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Cựu chủng sinh , tu sinh Giá o phâ ̣n Hưng Hóa , là người Ki tô
hữu đang số ng trong và ngoài điạ danh Giáo phâ ̣n Hưng Hóa
, mà
trước đây đã có một thời gian nhất định số ng ơn go ̣i Kitô hữu trong
bậc sống tu trì.
Nay đươ ̣c Bề trên Giáo phận quy tu ̣ thà nh mô ̣t Hội đoàn Công
giáo tiến hành mang tên: “Giới Cựu chủng sinh, tu sinh Giáo phận
Hưng Hóa” để giúp nhau củng cố Đức tin, gia tăng Đức câ ̣y và thực
thi Đức ái để làm chứng cho Chúa trong môi trường số ng theo đúng
tinh thầ n Kitô giáo và Ho ̣c thuyế t Xã hội của Giáo hội Công giáo.

Chƣơng I
DANH HIỆU – TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH
Điều 1: Danh hiêụ
1.1. Tên tiế ng Viê ̣t: Giới cựu chủng sinh , tu sinh Giáo phâ ̣n
Hưng Hóa.
1.2. Trụ sở: Trung tâm mu ̣c vu ̣ Hà Tha ̣ch , xã Hà Thạch , thị xã
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
1.3 Thánh Bổn mạng của Giới : Thánh Louis Martin và Marie
Zelie Guérin (25/10).
Điều 2 : Tôn chỉ
1. Tiến tới tổ chức thành một hiê ̣p hô ̣i tiń hữu Giáo dân số ng
tinh thầ n mế n Chúa yêu người.
2. Giúp nhau phát huy đời sống tin, câ ̣y, mế n trong các thành
viên và trong các gia điǹ h theo gương Thánh gia và Thánh quan thầy.
3. Liên kế t và hỗ trơ ̣ nhau phát huy đời số ng kinh tế và xã hô ̣i
trên nề n tảng nhữ ng giá tri ̣ đa ̣o đức của Tin m ừng, từ Giáo huấn Xã
hội của Giáo hội.
4. Cùng nhau góp phần xây dựng Giáo phận Hưng Hóa thành
mô ̣t cô ̣ng đoàn đức tin vững mạnh , một cộng đoàn cầu nguyện sốt
sắng, một cộng đoàn yêu thương và phu ̣c vu ̣ để loan báo Tin Mừng.
Điều 3 : Mục đích
1. Tâ ̣p hơ ̣p, đoàn kế t, đô ̣ng viên anh em cựu chủng sinh, tu sinh
tham gia sinh hoa ̣t Giới , góp phần hiện thực hóa đường hướng mục
vụ của Bề trên Giáo phâ ̣n ; nâng đỡ anh em trong Giới giúp nhau
thánh hóa bản thân , chung sức làm viê ̣c tông đồ , tân Phú c âm hóa
trong môi trường công viê ̣c của mình;
2. Là nòng cốt và tiên phong trong các hoạt động tông đồ và
phong trào hoa ̣t đô ̣ng đa ̣o đức , nâng cao lòng mế n Chúa , củng cố
Đức tin , noi gương Thánh Quan thầy của mình , thúc đẩy các thành
viên trong gia đình số ng đa ̣o nhiê ̣t thành;

