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theo giáo huấn của Chúa Giêsu cho thánh nữ Faustina 

và dựa trên Lời Chúa 

 

        toitolongthuongxot@gmail.com       (+33)6.35.37.35.35 

www.serviteursdelamisericorde.org             8 rue des Mézées F-77000 VAUX LE PENIL 

 

 bằng  SỰ CẦU NGUYỆN 

 bằng LỜI NÓI 

 bằng HÀNH VI 

CÁC TÔI TỚ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT 

hết mình phục vụ công cuộc này : 

« Trong lòng thương xót của Thiên Chúa, 

thế giới sẽ tìm được bình an, 

 và con người sẽ tìm gặp được hạnh phúc » 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 

 



 

Chúng tôi là ai ?

Phong trào CÁC TÔI TỚ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT khởi hứng từ linh đạo của 

thánh nữ Faustina được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong thánh ngày 30 tháng 

4 năm 2000. 

Phong trào được khuyến khích và nâng đỡ bởi giám mục của địa phận Meaux. 

Phong trào hiện đang có mặt ở Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Congo, Camerun … 

Chúng tôi sống điều gì ? 

  Cùng đồng hành thành nhóm Huynh đệ Lòng 

Thương Xót : từ 8 tới 10 người cùng chia sẻ với 

nhau về lòng thương xót dựa trên Lời Chúa và các 

bút tích của thánh nữ Faustina. 

  Cùng tham gia các đại  hội  để học hỏi  và 

cầu nguyện về lòng thương xót .   

  Cùng nhau chuyển cầu cho thế giới bằng việc lần 

hạt Lòng thương xót và giữ Giờ Lòng Thương Xót.  

 Thường xuyên chầu Thánh Thể trước Mình Thánh 

Chúa.  

 Tham gia tổ chức đại lễ Lòng Thương Xót trong 

giáo xứ. 

 Sống cụ thể Lòng Thương Xót trong đời thường bằng 

những hoạt động có tính cách cá nhân hay do phong 

trào khởi xướng. 

 Mỗi năm, đề nghị tham gia hành hương ở Ba-lan 

« Theo vết chân Thánh nữ Faustina và Thánh Giáo 

Hoàng Gioan Phaolô II » 

Những anh chị em lớn tuổi, khuyết tật hay neo đơn có thể tham gia qua TÂM 

HUYNH ĐOÀN : qua chuỗi liên kết cầu nguyện và chuyển cầu trong ân sủng của 

Lòng Thương Xót. 

 



 

Bạn có muốn gia nhập phong trào Các Tôi Tớ Lòng Thương 
Xót và nâng đỡ hoạt động tông đồ của Lòng Thương Xót 
không ? 

Xin gởi đơn xin gia nhập kèm theo tiền ủy lạo hội phí :  

     bạn muốn trở thành hội viên của TÂM HUYNH ĐOÀN, 

    bạn nhận bản tin về những hoạt động của phong trào trên toàn thế 

giới. 

     bạn có thể tham gia vào những cuộc gặp gỡ,  

 bạn sẽ là « Trạm Tiếp Nối của Các Tôi Tớ Lòng Thương Xót »  
trong giáo xứ bạn bằng cách giới thiệu cho mọi người biết về 

hoạt động tông đồ của phong trào.  

GẤY XIN GIA NHẬP 

Họ và Tên : ..............................................................................................................  

Địa chỉ bưu điện :   .................................................................................. 

.........................................................................................................  ..................  

......................................................................................................... .................. 

Mã số bưu điện:  ........................ Thành phố hay Thôn xóm: ...............................  

Quốc gia : ............................................................................................................ … 

Email : ....................................................................................................................  

Điện thoại cầm tay : ..............................  Điện thoại nhà : ..................................  

Số tiền bạn đóng góp là :  □ 20 € □ 50 € □ hơn nữa : ................  

□ bằng ngân phiếu : xin ghi là cho « Des Serviteurs de la 

Miséricorde », xin gởi kèm với giấy xin gia nhập. 

□ bằng chuyển ngân : Code IBAN: FR76 1870 6000 0072 1487 7148 316. 

Xin gởi GIẤY XIN GIA NHẬP về địa chỉ này 

Serviteurs de la Miséricorde, 8 rue des Mézées, 77000 VAUX LE PENIL 



 

 
 

Contactez nous pour plus d’informations ou rejoignez nous: 
06.01.04.20.35 ou serviteursdelamisericorde@gmail.com 

Một vài chứng từ 

 Sau đây là chứng từ của một người phụ nữ được chữa lành nhờ nghe sứ điệp 
thánh nữ Faustina :  

« Tôi cảm tạ Chúa nhờ cuộc tĩnh tâm cuối tuần qua, tôi đã cầu xin thánh 

nữ Faustina vì tôi có nhiều vấn đề về thị giác. Các tia sáng xuất hiện đã 

biến khỏi tầm thị giác của tôi và tôi liền được thấy rõ ràng ! Xin Chúa 

tiếp tục công việc mà Người đã khởi sự, Amen »  

Định nghĩa của Lòng thương xót : 

« Trái tim nhạy cảm với sự khốn cùng ». 

Đó là lời mà tôi đã nhớ được, lúc tôi chưa liên tưởng tới Chúa Giêsu, thì 

chính đó là lúc Chúa Kitô đã nói với tôi. Trong lúc chiêm ngắm ảnh lòng 

thương xót, từ bàn tay Người, Chúa Giêsu như muốn nói với tôi : « "Này 

anh bạn ! ta đây", Người đã đụng chạm tim tôi và đã chữa lành nơi tôi vết 

thương cảm tính vốn đã từng chia lìa tôi với Người. Tôi đã tìm lại được 

bình an nội tâm.» 

 Sau Thánh lễ : 

« Trong lúc chiêm ngắm ảnh tượng Chúa thương xót, đôi chân của Chúa 

Kitô đã nhắc tôi Lời Chúa sau đây : «Đẹp thay bước chân sứ giả bình 

an », và tôi đã cầu nguyện cho từng đứa con của tôi : « Lạy Chúa, con 

tin tưởng vào Chúa » (tôi vốn bị bệnh mất ngủ) thế là tôi cảm thấy tràn 

ngập ân sủng, như thể lời cầu xin của tôi được nhậm lời rồi vậy. Amen ! » 

« Phải chuyển trao cho thế giới ngọn lửa của lòng thương xót Chúa » Gioan Phaolô II 

«Đây không phải là một sự sùng kính phụ thuộc» Bênêđictô XVI 

« Hãy để cho tình yêu Thiên Chúa chiếm hữu ! Đó là phút 
giậy của đại lòng thương xót ! Đừng quên phút giây đó : 

Đó là phút giậy của đại lòng thương xót ! » Phanxicô 

để tìm hiểu rõ hơn, xin liên lạc với chúng tôi : 

06.35.37.35.35 hay toitolongthuongxot@gmail.com 




