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LỜI GIỚI THIỆU 
 

 

Kính thưa quý Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, quý Huynh Trưởng cùng tất cả quý thành viên trong 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ, 

 

Nhằm mục đích thống nhất và giúp đỡ các Trưởng đang điều hành các Đoàn Thiếu Nhi Thánh 

Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ về các Nghi Thức thăng cấp, tuyên thệ, ra mắt Đoàn, trao khăn, trao 

quyền chỉ huy, chuyển Ngành… Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ cho 

phát hành cuốn Nghi Thức Tập II. 

 

Các Nghi Thức trong cuốn Nghi Thức Tập II này đã được bắt đầu từ năm 1996 và được cải biến 

qua nhiều lần thử nghiệm dựa theo các mẫu đã có sẵn trước năm 1975. Đây là những kết quả 

được tóm lược và nghiên cứu trong các tài liệu của Phong Trào đang lưu hành trên toàn quốc 

Hoa Kỳ. Chắc hẳn tập Nghi Thức II này chưa được đầy đủ theo những nhu cầu và hoàn cảnh mới 

hiện nay, xin tất cả quý thành viên cùng đóng góp thêm để phục vụ Phong Trào ngày một hoàn 

hảo. 

 

Với tư cách là Tổng Tuyên Uý PT/TNTT/VN/HK, tôi xin được hân hạnh giới thiệu cuốn Nghi 

Thức Tập II này đến tất cả quý thành viên trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại 

Hoa Kỳ để áp dụng trong vòng hai (2) năm. Nếu sau hai năm, chúng ta không cần tu bổ nữa, thì 

tập Nghi Thức này sẽ trở thành tài liệu chính thức của Phong Trào. 

 

 

California, ngày 14 tháng 4 năm 2012 

LM. Fracis Xavier Trần Quốc Tuấn 

 

 

 

Tổng Tuyên Uý 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ 
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PHẦN I 

 

CÁC NGHI THỨC 
 

 

Trước khi cử hành Nghi Thức, Ban Điều Hành có giờ tĩnh tâm ngắn trước đó để nói lên ý nghĩa, 

tinh thần cũng như trách nhiệm sắp lãnh nhận. 

 

Các Nghi Thức sẽ được tổ chức trong Thánh Lễ sau Lời Nguyện Hiệp Lễ. Cha Tuyên Uý cũng 

nhắn nhủ các Đoàn Sinh/Huynh Trưởng đôi lời trong bài giảng để sửa soạn cho các phần Nghi 

Thức. 

 

Sau Lời Nguyện Hiệp Lễ, người điều hợp sẽ lên diễn đàn đề điều hành phần nghi thức. Nghi 

Thức thường được cử hành trong khoảng 10 phút, không nên dài dòng. 
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NGHI THỨC TUYÊN HỨA TRAO KHĂN TUYÊN UÝ 
 

1. Trưởng điều hợp, Trưởng cầm cờ Phong Trào và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng bước 

lên trước cung thánh, bái đầu và tiến về vị trí ấn định. 

- Trưởng cầm cờ đứng phía bên phải và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng phía bên trái, 

từ trên cung thánh nhìn xuống. 

- Trưởng điều hợp nghi thức sẽ do Trưởng Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương hay đại 

diện Ban Chấp Hành Trung Ương đảm trách. Có thể ủy thác cho Ban Chấp Hành Liên 

Đoàn/Miền. 

2. Cha chủ sự nghi thức (Tuyên Úy Liên Đoàn/Miền/Trung Ương) tiến ra giữa cung thánh. 

 

I. Công Bố Quyết Định Trao Khăn 
 

Trưởng điều hợp: Kính thưa quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng 

các cấp và toàn thể quý vị. 

 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam xin gửi lời chào bình an và ơn lành của Chúa Giêsu 

Thánh Thể đến tất cả quý vị. 

 

Mở đầu Nghi Thức Trao Khăn Tuyên Uý hôm nay là phần Công Bố và Chúc Mừng cha Tân 

Tuyên Uý: 

 

 Chiếu theo các điều khoản Nội Quy liên quan đến trách nhiệm và vai trò của các cha Tuyên 

Uý là: lãnh đạo, linh hướng, cố vấn, huấn luyện tinh thần đạo đức, nhất là lưu tâm nâng đỡ và 

khuyến khích các sinh hoạt của đơn vị Thiếu Nhi Thánh Thể cấp liên hệ. 

 Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ hân hoan mừng đón 

Cha……………………….. đã quảng đại đáp lời mời gọi của Chúa Giêsu Thánh Thể và thể 

hiện lòng yêu mến các em Thiếu Nhi trong nhiệm vụ Tuyên Uý Đoàn……………..……, 

Liên Đoàn/Miền……………….….... 

 

- Cha Tân tuyên Úy bước ra trước mặt cha chủ sự. 

 

 Xin tất cả các thành viên trong Phong Trào cũng như toàn thể cộng đồng dân Chúa cùng 

hướng lòng cầu nguyện cho Ngài trong nghi thức trao khăn này. 

 

 

II. Lời Tâm Nguyện 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là Lời Tâm Nguyện Tuyên Uý do cha…………………………, 

Tuyên Uý Liên Đoàn/Miền/Trung Ương………………...…………………. chủ sự. 

 

Cha Chủ Sự: Cha……………………………. kính mến, 

Mục đích của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể là giáo dục thanh thiếu niên trở thành những 

công dân tốt cho xã hội, những Kitô hữu đích thực cho Giáo Hội; và qua các phương thức đoàn 

ngũ hóa và sinh hoạt trẻ, chúng ta cùng hướng dẫn họ thăng tiến bản thân, loan truyền Tin Mừng 

Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội. 
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Để thực hiện mục đích trên, Phong Trào lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo 

Hội làm nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động; mời gọi mỗi người 

nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn sống thiêng liêng và là lý tưởng sống 

của đời mình. Trong ý thức đó, con xin mời cha nói lên Lời Tâm Nguyện của người Tuyên Uý 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. 

 

- Trưởng cầm cờ Phong Trào đưa cờ lên cao và hạ xuống 45 độ ở tư thế chào cờ khi cha Tân 

Tuyên Úy đọc Lời Tâm Nguyện. 

 

Cha Tân Tuyên Uý: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Chúa đang tiếp tục cách kỳ diệu mầu nhiệm Nhập Thể và Phục Sinh trong cuộc đời con, xin cho 

con luôn luôn sẵn sàng trong sứ mệnh: Để trẻ nhỏ đến cùng Chúa và để Chúa trở nên niềm vui 

của tuổi thanh xuân. 

 

III. Trao Khăn Tuyên Uý 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là Nghi Thức Trao Khăn Tuyên Uý. Khăn quàng Tuyên Uý màu 

trắng viền đỏ, nói lên sự thanh sạch, lòng đạo đức sốt mến, đức tính khiêm nhường và tinh thần 

dấn thân cao độ của người Tuyên Uý Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. 

 

1. Trong lúc Trưởng điều hợp đọc lời dẫn, Huynh Trưởng cầm khay đựng khăn quàng tiến ra 

và đứng bên tay trái của Cha Chủ Sự. 

2. Cha chủ sự làm phép khăn. 

 

Cha Chủ Sự: Cha…………………………. kính mến, 

Nay con linh mục………………….… Tuyên Uý Liên Đoàn/Miền/Trung Ương 

……………..………….….., đại diện cho Phong Trào, trao khăn Tuyên Uý cho Cha để Cha 

chính thức hướng dẫn Đoàn ………………........…….… trong các sinh hoạt của Phong Trào 

Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam cấp liên hệ. 

 

- Cha Chủ Sự khoác khăn lên vai cha tân Tuyên Uý, và nếu có thể, giúp Ngài thắt khăn, rồi bắt 

tay hoặc ôm choàng vai chúc mừng. 

- Trong khi trao khăn thì Trưởng điều hợp cất hát LỜI NGUYỆN TRUYỀN GIÁO. 

 

IV. Kết Thúc  

 

- Cha tân Tuyên Uý có thể quay đàng sau để chào cộng đoàn và trở về chỗ. 

 

Trưởng điều hợp: Xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho cha tân Tuyên Uý và sẵn sàng 

cộng tác với Ngài trong các sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể tại địa phương. Một lần nữa, xin 

bình an và ơn lành của Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Uý, quý 

Trợ Tá, quý Huynh Trưởng các cấp và toàn thể quý vị. 
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NGHI THỨC TUYÊN HỨA TRAO KHĂN TRỢ UÝ 
 

1. Trưởng điều hợp, Trưởng cầm cờ Phong Trào và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng bước 

lên trước cung thánh, bái đầu và tiến về vị trí ấn định. 

- Trưởng cầm cờ đứng phía bên phải và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng phía bên trái, 

từ trên cung thánh nhìn xuống. 

- Trưởng điều hợp nghi thức sẽ do Trưởng Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương hay đại 

diện Ban Chấp Hành Trung Ương đảm trách. Có thể ủy thác cho Ban Chấp Hành Miền/ 

Liên Đoàn/Đoàn. 

2. Cha chủ sự nghi thức (Tuyên Úy Đoàn/Liên Đoàn/Miền/Trung Ương) tiến ra giữa cung 

thánh. 

 

I. Công Bố Quyết Định Trao Khăn 

 

Trưởng điều hợp: Kính thưa quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng 

các cấp và toàn thể quý vị. 

 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam xin gửi lời chào bình an và ơn lành của Chúa Giêsu 

Thánh Thể đến tất cả quý vị. 

 

Mở đầu Nghi Thức Trao Khăn Trợ Uý hôm nay là phần Công Bố và Chúc Mừng Thầy/Sơ Trợ 

Uý: 

 

 Chiếu theo các điều khoản Nội Quy và Quy Chế Huấn Luyện Các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ 

liên quan đến trách nhiệm và vai trò của các Trợ Uý là: phụ tá cho cha Tuyên Uý linh hướng, 

cố vấn, huấn luyện tinh thần đạo đức, nhất là lưu tâm nâng đỡ và khuyến khích các sinh hoạt 

của đơn vị Thiếu Nhi Thánh Thể cấp liên hệ. 

 Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ hân hoan mừng đón 

Thầy/Sơ…………………………………..... đã quảng đại đáp lời mời gọi của Chúa Giêsu 

Thánh Thể và thể hiện lòng yêu mến các em Thiếu Nhi trong nhiệm vụ Trợ Uý 

Đoàn.......................................................................... 

 

- Thầy/Sơ Trợ Úy bước ra trước mặt cha chủ sự. 

 

 Xin tất cả các thành viên trong Phong Trào cũng như toàn thể cộng đồng dân Chúa cùng 

hướng lòng cầu nguyện cho Thầy/Sơ trong nghi thức trao khăn này. 

 

II. Lời Tâm Nguyện 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là Lời Tâm Nguyện Trợ Uý do cha …………………………., Tuyên 

Uý Đoàn/Liên Đoàn/Miền/Trung Ương…………………………….. chủ sự. 

 

Cha Chủ Sự: Thầy/Sơ kính mến, 

Mục đích của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể là giáo dục thanh thiếu niên trở thành những 

công dân tốt cho xã hội, những Kitô hữu đích thực cho Giáo Hội; và qua các phương thức đoàn 
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ngũ hóa và sinh hoạt trẻ, chúng ta cùng hướng dẫn họ thăng tiến bản thân, loan truyền Tin Mừng 

Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội. 

 

Để thực hiện mục đích trên, Phong Trào lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo 

Hội làm nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động, và mời gọi mỗi người 

nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn sống thiêng liêng và là lý tưởng sống 

của đời mình. Trong ý thức đó, tôi xin mời Thầy/Sơ nói lên Lời Tâm Nguyện của người Trợ Uý 

Phong Trào. 

 

- Trưởng cầm cờ Phong Trào đưa cờ lên cao và hạ xuống 45 độ ở tư thế chào cờ khi Thầy/Sơ 

Trợ Úy đọc Lời Tâm Nguyện. 

 

Thầy/Sơ Trợ Uý: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang tiếp tục cách kỳ diệu trong mầu nhiệm Nhập Thể và 

Phục Sinh của đời con, xin cho con luôn luôn sẵn sàng trong sứ mệnh: “Để trẻ nhỏ đến cùng 

Chúa và để Chúa trở nên niềm vui của tuổi thanh xuân”. 

 

III. Trao Khăn Trợ Uý 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là Nghi Thức Trao Khăn Trợ Uý. Khăn quàng Trợ Uý màu đỏ viền 

trắng, nói lên đức tính khiêm nhường và tinh thần hy sinh cao độ, lòng đạo đức sốt mến và sự 

thanh sạch của người Trợ Uý Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. 

 

1. Trong lúc Trưởng điều hợp đọc lời dẫn, Huynh Trưởng cầm khay đựng khăn quàng tiến 

ra và đứng bên tay trái của Cha Chủ Sự. 

2. Cha chủ sự làm phép khăn. 

 

Cha Chủ Sự: Thầy/Sơ ………………………………… quý mến, 

Nhân danh là Tuyên Uý Đoàn/Liên Đoàn/Miền/Trung Ương ………………………..…, đại diện 

cho Phong trào, tôi trao khăn Trợ Uý cho Thầy/Sơ để Thầy/Sơ chính thức hướng dẫn 

Đoàn……………………….. trong các sinh hoạt của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt 

Nam cấp liên hệ. 

 

1. Cha Chủ Sự khoác khăn lên vai Trợ Uý; và nếu có thể, giúp Trợ Uý thắt khăn, rồi bắt tay 

chúc mừng. 

- Trong khi trao khăn thì Trưởng điều hợp cất hát LỜI NGUYỆN TRUYỀN GIÁO. 

2. Trưởng điều hợp có thể đọc những điều trong nội quy liên quan đến trách nhiệm và bổn phận 

của người Trợ Úy sau mỗi lần hát bài LỜI NGUYỆN TRUYỀN GIÁO. 

 

 NỘI QUY ĐIỀU 25.1: Trợ Úy là các tu sĩ nam nữ cộng tác với Cha Tuyên Úy về việc 

huấn luyện tinh thần đạo đức cho Huynh Trưởng và Đoàn Sinh. 

 

IV. Kết Thúc  

 

- Thầy/Sơ Trợ Uý có thể quay đàng sau chào cộng đoàn rồi trở về chỗ. 

 



10 

 

Trưởng điều hợp: Xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Thầy/Sơ Trợ Uý và sẵn sàng 

cộng tác với Thầy/Sơ trong các sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể tại địa phương. Một lần nữa, xin 

bình an và ơn lành của Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng quý Cha, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, 

quý Huynh Trưởng các cấp và toàn thể quý vị. 
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NGHI THỨC TUYÊN HỨA TRAO KHĂN TRỢ TÁ 
 

1. Trưởng điều hợp, Trưởng cầm cờ Phong Trào và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng bước 

lên trước cung thánh, bái đầu và tiến về vị trí ấn định. 

- Trưởng cầm cờ đứng phía bên phải và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng phía bên trái, 

từ trên cung thánh nhìn xuống. 

- Trưởng điều hợp nghi thức sẽ do Trưởng Chủ Tịch Miền hay đại diện Ban Chấp Hành 

Miền đảm trách. Có thể ủy thác cho Ban Chấp Hành Liên Đoàn/Đoàn. 

2. Cha chủ sự nghi thức (Tuyên Úy Đoàn/Liên Đoàn/Miền) tiến ra giữa cung thánh. 

 

I. Công Bố Quyết Định Trao Khăn 

 

Trưởng điều hợp: Kính thưa quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng 

các cấp và toàn thể quý vị. 

 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam xin gửi lời chào bình an và ơn lành của Chúa Giêsu 

Thánh Thể đến tất cả quý vị. 

 

Mở đầu Nghi Thức Tuyên Hứa và Trao Khăn Trợ Tá hôm nay là phần Công Bố. 

 

 Chiếu theo các điều khoản Nội Quy và Quy Chế Huấn Luyện Các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ 

liên quan đến việc mời gọi và huấn luyện Trợ Tá cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt 

Nam tại Hoa Kỳ.  

 Chiếu kết quả Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá ............................ mở tại…………………. từ 

ngày……. đến ngày…… Tháng……… năm……….. do Sa Mạc Trưởng……………………  

đệ trình. 

 

Thay mặt cho Ban Chấp Hành Miền………………………, con xin trình diện những vị có tên 

sau đây đã được nhận vào hàng ngũ Trợ Tá của Đoàn/Liên Đoàn/Miền…………………….., 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. Xin cha Tuyên Uý trao khăn cùng 

chứng chỉ cho họ. 

 

- Xướng tên các Trợ Tá. 

- Khi nghe gọi tên, các trợ tá lần lượt tiến lên xếp thành hàng ngang trước mặt Cha Tuyên Uý 

trên Cung Thánh. Nên xếp thứ tự theo vóc người cho hàng ngũ cân đối. 

 

II. Huấn Từ của Cha Chủ Sự 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là huấn từ của cha chủ sự …………………………………………., 

Tuyên Uý Đoàn/Liên Đoàn/Miền …………………………….... 

 

- Ca ngợi sự đáp ứng ơn gọi Tông Đồ, tinh thần dấn thân phục vụ và nhắc nhớ bổn phận cố 

vấn và giúp đỡ các Huynh Trưởng. Gợi lên công việc cụ thể trong những ngày sắp tới của 

người Trợ Tá tại Đoàn địa phương. 
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III. Nghi Thức Tuyên Hứa 

 

Cha Chủ Sự: Các Trợ Tá thân mến, 

Nếu các Trợ Tá thực sự muốn tự nguyện dấn thân để phụng sự Chúa và Giáo Hội qua việc làm 

tông đồ cho giới thiếu nhi, thì nhân danh Giáo Hội và Phong Trào, tôi xin các Trợ Tá hãy mạnh 

dạn bước tới. 

 

- Các Trợ Tá đồng bước tới một bước, chân trái bước trước. 

 

Cha Chủ Sự: Quý Trợ Tá có ý thức khẩu hiệu của người Trợ Tá Thiếu Nhi Thánh Thể là gì 

không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, là PHỤC VỤ! 

 

Cha Chủ Sự: Để phục vụ Phong Trào, quý Trợ Tá có hứa sẽ sống Ngày Thánh Thể, hợp tác 

rộng rãi với mọi thành phần của Giáo Hội, dấn thân trong mọi công tác tông đồ, yêu mến Phong 

Trào một cách đặc biệt, trau dồi khả năng chuyên môn hầu có thể phục vụ hữu hiệu cho giới trẻ 

không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, vì trong thời đại này còn có những tâm hồn quảng đại 

như vậy. Xin mời quý Trợ Tá quỳ và đọc lời tuyên hứa. 

 

- Các Trợ Tá quỳ hai chân và đọc lời tuyên hứa; đồng thời, Trưởng cầm cờ Phong Trào đưa 

cờ lên cao và hạ xuống 45 độ ở tư thế chào cờ. 

 

Trợ Tá: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Con xin hứa hết lòng dấn thân vào trọng trách giáo dục giới trẻ trở thành những Kitô Hữu hoàn 

hảo cho Giáo Hội, và những công dân kiện toàn cho đất nước. Xin thánh hóa con qua đời sống 

Trợ Tá của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, biết trau dồi đạo đức bản thân và thăng tiến khả 

năng chuyên môn, để có thể hỗ trợ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể ………………………………….. 

và giúp đỡ các Huynh Trưởng trong mọi sinh hoạt một cách hữu hiệu. 

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể trở thành trung tâm đời sống hằng ngày của con và giúp con giữ trọn 

lời đã hứa. Amen. 

 

IV. Trao Khăn & Chứng Chỉ 

 

-  Các Trợ Tá cùng đứng. 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là Nghi Thức Trao Khăn Trợ Tá. Khăn quàng Trợ Tá màu đỏ viền 

xanh dương, nói lên tấm lòng quảng đại, đức tính khiêm nhường và nhân hậu cùng với tinh thần 

hy sinh phục vụ của người Trợ Tá Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. 
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- Trong lúc Trưởng điều hợp đọc lời dẫn, Huynh Trưởng cầm khay đựng khăn quàng tiến ra 

và đứng bên tay trái của Cha Chủ Sự. 

 

Cha Chủ Sự: Lạy Chúa, 

Xin hãy nhận các anh/chị này vào số các Trợ Tá Chúa gọi để dấn thân phụng sự Chúa. Ước gì 

khăn quàng và chứng chỉ (+ cha làm phép khăn quàng) họ nhận lãnh hôm nay sẽ làm cho họ 

luôn thăng tiến trong cuộc sống làm tông đồ cho giới trẻ. Xin chúc lành cho họ trên bước đường 

phục vụ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tại địa phương. Chúng con cầu xin, nhờ Chúa Giêsu Thánh 

Thể, Thủ Lãnh Tối Cao của Phong Trào chúng con. Amen. 

 

1. Chủ Sự tiến đến lần lượt trao khăn cho từng người. Đương sự chào cha Chủ Sự và giữ 

nguyên thế chào khi được cha Chủ Sự khoác khăn lên vai. Sau đó, bỏ tay xuống. Cha Chủ Sự 

trao chứng chỉ và bắt tay chúc mừng. 

- Trong trường hợp có đông Trợ Tá tuyên hứa, Trưởng điều hành có thể mời thêm các 

Tuyên Uý, Huấn Luyện Viên hoặc Huynh Trưởng Cao Cấp giúp cha Chủ Sự trao khăn và 

chứng chỉ. 

- Trong khi trao khăn thì Trưởng điều hợp cất hát SAMARITANÔ. 

2. Trưởng điều hợp có thể đọc những điều trong nội quy liên quan đến trách nhiệm và bổn phận 

của người Trợ Tá sau mỗi lần hát bài Samaritanô. 

 

 NỘI QUY ĐIỀU 25.2: Trợ Tá gồm những giáo dân có thiện chí và khả năng, đã qua một 

khóa huấn luyện Trợ Tá của Phong Trào, đã tuyên hứa, cộng tác với Cha Tuyên Úy để hỗ 

trợ và cố vấn các Huynh Trưởng trong các sinh hoạt Phong Trào. 

 

V. Kết Thúc 

 

Cha Chủ Sự: Nhân danh là Tuyên Uý Đoàn/Liên Đoàn/Miền…………………………………, 

đại diện cho Phong Trào, tôi chính thức nhận quý anh/chị vào số các Trợ Tá của Phong Trào 

Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cầu chúc các anh/chị luôn sống như một chứng 

nhân của lòng nhân hậu và hăng say phục vụ Phong Trào. 