3. Chăm sóc và bảo vê ̣ quyề n lơ ̣i chiń h đáng và hơ ̣p lẽ của
Giới; các thành viên trong Giới cộng tác với các thành phần khác
trong Giáo phận để cùng giúp nhau thăng tiến trong việc loan báo Tin
mừng và góp phầ n vào việc xây dựng và phát triể n Giáo phâ ̣n.
Chƣơng II
HỘI VIÊN CỦA GIỚI
Điều 4 : Hô ̣i viên
1. Là Kitô hữu trong Giáo phâ ̣n đã có thời gian sống ơn gọi tu
trì và đã tĩnh tâm nhập cuộc (tính từ năm 1987), tán thành quy chế và
tự nguyê ̣n gia nhâ ̣p Giới , đươ ̣c đa ̣i diê ̣n của Ban Đa ̣i Diê ̣n từ cấ p
Giáo xứ trở lên đồng ý giới thiệu thì được công nhận là hội viên.
2. Đối với nhữ ng anh em đã sống ơn gọi tu trì thời kỳ trước
năm 1987 mà tự nguyện tham gia Giới hoặc được cử làm công tác
Giới thì cũng đươ ̣c công nhâ ̣n là hô ̣i viên.
3. Và bất cứ tín hữu nam nữ nào khác mà nhiệt thành cộng tác
với những sinh hoạt của Giới, có thể được nhận là hội viên ái hữu
của Giới.
4. Ban đa ̣i d iê ̣n cấ p Giáo phâ ̣n quy đinh
̣ cu ̣ thể về việc công
nhâ ̣n, khai trừ, xóa tên hội viên phù hợp với quy chế của Giới.
Điều 5 : Nghĩa vụ
1. Chấ p hành Quy chế và các nghị quyết của Giới , tham gia
sinh hoa ̣t, hoạt động trong tổ chức Giới cấp Giáo xứ hoặc Giáo hạt.
2. Gương mẫu và giáo du ̣c các thành viên trong gia điǹ h về đời
số ng đa ̣o theo tinh thầ n Tin mừng.
3. Truyề n thu ̣ những hiể u biế t, kinh nghiê ̣m , kỹ năng , tri thức
của bản thân về Giáo hội cũng như xã hội cho các Kitô hữu khác.
4. Gương mẫu tham gia vào các hoạt động tông đồ và các sinh
hoạt đạo đức trong Giáo xứ.
5. Đóng hô ̣i phí đầ y đủ theo quy đinh
̣ của Giới.

Điều 6 : Quyề n lợi của hội viên
1. Được Giới hướng dẫn , tạo điều kiện để tham gia vào các
hoạt động tông đồ của Giới , của các hội đoàn khác và của Giáo xứ
trong Giáo phận.
2. Thực hiê ̣n quyề n dân chủ , bình đẳng trong sinh hoa ̣t , hoạt
đô ̣ng xây dựng Giới về những vấ n đề liên quan đế n cá nhân cựu
Chủng sinh, tu sinh và Giới.
3. Thảo luận và biểu quyết các công tác của Giới , ứng cử, đề cử
và bầu ra các Ban Đại Diện.
4. Được Giới tạo điều kiện để phát huy khả năng của mình ;
đươ ̣c giúp đỡ khi gă ̣p khó khăn, hoạn nạn.
5. Bản thân hay người bạn đời (vợ) được thăm hỏi khi ốm đau
và phúng viếng, xin lễ khi qua đời.
Chƣơng III
