, vôùi nhöõng thích nghi 
ñuùng luùc.  
 

THAM GIA VAØO ÑÔØI SOÁNG HUYNH ÑEÄ ÑOAØN 
Ñieàu 53: 
1. (Luaät 24). Huynh ñeä ñoaøn phaûi taïo cô hoäi cho caùc 
thaønh vieân gaëp gôõ vaø coäng taùc vôùi nhau, qua nhöõng buoåi 
hoïp caøng nhieàu caøng toát, tuyø theo hoaøn caûnh, vaø taïo ñieàu 
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kieän thuaän lôïi ñeå taát caû anh chò em tham döï. 
2. (Luaät 6, 8). Huynh ñeä ñoaøn cuõng tuï hoïp ñònh kyø 
thaønh coäng ñoaøn hoäi thaùnh ñeå cöû haønh Leã teá Taï Ôn trong 
baàu khí thaét chaët nhöõng moái daây huynh ñeä vaø laøm noåi baät 
caên tính cuûa gia ñình phan sinh. Nôi naøo khoâng theå cöû haønh 
rieâng thì anh chò em haõy tham döï Leã teá Taï Ôn cuûa coäng 
ñoàng Hoäi thaùnh  ñòa phöông. 
3. Thaùp nhaäp vaøo Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông vaø tham 
gia vaøo ñôøi soáng huynh ñeä laø nhöõng yeáu toá thieát yeáu cuûa 
vieäc thuoäc veà Doøng phan sinh taïi theá. Caàn coù nhöõng saùng 
kieán thích hôïp theo chæ daãn cuûa noäi quy quoác gia, ñeå duy trì 
söï hieäp nhaát giöõa Huynh ñeä ñoaøn vaø nhöõng anh chò em vì 
lyù do söùc khoûe, gia ñình, coâng vieäc  hay  ôû xa maø bò ngaên 
trôû khoâng tham gia tích cöïc vaøo ñôøi soáng Huynh ñeä ñoaøn 
ñöôïc.  
4. Huynh ñeä ñoaøn duy trì loøng töôûng nhôù bieát ôn vôùi 
nhöõng anh chò em quaù coá vaø hieäp thoâng vôùi hoï qua kinh 
nguyeän vaø Leã teá Taï ôn. 
5. Noäi qui quoác gia coù theå tieân lieäu nhöõng hình thöùc 
rieâng cho söï lieân keát vôùi Huynh ñeä ñoaøn daønh cho nhöõng 
ai, tuy khoâng thuoäc veà Doøng phan sinh taïi theá, nhöng muoán 
chia seû ñôøi soáng vaø caùc sinh hoaït cuûa Doøng.  
 
Ñieàu 54: 
1. Trong tröôøng hôïp moät Huynh ñeä ñoaøn duø ôû baát cöù 
caáp naøo thöøa höôûng moät gia taøi, ñoäng saûn hay baát ñoäng saûn 
thì phaûi coù nhöõng saùng kieán caàn thieát phuø hôïp vôùi noäi quy 
quoác gia ñeå chính Huynh ñeä ñoaøn aáy coù ñöôïc tö caùch phaùp 
nhaân daân söï. 
2. Noäi quy quoác gia, caên cöù vaøo luaät daân söï töông öùng, 
phaûi thieát laäp caùch chính xaùc nhöõng ñieàu leä ñeå coù ñöôïc tö 
caùch phaùp nhaân daân söï, haàu quaûn trò taøi saûn vaø kieåm tra noäi 
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boä. Noäi quy cuõng phaûi qui ñònh nhöõng chæ daãn ñeå cho vaên 
kieän thaønh laäp tieân lieäu vieäc di nhöôïng taøi saûn cuûa Huynh 
ñeä ñoaøn trong tröôøng hôïp tö caùch phaùp nhaân khoâng coøn 
nöõa.  
3. Noäi qui quoác gia cuõng phaûi thieát laäp nhöõng ñieàu leä 
chính xaùc daønh cho nhöõng Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông naøo 
sôû höõu hoaëc quaûn trò caùc di saûn ñeå tröôùc khi maõn nhieäm kyø, 
Hoäi ñoàng lieân heä cuûa huynh ñeä ñoaøn ñoù phaûi cho thaåm tra 
veà tình traïng taøi chaùnh vaø di saûn cuûa Huynh ñeä ñoaøn, nhôø 
moät chuyeân vieân khoâng phaûi laø thaønh vieân cuûa Hoäi ñoàng 
hoaëc nhôø moät ñoaøn kieåm tra laïi caùc taøi khoaûn cuûa Huynh 
ñeä ñoaøn. 
 

THUYEÂN CHUYEÅN 
Ñieàu 55: 
Neáu moät anh chò em, vì baát cöù lyù do chính ñaùng naøo, muoán 
chuyeån sang moät Huynh ñeä ñoaøn khaùc, thì ngöôøi aáây baùo 
cho chính Hoäi ñoàng Huynh ñeä ñoaøn cuûa mình bieát; sau ñoù 
laøm ñôn trình baøy lyù do cho anh/chò phuïc vuï Huynh ñeä 
ñoaøn maø mình muoán gia nhaäp, Hoäi ñoàng Huynh ñeä ñoaøn 
naøy seõ quyeát ñònh, sau khi nhaän ñöôïc baèng vaên baûn nhöõng 
thoâng tin caàn thieát töø Huynh ñeä ñoaøn goác.  
 

NHÖÕNG BIEÄN PHAÙP TAÏM  THÔØI 
Ñieàu 56: 
1. (Luaät 23) Nhöõng thaønh vieân gaëp khoù khaên, coù theå 
laøm ñôn roõ raøng, xin ruùt lui khoûi Huynh ñeä ñoaøn trong moät 
thôøi gian. Hoäi ñoàng seõ cöùu xeùt lôøi thænh caàu ñoù trong tình 
baùc aùi vaø khoân ngoan, sau khi anh/chò phuïc vuï, vò Trôï uùy 
vaø ñöông söï ñaõ ñoái thoaïi trong tình huynh ñeä. Neáu nhöõng 
lyù do ñöôïc coi laø chính ñaùng, Hoäi ñoàng seõ chaáp thuaän ñôn 
xin sau khi ñeå ñöông söï suy nghó moät thôøi gian. 
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2. Vieäc lieân tuïc vaø trong thôøi gian daøi khoâng thi haønh 
nhöõng ñoøi buoäc xuaát phaùt töø ñôøi soáng Huynh ñeä ñoaøn vaø 
nhöõng caùch xöû söï khaùc ñoái nghòch nghieâm troïng vôùi Luaät 
Doøng, phaûi ñöôïc Hoäi ñoàng giaûi quyeát trong moät cuoäc ñoái 
thoaïi vôùi ñöông söï. Chæ trong tröôøng hôïp ngoan coá hay taùi 
phaïm, thì Hoäi ñoàng môùi coù theå quyeát ñònh, baèng phieáu kín, 
cho taïm ngöng sinh hoaït vaø thoâng baùo quyeát ñònh baèng vaên 
thö cho ñöông söï. 
3. Vieäc töï yù ruùt lui hay bieän phaùp taïm thôøi ngöng sinh 
hoaït phaûi ñöôïc ghi chuù vaøo soå saùch Huynh ñeä ñoaøn. Haäu 
quaû cuûa vieäc ruùt lui laø khoâng ñöôïc tham döï caùc buoåi hoïp vaø 
sinh hoaït vôùi Huynh ñeä ñoaøn, keå caû tham gia vieäc baàu cöû 
vaø öùng cöû, nhöng vaãn coøn thuoäc veà Doøng Phan sinh taïi theá.  
 
Ñieàu 57: 
1. Sau khi töï yù ruùt lui hay bò ngöng sinh hoaït vôùi Huynh 
ñeä ñoaøn, ngöôøi Phan sinh taïi theá coù theå göûi ñôn leân anh/chò 
phuïc vuï cuûa  Huynh ñeä ñoaøn ñeå xin ñöôïc sinh hoaït laïi. 
2. Sau khi ñaõ cöùu xeùt nhöõng lyù leõ ñöông söï trình baøy, 
Hoäi ñoàng seõ thaåm ñònh xem nhöõng lyù do ñaõ daãn ñeán vieäc 
ruùt lui hoaëc bò ngöng sinh hoaït ñaõ ñöôïc khaéc phuïc chöa. 
Neáu ñuùng theá, Hoäi ñoàng ñoùn nhaän laïi anh chò em ñoù. Quyeát 
ñònh naøy seõ ñöôïc ghi vaøo hoà sô cuûa Huynh ñeä ñoaøn.  
 

BIEÄN PHAÙP  CUOÁI CUØNG 
Ñieàu 58: 
1. Khi moät anh chò em muoán ruùt lui vónh vieãn khoûi 
Doøng, ñöông söï trình baøy baèng vaên baûn yù ñònh cuûa mình 
vôùi anh/chò phuïc vuï cuûa Huynh ñeä ñoaøn. Anh/chò phuïc vuï 
vaø vò Trôï uùy cuûa Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông trao ñoåi trong 
tình baùc aùi vaø khoân ngoan vôùi ñöông söï  vaø thoâng  baùo cho 
Hoäi ñoàng. Neáu anh chò em ñoù xaùc nhaän baèng vaên baûn 
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quyeát ñònh cuûa mình thì Hoäi ñoàng ghi nhaän quyeát ñònh ñoù 
vaø trao cho ñöông söï baûn quyeát ñònh. Vieäc ruùt lui vónh vieãn 
phaûi ghi vaøo soå saùch cuûa Huynh ñeä ñoaøn vaø ñöôïc thoâng 
baùo vôùi Hoäi ñoàng caáp treân. 
2. Ñöùng tröôùc nhöõng lyù do heä troïng, ngoaïi taïi, coù theå 
qui traùch nhieäm vaø ñöôïc chöùng minh veà maët phaùp lyù, 
anh/chò phuïc vuï vaø vò Trôï uùy cuûa Huynh ñeä ñoaøn ñòa 
phöông, trong tình baùc aùi vaø khoân ngoan, trao ñoåi caùch 
huynh ñeä vôùi ñöông söï vaø thoâng baùo cho Hoäi ñoàng. Hoï ñeå 
cho ñöông söï moät thôøi gian suy nghó vaø caân nhaéc vaø, neáu 
thaáy caàn, ñeà nghò cho ñöông söï moät nhaø chuyeân moân beân 
ngoaøi coù khaû naêng giuùp ñôõ. Neáu thôøi gian suy nghó troâi qua 
maø khoâng mang laïi loái thoaùt, Hoäi ñoàng cuûa Huynh ñeä ñoaøn 
xin Hoäi ñoàng caáp cao hôn loaïi ñöông söï ra khoûi Doøng. Ñôn 
thænh caàu nhö theá phaûi ñöôïc ñính keøm taát caû caùc hoà sô lieân 
quan ñeán vuï vieäc. 
Hoäi ñoàng caáp cao hôn seõ ra nghò ñònh thaûi hoài, sau khi ñaõ 
cöùu xeùt caùch ñoàng ñoaøn ñôn xin vaø hoà sô lieân heä, vaø sau 
khi ñaõ xaùc minh raèng caùc qui taéc cuûa luaät vaø Hieán chöông 
ñöôïc tuaân thuû.  
3. Anh chò em naøo coâng khai choái boû ñöùc tin, thieáu söï 
hieäp thoâng vôùi Hoäi Thaùnh, bò hình phaït tuyeät thoâng hay bò 
tuyeân boá vaï tuyeät thoâng thì ñöông nhieân bò loaïi ra khoûi 
Doøng. Vieäc loaïi boû naøy khoâng mieãn tröø cho Hoäi ñoàng cuûa 
Huynh ñeä ñoaøn boån phaän lieân laïc vôùi ñöông söï vaø cung caáp 
cho ñöông söï moät söï trôï giuùp huynh ñeä. Hoäi ñoàng caáp cao 
hôn, theo lôøi yeâu caàu cuûa Hoäi ñoàng ñòa phöông, seõ thu thaäp 
caùc chöùng cöù vaø chính thöùc xaùc nhaän söï sa thaûi khoûi Doøng. 
4. Ñeå nghò ñònh loaïi tröø hoaëc truaát quyeàn thuoäc veà 
Doøng coù hieäu löïc, thì phaûi ñöôïc Hoäi ñoàng quoác gia xaùc 
nhaän, sau khi moïi hoà sô phaûi ñöôïc chuyeån leân Hoäi ñoàng 
quoác gia.  
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Ñieàu 59: 
Ai nghó mình bò thieät haïi bôûi moät bieän phaùp choáng laïi mình 
thì trong voøng ba thaùng, coù theå chaïy ñeán Hoäi ñoàng caáp cao 
hôn Hoäi ñoàng ñaõ ra quyeát ñònh vaø lieân tieáp thænh caàu leân 
caùc caáp khaùc  cho tôùi Ñoaøn Chuû tòch Hoäi ñoàng quoác teá cuûa 
Doøng Phan sinh taïi theá, vaø sau cuøng ñeáân Toøa Thaùnh.[36]  
 
Ñieàu 60: 
Nhöõng gì trong Hieán chöông naøy lieân quan tôùi caùc Huynh 
ñeä ñoaøn toøng sôû cuõng coù giaù trò cho caùc Huynh ñeä ñoaøn 
toøng nhaân, trong möùc ñoä coù theå aùp duïng ñöôïc.  
 