 

- Người đứng ở vị trí đội trưởng hô: “Chuẩn bị chào….Chào!” để tất cả chào Cha Chủ Sự, rồi 

hô tiếp: “Đàng sau...Quay!”, “Chuẩn bị chào...Chào!” để tất cả chào cộng đoàn. 

 

Trưởng điều hợp: Xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho quý Trợ Tá để họ sẵn sàng phục 

vụ Phong Trào, qua việc cộng tác với cha Tuyên Úy nâng đỡ và hỗ trợ các Huynh Trưởng trong 

các sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể tại địa phương. Một lần nữa, xin bình an và ơn lành của 

Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng quý Cha, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng các 

cấp và toàn thể quý vị. 
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NGHI THỨC TUYÊN HỨA TRAO KHĂN HUYNH TRƯỞNG CẤP I 
 

1. Trưởng điều hợp, Trưởng cầm cờ Phong Trào và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng bước 

lên trước cung thánh, bái đầu và tiến về vị trí ấn định. 

- Trưởng cầm cờ đứng phía bên phải và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng phía bên trái, 

từ trên cung thánh nhìn xuống. 

- Trưởng điều hợp nghi thức sẽ do Liên Đoàn Trưởng/Trưởng Chủ Tịch Miền hay đại diện 

Ban Chấp Hành Liên Đoàn/Miền đảm trách. Có thể ủy thác cho Ban Chấp Hành Đoàn. 

2. Cha chủ sự nghi thức (Tuyên Úy Đoàn/Liên Đoàn/Miền) tiến ra giữa cung thánh. 

 

I.  Công Bố Quyết Định Thăng Cấp 
 

Trưởng điều hợp: Kính thưa quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng 

các cấp và toàn thể quý vị. 

 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam xin gửi lời chào bình an và ơn lành của Chúa Giêsu 

Thánh Thể đến tất cả quý vị. 

 

Mở đầu Nghi Thức Tuyên Hứa và Trao Khăn Huynh Trưởng hôm nay là phần Công Bố. 

 

 Chiếu theo các điều khoản Nội Quy và Quy Chế Huấn Luyện Các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ 

liên quan đến việc huấn luyện và đào tạo Huynh Trưởng cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh 

Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.  

 Chiếu kết quả Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I, mở tại ………….……….……… 

từ ngày……… đến ngày…….… tháng..…… năm …………….. do Sa Mạc Trưởng 

…………………………………………. đệ trình. 

 

Thay mặt cho Ban Chấp Hành Liên Đoàn/Miền……………………………, con xin trình diện 

những Trưởng có tên sau đây đã được nhận vào hàng ngũ Huynh Trưởng Chính Thức của Phong 

Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. Xin cha Tuyên Uý trao khăn quàng cùng 

Chứng Chỉ Khả Năng và cấp hiệu cho họ. 

 

- Xướng tên các Huynh Trưởng. 

- Khi nghe gọi tên, các Trưởng lần lượt tiến lên xếp thành hàng ngang trước mặt Cha Tuyên 

Uý trên Cung Thánh. Nên xếp thứ tự theo vóc người cho hàng ngũ cân đối. 

 

II. Huấn Từ  của Cha Chủ Sự 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là huấn từ của cha chủ sự …………………………………………., 

Tuyên Uý Đoàn/Liên Đoàn/Miền ……………………………..... 

 

- Ca ngợi sự đáp ứng ơn gọi Tông Đồ, tinh thần dấn thân phục vụ và nhắc nhớ bổn phận học 

hỏi, cầu tiến, đức vâng lời và lòng yêu mến trẻ. Gợi lên công việc cụ thể trong những ngày 

sắp tới của người Huynh Trưởng tại Đoàn địa phương. 
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III. Tuyên Hứa & Dâng Mình 

 

Cha Chủ Sự: Các Trưởng thân mến, 

Nếu các Trưởng thực sự muốn tự nguyện dấn thân để phụng sự Chúa và Giáo Hội qua việc làm 

tông đồ cho giới thiếu nhi, thì nhân danh Giáo Hội và Phong Trào, cha xin các Trưởng hãy mạnh 

dạn bước tới. 

 

- Các Trưởng đồng bước tới một bước, chân trái bước trước. 

 

Cha Chủ Sự: Quý Trưởng có ý thức khẩu hiệu của người Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể 

là gì không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, là PHỤNG SỰ! 

 

Cha Chủ Sự: Để phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, quý Trưởng có hứa sẽ sống Ngày Thánh Thể 

qua việc thực hiện châm ngôn của Phong trào là “Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông 

Đồ” mỗi ngày không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Để phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, quý Trưởng có hứa sẽ sống vâng phục Bề 

Trên, hợp tác rộng rãi với mọi thành phần của Giáo Hội, dấn thân trong mọi công tác tông đồ 

không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Để phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, quý Trưởng có hứa sẽ yêu mến Phong Trào 

một cách đặc biệt, trau dồi khả năng chuyên môn, hầu có thể phục vụ hữu hiệu cho giới trẻ 

không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, vì trong thời đại này còn có những tâm hồn quảng đại 

như vậy, quý Trưởng hãy quỳ xuống đọc kinh Dâng Mình Huynh Trưởng. 

 

- Các Huynh Trưởng quỳ hai chân và đọc Kinh Dâng Mình Huynh Trưởng; đồng thời, Trưởng 

cầm cờ Phong Trào đưa cờ lên cao và hạ xuống 45 độ ở tư thế chào cờ. 

 

Huynh Trưởng: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Con xin đến dâng mình làm Huynh Trưởng trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, con muốn 

tập cho các em biết tận tình yêu mến và kết hợp với Chúa, biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc, 

qua đời sống CẦU NGUYỆN, RƯỚC LỄ, HY SINH và LÀM TÔNG ĐỒ. 

Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được, khi nào con nên toàn thiện như 

Chúa, khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con. 

Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa. 
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Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống trung tín và can đảm trên bước đường hy 

sinh phụng sự Chúa. Amen. 

 

IV. Trao Khăn, Chứng Chỉ & Cấp Hiệu 

 

- Các Trưởng cùng đứng. 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là Nghi Thức Trao Khăn, Chứng Chỉ và Cấp Hiệu Huynh Trưởng. 

Khăn quàng Huynh Trưởng màu đỏ viền vàng, nói lên tấm lòng đầy nhiệt huyết, không quản 

ngại vất vả, dám quên mình phụng sự Chúa và hy sinh cho các em một cách cao thượng. Kính 

mời cha Chủ Sự: 

 

- Trong lúc Trưởng điều hợp đọc lời dẫn, Huynh Trưởng cầm khay đựng khăn quàng tiến ra 

và đứng bên tay trái của Cha Chủ Sự. 

 

Cha Chủ Sự: Lạy Chúa, 

Xin hãy nhận các anh/chị này vào số các Huynh Trưởng Chúa gọi để dấn thân phụng sự Chúa. 

Ước gì khăn quàng, chứng chỉ và cấp hiệu (+ cha làm phép khăn quàng) họ nhận lãnh hôm nay 

sẽ làm cho họ luôn thăng tiến trong cuộc sống làm tông đồ cho giới trẻ. Xin chúc lành cho họ 

trên bước đường phục vụ các em Thiếu Nhi tại địa phương. Chúng con cầu xin, nhờ Chúa Giêsu 

Thánh Thể, Thủ Lãnh Tối Cao của Phong Trào chúng con. Amen. 

 

1. Cha Chủ Sự tiến đến lần lượt trao khăn cho từng người. Đương sự chào cha Chủ Sự và giữ 

nguyên thế chào khi được cha Chủ Sự khoác khăn lên vai. Sau đó, bỏ tay xuống. Cha Chủ Sự 

một tay trao Chứng Chỉ và cấp hiệu, một tay bắt tay chúc mừng. Lưu ý: Tay trái nhận hoặc 

trao chứng chỉ và cấp hiệu để bên trên, tay phải đưa ra bắt tay để phía dưới. 

- Trong trường hợp có đông Huynh Trưởng tuyên hứa, Trưởng điều hợp có thể mời thêm 

các Tuyên Uý, Huấn Luyện Viên hoặc Huynh Trưởng Cao Cấp giúp cha Chủ Sự trao 

khăn, chứng chỉ và cấp hiệu… 

- Trong khi trao khăn thì Trưởng điều hợp cất hát KINH HUYNH TRƯỞNG. 

2. Trưởng điều hợp có thể đọc những lời dưới đây sau mỗi lượt hát Kinh Huynh Trưởng. 

 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng chúng con luôn có Chúa 

trước mặt để tôn thờ, trong tim để yêu mến và trên đôi tay để phụng sự. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng chúng con luôn Sống 

Ngày Thánh Thể cũng như dạy cho các em biết Sống Ngày Thánh Thể. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng chúng con luôn sống và 

thực hành cũng như dạy cho các em biết sống và thực hành châm ngôn của Phong Trào là 

Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy con biết ở quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng 

đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm 

việc mà không cần an nghỉ, biết tận lực mà không nhờ một phần thưởng nào khác ngoài 

sự con đã làm theo thánh ý Chúa mà thôi. Amen. 
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V. Kết Thúc 

 

Cha Chủ Sự: Nhân danh là Tuyên Uý Đoàn/Liên Đoàn/Miền ……………., đại diện cho Phong 

Trào, tôi chính thức nhận quý Trưởng vào số các Huynh Trưởng Chính Thức của Phong Trào 

Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ. Cầu chúc quý Trưởng luôn là những Huynh 

Trưởng gương mẫu, tận tâm phục vụ giới trẻ cũng như đào tạo họ trở nên những con người có 

ích cho Cộng Đoàn và Giáo Hội. 

 

- Người đứng ở vị trí Đội Trưởng hô: “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất cả chào Cha Chủ Sự, 

rồi hô tiếp: “Đàng sau...Quay!”, “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất cả chào cộng đoàn. 

- Lần lượt đi về chỗ. 

 

Trưởng điều hợp: Xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho quý Trưởng để họ sẵn sàng 

phục vụ Phong Trào, qua việc cộng tác với cha Tuyên Úy hướng dẫn và giáo dục các em trong 

các sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể tại địa phương. Một lần nữa, xin bình an và ơn lành của 

Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng quý Cha, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng các 

cấp và toàn thể quý vị. 
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NGHI THỨC TUYÊN HỨA THĂNG CẤP HUYNH TRƯỞNG CẤP II 
 

1. Trưởng điều hợp, Trưởng cầm cờ Phong Trào và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng bước 

lên trước cung thánh, bái đầu và tiến về vị trí ấn định. 

- Trưởng cầm cờ đứng phía bên phải và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng phía bên trái, 

từ trên cung thánh nhìn xuống. 

- Trưởng điều hợp nghi thức sẽ do Trưởng Chủ Tịch Miền hay đại diện Ban Chấp Hành 

Miền đảm trách. Có thể ủy thác cho Ban Chấp Hành Liên Đoàn/Đoàn. 

2. Cha chủ sự nghi thức (Tuyên Úy Đoàn/Liên Đoàn/Miền) tiến ra giữa cung thánh. 

 

I.  Công Bố Quyết Định Thăng Cấp 
 

Trưởng điều hợp: Kính thưa quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng 

các cấp và toàn thể quý vị. 

 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam xin gửi lời chào bình an và ơn lành của Chúa Giêsu 

Thánh Thể đến tất cả quý vị. 

 

Mở đầu Nghi Thức Tuyên Hứa và Trao Khăn Huynh Trưởng hôm nay là phần Công Bố. 

 

 Chiếu theo các điều khoản Nội Quy và Quy Chế Huấn Luyện Các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ 

liên quan đến việc huấn luyện và đào tạo Huynh Trưởng Cấp II cho Phong Trào Thiếu Nhi 

Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.  

 Chiếu kết quả Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II, ngành………………… mở tại 

………….……….……… từ ngày……… đến ngày…….… tháng..…… năm …………….. 

do Sa Mạc Trưởng …………………………………………. đệ trình. 

 

Thay mặt cho Ban Chấp Hành Miền……………………………, con xin trình diện những 

Trưởng có tên sau đây đã được nhận vào hàng ngũ Huynh Trưởng Cấp II, ngành………………... 

của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. Xin cha Tuyên Uý trao Chứng Chỉ 

Khả Năng và cấp hiệu cho họ. 

 

- Xướng tên các Huynh Trưởng. 

- Khi nghe gọi tên, các Trưởng lần lượt tiến lên xếp thành hàng ngang trước mặt Cha Tuyên 

Uý trên Cung Thánh. Nên xếp thứ tự theo vóc người cho hàng ngũ cân đối. 

 

II. Huấn Từ  của Cha Chủ Sự 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là huấn từ của cha chủ sự …………………………………………., 

Tuyên Uý Đoàn/Liên Đoàn/Miền ……………………………..... 

 

- Ca ngợi sự đáp ứng ơn gọi Tông Đồ, tinh thần dấn thân phục vụ và nhắc nhớ bổn phận học 

hỏi, cầu tiến, đức vâng lời và lòng yêu mến trẻ. Gợi lên công việc cụ thể trong những ngày 

sắp tới của người Huynh Trưởng tại Đoàn địa phương. 
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III. Tuyên Hứa & Dâng Mình 

 

Cha Chủ Sự: Các Trưởng thân mến, 

Nếu các Trưởng thực sự muốn tự nguyện dấn thân để phụng sự Chúa và Giáo Hội qua việc làm 

tông đồ cho giới thiếu nhi, thì nhân danh Giáo Hội và Phong Trào, cha xin các Trưởng hãy mạnh 

dạn bước tới. 

 

- Các Trưởng đồng bước tới một bước, chân trái bước trước. 

 

Cha Chủ Sự: Quý Trưởng có ý thức khẩu hiệu của người Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể 

là gì không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, là PHỤNG SỰ! 

 

Cha Chủ Sự: Để phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, quý Trưởng có hứa sẽ sống Ngày Thánh Thể 

qua việc thực hiện châm ngôn của Phong trào là “Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông 

Đồ” mỗi ngày không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Để phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, quý Trưởng có hứa sẽ sống vâng phục Bề 

Trên, hợp tác rộng rãi với mọi thành phần của Giáo Hội, dấn thân trong mọi công tác tông đồ 

không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Để phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, quý Trưởng có hứa sẽ yêu mến Phong Trào 

một cách đặc biệt, trau dồi khả năng chuyên môn, hầu có thể phục vụ hữu hiệu cho giới trẻ 

không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, vì trong thời đại này còn có những tâm hồn quảng đại 

như vậy, quý Trưởng hãy quỳ xuống đọc kinh Dâng Mình Huynh Trưởng. 

 

- Các Huynh Trưởng quỳ hai chân và đọc Kinh Dâng Mình Huynh Trưởng; đồng thời, Trưởng 

cầm cờ Phong Trào đưa cờ lên cao và hạ xuống 45 độ ở tư thế chào cờ. 

 

Huynh Trưởng: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Con xin đến dâng mình làm Huynh Trưởng trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, con muốn 

tập cho các em biết tận tình yêu mến và kết hợp với Chúa, biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc, 

qua đời sống CẦU NGUYỆN, RƯỚC LỄ, HY SINH và LÀM TÔNG ĐỒ. 

Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được, khi nào con nên toàn thiện như 

Chúa, khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con. 

Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa. 
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Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống trung tín và can đảm trên bước đường hy 

sinh phụng sự Chúa. Amen. 

 

IV. Trao Chứng Chỉ & Cấp Hiệu 

 

- Các Trưởng cùng đứng. 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là Nghi Thức Trao Chứng Chỉ và Cấp Hiệu. Kính mời cha Chủ Sự: 

 

- Trong lúc Trưởng điều hợp đọc lời dẫn, Huynh Trưởng cầm khay đựng Chứng Chỉ và Cấp 

Hiệu tiến ra và đứng bên tay trái của Cha Chủ Sự. 

 

Cha Chủ Sự: Lạy Chúa, 

Xin hãy nhận các anh/chị này vào số các Huynh Trưởng Chúa gọi để dấn thân phụng sự Chúa. 

Ước gì chứng chỉ và cấp hiệu họ nhận lãnh hôm nay sẽ làm cho họ luôn thăng tiến trong cuộc 

sống làm tông đồ cho giới trẻ. Xin chúc lành cho họ trên bước đường phục vụ các em Ấu 

Nhi/Thiếu Nhi/Nghĩa Sĩ/Hiệp Sĩ tại địa phương. Chúng con cầu xin, nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Thủ Lãnh Tối Cao của Phong Trào chúng con. Amen. 

 

1. Cha Chủ Sự tiến đến lần lượt trao Chứng Chỉ và Cấp Hiệu cho từng người. Đương sự chào 

cha Chủ Sự. Sau đó, bỏ tay xuống. Cha Chủ Sự một tay trao Chứng Chỉ và Cấp Hiệu, một 

tay bắt tay chúc mừng. Lưu ý: Tay trái nhận hoặc trao chứng chỉ và cấp hiệu để bên trên, tay 

phải đưa ra bắt tay để phía dưới. 

- Trong trường hợp có đông Huynh Trưởng tuyên hứa, Trưởng điều hợp có thể mời thêm 

các Tuyên Uý, Huấn Luyện Viên hoặc Huynh Trưởng Cao Cấp giúp cha Chủ Sự trao 

chứng chỉ và cấp hiệu. 

- Trong khi trao Chứng Chỉ và Cấp Hiệu thì Trưởng điều hợp cất hát KINH HUYNH 

TRƯỞNG. 

2. Trưởng điều hợp có thể đọc những lời dưới đây sau mỗi lượt hát Kinh Huynh Trưởng. 

 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng chúng con luôn có Chúa 

trước mặt để tôn thờ, trong tim để yêu mến và trên đôi tay để phụng sự. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng chúng con luôn Sống 

Ngày Thánh Thể cũng như dạy cho các em biết Sống Ngày Thánh Thể. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng chúng con luôn sống và 

thực hành cũng như dạy cho các em biết sống và thực hành châm ngôn của Phong Trào là 

Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy con biết ở quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng 

đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm 

việc mà không cần an nghỉ, biết tận lực mà không nhờ một phần thưởng nào khác ngoài 

sự con đã làm theo thánh ý Chúa mà thôi. Amen. 

 

V. Kết Thúc 

 

Cha Chủ Sự: Nhân danh là Tuyên Uý Đoàn/Liên Đoàn/Miền ……………., đại diện cho Phong 

Trào, tôi chính thức nhận quý Trưởng vào số các Huynh Trưởng Cấp II ngành………………… 
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của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ. Cầu chúc quý Trưởng luôn là 

những Huynh Trưởng gương mẫu, tận tâm phục vụ giới trẻ cũng như đào tạo họ trở nên những 

con người có ích cho Cộng Đoàn và Giáo Hội. 

 

- Người đứng ở vị trí Đội Trưởng hô: “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất cả chào Cha Chủ Sự, 

rồi hô tiếp: “Đàng sau...Quay!”, “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất cả chào cộng đoàn. 

- Lần lượt đi về chỗ. 

 

Trưởng điều hợp: Xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho quý Trưởng để họ sẵn sàng 

phục vụ Phong Trào, qua việc cộng tác với cha Tuyên Úy hướng dẫn và giáo dục các em trong 

các sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể tại địa phương. Một lần nữa, xin bình an và ơn lành của 

Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng quý Cha, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng các 

cấp và toàn thể quý vị. 
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NGHI THỨC TUYÊN HỨA THĂNG CẤP HUYNH TRƯỞNG CẤP III 
 

1. Trưởng điều hợp, Trưởng cầm cờ Phong Trào và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng bước 

lên trước cung thánh, bái đầu và tiến về vị trí ấn định. 

- Trưởng cầm cờ đứng phía bên phải và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng phía bên trái, 

từ trên cung thánh nhìn xuống. 

- Trưởng điều hợp nghi thức sẽ do Trưởng Chủ Tịch Trung Ương hay đại diện Ban Chấp 

Hành Trung Ương đảm trách. Có thể ủy thác cho Ban Chấp Hành Miền/Liên 

Đoàn/Đoàn. 

2. Cha chủ sự nghi thức (Tuyên Úy Đoàn/Liên Đoàn/Miền/Trung Ương) tiến ra giữa cung 

thánh. 

 

I.  Công Bố Quyết Định Thăng Cấp 
 

Trưởng điều hợp: Kính thưa quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng 

các cấp và toàn thể quý vị. 

 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam xin gửi lời chào bình an và ơn lành của Chúa Giêsu 

Thánh Thể đến tất cả quý vị. 

 

Mở đầu Nghi Thức Tuyên Hứa và Trao Khăn Huynh Trưởng hôm nay là phần Công Bố. 

 

 Chiếu theo các điều khoản Nội Quy và Quy Chế Huấn Luyện Các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ 

liên quan đến việc huấn luyện và đào tạo Huynh Trưởng Cấp III cho Phong Trào Thiếu Nhi 

Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.  

 Chiếu kết quả Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III, mở tại ………….……….……… 

từ ngày……… đến ngày…….… tháng..…… năm …………….. do Sa Mạc Trưởng 

…………………………………………. đệ trình. 

 

Thay mặt cho Ban Chấp Hành Trung Ương, con xin trình diện những Trưởng có tên sau đây đã 

được nhận vào hàng ngũ Huynh Trưởng Lãnh Đạo của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt 

Nam tại Hoa Kỳ. Xin cha Tuyên Uý trao Bằng Tốt Nghiệp và cấp hiệu cho họ. 

 

- Xướng tên các Huynh Trưởng. 

- Khi nghe gọi tên, các Trưởng lần lượt tiến lên xếp thành hàng ngang trước mặt Cha Tuyên 

Uý trên Cung Thánh. Nên xếp thứ tự theo vóc người cho hàng ngũ cân đối. 

 

II. Huấn Từ  của Cha Chủ Sự 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là huấn từ của cha chủ sự …………………………………………., 

Tuyên Uý Đoàn/Liên Đoàn/Miền/Trung Ương ……………………………..... 

