
 
NTCB  1 

Nguyên T¡c Cæn Bän C¶ng ñoàn 
ñÒng Hành Th‰ GiÖí 

 
Bän Anh Ng» 1990, LÜ®c Dic.h sang ViŒt Ng». 

              
         
Ghi chú: Chúng tôi ÇŠ nghÎ dÎch ch» Christian  Life Community thành C¶ng ñoàn ñÒng Hành.      
                         
         

*************************** 
       

Tóm LÜ®c 
        
L©i Mª ñÀu.......................................       1                                         
S¡c ChÌ ChuÄn NhÆn.................................   3                                                                 
           
 
Nh»ng Nguyên T¡c Cæn Bän C¶ng ñoàn ñÒng Hành  
 
        PhÀn dÅn nhÆp.................................    5                                                                      
        PhÀn I: ñoàn Sûng ñÒng Hành Chúng ta.........     6                                                          
        PhÀn II: Hoåt ñ¶ng và T° ChÙc...............      9                                                            
        PhÀn III: ChÃp NhÆn Nguyên T¡c Cæn Bän....       13                                              
         
 
ñiŠu LŒ T°ng Quát C¶ng ñoàn ñÒng Hành  
   
        I.   Thành Viên.........................         10                                                                       
        II.  LÓi SÓng.................................   10                                                                          
        III. Sinh Hoåt và ñiŠu Hành C¶ng ñoàn.............. 13         
                

A.      ñåi H¶i                                                                                                      
B.      Ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng                                                                      
C.      ViŒc thành lÆp C¶ng ñoàn M§i                                                                D.      
Các C¶ng ñoàn cÃp QuÓc Gia                                                                  
˘.      Các C¶ng ñoàn cÃp ñÎa PhÜÖng                                                              F.      
Tuyên Úy/Tr® Úy                                                                                      G.      Tu 
Chính Nguyên T¡c Cæn Bän và các ñiŠu LŒ T°ng Quát                      

              
 



 
NTCB  2 

 
L©i Mª ñÀu 

                                
Chúng ta hân hoan công bÓ Nguyên T¡c Cæn Bän C¶ng ñoàn ñÒng Hành. Ntcb næm 1990 này thay th‰ 
bän cÛ có tØ næm 1971. Bän 1990 vÅn bäo tÒn nh»ng truyŠn thÓng tÓt ÇËp nhÃt tØ trÜ§c và k‰t h®p thêm 
nh»ng tri‹n nª quan y‰u tØ næm 1971 Ç‰n nay. Trong ñåi H¶i 1990, Ntcb này Çã ÇÜ®c Çåi Ça sÓ anh chÎ 
em tham d¿ chÃp thuÆn, ÇiŠu này cho ta thÃy, Thiên Chúa Çang nh¡n nhû v§i chúng ta. Quä thÆt bän này 
diÍn tä rõ ÇÜ©ng lÓi chúng ta muÓn Çáp låi l©i g†i m©i cûa Chúa Kitô, Çây là giao Ü§c cuä chúng ta v§i 
Thiên Chúa, v§i Giáo HôÎ và v§i m†i ngÜ©i. 
          
V§i niŠm xác tín và lòng khiêm nhÜ©ng trong tinh thÀn ÇÙc tin, chúng ta Ç‰n Tòa Thánh Ç‹ ÇÜ®c xác nhÆn 
Ön g†i cûa chúng ta và ÇÜ®c SAI Çi sÓng gi»a Dân Chúa. Khi ÇÜ®c Tòa  Thánh chuÄn nhÆn và chÃp thuÆn 
theo Giáo LuÆt, m¶t lÀn n»a chúng ta cäm n‰m s¿ sÓng cûa Giáo H¶i, diÍn tä qua nghi thÙc c° truyŠn 
trong lÎch sº hành hÜÖng Dân Chúa: S¿ trang tr†ng xác nhÆn m¶t mÓi giao Ü§c.  
         
Ð§c chi qua hai lÀn ÇÜ®c chÃp nhÆn này giúp chúng ta trÜªng thành trong hiŒp nhÃt v§i toàn th‹ Giáo H¶i 
qua m†i n‡ l¿c loan truyŠn Tin MØng xâu r¶ng Ç‰n kh¡p nÖi, Ç‰n m†i ngÜ©i và m†i hoàn cänh khác nhau. 
Ð§c chi lòng thÜÖng m‰n cûa chúng ta ÇÓi v§i ñÙc Thánh Cha và Tòa Thánh cÛng phát tri‹n, diÍn tä h»u 
hình mÀu nhiŒm Giáo H¶i. 
    
Nh»ng Nguyên T¡c Cæn Bän này giúp chúng ta chu toàn Ü§c v†ng tha thiêt là Phøc Vø. M‡i cá nhân cÛng 
nhÜ m‡i C¶ng ñoàn hãy dùng Ntcb này Ç‹ cÀu nguyŒn, và dùng nhÜ nguôn` gÖÎ hÙng hay nhÜ nhÜng~ 
Çi‹m tÜå môï khi chúng ta ki‹m Çi‹m cuôc. sÓng, và x‰p Çæt. m†i hoåt Ç¶ng cuä chúng ta. 
        
Tòa Thánh Çã chÃp nhÆn chúng ta theo Giáo LuÆt Çúng vào ngày lÍ kính Thánh Phan-Xi-cô Xa-vi-ê, thánh 
nhân là gÜÖng sáng cho chúng ta dõi theo. Là C¶ng ñoàn Tông ñÒ theo tinh thÀn thánh I-Nhã chúng ta 
hãy trao hi‰n Ç©i sÓng chúng ta cho Giáo H¶i.                                            
 
Pontificium Consilium  
Pro Laicis 
1620/90/AIC-50                                       
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S¡c ChÌ 

        
        Xét r¢ng sau khi Çã xem xét kÏ bän "Nguyên T¡c Cæn Bän C¶ng ñoàn ñÒng Hành, bän này Çã ÇÜ®c 
chÃp thuÆn trong ñåi H¶i C¶ng ñoàn ñÒng Hành Toàn Th‰ Gi§i, h†p ª Guadalajara (Mexicô) ngày 7 
tháng 9 næm 1990 và sau Çó Çã ÇÜ®c ÇŒ trình lên H¶i ñÒng Giám Møc Ç¥c trách Giáo H»u Ç‹ ÇÜ®c Tòa 
Thánh chuÄn nhÆn. 
 
        Các "ñiŠu LŒ T°ng Quát cûa C¶ng ñoàn ñÒng Hành Th‰ Gi§i"Çã ÇÜ®c ñai H¶i ñÒng Hành Toàn 
Th‰ Gi§i trên bi‹u quy‰t chÃp thuÆn, cÛng ÇÜ®c lÜu ta^m xét Ç‰n. 
          
        Ý thÙc r¢ng C¶ng ñoàn ñÒng Hành ti‰p nÓi HiŒp H¶i Thánh MÅu do Linh Møc Jean Leunis SJ khªi 
xÜ§ng, ñÒng Hành  vÅn kh¡c ÇÆm nét nguÒn c¶i nguyên thûy cûa "nh»ng Nhóm giáo h»u ÇÜ®c phát tri‹n 
sau næm 1540 ª nhiŠu nÖi trên th‰ gi§i do chính Thánh I-Nhã và các bån ñÒng Hành v§i Ngài sáng lÆp" 
(NTCB, PhÀn dÅn nhÆp 3). 
      
        ñ‹ tÕ lòng Üu ái m¶t h¶i Çoàn Çáng quš, ñÙc Thánh Cha Gregory XIII Çã ban s¡c Bull Omnipotentis 
Dei, (ngày 5 tháng 12 næm 1584), sau Çó, qua nhiŠu væn kiŒn khác, Tòa Thánh cÛng ti‰p tøc bày tÕ s¿ hài 
lòng, và khuy‰n khích gia tæng viŒc lành phúc ÇÙc và các hoa trái tông ÇÒ, Ç¥c biŒt là Tông HuÃn Bis 
Saeculari do ñÙc Thánh Cha Pio XII ban ngày 27 tháng 11 næm 1948.  
           
        Xét vì ÇiŠu k‰t Ü§c cø th‹ là "Nam cÛng nhÜ N», l§p trÈ cÛng nhÜ bÆc l§n tu°i, thu¶c m†i giai tang 
xã hôÎ, nh»ng ngÜ©i muÓn bÜ§c theo sát Chúa Gêisu Kitô hÖn Ç‹ ÇÒng lao tác v§i Ngài trong xây d¿ng 
nÜ§c Ngài, nh»ng ngÜ©i chÃp nhÆn ñÒng Hành là Ön g†i Ç¥c thù trong Giáo H¶i" phù h®p v§i Ç¥c nét và 
tinh thÀn cuä h† (cfr NTCB, phÀn 1).    
        
        Nh§ r¢ng Liên Çoàn ñÒng Hành cÃp toàn cÀu tru+o+’c Çây, cÛng Çã ÇÜ®c công nhÆn là m¶t Çoàn th‹ 
Công Giáo QuÓc T‰ và các ñiŠu LŒ Çã ÇÜ®c Tòa Thánh chuÄn nhÆn ngày 31 tháng 5 næm 1971 sau ba 
næm thº nghiŒm. 
            
        Chi‰u theo luÆt hiŒn hành trong Giáo LuÆt, liên quan Ç‰n Các H¶i ñoàn ñÙc Tin trong Giáo H¶i. 
                 

 
U› Ban Thánh B¶ ñ¥c Trách Giaó HÜÛ 

 
Xác nhÆn r¢ng C¶ng ñoàn ñÒng Hành là m¶t hôÎ Çoàn ÇÙc tin quÓc t‰, tr¿c thu¶c Tòa Thánh, chiêú theo 
Giáo LuÆt sÓ 312 và các khoän k‰ ti‰p, trong b¶ Giáo LuÆt hiŒn hành.           
         
Và ChÃp NhÆn Bän Nguyên T¡c Cæn Bän, ÇÜ®c ÇŒ trình nguyên bän và ÇÜ®c lÜu tr» trong væn khÓ Tòa 
Thánh. 
                          