HUYNH ÑEÄ ÑOAØN MIEÀN 
Ñieàu 61: 
1. Huynh ñeä ñoaøn Mieàn laø moät toå chöùc lieân keát taát caû 
caùc Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông naèm trong moät ñòa giôùi nhaát 
ñònh, hay coù theå saùt nhaäp vôùi nhau thaønh moät ñôn vò töï 
nhieân do gaàn nhau veà maët ñòa lyù, hoaëc do nhöõng hoaøn caûnh 
chung, hoaëc do nhöõng thöïc taïi muïc vuï chung. Huynh ñeä 
ñoaøn Mieàn taïo moái daây lieân laïc giöõa caùc Huynh ñeä ñoaøn 
ñòa phöông vôùi Huynh ñeä ñoaøn Quoác gia, trong tinh thaàn 
toân troïng söï duy nhaát cuûa Doøng Phan sinh taïi theá vôùi söï 
tham döï ñoàng ñoaøn cuûa nhöõng nhaùnh Doøng tu só phan sinh 
khaùc, trong tình hình ñeå baûo ñaûm vieäc trôï uyù tinh thaàn trong 
Mieàn. 
2. Vieäc thaønh laäp Huynh ñeä ñoaøn Mieàn thuoäc thaåm 
quyeàn cuûa Huynh ñeä ñoaøn Quoác gia chieáu theo Hieán 
chöông vaø Noäi quy quoác gia. Hoäi ñoàng Quoác gia seõ thoâng 
baùo cho caùc Beà treân Tu só  coù  thaåm quyeàn vaø  xin trôï giuùp 
trôï uyù tinh thaàn. 
3. Huynh ñeä ñoaøn Mieàn  : 
- ñöôïc linh hoaït vaø ñieàu haønh bôûi moät Hoäi ñoàng vaø moät 
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anh/chò Phuïc vuï ; 
- ñöôïc chi phoái bôûi Noäi qui quoác gia vaø Noäi qui rieâng ; 
- coù truï sôû rieâng. 
 
Ñieàu 62: 
1. Hoäi ñoàng Mieàn ñöôïc thaønh laäp döïa treân nhöõng qui ñònh 
cuûa Noäi qui quoác gia vaø Noäi qui rieâng. Ngöôøi ta coù theå döï 
kieán trong Hoäi ñoàng Mieàn moät Vaên phoøng hay moät Ban 
thöôøng vuï maø caùc quyeàn haïn do Noäi qui aán ñònh. 
2. Hoäi ñoàng Mieàn coù traùch vuï : 
a. chuaån bò vieäc cöû haønh  Tu nghò coù baàu cöû ; 
b. coå voõ, linh hoaït vaø phoái hôïp trong phaïm vi mieàn, ñôøi 
soáng vaø sinh hoaït cuûa Doøng phan sinh taïi theá cuõng nhö söï 
hoäi nhaäp cuûa Doøng vaøo Hoäi Thaùnh ñòa phöông ; 
c. theo nhöõng höôùng daãn cuûa Hoäi ñoàng Quoác gia vaø hôïp 
taùc vôùi Hoäi ñoàng naøy, soaïn thaûo chöông trình laøm vieäc cuûa 
Doøng phan sinh taïi theá trong mieàn vaø baûo ñaûm phoå bieán 
caùc chöông trình aáy cho caùc Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông ; 
d. truyeàn ñaït cho caùc Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông nhöõng 
höôùng daãn cuûa Hoäi ñoàng quoác gia vaø cuûa Hoäi Thaùnh ñòa 
phöông ; 
e. löu taâm ñeán vieäc ñaøo taïo nhöõng linh hoaït vieân ; 
f. cung caáp cho caùc Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông nhöõng 
sinh hoaït nhaèm hoã trôï caùc nhu caàu huaán luyeän vaø sinh hoaït 
cuûa hoï ; 
g. thaûo luaän vaø chaáp thuaän baûn baùo caùo haèng naêm göûi leân 
Hoäi ñoàng quoác gia ; 
h. quyeát ñònh kinh lyù huynh ñeä caùc Huynh ñeä ñoaøn ñòa 
phöông, khi hoaøn caûnh baét buoäc duø hoï khoâng xin ; 
i. quyeát ñònh muïc ñích söû duïng ngaân quyõ saün coù, vaø noùi 
chung, caân nhaéc veà caùc vaán ñeà lieân quan ñeán vieäc quaûn trò 
taøi chaùnh vaø kinh teá cuûa Huynh ñeä ñoaøn mieàn ; 
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j. tröôùc khi maõn nhieäm, cho kieåm tra tình traïng taøi chaùnh 
vaø di saûn cuûa Huynh ñeä ñoaøn Mieàn, nhôø moät chuyeân vieân 
khoâng phaûi laø thaønh vieân Hoäi ñoàng, hay nhôø moät ñoaøn 
nhoùm kieåm tra laïi soå saùch cuûa Huynh ñeä ñoaøn ; 
k. thi haønh caùc ñoøi buoäc khaùc do Hieán chöông aán ñònh 
hoaëc nhöõng ñoøi buoäc xeùt thaáy laø caàn thieát ñeå ñaït tôùi caùc 
muïc tieâu rieâng.  
 
Ñieàu 63: 
1. Khoâng laøm toån haïi ñeán söï ñoàng traùch nhieäm cuûa Hoäi 
ñoàng trong vieäc linh hoaït vaø ñieàu khieån Huynh ñeä ñoaøn 
mieàn, anh/chò Phuïc vuï laø ngöôøi chòu traùch nhieäm ñaàu tieân, 
coù boån phaän lo sao cho caùc ñöôøng  höôùng vaø caùc quyeát ñònh 
cuûa Hoäi ñoàng ñöôïc thi haønh vaø baùo caùo cho Hoäi ñoàng bieát 
hoaït ñoäng cuûa mình. 
2. Ngoaøi ra, anh/chò Phuïc vuï mieàn coøn coù traùch vuï: 
a. trieäu taäp vaø chuû toïa caùc cuoäc hoïp cuûa Hoäi ñoàng  mieàn ; 
cöù 3 naêm moät laàn, trieäu taäp Tu nghò mieàn coù baàu cöû, sau 
khi ñaõ nghe Hoäi ñoàng trình baøy veà nhöõng theå thöùc trieäu taäp; 
b. ñích thaân hoaëc uûy quyeàn cho moät thaønh vieân cuûa Hoäi 
ñoàng mieàn, tröø vò Trôï uyù tinh thaàn, chuû toïa vaø xaùc nhaän 
nhöõng cuoäc baàu cöû cuûa caùc Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông ; 
c. ñích thaân hay uûy quyeàn cho moät thaønh vieân cuûa Hoäi 
ñoàng kinh lyù huynh ñeä caùc Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông ; 
d. tham döï caùc cuoäc gaëp gôõ do Hoäi ñoàng Quoác gia trieäu 
taäp ; 
e. ñaïi dieän cho Huynh ñeä ñoaøn treân bình dieän daân söï, neáu 
Huynh ñeä ñoaøn naøy coù tö caùch phaùp nhaân ; 
f. soaïn thaûo baùo caùo thöôøng nieân göûi leân Hoäi ñoàng quoác 
gia ; 
g. vôùi söï chaáp thuaän cuûa Hoäi ñoàng, xin kinh lyù muïc vuï vaø 
huynh ñeä ít nhaát 3 naêm moät laàn.  
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Ñieàu 64: 
Tu nghò Mieàn laø toå chöùc ñaïi dieän cho taát caû caùc Huynh ñeä 
ñoaøn hieän coù trong moät Huynh ñeä ñoaøn mieàn, vôùi quyeàn 
baàu cöû vaø bieåu quyeát. 
Noäi qui quoác gia  tieân lieäu caùc theå thöùc veà trieäu taäp, thaønh 
phaàn, kyø haïn vaø thaåm quyeàn. 
 

HUYNH ÑEÄ ÑOAØN QUOÁC GIA 
Ñieàu 65: 
1. Huynh ñeä ñoaøn quoác gia laø moät toå chöùc goàm caùc 
Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông hieän coù treân moät laõnh thoå cuûa 
moät hay nhieàu quoác gia, lieân keát phoái hôïp vôùi nhau qua 
trung gian caùc Huynh ñeä ñoaøn mieàn, neáu coù. 
2. Ñoaøn chuû tòch Hoäi ñoàng quoác teá  cuûa Doøng phan sinh 
taïi theá coù thaåm quyeàn thieát laäp nhöõng Huynh ñeä ñoaøn quoác 
gia môùi, theo yeâu caàu cuûa nhöõng Hoäi ñoàng Huynh ñeä ñoaøn 
lieân heä vaø sau khi ñaõ ñoái thoaïi vôùi hoï. Ñoaøn Chuû tòch seõ 
thoâng baùo cho caùc Beà treân tu só coù thaåm quyeàn vaø xin hoï 
trôï giuùp tinh thaàn. 
3. Huynh ñeä ñoaøn quoác gia: 
- ñöôïc linh hoaït vaø ñieàu khieån do moät Hoäi ñoàng vaø moät 
anh / chò Phuïc vuï .  
- ñöôïc ñieàu haønh bôûi Noäi qui rieâng. 
- coù truï sôû rieâng.   
 
 
Ñieàu 66: 
1. Caùc thaønh vieân cuûa Hoäi ñoàng quoác gia  do noäi qui quoác 
gia aán ñònh. Ngöôøi ta coù theå döï kieán trong Hoäi ñoàng quoác 
gia moät vaên phoøng hay moät ban thöôøng vuï maø caùc quyeàn 
haïn do noäi qui aán ñònh : 
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2. Hoäi ñoàng quoác gia coù traùch vuï  : 
a. chuaån bò vieäc cöû haønh Tu nghò quoác gia coù baàu cöû theo 
noäi qui rieâng ; 
b. phoå bieán vaø coå voõ linh ñaïo Phan sinh taïi theá trong quoác 
gia mình ; 
c. quyeát ñònh caùc chöông trình haønh ñoäng thöôøng nieân aùp 
duïng cho toaøn quoác ; 
d. söu taàm, thoâng baùo, aán loaùt vaø phoå bieán caùc taøi lieäu caàn 
thieát cho vieäc huaán luyeän anh chò em phan sinh taïi theá ; 
e. linh hoaït vaø phoái hôïp caùc hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng mieàn 
; 
f. giöõ söï lieân laïc vôùi Ñoaøn Chuû tòch Hoäi ñoàng quoác teá  
cuûa Doøng phan sinh taïi theá ; 
g. baûo ñaûm ñaïi dieän cho Huynh ñeä ñoaøn quoác gia trong 
Hoäi ñoàng quoác teá  vaø ñaûm nhaän caùc chi phí cho coâng vieäc 
naøy ; 
h. thaûo luaän vaø chaáp thuaän baûn baùo caùo thöôøng nieân göûi 
leân Ñoaøn Chuû tòch Hoäi ñoàng quoác teá cuûa Doøng Phan sinh 
taïi theá; 
i. quan taâm ñeán söï hieän dieän cuûa Doøng phan sinh taïi theá 
trong caùc cô caáu hoäi thaùnh ôû caáp quoác gia; 
j. quyeát ñònh kinh lyù huynh ñeä caùc Hoäi ñoàng cuûa caùc 
Huynh ñeä ñoaøn mieàn vaø ñòa phöông khi hoaøn caûnh baét 
buoäc duø hoï khoâng xin ; 
k. quyeát ñònh vieäc söû duïng ngaân quó saün coù vaø caùch chung, 
caùc vaán ñeà kinh teá cuûa Huynh ñeä ñoaøn ; 
l. tröôùc khi maõn nhieäm, cho kieåm tra tình traïng taøi chaùnh 
vaø gia saûn cuûa Huynh ñeä ñoaøn quoác gia, nhôø moät chuyeân 
vieân khoâng phaûi laø thaønh vieân cuûa Hoäi ñoàng hay nhôø moät 
ñoaøn kieåm tra laïi soå saùch cuûa Huynh ñeä ñoaøn ; 
m. thi haønh caùc ñoøi buoäc khaùc do Hieán chöông aán ñònh 
hoaëc nhöõng ñoøi buoäc xeùt thaáy laø caàn thieát ñeå ñaït caùc muïc 
tieâu rieâng.  
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Ñieàu 67: 
1. Khoâng laøm toån haïi ñeán söï ñoàng traùch nhieäm cuûa Hoäi 
ñoàng trong vieäc linh hoaït vaø ñieàu khieån Huynh ñeä ñoaøn 
quoác gia, anh/chò phuïc vuï laø ngöôøi chòu traùch nhieäm ñaàu 
tieân lo sao cho caùc ñöôøng höôùng vaø caùc quyeát ñònh cuûa Hoäi 
ñoàng ñöôïc thi haønh vaø baùo caùo cho Hoäi ñoàng bieát hoaït 
ñoäng cuûa mình. 
2. Ngoaøi ra anh/chò phuïc vuï  quoác gia coù traùch vuï : 
a. trieäu taäp vaø chuû toaï caùc cuoäc hoïp cuûa Hoäi ñoàng quoác 
gia, trieäu taäp ba naêm moät laàn Tu nghò  quoác gia coù baàu cöû  
theo noäi qui quoác gia ; 
b. ñieàu khieån vaø phoái hôïp caùc sinh hoaït treân bình dieän caû 
nöôùc, vôùi caùc ngöôøi höõu traùch quoác gia ; 
c. laøm baûn baùo caùo veà hoaït ñoäng cuûa Doøng phan sinh taïi 
theá trong nöôùc cuûa mình cho Hoäi ñoàng vaø Tu nghò quoác gia; 
d. ñaïi dieän Huynh ñeä ñoaøn quoác gia trong caùc töông giao 
vôùi caùc thaåm quyeàn hoäi thaùnh hoaëc daân söï. Khi Huynh ñeä 
ñoaøn quoác gia coù tö caùch phaùp nhaân daân söï, thì anh/chò 
phuïc vuï seõ laø ngöôøi ñaïi dieän hôïp phaùp ; 
e. ñích thaân hoaëc uûy quyeàn cho moät thaønh vieân cuûa Hoäi 
ñoàng quoác gia, tröø vò Trôï uyù tinh thaàn, chuû toaï vaø xaùc nhaän 
nhöõng cuoäc baàu cöû  cuûa Hoäi ñoàng mieàn ; 
f. ñích thaân hoaëc uûy quyeàn cho moät thaønh vieân cuûa Hoäi 
ñoàng quoác gia, thöïc hieän kinh lyù huynh ñeä caùc Hoäi ñoàng 
mieàn ; 
g. vôùi söï chaáp thuaän cuûa Hoäi ñoàng, xin kinh lyù huynh ñeä 
vaø muïc vuï ít nhaát saùu naêm 1 laàn .  
 