 

- Ca ngợi sự đáp ứng ơn gọi Tông Đồ, tinh thần dấn thân phục vụ và nhắc nhớ bổn phận học 

hỏi, cầu tiến, đức vâng lời và lòng yêu mến trẻ. Gợi lên công việc cụ thể trong những ngày 

sắp tới của người Huynh Trưởng Lãnh Đạo tại Đoàn địa phương. 
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III. Tuyên Hứa & Dâng Mình 

 

Cha Chủ Sự: Các Trưởng thân mến, 

Nếu các Trưởng thực sự muốn tự nguyện dấn thân để phụng sự Chúa và Giáo Hội qua việc làm 

tông đồ cho giới thiếu nhi, thì nhân danh Giáo Hội và Phong Trào, cha xin các Trưởng hãy mạnh 

dạn bước tới. 

 

- Các Trưởng đồng bước tới một bước, chân trái bước trước. 

 

Cha Chủ Sự: Quý Trưởng có ý thức khẩu hiệu của người Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể 

là gì không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, là PHỤNG SỰ! 

 

Cha Chủ Sự: Để phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, quý Trưởng có hứa sẽ sống Ngày Thánh Thể 

qua việc thực hiện châm ngôn của Phong trào là “Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông 

Đồ” mỗi ngày không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Để phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, quý Trưởng có hứa sẽ sống vâng phục Bề 

Trên, hợp tác rộng rãi với mọi thành phần của Giáo Hội, dấn thân trong mọi công tác tông đồ 

không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Để phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, quý Trưởng có hứa sẽ yêu mến Phong Trào 

một cách đặc biệt, trau dồi khả năng chuyên môn, hầu có thể phục vụ hữu hiệu cho giới trẻ 

không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, vì trong thời đại này còn có những tâm hồn quảng đại 

như vậy, quý Trưởng hãy quỳ xuống đọc kinh Dâng Mình Huynh Trưởng. 

 

- Các Huynh Trưởng quỳ hai chân và đọc Kinh Dâng Mình Huynh Trưởng; đồng thời, Trưởng 

cầm cờ Phong Trào đưa cờ lên cao và hạ xuống 45 độ ở tư thế chào cờ. 

 

Huynh Trưởng: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Con xin đến dâng mình làm Huynh Trưởng trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, con muốn 

tập cho các em biết tận tình yêu mến và kết hợp với Chúa, biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc, 

qua đời sống CẦU NGUYỆN, RƯỚC LỄ, HY SINH và LÀM TÔNG ĐỒ. 

Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được, khi nào con nên toàn thiện như 

Chúa, khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con. 

Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa. 
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Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống trung tín và can đảm trên bước đường hy 

sinh phụng sự Chúa. Amen. 

 

 

IV. Trao Chứng Chỉ & Cấp Hiệu 

 

- Các Trưởng cùng đứng. 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là Nghi Thức Trao Chứng Chỉ và Cấp Hiệu. Kính mời cha Chủ Sự: 

 

- Trong lúc Trưởng điều hợp đọc lời dẫn, Huynh Trưởng cầm khay đựng Chứng Chỉ và Cấp 

Hiệu tiến ra và đứng bên tay trái của Cha Chủ Sự. 

 

Cha Chủ Sự: Lạy Chúa, 

Xin hãy nhận các anh/chị này vào số các Huynh Trưởng Chúa gọi để dấn thân phụng sự Chúa. 

Ước gì chứng chỉ và cấp hiệu họ nhận lãnh hôm nay sẽ làm cho họ luôn thăng tiến trong cuộc 

sống làm tông đồ cho giới trẻ. Xin chúc lành cho họ trên bước đường phục vụ các em Ấu 

Nhi/Thiếu Nhi/Nghĩa Sĩ/Hiệp Sĩ tại địa phương. Chúng con cầu xin, nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Thủ Lãnh Tối Cao của Phong Trào chúng con. Amen. 

 

1. Cha Chủ Sự tiến đến lần lượt trao Chứng Chỉ và Cấp Hiệu cho từng người. Đương sự chào 

cha Chủ Sự. Sau đó, bỏ tay xuống. Cha Chủ Sự một tay trao Chứng Chỉ và Cấp Hiệu, một 

tay bắt tay chúc mừng. Lưu ý: Tay trái nhận hoặc trao chứng chỉ và cấp hiệu để bên trên, tay 

phải đưa ra bắt tay để phía dưới. 

- Trong trường hợp có đông Huynh Trưởng tuyên hứa, Trưởng điều hợp có thể mời thêm 

các Tuyên Uý, Huấn Luyện Viên hoặc Huynh Trưởng Cao Cấp giúp cha Chủ Sự trao 

chứng chỉ và cấp hiệu. 

- Trong khi trao Chứng Chỉ và Cấp Hiệu thì Trưởng điều hợp cất hát KINH HUYNH 

TRƯỞNG. 

2. Trưởng điều hợp có thể đọc những lời dưới đây sau mỗi lượt hát Kinh Huynh Trưởng. 

 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng chúng con luôn có Chúa 

trước mặt để tôn thờ, trong tim để yêu mến và trên đôi tay để phụng sự. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng chúng con luôn Sống 

Ngày Thánh Thể cũng như dạy cho các em biết Sống Ngày Thánh Thể. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng chúng con luôn sống và 

thực hành cũng như dạy cho các em biết sống và thực hành châm ngôn của Phong Trào là 

Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy con biết ở quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng 

đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm 

việc mà không cần an nghỉ, biết tận lực mà không nhờ một phần thưởng nào khác ngoài 

sự con đã làm theo thánh ý Chúa mà thôi. Amen. 

 

V. Kết Thúc 
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Cha Chủ Sự: Nhân danh là Tuyên Uý Đoàn/Liên Đoàn/Miền ……………., đại diện cho Phong 

Trào, tôi chính thức nhận quý Trưởng vào số các Huynh Trưởng Lãnh Đạo của Phong Trào 

Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ. Cầu chúc quý Trưởng luôn là những Huynh 

Trưởng gương mẫu, tận tâm phục vụ giới trẻ cũng như đào tạo họ trở nên những con người có 

ích cho Cộng Đoàn và Giáo Hội. 

 

- Người đứng ở vị trí Đội Trưởng hô: “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất cả chào Cha Chủ Sự, 

rồi hô tiếp: “Đàng sau...Quay!”, “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất cả chào cộng đoàn. 

- Lần lượt đi về chỗ. 

 

Trưởng điều hợp: Xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho quý Trưởng để họ sẵn sàng 

phục vụ Phong Trào, qua việc cộng tác với cha Tuyên Úy nâng cao tinh thần và đồng hành với 

các Huynh Trưởng hướng dẫn và giáo dục các em trong các sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể tại 

địa phương. Một lần nữa, xin bình an và ơn lành của Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng quý 

Cha, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng các cấp và toàn thể quý vị. 
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NGHI THỨC TUYÊN HỨA THĂNG CẤP HUYNH TRƯỞNG 

CHUNG BA CẤP 
 

1. Trưởng điều hợp, Trưởng cầm cờ Phong Trào và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng bước 

lên trước cung thánh, bái đầu và tiến về vị trí ấn định. 

- Trưởng cầm cờ đứng phía bên phải và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng phía bên trái, 

từ trên cung thánh nhìn xuống. 

- Trưởng điều hợp nghi thức sẽ do Liên Đoàn Trưởng/Trưởng Chủ Tịch Miền/Trung Ương 

hay đại diện Ban Chấp Hành Liên Đoàn/Miền/Trung Ương đảm trách. Có thể ủy thác 

cho Ban Chấp Hành Đoàn. 

2. Cha chủ sự nghi thức (Tuyên Úy Đoàn/Liên Đoàn/Miền/Trung Ương) tiến ra giữa cung 

thánh. 

 

I.  Công Bố Quyết Định Thăng Cấp 
 

Trưởng điều hợp: Kính thưa quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng 

các cấp và toàn thể quý vị. 

 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam xin gửi lời chào bình an và ơn lành của Chúa Giêsu 

Thánh Thể đến tất cả quý vị. 

 

Mở đầu Nghi Thức Tuyên Hứa và Trao Khăn Huynh Trưởng hôm nay là phần Công Bố. 

 

 Chiếu theo các điều khoản Nội Quy và Quy Chế Huấn Luyện Các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ 

liên quan đến việc huấn luyện và đào tạo Huynh Trưởng cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh 

Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.  

 Chiếu kết quả Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I/II/III, mở tại 

………….……….……………………………….… do các Sa Mạc Trưởng đệ trình. 

 

Thay mặt cho Ban Chấp Hành Liên Đoàn/Miền ……………...…………………… /Trung Ương, 

con xin trình diện những Trưởng có tên sau đây đã được nhận vào hàng ngũ Huynh Trưởng Cấp 

I/II/III của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. Xin cha Tuyên Uý trao khăn 

quàng cùng Chứng Chỉ Khả Năng và cấp hiệu cho họ. 

 

- Xướng tên các Huynh Trưởng theo cấp. 

- Khi nghe gọi tên, các Trưởng lần lượt tiến lên xếp thành hàng ngang trước mặt Cha Tuyên 

Uý trên Cung Thánh. Nên xếp thứ tự theo vóc người cho hàng ngũ cân đối. 

 

II. Huấn Từ  của Cha Chủ Sự 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là huấn từ của cha chủ sự …………………………………………., 

Tuyên Uý Đoàn/Liên Đoàn/Miền/Trung Ương……………………………..... 

 

- Ca ngợi sự đáp ứng ơn gọi Tông Đồ, tinh thần dấn thân phục vụ và nhắc nhớ bổn phận học 

hỏi, cầu tiến, đức vâng lời và lòng yêu mến trẻ. Gợi lên công việc cụ thể trong những ngày 

sắp tới của người Huynh Trưởng tại Đoàn địa phương. 



27 

 

 

III. Tuyên Hứa & Dâng Mình 

 

Cha Chủ Sự: Các Trưởng thân mến, 

Nếu các Trưởng thực sự muốn tự nguyện dấn thân để phụng sự Chúa và Giáo Hội qua việc làm 

tông đồ cho giới thiếu nhi, thì nhân danh Giáo Hội và Phong Trào, cha xin các Trưởng hãy mạnh 

dạn bước tới. 

 

- Các Trưởng đồng bước tới một bước, chân trái bước trước. 

 

Cha Chủ Sự: Quý Trưởng có ý thức khẩu hiệu của người Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể 

là gì không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, là PHỤNG SỰ! 

 

Cha Chủ Sự: Để phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, quý Trưởng có hứa sẽ sống Ngày Thánh Thể 

qua việc thực hiện châm ngôn của Phong trào là “Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông 

Đồ” mỗi ngày không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Để phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, quý Trưởng có hứa sẽ sống vâng phục Bề 

Trên, hợp tác rộng rãi với mọi thành phần của Giáo Hội, dấn thân trong mọi công tác tông đồ 

không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Để phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, quý Trưởng có hứa sẽ yêu mến Phong Trào 

một cách đặc biệt, trau dồi khả năng chuyên môn, hầu có thể phục vụ hữu hiệu cho giới trẻ 

không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, vì trong thời đại này còn có những tâm hồn quảng đại 

như vậy, quý Trưởng hãy quỳ xuống đọc kinh Dâng Mình Huynh Trưởng. 

 

- Các Huynh Trưởng quỳ hai chân và đọc Kinh Dâng Mình Huynh Trưởng; đồng thời, Trưởng 

cầm cờ Phong Trào đưa cờ lên cao và hạ xuống 45 độ ở tư thế chào cờ. 

 

Huynh Trưởng: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Con xin đến dâng mình làm Huynh Trưởng trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, con muốn 

tập cho các em biết tận tình yêu mến và kết hợp với Chúa, biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc, 

qua đời sống CẦU NGUYỆN, RƯỚC LỄ, HY SINH và LÀM TÔNG ĐỒ. 

Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được, khi nào con nên toàn thiện như 

Chúa, khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con. 

Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa. 
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Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống trung tín và can đảm trên bước đường hy 

sinh phụng sự Chúa. Amen. 

 

 

IV. Trao Khăn, Chứng Chỉ & Cấp Hiệu 

 

- Các Trưởng cùng đứng. 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là Nghi Thức Trao Khăn, Chứng Chỉ và Cấp Hiệu Huynh Trưởng. 

Khăn quàng Huynh Trưởng màu đỏ viền vàng, nói lên tấm lòng đầy nhiệt huyết, không quản 

ngại vất vả, dám quên mình phụng sự Chúa và hy sinh cho các em một cách cao thượng. Kính 

mời cha Chủ Sự: 

 

- Trong lúc Trưởng điều hợp đọc lời dẫn, Huynh Trưởng cầm khay đựng khăn tiến ra và đứng 

bên tay trái của Cha Chủ Sự. 

 

Cha Chủ Sự: Lạy Chúa, 

Xin hãy nhận các anh/chị này vào số các Huynh Trưởng Chúa gọi để dấn thân phụng sự Chúa. 

Ước gì khăn quàng, chứng chỉ và cấp hiệu (+ cha làm phép khăn quàng) họ nhận lãnh hôm nay 

sẽ làm cho họ luôn thăng tiến trong cuộc sống làm tông đồ cho giới trẻ. Xin chúc lành cho họ 

trên bước đường phục vụ các em Thiếu Nhi tại địa phương. Chúng con cầu xin, nhờ Chúa Giêsu 

Thánh Thể, Thủ Lãnh Tối Cao của Phong Trào chúng con. Amen. 

 

1. Cha Chủ Sự tiến đến lần lượt trao khăn cho từng người. Đương sự chào cha Chủ Sự và giữ 

nguyên thế chào khi được cha Chủ Sự khoác khăn lên vai. Sau đó, bỏ tay xuống. Cha Chủ Sự 

một tay trao Chứng Chỉ và cấp hiệu, một tay bắt tay chúc mừng. Lưu ý: Tay trái nhận hoặc 

trao chứng chỉ và cấp hiệu để bên trên, tay phải đưa ra bắt tay để phía dưới. 

- Trong trường hợp có đông Huynh Trưởng tuyên hứa, Trưởng điều hợp có thể mời thêm 

các Tuyên Uý, Huấn Luyện Viên hoặc Huynh Trưởng Cao Cấp giúp cha Chủ Sự trao 

khăn, chứng chỉ và cấp hiệu… 

- Trong khi trao khăn thì Trưởng điều hợp cất hát KINH HUYNH TRƯỞNG. 

2. Trưởng điều hợp có thể đọc những lời dưới đây sau mỗi lượt hát Kinh Huynh Trưởng. 

 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng chúng con luôn có Chúa 

trước mặt để tôn thờ, trong tim để yêu mến và trên đôi tay để phụng sự. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng chúng con luôn Sống 

Ngày Thánh Thể cũng như dạy cho các em biết Sống Ngày Thánh Thể. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng chúng con luôn sống và 

thực hành cũng như dạy cho các em biết sống và thực hành châm ngôn của Phong Trào là 

Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy con biết ở quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng 

đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm 

việc mà không cần an nghỉ, biết tận lực mà không nhờ một phần thưởng nào khác ngoài 

sự con đã làm theo thánh ý Chúa mà thôi. Amen. 

 

V. Kết Thúc 
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Cha Chủ Sự: Nhân danh là Tuyên Uý Đoàn/Liên Đoàn/Miền…………………………………. 

/Trung Ương, đại diện cho Phong Trào, tôi chính thức nhận quý Trưởng vào số các Huynh 

Trưởng Cấp I/II/III của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ. Cầu chúc quý 

Trưởng luôn là những Huynh Trưởng gương mẫu, tận tâm phục vụ giới trẻ cũng như đào tạo họ 

trở nên những con người có ích cho Cộng Đoàn và Giáo Hội. 

 

- Người đứng ở vị trí Đội Trưởng hô: “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất cả chào Cha Chủ Sự, 

rồi hô tiếp: “Đàng sau...Quay!”, “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất cả chào cộng đoàn. 

- Lần lượt đi về chỗ. 

 

Trưởng điều hợp: Xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho quý Trưởng để họ sẵn sàng 

phục vụ Phong Trào, qua việc cộng tác với cha Tuyên Úy hướng dẫn và giáo dục các em trong 

các sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể tại địa phương. Một lần nữa, xin bình an và ơn lành của 

Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng quý Cha, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng các 

cấp và toàn thể quý vị. 
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NGHI THỨC TUYÊN HỨA HUYNH TRƯỞNG VÀ TRỢ TÁ 
 

1. Trưởng điều hợp, Trưởng cầm cờ Phong Trào và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng bước 

lên trước cung thánh, bái đầu và tiến về vị trí ấn định. 

- Trưởng cầm cờ đứng phía bên phải và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng phía bên trái, 

từ trên cung thánh nhìn xuống. 

- Trưởng điều hợp nghi thức sẽ do Trưởng Chủ Tịch Miền/Trung Ương hay đại diện Ban 

Chấp Hành Miền/Trung Ương đảm trách. Có thể ủy thác cho Ban Chấp Hành Liên 

Đoàn/Đoàn. 

2. Cha chủ sự nghi thức (Tuyên Úy Đoàn/Liên Đoàn/Miền/Trung Ương) tiến ra giữa cung 

thánh. 

 

I.  Công Bố Quyết Định Thăng Cấp: 
 

Trưởng điều hợp: Kính thưa quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng 

các cấp và toàn thể quý vị. 

 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam xin gửi lời chào bình an và ơn lành của Chúa Giêsu 

Thánh Thể đến tất cả quý vị. 

 

Mở đầu Nghi Thức Tuyên Hứa Huynh Trưởng và Trợ Tá hôm nay là phần Công Bố. 

 

 Chiếu theo các điều khoản Nội Quy và Quy Chế Huấn Luyện Các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ 

liên quan đến việc huấn luyện và đào tạo Huynh Trưởng và Trợ Tá cho Phong Trào Thiếu 

Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.  

 Chiếu kết quả Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I/II/III và Trợ Tá, mở tại 

………….……….……………………………….… do các Sa Mạc Trưởng đệ trình. 

 

Thay mặt cho Ban Chấp Hành Liên Đoàn/Miền……………………………...…………………… 

/Trung Ương, con xin trình diện những Trưởng có tên sau đây đã được nhận vào hàng ngũ 

Huynh Trưởng Cấp I/II/III và Trợ Tá của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa 

Kỳ. Xin cha Tuyên Uý trao khăn quàng cùng Chứng Chỉ Khả Năng và cấp hiệu cho họ. 

 

- Xướng tên các Huynh Trưởng theo cấp và Trợ Tá. 

- Khi nghe gọi tên, các Trưởng và Trợ lần lượt tiến lên xếp thành hàng ngang trước mặt Cha 

Tuyên Uý trên Cung Thánh. Nên xếp thứ tự theo vóc người cho hàng ngũ cân đối. 

 

II. Huấn Từ  Tuyên Uý Chủ Sự 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là huấn từ của cha chủ sự …………………………………………., 

Tuyên Uý Đoàn/Liên Đoàn/Miền ……………………………..... 

 

- Ca ngợi sự đáp ứng ơn gọi Tông Đồ, tinh thần dấn thân phục vụ và nhắc nhớ bổn phận học 

hỏi, cầu tiến, đức vâng lời và lòng yêu mến trẻ. Gợi lên công việc cụ thể trong những ngày 

sắp tới của người Huynh Trưởng & Trợ Tá tại Đoàn địa phương. 
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III. Tuyên Hứa & Dâng Mình 

 

Cha Chủ Sự: Các Trưởng & Trợ Tá thân mến, 

Nếu các Trưởng & Trợ Tá thực sự muốn tự nguyện dấn thân để phụng sự Chúa và Giáo Hội qua 

việc làm tông đồ cho giới thiếu nhi, thì nhân danh Giáo Hội và Phong Trào, tôi xin các Trưởng & 

Trợ Tá hãy mạnh dạn bước tới. 

 

- Các Trưởng & Trợ Tá đồng bước tới một bước, chân trái bước trước. 

 

Cha Chủ Sự: Quý Trưởng & Trợ Tá có ý thức châm ngôn của người Huynh Trưởng & Trợ Tá 

Thiếu Nhi Thánh Thể là gì không? 

 

Huynh Trưởng: Thưa, là PHỤNG SỰ! 

 

Trợ Tá: Thưa, là PHỤC VỤ 

 

Cha Chủ Sự: Để phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, quý Trưởng & Trợ Tá có hứa sẽ sống Ngày 

Thánh Thể qua việc thực hiện châm ngôn của Phong trào là “Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và 

Làm Tông Đồ” mỗi ngày không? 

 

Huynh Trưởng & Trợ Tá: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Để phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, quý Trưởng & Trợ Tá có hứa sẽ sống vâng 

phục Bề Trên, hợp tác rộng rãi với mọi thành phần của Giáo Hội, dấn thân trong mọi công tác 

tông đồ không? 

 

Huynh Trưởng & Trợ Tá: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Để phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, quý Trưởng & Trợ Tá có hứa sẽ yêu mến 

Phong Trào một cách đặc biệt, trau dồi khả năng chuyên môn, hầu có thể phục vụ hữu hiệu cho 

giới trẻ không? 

 

Huynh Trưởng & Trợ Tá: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, vì trong thời đại này còn có những tâm hồn quảng đại 

như vậy, quý Trưởng & Trợ Tá hãy quỳ xuống đọc kinh Dâng Mình Huynh Trưởng & Lởi 

Tuyên Hứa Trợ Tá. 

 

- Các Huynh Trưởng và Trợ Tá quỳ hai chân; đồng thời, Trưởng cầm cờ Phong Trào đưa cờ 

lên cao và hạ xuống 45 độ ở tư thế chào cờ. 

 

Huynh Trưởng: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Con xin đến dâng mình làm Huynh Trưởng trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, con muốn 

tập cho các em biết tận tình yêu mến và kết hợp với Chúa, biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc, 

qua đời sống CẦU NGUYỆN, RƯỚC LỄ, HY SINH và LÀM TÔNG ĐỒ. 
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Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được, khi nào con nên toàn thiện như 

Chúa, khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con. 

Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa. 

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống trung tín và can đảm trên bước đường hy 

sinh phụng sự Chúa. Amen. 

 

Trợ Tá: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Con xin hứa hết lòng dấn thân vào trọng trách giáo dục giới trẻ trở thành những Kitô Hữu hoàn 

hảo cho Giáo Hội, và những công dân kiện toàn cho đất nước. Xin thánh hóa con qua đời sống 

Trợ Tá của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, biết trau dồi đạo đức bản thân và thăng tiến khả 

năng chuyên môn, để có thể hỗ trợ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trong mọi sinh hoạt một cách hữu 

hiệu. 

