
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sau Phúc Âm, linh mục ra giữa bàn thờ đứng quay xuống giáo dân nói vài lời giải thích ý nghĩa 

Lễ Tuyên Hứa.  Sau đó, người hướng dẫn gọi tên các đoàn viên tuyên hứa.  Mỗi đoàn viên được 

gọi trả lời: " có mặt " và lên vị trí đã được ấn định.   Cờ Đoàn được thủ kỳ cầm đứng ở vị trí đã ấn định. 

 

LM: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến cải thiện tâm hồn chúng con.  

ĐV:  Và hãy hoán cải khắp trần gian. 

LM: Chúng ta hãy cầu nguyện: 

 Lạy Chúa là Đấng đã dùng ánh sáng Chúa Thánh Thần Thần để giáo huấn tâm hồn tín hữu. 

Xin cho chúng biết nhớ ơn Người mà thêm lòng mến chuộng những điều ngay chính và luôn luôn 

được an ủi vui mừng trong cùng một Chúa Thánh Thần. Vì Đức Kitô Chúa chúng con.  

ĐV:  Amen. 

 

Nghi thức làm phép huy hiệu  

 

Tất cả cùng qùy và đọc kinh Đoàn Viên: 

 Lạy Chúa Giêsu, con là ( nói tên của mình ra )/ hôm nay xin đến dâng mình cách riêng cho 

Thánh Tâm Chúa/ để xin Chúa tha thứ những lỗi lầm con đã vấp phạm/ và để tuyên hứa gia nhập 

vào Đoàn Liên Minh Thánh Tâm của Chúa./ 

 Thật Chúa đã thương yêu chúng con/ như người cha thương con cái mình./  Nhờ Bí Tích Rửa 

Tội,/ chúng con đã trở nên con cái Chúa./  Nhưng nhiều lần nhiều cách/ chúng con đã lỗi phạm,/ 

không tuân giữ luật Chúa và luật  Giáo hội:/ như bỏ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc,/ không 

năng đi xưng tội và rước Mình  Thánh Chúa,/  biếng nhác việc đọc kinh sớm tối,/ ngại làm công 

việc bác ái từ thiện,/ không dám bênh vực quyền lợi Chúa và Hội Thánh Chúa./ 

 

(Người cầm cờ hạ cờ xuống)  

(Anh em đoàn viên giơ tay ngay vai và tuyên hứa)     → 

 

Lễ Nghi Tuyên Hứa 

( hay Nhập Đoàn LMTT) 

 



 

Lạy Chúa,/ từ nay con quyết chí sửa mình/ và xin long trọng tuyên hứa: 

 - Tuân giữ các ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. 

 - Giữ đức tiết độ trong lời nói và việc làm. 

 - Vâng phục quyền giáo huấn Giáo Hội về mọi lãnh vực đạo đức, công bằng xã hội. 

 - Đáp ứng lại tình yêu bao la Thánh Tâm Chúa, bằng cách: 

 + Đọc kinh dâng ngày để kết hiệp với Hy lễ Chúa hằng dâng trên bàn thờ. 

 + Tham dự và Rước lễ đền tạ ít nhất mỗi tháng một lần. 

 + Phục vụ cộng đoàn dân Chúa để mọi người yêu mến Thánh Tâm Chúa. 

 

(Người cầm cờ nâng cờ lên, anh em tuyên hứa để tay xuống) 

(Chủ sự nói vài lời khích lệ và hỏi tiếp)  

 

LM: Một lần nữa tôi xin hỏi lại, anh em có quyết tâm giữ những lời hứa ấy không? 

 

( Thủ kỳ hạ cờ xuống ) 

( Các anh em tuyên hứa giơ tay lên ngay vai và thưa) 

 

ĐV:  Chúng con xin trung thành hứa giữ như vậy. 

 

( Đọc xong, hạ tay xuống, thủ kỳ đưa cờ lên )  

 

LM: Chúng ta hãy cầu nguyện: 

 Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa nhận lấy những lời hứa các đoàn viên vừa mới dâng lên Chúa để 

chứng tỏ lòng họ thành thực kính mến Rất Thánh Trái Tim Chúa và hăng hái làm cho Chúa hiển trị 

trong linh hồn họ, trong gia đình họ và trong toàn cả xứ sở họ.  Xin Chúa ban ơn cho họ được trung 

thành giữ những lời hứa ấy và sống xứng đáng là những tông đồ Chúa.  

 Nhân danh Đức Giám Mục địa phận, tôi xin nhận anh em vào Liên Đoàn (hay Đoàn) LMTT Giáo 

phận (hay Cộng Đoàn...).  Từ nay anh em được hưởng những ân huệ trong phong trào và chính hôm 

nay, nhân buổi tuyên hứa này, anh em được hưởng nhờ một ơn toàn xá. 

 

Chủ sự trao huy hiệu: 

 Anh em hãy lãnh nhận huy hiệu này.  Chớ gì nó nhắc nhớ mỗi người anh em được ơn trung 

thành bền đổ và ơn cứu rỗi trong giờ sau hết. 

TC: Amen.           ( Ban Thủ Lãnh Đoàn lên giúp đoàn viên gắn huy hiệu vào áo.)  

Đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính với ý cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng,. 

 

Linh mục giới thiệu Đoàn Viên mới gia nhập chính thức vào đoàn LMTT với cộng đoàn. 
 