Ñieàu 68: 
1. Tu nghò quoác gia laø toå chöùc ñaïi dieän caùc Huynh ñeä 
ñoaøn hieän coù trong  moät Huynh ñeä ñoaøn quoác gia, coù quyeàn 
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laäp phaùp, bieåu quyeát vaø baàu cöû. Trong phaïm vi Huynh ñeä 
ñoaøn quoác gia, Tu nghò coù theå laáy nhöõng quyeát ñònh coù 
hieäu löïc ngang luaät vaø ban boá caùc qui luaät phuø hôïp vôùi 
Luaät vaø Hieán chöông. Noäi qui quoác gia aán ñònh thaønh phaàn, 
kyø haïn, thaåm quyeàn vaø nhöõng theå thöùc trieäu taäp tu nghò 
quoác gia. 
2. Noäi qui Quoác gia coù theå döï kieán nhöõng hình thöùc hoäi 
hoïp hay ñaïi hoäi ñeå coå voõ ñôøi soáng vaø vieäc toâng ñoà treân 
bình dieän caû nöôùc.  
 

HUYNH ÑEÄ ÑOAØN QUOÁC TEÁ 
Ñieàu 69: 
1. Huynh ñeä ñoaøn quoác teá laø moät toå chöùc goàm taát caû 
caùc Huynh ñeä ñoaøn Phan sinh taïi theá coâng giaùo treân theá 
giôùi. Huynh ñeä ñoaøn naøy ñoàng hoùa  vôùi toaøn theå Doøng phan 
sinh taïi theá vaø coù tö caùch phaùp nhaân  rieâng trong Hoäi 
Thaùnh. Huynh ñeä ñoaøn naøy ñöôïc toå chöùc vaø hoaït ñoäng theo 
ñuùng Hieán Chöông vaø noäi qui  rieâng. 
2. Huynh ñeä ñoaøn quoác teá ñöôïc linh hoaït vaø höôùng daãn 
bôûi Hoäi ñoàng quoác teá cuûa Doøng phan sinh taïi theá coù  truï sôû  
ôû Roâma, bôûi Ñoaøn Chuû tòch, bôûi vò Toång Phuïc Vuï hay Chuû 
Tòch quoác teá.  
 
Ñieàu 70: 
1. Hoäi ñoàng quoác teá goàm nhöõng thaønh vieân sau ñaây 
ñöôïc baàu choïn theo quy taéc cuûa Hieán chöông vaø Noäi quy 
rieâng: 
- nhöõng anh chò em ñaõ daán thaân qua lôøi tuyeân  khaán soáng 
Phuùc aâm trong Doøng Phan sinh taïi theá,   
- nhöõng ñaïi dieän cuûa Giôùi Treû Phan Sinh. 
   Boán vò Toång Trôï uùy cuõng laø thaønh vieân cuûa Hoäi ñoàng 
quoác teá. 
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2. Ñoaøn Chuû Tòch Hoäi ñoàng Quoác teá cuûa Doøng phan 
sinh taïi theá ñöôïc thaønh laäp töø Hoäi ñoàng Quoác teá. Ñoaøn Chuû 
Tòch naøy laø boä phaän cuûa Hoäi ñoàng Quoác teá. 
3. Hoäi ñoàng Quoác teá khi hoïp Toång Tu nghò laø cô quan 
ñieàu haønh toái cao cuûa Doøng phan sinh taïi theá, vôùi quyeàn 
laäp phaùp, bieåu quyeát vaø baàu cöû. Hoäi ñoàng naøy coù theå soaïn 
thaûo caùc luaät leä vaø thieát laäp caùc qui ñònh phuø hôïp vôùi Luaät 
vaø Hieán chöông. 
4. Hoäi ñoàng Quoác teá nhoùm hoïp Toång Tu nghò coù baàu cöû 
saùu naêm moät laàn, vaø ít nhaát moät laàn giöõa hai kyø Toång Tu 
nghò baàu cöû, theo nhöõng qui ñònh cuûa Hieán chöông vaø noäi 
quy quoác teá.  
 
Ñieàu 71: 
1. Muïc ñích vaø thaåm quyeàn cuûa Hoäi ñoàng quoác teá laø: 
a. coå voõ vaø naâng ñôõ ñôøi soáng phuùc aâm theo tinh thaàn 
thaùnh Phanxicoâ AÙtxidi trong moâi tröôøng taïi theá cuûa caùc tín 
höõu soáng treân khaép theá giôùi ; 
b. cuûng coá caûm thöùc veà söï duy nhaát cuûa Doøng phan sinh 
taïi theá, nhöng vaãn toân troïng tính ña daïng veà con ngöôøi vaø 
caùc nhoùm, vaø taêng cöôøng moái daây hieäp thoâng, coäng taùc vaø 
chia seû giöõa caùc Huynh ñeä ñoaøn quoác gia ; 
c. haøi hoøa truyeàn thoáng ñaõ nhaän ñöôïc vôùi tính thôøi söï caàn 
thieát veà thaàn hoïc, muïc vuï vaø laäp phaùp, nhaèm moät neàn huaán 
luyeän ñaëc thuø phuùc aâm theo tinh thaàn phan sinh, tuy vaãn 
toân troïng nguoàn caûm höùng nguyeân thuûy cuûa Doøng phan 
sinh taïi theá ; 
d. hôïp vôùi truyeàn thoáng Doøng Phan sinh taïi theá, goùp phaàn 
quaûng baù nhöõng tö töôûng vaø saùng kieán giuùp anh chò em 
phan sinh taïi theá saün saøng tham gia ñôøi soáng cuûa Hoäi 
Thaùnh vaø cuûa  xaõ hoäi ; 
e. aán ñònh caùc ñöôøng höôùng vaø thieát laäp caùc öu tieân cho 
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caùc hoaït ñoäng cuûa Ñoaøn Chuû Tòch; 
f. giaûi thích Hieán chöông theo ñieàu 5,2 . 
2. Thaønh phaàn cuûa Hoäi ñoàng quoác teá  vaø caùc theå thöùc 
trieäu taäp caùc buoåi hoïp ñöôïc aán ñònh bôûi noäi qui quoác teá. 
 
Ñieàu 72: 
1. Ñoaøn Chuû tòch Hoäi ñoàng Quoác teá Doøng phan sinh taïi 
theá goàm: 
- anh/chò Toång phuïc vuï ; 
- anh /chò Phoù Toång phuïc vuï ; 
- caùc Thaønh vieân cuûa Ñoaøn Chuû tòch ; 
- moät thaønh vieân cuûa Giôùi Treû Phan Sinh ; 
- caùc Toång Trôï uyù Doøng phan sinh taïi theá.  
2. Caùc thaønh vieân cuûa Ñoaøn Chuû tòch ñöôïc baàu choïn theo 
caùc theå thöùc Noäi qui quoác teá ; Noäi qui naøy aán ñònh soá ngöôøi 
vaø caùc khu vöïc hoï ñaïi dieän.  
 
Ñieàu 73: 
Nhieäm vuï vaø thaåm quyeàn cuûa Ñoaøn Chuû tòch Hoäi ñoàng 
quoác teá Doøng phan sinh taïi theá laø: 
a. lo sao cho caùc quyeát ñònh cuûa Toång Tu nghò ñöôïc thöïc 
thi ; 
b. phoái hôïp, linh hoaït vaø höôùng daãn Doøng phan sinh taïi 
theá treân bình dieän quoác teá, ñeå laøm cho söï  phuï thuoäc laãn 
nhau vaø söï hoå töông cuûa Doøng  phan sinh taïi theá ôû caùc caáp 
khaùc nhau cuûa Huynh ñeä ñoaøn ñaït ñöôïc keát quaû ; 
c. can thieäp trong tinh thaàn phuïc vuï khi hoaøn caûnh ñoøi 
buoäc ñeå trôï giuùp caùch huynh ñeä vaøo vieäc soi saùng vaø giaûi 
quyeát caùc vaán ñeà nghieâm troïng vaø caáp baùch cuûa Doøng phan 
sinh taïi theá, baèng caùch thoâng tin cho Hoäi ñoàng Quoác gia 
lieân heä vaø Toång Tu nghò keá tieáp ;  
d. taêng cöôøng ôû caáp toaøn caàu caùc moái töông quan coäng taùc 
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hoå töông giöõa Doøng phan sinh taïi theá vaø caùc nhaùnh khaùc 
cuûa gia ñình phan sinh ; 
e. toå chöùc, theo caùc qui ñònh cuûa Noäi quy quoác teá, caùc 
buoåi hoïp hoaëc ñaïi hoäi quoác teá ñeå coå voõ ñôøi soáng vaø vieäc 
toâng ñoà cuûa Doøng Phan sinh taïi theá caáp quoác teá ; 
f. coäng taùc vôùi caùc Toå chöùc vaø caùc Hieäp hoäi naøo baûo veä 
nhöõng giaù trò nhö theá ; 
g. thi haønh caùc traùch vuï khaùc do Hieán chöông aán ñònh 
hoaëc nhöõng ñoøi buoäc xeùt thaáy laø caàn thieát ñeå ñaït caùc muïc 
tieâu rieâng.  
 
Ñieàu 74: 
1. Khoâng laøm toån haïi ñeán söï ñoàng traùch nhieäm cuûa 
Ñoaøn Chuû tòch Hoäi ñoàng quoác teá Doøng phan sinh taïi theá, vò 
Toång Phuïc vuï laø ngöôøi chòu traùch nhieäm ñaàu tieân, coù boån 
phaän lo sao cho caùc ñöôøng höôùng vaø quyeát ñònh cuûa Toång 
Tu nghò vaø cuûa Ñoaøn Chuû tòch ñöôïc thi haønh vaø baùo caùo 
hoaït ñoäng cuûa mình. 
2. Ngoaøi ra, vò Toång Phuïc vuï coù  traùch vuï: 
a. trieäu taäp vaø chuû toïa caùc buoåi hoïp cuûa Ñoaøn Chuû tòch 
chieáu theo noäi quy rieâng cuûa mình; 
b. trieäu taäp, vôùi söï  chaáp thuaän cuûa Ñoaøn Chuû tòch, caùc 
cuoäc hoïp cuûa Toång Tu nghò vaø chuû toïa caùc cuoäc hoïp aáy ; 
c. laø daáu chæ höõu hình vaø höõu hieäu söï hieäp thoâng vaø töông 
quan soáng ñoäng giöõa Doøng phan sinh taïi theá vaø caùc Vò 
Toång Phuïc vuï Doøng I phan sinh vaø Doøng III phan sinh taïi 
vieän. Ngöôøi ñaïi dieän cho Doøng phan sinh taïi theá beân caïnh 
caùc Ngaøi vaø lo sao duy trì moái lieân laïc vôùi Hoäi ñoàng caùc 
Toång Trôï uyù ; 
d. ñaïi dieän cho Doøng phan sinh taïi theá ôû caáp toaøn caàu beân 
caïnh caùc thaåm quyeàn Hoäi thaùnh vaø daân söï. Neáu Huynh ñeä 
ñoaøn Quoác teá coù phaùp nhaân daân söï, thì anh/chò Toång Phuïc 
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vuï seõ laø ngöôøi ñaïi dieän hôïp phaùp ; 
e. ñích thaân hay uûy quyeàn thöïc hieän cuoäc kinh lyù huynh 
ñeä caùc Hoäi ñoàng quoác gia ; 
f. ñích thaân hay uyû quyeàn chuû toïa vaø xaùc nhaän caùc cuoäc 
baàu cöû Hoäi ñoàng quoác gia ; 
g. vôùi söï ñoàng yù cuûa Ñoaøn Chuû tòch, xin Hieäp hoäi caùc 
Toång phuïc vuï Doøng I vaø Doøng III taïi vieän kinh lyù muïc vuï ; 
h. can thieäp trong nhöõng tröôøng hôïp khaån caáp baèng caùch 
thoâng tin cho Ñoaøn Chuû tòch;  
i. kyù teân vaøo caùc vaên kieän chính thöùc cuûa Huynh ñeä ñoaøn 
quoác teá ; 
j. thöïc thi quyeàn gia saûn thuoäc veà Huynh ñeä ñoaøn quoác teá 
vôùi söï chaáp thuaän cuûa Ñoaøn Chuû tòch vaø trong söï nhaát trí 
vôùi moät thaønh vieân khaùc cuûa Ñoaøn Chuû tòch do chính Ñoaøn 
naøy chæ ñònh ;  
k. tröôùc moãi Toång Tu nghò, cho kieåm tra tình traïng taøi 
chaùnh vaø gia saûn cuûa Huynh ñeä ñoaøn quoác teá, nhôø moät keá 
toaùn vieân laønh ngheà khoâng tham gia vaøo vieäc quaûn lyù kinh 
teá vaø taøi chaùnh cuûa Ñoaøn Chuû tòch.  
 
Ñieàu 75: 
Nhöõng boån phaän ñaëc thuø cuûa caùc thaønh vieân quoác teá ñöôïc 
aán ñònh bôûi noäi quy  quoác teá.  
 

