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Chương I 

DANH HIÊỤ – TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH 

 

Điều 1: Danh hiêụ 

1. Hiệp hội gồm những người tín hữu chuyên lo cầu nguyện 

bằng Kinh Mân Côi được gọi là Hiệp Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân 

Côi hay Hiệp Hội Kinh Mân Côi và được gọi tắt là Hội Mân Côi. 

2. Trụ sở: Trung tâm muc̣ vu ̣Hà Thac̣h , xã Hà Thạch , thị xã 

Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Thánh Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi (07/10). 

Điều 2 : Tôn chi ̉

Tôn chỉ của Hội là lấy Kinh Mân Côi làm phương thức:  

1. Để nhờ Mẹ Maria và cùng với Mẹ Maria mà chúc tụng, ngợi 

khen và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi; 

2. Tôn kính Mẹ Maria; 

3. Thánh hoá bản thân và tha nhân; 

4. Đẩy lui sự dữ và ma quỷ. 

Điều 3 : Mục đích 

Mục đích của Hội Mân Côi là dùng Kinh Mân Côi để: 

1. Cầu nguyện cho Hội Thánh địa phương cũng như hoàn vũ; 

2. Cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục; 

3. Cầu nguyện cho người có tội biết ăn năn trở về với Chúa, 

người chưa nhận biết Chúa có cơ hội tin nhận Chúa; 

4. Cầu nguyện cho những người đang đau khổ, bệnh tật ….; 

5. Cầu nguyện cho thế giới; 

6. Cầu nguyện cho quê hương, dân tộc; 
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7. Xin một ơn gì, đặc biệt là xin cho khỏi những bệnh tật nguy 

hiểm và ngày càng thêm thánh thiện hơn;  

8. Cầu nguyện cho công việc truyền giáo và các sứ vụ khác của 

Giáo hội; 

9. Cầu nguyện cho các tu sĩ Đa Minh và các hội viên đang sống 

cũng như đã qua đời... 

 

Chương II 

THUÂN NHẬN - BỔN PHẬN - QUYỀN LỢI - THẢI HỒI 

 

Điều 4 : Thâu nhận và hết tư cách hội viên 

1. Chiếu theo Thủ Bản Hiệp Hội Rất Thánh Mân Côi - số 16, 

người công giáo đến tuổi khôn (7 tuổi trở lên) đều có thể gia nhập 

Hội Mân Côi.  

2. Chiếu theo Thủ Bản Hiệp Hội Rất Thánh Mân Côi - số 17, ai 

đã gia nhập hội đoàn nào rồi, mà trong hội đoàn đó có bổn phận lần 

hạt Mân Côi, thì cũng có thể gia nhập Hội Mân Côi; và khi hoàn 

thành bổn phận lần hạt Mân Côi trong hội đoàn đó thì cũng được coi 

là hoàn thành bổn phận lần hạt Mân Côi đối với Hội Mân Côi miễn 

là có ý chỉ như thế. 

3. Chiếu theo Thủ Bản Hiệp Hội Rất Thánh Mân Côi - số 18, 

người muốn gia nhập Hội Mân Côi phải ghi danh với Ban Điều Hành 

(BĐH) Hội Mân Côi (HMC) của Giáo họ hoặc Giáo xứ mình. 

4. Cuối tháng 10 mỗi năm, BĐH HMC Giáo hạt cập nhật số hội 

viên trong hạt và gửi về cho BĐH HMC Giáo phận. 

5. Một người đã gia nhập chính thức Hội Mân Côi sẽ hết tư 

cách hội viên khi đương sự tự ý xin xoá tên khỏi Hội Mân Côi hoặc 

bị thải hồi bởi những chế tài của Giáo luật. 
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Điều 5 : Bổn phận 

Hội viên có thể đọc riêng, đọc chung với gia đình hay chung 

với cộng đoàn tuỳ theo hoàn cảnh, điều kiện và thời gian của mình, 

để chu toàn bổn phận theo 1 trong 3 cấp độ sau (x. Thủ Bản số 10): 

1. Cấp độ I: Đọc 5 chục Kinh Mân Côi mỗi ngày. 

2. Cấp độ II: Đọc 20 chục trong một tuần (tương đương 3 chục 

mỗi ngày), và đọc cả 4 mùa: Vui - Sáng - Thương - Mừng. 

3. Cấp độ III: Đọc 15 chục trong một tuần, tương đương 15 

ngắm hay 15 mầu nhiệm. 

Để tránh cho lương tâm khỏi áy náy, khi vì hoàn cảnh hay vì lý 

do chính đáng, hội viên không chu toàn được bổn phận của mình thì 

không mắc bất kỳ một tội trọng hay nhẹ nào. 