        Kÿ diŒu thay khi H¶i ñÒng Giám Møc chuÄn nhÆn Ntcb C¶ng Çoàn ñÒng Hành nh¢m lúc k› 
niŒm 500 næm sinh nhÆt thánh I- Nhã thành Loyola và k› niŒm 450 næm thành lÆp Dòng Chúa 
GiêSu.  Vì th‰, tÃt cä Çoàn viên ñÒng Hành hãy nh§ kÏ l©i cha BŠ Trên T°ng QuyŠn Dòng Tên Çã 
vi‰t trong thÜ khi ngài nh¡c Ç‰n: "Næm I-Nhã không có møc Çích nào khác hÖn là møc Çích canh 
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tân Ç©i sÓng tông ÇÒ, trong Thánh ThÀn, trên cä hai cÃp  cá nhân cÛng nhÜ c¶ng Çoàn", nhân dÎp 
dÎp k› niŒm này m¶t cách Ç¥c biŒt: "tÃt cä m†i ngÜ©i, nam cÛng nhÜ n», Çang c¶ng tác mÆt thi‰t 
v§i Dòng Tên ho¥c nh»ng ai lÃy tinh thÀn I-Nhã làm Ç¶ng l¿c ÇÒng th©i cÛng "h‰t sÙc cÓ g¡ng Çåt 
theo ÇÜ®c Ç¥c nét tinh thÀn Linh Thao". Vì th‰, chúng ta nài xin Thiên Chúa qua l©i cÀu bÀu cûa 
ñÙc Trinh N» RÃt Thánh Maria, NgÜ©i mà C¶ng ñoàn ñÒng Hành có mÓi liên hŒ xâu xa, trong 
truyŠn thÓng hiŒp nhÃt ngay tØ khªi ÇÀu và nh© MË mà chúng ta mong h†c  theo, b¡t chÜ§c lòng 
trung thành cûa MË ÇÓi v§i Thiên Chúa, viŒc tông ÇÒ và lòng nhiŒt thành cho sÙ mŒnh  làm "Vinh 
Danh Thiên Chúa hÖn".            

      
        Làm tåi Vatican, ngày 3 tháng 12 næm 1990, 
      
        LÍ kính thánh Fanxicô Xavier.    
        Paul J. Cordes    Eduardo F. Card.  Pironio  
        Vice-President     President  
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Nguyên T¡c Cæn Bän C¶ng ñoàn ñÒng Hành 

                         
        ñã ÇÜ®c ñåi H¶i C¶ng ñoàn ñÒng Hành toàn cÀu chÃp thuÆn ngày 7 tháng 9 næm 1990. ñã ÇÜ®c 
Toà Thánh chuÄn nhÆn ngày 3 tháng 12, 1990. 
 

 
DÅn NhÆp 

 
1.      Thiên Chúa ThÜÖng CÙu Chúng ta Ba Ngôi Thiên Chúa, thÃy nhân loåi Ç¡m chìm trong chia rë t¶i 
l‡i, Thiên Chuá Çã quy‰t ÇÎnh toàn hi‰n chính mình cho nhân loaÎ Ç‹ giäi thoát con ngÜ©i khÕi ách xích 
xiŠng t¶i l‡i. Vì thÜÖng yêu, Ngôi L©i Çã nhÆp th‹ qua cung lòng ñÙc Maria, ngÜ©i trinh n» nghèo thành 
Na Gia Rét. ñÙc Giêsu Çã sÓng và l§n lên gi»a ngÜ©i nghèo, cùng thông chia cu¶c sÓng cÖ c¿c v§i h†, 
ñÙc Gêisu m©i g†i tÃt cä chúng ta ti‰p tøc dâng hi‰n chính chúng ta lên Thiên Chúa Ç‹ Çem låi hiŒp nhÃt 
trong gia Çình nhân loåÎ Thiên Chúa Çã trao hi‰n chính Ngài cho chúng ta và s¿ Çáp trä cûa chúng ta ngày 
nay vÅn dÜ®c ti‰p diÍn  dÜ§i änh hÜªng cûa ChúaThánh ThÀn th‹ hiŒn qua m†i hoàn cänh d¥c thù trong 
cu¶c sÓng chúng tå. Vì th‰, Nguyên T¡c Cæn Bän này ÇÜ®c soån Ç‹ giúp chúng ta là nh»ng thành viên 
trong C¶ng ñoàn ñÒng Hành, bi‰t t¿ hi‰n mình qua, v§i và trong Chúa Kitô là nguÒn yêu thÜÖng vïnh 
cºu mà Thiên Chúa hÙa ban. 
                                           
2.   THÁNH TH„N CHÚA D�N ñÐONG. 
 
           Vì C¶ng Çoàn ñÒng Hành chúng ta là m¶t LÓi sÓng Kitô h»u, cho nên anh chÎ em cÀn Ç†c nh»ng 
Nguyên T¡c này không phäi nhÜ m¶t luÆt lŒ theo š nghïa tØng ch» m¶t nhÜng theo tinh thÀn Phúc Âm và 
theo nh»ng Çòi hÕi cûa gi§i luÆt yêu thÜÖng trong tâm khäm m‡i ngÜ©i. GiÖí luÆt yêu thÜÖng này Chúa 
Thánh ThÀn kh¡c ghi vào trái tim chúng ta phäi ÇÜ®c áp døng m¶t cách m§i vào m‡i hoàn cänh cu¶c sÓng 
hàng ngày. Gi§i luÆt Çó tôn tr†ng cá tính và Ön g†i m‡i ngÜ©i và làm cho chúng ta s¤n sàng tuân theo š 
Chuá. Gi§i luÆt Çó thÙc tÌnh chúng ta Ç‹ chúng ta nhÆn bi‰t ÇÜ®c trách nhiŒm cÃp bách, n¥ng nŠ cûa 
chúng ta là nh»ng Kitô hÜÛ. Gi§i luÆt Çó khuy‰n khích chúng ta kiên trì tìm ki‰m cách giäi quy‰t nh»ng 
vÃn ÇŠ cûa th©i Çåi và thúc ÇÄy chúng ta mãi mãi Çóng góp r¶ng rãi v§i Toàn Th‹ Dân Chúa, v§i nh»ng ai 
thiŒn chí cho nŠn hòa bình, ti‰n b¶, bác ái, công lš, t¿ do, nhân phÄm cûa m†i ngÜÖì. 
 
3.      LÎch sº HÒng Ân 
 
        C¶ng ñòan ñÒng Hành là m¶t h¶i Çoàn quÓc t‰ có trung tâm ÇiŠu hành ª La Mã. C¶ng Çoàn ñÒng 
Hành nÓi ti‰p  HiŒp H¶i Thánh MÅu do linh møc Jean Leunis, Dòng Tên, khªi xÜ§ng và Çã ÇÜ®c ñÙc 
Giáo Hoàng Gregory  XIII chính thÙc  chuÄn nhÆn lÀn ÇÀu, ngày 5 tháng 12 næm 1584 qua Tông HuÃn 
Omnipotentis Dei. TrÜ§c th©i HiŒp H¶i Thánh MÅu, nguÒn gÓc chúng ta khªi tØ nh»ng nhóm Giáo Dân, 
phát tri‹n sau næm 1540 ª nhiŠu nÖi trên th‰ giÖí do chính Thánh I-Nhã và các bån ñÒng Hành v§i Ngài 
lÆp nên. Chúng ta sÓng lÓi sÓng Kitô H»u này trong niŠm hân hoan h®p nhÃt v§i tÃt cä nh»ng vÎ Çã Çi 
trÜ§c chúng ta, chúng ta tri ân nh»ng cÓ g¡ng và hoa traí tông ÇÒ mà quš vÎ Ãy Çã hoàn tÃt. Trong yêu 
thÜÖng nguyŒn cÀu, chúng ta liên k‰t v§i anh chÎ em có cùng chung truyŠn thÓng tinh thÀn, nh»ng ngÜ©i 
mà Giáo H¶i Çã trao Ç‰n chúng ta nhÜ nh»ng bån thi‰t và là nh»ng vÎ trung gian xÙng Çáng, giúp chúng ta 
chu toàn sÙ mŒnh. 
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PhÀn I: ñoàn Sûng ñÒng Hành 
                 
4.      Møc ñích 
 
        C¶ng ñoàn chúng ta là nh»ng Kitô H»u: Nam cÛng nhÜ n», trÈ cÛng nhÜ bÆc l§n tu°i, thu¶c m†i 
hoàn cänh xã h¶i, nh»ng ngÜ©i muÓn theo sát Chúa Giê Su Kitô hÖn và lao tác v§i Ngaì Ç‹ xây d¿ng NÜ§c 
Tr©i, nh»ng ngÜ©i công nhÆn C¶ng Çoàn ñÒng Hành là Ön g†i Ç¥c thù cûa mình trong Giáo H¶i. Møc 
Çích cûa chúng ta là trª nên nh»ng Kitô H»u kiên quy‰t làm chÙng nhân cho lÓi sÓng Ãy và cho giá trÎ Tin 
MØng ngay trong Giáo h¶i và trong xã h¶i, ngõ hÀu änh hÜªng Ç‰n nhân bän, Ç‰n phúcl®i cûa gia Çình và 
Ç‰n s¿ hài hòa cûa tåo vÆt. Chúng ta Ç¥c biŒt quan tâm Ç‰n nhu cÀu cÃp thi‰t vŠ công lí cho m†i ngÜ©i, 
nhÃt là nh»ng ngÜ©i nghèo khó và chúng ta cÛng Ç¥c biŒt quan tâm Ç‰n m¶t cu¶c sÓng bình dÎ, bi‹u hiŒu 
lòng t¿ do và liên k‰t v§i h†. ñ‹ chuÄn bÎ chúng ta m¶t cách h»u hiŒu cho công viŒc tông ÇÒ và phøc vø, 
Ç¥c  biŒt là trong cu¶c sÓng h¢ng ngày, chúng ta quy tø anh chÎ em thành c¶ng Çoàn, bao gÒm nh»ng 
ngÜ©i cäm thÃy có cùng nhu cÀu tha thi‰t phäi k‰t tø, dung hòa m†i chiŠu kích  cu¶c sÓng cûa mình v§i š 
nghïa tr†n vËn cûa ÇÙc tin ngÜ©i Kitô h»u theo ñoàn Sûng cûa chúng ta.  Vì th‰, chúng ta muÓn th¿c hiŒn 
s¿ phÓi h®p này trong cu¶c sÓng chúng ta  nhÜ m¶t Çáp trä  l©i g†i m©i cûa Chúa Kitô m©i chúng  ta sÓng 
ngay gi»a th‰ gi§i ngày nay. 
  