MUÏC 4 
BAÀU CÖÛ CAÙC  TRAÙCH VUÏ 

VAØ NGÖNG GIÖÕ  CAÙC TRAÙCH VUÏ 
 

BAÀU CÖÛ 
Ñieàu 76: 
1. Caùc cuoäc baàu cöû ôû caùc caáp khaùc nhau seõ  caên cöù  vaøo  
quy taéc cuûa Giaùo luaät [37] vaø Hieán chöông maø thöïc hieän.  
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Vieäc trieäu taäp seõ ñöôïc thoâng baùo ít laø moät thaùng tröôùc, neâu 
roõ nôi choán, ngaøy vaø giôø baàu cöû. 
2. Ñaïi hoäi baàu cöû hay Tu nghò seõ do anh/chò phuïc vuï 
cuûa Hoäi ñoàng caáp cao hôn moät caáp hay ngöôøi ñaïi dieän cuûa 
anh /chò phuïc vuï aáy chuû toïa vaø xaùc nhaän keát  quaû baàu cöû . 
 Ngöôøi chuû toïa hay ngöôøi ñaïi dieän cuûa mình khoâng ñöôïc 
chuû toïa caùc cuoäc baàu cöû  trong Huynh ñeä ñoaøn  ñòa phöông 
mình cuõng nhö, ôû caùc caáp khaùc, khoâng ñöôïc chuû toïa caùc 
cuoäc baàu cöû cuûa  Hoäi ñoàng maø mình laø thaønh vieân.  
Vò Trôï uùy tinh thaàn cao hôn moät caáp hay ngöôøi ñaïi dieän 
cuûa mình seõ coù maët vôùi tö caùch laø chöùng nhaân veà söï hieäp 
thoâng vôùi Doøng I vaø Doøng III  taïi vieän. 
Moät ñaïi dieän cuûa Hieäp Hoäi caùc Toång Phuïc vuï Doøng I vaø 
Doøng III  taïi vieän chuû toïa vaø xaùc nhaän keát quaû baàu cöû 
Ñoaøn Chuû tòch quoác teá Doøng phan sinh taïi theá. 
3. Ngöôøi chuû toaï Tu nghò vaø Trôï uùy caáp cao hôn khoâng 
coù quyeàn boû phieáu. 
4. Vò chuû toïa cuûa Tu nghò chæ ñònh moät thö kyù vaø hai 
ngöôøi kieåm phieáu giöõa caùc thaønh vieân cuûa Tu nghò .  
 
Ñieàu 77: 
1. Trong Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông, nhöõng ngöôøi ñaõ 
daán thaân vónh vieãn cuûa chính Huynh ñeä ñoaøn ñoù coù quyeàn 
baàu cöû vaø öùng cöû. Nhöõng ngöôøi daán thaân taïm thôøi chæ coù 
quyeàn baàu cöû . 
2. ÔÛ caùc caáp khaùc nhau, nhöõng thaønh vieân sau ñaây coù 
quyeàn baàu cöû: caùc thaønh vieân  taïi theá cuûa Hoäi ñoàng maõn 
nhieäm; caùc ñaïi dieän thaáp hôn moät caáp  vaø caùc ñaïi dieän cuûa 
Giôùi Treû Phan sinh, neáu hoï ñaõ daán thaân. 
Noäi quy rieâng phaûi ñaët ra nhöõng luaät leä cuï theå hôn ñeå aùp 
duïng ñieàu noùi treân maø vaãn lo sao cho caùc vieäc baàu cöû coù 
thaät ñoâng ngöôøi tham döï. Nhöõng anh chò em phan sinh taïi 
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theá ñaõ daán thaân vónh vieãn cuûa caùc nhoùm töông ñöông coù 
quyeàn  öùng cöû.  
3. Noäi quy quoác gia vaø noäi quy quoác teá, moãi beân trong 
laõnh vöïc mình, coù theå thieát laäp caùc ñieàu kieän khaùch quan 
veà vieäc baàu cöû vaøo caùc traùch vuï khaùc nhau.  
4. Ñeå tieán haønh thaønh söï caùc cuoäc baàu cöû, caàn coù söï 
hieän dieän ít laø phaân nöûa soá cöû tri coù quyeàn boû phieáu. ÔÛ caáp 
ñia phöông, noäi quy quoác gia coù theå qui ñònh caùch khaùc.  
 
Ñieàu 78: 
1. Ñeå baàu anh/chò phuïc vuï, buoäc phaûi baàu baèng phieáu 
kín vaø phaûi ñaït ña soá phieáu tuyeät ñoái cuûa caùc cöû tri hieän 
dieän. Sau hai laàn ñaàu phieáu khoâng keát quaû, tieán haønh baàu 
laïi, giöõa hai öùng vieân ñaït nhieàu phieáu nhaát hoaëc neáu soá 
ñöôïc baàu laïi quaù hai ngöôøi thì baàu giöõa hai öùng vieân ñaõ 
tuyeân khaán soáng phuùc aâm laâu nhaát. Sau laàn ñaàu phieán thöù 
ba, neáu phieáu vaãn ngang nhau thì ai tuyeân khaán soáng phuùc 
aâm tröôùc seõ ñöôïc coi laø ñaéc cöû. 
2. Vieäc baàu anh/chò phoù phuïc vuï cuõng ñöôïc tieán haønh 
caùch töông töï. 
3. Ñeå baàu caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng, sau laàn boû phieáu 
laàn nhaát maø khoâng ñaït ña soá tuyeät ñoái thì laàn boû phieáu thöù 
hai chæ caàn ña soá töông ñoái cuûa caùc cöû tri coù maët, dieãn taû 
baèng phieáu kín, tröø khi noäi qui rieâng ñoøi hoûi ña soá cao hôn 
4. Thö kyù coâng boá keát quaû caùc laàn boû phieáu. Neáu moïi 
söï dieãn tieán bình thöôøng, vaø neáu nhöõng ngöôøi ñaéc cöû chaáp 
nhaän traùch vuï, thì Chuû toaï xaùc nhaän keát quaû baàu cöû theo 
saùch Nghi thöùc. [38]. 
 
Ñieàu 79: 
1. Caùc anh /chò phuïc vuï vaø phoù phuïc vuï coù theå ñaéc cöû 
hai nhieäm kyø lieân tieáp, moãi nhieäm kyø 3 naêm. Ñeå coù theå ñaéc 
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cöû laàn thöù ba keá tieáp vaø laø laàn cuoái cuøng vaøo traùch vuï phuïc 
vuï vaø phoù phuïc vuï, caàn thieát öùng vieân maõn nhieäm phaûi ñaït  
hai phaàn ba soá phieáu cuûa caùc cöû tri hieän dieän vaø phaûi ñaït 
ngay ôû voøng boû phieáu ñaàu tieân. 
2. Vò phuïc vuï maõn nhieäm khoâng theå ñöôïc baàu vaøo traùch 
vuï phoù phuïc vuï. 
3. Caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng coù theå ñaéc cöû nhieàu nhieäm 
kyø 3 naêm lieân tieáp. Keå töø nhieäm kyø thöù ba keá tieáp, hoï phaûi 
ñaït ngay ôû voøng ñaàu hai  phaàn ba soá phieáu cuûa caùc cöû tri 
hieän dieän.  
4. Vò toång phuïc vuï, phoù phuïc vuï vaø caùc thaønh vieân cuûa 
Ñoaøn Chuû tòch khoâng theå ñaéc cöû quaù hai nhieäm kyø 6 naêm 
lieân tieáp.  
5. Hoäi ñoàng caáp cao hôn coù quyeàn vaø coù boån phaän voâ 
hieäu hoùa keát quaû caùc cuoäc baàu cöû vaø cho toå chöùc baàu cöû laïi 
trong taát caû caùc tröôøng hôïp moãi khi  caùc qui taéc noùi treân 
khoâng ñöôïc tuaân thuû.  
 
Ñieàu 80: 
Noäi qui rieâng coù theå döï lieäu nhöõng qui taéc boå sung cho vieäc  
baàu cöû mieãn laø khoâng maâu thuaãn vôùi Hieán Chöông.  
 

TRAÙCH VUÏ  KHUYEÁT VÒ 
Ñieàu 81: 
1. Khi  traùch vuï phuïc vuï khuyeát vò do qua ñôøi, töø  nhieäm 
hoaëc do baát cöù ngaên trôû naøo khaùc coù tính vónh vieãn, anh/chò 
phoù phuïc vuï ñaûm nhaän traùch vuï khuyeát vò naøy cho tôùi heát 
nhieäm kyø. 
2.  Trong tröôøng hôïp traùch vuï phoù phuïc vuï khuyeát vò, 
Hoäi ñoàng Huynh ñeä ñoaøn seõ baàu choïn moät trong nhöõng 
thaønh vieân vaøo  traùch vuï phoù phuïc vuï cho tôùi kyø Tu nghò 
baàu cöû gaàn nhaát. 
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3. Neáu traùch vuï thaønh vieân khuyeát vò, Hoäi ñoàng chieáu 
theo noäi qui rieâng baàu choïn ngöôøi thay theá cho ñeán kyø Tu 
nghò baàu cöû gaàn nhaát.  
 

TRAÙCH VUÏ KHOÂNG THEÅ KIEÂM NHIEÄM 
Ñieàu 82: 
Khoâng theå kieâm nhieäm: 
- traùch vuï phuïc vuï ôû hai caáp khaùc nhau; 
- caùc traùch vuï phuïc vuï, phoù phuïc vuï, thö kyù vaø thuû quó 
trong cuøng moät caáp. 

TÖØ NHIEÄM 
Ñieàu 83: 
1. Trong Tu nghò, söï töø nhieäm cuûa anh/chò Phuïc vuï, ôû baát 
cöù caáp naøo, phaûi ñöôïc chính Tu nghò chaáp thuaän. 
Ngoaøi Tu nghò, söï töø nhieäm cuûa anh/chò Phuïc vuï phaûi ñöôïc 
trình baøy vôùi Hoäi ñoàng mình. Vieäc chaáp nhaän söï töø nhieäm 
phaûi ñöôïc anh/chò Phuïc vuï caáp cao hôn xaùc nhaän. Neáu laø vò 
toång phuïc vuï thì Hieäp hoäi caùc Toång Phuïc vuï Doøng Nhaát vaø 
Doøng Ba taïi vieän xaùc nhaän. 
2. Ñoái vôùi caùc traùch vuï khaùc, söï töø nhieäm phaûi ñöôïc trình 
baøy vôùi anh/chò Phuïc vuï vaø Hoäi ñoàng laø nhöõng ngöôøi coù 
quyeàn chaáp thuaän.  

BAÕI  NHIEÄM 
Ñieàu 84: 
1. Neáu moät anh/chò Phuïc vuï naøo khoâng chu toaøn ñaày ñuû 
boån phaän thì Hoäi ñoàng lieân heä seõ baøy toû noãi lo laéng cuûa 
mình vôùi anh/chò ñoù trong moät cuoäc ñoái thoaïi huynh ñeä. 
Neáu söï can thieäp naøy khoâng mang laïi keát quaû tích cöïc thì 
Hoäi ñoàng seõ thoâng baùo leân Hoäi ñoàng caáp cao hôn. Hoäi 
ñoàng  naøy coù traùch  vuï cöùu xeùt vaán ñeà vaø neáu caàn thì quyeát 
ñònh baèng phieáu kín baõi nhieäm anh/chò Phuïc vuï noùi treân. 
2. Vì moät lyù do nghieâm troïng, coâng khai vaø coù baèng 
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chöùng, vaø sau khi trao ñoåi huynh ñeä vôùi ñöông söï, Hoäi 
ñoàng caáp cao hôn coù theå baèng phieáu kín, quyeát ñònh baõi 
nhieäm moät anh/chò Phuïc vuï caáp döôùi. 
3. Vieäc baõi nhieäm nhöõng thaønh vieân khaùc cuûa Hoäi 
ñoàng, vì lyù do nghieâm troïng, thì thuoäc thaåm quyeàn Hoäi 
ñoàng lieân heä vaø ñöôïc quyeát ñònh baèng phieáu kín, sau khi 
trao ñoåi huynh ñeä vôùi ñöông söï. 
4. Ñeå choáng laïi vieäc baõi nhieäm, vieäc khaùng aùn xin ñình 
chæ coù theå ñöôïc gôûi tôùi Hoäi ñoàng caáp cao hôn moät caáp ñoái 
vôùi caáp ñaõ ra hình phaït trong thôøi haïn toái ña laø 30 ngaøy laøm 
vieäc [39].  
5. Vieäc baõi nhieäm vò Toång Phuïc vuï thuoäc thaåm quyeàn 
Hieäp hoäi caùc Toång Phuïc vuï Doøng I vaø Doøng III taïi vieän. 
6. Trong tröôøng hôïp thieáu soùt hay nhöõng baát thöôøng 
nghieâm troïng cuûa vò phuïc vuï hay cuûa moät Hoäi ñoàng, Hoäi 
ñoàng caáp cao hôn moät baäc cho thöïc hieän kinh lyù huynh ñeä 
Hoäi ñoàng lieân heä vaø tuyø tình hình xin kinh lyù muïc vuï. Hoäi 
ñoàng ñoù seõ ñaùnh giaù tình hình moät caùch baùc aùi, thaän troïng 
vaø  khaùch quan vaø quyeát ñònh nhöõng bieän phaùp thích hôïp 
nhaát, keå caû vieäc baõi nhieäm coù theå coù ñoái vôùi Hoäi ñoàng hay 
nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm lieân heä.   
 

