NỘI QUY CHUNG BTTCBLC.















Tuổ i từ 25 trở lên. Nế u vì lớn tuổ i không lái xe đươ ̣c hoặc sức khỏe yế u vì bệnh,
thì xin miễn gia nhập.
Đã chiụ các bí tić h: Rửa Tội, Rước Lễ Lầ n Đầ u và Thêm Sức. Siêng năng cử hành
bí tích Hòa Giải.
Nế u đang có gia điǹ h và đang số ng với người phố i ngẫu, thì phải có bí tić h Hôn
Nhân.
Phải ghi danh vào Giáo Xứ hoặc Giáo họ, hăng say sinh hoa ̣t đóng góp và nhiệt
tiǹ h phu ̣c vu ̣.
Nế u không hiệp dâng thánh lễ thường xuyên trong Giáo Xứ hoặc Giáo họ hằ ng
tuầ n, thì xin miễn gia nhập.
Gia cảnh có thanh danh tố t và số ng đa ̣o gương mẫu tố t.
Không xić h mích, không nhiề u chuyện và nói xấ u về bấ t cứ ai.
Phải tôn tro ̣ng chiń h mình, tôn tro ̣ng lẫn nhau và giữ thể diện cho toàn Ban
TTVCBLC và toàn Giáo Xứ cũng như Giáo họ.
Không dùng diễn đàn công cộng để đóng góp ý kiế n. Xin đế n gặp riêng với những
người có trách nhiệm.
Nế u có những hành vi xấ u và lỗi đức bác ái, thì sẽ bi mơ
̣ ̀ i ra khỏi Ban TTVCBLC.
Tham dự tiñ h tâm, ho ̣c hỏi huấ n luyện về tiń lý, thầ n ho ̣c, và những hiể u biế t
thông du ̣ng về Đa ̣o để truyền đạt Lời Chúa và sống đạo một cách sốt sắng hơn.
Tham dự Chầ u Thánh Thể đề u đặng, đặc biệt mỗĩ khi được trao phó nhiệm vụ
này.
Phải tỏ lòng sùng kính Thánh Thể một cách đặc biệt tuyệt đố i qua lời nói, hành
động, tác phong và y phu ̣c.
Y phu ̣c cả nữ lẫn nam: áo sơ mi trắ ng, áo vét đen, quầ n đen (hoặc áo Alba, tuỳ
theo huấn thị của các Cha).




Nam giới: phải có cà-va ̣t, không áo thung quầ n short hoặc quầ n jean.
Nữ giới: không quầ n bó sát, không váy ngắ n quá bắ p chân. Không nên mặc áo
có cổ hở sâu. Không nên ta ̣o sự chú ý quá nhiề u về chiń h bản thân miǹ h.
Riêng chỉ có: Tế t Nguyên Đán, Phu ̣c Sinh và Giáng Sinh, thì được mặc áo dài
cổ kiń h truyề n thố ng Việt Nam, không fashion loè loe ̣t. (Nếu có áo Alba thì
mặc áo Alba.)

 Nhiệm kỳ phu ̣c vu ̣ là 2 năm. Sau 2 năm, phải xin ghi danh la ̣i.
 Mỗi 2 năm, tên của TTVCBLC phải đươ ̣c gửi lên Cha Chánh Xứ và Cha Đặc
Trách Giáo họ và phải tham dự khoá huấn luyện và Nghi Thức Sai Đi.
 Xin go ̣i báo cho Trưởng Nhóm biế t khi đau yế u hoặc có việc không thể phu ̣c vu ̣
trong tuầ n.
 Nế u ngưng và chấ m dứt phu ̣c vu ̣, xin thông báo trước cho trưởng Nhóm.
 Không tự ý mời người khác thay thế miǹ h. Không tự ý mời người khác vào khi
chưa ghi danh.
 Muố n giới thiệu thành viên mới, xin đề nghi ̣người ấ y gặp Cha Xứ hoặc Cha Đặc
Trách và Trưởng nhóm.