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể trở thành trung tâm đời sống hằng ngày của con, và giúp con giữ 

trọn lời đã hứa. Amen. 

 

IV. Trao Khăn & Chứng Chỉ 

 

- Các Trưởng cùng đứng. 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là Nghi Thức Trao Khăn, Chứng Chỉ cho Huynh Trưởng và Trợ Tá. 

Khăn quàng Huynh Trưởng màu đỏ viền vàng, nói lên tấm lòng đầy nhiệt huyết, không quản 

ngại vất vả, dám quên mình phụng sự Chúa và hy sinh cho các em một cách cao thượng. Khăn 

quàng Trợ Tá màu đỏ viền xanh dương, nói lên tấm lòng quảng đại, đức tính khiêm nhường và 

nhân hậu cùng với tinh thần hy sinh phục vụ của người Trợ Tá Phong Trào Thiếu Nhi Thánh 

Thể. Kính mời cha Chủ Sự: 

 

- Trong lúc Trưởng điều hợp đọc lời dẫn, Huynh Trưởng cầm khay đựng khăn tiến ra và đứng 

bên tay trái của Cha Chủ Sự. 

 

Cha Chủ Sự: Lạy Chúa, 

Xin hãy nhận các anh chị này vào số các Huynh Trưởng và Trợ Tá Chúa gọi để phụng sự Chúa. 

Ước gì khăn quàng và chứng chỉ (+ cha làm phép khăn quàng) họ nhận lãnh hôm nay sẽ làm cho 

họ luôn thăng tiến trong cuộc sống làm tông đồ cho giới trẻ. Xin chúc lành cho họ trên bước 

đường phục vụ các em Thiếu Nhi tại địa phương. Chúng con cầu xin, nhờ Chúa Giêsu Thánh 

Thể, Thủ Lãnh Tối Cao của Phong Trào chúng con. Amen. 

 

1. Cha Chủ Sự tiến đến lần lượt trao khăn cho từng người. Đương sự chào cha Chủ Sự và giữ 

nguyên thế chào khi được cha Chủ Sự khoác khăn lên vai. Sau đó, bỏ tay xuống. Cha Chủ Sự 

một tay trao Chứng Chỉ và cấp hiệu, một tay bắt tay chúc mừng. Lưu ý: Tay trái nhận hoặc 

trao chứng chỉ và cấp hiệu để bên trên, tay phải đưa ra bắt tay để phía dưới. 

- Trong trường hợp có đông Huynh Trưởng và Trợ Tá tuyên hứa, Trưởng điều hợp có thể 

mời thêm các Tuyên Uý, Huấn Luyện Viên hoặc Huynh Trưởng Cao Cấp giúp cha Chủ 

Sự trao khăn và chứng chỉ. 

- Trong khi trao khăn thì Trưởng điều hợp cất hát KINH HUYNH TRƯỞNG. 

2. Trưởng điều hợp có thể đọc những lời dưới đây sau mỗi lượt hát Kinh Huynh Trưởng. 
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 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng và Trợ Tá chúng con luôn 

có Chúa trước mặt để tôn thờ, trong tim để yêu mến và trên đôi tay để phụng sự. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng và Trợ Tá chúng con luôn 

Sống Ngày Thánh Thể cũng như dạy cho các em biết Sống Ngày Thánh Thể. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng và Trợ Tá chúng con luôn 

sống và thực hành cũng như dạy cho các em biết sống và thực hành châm ngôn của 

Phong Trào là Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy con biết ở quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng 

đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm 

việc mà không cần an nghỉ, biết tận lực mà không nhờ một phần thưởng nào khác ngoài 

sự con đã làm theo thánh ý Chúa mà thôi. Amen. 

 

V. Kết Thúc 

 

Cha Chủ Sự: Nhân danh là Tuyên Uý Đoàn/Liên Đoàn/Miền…………………………………. 

/Trung Ương, đại diện cho Phong Trào, tôi chính thức nhận quý Trưởng và Trợ Tá vào số các 

Huynh Trưởng Cấp I/II/III và Trợ Tá của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa 

Kỳ. Cầu chúc quý Trưởng và quý Trợ Tá luôn là những Huynh Trưởng và Trợ Tá gương mẫu, 

tận tâm phục vụ giới trẻ cũng như đào tạo họ trở nên những con người có ích cho Cộng Đoàn và 

Giáo Hội. 

 

- Người đứng ở vị trí Đội Trưởng hô: “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất cả chào Cha Chủ Sự, 

rồi hô tiếp: “Đàng sau...Quay!”, “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất cả chào cộng đoàn. 

- Lần lượt đi về chỗ. 

 

Trưởng điều hợp: Xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho quý Trưởng và Trợ Tá để họ 

sẵn sàng phục vụ Phong Trào, qua việc cộng tác với cha Tuyên Úy hướng dẫn và giáo dục các 

em trong các sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể tại địa phương. Một lần nữa, xin bình an và ơn lành 

của Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng quý Cha, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng 

các cấp và toàn thể quý vị. 
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NGHI THỨC TUYÊN THỆ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN 
 

1. Trưởng điều hợp, Trưởng cầm cờ Phong Trào và Trưởng cầm khay đựng Bổ Nhiệm Thư và 

Cầu Vai Lãnh đạo bước lên trước cung thánh, bái đầu và tiến về vị trí ấn định. 

- Trưởng cầm cờ đứng phía bên phải và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng phía bên trái, 

từ trên cung thánh nhìn xuống. 

- Trưởng điều hợp nghi thức sẽ do Liên Đoàn Trưởng/Trưởng Chủ Tịch Miền hay đại diện 

Ban Chấp Hành Liên Đoàn/Miền đảm trách. 

2. Cha chủ sự nghi thức (Tuyên Úy Đoàn) tiến ra giữa cung thánh. 

 

I. Công  Bố và Trình Diện 
 

Trưởng điều hợp: Kính thưa quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng 

các cấp và toàn thể quý vị. 

 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam xin gửi lời chào bình an và ơn lành của Chúa Giêsu 

Thánh Thể đến tất cả quý vị. 

 

Mở đầu Nghi Thức Tuyên Thệ Ban Chấp Hành Đoàn hôm nay là phần Công Bố. 

  

 Chiếu theo các điều khoản Nội Quy liên quan đến việc thành lập và bổ nhiệm Ban Chấp 

Hành Đoàn. 

 Chiếu kết quả cuộc bầu cử ngày …...................... của Hội Đồng Huynh Trưởng 

Đoàn…………………………..……...... tại…………………………………………...…… 

 

Thay mặt Ban Chấp Hành Liên Đoàn/Miền, con xin trình diện những Trưởng có tên sau đây đã 

được bầu vào Ban Chấp Hành Đoàn…………………………… nhiệm kỳ 20………- 20…….…. 

Xin cha Tuyên Uý tấn phong và chính thức ban Bổ Nhiệm Thư và Cầu Vai Lãnh Đạo cho họ. 

 

- Xướng tên các Huynh Trưởng. 

- Khi nghe gọi tên, các Trưởng lần lượt tiến lên xếp thành hàng ngang trước mặt Cha Tuyên 

Uý trên Cung Thánh. Đoàn Trưởng luôn đứng bên phải phía cộng đoàn nhìn lên. 

 

-  Đoàn Trưởng: ……………………………………... 

-  Đoàn Phó Quản Trị: ……………………………… 

-  Đoàn Phó Nghiên Huấn: ………………………… 

-  Thư Ký: …………………………………………… 

-  Thủ Quỹ: ………………………………………… 

-  Ngành Trưởng Ấu Nhi: ……………………………… 

-  Ngành Trưởng Thiếu Nhi: …………………………… 

-  Ngành Trưởng Nghĩa Sĩ: …………………………… 

-   Ngành Trưởng Hiệp Sĩ : ………………………… 

 

II. Huấn Từ Tuyên Uý Chủ Sự 

Trưởng điều hợp: Sau đây là huấn từ của cha chủ sự …………………………………………., 

Tuyên Uý Đoàn/Liên Đoàn/Miền ……………………………..... 
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- Nhấn mạnh đến nhiệm vụ của Ban Chấp Hành Đoàn, tinh thần phục vụ trong khiêm tốn, 

nhẫn nại khi gặp khó khăn.... 

 

III. Lời Tuyên Thệ 

 

Cha Chủ Sự: Các Trưởng thân mến, 

Nếu các Trưởng thực sự muốn tự nguyện dấn thân để phụng sự Chúa và Giáo Hội qua việc nhận 

lãnh trách nhiệm của Ban Chấp Hành để phục vụ Đoàn Thiếu Nhi………………………………., 

thì nhân danh Giáo Hội và Phong Trào, cha xin các Trưởng hãy mạnh dạn bước tới. 

 

- Các Trưởng đồng bước tới một bước, chân trái bước trước. 

 

Cha Chủ Sự: Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, vì trong thời đại này còn có những tâm hồn quảng đại 

như vậy, quý Trưởng hãy quỳ xuống đọc Lời Tuyên Thệ. 

 

- Các Trưởng quỳ gối phải, đưa tay phải lên ngang trước mặt, các ngón tay khép lại lòng bàn 

tay úp xuống; đồng thời, Trưởng cầm cờ Phong Trào đưa cờ lên cao và hạ xuống 45 độ ở tư 

thế chào cờ. 

 

Huynh Trưởng: Chúng tôi, tân Ban Chấp Hành Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể......………………, 

Liên Đoàn……..…………………….., Miền…………….........., nhiệm kỳ 20….…- 20……..… 

long trọng tuyên thệ trước sự chứng kiến của Cha Tuyên Uý cùng tất cả các anh chị Huynh 

Trưởng và cộng đoàn dân Chúa hiện diện nơi đây : 

 

 Thứ Nhất: Triệt để chu toàn trách vụ mà Bề Trên và anh chị em Huynh Trưởng đã tín nhiệm 

giao phó cho chúng tôi. 

 Thứ Hai: Tuyệt đối thi hành đúng lý tưởng và đường lối của Phong Trào do Hội Đồng Lãnh 

Đạo Toàn Quốc đề ra. 

 Thứ Ba: Tận dụng quyền hạn và khả năng của chúng tôi cho công việc Tông Đồ của Hội 

Thánh, cách riêng cho giới trẻ của chúng tôi hôm nay. 

 

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria giúp chúng con luôn trung thành với lời chúng con vừa 

tuyên hứa. 

 

IV.  Trao Bổ Nhiệm Thư & Cầu Vai Lãnh Đạo 

 

- Các Trưởng cùng đứng. 

 

Cha Chủ Sự: Thay mặt Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, cha chính thức 

công nhận chúng con là người của Ban Chấp Hành Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể…………………, 

đồng thời ban cầu vai lãnh đạo và bổ nhiệm thư cho chúng con, nên như chứng thư bảo đảm lòng 

ưu ái và ơn lành của Thiên Chúa trên chúng con, để những ngày sắp tới chúng con phục vụ hữu 

hiệu hơn cho Hội Thánh và Phong Trào.  
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1. Cha Chủ Sự tiến đến lần lượt trao cầu vai và bổ nhiệm thư cho từng người, bắt đầu từ Đoàn 

Trưởng. Đương sự chào Cha Chủ Sự và giữ nguyên thế chào khi được gắn cầu vai. Sau đó, 

bỏ tay xuống. Cha Chủ Sự một tay trao Bổ Nhiệm Thư, một tay bắt tay chúc mừng. Lưu ý: 

Tay trái nhận hoặc trao Bổ Nhiệm Thư để bên trên, tay phải đưa ra bắt tay để phía dưới. 

- Trong khi gắn cầu vai lãnh đạo và trao bổ nhiệm thư thì Trưởng điều hợp cất hát KINH 

HUYNH TRƯỞNG. 

2. Trưởng điều hợp có thể đọc những lời dưới đây sau mỗi lượt hát Kinh Huynh Trưởng. 

 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng chúng con luôn có Chúa 

trước mặt để tôn thờ, trong tim để yêu mến và trên đôi tay để phụng sự. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng chúng con luôn Sống 

Ngày Thánh Thể cũng như dạy cho các em biết Sống Ngày Thánh Thể. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Huynh Trưởng chúng con luôn sống và 

thực hành cũng như dạy cho các em biết sống và thực hành châm ngôn của Phong Trào là 

Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ. 

 

V.  Trao Cờ Đoàn 

 

1. Trưởng cầm cờ Đoàn bước tới bên phải của Cha Chủ Sự. Cha Chủ Sự làm phép cờ Đoàn 

(nếu cờ đã được làm phép rồi thì thôi). 

2. Trao Cờ cho Cha Chủ Sự. 

3. Đoàn Trưởng tiến lên nhận cờ. 

 

Cha Chủ Sự: Con hãy nhận lãnh lá cờ Đoàn này, là biểu trưng cho sức sống của Phong Trào và 

lý tưởng phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể. Hãy cố gắng làm sáng ngời danh Chúa trong mọi sinh 

hoạt của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, nhất là trong sứ mạng cao cả là hướng dẫn và điều 

hành Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.…………………..……..….. này.  Con có hứa như vậy không? 

 

Đoàn Trưởng: Nhờ ơn Chúa, con xin hứa. 

 

1. Cha Chủ Sự đưa cờ ra phía trước, Đoàn Trưởng chào cờ, cúi xuống hôn cờ, rồi nhận cờ từ 

Cha Chủ Sự, rồi trở về vị trí của mình. 

2. Đoàn Trưởng hô: “Chuẩn Bị Chào....Chào!” để tất cả chào cha Chủ Sự, rồi hô tiếp : 

“Đàng sau...Quay!”, “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất cả chào cộng đoàn. 

3. Đoàn Trưởng bước qua một bên về phía phải (hướng cộng đoàn nhìn lên), cầm cờ giơ lên 

cao, hạ xuống 45 độ. Các Trưởng tuyên thệ lần lượt bước tới, chào cờ, cúi xuống hôn cờ rồi 

đi về chỗ). 

- Trong khi các Trưởng chào và hôn cờ, cộng đoàn hát bài LỜI NGUYỆN TRUYỀN GIÁO. 

 

VI. Kết Thúc 
 

Trưởng điều hợp: Xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho quý Trưởng để họ sẵn sàng 

phục vụ Phong Trào, qua việc cộng tác với cha Tuyên Úy hướng dẫn và giáo dục các em trong 

các sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể tại địa phương. Một lần nữa, xin bình an và ơn lành của 

Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng quý Cha, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng các 

cấp và toàn thể quý vị. 
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NGHI THỨC TUYÊN HỨA & TRAO QUYỀN TÔNG ĐỒ ĐỘI TRƯỞNG 

(Có Nến) 
 

1. Trưởng điều hợp, Trưởng cầm cờ Phong Trào và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng bước 

lên trước cung thánh, bái đầu và tiến về vị trí ấn định. 

- Trưởng cầm cờ đứng phía bên phải và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng phía bên trái, 

từ trên cung thánh nhìn xuống. 

- Trưởng điều hợp nghi thức sẽ do Đoàn Trưởng hay đại diện Ban Chấp Hành Đoàn đảm 

trách. 

2. Cha chủ sự nghi thức (Tuyên Úy Đoàn) tiến ra giữa cung thánh. 

 

I. Công Bố Quyết Định Trao quyền: 

 

Trưởng điều hợp: Kính thưa quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng 

các cấp và toàn thể quý vị. 

 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam xin gửi lời chào bình an và ơn lành của Chúa Giêsu 

Thánh Thể đến tất cả quý vị. 

 

Mở đầu Nghi Thức Tuyên Hứa và Trao Quyền Tông Đồ Đội Trưởng hôm nay là phần Công Bố. 

 

 Chiếu các điều khoản Nội Quy liên quan đến việc huấn luyện và đào tạo Tông Đồ Đội 

Trưởng và Đội Phó trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

 Chiếu kết quả Sa Mạc Huấn Luyện Tông Đồ Đội Trưởng/Đội Phó, mở tại ………….……… 

từ ngày……… đến ngày…….… tháng..…… năm …………….. do Sa Mạc Trưởng 

…………………………………………. đệ trình. 

 

Thay mặt cho Ban Chấp Hành Đoàn……………………………, con xin trình diện những em có 

tên sau đây đã được nhận vào hàng ngũ Tông Đồ Đội Trưởng/Đội Phó của Phong Trào Thiếu 

Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. Xin cha Tuyên Uý trao khăn quàng cho các em. 

 

- Xướng tên các em theo thứ tự Ấu, Thiếu, Nghĩa và Hiệp. 

- Khi nghe gọi tên, các em lần lượt tiến lên xếp thành hàng ngang trước mặt Cha Tuyên Uý 

trên Cung Thánh. Nên xếp thứ tự theo đội Trưởng/Đội Phó, tay cầm nến. 

- Cha Chủ Sự cầm nến đốt sẵn. 

 

II. Lời Hứa Tông Đồ Đội Trưởng: 

 

Cha Chủ Sự: Các con thân mến, làm tông đồ nghĩa là tự mình phải nên gương sáng, là đem 

Chúa đến cho bạn hữu. Vậy để chứng tỏ chúng con muốn trở nên tông đồ thật của Chúa, chúng 

con hãy tiến lên lãnh nhận ánh sáng chiếu soi của Người. 

 

- Các em tiến lên một bước, chân trái bước trước. 

 

Cha Chủ Sự: Muốn được thế, các con phải làm sao cho Chúa sống trong chúng con trước đã. 

Hãy đến nhận lãnh ánh sáng của Chúa Kitô. 
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- Các em lần lượt châm nến từ ngọn nến cha chủ sự cầm. (Các Trưởng giúp đốt nến). 

 

Cha Chủ Sự: Để trở nên ánh sáng, trở nên muối men, đem Chúa đến cho mọi người, trước hết 

các con phải sống và tuân giữ châm ngôn của Thiếu Nhi Thánh Thể. Châm ngôn đó là gì?  

 

Đội Trưởng/Đội Phó: Thưa là Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ. 

 

Cha Chủ Sự: Vậy để thực sự nên tông đồ của Chúa, chúng con hãy cùng quỳ tuyên hứa trung 

thành với chức vụ tông đồ mà chúng con cương quyết lãnh nhận. 

 

- Các em quỳ hai gối xuống, cầm nến cháy trong tay và đọc Kinh Dâng Mình Đội Trưởng. 

 

Đội Trưởng/Đội Phó: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Chúa yêu thương con và gọi con đến làm tông đồ nhỏ bé cho Chúa. Con hứa sẽ sống đời Cầu 

Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ. Giờ đây, con xin dâng mình con cho Chúa, để 

Chúa giúp con biết sống đời gương mẫu, làm cho bạn hữu và mọi người chung quanh con yêu 

mến Chúa nhiều hơn. 

Lạy Mẹ Maria, là Nữ Vương các tông đồ, xin giúp con sống giữ lời hứa. Amen.  

 

III. Trao Khăn và Cờ Đội 

 

- Các em cùng đứng. 

 

Cha Chủ Sự: Với tư cách là Tuyên Uý Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể………………….., cha nhận 

chúng con làm Tông Đồ Đội Trưởng, Đội Phó trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Hãy 

nhận khăn quàng này là niềm vinh dự của người được Chúa chọn làm Tông Đồ nhỏ bé của Chúa. 

 

1. Cha Chủ Sự tiến đến lần lượt trao khăn cho các em. Đương sự chào cha Chủ Sự và giữ 

nguyên thế chào khi được cha Chủ Sự khoác khăn lên vai. Sau đó, bỏ tay xuống. 

- Trong trường hợp có đông các em tuyên hứa, Trưởng điều hợp có thể mời thêm các 

Tuyên Uý, Huấn Luyện Viên hoặc Huynh Trưởng Cao Cấp giúp cha Chủ Sự trao khăn. 

- Trong khi trao khăn thì Trưởng điều hợp cất hát KINH ĐỘI TRƯỞNG. 

2. Trưởng điều hợp có thể đọc những lời dưới đây sau mỗi lượt hát Kinh Đội Trưởng. 

 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Đội Trưởng/Đội Phó chúng con luôn có 

Chúa trước mặt để tôn thờ, trong tim để yêu mến và trên đôi tay để phụng sự. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Đội Trưởng/Đội Phó chúng con luôn biết 

Sống Ngày Thánh Thể. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Đội Trưởng/Đội Phó chúng con luôn 

sống và thực hành châm ngôn của Phong Trào là Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm 

Tông Đồ. 

 

Cha Chủ Sự: Để nhận lãnh cờ Đội, tượng trưng cho quyền chỉ huy của các con, các con có hứa 

triệt để vâng lời các cấp chỉ huy, làm tròn bổn phận Đội Trưởng, và luôn tận tâm giúp đỡ các đội 

viên sẽ được giao phó cho các con không? 
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Đội Trưởng/Đội Phó: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

- Cha Chủ sự trao cờ đội cho Đội Trưởng. (Các Trưởng giúp trao cờ đội). 

 

IV. Kết Thúc 

 

Cha Chủ Sự: Qua sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, xin Chúa Giêsu Thánh Thể chấp nhận 

các em vào hàng ngũ Tông Đồ Đội Trưởng/Đội Phó của Chúa và chúc lành cho các em. Nhân 

danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen 

 

- Trưởng điều hợp hô: “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất cả chào Cha Chủ Sự, rồi hô tiếp: 

“Đàng sau...Quay!”, “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất cả chào cộng đoàn. 

- Lần lượt đi về chỗ. 

 

Trưởng điều hợp: Xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các em Tông đồ Đội 

Trưởng/Đội Phó để họ sẵn sàng phục vụ Phong Trào, qua việc cộng tác với các Trưởng hướng 

dẫn các em trong đội. Một lần nữa, xin bình an và ơn lành của Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở 

cùng quý Cha, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng các cấp và toàn thể quý vị. 
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NGHI THỨC TUYÊN HỨA & TRAO QUYỀN TÔNG ĐỒ ĐỘI TRƯỞNG 

(Không Có Nến) 
 

1. Trưởng điều hợp, Trưởng cầm cờ Phong Trào và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng bước 

lên trước cung thánh, bái đầu và tiến về vị trí ấn định. 

- Trưởng cầm cờ đứng phía bên phải và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng phía bên trái, 

từ trên cung thánh nhìn xuống. 