MUÏC V 
TRÔÏ GIUÙP TINH THAÀN VAØ MUÏC VUÏ CHO DOØNG 

PHAN SINH TAÏI THEÁ 
Ñieàu 85: 
1. Laø thaønh phaàn coát thieát cuûa gia ñình phan sinh, Doøng 
phan sinh taïi theá ñöôïc môøi goïi soáng ñoaøn suûng phan sinh 
trong chieàu kích taïi theá. Do ñoù  Doøng coù nhöõng töông quan 
ñaëc thuø vaø chaët cheõ vôùi Doøng I vaø Doøng III taïi vieän. [40] 
2. Vieäc chaêm soùc tinh thaàn vaø muïc vuï cho Doøng  phan 
sinh taïi theá ñöôïc Hoäi Thaùnh giao cho Doøng I vaø Doøng III 



CH. 3  MỤC 5 :  TRỢ GIÚP TINH THẦN VÀ MỤC VỤ       53               

taïi vieän. Vieäc chaêm soùc naøy, tröôùc heát, laø traùch vuï cuûa caùc 
Toång Phuïc vuï vaø caùc Giaùm tænh. Caùc vò naøy “ñieàu khieån ôû 
caáp cao” theo Giaùo luaät, ñieàu 303. Vieäc ñieàu khieån naøy 
nhaèm baûo ñaûm söï trung thaønh cuûa Doøng phan sinh taïi theá 
vôùi ñoaøn suûng phan sinh, söï hieäp thoâng vôùi Hoäi Thaùnh vaø 
söï lieân keát vôùi gia ñình phan sinh. Ñoái vôùi caùc anh chò em 
phan sinh taïi theá, ñoù laø nhöõng giaù trò dieãn taû moät söï daán 
thaân trong cuoäc soáng.  
 
Ñieàu 86: 
1. Caùc Toång Phuïc vuï vaø caùc Giaùm tænh thi haønh  traùch vuï 
ñoái vôùi Doøng Phan sinh taïi theá qua caùc vieäc: 
- thieát laäp caùc Huynh ñeä ñoaøn; 
- kinh lyù muïc vuï; 
- trôï giuùp tinh thaàn cho caùc Huynh ñeä ñoaøn caùc caáp  
 khaùc nhau. 
Caùc ngaøi coù theå ñích thaân hoaëc uûy quyeàn thi haønh traùch vuï. 
2. Traùch vuï naøy cuûa caùc vò Phuïc vuï tu só laø boå sung chöù 
khoâng thay theá vieäc phuïc vuï cuûa caùc Hoäi ñoàng  vaø cuûa anh 
/ chò Phuïc vuï phan sinh taïi theá maø traùch vuï cuûa hoï laø ñieàu 
haønh, phoái hôïp vaø linh hoaït Huynh ñeä ñoaøn  ôû moïi caáp.  
 
Ñieàu 87: 
1. Ñoái vôùi nhöõng gì lieân quan ñeán toaøn theå Doøng phan 
sinh taïi theá “vieäc ñieàu khieån ôû caáp cao” phaûi do caùc Toång 
Phuïc vuï thi haønh caùch ñoàng ñoaøn.  
2. Hieäp hoäi caùc Toång Phuïc vuï Doøng I vaø Doøng III taïi 
vieän coù boån phaän : 
- ñaûm traùch vieäc lieân laïc vôùi Toøa Thaùnh ñeå xin pheâ 
chuaån caùc vaên kieän phaùp lyù hay phuïng vuï maø Toaø Thaùnh 
giöõ quyeàn pheâ chuaån; 
- kinh lyù Ñoaøn Chuû tòch Hoäi ñoàng quoác teá Doøng phan 
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sinh taïi theá ; 
- xaùc nhaän keát quaû baàu cöû Ñoaøn Chuû tòch Hoäi ñoàng quoác 
teá  Doøng phan sinh taïi theá. 
3. Moãi Toång Phuïc vuï, trong phaïm vi rieâng cuûa Doøng 
mình, seõ gôïi yù ñeå caùc tu só quan taâm vaø chuaån bò cho hoï 
phuïc vuï Doøng phan sinh taïi theá, theo Hieán Chöông cuûa 
Doøng  mình vaø cuûa  Doøng phan sinh taïi theá.  
 
Ñieàu 88: 
1. Trong phaïm vi quyeàn taøi phaùn cuûa mình, caùc Giaùm 
Tænh vaø Beà treân thöôïng caáp khaùc seõ baûo ñaûm vieäc trôï uùy 
tinh thaàn cho caùc Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông ñöôïc giao phoù 
cho caùc Ngaøi. Caùc Ngaøi lo sao  cho caùc tu só cuûa mình quan 
taâm tôùi Doøng phan sinh taïi theá vaø chæ ñònh nhöõng tu só coù 
khaû naêng vaø ñöôïc chuaån bò cho coâng vieäc trôï uyù tinh thaàn 
naøy.  
2. Ñaëc bieät trong quyeàn taøi phaùn cuûa mình, caùc Beà treân 
thöôïng caáp coù boån phaän : 
a. thieát laäp theo giaùo luaät nhöõng Huynh ñeä ñoaøn ñòa 
phöông môùi vaø baûo ñaûm vieäc trôï uyù tinh thaàn ; 
b. nhaän traùch nhieäm trôï uùy tinh thaàn cho caùc Huynh ñeä 
ñoaøn ñòa phöông hieän höõu;  
c. linh hoaït veà maët tinh thaàn vaø kinh lyù caùc Huynh ñeä 
ñoaøn ñòa phöông ñöôïc giao phoù trong quyeàn taøi phaùn cuûa 
mình; 
d. naém baét nhöõng thoâng tin veà vieäc trôï uùy tinh thaàn daønh 
cho Doøng phan sinh taïi theá. 
3. Caùc beà treân thöôïng caáp chòu traùch nhieäm veà trôï uyù tinh 
thaàn cho caùc Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông  maø caùc Ngaøi ñaõ 
thieát laäp. 
4. Nhöõng vò beà treân thöôïng caáp coù quyeàn taøi phaùn treân 
cuøng moät ñòa giôùi seõ thoûa thuaän vôùi nhau veà caùch theá toát 
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nhaát ñeå cung caáp trôï uùy tinh thaàn cho caùc Huynh ñeä ñoaøn 
ñòa phöông naøo ñang thieáu do nhöõng hoaøn caûnh ñaëc bieät. 
5. Caùc vò beà treân thöôïng caáp coù quyeàn taøi phaùn treân cuøng 
moät ñòa giôùi seõ thoûa thuaän vôùi nhau veà caùch theá toát nhaát ñeå 
thi haønh caùch ñoàng ñoaøn boån phaän cuûa mình ñoái vôùi huynh 
ñeä ñoaøn mieàn vaø quoác gia cuûa Doøng phan sinh taïi theá.  
 
Ñieàu 89: 
1. Do söï hoã töông coát thieát giöõa caùc tu só vaø anh chò em 
taïi theá trong gia ñình phan sinh vaø do traùch nhieäm cuûa caùc 
beà treân thöôïng caáp, vieäc trôï uùy tinh thaàn xeùt nhö laø moät 
yeáu toá neàn taûng cuûa hieäp thoâng, phaûi ñöôïc ñaûm baûo cho taát 
caû caùc Huynh ñeä ñoaøn  cuûa Doøng phan sinh taïi theá.  
2. Vò Trôï uùy tinh thaàn laø ngöôøi ñöôïc beà treân thöôïng caáp 
coù thaåm quyeàn chæ ñònh ñeå thi haønh coâng taùc naøy ñoái vôùi 
moät Huynh ñeä ñoaøn ñaõ ñöôïc xaùc ñònh cuûa Doøng phan sinh 
taïi theá. 
3. Ñeå laø nhaân chöùng cho linh ñaïo Phan Sinh vaø loøng öu 
aùi huynh ñeä cuûa caùc tu só daønh cho anh chò em phan sinh taïi 
theá vaø ñeå laøm moái daây hieäp thoâng giöõa Doøng mình vaø 
Doøng phan sinh taïi theá, vò Trôï uyù tinh thaàn phaûi laø tu só  
phan sinh, thaønh vieân Doøng I  hoaëc Doøng III taïi vieän. 
4. Khi khoâng theå cung caáp cho Huynh ñeä ñoaøn moät vò 
Trôï uyù tinh thaàn nhö vaäy thì vò beà treân thöôïng caáp coù thaåm 
quyeàn coù theå giao phoù coâng vieäc trôï uyù tinh thaàn cho : 
a. nhöõng tu só nam hoaëc nöõ thuoäc caùc tu hoäi phan sinh 
khaùc ;  
b. nhöõng giaùo só giaùo phaän hoaëc nhöõng ngöôøi khaùc thuoäc 
veà Doøng phan sinh taïi theá ñaõ ñöôïc ñaëc bieät chuaån bò cho 
coâng vieäc naøy ; 
c. caùc giaùo só khaùc cuûa giaùo phaän hoaëc nhöõng tu só khoâng 
thuoäc Doøng phan sinh. 
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5. Vieäc cho pheùp tröôùc cuûa vò beà treân hay, neáu caàn, cuûa 
Ñaáng Baûn quyeàn sôû taïi khoâng mieãn tröø traùch nhieäm cuûa beà 
treân thöôïng caáp phan sinh veà phaåm chaát  cuûa coâng taùc muïc 
vuï vaø cuûa vieäc trôï uyù tinh thaàn. 
 
Ñieàu 90: 
1. Boån phaän chính yeáu cuûa Trôï uùy laø truyeàn ñaït linh ñaïo 
phan sinh vaø trôï giuùp vaøo vieäc huaán luyeän khôûi ñaàu vaø 
thöôøng xuyeân cho anh chò em. 
2. Trôï uùy tinh thaàn laø thaønh vieân ñöông nhieân, coù quyeàn 
boû phieáu, cuûa Hoäi ñoàng Huynh ñeä ñoaøn nôi Ngaøi trôï giuùp. 
Ngaøi coäng taùc vaøo taát caû moïi sinh hoaït cuûa Huynh ñeä ñoaøn. 
Ngaøi khoâng söû duïng quyeàn boû phieáu trong caùc vaán ñeà kinh 
teá.    
3. Ñaëc bieät : 
a. caùc vò Toång Trôï uyù phuï giuùp cho Ñoaøn Chuû tòch Hoäi 
ñoàng quoác teá Doøng phan sinh taïi theá. Caùc Vò laäp thaønh moät 
Hieäp hoäi vaø baûo ñaûm caùch ñoàng ñoaøn vieäc trôï uyù tinh thaàn 
cho toaøn Doøng phan sinh taïi theá ; 
b. caùc vò Trôï uùy quoác gia phuï giuùp cho Hoäi ñoàng quoác gia, 
cung caáp söï trôï giuùp tinh thaàn cho Doøng phan sinh taïi theá 
treân toaøn laõnh thoå cuûa Huynh ñeä ñoaøn quoác gia vaø toå chöùc 
vieäc phoái hôïp caùc vò Trôï uyù mieàn treân bình dieän quoác gia. 
Neáu coù nhieàu vò Trôï uyù thì laäp thaønh moät Hieäp hoäi trôï uyù 
vaø haønh ñoäng caùch ñoàng ñoaøn ; 
c. caùc vò Trôï uùy mieàn phuï giuùp cho Hoäi ñoàng mieàn vaø 
cung caáp söï trôï giuùp tinh thaàn cho Doøng phan sinh taïi theá 
treân toaøn laõnh thoå cuûa Huynh ñeä ñoaøn mieàn. Neáu coù nhieàu 
vò Trôï uùy thì laäp thaønh moät Hieäp hoäi trôï uyù vaø haønh ñoäng 
caùch ñoàng ñoaøn ; 
d. Caùc vò Trôï uyù ñòa phöông phuï giuùp cho Huynh ñeä ñoaøn 
ñòa phöông vaø Hoäi ñoàng.  
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Ñieàu 91: 
1. Hoäi ñoàng Huynh ñeä ñoaøn caùc caáp xin caùc Trôï uùy coù 
khaû naêng vaø ñöôïc chuaån bò nôi caùc Beà treân coù thaåm quyeàn 
thuoäc Doøng I vaø Doøng III taïi vieän. 
2. Ñaëc bieät : 
a. Ñoaøn Chuû Tòch Hoäi ñoàng quoác teá Doøng phan sinh taïi 
theá xin vò Toång Trôï uyù nôi vò Toång  Phuïc vuï lieân heä ;  
b. Hoäi ñoàng quoác gia xin vò Trôï uyù quoác gia nôi beà treân 
thöôïng caáp. Vò naøy ñöôïc chæ ñònh caùch ñoàng ñoaøn do caùc 
Beà treân thöôïng caáp coù quyeàn taøi phaùn treân laõnh thoå cuûa 
Huynh ñeä ñoaøn quoác gia ; 
c. Hoäi ñoàng mieàn xin vò Trôï uyù Mieàn nôi beà treân thöôïng 
caáp. Vò naøy ñöôïc chæ ñònh caùch ñoàng ñoaøn do caùc Beà treân 
thöôïng caáp coù quyeàn taøi phaùn treân laõnh thoå cuûa Huynh ñeä 
ñoaøn mieàn ; 
d. Hoäi ñoàng ñòa phöông xin vò Trôï uùy nôi beà treân thöôïng 
caáp coù quyeàn taøi phaùn, chòu traùch nhieäm veà trôï uyù.  
3. Beà treân thöôïng caáp coù thaåm quyeàn, sau khi ñaõ laéng 
nghe Hoäi ñoàng Huynh ñeä ñoaøn lieân heä, seõ boå nhieäm Trôï uùy 
chieáu theo nhöõng qui ñònh cuûa Hieán chöông hieän haønh vaø 
Qui cheá veà vieäc trôï uyù tinh thaàn vaø muïc vuï cho Doøng phan 
sinh taïi theá. 
 