5.       C¶i NguÒn 
 
        Chuá Kitô và viŒc tham gia vaò Mâù NhiŒm Phøc Sinh là tâm Çi‹m cûa tinh thÀn C¶ng ñoàn chúng 
ta. Tinh thÀn naÿ b¡t nguÒn tØ Kinh Thánh, Phøng Vø, và nh»ng giaó huÃn cûa Giáo h¶i cÛng nhÜ Thánh 
Ý Chúa ÇÜ®c bi‹u l¶ qua các bi‰n cÓ th©i Çåi. Trong nh»ng giáo huÃn cûa giáo h¶i, phÜÖng pháp Linh 
Thao Thánh I-Nhã là nguÒn måch Ç¥c thù và là khí cø Ç¥c biŒt, cho viŒc uÓn n¡n tinh thÀn chúng ta. Theo 
Ön goÎ cuä Chuá Çôí v§i chúng ta, tinh thÀn C¶ng ñoàn dÅn d¡t chúng ta bi‰t l¡ng nghe và tuân gi» Thánh 
Ý Chuá trong moÎ hoàn cänh cu¶c sÓng. Chúng ta Ç¥c biŒt š thÙc tÀm quan tr†ng cuä câù nguyŒn và nhÆn 
ÇÎnh, cá nhân cÛng nhÜ c¶ng Çoàn, hÒi tâm, ki‹m Çi‹m và có linh hÜ§ng nhÜ Çiêù kiŒn cÀn Ç‹ tìm hiêû và 
nhÆn ra Thiên Chuá trong moÎ s¿. 
 
 
6.  Ý nghiã Giaó HôÎ 
 
        MuÓn hiŒp nhÃt v§i Chuá Kitô, chúng ta phaÌ thông hiŒp v§i Giaó HôÎ vì ngaÿ nay Chuá Kitô th¿c 
hiŒn công cu¶c cÜú chu¶c nhân loaÎ trong và qua Giaó HôÎ. Khi chúng ta chuyên cÀn h†c tÆp nhÆn bi‰t 
ti‰ng noí cuä Chuá Thánh ThÀn qua các bi‰n cÓ và hoàn cänh th©i ÇaÎ, chúng ta càng ngaÿ càng s¤n sàng 
Çón nhÆn Chuá Kitô trong moÎ ngÜ©i và trong moÎ hoàn cänh. Ý thÙc r¢ng moÎ ngÜ©i chúng ta là chi th‹ 
thi‰t yêú cuä Giaó HôÎ, nên chúng ta tham gia vaò phøng vø, suy niŒm Kinh Thánh, Çóng góp và c° võ 
viŒc h†c hoÌ, giäng daœ Giaó Lí. C¶ng tác v§i Giaó QuyŠn và các chû chiên, chia sÈ môí quan tâm Çôí v§i 
các vÃn ÇŠ và ti‰n b¶ cuä Giaó HôÎ và cä gia Çình nhân loaÎ ngaÿ nay. ViŒc thông hiŒp v§i Giaó HôÎ thúc 
Çâ› và khuy‰n khích chúng ta s¤n sang` c¶ng tác cách cø th‹ và phøc vø nÖi naò nhu câù cuä Giaó hôÎ Çoì 
hoÌ, trong viŒc xây d¿ng mª mang NÜ§c Chuá. 
 
7.       NÓi K‰t trong C¶ng ñoàn 
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        Khi chúng ta t¿ nguyŒn dÃn thân trong m¶t c¶ng Çoàn Çiå phÜÖng, ÇÜÖng nhiên chúng ta cÛng ke^t 
Ü§c v§i C¶ng Çoàn cÃp toàn câù. Môï ngÜ©i trong c¶ng Çoàn Çêù lâš Phép Thánh Th‹ làm nŠn täng, luôn 
luôn ÇÒng tâm trong yêu thÜÖng và hoåt Ç¶ng. Vì th‰, môï c¶ng Çoàn nhÕ trong C¶ng ñoàn cÃp toàn câù 
là m¶t c¶ng Çoàn trong Chuá Kitô và là chi th‹ trong NhiŒm th‹ Ngaì, môï chúng ta Çan k‰t v§i nhau 
trong cùng nguyŒn Ü§c chung, cùng m¶t lôí sÓng chung, cùng lòng quan tâm xâu xa v§i tÃt cä anh chÎ em 
và lòng kính m‰n  ñÙc Maria, MË chúng ta.  Không nh»ng chúng ta có trách nhiŒm Çan k‰t v§i nhau ª cÃp 
Çiå phÜÖng mà chúng ta con` có trách nhiŒm Çan k‰t ch¥t chë v§i c¶ng Çoàn nÖi xÙ Ça†, Çiå phÆn, cÃp 
Vùng, cÃp QuÓc Gia và cÃp toàn câù, cä Giaó HôÎ và tÃt cä nh»ng ai thiŒn tâm thiŒn chí. 
 
8.        Lam` viŒc Tông ñÒ 
 
        Là dân Thiên Chuá, chúng ta nhÆn lãnh sÙ mŒnh làm chÙng cho Chuá Kitô trÜ§c m¥t moÎ ngÜ©i qua 
cách sÓng, l©i noí và viŒc làm cuä chúng ta, nên m¶t v§i Ngaì trong sÙ mŒnh Çem tin mØng cho ngÜ©i 
ngheò kh°, tuyên bÓ t¿ do cho ngÜ©i bÎ tù Çaÿ, cho ngÜ©i mù ÇÜ®c sáng, giaÌ thoát ngÜ©i bÎ ap' bÙc và 
công bÓ næm hÒng ân cuä Chuá ñÖì sÓng chúng ta quä là ÇÖì sÓng tông ÇÒ. Phåm vi SÙ MŒnh cuä C¶ng 
ñoàn ñÒng Hành không có gi§i hån: Phåm vi âš r¶ng mª trên cä hai chiêù kích Giaó HôÎ và th‰ gian, Ç‹ 
Çem tin mØng cÙu Ç¶ Ç‰n moÎ ngÜÖì, phøc vø moÎ ngÜ©i và xã hôÎ b¢ng cách r¶ng mª cõi lòng Ç‹ caÌ ÇôÌ 
và phÃn Çâú Ç‹ thay th‰ nh»ng cÖ câú ap' bÙc. 
       
a) Môï chúng ta lãnh nhÆn l©i goÎ m©i tØ Thiên Chuá, Ç‹ lam` cho công cu¶c cÙu Ç¶ cuä 

Chuá Kitô hiŒn hÜÛ trong môi trÜ©ng quanh chúng ta. Công viŒc tông ÇÒ cá nhân naÿ 
ÇÜ®c g¡n liŠn v§i viŒc ph° bi‰n Tin MØng Ç‰n moÎ nÖi và thÃm nhÆp vaò h‰t thây moÎ 
ngÜ©i, moÎ hoàn cänh. 

 
b)  ñÒng thÖì, chúng ta tÆp h®p thành Çoàn th‹ hay nhóm làm viŒc tông ÇÒ dÜ§i nhiêù dång 

khác nhau qua viŒc thành lÆp, qua viŒc chính C¶ng Çoàn ti‰p tøc duy trì cÖ ch‰ thích h®p, 
ho¥c qua môí tÜÖng quan và n‡ l¿c c¶ng tác v§i thành viên thu¶c các cÖ quan Ça†, ÇÖì 
hiŒn hÜÛ.  

 
c)  C¶ng Çoàn giúp chúng ta sÓng cam k‰t dÃn tha^n trong nhiêù lãnh v¿c khác nhau, và 

luôn luôn s¤n sàng mª lòng trÜ§c nhu cÀu cÃp bách và ph° quát, Ç¥c biŒt qua viŒc "ki‹m 
Çi‹m cu¶c sÓng" và qua nhÆn ÇÎnh cá nhân cÛng nhÜ tÆp th‹. Chúng ta nh¡c nhª nhau bi‰t 
xº døng nh»ng viŒc xa› ra h¢ng ngaÿ, k‹ cä nh»ng bi‰n cÓ khiêm nhÜ©ng nhÃt Ç‹ nó có 
môt. š nghiã tông ÇÒ. 

 
d)   C¶ng Çoàn cÛng thúc giøc chúng ta tuyên xÜng L©i Chuá và góp phÀn caÌ ti‰n các cÖ ch‰ 

xã h¶i, Ç¥c biŒt trong n‡ l¿c giaÌ phóng nån nhân cuä các loåi kì thÎ áp bÙc và Ç¥c biŒt 
xoá bÕ s¿ chênh lŒch giaù ngheò. Chúng ta mong Ü§c Çóng góp vaò công cu¶c Tin MØng 
hoá các nŠn væn hoá. Chúng ta mong Ü§c thi hành nh»ng Çiêù này trong š nghiã tr†n vËn 
cuä ÇÙc tin, s¤n sàng c¶ng tác v§i moÎ ngÜ©i Ç‹ Çem laÎ s¿ hiŒp nhÃt giÜã các Kitô hÜÛ. 
Tin MØng Chuá Kitô ngheò, khiêm nhÜ©ng luôn luôn sÜÖÌ Ãm và tác Ç¶ng chúng ta. 