TỔ CHƢ́C CỦ A GIỚI
Điều 7: Nguyên tắ c tổ chƣ́c, hoạt động
1. Giới tổ chức , hoạt động theo Quy chế , vâng phu ̣c Bề trên
Giáo phận vô điều kiện dưới sự hướng dẫn của Linh mục đồng hành
và tuân thủ Pháp luật của Nhà nước.
2. Giới Cựu tu sinh, chủng sinh kế t hơ ̣p chă ̣t chẽ với các G iới
và Hội đoàn khác để thực hiện chức năng , nhiê ̣m vu ̣ của Giới theo
Quy chế và đường hướng của Bề trên Giáo phận.
3. Giới tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện , dân chủ ,
quyế t đinh
̣ theo đa số . Ban đa ̣i d iê ̣n xem xét , quyế t đinh
̣ bằng biể u
quyế t giơ tay ; trong những trường hợp quan trọng, Ban đại diện
quyết định bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Điều 8 : Tổ chƣ́c
1. Cấ p Giáo phâ ̣n có Ban đa ̣i diê ̣n của Giới cấ p G iáo phâ ̣n .
Thành viên trong Ban đ ại diện cấp Giáo phận hoặc đồng thời là
trưởng, (phó) trong các Ban đa ̣i diê ̣n của Giáo xứ, liên Giáo ha ̣t.
2. Cấ p liên Giáo hạt thì được phân chia thành 02 và có Ban đại
diện cấp Giáo hạt :
a. Giáo hạt Sơn Tây, Hà Nội, Hòa Bình.
b. Liên Giáo hạt : Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, và Lào Cai.
3. Cấ p Giáo ha ̣t có Ban đa ̣i d iê ̣n cấ p giáo ha ̣t (gọi tắt là cấp cơ
sở). Viê ̣c thành lâ ̣p Giới cựu chủng sinh, tu sinh cấ p cơ sở theo số hô ̣i
viên và theo ý muố n của nhóm hô ̣ i viên này hoa ̣t đô ̣ng theo đ iề u lê ̣
chung của Giới.
Điều 9 : Phố i hơ ̣p với các Giới và Hội đoàn khác
1. Những Giới, Hô ̣i đoàn khác trong Giáo phâ ̣n hoă ̣c trong các
Giáo xứ được mời tham dự trong ngày mừ ng lễ Thánh Quan thầy và
các sự kiện khác trong Giới.
Điều 10 : Tổ chƣ́c cấ p cơ sở
1. Giới cấ p cơ sở có quỹ riêng và hoa ̣t đô ̣ng theo nguyên tắ c
chung của Giới.
2. Ban đa ̣i d iê ̣n cấp cơ sở là thành viên Ban đ ại diện liên Giáo
hạt hoă ̣c do biể u quyế t cấ p cơ sở bầ u ra là Ban đ ại diện, nhiê ̣m kỳ 03
(ba) năm. Trường hơ ̣p đă ̣c biê ̣t có thể thay thế , Ban đại diện cấp Giáo
phâ ̣n chỉ đinh.
̣
3. Buổ i ho ̣p mă ̣t:
a. Thảo luận và thông qua báo cáo của Ban đại diện;
b. Thảo luận các vấ n đề do Bề trên yêu cầ u (nế u có) ;
c. Quyế t đinh
̣ phương hướng nhiê ̣m vu ̣ và kế hoa ̣ch
trong thời gian tới;
d. Thông qua báo cáo tài chiń h ;
e. Bầ u ra Ban đại diện.