MUÏC VI 
KINH LYÙ HUYNH ÑEÄ  VAØ KINH LYÙ MUÏC VUÏ 

 
Ñieàu 92: 
1. (Luaät 26) Muïc ñích vieäc kinh lyù huynh ñeä cuõng nhö 
kinh lyù muïc vuï nhaèm laøm soáng laïi tinh thaàn phuùc aâm phan 
sinh, baûo ñaûm söï  trung thaønh ñoái vôùi ñoaøn suûng vaø Luaät 
Doøng, mang laïi söï trôï giuùp cho ñôøi soáng cuûa caùc Huynh ñeä 
ñoaøn, thaét chaët moái daây hieäp nhaát trong Doøng phan sinh taïi 
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theá vaø phaùt huy söï hoøa nhaäp höõu hieäu hôn trong gia ñình 
phan sinh vaøø trong  Hoäi Thaùnh. 
2. Vôùi söï ñoàng yù cuûa Hoäi ñoàng lieân heä, vieäc thænh  caàu 
kinh lyù huynh ñeä hoaëc muïc vuï ñöôïc thöïc hieän nhö sau : 
a. anh/chò phuïc vuï cuûa Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông hoaëc 
mieàn, ít nhaát 3 naêm moät laàn, xin Hoäi ñoàng cao hôn moät caáp 
vaø Hieäp hoäi caùc Trôï uyù tinh thaàn lieân heä kinh lyù ; 
b. anh/chò phuïc vuï quoác gia, ít nhaát 6 naêm moät laàn, xin 
Ñoaøn Chuû tòch Hoäi ñoàng quoác teá Doøng phan sinh taïi theá vaø 
Hieäp hoäi caùc Toång Trôï uyù kinh lyù ; 
c. anh /chò toång phuïc vuï, ít nhaát 6 naêm moät laàn, xin Hieäp 
hoäi caùc Toång Phuïc vuï kinh lyù. 
3. Trong nhöõng tröôøng hôïp khaån caáp vaø nghieâm troïng 
hoaëc neáu anh/chò phuïc vuï vaø Hoäi ñoàng boû soùt vieäc thænh 
caàu naøy thì caùc cuoäc kinh lyù huynh ñeä vaø muïc vuï vaãn coù 
theå ñöôïc tieán haønh do saùng kieán cuûa Hoäi ñoàng hoaëc cuûa 
Hieäp hoäi caùc Trôï uyù tinh thaàn lieân heä coù thaåm quyeàn.   
 
Ñieàu 93: 
1. Trong caùc cuoäc kinh lyù caùc Huynh ñeä ñoaøn ñòa 
phöông vaø nhöõng Hoäi ñoàng caùc caáp, vò kinh lyù seõ kieåm 
chöùng söùc soáng phuùc aâm vaø toâng ñoà, vieäc tuaân giöõ Luaät 
Doøng vaø Hieán chöông, söï hoøa nhaäp cuûa caùc Huynh ñeä ñoaøn 
vaøo trong Doøng phan sinh taïi theá vaø Hoäi Thaùnh. 
2. Trong nhöõng cuoäc kinh lyù caùc Huynh ñeä ñoaøn ñòa 
phöông vaø nhöõng Hoäi ñoàng caùc caáp, Vò kinh lyù seõ thoâng 
baùo kòp thôøi cho Hoäi ñoàng lieân heä bieát muïc ñích vaø chöông 
trình thaêm vieáng, Vò kinh lyù seõ xem xeùt soå saùch vaø caùc 
chöùng töø, keå caû nhöõng chöùng töø lieân quan ñeán nhöõng cuoäc 
kinh lyù tröôùc, caùc cuoäc baàu cöû Hoäi ñoàng vaø vieäc quaûn  trò 
taøi saûn. 
Vò kinh lyù seõ laøm moät baûn töôøng trình veà cuoäc thaêm vieáng, 
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ñeå vaøo hoà sô rieâng cuûa Huynh ñeä ñoaøn vöøa môùi kinh lyù vaø 
phuùc trình laïi vôùi Hoäi ñoàng cuûa caáp ñaõ cöû mình ñi.    
3. Trong cuoäc kinh lyù Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông, Vò 
kinh lyù seõ gaëp toaøn theå Huynh ñeä ñoaøn vaø caùc nhoùm, caùc toå 
thuoäc Huynh ñeä ñoaøn. Ngaøi seõ ñaëc bieät quan taâm ñeán caùc 
anh/chò em ñang trong thôøi kyø huaán luyeän vaø nhöõng ai caàn 
gaëp rieâng. Neáu caàn, Ngaøi seõ söûa loãi trong tình huynh ñeä 
nhöõng thieáu soùt Ngaøi nhaän thaáy.  
4. Neáu thaáy laø coù ích cho Huynh ñeä ñoaøn, hai vò kinh lyù 
taïi theá vaø tu só coù theå thöïc hieän vieäc kinh lyù cuøng moät luùc 
baèng caùch thoûa thuaän tröôùc moät chöông trình giuùp cho moãi 
ngöôøi thöïc hieän söù maïng cuûa mình moät caùch toát ñeïp.  
5. Vieäc kinh lyù huynh ñeä vaø muïc vuï do caáp cao keá tieáp 
thöïc hieän, khoâng töôùc quyeàn cuûa Huynh ñeä ñoaøn ñang ñöôïc 
thaêm vieáng chaïy ñeán Hoäi ñoàng hoaëc Hieäp hoäi caùc Trôï uyù 
tinh thaàn ôû caáp cao hôn. 
 

KINH LYÙ HUYNH ÑEÄ 
Ñieàu 94: 
1. Cuoäc kinh lyù huynh ñeä laø moät thôøi gian hieäp thoâng, 
bieåu loä tinh thaàn phuïc vuï vaø söï quan taâm cuï theå cuûa caùc 
anh chò höõu traùch taïi theá thuoäc caùc caáp khaùc nhau ñeå laøm 
cho Huynh ñeä ñoaøn taêng tröôûng trong söï trung tín ñoái vôùi 
ôn goïi cuûa mình [41] 
2. Trong nhöõng saùng kieán khaùc nhau nhaèm ñaït ñöôïc 
muïc ñích cuûa cuoäc kinh lyù, anh/chò kinh lyù ñaëc bieät quan 
taâm ñeán : 
 - tính hieäu naêng cuûa vieäc huaán luyeän khôûi ñaàu vaø  
  thöôøng xuyeân ; 
 - nhöõng moái töông quan vôùi caùc Huynh ñeä ñoaøn khaùc 
  thuoäc caùc  caáp khaùc nhau, vôùi anh chò em phan sinh 
  treû vaø vôùi toaøn theå gia ñình phan sinh; 
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 - vieäc tuaân thuû caùc chæ daãn vaø ñöôøng höôùng cuûa Hoäi 
  ñoàng quoác teá Doøng phan sinh taïi theá vaø cuûa caùc Hoäi 
  ñoàng khaùc ; 
 - söï hieän dieän cuûa hoï trong Hoäi Thaùnh sôû taïi. 
3. Anh/chò kinh lyù seõ naém roõ baûn baùo caùo cuûa vieäc thaåm 
tra laàn tröôùc veà vieäc quaûn lyù taøi chaùnh vaø di saûn cuûa Hoäi 
ñoàng, seõ thaåm tra soå saùch ngaân quyõ vaø taát caû taøi lieäu lieân 
quan ñeán tình traïng di saûn cuûa Huynh ñeä ñoaøn, cuõng nhö 
lieân quan ñeán tình traïng cuûa Huynh ñeä ñoaøn ñoái vôùi tö caùch 
phaùp nhaân veà maët daân söï, keå caû ôû bình dieän thueá khoùa. 
Neáu Hoäi ñoàng chöa laøm baûn thaåm ñònh veà vieäc quaûn lyù taøi 
chaùnh vaø di saûn, thì anh/chò kinh lyù coù theå uyû thaùc vieäc 
thaåm ñònh cho moät chuyeân vieân khoâng phaûi laø thaønh vieân 
cuûa Hoäi ñoàng thöïc hieän, chi phí do Huynh ñeä ñoaøn chòu. 
Trong caùc vaán ñeà naøy nôi naøo thaáy thuaän lôïi, anh /chò kinh 
lyù coù theå nhôø moät ngöôøi coù khaû naêng trôï giuùp. 
4. Anh/chò kinh lyù thaåm tra caùc taøi lieäu lieân quan ñeán 
caùc cuoäc baàu cöû Hoäi ñoàng, ñaùnh giaù chaát löôïng phuïc vuï 
Huynh ñeä ñoaøn cuûa anh/chò phuïc vuï cuøng caùc anh chò höõu 
traùch khaùc, vaø cuøng vôùi hoï nghieân cöùu vieäc giaûi quyeát caùc 
vaán ñeà coù theå xaåy ra. 
Tröôøng hôïp anh/chò kinh lyù thaáy nhöõng ngöôøi maø vì lyù do 
naøo ñoù vieäc phuïc vuï cuûa hoï khoâng ñöôïc thöïc hieän thoûa 
ñaùng  ñoái vôùi caùc nhu caàu cuûa Huynh ñeä ñoaøn, anh /chò 
kinh lyù seõ ñeà nghò nhöõng saùng kieán thích hôïp, keå caû nhöõng 
quy ñònh veà töø nhieäm vaø baõi nhieäm, neáu caàn [42]. 
5. Anh/chò kinh lyù khoâng ñöôïc kinh lyù Huynh ñeä ñoaøn 
ñòa phöông cuûa mình cuõng nhö Hoäi ñoàng caáp khaùc maø mình 
laø  thaønh vieân.  
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KINH LYÙ MUÏC VUÏ 
Ñieàu 95: 
1. Cuoäc kinh lyù muïc vuï laø moät thôøi gian ñaëc bieät ñeå 
hieäp thoâng vôùi Doøng Nhaát vaø Doøng Ba taïi vieän. Vieäc kinh 
lyù cuõng ñöôïc thöïc hieän nhaân danh Hoäi Thaùnh [43] nhaèm 
baûo ñaûm vaø coå voõ vieäc tuaân giöõ Luaät Doøng vaø Hieán 
chöông, cuõng nhö coå voõ loøng trung thaønh vôùi ñoaøn suûng 
phan sinh. Vieäc kinh lyù seõ dieãn tieán trong söï toân troïng toå 
chöùc vaø quyeàn haïn rieâng cuûa Doøng phan sinh taïi theá 
2. Sau khi ñaõ kieåm tra vieäc thieát laäp Huynh ñeä ñoaøn 
theo Giaùo luaät, vò kinh lyù seõ löu yù ñeán caùc moái töông quan  
giöõa Huynh ñeä ñoaøn vôùi vò Trôï uyù tinh thaàn cuûa hoï vaø vôùi 
Hoäi Thaùnh sôû taïi. Ngaøi seõ tieáp xuùc caùc vò chuû chaên (Ñöùc 
Giaùm muïc, cha xöù) khi thaáy thuaän lôïi ñeå coå voõ söï hieäp 
thoâng vaø trôï giuùp  vieäc xaây döïng Hoäi Thaùnh. 
3. Ngaøi seõ coå voõ söï hôïp taùc vaø tinh thaàn ñoàng traùch 
nhieäm giöõa caùc anh chò höõu traùch taïi theá vaø caùc Trôï uyù tu 
só. Ngaøi phaûi kieåm tra phaåm chaát cuûa vieäc trôï giuùp tinh 
thaàn cho Huynh ñeä ñoaøn maø Ngaøi ñang thaêm vieáng, vaø taïo 
thuaän lôïi cho vieäc thöôøng huaán thieâng lieâng vaø muïc vuï. 
4. Ngaøi seõ ñaëc bieät quan taâm ñeán nhöõng chöông trình, 
caùc phöông phaùp vaø nhöõng kinh nghieäm veà vieäc huaán 
luyeän, ñeán ñôøi soáng phuïng vuï, ñôøi soáng kinh nguyeän cuõng 
nhö hoaït ñoäng toâng ñoà cuûa Huynh ñeä ñoaøn. 

MUÏC VII 
GIÔÙI TREÛ PHAN SINH 

Ñieàu 96: 
1. Do ôn goïi rieâng cuûa mình, Doøng phan sinh taïi theá 
phaûi löu taâm chia seû kinh nghieäm rieâng veà loái soáng phuùc 
aâm vôùi nhöõng ngöôøi treû caûm thaáy ñöôïc thaùnh Phanxicoâ 
AÙtxidi thu huùt, vaø löu taâm tìm nhöõng phöông theá ñeå giôùi 
thieäu thaùnh nhaân cho hoï caùch thích hôïp. 
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2. Giôùi treû Phan sinh theo nghóa cuûa Hieán chöông naøy, 
vaø ñoái vôùi hoï, Doøng phan sinh taïi theá töï coi nhö coù traùch 
nhieäm ñaëc bieät, goàm nhöõng ngöôøi treû caûm thaáy ñöôïc Chuùa 
Thaùnh Linh keâu goïi  thöïc nghieäm ñôøi soáng kitoâ höõu trong 
tình huynh ñeä vôùi söï soi saùng cuûa söù ñieäp thaùnh Phanxicoâ 
AÙtxidi, baèng caùch ñaøo saâu ôn goïi cuûa mình trong söï hieäp 
thoâng vôùi Doøng phan sinh taïi theá. 
3. Caùc thaønh vieân cuûa Giôùi treû Phan sinh coi Luaät Doøng 
phan sinh taïi theá nhö  moät vaên kieän gôïi höùng coù theå giuùp söï 
tieán trieån ôn goïi ki toâ höõu vaø phan sinh cuûa mình veà maët caù  
theå hoaëc taäp theå. Sau moät thôøi gian thích hôïp cho vieäc huaán 
luyeän , ít nhaát laø moät naêm, hoï seõ xaùc ñònh söï löïa choïn naøy 
baèng moät lôøi cam keát caù nhaân, tröôùc maët Chuùa vaø coù söï 
hieän dieän cuûa anh chò em. 
4. Caùc thaønh vieân naøo cuûa Giôùi treû Phan sinh muoán gia 
nhaäp Doøng phan sinh taïi theá seõ tuaân theo nhöõng quy ñònh 
trong Luaät Doøng, Hieán chöông vaø saùch Nghi thöùc cuûa Doøng 
phan sinh taïi theá. 
5. Giôùi treû Phan sinh coù toå chöùc rieâng, nhöõng phöông 
phaùp huaán luyeän vaø moät ñöôøng höôùng sö phaïm thích nghi 
vôùi caùc nhu caàu cuûa theá giôùi ngöôøi treû, tuyø theo hoaøn caûnh 
thöïc teá cuûa caùc quoác gia khaùc nhau. Noäi quy quoác gia cuûa 
Giôùi treû Phan sinh phaûi ñöôïc Hoäi ñoàng quoác gia Doøng phan 
sinh taïi theá töông öùng pheâ chuaån hoaëc, neáu khoâng coù Hoäi 
ñoàng naøy, thì seõ do Hoäi ñoàng quoác teá pheâ chuaån. 
6. Giôùi treû Phan sinh laø thaønh phaàn cuûa gia ñình phan 
sinh, xin nhöõng ngöôøi höõu traùch taïi theá vaø caùc beà treân tu só  
coù thaåm quyeàn  trong cöông vò cuûa mình, giuùp cho phaàn 
linh hoaït huynh ñeä vaø phaàn trôï uyù tinh thaàn.  
 