 
 9.       HiŒp NhÃt v§i ñÙc Maria 
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        Chuá Kitô là tâm Çi‹m cuä tinh thÀn C¶ng ñoàn ñÒng Hành chúng ta, chúng ta thâš rõ môí tÜÖng 
quan gi»a ñÙc Maria v§i Chuá Kitô: MË là Sao Mai dÅn lôí cho chúng ta trong viŒc c¶ng tác v§i sÙ mŒnh 
cuä Chuá Kitô. ñÙc Maria C¶ng tác v§i Thiên Chuá b¡t Çâù v§i ti‰ng xin "vâng" khi ñÙc MË Çáp laÎ lÖì 
Thiên ThÀn TruyŠn Tin trong mâù nhiŒm Truyên` Tin - NhÆp Th‹. S¿ phøc vø h»u hiêø cuä MË Çã ÇÜ®c tÕ 
ra khi MË Çi thæm bà Isave và lòng khiêm hå cuä MË Çã phän änh qua kinh "Ma nhi fi cat" Çã làm cho ÇÙc 
Maria trª nên nguÒn tác Ç¶ng cho moÎ hành Ç¶ng công lš cuä chúng ta trong th‰ giÖí ngaÿ nay. S¿ h®p tác 
cuä ñÙc Maria v§i sÙ mŒnh cuä con Bà, ti‰p diÍn suÓt cu¶c Ç©i Bà, khuy‰n khích thúc Çâ› chúng ta tÆn 
hi‰n mình cho Thiên Chuá trong s¿ hiŒp nhÃt v§i ñÙc Maria, ngÜ©i Çã chÃp nhÆn thánh š Thiên Chuá và 
Çã trª thành MË chúng ta và là MË cuä tÃt cä moÎ ngÜ©i và chúng ta xác nhÆn r¢ng sÙ mŒnh phøc vø th‰ 
gian cuä chúng ta Çã ÇÜ®c lãnh nhÆn khi chúng ta chiø phép rÜä và phép thêm sÙc. Chúng ta tôn vinh MË 
Maria, MË Thiên Chuá, m¶t cách Ç¥c biŒt, và nh© mË câù bâù ngõ hâù chúng ta hoàn thành sÙ mŒnh Ön 
goÎ cuä chúng ta. 
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PhÀn II 

T° ChÙc và Hoåt ñ¶ng cuä C¶ng ñoàn ñÒng Hành 
 
10.  Thành Viên 
 
     Trª nên thành viên C¶ng ñoàn ñÒng Hành là m¶t Ön g†i cá nhân. Trong th©i gian Ãn ÇÎnh theo ñiŠu 
LŒ T°ng Quát, Ùng viên ÇÜ®c gi§i thiŒu v§i lÓi sÓng C¶ng ñoàn ñÒng Hành. −ng viên và nhóm (c¶ng 
Çoàn) có th©i gian Ç‹ nhÆn ÇÎnh vŠ Ön g†i cûa Ùng viên. Khi Çã quy‰t ÇÎnh và ÇÜ®c Ça sÓ anh chÎ em trong 
nhóm l§n chÃp thuÆn, Ùng viên lúc Ãy làm k‰t Ü§c tåm th©i, và v§i s¿ giúp Ç« cûa nhóm l§n, nhóm viên së 
qua m¶t cu¶c tr¡c nghiŒm tåm th©i vŠ thái Ç¶ sÓng theo møc Çích và tinh thÀn C¶ng ñoàn ñÒng Hành. 
Sau m¶t th©i gian thích h®p ÇÜ®c xác ÇÎnh trong ñiŠu LŒ T°ng Quát, nhóm viên së cam k‰t lâu dài. 
 
11.  NÓi K‰t trong C¶ng ñoàn 
 

NhÜ phÜÖng tiŒn cæn bän cho hoåt Ç¶ng và ti‰p tøc phát tri‹n, các nhóm viên nhóm ÇÎa phÜÖng thÜ©ng 
thÜ©ng h†p theo ÇÎnh kÿ Ç‹ bäo Çäm m¶t mÓi liên k‰t xâu xa giu+~a ÇÙc tin và cu¶c sÓng, m¶t không khí 
c¶ng Çoàn Çích th¿c, và m¶t s¿ cam k‰t v»ng månh trong sÙ mŒnh và phøc vø. 
 
12.  LÓi SÓng 
 
a)  LÓi sÓng cûa C¶ng ñoàn ñÒng Hành Çòi hÕi m‡i Çoàn viên, v§i s¿ tr® giúp cûa c¶ng 

Çoàn và nhóm, h‰t sÙc cÓ g¡ng phÃn ÇÃu cho s¿ phát tri‹n cá nhân và xã h¶i vŠ phÜÖng 
diŒn tinh thÀn, nhân bän, và tông Ç¶ cách cø th‹, m‡i nhóm viên ÇÜ®c thúc ÇÄy và khuy‰n 
khích tham gia Thánh LÍ h¢ng ngày n‰u ÇÜ®c, næng lãnh nhÆn các phép bí tích, cÀu 
nguyŒn h¢ng ngày, và Ç¥c biŒt, suy niŒm Kinh Thánh, nhÆn ÇÎnh qua hÒi tâm và xét gÅm 
m‡i ngày, và n‰u có th‹, næng g¥p linh hÜ§ng, canh tân tinh thÀn qua khóa linh thao I-
Nhã h¢ng næm, và có lòng kính m‰n MË Thiên Chúa.  

 
b) Møc tiêu cûa C¶ng ñoàn ñÒng Hành là ÇÒng lao tác v§i Chúa Kitô Ç‹ NÜ§c Chúa hi‹n 

tri. TÃt cä m‡i cá nhân Çoàn viên ÇŠu ÇÜ®c m©i g†i tham gia tích c¿c hoåt Ç¶ng trong 
lãnh v¿c bao la cûa công viŒc tông Ç¶ NhÆn ÇÎnh công viŒc tông ÇÒ trong cä hai phÜÖng 
diŒn cá nhân cÛng nhÜ tÆp th‹ là ÇÜ©ng lÓi cæn bän cÀn thi‰t Ç‹ tìm cách h»u hiŒu nhÃt 
Çem s¿ hiŒn diŒn v»ng ch¡c cûa Chúa Kitô vào th‰ gi§i chúng ta sÓng. SÙ mŒnh bao quát 
và cÃp bách Ãy cûa chúng ta Çòi bu¶c m‡i Çoàn viên tình nguyŒn ÇÃn thân tham gia vào 
Ç©i sÓng chính trÎ xã h¶i và cÓ g¡ng phát tri‹n giá trÎ nhân bän và khä næng nghŠ nghiŒp 
ngõ hÀu có th‹ tæng thêm giá trÎ và uy tín "chÙng nhân" cûa mình. Ngoài ra, sÙ mŒnh Ãy 
cÛng Çòi chúng ta có m¶t n‰p sÓng ÇÖn sÖ bình dÎ vŠ m†i phÜÖng diŒn ngõ hÀu bÜ§c theo 
sát Chúa Kitô hÖn trong s¿ Khó Nghèo cûa NgÜ©i và Ç‹ bäo tÒn lòng bình tâm tông ÇÒ. 

 
c) CuÓi cùng, m‡i cá nhân nhóm viên chÎu trách nhiŒm vŠ viŒc tham gia các bu°i h†c hÕi và 

sinh hoåt nhóm, giúp Ç« và khuy‰n khích nhau ti‰p tøc dÃn bÜ§c theo Ön g†i cûa mình, 
v§i tinh thÀn anh em trong Chúa, m‡i ngÜ©i s¤n sàng cho Çi và nhÆn låi nh»ng l©i khuyên 
nhû lÅn nhau. 
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13.  ñiŠu Hành 
 
a)  ñåi H¶i C¶ng ñoàn ñÒng Hành cÃp toàn cÀu là cÖ quan ÇiŠu hành C¶ng ñoàn ñÒng 

Hành. ñåi h¶i xác ÇÎnh các ÇiŠu lŒ và ÇÜ©ng hÜ§ng chung và Ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng 
cÃp toàn cÀu có trách nhiŒm thi hành và áp døng các ÇiŠu Ãy. ChÙc næng và viêc. ÇiŠu h®p 
nh»ng phÀn vø này ÇÜ®c nêu rõ trong phÀn ñiŠu LŒ T°ng Quát. 

 
b) C¶ng ñoàn cÃp quÓc gia, chi‰u theo ñiŠu LŒ T°ng Quát, bao gôm` tÃt cä các Çoàn viên, nh»ng 

ngÜ©i Çang h‰t sÙc cÓ g¡ng phÃn ÇÃu sÓng theo lÓi sÓng cûa C¶ng ñoàn ñÒng Hành  và sÙ mŒnh 
cûa h† nÖi quÓc gia Ãy. C¶ng ñoàn ñÒng Hành cÃp quÓc gia do Çåi h¶i cÃp quÓc gia và ban ÇiŠu 
hành cÃp quÓc gia ÇiŠu hành.  Møc Çích là Ç‹ baÕ Çäm m¶t cÖ câú và t° chÙc cÀn thi‰t, Çáp Ùng 
h»u hiŒu nh»ng nhu cÀu phát tri‹n hài hoà cûa toàn th‹ c¶ng Çoàn và s¿ tham gia h»u hiŒu cûa 
C¶ng ñoàn ñÒng Hành vaò sÙ mŒnh cûa Giaó H¶i.  

 
c) C¶ng Çoàn cÃp quÓc gia, n‰u thÃy có ích, có th‹ thành lÆp ho¥c chÃp nhÆn các c¶ng Çoàn 

ª Cãp vùng, ÇÎa phÆn, ho¥c các trung tâm bao gÒm tÃt cä các c¶ng Çoàn cûa vùng ÇÜ®c 
trao ph†’. Các c¶ng Çoàn này phäi tuân gi» các ÇiŠu lŒ t°ng quát ÇiŠu lŒ cÃp quÓc gia nÖi 
h† hoåt Ç¶ng.  