- Trưởng điều hợp nghi thức sẽ do Đoàn Trưởng hay đại diện Ban Chấp Hành Đoàn đảm 

trách. 

2. Cha chủ sự nghi thức (Tuyên Úy Đoàn) tiến ra giữa cung thánh. 

 

I. Công Bố Quyết Định Trao quyền: 

 

Trưởng điều hợp: Kính thưa quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng 

các cấp và toàn thể quý vị. 

 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam xin gửi lời chào bình an và ơn lành của Chúa Giêsu 

Thánh Thể đến tất cả quý vị. 

 

Mở đầu Nghi Thức Tuyên Hứa và Trao Quyền Tông Đồ Đội Trưởng hôm nay là phần Công Bố. 

 

 Chiếu các điều khoản Nội Quy liên quan đến việc huấn luyện và đào tạo Tông Đồ Đội 

Trưởng và Đội Phó trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

 Chiếu kết quả Sa Mạc Huấn Luyện Tông Đồ Đội Trưởng/Đội Phó, mở tại ………….……… 

từ ngày……… đến ngày…….… tháng..…… năm …………….. do Sa Mạc Trưởng 

…………………………………………. đệ trình. 

 

Thay mặt cho Ban Chấp Hành Đoàn……………………………, con xin trình diện những em có 

tên sau đây đã được nhận vào hàng ngũ Tông Đồ Đội Trưởng/Đội Phó của Phong Trào Thiếu 

Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. Xin cha Tuyên Uý trao khăn quàng cho các em. 

 

- Xướng tên các em theo thứ tự Ấu, Thiếu, Nghĩa và Hiệp. 

- Khi nghe gọi tên, các em lần lượt tiến lên xếp thành hàng ngang trước mặt Cha Tuyên Uý 

trên Cung Thánh. Nên xếp thứ tự theo đội Trưởng/Đội Phó. 

 

II. Lời Hứa Tông Đồ Đội Trưởng: 

 

Cha Chủ Sự: Các con thân mến, làm tông đồ nghĩa là tự mình phải nên gương sáng, là đem 

Chúa đến cho bạn hữu. Muốn được thế, các con phải làm sao cho Chúa sống trong chúng con 

trước đã. Vậy để chứng tỏ chúng con muốn trở nên tông đồ thật của Chúa, hãy nhận lãnh ánh 

sáng của Chúa Kitô. 

 

Để trở nên ánh sáng, trở nên muối men đem Chúa đến cho mọi người, trước hết các con phải 

sống và tuân giữ châm ngôn của Thiếu Nhi Thánh Thể. Châm ngôn đó là gì??  

 

Đội Trưởng/Đội Phó: Thưa là Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ. 



41 

 

 

Cha Chủ Sự: Vậy để thực sự nên tông đồ của Chúa, chúng con hãy cùng quỳ tuyên hứa trung 

thành với chức vụ tông đồ mà chúng con cương quyết lãnh nhận. 

 

- Các em quỳ hai gối xuống và đọc Kinh Dâng Mình Đội Trưởng: 

 

Đội Trưởng/Đội Phó: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Chúa yêu thương con và gọi con đến làm tông đồ nhỏ bé cho Chúa. Con hứa sẽ sống đời Cầu 

Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ. Giờ đây, con xin dâng mình con cho Chúa, để 

Chúa giúp con biết sống đời gương mẫu, làm cho bạn hữu và mọi người chung quanh con yêu 

mến Chúa nhiều hơn. 

Lạy Mẹ Maria, là Nữ Vương các tông đồ, xin giúp con sống giữ lời hứa. Amen.  

 

III. Trao Khăn và Cờ Đội 

 

- Các em cùng đứng. 

 

Cha Chủ Sự: Với tư cách là Tuyên Uý Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể………………….., cha nhận 

chúng con làm Tông Đồ Đội Trưởng, Đội Phó trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Hãy 

nhận khăn quàng này là niềm vinh dự của người được Chúa chọn làm Tông Đồ nhỏ bé của Chúa. 

 

1. Cha Chủ Sự tiến đến lần lượt trao khăn cho các em. Đương sự chào cha Chủ Sự và giữ 

nguyên thế chào khi được cha Chủ Sự khoác khăn lên vai. Sau đó, bỏ tay xuống. 

- Trong trường hợp có đông các em tuyên hứa, Trưởng điều hợp có thể mời thêm các 

Tuyên Uý, Huấn Luyện Viên hoặc Huynh Trưởng Cao Cấp giúp cha Chủ Sự trao khăn. 

- Trong khi trao khăn thì Trưởng điều hợp cất hát KINH ĐỘI TRƯỞNG. 

2. Trưởng điều hợp có thể đọc những lời dưới đây sau mỗi lượt hát Kinh Đội Trưởng. 

 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Đội Trưởng/Đội Phó chúng con luôn có 

Chúa trước mặt để tôn thờ, trong tim để yêu mến và trên đôi tay để phụng sự. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Đội Trưởng/Đội Phó chúng con luôn biết 

Sống Ngày Thánh Thể. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Đội Trưởng/Đội Phó chúng con luôn 

sống và thực hành châm ngôn của Phong Trào là Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm 

Tông Đồ. 

 

Cha Chủ Sự: Để nhận lãnh cờ Đội, tượng trưng cho quyền chỉ huy của các con, các con có hứa 

triệt để vâng lời các cấp chỉ huy, làm tròn bổn phận Đội Trưởng, và luôn tận tâm giúp đỡ các đội 

viên sẽ được giao phó cho các con không? 

 

Đội Trưởng/Đội Phó: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

- Cha Chủ sự trao cờ đội cho Đội Trưởng. (Các Trưởng giúp trao cờ đội). 

 

IV. Kết Thúc 
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Cha Chủ Sự: Qua sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, xin Chúa Giêsu Thánh Thể chấp nhận 

các em vào hàng ngũ Tông Đồ Đội Trưởng/Đội Phó của Chúa và chúc lành cho các em. Nhân 

danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen 

 

- Trưởng điều hợp hô: “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất cả chào Cha Chủ Sự, rồi hô tiếp: 

“Đàng sau...Quay!”, “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất cả chào cộng đoàn. 

- Lần lượt đi về chỗ. 

 

Trưởng điều hợp: Xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các em Tông đồ Đội 

Trưởng/Đội Phó để họ sẵn sàng phục vụ Phong Trào, qua việc cộng tác với các Trưởng hướng 

dẫn các em trong đội. Một lần nữa, xin bình an và ơn lành của Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở 

cùng quý Cha, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng các cấp và toàn thể quý vị. 
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NGHI THỨC TRAO KHĂN ĐOÀN SINH 
 

 

- Nghi thức này thường được tổ chức trong buổi Chào Cờ Đoàn (bên ngoài nhà thờ). 

- Hình thức tập họp xin coi Nghi Thức Thiếu Nhi Thánh Thể I trang 56. Các Ngành Trưởng và 

Trưởng cầm khay đựng khăn đứng trước ngành của mình. 

- Trưởng điều hợp nghi thức sẽ do Đoàn Trưởng hay đại diện Ban Chấp Hành Đoàn đảm 

trách. 

 

I. Công Bố Quyết Định Trao Khăn 

 

- Phần này sẽ được thực hiện sau câu chuyện dưới cờ. 

 

Trưởng Điều Hợp: Kính thưa cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Trưởng trong Ban 

Chấp Hành Đoàn cùng các em thân mến. 

 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam xin gửi lời chào bình an và ơn lành của Chúa Giêsu 

Thánh Thể đến tất cả quý vị. 

 

Mở đầu Nghi Thức Trao Khăn Đoàn Sinh hôm nay là phần Công Bố. 

 

 Chiếu theo Nội Quy chương II Điều 18 đến Điều 22 liên quan đến Tổ Chức và Điều Hành 

Đoàn. Chiếu theo quyết nghị của Ban Chấp Hành Đoàn họp ngày…………. Tháng……… 

Năm.................. tại............................................ và được sự đồng ý và khuyến khích của cha 

Tuyên Uý............................................................  

 Sau một thời gian chuẩn bị thành lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và để cho các em tham gia 

vào các sinh hoạt thường xuyên hơn của Đoàn, nay Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể…………… 

Liên Đoàn………………………. Miền……………………… công bố quyết định trao khăn 

cho tất cảc các em để trở thành Đoàn Sinh chính thức và tham gia vào mọi sinh hoạt của 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

 

II. Huấn Từ Của Cha Chủ Sự 

 

- Ca ngợi sự tham gia vào đoàn thể và nhắc nhớ bổn phận học hỏi, sự kỷ luật, đức vâng lời, 

thực hành châm ngôn của Phong Trào và lòng yêu mến Chúa Giêsu ngự trong Bí Tích Thánh 

thể.  

 

III. Trao Khăn cho các Đoàn Sinh: 

 

Cha Chủ Sự: Lạy Chúa, 

Xin hãy nhận các em này vào số các Thiếu Nhi Thánh Thể của Chúa. Ước gì khăn quàng (+ cha 

làm phép khăn quàng) các em nhận lãnh hôm nay sẽ làm cho các em luôn thăng tiến trong mọi 

khả năng và lòng mến Chúa yêu người. Xin chúc lành cho các em trong cuộc sống và gìn giữ các 

em trong tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể, Thủ Lãnh Tối Cao 

của Phong Trào chúng con. Amen. 
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- Cha Chủ Sự sẽ đến Ngành Ấu trước, Trưởng cầm khay đựng khăn theo bên cha Chủ Sự và 

Cha sẽ khoác lên vai của từng em và các em tự thắt khăn của mình. (Ngành Trưởng và 

Ngành Phó có thể giúp Cha trao khăn cho các em.) 

- Cứ thế tiếp tục cho Ngành Thiếu và Ngành Nghĩa. 

- Khi trao khăn cho ngành nào thì Trưởng điều hợp cất hát bài ca của ngành đó. 

- Sau khi cha Chủ Sự và các Trưởng trao khăn xong thì trở về vị trí. 

 

III. Kết Thúc 

 

Cha Chủ Sự: Nhân danh là Tuyên Uý Đoàn…………………………………., đại diện cho 

Phong Trào, Cha chính thức nhận các con vào số các Thiếu Nhi của Phong Trào Thiếu Nhi 

Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ. Cầu chúc các con luôn sống gương mẫu, xứng đáng là những 

con người kiện toàn và những Kitô Hữu hoàn hảo có ích cho Xã Hội và Giáo Hội. 
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NGHI THỨC RA MẮT ĐOÀN 
 

- Trưởng điều hợp nghi thức sẽ do Liên Đoàn Trưởng, Trưởng Chủ Tịch Miền hay đại diện 

Ban Chấp Hành Liên Đoàn/Miền đảm trách. 

 

I. Công Bố và Trình Diện 
 

Trưởng điều hợp: Kính thưa quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng 

các cấp và toàn thể quý vị. 

 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam xin gửi lời chào bình an và ơn lành của Chúa Giêsu 

Thánh Thể đến tất cả quý vị. 

 

Mở đầu Nghi Thức Ra Mắt Đoàn hôm nay là phần Công Bố và Trình Diện. 

 

 Chiếu theo các điều khoản Nội Quy từ điều 18 đến điều 22 liên quan đến hệ thống tổ chức 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. 

 Chiếu kết quả phiên họp Hội Đồng Đoàn ngày………….... tại……………………….……...., 

dưới sự chủ tọa của cha Tuyên Uý…………………..…., Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc 

Cộng Đoàn/Xứ Đạo……………………………………... xin được ra mắt cùng toàn thể dân 

Chúa với danh xưng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể…………………………………….., thuộc 

Liên Đoàn…………..…., Miền………...……, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Hoa Kỳ. 

 

 Đoàn TNTT……………………..….. có tổng số…………..… Đoàn Sinh, chia làm 4 ngành: 

Ấu Nhi:…….... em, Thiếu Nhi …….…. Em, Nghĩa Sĩ …….… em và Hiệp Sĩ ……….… em. 

Đoàn được hướng dẫn bởi ………Huynh Trưởng, với sự trợ giúp của …….Trợ Tá và 

……..Trợ Úy. 

 

 Các em Ấu Nhi đeo khăn màu xanh lá mạ, do Ngành Trưởng:………………………...……. 

hướng dẫn. Xin mời các em Ngành Ấu Nhi trình diện. 

1. Ngành Trưởng hô: Hướng Tâm! Các em đáp lại: Lên! 

2. Ngành Trưởng hướng dẫn các em Ấu tiến lên Cung Thánh, vị trí đã định và quay mặt 

xuống Cộng Đoàn. 

- Ban tổ chức liệu sắp xếp chỗ cho các em trước, để việc lên xuống đỡ tốn thời giờ. 

Ngành Thiếu đứng sau Ngành Ấu và cứ tiếp tục như vậy. 

- Trong trường hợp các em quá đông hoặc không thuận tiện trong việc sắp xếp vị trí 

trên Cung Thánh, các em có thể đứng tại chỗ. 

  

 Các em Thiếu Nhi đeo khăn màu xanh biển đậm, do Ngành Trưởng:.................................…... 

hướng dẫn. Xin mời các em Ngành Thiếu Nhi trình diện. 

 

 Các em Nghĩa Sĩ đeo khăn màu vàng, do Ngành Trưởng:……… ……………………...……. 

hướng dẫn. Xin mời các em Ngành Nghĩa Sĩ trình diện. 

 

 Các Hiệp Sĩ đeo khăn màu nâu, do Ngành Trưởng:………………………………………… 

hướng dẫn. Xin mời các em Ngành Hiệp Sĩ trình diện. 
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 Các Huynh Trưởng đeo khăn màu đỏ viền vàng. Xin mời quý Huynh Trưởng trình diện. 

 

 Quý vị Trợ Tá đeo khăn màu đỏ viền xanh nước biển. Xin mời quý Trợ Tá trình diện. 

 

- Nếu có Hội Phụ Huynh & Bảo Trợ, có thể giới thiệu và mời vị đại diện lúc này. 

 

 Quý Trợ Uý đeo khăn mầu đỏ viền trắng. Xin mời quý Trợ Úy trình diện. 

 

 Đoàn được đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Thường Vụ gồm có: 

 

- Đoàn Trưởng:……………………………………………………… 

- Đoàn Phó Quản Trị:……………………………………………….. 

- Đoàn Phó Nghiên Huấn:…………………………………………… 

- Thư Ký:…………………………………………………………….. 

- Thủ Quỹ:……………………………………………………………. 

 

***  Nếu tất cả đứng trên Cung Thánh, Ban Thường Vụ bước xuống và sắp hàng ngang 

trước các em Ấu. 

***  Nếu tất cả đứng ở tại các hàng ghế thì Ban Thường Vụ tiến lên sắp hàng ngang 

trước Cung Thánh và hướng lên bàn thờ. 

 

 Và trên hết, Đoàn được đặt dưới quyền và sự hướng dẫn tinh thần của Cha Tuyên 

Uý…………………………………. đeo khăn mầu trắng viền đỏ. Kính mời Cha. 

 

***  Nếu tất cả đứng trên Cung Thánh, Cha Tuyên Úy bước ra, mặt hướng về các em. 

***  Nếu tất cả đứng ở tại các hàng ghế thì Cha Tuyên Úy bước ra, mặt hướng xuống 

Cộng Đoàn. 

 Đoàn chọn………………………………………….. làm Bổn Mạng của Đoàn. 

 

II. Khẩu Hiệu và Châm Ngôn 

 

Trưởng điều hợp: Để thể hiện tinh thần sống theo đúng tôn chỉ và mục đích của Phong Trào. 

Sau đây là phần nêu cao khẩu hiệu của Ngành và châm ngôn của Phong Trào. 

 

Cha Tuyên Uý: Các con thân mến, hãy nói cho mọi người biết khẩu hiệu của Ngành Ấu Nhi là 

gì? 

- Ngành Ấu Nhi: Thưa, là NGOAN! 

 

Cha Tuyên Uý: Hãy nói cho mọi người biết khẩu hiệu của Ngành Thiếu Nhi là gì? 

- Ngành Thiếu Nhi: Thưa, là HY SINH! 

 

Cha Tuyên Uý: Hãy nói cho mọi người biết khẩu hiệu của Ngành Nghĩa Sĩ là gì? 

- Ngành Nghĩa Sĩ: Thưa, là CHINH PHỤC! 

 

Cha Tuyên Uý: Hãy nói cho mọi người biết khẩu hiệu của Ngành Hiệp Sĩ là gì? 
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- Ngành Nghĩa Sĩ: Thưa, là DẤN THÂN! 

 

Cha Tuyên Uý: Hãy nói cho mọi người biết khẩu hiệu của Huynh Trưởng là gì? 

- Các Huynh Trưởng: Thưa, là PHỤNG SỰ! 

 

Cha Tuyên Uý: Hãy nói cho mọi người biết khẩu hiệu của Trợ Tá là gì? 

- Các Trợ Tá: Thưa, là PHỤC VỤ! 

 

Cha Tuyên Uý: Còn châm ngôn truyền thống của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể là gì? 

- Chung tất cả: Thưa, là CẦU NGUYỆN, RƯỚC LỄ, HY SINH và LÀM TÔNG ĐỒ! 

 

Cha Tuyên Uý: Tốt lắm, cha mong tất cả chúng con đều sống theo khẩu hiệu của mình và trung 

thành với tinh thần Thiếu Nhi Thánh Thể qua việc thực hiện châm ngôn của Phong Trào là: Cầu 

Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ.  

 

III. Lời Tuyên Bố Ra Mắt Đoàn 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là lời tuyên bố Ra Mắt Đoàn của cha Tuyên Uý Đoàn. 

 

Cha Tuyên Uý: Nhân danh là Tuyên Uý Đoàn, thay mặt Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt 

Nam tại Hoa Kỳ, cha long trọng tuyên bố Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể ………………….………., 

thuộc Liên Đoàn………....…., Miền……………, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Hoa Kỳ, 

chính thức ra mắt với Cộng Đoàn kể từ ngày hôm nay, ngày..….… tháng……. năm 20………….  

 

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Thánh Bổn Mạng chúc lành cho các em và xin Cộng Đoàn Dân 

Chúa thêm lời cầu nguyện cũng như góp phần hỗ trợ để Đoàn được thăng tiến trên con đường: 

“giới trẻ làm tông đồ cho giới trẻ” ngày nay. 

 

Đoàn Trưởng: 
 

 “Chuẩn bị chào…..Chào!” (để tất cả chào Cộng Đoàn nếu tất cả đứng trên Cung Thánh). 

 “Đàng sau….Quay!”, “Chuẩn bị chào…Chào!” (để tất cả chào Cộng Đoàn nếu tất cả 

đứng ở dưới các hàng ghế). 

 

IV. Kết Thúc  

 

Trưởng điều hợp: Xin giới thiệu cùng cộng đoàn dân Chúa: Đây, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 

……………………………………………….. 

 

- Các em lần lượt đi về chỗ hoặc ngồi xuống. 

 

Trưởng điều hợp: Xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho cha tân Tuyên Uý và sẵn sàng 

cộng tác với Ngài trong các sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể tại địa phương. Một lần nữa, xin 

bình an và ơn lành của Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Uý, quý 

Trợ Tá, quý Huynh Trưởng các cấp và toàn thể quý vị. 
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NGHI THỨC THĂNG CẤP ĐOÀN SINH 

 
- Nghi thức này thường được tổ chức trong buổi Chào Cờ Đoàn (bên ngoài nhà thờ). 

- Hình thức tập họp xin coi Nghi Thức Thiếu Nhi Thánh Thể I trang 56. 

- Trưởng điều hợp nghi thức sẽ do Đoàn Trưởng hay đại diện Ban Chấp Hành Đoàn đảm 

trách. 

 

NGÀNH ẤU 
 

I. Công Bố Quyết Định Thăng Cấp: 

Đoàn Trưởng: Kính thưa cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, Trợ Tá, quý Huynh Trưởng các cấp và 

toàn thể quý vị. 

 

Chiếu các điều khoản Nội Quy liên quan đến việc đào tạo và huấn luyện Đoàn Sinh các cấp 

thuộc Ngành Ấu trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

 

Sau một thời gian huấn luyện Đoàn Sinh theo Chương Trình Thăng Tiến của Phong Trào, con 

xin trình diện các em sau đây đã được tuyển chọn vào: 

 Ấu Nhi Cấp I: (Xướng tên các em) 

 Ấu Nhi Cấp II: (Xướng tên các em) 

 Ấu Nhi Cấp III: (Xướng tên các em) 

 

(Khi nghe gọi tên, các em lần lượt lên xếp hàng trước mặt hàng Trưởng, xếp sao cho đều đặn và 

cân đối.) 

 

II. Lời Hứa Ấu Nhi: 

Cha Chủ Sự: Các con Ấu Nhi thân mến, màu khăn quàng các con đeo trên vai màu xanh non lá 

mạ, tượng trưng cho niềm vui tươi mới và trong sạch đang vươn lên. Vậy các con có biết châm 

ngôn của Ngành Ấu là gì không?  

 

Các em: Thưa, là NGOAN. 

 

Cha Chủ Sự: Được lắm, các con hãy quỳ xuống tuyên hứa và dâng mình cho Chúa. 

 

(Các em quỳ hai gối xuống và đọc): 

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Là những Ấu Nhi nhỏ bé của Chúa, con xin hứa sẽ sống NGOAN, ngoan đối với Chúa, ngoan 

đối với cha mẹ, ngoan với bề trên và với mọi người. Con xin đến dâng mình cho Chúa, luôn sống 

kết hợp với Chúa qua sự Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ. 

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con sống giữ lời hứa. Amen. 

 

(Tất cả đứng lên) 
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III. Trao Cấp Hiệu 

 

Cha Chủ Sự: Với tư cách là Tuyên Uý Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.............................................., 

cha nhận chúng con vào hàng ngũ Ấu Nhi Cấp I/II/III của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. 

Hãy nhận cấp hiệu này là niềm vinh dự của người được Chúa chọn làm Ấu Nhi Ngoan của Chúa. 

 

(Cha Tuyên Uý trao cấp hiệu. trong lúc đó hát Ấu Nhi Ca. Nếu đông, các Trưởng trong Ngành 

Ấu có thể giúp cha trao cấp hiệu... 

 

Cha chủ sự trở về chỗ, Đoàn Trưởng hô cho các em chào cha rồi quay xuống chào tất cả và cho 

các em về chỗ.) 