công tác

Điều 11 : Ban đại diện cơ sở
1. Khi mãn nhiệm kỳ, Ban đại diện là người đại diện của Giới
cấ p cơ sở do toàn thể anh em bầ u ra . Số lươ ̣ng ủy viên Ban đ ại diện
do anh em quyế t đinh
̣ . Ban đại diện họp thường kỳ 03 (ba) tháng 01
(mô ̣t) lầ n, khi cầ n c ó thể họp bất thường. Ban đa ̣i diê ̣n bầ u trưởng
giới, phó trưởng giới, thư ký, thủ quỹ … không quá 1/3 hô ̣i viên.
2. Trưởng giới , phó trưởng giới họp thường kỳ
(một) lầ n, khi cầ n có thể ho ̣p bấ t thường.

01 tháng 01

3. Ban đại diện có nhiệm vụ:
a. Hướng dẫn các hô ̣i viên thực hiê ̣n Quy chế của Giới và các
quyế t đinh
̣ của cấ p cơ sở, các chủ trương của Ủy ban Mục vụ G iáo
dân và của Bề trên Giáo phâ ̣n có liên quan đế n Giới và các hoa ̣t đô ̣ng
tông đồ giáo dân.
b. Đinh
̣ kỳ chủ động báo cáo với Ban đ ại diện liên Giáo hạt
hoă ̣c Giáo phâ ̣n; với sự giúp đỡ của Linh mu ̣c Quản xứ , Hô ̣i đồ ng
Giáo xứ và các Hội đoàn khác để xây dựng chương trình công tác
(các hoạt động tông đồ…) và phối hợp thực hiê ̣n nhiê ̣m vu ̣.
c. Sơ kế t , tổ ng kế t công tác Giới , chuẩ n bi ̣và triê ̣u tâ ̣p họp mặt
khi kế t thúc nhiê ̣m kỳ.
d. Tổ chức thi đua và khen thưởng (nế u có).
Điều 12 : Ban Đa ̣i diêṇ liên Giáo hạt
1. Trưởng Ban đ ại diện liên Giáo hạt là ủy viên Ban đ ại diệ n
cấ p Giáo phâ ̣n và do Ban đại diện cấp này chỉ định. Số lươ ̣ng Ban dại
diê ̣n liên Giáo hạt do đa ̣i hô ̣i của Giới quyế t đinh.
̣
2. Trưởng Ban đại diện liên Giáo hạt có nhiệm vụ tham mưu và
nhâ ̣n sự chỉ đa ̣o của Trưởng Ban đại diện cấp trên , của L inh mục
Quản xứ, của Hội đồng Giáo xứ ; hướng dẫn , kiể m tra, đôn đố c hoa ̣t
đô ̣ng của cấ p cơ sở , là đầu mối liên lạc giữa liên Giáo hạt và Ban đ ại
diê ̣n cấ p Giáo phâ ̣n.
Điều 13 : Ban đại diện Giáo phận
1. Ban đại diện Giới Cựu chủng sinh , tu sinh Giáo phâ ̣n do anh
em toàn Giới bầ u ra và được Bề trên Giáo phâ ̣n phê chuẩn.

2. Ban đại diện có nhiệm vụ làm tham mưu cho Bề trên và nhâ ̣n
sự chỉ đa ̣o của Bề trên về công tác Giới và về các hoa ̣t đô ̣ng tông đồ
khác phù hợp với điều kiện cụ thể của Giáo họ, Giáo xứ; hướng dẫn ,
kiể m tra, đôn đố c hoa ̣t đô ̣ng của Ban đ ại diện liên Giáo hạt và cơ sở ;
sơ kế t, tổ ng kế t công tác , báo cáo định kỳ với Bề trên Giáo phận , với
UBMV Giáo dân và thực hiê ̣n công tác thi đua khen thưởng.
Điều 14 : Nhiêm
̣ vu ̣ Ban đại diện
Ban đa ̣i diê ̣n là cơ quan lañ h đa ̣o cao n hấ t của Giới , có những
nhiê ̣m vụ sau đây:
1. Tổ chức thực hiê ̣n Nghi ̣quyế t của anh em , Quy chế Giới, các
chủ trương công tác của Giới và của Bề trên Giáo phận giao phó;
2. Quyế t đinh
̣ quy chế làm viê ̣c , các phong trào hoạt động tông
đồ và các hoa ̣t đô ̣ng khác của cấp cơ sở;
3. Bầ u Ban thường vu ̣ với số lươ ̣ng do Ban đại diện quyết định.
4. Ban đa ̣i diê ̣n ho ̣p thường kỳ 01(mô ̣t) năm 01(mô ̣t) lầ n và có
thể ho ̣p bất thường khi cầ n thiế t.
Điều 15. Ban Thƣờng vu ̣
Ban Thường vu ̣ thay mă ̣t
nhiê ̣m vu ̣:

Ban đại diện giữ a hai kỳ ho ̣p , có

1. Chỉ đạo thực hiện các nghị quyế t của Giới, của Ban đại diện;
2. Chuẩ n bi,̣ triê ̣u tâ ̣p các hô ̣i nghi ̣của Ban đa ̣i diê ̣n;
3. Ban Thường vu ̣ ho ̣p thường kỳ 03 (ba) tháng 01 (mô ̣t) lầ n và
họp bất thường khi cần.
Điều 16 : Trƣởng giới và các Phó trƣởng giới
Trưởng giới và các Phó trưởng giới là bô ̣ phâ ṇ trường trực, thay
mă ̣t Ban t hường vu ̣ điề u hành hoa ̣t đô ̣ng của Gi ới theo nghị quyết
của Ban đại diện.
Trưởng giới là người đa ̣i diê ̣n cho Giới trước Bề trên Giáo
phâ ̣n, các Phó trưởng giới được Ban thường vu ̣ phân công công tác
cụ thể, trong đó Phó trưởng giới thường trực điề u hành hoa ̣t đô ̣ng của
Giới khi Trưởng giới vắng mặt.