 
14. Tuyên Úy - Tr® Úy  
 
     M‡i cÃp thu¶c C¶ng ñoàn ñÒng Hành ÇŠu có m¶t Tuyên Úy, ÇÜ®c chÌ ÇÎnh theo giáo luÆt và ñiŠu LŒ 
T°ng Quát. VÎ tr® úy tham gia vào Ç©i sÓng c¶ng Çoàn trong nhiŠu cÃp khác nhau, chi‰u theo ñiŠu LŒ 
T°ng Quát trong hoåt Ç¶ng, c¶ng tác v§i anh chÎ em lãnh Çåo cûa c¶ng Çoàn, trách nhiŒm chính cûa vÎ Ãy 
là phát tri‹n tinh thÀn Kitô h»u trong toàn th‹ c¶ng Çoàn, giúp Ç« Çoàn viên l§n lên trong ÇÜ©ng lÓi Chúa, 
Ç¥c biŒt là qua các khoá Linh Thao. Trong sÙ mŒnh cao quš ÇÜ®c hàng giáo phÄm trao phó mà vÎ Ãy là Çåi 
diŒn, vÎ Ãy cÛng có trách nhiŒm Ç¥c biŒt vŠ tín lš, møc vø, và s¿ hài hòa thuÆn häo chính Çáng trong C¶ng 
ñoàn ñÒng Hành. 
 
15.  Taì Sän 
 
        M‡i cÃp thu¶c C¶ng ñoàn ñÒng Hành ÇŠu có th‹, nêú thÃy có ích l®i, thû Ç¡c và quän trÎ tài sän v§i 
tÜ cách m¶t pháp nhân tông ÇÒ phù h®p v§i giáo luÆt và dân luÆt cûa quÓc gia sª tåi. Chû quyŠn và quyŠn 
quän trÎ nh»ng tài sän Ãy thu¶c vŠ c¶ng Çoàn ÇÜ†c chÌ ÇÎnh. 
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PhÀn III 
ChÃp NhÆn Nguyên T¡c Cæn Bän 

 
16.  Tu Chính Nguyên T¡c Cæn Bän 
 
 Nguyên T¡c Cæn Bän diÍn tä xâu xa nŠn täng cæn tính và Çoàn sûng C¶ng ñoàn ñÒng Hành và vì 
th‰ chính là mÓi giao Ü§c v§i Giáo H¶i, Çã ÇÜ®c ñåi H¶i chÃp thuÆn và ÇÜ®c Tòa Thánh chuÄn nhÆn, là 
luÆt cæn bän cûa c¶ng Çoàn cÃp toàn cÀu. ñ‹ có th‹ tu chính nh»ng Nguyên T¡c Cæn Bän này, cÀn phäi h¶i 
Çû 2/3 sÓ phi‰u trong ñåi H¶i chÃp thuÆn và phäi ÇÜ®c Tòa Thánh chuÄn nhÆn. 
 
17.  Cänh Cáo và Khai TrØ 
 
 ChÃp nhÆn Nguyên T¡c Cæn Bän C¶ng ñoàn ñÒng Hành là  
ÇiŠu kiŒn cÀn cho c¶ng Çoàn ª bÃt cÙ cÃp Ç¶ nào muÓn trª nên thành phÀn trong C¶ng ñoàn ñÒng Hành. 
Nêú không tuân gi» các Nguyên T¡c Cæn Bän, Çoàn viên ho¥c c¶ng Çoàn ÇÎa  phÜÖng có th‹ bÎ c¶ng Çoàn 
cÃp quÓc gia cänh cáo ho¥c khai trØ. Nêú c¶ng Çoàn cÃp quÓc gia không có hành Ç¶ng thích Ùng ÇÓi v§i 
c¶ng Çoàn Çiå phÜÖng khi c¶ng Çoàn Çiå phÜÖng Ãy không tuân gi» nh»ng Nguyên T¡c Cæn Bän, c¶ng 
Çoàn cÃp quÓc gia Ãy có th‹ bÎ C¶ng ñoàn ñÒng Hành cÃp toàn cÀu   
cänh cáo ho¥c khai trØ C¶ng Çoàn cÃp Çiå phÜÖng có quyŠn kháng cáo quy‰t ÇÎnh cûa c¶ng Çoàn cÃp l§n 
hÖn lên cÃp quÓc gia ho¥c tØ cÃp quÓc gia lên cÃp toàn cÀu. 
 

ñiŠu LŒ T°ng Quát C¶ng ñoàn ñÒng Hành 
 
ñã ÇÜ®c ñåi H¶i chÃp thuÆn ngày 7 tháng 9 næm 1990 
ñã ÇÜ®c ñåi H¶i Tu Chính ngày 29 tháng 7 næm 1998 
     

I.  ñoàn Viên 
 
1. M¶t cá nhân có th‹ trª thành Çoàn viên C¶ng  

ñoàn ñÒng Hành CÃp Toàn CÀu theo m¶t trong nh»ng  
 cách sau Çây: 
 
a) Cùng v§i anh chÎ em khác tham gia vào m¶t "C¶ng Çoàn D¿ BÎ", C¶ng ñoàn D¿ BÎ này ÇÜ®c 

C¶ng ñoàn cÃp Vùng ho¥c cÃp QuÓc Gia chÃp nhÆn. Khi chÃp nhÆn c¶ng Çoàn d¿ bÎ này, các 
C¶ng ñoàn CÃp Vùng ho¥c cÃp quÓc gia phäi cung cÃp ÇiŠu kiŒn thuÆn l®i và tài liŒu h†c hÕi Ç‹ 
phát tri‹n c¶ng Çoàn d¿ bÎ m§i Ãy. 

 
b) ñang là thành viên cûa m¶t nhóm Kitô h»u ch†n lÓi sÓng C¶ng ñoàn ñÒng Hành làm lÓi sÓng 

cûa mình. Nhóm này ÇÜ®c C¶ng ñoàn ñÒng Hành cÃp Vùng ho¥c cÃp QuÓc Gia chÃp nhÆn nhÜ 
m¶t Nhóm trong ÇÎa phÜÖng. 

 
c) B¢ng cách tham gia vào m¶t c¶ng Çoàn ÇÎa phÜÖng Çã ÇÜ®c chÃp thuÆn, c¶ng Çoàn ÇÎa phÜÖng 

này giúp cung cÃp huÃn luyŒn, h†c hÕi và t° chÙc. 
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2.   Dù cách gia nhÆp nào ÇÜ®c áp døng Çi nÜã, Çoàn viên m§i phäi ÇÜ®c C¶ng ñoàn giúp Ç« Ç‹ hòa 

ÇÒng vào lÓi sÓng C¶ng ñoàn ñÒng Hành và quy‰t ÇÎnh xem Çó có phäi là l©i g†i m©i, m¶t cÖ 
h¶i khä dï, ho¥c có lòng ao Ü§c Ç‹ sÓng lÓi sÓng này ngay trong hiŒn tåi chæng, và nên m¶t tinh 
thÀn v§i C¶ng Çoàn ñÒng Hành cÃp l§n hÖn. Sau m¶t th©i gian thÜ©ng là trên m¶t næm và không 
quá 4 næm, anh chÎ em Ãy së chÃp nhÆn sÓng lÓi sÓng này cách tåm th©i. Kinh nghiŒm Linh Thao 
Y Nhã là m¶t phÜÖng cách mà anh chÎ em Ãy ÇÜ®c khuy‰n khích månh më Ç‹ có quy‰t ÇÎnh cûa 
chính cá nhân mình. 

 
3. Cam k‰t tåm th©i ÇÜ®c ti‰p tøc nhÜ th‰ cho Ç‰n sau ti‰n trình nhÆn ÇÎnh, Ùng viên bày tÕ lòng cam 

k‰t lâu dài v§i C¶ng ñoàn ñÒng Hành, trØ khi anh hay chÎ Ãy t¿ do tÕ š rút lui khÕi C¶ng ñoàn 
ho¥c bÎ khai tr¿. Th©i gian gi»a cam k‰t tåm th©i và cam k‰t lâu dài thÜ©ng không dÜ§i hai næm 
và không quá tám næm. 

 
4. Träi qua kinh nghiŒm Linh Thao 4 tuÀn trong nhiŠu  

phÜÖng cách khác nhau(Linh Thao ngoài Ç©i, linh thao tr†n tháng, linh thao vài næm), là ÇiŠu kiŒn 
tiên quy‰t Ç‹ cam k‰t lâu dài v§i C¶ng ñoàn ñÒng Hành. 

     
5. Cách cam k‰t cá nhân tùy thu¶c vào m‡i C¶ng Çoàn cÃp QuÓc Gia. Chúng ta khuy‰n khích nh»ng 

cách cam k‰t cá nhân này ÇÜ®c làm b¢ng m¶t mÅu in do C¶ng ñoàn cÃp QuÓc Gia soån, trong Çó 
phäi bao gÒm rõ ràng viŒc ChÃp NhÆn Nguyên T¡c Cæn Bän C¶ng ñoàn ñÒng Hành. 

 
6. TÃt cä nh»ng ÇiŠu nói trên phäi ÇÜ®c hi‹u c¥n kë và áp døng thi hành theo lÙa tu°i, væn hóa và 

nh»ng nét Ç¥c thù khác. Vì møc Çích nêu trên, C¶ng Çoàn ñÒng Hành CÃp QuÓc Gia phäi soån 
m¶t chÜÖng trình huÃn luyŒn, Ça dång và ph° quát n‰u cÀn, cho nhiŠu nhóm khác biŒt nhau và 
cho nhiŠu tình trång ngoåi lŒ khác nhau tùy theo m‡i trÜ©ng h®p cá biŒt. 

 
7. C¶ng ñoàn ñÒng Hành là m¶t lÓi bÜ§c theo Chúa Kitô cách Ç¥c thù và ÇÒng lao tác v§i Ngài Ç‹ 

Çem nÜ§c Chúa hi‹n trÎ. ñÜ©ng lÓi này giúp các cá nhân khác nhau Çáp låi l©i g†i m©i cûa Chúa 
và không coi tr†ng ngÜ©i này hÖn ngÜ©i kia. Trong s¿ sung mãn Tin MØng và truyŠn thÓng Giáo 
HôÎ, và nhÜ là k‰t quä tri‹n nª trong Chúa Kitô, có th‹ có m¶t sÓ Çoàn viên mong Ü§c dÃn thân 
hÖn n»a vào m¶t hay nhiŠu tu h¶i khác nhau b¢ng l©i khÃn. NhÜ th‰, anh chÎ em hay nhóm làm 
l©i khÃn ngoài C¶ng ñoàn ñÒng Hành, anh chÎ em Ãy vÅn bình Ç£ng v§i các anh chÎ em khác. 