 

NGÀNH THIẾU 
 

I. Công Bố Quyết Định Thăng Cấp: 

Ngành Trưởng: Kính thưa cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, Trợ Tá, quý Huynh Trưởng các cấp và 

toàn thể quý vị. 

 

Chiếu các điều khoản Nội Quy liên quan đến việc đào tạo và huấn luyện Đoàn Sinh các cấp 

thuộc Ngành Thiếu trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

 

Sau một thời gian huấn luyện Đoàn Sinh theo Chương Trình Thăng Tiến của Phong Trào, con 

xin trình diện các em sau đây đã được tuyển chọn vào: 

 Thiếu Nhi Cấp I: (Xướng tên các em) 

 Thiếu Nhi Cấp II: (Xướng tên các em) 

 Thiếu Nhi Cấp III: (Xướng tên các em) 

 

(Khi nghe gọi tên, các em lần lượt lên xếp hàng trước mặt hàng Trưởng, xếp sao cho đều đặn và 

cân đối.) 

 

II. Lời Hứa Thiếu Nhi: 

 

Cha Chủ Sự: Các con Thiếu Nhi thân mến, màu khăn quàng các con đeo trên vai màu xanh 

biển, tượng trưng cho niềm hy vọng và sức sống vươn cao. Vậy các con có biết châm ngôn của 

Ngành Thiếu là gì không?  

 

Các em: Thưa, là HY SINH. 

 

Cha Chủ Sự: Được lắm, các con hãy quỳ xuống tuyên hứa và dâng mình cho Chúa. 

 

(Các em quỳ hai gối xuống và đọc): 

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 



50 

 

Là những Thiếu Nhi nhỏ bé của Chúa, con xin hứa sẽ sống hy sinh để đẹp lòng Chúa, hy sinh để 

giúp đỡ mọi người, hy sinh để làm việc bổn phận của mình một cách vui vẻ.  Con xin đến dâng 

mình cho Chúa, luôn sống kết hợp với Chúa qua sự Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm 

Tông Đồ. 

Lạy Mẹ Maria, lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống giữ lời hứa. Amen. 

 

(Tất cả đứng lên) 

 

III. Trao Cấp Hiệu 

 

Cha Chủ Sự: Với tư cách là Tuyên Uý Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.............................................., 

cha nhận chúng con vào hàng ngũ Thiếu Nhi Cấp I/II/III của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. 

Hãy nhận cấp hiệu này là niềm vinh dự của người được Chúa chọn làm Thiếu Nhi giầu lòng hy 

sinh của Chúa. 

 

(Cha Tuyên Uý trao cấp hiệu. trong lúc đó hát Thiếu Nhi Ca. Nếu đông, các Trưởng trong 

Ngành Thiếu có thể giúp cha trao cấp hiệu... 

 

Cha chủ sự trở về chỗ, Đoàn Trưởng hô cho các em chào cha rồi quay xuống chào tất cả và cho 

các em về chỗ.) 

 

NGÀNH NGHĨA 
 

I. Công Bố Quyết Định Thăng Cấp: 

Đoàn Trưởng: Kính thưa cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, Trợ Tá, quý Huynh Trưởng các cấp và 

toàn thể quý vị. 

 

Chiếu các điều khoản Nội Quy liên quan đến việc đào tạo và huấn luyện Đoàn Sinh các cấp 

thuộc Ngành Nghĩa trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Hoa Kỳ. 

 

Sau một thời gian huấn luyện Đoàn Sinh theo Chương Trình Thăng Tiến của Phong Trào, con 

xin trình diện các em sau đây đã được tuyển chọn vào: 

 Nghĩa Sĩ Cấp I: (Xướng tên các em) 

 Nghĩa Sĩ Cấp II: (Xướng tên các em) 

 Nghĩa Sĩ Cấp III: (Xướng tên các em) 

 

(Khi nghe gọi tên, các em lần lượt lên xếp hàng trước mặt hàng Trưởng, xếp sao cho đều đặn và 

cân đối.) 

 

II. Lời Hứa Nghĩa Sĩ: 

Cha Chủ Sự: Các con Nghĩa Sĩ thân mến, màu khăn quàng các con đeo trên vai màu vàng tượng 

trưng cho bình minh đang ló dạng và rực sáng của lứa tuổi sắp bước vào đời. Vậy các con có biết 

châm ngôn của Ngành Nghĩa là gì không?  

 

Các em: Thưa, là CHINH PHỤC. 
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Cha Chủ Sự: Được lắm, các con hãy quỳ xuống tuyên hứa và dâng mình cho Chúa. 

 

(Các em quỳ hai gối xuống và đọc): 

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Là những Nghĩa Sĩ của Chúa, con xin hứa sẽ trung thành với lý tưởng: Tìm Hiểu, Yêu Mến và 

Phụng Sự Chúa Kitô bằng tất cả cuộc sống như Thánh Phaolô xưa đã nói: “Tôi sống, nhưng 

không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”. Con xin đến dâng mình cho Chúa, luôn 

sống kết hợp với Chúa qua Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ, để nhờ đó, con có 

thể chinh phục bản thân, chinh phục các linh hồn về cho Chúa. 

Lạy Mẹ Maria, thánh Phaolô, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống giữ lời hứa. 

Amen. 

 

(Tất cả đứng lên) 

 

III. Trao Cấp Hiệu 

 

Cha Chủ Sự: Với tư cách là Tuyên Uý Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể……….……………………., 

cha nhận chúng con vào hàng ngũ Nghĩa Sĩ Cấp I/II/III của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. 

Hãy nhận cấp hiệu này là niềm vinh dự của người được Chúa chọn làm người Nghĩa Sĩ, chứng 

nhân Tin Mừng của Chúa. 

 

(Cha Tuyên Uý trao cấp hiệu. trong lúc đó hát Nghĩa Sĩ Ca. Nếu đông, các Trưởng trong Ngành 

Thiếu có thể giúp cha trao cấp hiệu... 

 

Cha chủ sự trở về chỗ, Đoàn Trưởng hô cho các em chào cha rồi quay xuống chào tất cả và cho 

các em về chỗ.) 

 

 

 

Lưu ý cách chung cho các Đoàn Sinh được thăng cấp: 

 

1- Nên tổ chức cho các em tĩnh tâm trước khi được thăng cấp. 

2- Nghi thức cần được tập dượt và chuẩn bị kỹ lưỡng. 

3- Nghi thức thăng cấp này nên tổ chức khi Khai Mạc hoặc trong Thánh Lễ dành riêng cho 

Thiếu Nhi. 
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NGHI THỨC CHUYỂN NGÀNH 
(Áp dụng cho ba Ngành Ấu, Thiếu, Nghĩa) 

 

Sau thời gian ba năm sinh hoạt và học hỏi trong Ngành, các em đã trở thành những (Ấu Nhi, 

Thiếu Nhi) xuất sắc về tầm tuổi, năng khiếu, sinh hoạt và khả năng hiểu biết về Phong Trào. 

Tóm lại, đã đến lúc Ngành cần đưa các em vào môi trường mới, môi trường (Ngành Thiếu, 

Ngành Nghĩa) để các em được tiếp tục học hỏi. Bởi đó Đoàn sẽ tổ chức lễ chuyển hoặc tiễn các 

em lên Ngành. 

 

Nghi Thức Chuyển Ngành có liên hệ giữa hai Ngành, do đó phải tổ chức trong một buổi sinh 

hoạt chung của các Ngành, Đoàn mới có thể thực hiện được. Các Ngành tập họp tại các địa điểm 

không xa nhau lắm để hai bên có thể thấy được những diễn biến đang xảy ra. Hình thức tiễn lên 

Ngành sẽ đánh động cho các em lên và ở lại nhiều kỷ niệm lưu luyến. Nghi Thức Chuyển Ngành 

gồm có hai phần: 

 

A. Tại Ngành (Tiễn): 

 

1- Tập Họp Ngành (theo nghi thức của Phong Trào). 

2- Chi Đoàn Trưởng Cấp III nói lý do buổi tiễn các em lên Ngành: (Đã bao sinh hoạt trong 

Ngành, các em đã lớn khôn và cần được tiếp tục học hỏi để vươn cao hơn. Các Huynh 

Trưởng trong Ngành rất hãnh diện đã đào tạo được các em xuất sắc trong các sinh hoạt, 

hoàn hảo trong khả năng và tầm tuổi để giới thiệu với Phong Trào và riêng với Ngành 

(Thiếu/Nghĩa) những em tốt nghiệp ngành (Ấu/Thiếu) . 

3- Giới thiệu tên các em được lên Ngành (các em lên trình diện và đứng hàng ngang trước 

mặt Ban Huynh Trưởng Ngành). 

4- Ngành Trưởng nhắn nhủ riêng các em và khuyên các em: (gắng sống ngoan và chăm chỉ 

học hỏi trong Ngành mới. Nay các em là những gạch nối giữa (Ấu/Thiếu/Nghĩa), các em 

hãy giữ tinh thần hiệp nhất trong Đoàn. Chúa sẽ yêu thương các em nhiều hơn nữa). 

5- Các Trưởng đến chào và bắt tay từ giã từng em. Sau đó, Ngành Trưởng hướng dẫn các 

em đến chào các bạn còn ở lại rồi theo Ngành Trưởng đi lên Ngành khác (trong lúc đó 

các em hát bài ca chào tiễn). 

 

 

B. Tại Ngành (Đón): 

 

1- Tập Họp Ngành (theo nghi thức của Phong Trào) 

2- Ngành Trưởng nói lý do lần họp này là để đón các em lên Ngành. (Các em trong Ngành 

vui vì có thêm các bạn cùng đồng hành trên bước đường tiến thân học hỏi.) 

3- Ngành Trưởng (Ngành tiễn) dẫn các em tới. Ngành Trưởng (Ngành Đón) ra tiếp đón, 

chào và bắt tay Trưởng và các em. Dẫn các em vào đứng hàng ngang trước mặt các 

Trưởng. (Trưởng Trực hô chào Trưởng và các em). 

4- Đoàn Trưởng giới thiệu các em mới lên Ngành và có lời khích lệ: (Tỏ niềm vui có thêm 

bạn mới. Cám ơn các Trưởng đã đào tạo cho Phong Trào những em ngoan, xuất sắc và 

vượt khả năng để lên Ngành). 
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5- Ngành Trưởng (Ngành đón) lên trao khăn và chính thức nhận các thành viên mới vào 

Ngành. Sau đó, Ngành Trưởng (Ngành đón) mời các Đội Trưởng lên nhận các Đội Viên 

mới (các Đội Trưởng đến chào, bắt tay và dẫn Đội Viên mới về Đội của mình). 

6- Trưởng Trực cất hát bài hát mừng các đội viên mới. 

7- Chào tiễn các Trưởng (Ngành tiễn) trở về Ngành và tiếp tục các sinh hoạt của Ngành.  

 

(Tốt nhất nên cho sinh hoạt Đội để giới thiệu các đội viên mới và kết thân tinh thần Đội). 
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NGHI THỨC TUYÊN HỨA & TRAO KHĂN NGÀNH HIỆP SĨ 
 

1. Trưởng điều hợp, Trưởng cầm cờ Phong Trào và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng bước 

lên trước cung thánh, bái đầu và tiến về vị trí ấn định. 

- Trưởng cầm cờ đứng phía bên phải và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng phía bên trái, 

từ trên cung thánh nhìn xuống. 

- Trưởng điều hợp nghi thức sẽ do Liên Đoàn Trưởng/Trưởng Chủ Tịch Miền hay đại diện 

Ban Chấp Hành Liên Đoàn/Miền đảm trách. Có thể ủy thác cho Ban Chấp Hành Đoàn. 

2. Cha chủ sự nghi thức (Tuyên Úy Đoàn/Liên Đoàn/Miền) tiến ra giữa cung thánh. 

 

I. Công Bố Quyết Định Thăng Cấp: 

 

Trưởng điều hợp: Kính thưa quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng 

các cấp và toàn thể quý vị. 

 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam xin gửi lời chào bình an và ơn lành của Chúa Giêsu 

Thánh Thể đến tất cả quý vị. 

 

Mở đầu Nghi Thức Tuyên Hứa và Trao Khăn hôm nay là phần Công Bố và Trình Diện. 

 

 Chiếu các điều khoản Nội Quy và Quy Chế Huấn Luyện liên quan đến việc đào tạo và huấn 

luyện Đoàn Sinh các cấp trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

 Sau một thời gian huấn luyện Đoàn Sinh theo Chương Trình Thăng Tiến của Phong Trào và 

qua một khóa tĩnh huấn về ngành Hiệp Sĩ, xin trình diện các em sau đây đã được tuyển chọn 

vào Ngành Hiệp Sĩ của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ. Xin cha 

Tuyên Uý trao khăn quàng và chứng chỉ cho họ. 

 

- Xướng tên các Đoàn Sinh Ngành Hiệp Sĩ. 

- Khi nghe gọi tên, các em Ngành Hiệp Sĩ lần lượt tiến lên xếp thành hàng ngang trước mặt 

Cha Tuyên Uý trên Cung Thánh. Nên xếp thứ tự theo vóc người cho hàng ngũ cân đối. 

 

II. Huấn Từ  của Cha Chủ Sự 

 

Trưởng điều hợp: Sau đây là huấn từ của cha chủ sự, xin kính mời cha. 

 

- Ca ngợi sự đáp ứng ơn gọi Tông Đồ, tinh thần dấn thân phục vụ và nhắc nhớ bổn phận học 

hỏi, cầu tiến, đức khiêm nhường và lòng mến yêu tổ quốc và phụng sự Thiên chúa. Gợi lên 

công việc cụ thể trong những ngày sắp tới của các em Đoàn sinh Ngành Hiệp Sĩ tại Đoàn địa 

phương. 

 

III. Lời Hứa Hiệp Sĩ: 

 

Cha Chủ Sự: Các con thân mến, 

Nếu các con thực sự muốn tự nguyện dấn thân để phụng sự Chúa và Giáo Hội qua việc sống 

gương mẫu, làm ánh sáng, làm muối men cho đời, thì nhân danh Giáo Hội và Phong Trào, cha 

xin các con hãy mạnh dạn bước tới. 
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- Các em Đoàn Sinh Ngành Hiệp Sĩ đồng bước tới một bước, chân trái bước trước. 

 

Cha Chủ Sự: Các con có ý thức khẩu hiệu của người Đoàn Sinh Ngành Hiệp Sĩ Thiếu Nhi 

Thánh Thể là gì không? 

 

Các em: Thưa, là DẤN THÂN. 

 

Cha Chủ Sự: Được lắm, các con hãy quỳ xuống tuyên hứa và dâng mình cho Chúa. 

 

- Các Đoàn Sinh Ngành Hiệp Sĩ quỳ hai chân và đọc Kinh Dâng Mình; đồng thời, Trưởng cầm 

cờ Phong Trào đưa cờ lên cao và hạ xuống 45 độ ở tư thế chào cờ. 

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Là những Đoàn Sinh Ngành Hiệp Sĩ của Chúa, con xin hứa sẽ 

trung thành với lý tưởng sống theo lời khuyên của Tám Mối Phúc 

Thật.  

 

Con xin đến dâng mình cho Chúa, luôn sống kết hợp với Chúa 

qua Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ, để nhờ đó, 

con có thể Yêu Mến và Phụng Sự Chúa Kitô cũng như dấn thân 

giúp đỡ mọi người theo đúng châm ngôn của người Hiệp Sĩ là 

Bác Ái, Hiệp Nhất, Huynh Đệ và Phục Vụ. 

Lạy Mẹ Maria, lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con 

sống giữ lời hứa. Amen. 

 

IV. Trao KhănQuàng và Chứng Chỉ 

 

- Các Đoàn Sinh Ngành Hiệp Sĩ cùng đứng. 

 

Trưởng Điều Hợp: Sau đây là Nghi Thức Trao Khăn. Khăn quàng các Đoàn Sinh Ngành Hiệp 

Sĩ màu nâu, tượng trưng cho dòng máu đức tin của các Thánh Tử Đạo đã đổ ra và chảy vào lòng 

đất mẹ, để nói lên lòng trung thành với đất nước và tình yêu Thiên Chúa. Kính mời cha Chủ Sự.  

 

- Trong lúc Trưởng điều hợp đọc lời dẫn, Huynh Trưởng cầm khay đựng khăn quàng tiến ra 

và đứng bên tay trái của Cha Chủ Sự. 

 

Cha Chủ Sự: Lạy Chúa, 

Xin hãy nhận các anh/chị này vào số các Đoàn Sinh Ngành Hiệp Sĩ Chúa gọi để dấn thân phụng 

sự Chúa. Ước gì khăn quàng và chứng chỉ (+ cha làm phép khăn quàng) họ nhận lãnh hôm nay 

sẽ làm cho họ luôn thăng tiến trong cuộc sống làm gương sáng cho đời. Xin chúc lành cho họ 

trên bước đường phục vụ các em Thiếu Nhi và cho cộng đoàn tại địa phương. Chúng con cầu 

xin, nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể, Thủ Lãnh Tối Cao của Phong Trào chúng con. Amen. 

 

1. Cha Chủ Sự tiến đến lần lượt trao khăn cho từng người. Đương sự chào cha Chủ Sự và giữ 

nguyên thế chào khi được cha Chủ Sự khoác khăn lên vai. Sau đó, bỏ tay xuống. Cha Chủ Sự 
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một tay trao Chứng Chỉ, một tay bắt tay chúc mừng. Lưu ý: Tay trái nhận hoặc trao chứng 

chỉ để bên trên, tay phải đưa ra bắt tay để phía dưới. 

- Trong trường hợp có đông Đoàn Sinh Ngành Hiệp Sĩ tuyên hứa, Trưởng điều hợp có thể 

mời thêm các Tuyên Uý, Huấn Luyện Viên hoặc Huynh Trưởng Cao Cấp giúp cha Chủ 

Sự trao khăn và chứng chỉ. 

- Trong khi trao khăn thì Trưởng điều hợp cất hát HIỆP HÀNH CA. 

2. Trưởng điều hợp có thể đọc những lời dưới đây sau mỗi lượt hát Hiệp Hành Ca. 

 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Đoàn Sinh Ngành Hiệp Sĩ chúng con 

luôn có Chúa trước mặt để tôn thờ, trong tim để yêu mến và trên đôi tay để phụng sự. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Đoàn Sinh Ngành Hiệp Sĩ chúng con 

luôn biết Sống Ngày Thánh Thể. 

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người Đoàn Sinh Ngành Hiệp Sĩ chúng con 

luôn sống và thực hành châm ngôn của Phong Trào là Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và 

Làm Tông Đồ, để từ đó chúng con biết sống Bác Ái, Hiệp Nhất, Huynh Đệ và Phục Vụ. 

 

V. Kết Thúc 

 

Cha Chủ Sự: Nhân danh là Tuyên Uý Đoàn/Liên Đoàn/Miền ……………., đại diện cho Phong 

Trào, cha chính thức nhận chúng con vào hàng ngũ Đoàn Sinh Ngành Hiệp Sĩ của Phong Trào 

Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cầu chúc các con luôn là những Đoàn Sinh gương 

mẫu của Ngành Hiệp Sĩ, xứng đáng với niềm vinh dự của người được Chúa chọn làm người 

chứng nhân Tin Mừng của Chúa. 

  

- Người đứng ở vị trí Đội Trưởng hô: “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất cả chào Cha Chủ Sự, 

rồi hô tiếp: “Đàng sau...Quay!”, “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất cả chào cộng đoàn. 

- Lần lượt đi về chỗ. 

 

Trưởng điều hợp: Xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các em Đoàn Sinh Ngành Hiệp 

Sĩ để họ sẵn sàng sống Tin Mừng của Chúa, phục vụ Cộng Đoàn qua các sinh hoạt Thiếu Nhi 

Thánh Thể tại địa phương. Một lần nữa, xin bình an và ơn lành của Chúa Giêsu Thánh Thể luôn 

ở cùng quý Cha, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng các cấp và toàn thể quý vị. 

 

Lưu ý: 

 

1- Nghi thức cần được tập dượt và chuẩn bị kỹ lưỡng. 

2- Nghi thức thăng cấp này nên tổ chức trong Thánh Lễ hoặc trước khi Chầu Thánh Thể bế 

mạc. 
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NGHI THỨC TUYÊN HỨA & TẤN PHONG HUẤN LUYỆN VIÊN 
 

1. Trưởng điều hợp, Trưởng cầm cờ Phong Trào và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng bước 

lên trước cung thánh, bái đầu và tiến về vị trí ấn định. 

- Trưởng cầm cờ đứng phía bên phải và Trưởng cầm khay đựng khăn quàng phía bên trái, 

từ trên cung thánh nhìn xuống. 

- Trưởng điều hợp nghi thức sẽ do Trưởng Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương hay đại 

diện Ban Chấp Hành Trung Ương đảm trách. Có thể ủy thác cho Ban Chấp Hành 

Miền/Liên Đoàn/Đoàn. 

2. Cha chủ sự nghi thức (Tuyên Úy Đoàn/Liên Đoàn/Miền/Trung Ương) tiến ra giữa cung 

thánh. 

 

I. Công Bố Quyết Định Thăng Cấp:. 

 

Trưởng điều hợp: Kính thưa Cha Tổng Tuyên Uý, quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, quý 

Huynh Trưởng các cấp và toàn thể quý vị. 

 

Mở đầu Nghi Thức Trao Khăn Huấn Luyện Viên hôm nay là phần Công Bố. 

 

 Chiếu theo các điều khoản Nội Quy liên quan đến việc đào tạo Huấn Luyện Viên cho Phong 

Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

 Chiếu quyết định thăng cấp của Ban Nghiên Huấn Trung Ương PT/TNTT/VN/HK 

 

Thay mặt cho Ban Chấp Hành Trung Ương, con xin đệ trình lên cha Tổng Tuyên Uý, quý cha 

Tuyên Uý, quý Huấn Luyện Viên và quý Huynh Trưởng các cấp: các Huấn Luyện Viên sau đây 

đã tham dự sa mạc đầy đủ, hội đủ các điều kiện trúng tuyển và nay xin được tấn phong. Xin cha 

Tuyên Uý trao khăn và văn bằng tốt nghiệp cho quý Huấn Luyện Viên có tên dưới đây: 

 

- Xướng tên các Huấn Luyện Viên và lên thứ tự. 

 

II. Huấn từ của cha Tuyên Uý 

 

- Nếu đã nói trong bài giảng rồi thì không cần nói trong lúc này nữa. 