Điều 6 : Quyền lợi  

1. Được thông chia các công nghiệp, các việc lành phúc đức 

của toàn thể hội viên khắp thế giới khi còn sống, lúc sinh thì và sau 

khi đã qua đời. Do đó, toàn thể hội viên đã thực hiện khẩu hiệu: “Một 

người làm cho tất cả, tất cả làm cho một người.” 

2. Ngoài ra, do đặc ân của Linh mục Tổng quyền Bartholomeo 

de Comatiis vào năm 1484, các hội viên còn được thông chia công 

nghiệp của các thánh nam nữ, các tu sĩ Dòng Đa Minh đã, đang và sẽ 

lập được do Thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, việc tông đồ bác ái hay 

truyền giáo.  

3. Đặc ân ở khoản 2 đã được các vị có thẩm quyền trong Dòng 

tiếp tục chấp thuận, nhất là đã được Đức Giáo hoàng Lê-ô X châu 

phê ngày 02/10/1520.  
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Chương III  

TỔ CHỨC CỦA HỘI 

 

Điều 7: Ban điều hành 

1. Thành viên trong Ban Điều Hành (BĐH) Hội Mân Côi 

(HMC) gồm: Trưởng, Phó nội vụ, Phó ngoại vụ, Thư ký và Thủ quỹ 

(thư ký và thủ quỹ có thể kiêm nhiệm). 

2. Nhiệm vụ của BĐH: 

2.1. Hội trưởng chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành tất 

cả mọi sinh hoạt trong hội.  

2.2. Hội phó cộng tác với hội trưởng trong việc điều hành hội.  

2.3. Thư ký chịu trách nhiệm ghi chép và lưu giữ sổ sách và 

giấy tờ liên quan đến hội.  

2.4. Thủ quỹ chịu trách nhiệm trong việc thu và chi dưới sự 

điều hành của hội trưởng và BĐH. 

3. BĐH HMC gồm có 04 cấp: Giáo họ, Giáo xứ, Giáo hạt và 

Giáo phận. 

Điều 8: Nhiệm kỳ 

1. Nhiệm kỳ của BĐH HMC các cấp là 04 năm (theo nhiệm kỳ 

của Hội đồng Giáo xứ).  

2. Từ tháng 8 trong năm mãn nhiệm, phó BĐH HMC sẽ triệu 

tập bầu cử, để BĐH nhiệm kỳ mới có thể ra mắt vào dịp mừng lễ 

Đức Mẹ Mân Côi (07/10).  

Điều 9: Bầu cử 

1. Các hội viên đề cử những người có khả năng, đạo đức và 

nhiệt tình để bầu ra BĐH HMC. 

2. Cách thức và tiến trình bầu cử như sau: 
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2.1. Bầu bằng phiếu kín và không quá ba lần bỏ phiếu. 

2.2. Trong lần bỏ phiếu thứ nhất, ứng viên đạt số phiếu cao 

nhất với đa số tương đối (51/100) thì trúng cử và là hội trưởng. Nếu 

người cao phiếu nhất không đạt số phiếu đa số tương đối, phải bỏ 

phiếu lần thứ hai. 

2.3. Trong lần bỏ phiếu thứ hai, ứng viên cao phiếu nhất vẫn 

chưa đủ số phiếu đa số tương đối (51/100), phải bầu cử lần thứ ba. 

2.4. Lần bỏ phiếu thứ ba, ứng viên có số phiếu cao nhất, dù 

không đạt số phiếu đa số tương đối (51/100), vẫn trúng cử với chức 

vụ là hội trưởng. Bốn người có số phiếu cao tiếp theo được trúng cử 

vào BĐH. Các chức vụ còn lại sẽ do hội trưởng sắp xếp sao cho phù 

hợp với khả năng của mỗi ứng viên. 

Điều 10: Bầu ban điều hành các cấp 

1. BĐH Giáo họ: Hội viên đề cử từ bảy đến chín người. BĐH 

HMC Giáo xứ chịu trách nhiệm bầu cử và phải thông qua Linh mục 

Quản xứ. Cách thức và tiến trình bầu cử theo điều 9. 

2. BĐH Giáo xứ: Cử tri đoàn bầu BĐH HMC cấp Giáo xứ là 

tất cả các thành viên BĐH HMC của các Giáo họ trong xứ. BĐH 

Giáo hạt chịu trách nhiệm bầu cử và phải thông qua Linh mục Quản 

xứ. Cách thức và tiến trình bầu cử theo điều 9. 