 
    II. LÓi SÓng 
 
8. C¶ng Çoàn cÃp Vùng và cÃp QuÓc gia phäi tìm ki‰m phÜÖng th‰ và tåo ÇiŠu kiŒn thuÆn l®i giúp 

m†i thành phÀn trong c¶ng Çoàn có ÇÜ®c kinh nghiŒm Linh Thao Y-Nhã, có ÇÜ®c linh hÜ§ng, và 
có ÇÜ®c nh»ng phÜÖng th‰ phát tri‹n trong Thánh ThÀn Chúa. 

 
9. NhÆn ÇÎnh là m¶t phÜÖng cách chính thÜ©ng dùng ª m†i cÃp m‡i khi chúng ta cÀn Çi Ç‰n m¶t 

quy‰t ÇÎnh; và Çây là phÜÖng th‰ cæn bän Ç‹ chúng ta ti‰p tøc tri‹n nª, cá nhân cÛng nhÜ tÆp th‹ 
và ngay cä nhÆn ÇÎnh tÆp th‹ cÛng cÀn m‡i khi C¶ng ñoàn cÀn cùng chia sÈ nh»ng quy‰t ÇÎnh 
quan tr†ng.      
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10. Trong tinh thÀn truyŠn thÓng tÓt ÇËp nhÃt, và Ç‹ cho công viŒc tông ÇÒ ÇÜ®c h»u hiŒu hÖn, C¶ng 
Çoàn chúng ta ª m†i cÃp, thúc ÇÄy m‡i chúng ta tham gia, c¶ng tác chung v§i nh»ng chÜÖng trình 
Çáp låi nhu cÀu Ça dång khác nhau. Chúng ta nên thi‰t lÆp m¶t hŒ thÓng trên bình diŒn quÓc gia 
hay quÓc t‰ khi có th‹, m¶t Nhóm làm viŒc tông ÇÒ Ç¥c biŒt Ç‹ khªi ÇÀu viŒc Çáp Ùng nhu cÀu Çòi 
hÕi. 

 
11. Ngoài ra, trong cùng truyŠn thÓng và trong chiŠu hÜ§ng phát tri‹n Çoàn viên và lan nhÆp Ç‰n 

nh»ng anh chÎ em khác, C¶ng ñoàn ñÒng Hành thu¶c m†i cÃp cÛng ÇÜ®c thúc ÇÄy t° chÙc các 
l§p tu nghiŒp, khóa h†c hoÌ, khóa h¶i thäo, báo chí và các phÜÖng tiŒn khác mang cùng m¶t møc 
Çích tÜÖng t¿. 

 
12.  Vì ích l®i h‡ tÜÖng và vì s¿ c¶ng tác trong viŒc tông ÇÒ, C¶ng ñoàn ñÒng Hành ª bÃt cÙ cÃp nào 

cÛng có th‹ nhÆn nh»ng h¶i Çoàn mà quš vÎ trong các h¶i Çoàn Ãy Ü§c mong chÃp nhÆn lÓi sÓng 
cûa chúng ta nhÜng không muÓn trª thành Çoàn viên th¿c thø. TÜÖng t¿, C¶ng Çoàn ñÒng Hành ª 
m†i cÃp cÛng cÓ g¡ng tìm cách di‹n tä lÓi sÓng cûa mình Ç‰n anh chÎ em khác, các cÖ quan Çoàn 
th‹ khác mà m¶t cách nào Çó, cùng chung m¶t truyŠn thÓng v§i chúng ta.  

 
13. C¶ng Çoàn ñÒng Hành cÃp toàn cÀu và cÃp quÓc gia phäi Ç¥c biŒt lÜu tâm Ç‰n các c¶ng Çoàn ÇÎa 

phÜÖng Ç‹ Çäm bäo là các c¶ng Çoàn ÇÎa phÜÖng ÇÜ®c giúp Ç« sÓng theo ti‰n trình C¶ng Çoàn 
ñÒng Hành th¿c s¿ v§i hÜ§ng dÅn viên ÇÀy Çû khä næng và v§i ÇiŠu h®p viên có phÄm chÃt tÓt. 

 
14. TÃt cä nh»ng ÇiŠu trên, vŠ cä hai khía cånh tông ÇÒ t° chÙc tôi luyŒn, luôn phäi có s¿ h®p tác tÓt 

v§i Dòng Tên và v§i nh»ng cá nhân, c¶ng Çoàn và Çoàn th‹ mà chúng ta cùng chia sÈ trong 
truyŠn thÓng Y-Nhã. 

 
III.  Quän TrÎ, ñiŠu Hành và Phát Tri‹n 

 
A. ñåi H¶i 

    
15.  ñåi H¶i là cÖ quan ÇiŠu hành tÓi cao cûa C¶ng ñoàn ñÒng Hành. ñåi H¶i gÒm có ban ñiŠu Hành 

Trung ÐÖng và các phái Çoàn Çåi bi‹u cûa m‡i quÓc gia. M‡i phái Çoàn Çåi bi‹u thÜ©ng thÜ©ng 
gÒm có 3 ngÜ©i, m¶t trong ba ngÜ©i Ãy là Tuyên Úy ho¥c Çåi diŒn cûa Trung ÐÖng. Ban ñiŠu 
Hành Trung ÐÖng së giäi quy‰t khi g¥p khó khæn trong viŒc ÇŠ cº Çåi bi‹u. 

                    
16.  ñåi H¶i: 
         

a) ChÃp thuÆn các báo cáo và k‰t quä sinh hoåt tØ ñåi H¶i lÀn trÜ§c. 
         

b) ñÜa ra ÇÜ©ng hÜ§ng và cách th‰ hoåt Ç¶ng trong nhiŒm khóa này cho Ç‰n nhiŒm khóa ti‰p sau. 
             

c) Quy‰t ÇÎnh vŠ Çóng góp tài chính. 
         

d) Quy‰t ÇÎnh nh»ng tu chính có liên quan Ç‰n Nguyên T¡c Cæn Bän và Các ñiŠu LŒ T°ng Quát. 
           

e) Công nhÆn C¶ng ñoàn ñÒng Hành cÃp QuÓc Gia, m§i gia nhÆp. 
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f) BÀu ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng nhiŒm kÿ ti‰p theo cho Ç‰n ñåi H¶i sau.        

      
17.  ThÜ©ng thÜ©ng cÙ m‡i 5 næm có ñåi H¶i m¶t lÀn. Tr‹ nhÃt, trÜ§c ñåi H¶i 12 tháng, Ban ñiŠu 

Hành Trung ÐÖng phäi công bÓ viŒc triŒu tÆp ñåi H¶i.     
          
18.  VÎ Chû TÎch có quyŠn triŒu tÆp ñåi H¶i trong trÜ©ng h®p Ç¥c biŒt sau khi tham khäo š ki‰n v§i 

các C¶ng ñoàn cÃp QuÓc Gia và có s¿ Üng thuÆn b¢ng væn bän cûa 1/3 sÓ C¶ng ñoàn ÇÜ®c hÕi š. 
              
19.  Trong ñåi H¶i, m‡i C¶ng ñoàn cÃp QuÓc Gia ÇŠu có m¶t phi‰u và cho quy‰t ÇÎnh trong tinh thÀn 

nhÆn ÇÎnh b¢ng Ça sÓ phi‰u hiŒn diŒn. TÙc sÓ phi‰u gÒm 50% t°ng sÓ Çåi bi‹u cÃp QuÓc Gia. 
Trong ñåi H¶i, Ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng có m¶t phi‰u Çó là phi‰u cûa vÎ Chû TÎch. 

                       
 
   B.  Ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng         
      
20.  Ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng có trách nhiŒm ÇiŠu hành C¶ng ñoàn. Ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng 

gÒm có 7 ngÜ©i ÇÜ®c bÀu và 3 ngÜ©i ÇÜ®c chÌ ÇÎnh và tÓi Ça hai ngÜ©i tình nguyŒn c¶ng tác. 
           
21.  a)  Nh»ng thành viên ÇÜ®c bÀu vào ban ñiŠu Hành  
 Trung ÐÖng gÒm: Chû tÎch, Phó chû tÎch, ThÜ kš, thû  

qÛy, và 3 vÎ cÓ vÃn, tÃt cä ÇÜ®c ñåi H¶i bÀu cho nhiŒm kÿ 5 næm. H† có th‹ ÇÜ®c tái cº thêm m¶t 
lÀn thÙ hai cho cùng m¶t chÙc vø.       

      
b)  Thành phÀn ÇÜ®c chÌ ÇÎnh trong Ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng là Linh Møc Tuyên Úy 
TrÜªng và Linh Møc  

 Tuyên Úy Phó; Linh Møc Tuyên Uš Phó thuôc. Dòng Tên,  
là Chánh Væn Phòng Bí ThÜ Trung ÐÖng C¶ng ñoàn ñÒng Hành tåi La Mã; và vÎ ThÜ Kí ñiŠu 
Hành Ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng. 

              
 c)  Ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng cÛng có th‹ n‰u thÃy  
 cÀn có thêm m¶t hay hai vÎ tÜ vÃn. 
              