 

III. Lời Hứa Huấn Luyện Viên 
 

Cha Chủ Sự: Các Trưởng thân mến, các Trưởng đã chấp nhận dấn thân để phụng sự Giáo Hội 

và Phong Trào Thiếu Nhi trong vai trò Huấn Luyện Viên, thì nhân danh Giáo Hội và Phong Trào 

cha xin quý Trưởng hãy mạnh dạn bước tới (các Trưởng bước tới một bước, chân trái bước 

trước).  

 

Tốt lắm, nhưng các Trưởng phải ý thức rằng: Người Huấn Luyện Viên của Phong Trào Thiếu 

Nhi Thánh Thể Việt Nam hôm nay cần phải có một đời sống đạo cao độ và kết hợp với Chúa 

Giêsu Thánh Thể trong Mầu Nhiệm Nhập Thể và Phục Sinh của Người để chu toàn nghĩa vụ. 

Vậy quý Trưởng có hứa sẽ thánh hoá bản thân, chấp nhận hy sinh, làm gương sáng và nỗ lực để 

chu toàn trách vụ của mình cho Phong Trào không? 
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HLV: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Người Huấn Luyện Viên của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam hôm 

nay, trong khi phục vụ cho Phong Trào phải ý thức rằng: mình không độc quyền trong việc tông 

đồ mà phải xây dựng nước Chúa với toàn thể Giáo Hội. Do đó, luôn phải vâng phục Bề Trên và 

hợp tác rộng rãi với mọi thành phần của Giáo Hội một cách quảng đại và hăng hái. Các Trưởng 

có hứa như vậy không? 

 

HLV: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa.  

 

Cha Chủ Sự: Cuối cùng, người Huấn Luyện Viên của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt 

Nam hôm nay trong sứ mệnh đặc biệt bên cạnh tuổi trẻ cần phải có khả năng và xứng hợp để dẫn 

dắt các Huynh Trưởng và các em Thiếu Nhi. Do đó, các Trưởng phải cố gắng trau dồi thêm khả 

năng của mình để có thể phục vụ hữu hiệu hơn cho giới trẻ. Các Trưởng có hứa như vậy không? 

 

HLV: Thưa, nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và xin các Trưởng quỳ xuống sốt sắng đọc Kinh Dâng 

Mình cho Chúa. 

 

HLV: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là nguồn mạch hiệp nhất và bình an, xin củng cố tâm hồn 

chúng con sẵn sàng hiệp thông trong Giáo Hội của Chúa, xin làm cho chúng con trở nên những 

tông đồ kiên tâm đi xây dựng một thế giới liên đới và bình an. Xin cho chúng con luôn trung 

thành với Lời Chúa, cam chịu mọi thử thách để mưu ích cho Phong Trào. Xin Chúa tuôn đổ tràn 

đầy ơn Thánh Thần xuống trên chúng con để chúng con luôn trung thành với Chúa và với Phong 

Trào vì đức tin và đức mến của người Huấn Luyện Viên được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh 

Thể, nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. 

 

 

IV. Trao Khăn Quàng, Bằng Tốt Nghiệp và Cấp Hiệu Huấn Luyện Viên 

Cha Chủ Sự: (Xin quý Trưởng cùng đứng) 

Lạy Chúa, xin hãy nhận các Huấn Luyện Viên này để phụng sự Chúa và phục vụ Phong Trào. 

Họ thực sự muốn dấn thân làm tông đồ cho Chúa. Ước gì cấp hiệu và khăn quàng (+ làm phép 

khăn quàng) họ nhận lãnh hôm nay sẽ làm cho họ thêm hiên ngang, đồng thời thi hành sứ mệnh 

của mình một cách đứng đắn. Nhờ đó, các Huynh Trưởng và các em Thiếu Nhi sẽ được hướng 

dẫn đến gần Chúa hơn. Chúng con xin nhờ danh Chúa Giêsu Thánh Thể Thủ Lãnh Tối Cao của 

Phong Trào chúng con. 

 

- Cha Chủ Sự tiến đến lần lượt trao khăn và chứng chỉ cho từng người. Đương sự chào cha 

Chủ Sự, giữ nguyên thế chào khi được cha Chủ Sự khoác khăn lên vai, sau đó, bỏ tay xuống 

để nhận Chứng Chỉ.  

Lưu ý: Tay trái nhận văn bằng để bên trên, tay phải đưa ra bắt tay để phía dưới. Cha Chủ Sự 

một tay trao văn bằng, một tay bắt tay chúc mừng.  

 

- Trong khi cha Chủ Sự trao khăn quàng và chứng chỉ cho các HLV, Trưởng điều hợp cất hát 

KINH HUYNH TRƯỞNG.  
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- Trong khi đó người điều khiển có thể đọc những điều trong Nội Quy liên quan đến trách 

nhiệm và bổn phận của người HLV sau mỗi lượt hát Kinh Huynh Trưởng. 

- Nếu trao khăn đông người, Cha Tuyên Uý hoặc Huấn Luyện Viên có thể giúp cha Chủ Sự 

trao khăn hoặc gắn cấp hiệu.  

 

V. Kết Thúc  

 

Cha Chủ Sự: Nhân danh/Thay mặt Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Phong Trào Thiếu Nhi Thánh 

Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, cha chính thức nhận quý Trưởng vào hàng ngũ Huấn Luyện Viên và 

cầu chúc các con luôn là những Huấn Luyện Viên gương mẫu và là những chứng tá tin mừng tận 

tâm phục vụ giới trẻ cho Cộng Đoàn và Giáo Hội. 

 

- Sau lời kết thúc người đứng ở vị trí Đội Trưởng trong hàng hô: “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để 

tất cả chào Cha Chủ Sự, rồi hô tiếp: “Đàng sau...Quay!”, “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất 

cả chào cộng đoàn. Chờ Cộng Đoàn vỗ tay xong, lần lượt đi về chỗ. 

 

VI. Lời Cám Ơn (của Trưởng điều hợp) 

 

- Cám ơn Cha Tuyên Uý, Ban Chấp Hành Cộng Đoàn, quý vị bảo trợ, ân nhân, quý phụ 

huynh….Kêu gọi sự tiếp tục cộng tác và giúp đỡ của Cộng Đoàn. 



60 

 

NGHI THỨC PHONG NHẬM TÂN TỔNG TUYÊN UÝ 
 

 

I. Công Bố Quyết Định (Trưởng điều hợp nghi thức sẽ do Trưởng Chủ Tịch Trung Ương đảm 

trách) 

 

Người điều hợp: Kính thưa Quý Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng các 

cấp và toàn thể quý vị 

 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam xin gửi lời chào bình an và ơn lành của Chúa Giêsu 

Thánh Thể đến tất cả quý vị. 

 

Mở đầu Nghi Thức Phong Nhậm chức vụ Tổng Tuyên Uý là phần Công Bố và Chúc Mừng. 

 

 Chiếu theo các điều khoản Nội Quy liên quan đến chức vụ và nhiệm kỳ của Tổng Tuyên Uý 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

 Chiếu theo kết quả cuộc bầu phiếu kín của Ban Tuyên Uý Trung Ương ngày………….. 

tháng …….. năm …………… tại ……………………………… 

 Thay mặt cho Phong Trào, tôi xin được vui mừng công bố vị tân Tổng Tuyên Uý của Phong 

Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ …………. - ……………. là: 

 

Linh Mục ………………………………………... 

 

 Kính mời cha tiến ra trước cung thánh để được phong nhậm. 

 Xin tất cả các thành viên trong Phong Trào cũng như toàn thể cộng đồng dân Chúa cùng 

hướng lòng cầu nguyện cho Ngài trong nghi thức phong nhậm này. 

 

II. Lời Tâm Nguyện 

 

Người điều hợp: Sau đây là Lời Tâm Nguyện của vị tân Tổng Tuyên Uý. 

  

Cha Tổng Tuyên Úy: Cha ………………………………………… quý mến, 

 

Mục đích của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể là giáo dục thanh thiếu niên trở thành những 

Kitô hữu đích thực cho Giáo Hội, những công dân tốt cho xã hội, và qua các phương thức đoàn 

ngũ hóa và sinh hoạt trẻ, chúng ta cùng hướng dẫn họ thăng tiến bản thân, loan truyền Tin Mừng 

Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội. 

 

Để thực hiện mục đích trên, Phong Trào lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo 

Hội làm nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động, và mời gọi mỗi người 

nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn sống thiêng liêng và là lý tưởng sống 

của đời mình. Trong ý thức đó, con xin mời cha nói lên Tâm Nguyện của vị Tân Tổng Tuyên Úy 

của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ 

 

Người điều hợp:  Xin vị tân Tổng Tuyên Uý quỳ xuống dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể Lời 

Tâm Nguyện 
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Vị Tân Tổng Tuyên Uý: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang tiếp tục cách kỳ diệu trong 

mầu nhiệm Nhập Thể và Phục Sinh của đời con, xin cho con luôn luôn sẵn sàng hăng say phục 

vụ Phong Trào Thiếu Nnhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ trong sứ mệnh: Để trẻ nhỏ đến cùng 

Chúa và để Chúa trở nên niềm vui của tuổi thanh xuân. 

 

III. Nghi Thức Cầu Nguyện cho Tân Tổng tuyên Uý: 

 

Người điều hợp: Kế đến là nghi thức cầu nguyện cho vị Tân Tổng Tuyên Uý.  Xin quý cha và 

toàn thể tham dự viên đứng lên giơ hai tay và cầu nguyện cho vị Tân Tổng Tuyên Uý. 

 

Cha Tổng Tuyên Úy: Cha Tân Tổng Tuyên Uý thân mến, 

Chúng tôi các Tuyên Uý và các Thành Viên của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại 

Hoa Kỳ hiện diện nơi đây, xin dâng Cha lên Thiên Chúa quyền năng, qua tình yêu của Chúa 

Giêsu Thánh Thể, vị Huynh Trưởng tối cao Phong Trào. Xin Chúa thương chúc phúc lành và gìn 

giữ cha trên bước đường phục vụ và xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn cha trong mọi 

công việc.  

 

Chúng tôi xin hứa sẽ luôn kính trọng, yêu thương, giúp đỡ và vâng phục Cha trong chức vụ mà 

Cha đã được Chúa Giêsu Thánh Thể trao phó. 

 

IV. Nghi Thức Chúc Mừng: 

 

Người điều hợp: Xin mời cha Tân Tổng Tuyên Uý đứng lên và quay xuống để các thành viên 

lãnh đạo của Phong Trào chào mừng Cha. 

 

Xin quý cha tuyên uý từng người ra bắt tay chúc mừng vị tân Tổng Tuyên Uý nhiệm kỳ 

…………… - …………….. 

 

IV. Kết Thúc  

 

- Tuỳ nghi, cha Tổng Tuyên Úy nhiệm kỳ vừa qua có lời chúc mừng và Cha Tân Tổng Tuyên 

Úy đáp từ. 
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NGHI THỨC TUYÊN THỆ BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN/MIỀN 
 

 

I. Công  Bố và Trình Diện 

 

- Trưởng Điều Hợp sẽ do Trưởng Chủ Tịch hay đại diện Ban Chấp Hành Miền/Trung Ương 

đảm trách. 

 

Trưởng điều hợp: Kính thưa cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng các cấp và toàn thể 

quý vị. 

 

Mở đầu Nghi Thức Tuyên Thệ Ban Chấp Hành Liên Đoàn/Miền hôm nay là phần Công Bố. 

 

 Chiếu theo các điều khoản Nội Quy liên quan đến việc thành lập và bổ nhiệm Ban Chấp 

Hành Liên Đoàn/Miền.  

 Chiếu kết quả cuộc bầu cử ngày……….………. của Hội Đồng Liên Đoàn/Miền 

…………..…… tại ………...………………………………..…… 

 

Thay mặt Ban Chấp Hành Miền/Trung Ương, con xin trình diện những Trưởng có tên sau đây đã 

được bầu vào Ban Chấp Hành Liên Đoàn/Miền nhiệm kỳ 20…….. - 20….… Xin Cha Tuyên Uý 

phong nhậm và chính thức ban Uỷ Nhiệm Thư cho họ. 

 

- Khi nghe đọc tên, các Trưởng lần lượt tiến đến vị trí đã định sẵn, Liên Đoàn Trưởng/Chủ 

Tịch Miền luôn đứng bên phải phía cộng đoàn nhìn lên. 

 

-  LĐ Trưởng/CTM: ………………………………… 

-  LĐP/PCT Quản Trị: ……………………................. 

-  LĐP/PCT Nghiên Huấn: …………………………. 

-  Thư Ký: ………………………………………...…. 

-  Thủ Quỹ: ………………………………………..… 

 

-  UV Ngành Ấu: …………………….……………… 

-  UV Ngành Thiếu: ……………………….………… 

-  UV Ngành Nghĩa: ………………………………… 

-  UV Ngành Hiệp Sĩ: …………………..…………… 

-  UV Phụng Vụ: ……………………………………. 

-  UV Kỹ Thuật: …………………………………….. 

-  UV Thể Thao: ……………………………………. 

-  UV Văn Nghệ: …………………………………… 

 

II. Huấn Từ Tuyên Uý Chủ Sự 

 

- Nhấn mạnh đến nhiệm vụ của Ban Chấp Hành, tinh thần phục vụ trong khiêm tốn, nhẫn nại 

khi gặp khó khăn.... 

 

Cha Chủ Sự: Xin mời quý Trưởng cùng quỳ đọc lời tuyên thệ. 
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III. Lời Tuyên Thệ 

 

- Các Trưởng tuyên thệ quỳ một gối (gối phải), đưa tay phải lên ngang trước mặt, các ngón 

tay khép lại lòng bàn tay úp xuống cùng đọc: 

 

Chúng tôi, tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn ………………...., Miền…………..……., Phong Trào 

Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 20…… - 20..…. long trọng tuyên thệ 

trước sự chứng kiến của cha Tuyên Uý cùng tất cả các anh chị Huynh Trưởng, Trợ Tá và cộng 

đoàn dân Chúa hiện diện nơi đây: 

 

 Thứ Nhất: Triệt để chu toàn trách vụ mà Bề Trên đã tín nhiệm giao phó cho chúng tôi. 

 Thứ Hai: Tuyệt đối thi hành đúng lý tưởng và đường lối của Phong Trào do Hội Đồng Lãnh 

Đạo Toàn Quốc đề ra. 

 Thứ Ba: Tận dụng quyền hạn và khả năng của chúng tôi cho công việc Tông Đồ của Hội 

Thánh, cách riêng cho giới trẻ của chúng tôi hôm nay. 

 

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria giúp chúng con luôn trung thành với lời chúng con vừa 

tuyên hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Xin mời quý Trưởng cùng đứng 

 

IV. Trao Bổ Nhiệm Thư & Cầu Vai Lãnh Đạo 

 

Cha Chủ Sự: Thay mặt Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, cha chính thức 

công nhận chúng con là người của Ban Chấp Hành Liên Đoàn …………………... 

Miền…………..……. Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, đồng thời ban cầu vai lãnh đạo và bổ 

nhiệm thư cho chúng con, nên như chứng thư bảo đảm lòng ưu ái và ơn lành của Thiên Chúa trên 

chúng con, để những ngày sắp tới chúng con phục vụ hữu hiệu hơn cho Hội Thánh và Phong 

Trào.  

 

- Cha Chủ Sự tiến đến lần lượt trao cầu vai và bổ nhiệm thư cho từng người, bắt đầu từ Liên 

Đoàn Trưởng/Chủ Tịch Miền. Đương sự chào Cha Chủ Sự, giữ nguyên thế chào khi được 

gắn cầu vai, sau đó bỏ tay xuống để nhận bổ nhiệm thư. 

Lưu ý: Tay trái nhận bổ nhiệm thư để lên trên, tay phải đưa ra bắt tay để phía dưới. Cha Chủ 

Sự tay trái trao bổ nhiệm thư, tay phải bắt tay chúc mừng...  

 

- Trong khi Cha Chủ Sự gắn cầu vai lãnh đạo và trao bổ nhiệm thư cho các Huynh Trưởng, 

Trưởng điều hợp cất hát Kinh Huynh Trưởng. 

 

V. Trao Cờ Liên Đoàn/Miền/Phong Trào. 
 

- Trưởng cầm cờ Phong Trào mở sẵn đứng bên phải phía cộng đoàn nhìn lên. 

 

- Cha Chủ Sự mời tân Liên Đoàn Trưởng/Chủ Tịch Miền tiến lên nhận cờ. 
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Cha Chủ Sự: Con hãy nhận lãnh lá cờ Liên Đoàn/Miền này, là biểu trưng cho sức sống của 

Phong Trào và lý tưởng phục vụ Chúa Giêsu Thánh Thể. Hãy cố gắng làm rạng danh Chúa trong 

mọi sinh hoạt của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, nhất là trong sứ mạng cao cả là hướng dẫn 

và điều hành Liên Đoàn/Miền này. Con có hứa như vậy không? 

 

Liên Đoàn Trưởng/Chủ Tịch Miền: Thưa, nhờ ơn Chúa, con xin hứa. 

 

- Cha Chủ Sự đưa cờ ra phía trước, Liên Đoàn Trưởng/Chủ Tịch Miền chào cờ, cúi xuống hôn 

cờ, rồi nhận cờ từ Cha Chủ Sự, rồi trở về vị trí của mình sau đó hô: “Chuẩn Bị 

Chào....Chào!” để tất cả chào cha Chủ Sự, rồi hô tiếp: “Đàng sau...Quay!”, “Chuẩn Bị 

Chào...Chào!” để tất cả chào cộng đoàn. 

 

- Chờ Cộng Đoàn vỗ tay xong, Liên Đoàn Trưởng/Chủ Tịch Miền bước xuống đứng sang phía 

tay phải (hướng cộng đoàn nhìn lên), cầm cờ giơ lên, mặt trên lá cờ hướng về phía cộng 

đoàn. Các Trưởng tuyên thệ lần lượt và thứ tự bước xuống, chào cờ, cúi xuống hôn cờ rồi đi 

về chỗ. 

 

- Trong khi các Trưởng chào và hôn cờ, Ca Đoàn hay các Trưởng hát bài Lời Nguyện Truyền 

Giáo. 

 

VI. Lời Cám Ơn 
 

- Cám ơn Cha Tuyên Uý, Ban Chấp Hành Cộng Đoàn, quý vị bảo trợ, ân nhân, quý phụ 

huynh... Kêu gọi sự tiếp tục cộng tác và giúp đỡ của Cộng Đoàn.... 
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NGHI THỨC TUYÊN THỆ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
 

 

I. Công  Bố và Trình Diện (Trưởng Điều Hợp sẽ do Trưởng Chủ Tịch hay đại diện Ban Chấp 

Hành Liên Đoàn hoặc Miền đảm trách). 

 

Trưởng điều hợp: Kính thưa cha Tổng Tuyên Uý, quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Uý, Trợ Tá, 

Huynh Trưởng các cấp và toàn thể quý vị. 

 

 Chiếu theo các điều khoản Nội Quy liên quan đến việc thành lập và bổ nhiệm Tân Ban Chấp 

Hành Trung Ương.  

 Chiếu kết quả cuộc bầu cử ngày……….………. của Hội Đồng Trung Ương …………..…… 

tại ………...………………………………..…… 

 

Thay mặt Ban Chấp Hành Trung Ương, con xin trình diện những Trưởng có tên sau đây đã được 

bầu vào Ban Chấp Hành Trung Ương nhiệm kỳ 20…….. - 20….… Xin Cha Tổng Tuyên Uý 

phong nhậm và chính thức ban Uỷ Nhiệm Thư cho họ. 

 

(Khi nghe đọc tên, các Trưởng lần lượt tiến đến vị trí đã định sẵn, Trưởng Chủ Tịch luôn luôn 

đứng bên phải phía cộng đoàn nhìn lên.) 

 

-  Chủ Tịch: ………………………………… 

-  Phó Quản Trị: ……………………................. 

-  Phó Nghiên Huấn: …………………………. 

-  Thư Ký: ………………………………………...…. 

-  Thủ Quỹ: ………………………………………..… 

 

II. Huấn Từ Của Cha Tổng Tuyên Uý 

 

(Nhấn mạnh đến nhiệm vụ của Ban Chấp Hành, tinh thần phục vụ trong khiêm tốn, nhẫn nại khi 

gặp khó khăn...) 

 

Cha Chủ Sự: Xin mời quý Trưởng cùng quỳ đọc lời tuyên thệ. 

 

III. Lời Tuyên Thệ 

(Các Trưởng tuyên thệ quỳ một gối (gối phải), đưa tay phải lên ngang trước mặt, các ngón tay 

khép lại lòng bàn tay úp xuống cùng đọc): 

 

Chúng tôi, tân Ban Chấp Hành Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhiệm 

kỳ 20…… - 20..…. long trọng tuyên thệ trước sự chứng kiến của cha Tổng Tuyên Uý, quý Cha 

Tuyên Úy, quý Trợ Úy, Trợ Tá cùng tất cả các anh chị Huynh Trưởng và cộng đoàn dân Chúa 

hiện diện nơi đây: 

 

 Thứ Nhất: Triệt để chu toàn trách vụ mà Bề Trên đã tín nhiệm giao phó cho chúng tôi. 

 Thứ Hai: Tuyệt đối thi hành đúng lý tưởng và đường lối của Phong Trào do Hội Đồng Lãnh 

Đạo và Hội Đồng Trung Ương đã đề ra. 
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 Thứ Ba: Tận dụng quyền hạn và khả năng của chúng tôi cho công việc Tông Đồ của Hội 

Thánh, cách riêng cho giới trẻ của chúng tôi hôm nay. 

 

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria giúp chúng con luôn trung thành với lời chúng con vừa 

tuyên hứa. 

 

Cha Chủ Sự: Xin mời quý Trưởng cùng đứng 

 

IV. Trao Bổ Nhiệm Thư & Cầu Vai Lãnh Đạo 

Cha Chủ Sự: Thay mặt Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, cha chính thức 

công nhận chúng con là người của Ban Chấp Hành Liên Đoàn …………………... 

Miền…………..……. Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, đồng thời ban cầu vai lãnh đạo và bổ 

nhiệm thư cho chúng con, nên như chứng thư bảo đảm lòng ưu ái và ơn lành của Thiên Chúa trên 

chúng con, để những ngày sắp tới chúng con phục vụ hữu hiệu hơn cho Hội Thánh và Phong 

Trào.  