Ñieàu 97: 
1. Baèng nhöõng saùng kieán vaø moät kyõ naêng thích hôïp, caùc 
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Huynh ñeä ñoaøn cuûa Doøng phan sinh taïi theá coå voõ ôn goïi 
phan sinh nôi nhöõng ngöôøi treû. Caùc Huynh ñeä ñoaøn quan 
taâm ñeán söùc soáng vaø söï phaùt trieån cuûa caùc Huynh ñeä ñoaøn 
Giôùi treû Phan sinh vaø ñoàng haønh vôùi ngöôøi treû treân ñöôøng 
tröôûng thaønh nhaân baûn vaø thieâng lieâng, thích hôïp qua caùc 
ñeà xuaát hoaït ñoäng coù phöông höôùng. 
2. Caùc Huynh ñeä ñoaøn cuûa Doøng phan sinh taïi theá quan 
taâm phaùi ñeán caùc Huynh ñeä ñoaøn Giôùi treû moät linh hoaït 
vieân huynh ñeä. Khi coäng taùc vôùi vò Trôï uyù tinh thaàn vaø Hoäi 
ñoàng Giôùi treû Phan sinh, ngöôøi naøy ñaûm baûo vieäc huaán 
luyeän thích hôïp veà phan sinh taïi theá . 
3. Ñeå phaùt trieån söï hieäp thoâng chaët cheõ hôn vôùi Doøng 
phan sinh taïi theá, taát caû nhöõng ngöôøi höõu traùch cuûa Giôùi treû 
Phan sinh ôû caáp quoác teá, vaø ít nhaát laø 2 thaønh vieân cuûa moãi 
Hoäi ñoàng Giôùi treû  phan sinh caáp quoác gia, phaûi laø ngöôøi 
Phan sinh taïi theá treû ñaõ daán thaân tuyeân khaán soáng phuùc aâm. 
4.  Moät ñaïi dieän cuûa Giôùi treû Phan sinh, do Hoäi ñoàng 
cuûa mình chæ ñònh, seõ laø thaønh phaàn cuûa  Hoäi ñoàng Doøng 
phan sinh taïi theá cuøng caáp. Moät ñaïi dieän cuûa Doøng phan 
sinh taïi theá, cuõng do Hoäi ñoàng cuûa mình chæ ñònh, seõ laø 
thaønh phaàn cuûa Hoäi ñoàng Giôùi treû Phan sinh cuøng caáp. Tuy 
vaäy ñaïi dieän Giôùi treû Phan sinh chæ coù quyeàn boû phieáu 
trong Hoäi ñoàng cuûa Doøng phan sinh taïi theá, neáu ngöôøi aáy laø 
Phan sinh taïi theá ñaõ daán thaân tuyeân khaán soáng phuùc aâm.  
5. Nhöõng ñaïi dieän Giôùi treû Phan sinh trong Hoäi ñoàng 
quoác teá Doøng phan sinh taïi theá thì ñöôïc baàu choïn theo caùc 
quy ñònh cuûa noäi quy quoác teá. Noäi quy naøy aán ñònh soá 
ngöôøi cuõng nhö nhöõng Huynh ñeä ñoaøn ñaïi dieän vaø caùc 
thaåm quyeàn.  
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MUÏC VIII 
HIEÄP THOÂNG VÔÙI GIA ÑÌNH PHAN SINH 

VAØ VÔÙI HOÄI THAÙNH 
Ñieàu 98: 
1. (Luaät 1) Anh chò em Phan sinh taïi theá phaûi tìm caùch 
“soáng söï hieäp thoâng vaø söï hoå töông coát thieát” vôùi moïi 
thaønh phaàn cuûa gia ñình phan sinh. Anh chò em phaûi saün 
saøng coå voõ nhöõng saùng kieán chung, phaûi tham gia vaøo ñoù 
cuøng vôùi caùc nam nöõ tu só Doøng I, Doøng II vaø Doøng III, 
cuøng vôùi caùc tu hoäi ñôøi vaø caùc nhoùm giaùo daân khaùc laø 
nhöõng ngöôøi nhaän thaùnh Phanxicoâ laø göông maãu vaø laø 
ngöôøi gôïi höùng, ñeå coäng taùc vaøo vieäc truyeàn baù Phuùc AÂm, 
loaïi boû caùc nguyeân nhaân ñaåy ngöôøi khaùc ra ngoaøi leà xaõ hoäi, 
vaø phuïc vuï cho chính nghóa hoaø bình. 
2. Anh chò em phaûi nuoâi döôõng loøng meán thöông ñaëc 
bieät ñöôïc theå hieän baèng nhöõng saùng kieán cuï theå  cuûa söï 
hieäp thoâng huynh ñeä ñoái vôùi caùc chò Doøng II laø nhöõng 
ngöôøi, nhö thaùnh nöõ Clara thaønh AÙtxidi, ñang soáng chöùng taù 
trong Hoäi Thaùnh vaø theá giôùi. Nhôø  lôøi caàu nguyeän cuûa caùc 
chò, anh chò em nhaän ñöôïc nhöõng aân hueä doài daøo daønh cho 
caùc Huynh ñeä ñoaøn vaø cho caùc coâng  vieäc toâng ñoà cuûa 
mình. 
 
Ñieàu 99: 
1. (Luaät 6) Laø thaønh phaàn soáng ñoäng cuûa daân Thieân 
Chuùa vaø laø nhöõng ngöôøi muoán neân gioáng Thaùnh Phuï chí aùi, 
anh chò em Phan sinh taïi theá  “hieäp thoâng troïn veïn vôùi ñöùc 
giaùo hoaøng vaø caùc giaùm muïc”, seõ coá gaéng tìm hieåu vaø ñaøo 
saâu hoïc thuyeát ñöôïc Huaán quyeàn Hoäi Thaùnh  vaø caùc vaên 
kieän coù yù nghóa nhaát cuûa Hoäi Thaùnh ñeà ra. Anh chò em seõ 
chuù yù ñeán söï hieän dieän cuûa Chuùa Thaùnh Linh laø Ñaáng laøm 
cho ñöùc tin vaø ñöùc aùi cuûa Daân Chuùa neân soáng ñoäng [44]. 
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Anh chò em seõ hôïp taùc vaøo caùc saùng kieán do Toøa Thaùnh ñeà 
ra, nhaát laø ôû nhöõng nôi anh chò em ñöôïc ñaëc bieät môøi ñeán 
laøm vieäc vì lyù do ôn goïi phan sinh taïi theá cuûa mình. 
2. Doøng phan sinh taïi theá, hieäp hoäi coâng quoác teá, ñöôïc 
lieân kieát caùch ñaëc bieät vôùi Ñöùc Giaùo hoaøng Roâma, laø Ñaáng 
ñaõ pheâ chuaån vaø xaùc nhaän Luaät Doøng trong söù maïng cuûa 
Doøng phan sinh taïi theá giöõa loøng Hoäi thaùnh vaø theá giôùi.  
 
Ñieàu 100: 
1. Ôn goïi “xaây döïng laïi Hoäi thaùnh” phaûi thoâi thuùc anh 
chò em yeâu meán vaø thaønh taâm soáng hieäp thoâng vôùi Hoäi 
Thaùnh ñòa phöông, nôi maø anh chò em theå hieän ôn goïi rieâng 
vaø söï daán thaân hoaït ñoäng toâng ñoà cuûa mình, yù thöùc raèng 
chính Hoäi Thaùnh cuûa Chuùa Kitoâ ñang hoaït ñoäng trong giaùo 
phaän. [45] 
2. Anh chò em Phan sinh taïi theá phaûi chu toaøn  caùch taän 
tuî caùc boån phaän maø hoï buoäc phaûi coù ñoái vôùi Hoäi Thaùnh sôû 
taïi. Anh chò em seõ tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng toâng ñoà vaø 
xaõ hoäi hieän coù trong giaùo phaän. [46] Trong tinh thaàn phuïc 
vuï, vôùi tö caùch laø Huynh ñeä ñoaøn cuûa Doøng phan sinh taïi 
theá, anh chò em seõ hieän dieän trong ñôøi soáng cuûa giaùo phaän 
mình, vaø saün saøng coäng taùc vôùi caùc ñoaøn theå hoäi thaùnh 
khaùc vaø tham gia vaøo caùc Hoäi ñoàng muïc vuï. 
3. Loøng trung thaønh vôùi ñoaøn suûng rieâng, phan sinh vaø 
taïi theá, vaø chöùng taù cuûa moät Huynh ñeä ñoaøn chaân thaät vaø 
côûi môû laø nhöõng vieäc chính yeáu phuïc vuï Hoäi Thaùnh, coäng 
ñoaøn tình yeâu. Nhö vaäy trong Hoäi Thaùnh, anh chò em seõ 
ñöôïc nhìn nhaän veà  “caên tính” cuûa mình. Töø  caên tính ñoù 
phaùt xuaát söù maïng ñaëc bieät cuûa anh chò em.  
 
Ñieàu 101: 
1. Anh chò em Phan sinh taïi theá seõ coäng taùc vôùi caùc ñöùc 
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giaùm muïc vaø tuaân theo nhöõng höôùng daãn cuûa caùc ngaøi, 
nhìn nhaän caùc ngaøi laø nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm veà taùc 
vuï Lôøi Chuùa vaø phuïng vuï, vaø laø nhöõng ngöôøi ñieàu phoái caùc 
hình thöùc hoaït ñoäng toâng ñoà khaùc nhau trong Hoäi thaùnh sôû 
taïi [47]. 
2. Veà nhöõng gì lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa mình trong 
Hoäi thaùnh sôû taïi, thì caùc Huynh ñeä ñoaøn phaûi chòu söï kieåm 
soaùt cuûa Ñaáng baûn quyeàn.[48]  
 
Ñieàu 102: 
1. Caùc Huynh ñeä ñoaøn ñöôïc thieát laäp trong moät giaùo xöù 
phaûi tìm caùch coäng taùc vaøo vieäc linh hoaït cuûa  coäng ñoaøn 
giaùo xöù veà phuïng vuï vaø veà caùc töông quan huynh ñeä. Caùc 
Huynh ñeä ñoaøn seõ hoäi nhaäp vaøo vieäc muïc vuï chung, nhöng 
öu tieân cho söï sinh hoaït thích hôïp nhaát vôùi truyeàn thoáng vaø 
linh ñaïo phan sinh taïi theá. 
2. Trong caùc giaùo xöù ñöôïc giao phoù cho caùc tu só Phan 
sinh, qua söï thöïc hieän tinh thaàn hoã töông coát thieát, phong 
phuù, caùc Huynh ñeä ñoaøn seõ laøm cho ngöôøi ta nhaän bieát 
ñoaøn suûng phan sinh vaø seõ laø nhöõng chöùng nhaân taïi theá cuûa 
ñoaøn suûng aáy trong coäng ñoaøn giaùo xöù. Hôn nöõa, keát hieäp 
vôùi caùc tu só, caùc Huynh ñeä ñoaøn seõ quan taâm phoå bieán söù 
ñieäp vaø neáp soáng phan sinh.  
 
Ñieàu 103: 
1. Vaãn trung thaønh vôùi caên tính rieâng cuûa mình, caùc 
Huynh ñeä ñoaøn seõ quan taâm ñeà cao moïi dòp caàu nguyeän, 
hoïc taäp vaø coäng taùc tích cöïc vôùi caùc ñoaøn theå hoäi thaùnh 
khaùc. Caùc Huynh ñeä ñoaøn haõy saün loøng ñoùn nhaän nhöõng 
ngöôøi tuy khoâng thuoäc Doøng Phan sinh taïi theá nhöng muoán 
soáng nhöõng kinh nghieäm vaø caùc hoaït ñoäng cuûa Huynh ñeä 
ñoaøn.  
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2. Nôi naøo coù theå ñöôïc, caùc Huynh ñeä ñoaøn coå voõ 
nhöõng töông quan huynh ñeä vôùi caùc hieäp hoäi  tuy ngoaøi 
coâng giaùo nhöng ñöôïc thaùnh Phanxicoâ gôïi höùng. 
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Thư của Hiệp Hội Các Tổng Phục Vụ Dòng Nhất 
và Dòng Ba Tại Viện. 