22.  Ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng có trách nhiŒm vŠ: 
           

a) C° võ viŒc áp døng Nguyên T¡c Cæn Bän và ñiŠu LŒ T°ng Quát. 
        
b) Thi hành nh»ng ÇÜ©ng lÓi và quy‰t ÇÎnh có trong ñåi H¶i. 
           
c) Nâng Ç« các C¶ng Çoàn cÃp quÓc gia, khuy‰n khích và thúc ÇÄy s¿ h®p tác h° tÜÖng gi»a các 
quÓc gia và c° võ h† tham gia tích c¿c vào sÙ mŒnh toàn cÀu cûa C¶ng ñoàn ñÒng Hành. 
           
d) ñäm bäo viŒc Çåi diŒn ñÒng Hành trong các chÜÖng trình h®p tác quÓc t‰ ª bÃt cÙ nÖi nào khä 
dï, ví du nhÜ h®p tác v§i HiŒp H¶i Các T° ChÙc Công Giáo QuÓc T‰. Các vÎ Çåi diŒn này cuä 
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chúng ta nÖi nh»ng t° chÙc trên së tham d¿ ñåi HôÎ v§i tính cách quan sát hoæc Ban ñiŠu Hành 
Trung ÐÖng së Çåi diŒn thay cho các vÎ âœ.   

      
e) C° võ viŒc áp døng nh»ng giao huÃn cûa Giáo H¶i, Ç¥c biŒt là C¶ng ñÒng Vaticanô II và 
nh»ng tài liŒu liên hŒ.   

      
 f)  Khuy‰n khích các C¶ng ñoàn các quÓc gia và các       

C¶ng ñoàn khác, chia sÈ v§i nhau và v§i C¶ng ñoàn cÃp Toàn CÀu, tài liŒu, kinh nghiŒm, nhân 
s¿ và tÜ liŒu. 

          
g)  C° võ và khuy‰n khích nh»ng k‰ hoåch Ç¥c biŒt co’liên quan Ç‰n ÇiŠu 10 và 11.   

      
h)  Khuy‰n khích và tåo ÇiŠu kiŒn thuÆn l®i Ç‹ chu toàn các møc tiêu Çã ÇŠ ra.          

      
23. Ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng h†p m‡i næm ít nhÃt m¶t lÀn, thông báo cho tÃt cä các C¶ng ñoàn 

cÃp QuÓc Gia bi‰t các hoåt Ç¶ng cûa h†.     
      
24.  Trong ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng, các quy‰t ÇÎnh ÇÜ®c th‹ hiŒn qua phÜÖng cách nhÆn ÇÎnh v§i 

túc sÓ phi‰u hiŒn diŒn. Túc sÓ gÒm có 5 thành viên. 
               
25.  Ban ÇiŠu hành Trung ÐÖng duy trì m¶t bí thÜ Ç‹ th¿c thi ÇÜ©ng lÓi và thi hành các quy‰t ÇÎnh. 
              
26.  Ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng chÌ ÇÎnh viên Bí ThÜ Trung ÐÖng và xác ÇÎnh quyŠn hån cÛng nhÜ 

trách nhiŒm cûa væn phòng Bí thÜ. 
                   
27. TÃt cä væn thÜ liên låc có ÇŠ ÇÎa chÌ cûa Væn Phòng Trung ÐÖng Toàn CÀu ÇÜ®c coi nhÜ gºi cho 

Ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng. 
                   
28. ViŒc ÇŠ cº nh»ng Ùng viên vào các chÙc vø ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng phäi ÇÜ®c n¶p b¢ng væn 

bän Ç‰n Ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng ít nhÃt 6 tháng trÜ§c ñåi H¶i. ViŒc ÇŠ cº do C¶ng ñoàn cÃp 
QuÓc Gia n¶p qua ban ñiŠu Hành cûa quÓc gia Ãy. 

      
29.  Danh sách các Ùng viên chÙc vø Chû TÎch C¶ng ñoàn ñÒng Hành ÇÜ®c trình lên Tòa Thánh ít nhÃt 

ba tháng trÜ§c khi bÀu cº. 
          

C.  Thành LÆp C¶ng ñoàn M§i 
           
30.  M¥c dù C¶ng ñoàn ñÒng Hành là m¶t, tuy nhiên cÛng bao gÒm nhiŠu nhóm thu¶c C¶ng ñoàn 

CÃp QuÓc Gia, tùy theo nh»ng Ç¥c nét chung ho¥c liên quan Ç‰n lãnh th°.      
      
31.  C¶ng ñoàn cÃp Toàn CÀu chính thÙc thi‰t lÆp m¶t C¶ng ñoàn cÃp QuÓc Gia ª m¶t quÓc gia. 

Trong trÜ©ng h®p không th‹ thi‰t lÆp m¶t C¶ng ñoàn cÃp QuÓc Gia, C¶ng ñoàn cÃp Toàn Câù có 
th‹ thành lÆp vài C¶ng ñoàn trong m¶t quÓc gia ho¥c m¶t C¶ng ñoàn bao gÒm nhiŠu quÓc gia. 
ViŒc thi‰t lÆp m¶t C¶ng ñoàn m§i cÃp QuÓc Gia, tiên quy‰t phäi ÇÜ®c C¶ng ñoàn cÃp Toàn CÀu 
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chÃp thuÆn. S¿ chÃp thuÆn Ãy làm cho tân C¶ng ñoàn có ÇÀy Çû quyŠn l®i và b°n phÆn cûa m¶t 
thành viên. Tuy nhiên, quy‰t ÇÎnh Çó phäi ÇÜ®c ñåi H¶i xác nhÆn. 

                
32.  Giáo QuyŠn chính thÙc chuÄn nhÆn chÃp thuÆn m¶t C¶ng ñoàn cÃp QuÓc Gia, Vùng ho¥c ÇÎa 

phÜÖng là chính C¶ng ñoàn ñÒng Hành cÃp Toàn CÀu và ÇÜ®c tòa Thánh chuÄn nhÆn, v§i s¿ Üng 
thuÆn cûa Giám Møc ho¥c các Linh Møc có thÄm quyŠn; V§i C¶ng ñoàn ÇÜ®c thành lÆp ª nh»ng 
nÖi thu¶c Dòng Tên hay nh»ng trÜ©ng h®p do Dòng Tên ÇiŠu khi‹n, s¿ chÃp thuÆn chi‰u theo væn 
thÜ Tòa Thánh, là Cha BŠ Trên T°ng QuyŠn ho¥c cha Phó BŠ Trên  Dòng Tên, ngÜ©i Çåi diŒn giáo 
quyŠn trong TÌnh Dòng hay Linh Møc tuyên Úy. 

               
33.  M‡i C¶ng ñoàn cÃp QuÓc Gia, khi ÇÜ®c thành lÆp phäi chÃp nhÆn: 
   

a) Nguyên T¡c Cæn Bän và các ñiŠu LŒ T°ng Quát.    
b) Các quy‰t nghÎ Çã ÇÜ®c ñåi H¶i chÃp thuÆn.     
c) ñóng góp tài chánh do ban ñiŠu Hành cÃp Toàn CÀu Ãn ÇÎnh. 

         
  
34.  å) Liên quan Ç‰n quyŠn l®i và nghïa vø cûa c¶ng  
 ñoàn CÃp QuÓc gia, n‰u C¶ng ñoàn CÃp QuÓc gia không  

thi hành, áp døng ÇiŠu 33 nêu trên; Ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng cÃp Toàn CÀu së có biŒn pháp. 
ñåi H¶i cÃp   

 Toán CÀu dành quyŠn trøc xuÃt. 
  

b)  Lí do khai trØ thành viên khÕi C¶ng ñoàn ñÒng Hành Th‰ Gi§i: 
   

(1) C¶ng ñoàn không chÃp nhÆn Nguyên T¡c Cæn 
  Bän ñiêù LŒ T°ng Quát và các ñiêù lŒ HiŒn  
  Hành (Standing Orders); 
   

(2) C¶ng ñoàn không áp døng Nguyên T¡c Cæn Bän, ñiŠu LŒ T°ng Quát chi‰u theo các 
chÌ dÅn cuä  
C¶ng ñoàn ñÒng Hành cÃp Toàn Câù Çã ÇÜ®c nh¡c Ç‰n trong các væn kiŒn cÖ bän. 

   
  (3) M¶t C¶ng ñoàn không Çóng niên liÍm và cÛng 
  không giäi thích lí do. 
   
ñåi H¶i có quyŠn và b°n phÆn Ç‹ khai trØ C¶ng ñoàn cÃp QuÓc Gia theo nh»ng lí do nêu trên. Ban ñiŠu 
Hành Trung ÐÖng soån quy‰t ÇÎnh khai trØ, liên låc, giäi thích v§i v§i C¶ng ñoàn cÃp QuÓc Gia bÎ khai 
trØ và báo cáo cho ñåi HôÎ Ç‹ có quy‰t ÇÎnh thích nghi. 
  

D. C¶ng ñoàn CÃp QuÓc Gia 
 
35. M‡i C¶ng ñoàn CÃp QuÓc Gia là m¶t nhánh trong C¶ng Çoàn CÃp Toàn CÀu, thi‰t lÆp cho mình 

bän ÇiŠu lŒ phù h®p v§i Nguyên T¡c Cæn Bän và ñiŠu LŒ T°ng quát và các giai Çoån phát tri‹n 
C¶ng Çoàn cÃp quÓc gia Ãy. C¶ng ñoàn cÃp QuÓc Gia phäi dÎch nh»ng ñiŠu LŒ cuä C¶ng ñoàn 
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QuÓc Gia Ãy sang m¶t trong nh»ng ngôn ng» chính cuä C¶ng ñoàn cÃp Toàn Câù và phäi ÇÜ®c 
Ban ñiêù Hành Trung ÐÖng cÃp Toàn Câù xác chuÄn. Nh»ng ÇiŠu lŒ Ãy thÜ©ng liên quan Ç‰n: 

 
a) ChÃp nhÆn Nhóm viên gia nhÆp C¶ng Çoàn cÃp quÓc gia. 

  b) Møc tiêu và phÜÖng tiŒn C¶ng Çoàn cÃp quÓc gia. 
  c) MÓi tÜÖng quan v§i hàng Giáo PhÄm. 

 d) CÃu trúc Ç‹ l¿a ch†n ngÜ©i lãnh Çåo và quy‰t ÇÎnh công viŒc. 
e) Cách thÙc l¿a ch†n Çåi bi‹u tham gia ñåi h¶i cÃp toàn cÀu. 
f) Các vÃn ÇŠ cÀn thi‰t liên quan Ç‰n trÆt t¿ hiŒp nhÃt, phát tri‹n và sÙ mŒnh cûa C¶ng Çoàn 

cÃp quÓc gia. 
 