3. BĐH Giáo hạt: Cử tri đoàn bầu BĐH HMC cấp Giáo hạt 

gồm trưởng và phó BĐH HMC của các Giáo xứ. BĐH Giáo phận 

chịu trách nhiệm bầu cử và phải thông qua Linh mục đặc trách của 

UBMVGD tại Giáo hạt. Cách thức và tiến trình bầu cử theo điều 9. 

4. BĐH Giáo phận: Trưởng và phó BĐH HMC các Giáo hạt là 

thành viên của BĐH HMC cấp Giáo phận. UBMVGD Giáo phận 

chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, hiệp thương với các vị trúng cử và 

phân nhiệm. Cách thức và tiến trình bầu cử theo điều 9.  
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Chương IV   

SINH HOẠT CHUNG 

 

Điều 11: Cấp Giáo họ 

1. Mỗi tuần có một giờ cầu nguyện chung như lần chuỗi Mân 

Côi hay Chầu Thánh Thể. 

2. Họp chung toàn Hội ít nhất một năm hai lần. Còn BHĐ họp 

ít nhất ba tháng một lần. 

Điều 12: Cấp Giáo xứ 

1. BĐH HMC Giáo xứ sắp xếp tổ chức lễ bổn mạng Đức Mẹ 

Mân Côi một cách long trọng vào ngày 07/10 hàng năm, hoặc một 

ngày khác thuận tiện trong tháng này. Mỗi năm HMC Giáo xứ nên 

tĩnh tâm một lần vào dịp chuẩn bị mừng lễ bổn mạng. 

2. Họp chung toàn Hội ít nhất một năm một lần. Còn BHĐ họp 

ít nhất ba tháng một lần. 

Điều 13: Cấp Giáo hạt 

1. BĐH HMC Giáo hạt sắp xếp tổ chức một cuộc gặp mặt 

chung (chia sẻ, lần chuỗi, Thánh lễ …) ít nhất hai năm một lần.  

2. BĐH Giáo hạt họp ít nhất sáu tháng một lần. 

Điều 13: Cấp Giáo phận  

1. Trong mỗi nhiệm kỳ, BĐH HMC Giáo phận sắp xếp tổ chức 

Đại hội chung cho mọi hội viên một lần vào thời gian và địa điểm 

thuận tiện. 

2. BHĐ họp ít nhất hai lần một năm. 
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Điều 14: Tông đồ - Bác ái 

1. Các hội viên tham gia một cách tích cực vào các hoạt động 

tông đồ và bác ái tại Giáo họ, Giáo xứ của mình theo khả năng của 

từng người. 

2. Hội Mân Côi tại mỗi Giáo họ, Giáo xứ có thể gây quỹ cho 

những sinh hoạt chung của Hội. Cần tránh lãng phí. Sổ sách thu chi 

cần phải rõ ràng và công khai. 

3. Khi Hội Mân Côi cấp Giáo hạt tổ chức những sinh hoạt 

chung cần đến tài chính thì mời gọi đóng góp từ các Hội Mân Côi 

trong Giáo hạt. 

4. Khi Hội Mân Côi cấp Giáo phận tổ chức Đại hội thì mời gọi 

đóng góp từ tất cả các Hội Mân Côi trong Giáo phận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 15 : Sửa đổi, bổ sung Quy chế 

1. Chỉ có hội nghị triệu tập quá bán tổng số hội viên trong Hội 

mới có quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế; 

2. Viêc̣ sửa đổi , bổ sung Quy chế phải đươc̣ quá bán trong số 

hôị viên dự hội nghị có măṭ tán t hành và phải được Bề trên Giáo 

phâṇ phê chuẩn. 

Điều 16 : Hiêụ lưc̣ thi hành 

1. Quy chế Hội Mân Côi Giáo phận  Hưng Hoá gồm 05 (năm) 

Chương, 16 (mười sáu) Điều, đa ̃đươc̣ BĐH lâm thời của Hội Mân 

Côi thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Giáo xứ Trù Mật và có 

hiêụ lưc̣ thi hành theo quyết điṇh phê chuẩn của Bề trên Giáo phận. 

2. Căn cứ các quy điṇh của Giáo luâṭ về các  Hôị đoàn và Quy 

chế Hội Mân Côi Giáo phận Hưng Hóa, BĐH HMC có trách nhiệm 

hướng dâñ thưc̣  hiện quy chế này./. 

Sơn Tây, ngày 22 tháng 11 năm 2018 

PHÊ CHUẨN  

CỦA BỀ TRÊN GIÁO PHẬN 

 

 

Gioan Maria Vũ Tất 

Giám mục 