 
Rôma, ngày 1 tháng 1, 2001 
Lễ trọng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa 
 
Chị Emanuela quí mến, 
Xin Chúa ban bình an cho chị ! 

Ngày 8 tháng 12, 2000, Thánh Bộ Dòng Tu và Tu Hội 
Tông Đồ đã ban hành Sắc lệnh (số T. 144-1/2000) phê chuẩn 
bản Tổng Hiến Chương Dòng Phan Sinh Tại Thế, đã được tu 
chính trong kỳ họp Tổng Tu Nghị Dòng PSTT tại Madrid 
vào tháng 10 năm 1999, và đã được vị Chủ Tịch Hiệp Hội 
Các Tổng Phục Vụ Dòng Nhất và Dòng Ba Tại Viện đệ trình 
xin Toà Thánh phê chuẩn. 

Giờ đây, thay mặt cho các Vị Tổng Phục Vụ của đại gia 
đình Phan Sinh, tôi trao cho chị, và nhờ chị trao lại cho tất cả 
anh chị em PSTT bản văn Tổng Hiến Chương đã phê chuẩn. 

Ơn gọi chung của toàn thể gia đình Phan Sinh, ngay từ 
buổi đầu, dựa trên kinh nghiệm thiêng liêng đầy sức mạnh 
Thần Khí của thánh Phanxicô và thánh Clara, là “sống theo 
khuôn mẫu của Thánh Phúc Âm.” Bản Hiến Chương này thật 
là một sự trợ giúp quan trọng hơn bao giờ hết để anh chị em 
sống thể hiện ơn gọi Phan sinh một cách phong phú, trong 
mọi môi trường, và trong mọi hoàn cảnh xã hội. Bản Hiến 
Chương này không phải chỉ là “một tài liệu” bổ túc, hoặc là 
tài liệu cuối cùng cho cuộc hành trình, nhưng chính là một 
khí cụ hữu ích và thiết yếu giúp chúng ta minh xác bản chất 
đích thực của người Kitô hữu phan sinh tại thế, và từng bước 
xây dựng đời sống và ơn gọi Phan sinh của chúng ta.  

Những đóng góp suy tư và công cuộc duyệt xét của 
nhiều anh chị em trên toàn thế giới, cùng với sự phê chuẩn 
của Mẹ Hội Thánh, bắt chúng ta phải coi bản Hiến Chương 
này như là cốt lõi cho đời sống theo khuôn mẫu Tin Mừng 
của chúng ta. 
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Nhân danh Hội Thánh và các Vị Tổng Phục Vụ, tôi cầu 
chúc tất cả các anh chị em PSTT: sẽ trở thành những chứng 
nhân anh hùng của ngọn lửa Phúc Âm đã từng thiêu rụi cuộc 
đời thánh Phanxicô và thánh Clara thành Assisi, và đã làm 
cho các ngài trở nên mẫu gương của một đời sống hiến thánh 
trọn vẹn và toàn hảo. 

 
Mến chào chị, 
 
 
Tu sĩ Giacomo Bini, ofm 
Chủ tịch Hiệp Hội Các Tổng Phục Vụ 
Dòng Nhất và Dòng Ba Tại Viện 
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CÔNG BỐ  
TỔNG HIẾN CHƯƠNG 

 
 
Rôma, ngày 6 tháng 2 năm 2001 
Thông tri số 21/96/02 
 
 

Kính gởi  Các Hội Đồng Quốc Gia Dòng PSTT 
 Quý Vị Thành Viên của Hội Đồng Quốc Tế  
 Dòng PSTT 
 

 Đề mục : V/v Công bố bản tu chính Tổng Hiến Chương 
    đã được Thánh Bộ Dòng Tu và Tu Hội Tông 
    Đồ phê chuẩn bằng Sắc Lệnh ngày 8 tháng 12 
    năm 2000. 
 
Anh chị em thân mến, 

Bản Tổng Hiến Chương Dòng PSTT nhằm áp dụng Luật 
Dòng mới năm 1978, đã được Thánh Bộ Dòng Tu và Tu Hội 
Tông Đồ phê chuẩn bằng Sắc Lệnh đề ngày 8 tháng 9 năm 
1990, cho phép áp dụng thử nghiệm trong vòng sáu năm. 
Trước khi chấm dứt hạn kỳ thử nghiệm, Đoàn Chủ Tịch của 
Hội Đồng Quốc Tế Dòng PSTT đã kính nhờ Hiệp Hội Các 
Tổng Phục Vụ Dòng Nhứt và Dòng Ba Tại Viện thỉnh cầu 
Thánh Bộ cho gia hạn thêm thời gian thử nghiệm, vì lý do 
cần thêm thời gian để có thể chuyển dịch bản Tổng Hiến 
Chương ra các ngôn ngữ chính thức của Huynh Đệ Đoàn 
Quốc Tế PSTT, và sau đó sẽ chuyển ngữ sang các ngôn ngữ 
của mỗi quốc gia. Thánh Bộ đã chấp thuận thỉnh cầu và cho 
phép gia hạn thêm ba năm. 

 Trong thời gian thử nghiệm, bản Tổng Hiến Chương đã 
được các Huynh đệ đoàn mọi cấp nghiên cứu áp dụng, và 
dần dà ghi nhận những nét đặc biệt, như tính tại thế, thống 
nhất, và tự trị của Dòng chúng ta. Những đặc điểm trên 
không thể dễ dàng thấu triệt và chấp nhận, nên cần được mọi 
thành phần thấm nhiễm trọn vẹn, để khi bước vào Thiên 
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Niên Kỷ thứ ba, Dòng PSTT có thể thật sự trở thành “một 
đạo quân tiền phong trong Hội Thánh và thế giới trong công 
cuộc xây dựng một cộng đồng nhân đạo hơn và thấm nhuần 
tinh thần Chúa Kitô hơn”, như lời cầu mong của Đức Hồng 
Y HAMER, Bộ Trưởng Thánh Bộ Dòng Tu và Tu Hội Tông 
Đồ trong năm 1990. 

 Kinh nghiệm thu thập được đã cho thấy sự hữu hiệu đáng 
kể của bản Tổng Hiến Chương 1990, và chỉ còn một vài 
khuyết điểm cần duyệt xét lại.  Đoàn Chủ Tịch của Hội Đồng 
Quốc Tế Dòng PSTT đã khởi công duyệt xét những khuyết 
điểm nêu trên bằng nhiều cuộc tham khảo ý kiến với tất cả 
các Huynh đệ đoàn Quốc gia, và các Ủy viên của Hội Đồng 
Quốc Tế Dòng, cũng như trong nội bộ Đoàn Chủ Tịch, cùng 
với các chuyên gia của Dòng PSTT, hoặc của các Vị Tổng 
Phục Vụ Gia Đình Phan Sinh đề cử.  
 Trong kỳ họp Tổng Tu Nghị tại Madrid vừa qua (từ ngày 
23 đến 31 tháng 10 năm 1999), một bản dự thảo tu chính 
được đệ trình, đúc kết mọi đề nghị và thỉnh cầu tu chính, có 
dự trù cả những đoạn văn đề nghị thay thế gởi kèm theo, 
phòng khi có những trường hợp tranh luận mà không thể đạt 
được một sự đồng thuận của toàn thể các tham dự viên đại 
diện các Huynh đệ đoàn Quốc Gia. Bản văn đệ trình cho Tu 
Nghị duyệt xét đã được soạn thảo dựa trên những tiêu chuẩn 
sau đây : 

-- theo sát tinh thần của Luật phổ quát của Hội Thánh 
và Luật riêng của Dòng PSTT. 

-- tôn trọng bản văn cũ đã được Toà Thánh phê chuẩn 
năm 1990. 

-- linh động cởi mở về cơ cấu tổ chức. 
-- thích nghi với mọi nền văn hoá và ngôn ngữ. 

 
 Tổng Tu Nghị đã duyệt xét bản văn đệ trình một cách 
chăm chú thận trọng, cũng như đã lắng nghe và cân nhắc 
chín chắn những ý kiến phát biểu hoặc các đề nghị viết ra 
trên phiếu góp ý trong suốt thời gian họp Tu Nghị. 
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 Kết quả của các cuộc thảo luận và bỏ phiếu thông qua 
từng điều khoản một, và từng điểm tu chính, được đệ trình 
lên Hiệp Hội Các Vị Tổng Phục Vụ Gia Đình Phan Sinh 
ngày 21 tháng 12 năm 1999.  Các Vị này, với sự giúp đỡ của 
các chuyên gia về Giáo Luật của bốn nhánh Dòng, đã duyệt 
xét lần cuối và đệ trình lên Thánh Bộ Dòng Tu và Tu Hội 
Tông Đồ ngày 1 tháng 8 năm 2000 để xin Tòa Thánh phê 
chuẩn. Thánh Bộ đã phê chuẩn bản văn bằng Sắc Lệnh đề 
ngày 8 tháng 12 năm 2000 nhân ngày lễ trọng kính Đức 
Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. 
 Thưa anh chị em PSTT, hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 
2001, bản văn Tổng Hiến Chương đã phê chuẩn được chính 
thức công bố sẽ có hiệu lực và bắt đầu áp dụng kể từ ngày 6 
tháng 3 năm 2001.  Mỗi anh chị em chúng ta phải coi bản 
Hiến Chương này như là “thần khí và sự sống”, là một khí cụ 
củng cố và làm cho Dòng chúng ta lớn mạnh đủ sức ra khơi. 
Chúng ta giờ đây có thể lên đường với lòng tràn ngập hy 
vọng, như huấn từ của Đức Thánh Cha hồi cuối Năm Thánh 
2000 gởi toàn thể tín hữu Chúa Kitô trong Bức Tông Thư 
“Thiên Niên Kỷ Mới đang tới” của ngài.  Người Phan Sinh 
tại thế chúng ta cũng được mời gọi sống đời chứng nhân, nói 
đúng hơn là chấp nhận hy sinh mạng sống vì Chúa Kitô, 
trong thiên niên kỷ mới này. 
 Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta chọn ngày 6 tháng 2 
để công bố bản văn Tổng Hiến Chương này.  Ngày này 
chúng ta mừng lễ kính các thánh Tử Đạo Tiên Khởi Nhật 
Bản, các ngài là những nhân chứng tuyệt hảo ; trong số đó có 
17 anh chị em Dòng Ba Phan Sinh bị đóng đinh thập giá tại 
thành Nagasaki, cùng ngày với thánh Phêrô Baptist, thánh 
Phaolô Miki và các bạn. Chúng ta biết rất ít về những người 
anh em của chúng ta ở nơi miền đất xa xôi này,  họ đã cương 
quyết giữ vững đức tin, dùng chính mạng sống mình mà tiếp 
tục sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng bằng mọi giá. 
 Trong thế kỷ qua, đã có nhiều PSTT chứng minh lòng 
trung thành với Phép Rửa, sẵn sàng hy sinh mạng sống, giữ 
vững đức tin và chống lại sự ác. Chúng ta tưởng nhớ anh 
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Ceferino Giménez Malla là nạn nhân của cuộc bách hại tôn 
giáo trong thời nội chiến ở Tây-ban-nha (1936-1939), đã 
được tôn phong chân phước ngày 4 tháng 5 năm 1997. 
Chúng ta tưởng nhớ đến Tôi tớ Chúa là Frantisek Nosek, một 
chính trị gia PSTT tại Bô-hê-mi-a, là một nạn nhân của bạo 
tàn Cộng sản. Chúng ta cũng tưởng nhớ anh Juvénal Kabera, 
Anh Phục vụ của Huynh đệ đoàn PSTT Kigali, bị sát hại 
trong thời kỳ có những cuộc chiến diệt chủng tàn sát các bộ 
tộc ở Ru-ăng-đa. Trên đây tôi chỉ kể một vài tấm gương 
sáng, nhưng chính họ đã làm cho lời tuyên bố mới đây của 
Đức Thánh Cha trở thành bất hủ : “Thật phải đặc biệt cám ơn 
những chứng tá can trường của người giáo dân ; trong nhiều 
trường hợp họ đã phải chịu tử đạo để nói lên rằng đức tin 
trong lòng các dân tộc không hề bị dập tắt.” 
 Có lẽ Chúa không bắt chúng ta phải đổ máu ra để làm 
chứng, nhưng chắc chắn Chúa đòi hỏi chúng ta phải sống đời 
chứng nhân bằng cách tỏ bày đức tin công khai và cương 
quyết thực hành những điều đã hứa khi ta chịu phép Rửa Tội, 
khi ta lặp lại quyết tâm Khấn hứa trong Dòng PSTT.  Do lời 
Khấn, Luật Dòng và Tổng Hiến Chương giải thích cách áp 
dụng Luật, mỗi người chúng ta cần phải tham chiếu mỗi 
ngày để hiểu rõ thế nào là ơn gọi riêng của người phan sinh, 
và đâu là bản chất đích thực của người phan sinh.  Trên nền 
tảng này, chúng ta cần phải tu tâm sửa tính và chọn cho mình 
một nếp sống (sống triệt để các giá trị của Tin Mừng) và 
sống hiệp thông với Hội Thánh (sống trong Huynh đệ đoàn), 
nơi đó chúng ta sẽ học để biết mục đích của đời sống, để biết 
cách sống, biết yêu và đau khổ.” (HC đ.#10) 

 Với ước vọng này, Đoàn Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Tế 
Dòng PSTT tiếp nhận và chuyển đến anh chị em toàn Dòng 
bản Tổng Hiến Chương đã phê chuẩn, để, cùng với Luật 
Dòng, chúng ta cùng nhau học tập, trân quý và mang ra thực 
hành. 
 

Emanuela De Nunzio 
Tổng Phục Vụ Dòng PSTT 
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