36. M‡i C¶ng Çoàn cÃp quÓc gia có th‹ thành lÆp C¶ng Çoàn cÃp Vùng, ñÎa phÆn, Giáo xÙ hay nh»ng 

nhóm phù h®p v§i s¿ phát tri‹n cûa c¶ng Çoàn Ãy. 
  
37. C¶ng Çoàn cÃp quÓc gia có th‹ thi‰t lÆp chÙc vø bí thÜ n‰u chÙc vø Ãy có møc Çích giúp ÇiŠu h®p, 

tÜ vÃn và c° võ. 
 
38. Các C¶ng Çoàn cÃp QuÓc Gia ÇÜ®c t¿ do quan hŒ v§i nhau cho nh»ng k‰ hoåch tông ÇÒ ho¥c 

nh»ng k‰ hoåch mà h† cùng quan tâm t§i. BÃt cÙ cÃu trúc nào thoát thai tØ nh»ng nhu cÀu âš, n‰u 
š ÇÎnh Çó ÇÜ®c th¿c hành trên danh nghïa C¶ng Çoàn cÃp QuÓc Gia, phäi ÇÜ®c làm rõ ràng và 
phäi ÇÜ®c s¿ chÃp thuÆn cûa Ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng. 

 
   E. C¶ng ñoàn ñÎa PhÜÖng 
 
39. a) ñoàn viên tham d¿ vào Ç©i sÓng C¶ng ñoàn ª mÙc Ç¶ nh»ng vòng ÇÒng tâm. Ÿ mÙc 

c¶ng Çoàn ÇÎa phÜÖng cÛng còn g†i là "ti‹u C¶ng Çoàn ñH" hay ÇÖn giän hÖn là "nhóm") là hình 
thÙc thích h®p nhÃt cho n‡ l¿c liên tøc chung trong Ç©i sÓng b¡t nguÒn tØ PhÜÖng Pháp Linh 
Thao. Nh»ng ti‹u c¶ng Çoàn này th¿c hành lÓi cÀu nguyŒn và mÓi liên låc khä dï giúp phát tri‹n 
ti‰n trình hòa nhÆp ÇÙc tin và cu¶c sÓng b¢ng cách tÃt cä nhóm viên thÜ©ng xuyên ki‹m Çi‹m låi 
ti‰n tri‹n tinh thÀn và công viŒc tông ÇÒ. 

    
b) Kinh nghiŒm cho thÃy r¢ng cuÓi cùng, tÓt nhÃt nh»ng c¶ng Çoàn này nên không qúa 12 
ngÜ©i có phÄm chÃt tÜÖng ÇÒng, cùng lÙa tu°i, nghŠ nghiŒp và gia cänh, và h† nên h†p hàng tuÀn 
ho¥c cÙ m‡i nºa tháng Ç‹ ti‰n trình ÇÜ®c liên tøc tØ phiên h†p này Ç‰n phiên h†p k‰ ti‰p. 

 
40. M‡i C¶ng Çoàn ÇÎa phÜÖng, trong C¶ng ñoàn l§n(m¶t trung tâm hay giáo h¶i ÇÎa phÆn hay C¶ng 

Çoàn CÃp QuÓc gia, hay bÃt cÙ ÇÖn vÎ nào khác thích h®p v§i nh»ng th¿c th‹ khác biŒt) ÇÙng ra 
chÎu trách nhiŒm thi hành ti‰n trình chÃp nhÆn Çoàn viên m§i, thi‰t lÆp chÜÖng trình, viŒc phøc vø 
và n¶I dung, th‹ thÙc các phiên h†p. TÃt cä Çoàn viên, cÙ m‡i th©i hån ÇÎnh kì, cùng nhau hiŒp 
dâng Thánh LÍ và chia sÈ trách nhiŒm Ç©i sÓng c¶ng Çoàn cûa h† và cûa C¶ng Çoàn cÃp l§n hÖn 
mà h† là m¶t thành phÀn. NhÜ th‰, toàn th‹ c¶ng Çoàn cùng quy‰t ÇÎnh tÃt cä các c¶ng viŒc ngoåi 
trØ nh»ng gì Çã trao cho cÃp lãnh Çåo.  
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41. a) Trách nhiŒm chính viŒc ÇiŠu h®p ª m‡i c¶ng Çoàn ÇÎa phÜÖng ÇÜ®c Çoàn viên trao cho ÇiŠu 
h®p viên, ngÜ©I ÇÜ®c Çoàn viên bÀu ra, ngÜ©i này h®p tác ch¥t chë v§i hÜ§ng dÅn viên và nh»ng 
ai có trách nhiŒm Çåi diŒn trong c¶ng Çoàn. 

    
b) HÜ§ng dÅn viên, ngÜ©i ÇÜ®c huÃn luyŒn kï theo ti‰n trình phát tri‹n I-Nhã, giúp c¶ng Çoàn 
nhÆn ÇÎnh nh»ng trång thái bi‰n chuy‹n Çang xäy ra trong m‡i cá nhân và trong c¶ng Çoàn, giúp 
h† gi» vÛng s¿ rõ ràng måch låc cûa møc tiêu và ti‰n trình CLC.  HÜ§ng dÅn viên giúp Ç« c¶ng 
Çoàn và ÇiŠu h®p viên tìm ra và xº døng các phÜÖng th‰ cÀn thi‰t cho tôi luyŒn và, sÙ mŒnh cûa 
c¶ng Çoàn.  S¿ tham d¿ cûa hÜ§ng dÅn viên và vai trò cûa h† trong Ç©i sÓng c¶ng Çoàn là ÇiŠu 
kiŒn cÀn Ç‹ Çåt t§i møc tiêu Çã ÇÎnh. HÜ§ng dÅn viên do c¶ng Çoàn ch†n l¿a v§i s¿ chÃp thuÆn 
cûa c¶ng Çoàn cÃp Vùng ho¥c cÃp QuÓc gia. 

 
 

F.   Tuyên Úy 
 
42. Tuyên Úy cÃp Toàn CÀu cûa C¶ng Çoàn ñÒng Hành cÃp Toàn cÀu do Tòa thánh chÌ ÇÎnh sau khi 

nhÆn danh sách tØ Ban ÇiŠu Hành Trung ÐÖng cÃp toàn cÀu. 
  
43. C¶ng Çoàn ñÒng Hành cÃp Toàn CÀu chÃp nhÆn vÎ phø tá T°ng Tuyên Úy là linh møc Dòng Tên, 

sau khi tham khäo v§i Ban ñiŠu Hành Trung ÐÖng, linh møc Dòng Tên này  
 do Cha BŠ Trên T°ng QuyŠn Dòng Tên b° nhiŒm và linh   

møc Dòng Tên phø tá T°ng Tuyên Úy, là chánh væn phòng Bí ThÜ Trung ÐÖng C¶ng ñoàn ñÒng 
Hành tåi La Ma~. 

 
44. Ban ÇiŠu hành Trung ÐÖng các cÃp quÓc gia, vùng, ÇÎa phÆn ho¥c nh»ng tuyên úy khác, ÇŠ nghÎ 

linh møc Tuyên Úy cho mình nhÜng viŒc b° nhiŒm dành cho gi§i chÙc có thÄm quyŠn. Nói 
chung, ª cÃp quÓc gia, vùng ho¥c, ÇÎa phÆn, tuyên úy là m¶t linh møc; trÜ©ng h®p Ç¥c biŒt, giaó 
quyŠn có th‹ b° nhiŒm ngÜ©i có tÜ cách, khä næng và luôn luôn Ç‹ š Ç‰n vai trò mà DH trông 
mong ª các vÎ Tuyên Úy (GP14). Thû tøc và cách thÙc b° nhiŒm nh»ng vÎ Tuyên Úy này phäi 
ÇÜ®c nêu rõ trong ÇiŠu luÆt cÃp quÓc gia. 

 
45. Ÿ cÃp ÇÎa phÜÖng, s¿ liên låc v§i vÎ tuyên úy thÜ©ng ÇÜ®c duy trì qua hÜ§ng dÄn viên. 
 
46. Nhiêm kì tuyên úy ª cÃp quÓc gia, vùng ho¥c ÇÎa phÆn là 4 næm. NhiŒm kì này có th‹ ÇÜ®c gia 

hån thêm. 
 

G. Tu Chính Nguyên T¡c Cæn Bän 
và các ñiŠu LuÆt t°ng quát 

 
47. S¿ thay Ç°i Ntcb và ñiêù lŒ T°ng quát phäi ÇÜ®c C¶ng Çoàn cÃp quÓc gia ÇŒ trình b¢ng væn bän 

lên Ban ñiŠu Hành Trung Ð§ng cÃp toàn cÀu, ít nhÃt sáu tháng trÜ§c ñåi H¶i. Các phó bän cûa 
nh»ng tu chính phäi ÇÜ®c ph° bi‰n Ç‰n các c¶ng Çoàn cÃp quÓc gia ít nhÃt 3 tháng trÜ§c h†p m¥t. 
ñ‹ ÇÜ®c chÃp thuÆn, tu chính án Ç‹ trình phäi h¶i Çû Ça sÓ 2/3 sÓ phi‰u trong ñåi H¶i. 
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48. Chính C¶ng Çoàn cÃp Toàn cÀu có th‹ thi‰t lÆp và tu chính các ÇiŠu lŒ v§i Ça sÓ 2/3 phi‰u trong 
ñåi H¶i, v§i ngoåi lŒ cûa ÇiŠu lŒ 21b, 29, 42 và 48 diÍn tä mÓi tÜÖng quan v§i Tòa Thánh. 

 
49. C¶ng Çoàn cÃp quÓc gia có th‹, n‰u cÀn, x‰p Ç¥t låi væn tØ bän NTCB và các ñiŠu LŒ cho dÍ hi‹u 

hÖn, tuy nhiên phäi gi» nguyên š n¶i dung và phäi ÇÜ®c Ban  ñiŠu Hành Trung ÐÖng cÃp Toàn 
cÀu chÃp thuÆn. 
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