Chƣơng IV
TÀI CHÍNH CỦA GIỚI
Điều 17 : Tài chính
Tài chính của Giới gồm :
1. Quỹ giới (đươ ̣c trić h 20% từ quỹ các cấ p cơ sở );
2. Tài trợ của các cá nhân, tổ chức từ thiê ̣n;
Điều 18 : Các khoản chi
1. Chi cho tổ chức ngày lễ Thánh Quan thầy;
2. Xin lễ cầu cho hô ̣i viên qua đời;
3. Các khoản chi khác.
Điều 19 : Quản lý và sử dụng tài chính của Giới
Các cấp cơ sở thu quỹ từng hội viên và nộp về quỹ chung của
Giới 20% theo đúng Điề u 17 trong Quy chế này .
Các cấp cơ sở quyết định các khoản chi thăm hỏi hội viên ốm
đau, hoạn nạn, phúng viếng (các cấp cơ sở thống nhất các khoản chi
đồ ng nhấ t trong toàn Giáo phâ ̣n , khi cầ n thiế t có sự thay đổ i thì phải
đưa ra biể u quyế t trong ngày gặp mặt anh em gầ n nhấ t).

Chƣơng V
KHEN THƢỞNG VÀ XƢ̉ LÝ VI PHẠM
Điều 20 : Khen thƣởng
1. Tổ chức Giới cấ p cơ sở , hô ̣i viên , Ban điều hành Giới có
thành tích được Giới biểu dương và đề nghị Uỷ ban Mu ̣c vu ̣ G iáo
dân tă ̣ng giấ y khen, bằ ng khen;
2. Tổ chức Giới cấ p Giáo phâ ̣n , các cá nhân trong Ban đại diện
của cấp này có thành tích xuất sắc được tổ chức Giới đề nghị Bề trên
Giáo phận khen thưởng.
Điều 21 : Xƣ̉ lý vi pha ̣m
1. Hội viên và Ban điều hành giới có các hành vi , lời nói làm
tổ n ha ̣i đế n danh dự , uy tiń của Giới và Bề trên thì tùy theo mức đô ̣
vi phạm mà góp ý , nhắ c nhở . Trong trường hợp nghiêm trọng, việc
khai trừ hội viên phải được quá nửa số hội viên đồng thuận và được
sự phê chuẩn của Bề trên Giáo phận.
2. Ban thường vu ̣ quy đinh
Giới
̣ cu ̣ thể về xử lý vi pha ̣m của
phù hợp với quy chế của Giới và quy chế của Hội đồng Giáo xứ.

Chƣơng VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀ NH
Điều 22 : Sƣ̉a đổ i, bổ sung Quy chế
1. Chỉ có hội nghị triệu tập quá bán tổng số hội viên trong Giới
mới có quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế ;
2. Viê ̣c sửa đổ i , bổ sung Quy chế phải đươ ̣c quá bán trong số
hô ̣i viên dự hội nghị mă ̣t tán thành và phải đươ ̣c Bề trên Giáo phâ ̣n
phê chuẩ n.
Điều 23 : Hiêụ lƣ̣c thi hành
1. Quy chế Giới Cựu chủng sinh , tu sinh Giáo phận Hưng Hoá
gồ m 06 (sáu) Chương, 23 (hai mươi ba) Điề u, đã đươ ̣c toàn thể Giới
thông qua ngày 31 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành theo
quyế t đinh
̣ phê chuẩ n của Bề trên Giáo phận.
2. Căn cứ các quy đinh
̣ của Giáo luâ ̣t về các Hô ̣i đoà n và Quy
chế Giới c ựu chủng sinh , tu sinh, Ban đa ̣i diê ̣n Giới c ựu chủng sinh ,
tu sinh có trách nhiê ̣m hướng dẫn thực hiện quy chế này ./.
Sơn Tây, ngày 22 tháng 10 năm 2017
PHÊ CHUẨN
CỦA BỀ TRÊN GIÁO PHẬN

Gioan Maria Vũ Tấ t
Giám mục