 

(Cha Chủ Sự tiến đến lần lượt trao cầu vai và bổ nhiệm thư cho từng người, bắt đầu từ Liên 

Đoàn Trưởng/Chủ Tịch Miền. Đương sự chào Cha Chủ Sự, giữ nguyên thế chào khi được gắn 

cầu vai, sau đó bỏ tay xuống để nhận bổ nhiệm thư. Lưu ý: Tay trái nhận bổ nhiệm thư để lên 

trên, tay phải đưa ra bắt tay để phía dưới. Cha Chủ Sự tay trái trao bổ nhiệm thư, tay phải bắt 

tay chúc mừng... Trong khi Cha Chủ Sự gắn cầu vai lãnh đạo và trao bổ nhiệm thư cho các 

Huynh Trưởng, Trưởng điều hợp cất hát Kinh Huynh Trưởng). 

 

V. Trao Cờ Liên Đoàn/Miền/Phong Trào. (Trưởng cầm cờ Phong Trào mở sẵn đứng bên phải 

phía cộng đoàn nhìn lên). 

 

(Cha Chủ Sự mời tân Liên Đoàn Trưởng/Chủ Tịch Miền tiến lên nhận cờ): 

Cha Chủ Sự: Con hãy nhận lãnh lá cờ Liên Đoàn/Miền này, là biểu trưng cho sức sống của 

Phong Trào và lý tưởng phục vụ Chúa Giêsu Thánh Thể. Hãy cố gắng làm rạng danh Chúa trong 

mọi sinh hoạt của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, nhất là trong sứ mạng cao cả là hướng dẫn 

và điều hành Liên Đoàn/Miền này. Con có hứa như vậy không? 

 

Liên Đoàn Trưởng/Chủ Tịch Miền: Thưa, nhờ ơn Chúa, con xin hứa. 

 

(Cha Chủ Sự đưa cờ ra phía trước, Liên Đoàn Trưởng/Chủ Tịch Miền chào cờ, cúi xuống hôn 

cờ, rồi nhận cờ từ Cha Chủ Sự, rồi trở về vị trí của mình sau đó hô: “Chuẩn Bị Chào....Chào!” 

để tất cả chào cha Chủ Sự, rồi hô tiếp: “Đàng sau...Quay!”, “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất 

cả chào cộng đoàn. Chờ Cộng Đoàn vỗ tay xong, Liên Đoàn Trưởng/Chủ Tịch Miền bước xuống 

đứng sang phía tay phải (hướng cộng đoàn nhìn lên), cầm cờ giơ lên, mặt trên lá cờ hướng về 

phía cộng đoàn. Các Trưởng tuyên thệ lần lượt và thứ tự bước xuống, chào cờ, cúi xuống hôn cờ 

rồi đi về chỗ. Ca Đoàn hay các Trưởng hát bài Lời Nguyện Truyền Giáo). 

 

VI. Lời Cám Ơn. (Trưởng Điều Hợp) 

(Cám ơn Cha Tuyên Uý, Ban Chấp Hành Cộng Đoàn, quý vị bảo trợ, ân nhân, quý phụ huynh... 

Kêu gọi sự tiếp tục cộng tác và giúp đỡ của Cộng Đoàn...) 
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NGHI THỨC TUYÊN THỆ BAN CHẤP HÀNH & BAN ĐẠI DIỆN TRỢ TÁ 
 

 

I. Công Bố và Trình Diện: 

Trưởng điều hợp: Kính thưa (quý) cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng các cấp và 

toàn thể quý vị. 

 Chiếu theo các điều khoản Nội Quy liên quan đến việc thành lập và bổ nhiệm Ban Chấp 

Hành và Ban Đại Diện Trợ Tá Miền/Liên Đoàn.  

 Chiếu kết quả cuộc bầu cử ngày ……….…….…. của Hội Đồng Miền/Liên Đoàn 

……………..… tại …………………………………………..…… 

Thay mặt Ban Chấp Hành Trung Ương/Miền, con xin trình diện những Trưởng và Trợ Tá có tên 

sau đây đã được bầu vào Ban Chấp Hành và Ban Đại Diện Trợ Tá Miền/Liên Đoàn nhiệm kỳ 

20…….. - 20…..… Xin Cha Tuyên Uý phong nhậm và chính thức ban Uỷ Nhiệm Thư cho họ. 

 

(Khi nghe đọc tên, các Trưởng và Trợ Tá lần lượt tiến đến vị trí đã định sẵn, Chủ Tịch 

Miền/Liên Đoàn Trưởng luôn đứng bên phải phía cộng đoàn nhìn lên.) 

 

-  CTM/LĐ Trưởng: ………………………………… 

-  PCT/LĐP Quản Trị: ……………………................. 

-  PCT/LĐP Nghiên Huấn: …………………………. 

-  Thư Ký: ………………………………………...…. 

-  Thủ Quỹ: ………………………………………..… 

-  UV Ngành Ấu: …………………….……………… 

-  UV Ngành Thiếu: ……………………….………… 

-  UV Ngành Nghĩa: ………………………………… 

-  UV Ngành Hiệp Sĩ: …………………..…………… 

-  UV Phụng Vụ: ……………………………………. 

-  UV Kỹ Thuật: …………………………………….. 

-  UV Thể Thao: ……………………………………. 

-  UV Văn Nghệ: …………………………………… 

 

-  Trưởng Ban Trợ Tá:……………………………….. 

-  Phó Quản Trị:…………………………………… 

-  Phó Nghiên Huấn:………………………….... 

-  Thư Ký:……………………………………………. 

-  Thủ Quỹ:…………………………………………... 

 

II. Huấn Từ Tuyên Uý Chủ Sự 

(Nhấn mạnh đến nhiệm vụ của Ban Chấp Hành và Ban Đại diện Trợ Tá, tinh thần phục vụ trong 

khiêm tốn, nhẫn nại khi gặp khó khăn...) 

 

Cha Chủ Sự: Xin mời quý Trưởng và quý Trợ Tá cùng quỳ đọc lời tuyên thệ. 

 

III. Lời Tuyên Thệ 

(Các Trưởng và Trợ Tá tuyên thệ quỳ một gối (gối phải), đưa tay phải lên ngang trước mặt, các 

ngón tay khép lại lòng bàn tay úp xuống cùng đọc): 
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Chúng tôi, tân Ban Chấp Hành và Ban Đại Diện Trợ Tá Thiếu Nhi Thánh Thể, Liên Đoàn 

…………...., Miền……..……., Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhiệm 

kỳ 20…… - 20..…. long trọng tuyên thệ trước sự chứng kiến của cha Tuyên Uý cùng tất cả các 

anh chị Huynh Trưởng, Trợ Tá và cộng đoàn dân Chúa hiện diện nơi đây: 

 Thứ Nhất: Triệt để chu toàn trách vụ mà Bề Trên đã tín nhiệm giao phó cho chúng tôi. 

 Thứ Hai: Tuyệt đối thi hành đúng lý tưởng và đường lối của Phong Trào do Hội Đồng Lãnh 

Đạo Toàn Quốc đề ra. 

 Thứ Ba: Tận dụng quyền hạn và khả năng của chúng tôi cho công việc Tông Đồ của Hội 

Thánh, cách riêng cho giới trẻ của chúng tôi hôm nay. 

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria giúp chúng con luôn trung thành với lời chúng con vừa 

tuyên hứa. 

Cha Chủ Sự: Xin mời quý Trưởng và Trợ Tá cùng đứng 

 

IV. Trao Bổ Nhiệm Thư & Cầu Vai Lãnh Đạo 

 

Cha Chủ Sự: Thay mặt Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, cha chính thức 

công nhận chúng con là người của Ban Chấp Hành và Ban Đại Diện Trợ Tá Miền/Liên Đoàn 

…………………...……………. Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, đồng thời ban cầu vai lãnh 

đạo và bổ nhiệm thư cho chúng con, nên như chứng thư bảo đảm lòng ưu ái và ơn lành của Thiên 

Chúa trên chúng con, để những ngày sắp tới chúng con phục vụ hữu hiệu hơn cho Hội Thánh và 

Phong Trào.  

(Cha Chủ Sự tiến đến lần lượt trao cầu vai và bổ nhiệm thư cho từng người, bắt đầu từ Chủ Tịch 

Miền/Liên Đoàn Trưởng. Đương sự chào Cha Chủ Sự, giữ nguyên thế chào khi được gắn cầu 

vai, sau đó bỏ tay xuống để nhận bổ nhiệm thư.) 

Lưu ý: Tay trái nhận bổ nhiệm thư để lên trên, tay phải đưa ra bắt tay để phía dưới. Cha Chủ Sự 

tay trái trao bổ nhiệm thư, tay phải bắt tay chúc mừng... Trong khi Cha Chủ Sự gắn cầu vai lãnh 

đạo và trao bổ nhiệm thư cho các Huynh Trưởng và Trợ Tá, Trưởng điều hợp cất hát Kinh 

Huynh Trưởng. 

 

V. Trao Cờ Liên Đoàn/Miền/Phong Trào 
(Trưởng cầm cờ Phong Trào mở sẵn đứng bên phải phía cộng đoàn nhìn lên. Cha Chủ Sự mời 

tân Chủ Tịch Miền/Liên Đoàn Trưởng tiến lên nhận cờ.) 

 

Cha Chủ Sự: Con hãy nhận lãnh lá cờ Miền/Liên Đoàn này, là biểu trưng cho sức sống của 

Phong Trào và lý tưởng phục vụ Chúa Giêsu Thánh Thể. Hãy cố gắng làm rạng danh Chúa trong 

mọi sinh hoạt của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, nhất là trong sứ mạng cao cả là hướng dẫn 

và điều hành Miền/Liên Đoàn này.  Con có hứa như vậy không? 

Chủ Tịch Miền/Liên Đoàn Trưởng: Thưa, nhờ ơn Chúa, con xin hứa. 

(Cha Chủ Sự đưa cờ ra phía trước, Chủ Tịch Miền/Liên Đoàn Trưởng chào cờ, cúi xuống hôn 

cờ, rồi nhận cờ từ Cha Chủ Sự, rồi trở về vị trí của mình sau đó hô: “Chuẩn Bị Chào....Chào!” 

để tất cả chào cha Chủ Sự, rồi hô tiếp: “Đàng sau...Quay!”, “Chuẩn Bị Chào...Chào!” để tất 

cả chào cộng đoàn. Chờ Cộng Đoàn vỗ tay xong, Chủ Tịch Miền/Liên Đoàn Trưởng bước xuống 

đứng sang phía tay phải (hướng cộng đoàn nhìn lên), cầm cờ giơ lên, mặt trên lá cờ hướng về 

phía cộng đoàn. Các Trưởng và Trợ Tá tuyên thệ lần lượt và thứ tự bước xuống, chào cờ, cúi 

xuống hôn cờ rồi đi về chỗ. Tất cả hát Lời Nguyện Truyền Giáo.) 
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VI. Lời Cám Ơn. (Trưởng Điều Hợp) 

(Cám ơn Cha Tuyên Uý, Ban Chấp Hành Cộng Đoàn, quý vị bảo trợ, ân nhân, quý phụ huynh... 

Kêu gọi sự tiếp tục cộng tác và giúp đỡ của Cộng Đoàn...) 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II: PHỤ CHƯƠNG 

 
Mẫu Chương Trình Tĩnh Tâm  

Mẫu Chương Trình Chầu Thánh Thể  
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MẪU CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM  

 

(Dành cho các Huynh Trưởng Tuyên Hứa Thăng Cấp) 

 

 

1.   Tập họp và chuẩn bị 

2.   Giới thiệu thành phần tham dự 

3. Huynh Trưởng Phải Là Gương Sáng Đức Tin Cho Các Em Noi Theo (Tinh thần phụng 

sự được thể hiện như thế nào: Đức tin, tham dự thánh lễ, chầu Thánh Thể, đọc Thánh Kinh, 

yêu mến Đoàn và Phong Trào, hy sinh dấn thân, khiêm tốn, quảng đại, gương mẫu...) 

4. Ý nghĩa Kinh Dâng Mình Huynh Trưởng 

5. Màu khăn Huynh Trưởng (Hy sinh cao thượng, tận cùng của hiến tế…. Vượt khó khăn vì 

lòng mến (Phêrô...). Phụng sự Chúa và giúp ích mọi người...) 

6. Tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể 

7. Tập nghi thức. 
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MẪU CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM  

 

(Dành cho các Huynh Trưởng Tuyên Thệ Nhậm Chức) 

 

 

3. Tập họp và chuẩn bị 

4. Giới thiệu thành phần tham dự 

5. Tinh Thần Phụng Sự của Huynh Trưởng (Luca 14: 25-35: Điều kiện làm môn đệ Chúa là 

phải biết từ bỏ. Diễn tả đức tin bằng hành động...) 

6. Ý nghĩa Lời Tuyên Thệ (Bổn phận, trách nhiệm...) 

7. Chia sẻ (Tinh thần phụng sự đòi hỏi bạn phải từ bỏ những gì? Thời giờ, thói hư tật xấu, tiền 

tài, danh vọng, thú vui...) 

8. Tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể 

9. Tập nghi thức 
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TÂM TÌNH VỚI CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ 

(Cầu nguyện cho các Huynh Trưởng tiến bước dấn thân Phụng Sự) 

 

Nhạc (instrumental) nhẹ nổi lên... (piano or cd Flute/harpe) 

 

Lời Mở Đầu 

Hướng Dẫn Viên: Các Huynh Trưởng thân mến, chúng ta cùng dừng lại với nhau vài phút, để 

tâm hồn lắng diụ xuống giữa bầu khí xôn xao của đường phố, của cuộc sống chung quanh ta. 

Chúng ta thinh lặng và mở lòng ra với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta thinh lặng để cầu 

nguyện cho chính chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta mạnh dạn, can đảm hy sinh dấn thân phục vụ 

các em thiếu nhi để đưa các em đến gần Chúa hơn. 

 

Các Huynh Trưởng thân mến, các bạn có nhớ đến Chúa Thánh Thể trong những sinh hoạt hằng 

ngày của bạn không? Bạn có cám ơn Chúa khi bạn thành công không? Khi thất vọng bạn có đến 

bên Chúa tìm niềm an ủi không? Xin bạn hãy phó thác và đặt để tất cả nơi Chúa Giêsu Thánh 

Thể. 

 

Lời Nguyện 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm 

tạ tình yêu vô bờ mà Chúa đã ban cho nhân loại, đặc biệt cho riêng mỗi người chúng con qua bí 

tích Thánh Thể. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con, nâng đỡ chúng con qua 

cuộc hành trình về quê trời. 

 

Đọc Thánh Vịnh 

Tất cả:  

 Xin cho con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa. 

 

Bè 1: 

 Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy con biết, 

 Lối của Ngài, xin chỉ bảo con. 

 Xin dẫn con đi theo đường chân lý, 

 Và bảo ban dạy dỗ, 

 Vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. 

 Sớm hôm con vẫn cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái. 

 

Bè 2: 

 Chúa là đấng từ nhân chính trực, chỉ lối cho tội nhân, 

 Dẫn cho con biết đường lối của Ngài. 

 

Bè 1: 

 Tất cả đường lối của Chúa đều là yêu thương và thành tín, 

 Đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. 

 Lạy Chúa, tội con thật nặng nề, 

 Vì danh Ngài, xin lượng thứ cho con. 

 

Bè 2: 
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 Một điều con kiếm con xin, 

 Là luôn được ở trong đền Chúa con, 

 Mọi ngày trong suốt cuộc đời, 

 Để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sáng, 

 Ngắm xem thánh điện huy hoàng. 

 

 

Bè 1: 

 Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, 

 Xin thương tình đáp lại. 

 Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: 

 “Hãy tìm kiếm Thánh Nhan”. 

 

Bè 2: 

 Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, 

 Xin Ngài đừng ẩn mặt, 

 Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, 

 Lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con. 

 

Bè 1: 

 Tôi sẽ vững vàng tin tưởng, 

 Sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất lành cho kẻ sống. 

 Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! 

 Hãy cậy trông vào Chúa. 

 

Bè 2: 

 Vinh danh Chúa cha và Chúa con, 

 Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. 

 

Bè 1: 

 Tự muôn đời và chính hiện nay, 

 Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. 

 

Tất cả:  

 Xin cho con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa. 

 

Lời Chúa - Suy Niệm 

Trích thư thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô (1Cor 11: 23-26) 

 

Suy Niệm: 

Tình yêu của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc phục vụ nhưng còn tiến xa hơn, với việc lấy 

chính Thịt và Máu làm của ăn cho chúng ta. Mình và Máu Chúa Giêsu không những đã thực sự 

trở nên của ăn, của uống nuôi linh hồn chúng ta, mà còn là Máu của Giao Ước Mới, đem lại cho 

chúng ta sự sống vĩnh cửu. Ngài sẵn sàng chiụ nghiền nát để trở nên Tấm Bánh Hằng Sống, nuôi 

dưỡng linh hồn người tín hữu đời này và đời sau. 
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Tình yêu đích thực đòi hỏi nhiều hy sinh như người mẹ đối với con thơ. Bí tích Thánh Thể là 

tình yêu vượt xa hơn thế nữa. Chẳng có người nào có thể ban chính thân mình một cách tuyệt 

hảo như Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Ngài trao hiến cho nhân loại chính Mình Máu 

Ngài, nghiã là tất cả con người cuả Ngài, tất cả những gì thâm sâu nhất, quý giá nhất nơi Ngài: 

lòng mến, sự khôn ngoan và nhất là chính Ngài đã tự nguyện hiến mình để cứu chuộc chúng ta. 

Đứng trước tình yêu nhiệm mầu của Chúa Giêsu Kitô, một tình yêu “cho đến cùng”, có lẽ tâm 

tình đầu tiên đến với mỗi người chúng ta phải là tâm tình đầu tiên đến với mỗi người chúng ta là 

tâm tình tạ ơn hết lòng. Khi trao ban tình yêu cho mỗi người Huynh Trưởng chúng ta, Chúa 

Giêsu cũng muốn chúng ta biết loan truyền tình yêu đó cho mọi người chung quanh qua đời sống 

phục vụ, yêu thương “cho đến cùng”, như Lời Ngài dạy: “Các con hãy yêu mến nhau, như  Thầy 

đã yêu mến các con”. 

 

Đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta luôn được kêu gọi ra đi phục vụ tha nhân, phục vụ thế 

giới. Thánh Thể không đóng khung trong nhà thờ, mà Thánh Thể dược vươn tới gia đình, xã hội, 

học đường, phố xá, nơi làm việc, công xưởng, bất cứ nơi đâu có con người hiện diện để thánh 

hoá họ, mang đến cho họ hạnh phúc và bình an. Bởi thế, chúng ta được mang danh là Huynh 

Trưởng Thánh Thể. 

 

Những câu hỏi gợi ý suy niệm lời Chúa: 

1. Tôi đã làm được gì cho chính tôi và cho tha nhân? 

2. Tôi có thấy hình ảnh Chúa Thánh Thể trong mọi người xung quanh tôi không? 

3. Hiện giờ, Chúa Giêsu Thánh Thể muốn tôi làm gì, và tôi sẽ đáp lại lời mời gọi đó bằng cách 

nào? 

4. Hôm nay, Chúa Giêsu Thánh Thể có vui với tôi không? 

 

Tất cả cùng đứng và đọc: 

 Xin dạy con lòng thành mến yêu 

 Để từ nay con được bước theo tiếng Chúa mời gọi 

 Yêu mến nhân loại, phục vụ anh em 

 Biết cho đi mà không cần báo đáp. 

 

 Xin dạy con tấm lòng nhẫn nhục 

 Kiềm chế bản thân trong khi hờn giận 

 Trong lời nói hay trong hành động 

 Đừng để con bất hoà với anh em. 

 

 Xin dạy con biết lòng khiêm nhường 

 Đừng để con tự nhủ kiêu căng 

 Coi anh em như loài ruồng bỏ 

 Ghen ghét nhau chỉ vì bất bình. 

 

 Đoàn kết chúng con trong tình yêu Chúa 

 Hướng dẫn con trên đường làm chứng nhân 

 Phục vụ Phong Trào với tất cả tâm tình 

 Để cùng nhau tiến về tương lai rạng rỡ. 
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 Soi sáng dạy dỗ Huynh Trưởng con đây 

 Để cùng nhau hăng say làm việc 

 Dạy dỗ các em nên người công chính 

 Hướng dẫn các em nên kiện toàn. 

 

 Xin đừng để chúng con say mê điều bất chính 

 Mà lãng quên bổn phận của chúng con 

 Nhưng xin cho con mê say điều công chính 

 Hy sinh chính mình phục vụ anh em. 

 

 Xin gìn giữ hồn con luôn trong sạch 

 Tránh khỏi cạm bẫy đam mê của thế gian 

 Hướng dẫn con thành người Huynh Trưởng Thánh Thể 

 Dẫn dắt đường con đi đến ánh sáng vinh danh Ngài. 

 

Hát: Vào Đời 

 

Lời Nguyện 

Chủ sự: Giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu tha thiết của mỗi người 

chúng ta. 

 

1. Xin cho các vị lãnh đạo của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể chúng con, luôn an mạnh, 

tràn đầy ơn phúc lành của Chúa, thêm lòng hy sinh, tích cực hướng dẫn Phong Trào ngày 

càng phát triển để có thể đáp ứng được những nhu cầu của giới trẻ trong thiên niên kỷ 

mới này. (Chúng con cầu xin Chúa- Xin Chúa nhậm lời chúng con.) 

2. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, cho anh chị em Huynh Trưởng chúng con luôn đoàn 

kết, nhiệt thành và nâng đỡ nhau trong các công việc tổ chức nhằm vinh danh Chúa được 

thành công và tốt đẹp trong đường lối Chúa. 

3. Xin cho Huynh Trưởng chúng con, biết đáp lại lời mời goị cuả Chúa, biết cố gắng học 

hỏi, phát triển khả năng chuyên môn, cải tiến đời sống mình mỗi ngày một thăng tiến 

hơn, để có thể phục vụ hữu hiệu hơn trong vai trò Huynh Trưởng của mình. 

4. Xin dạy chúng con luôn hy sinh, yêu thương, tha thứ cho nhau, qua đó chúng con có thể 

trở thành hình ảnh của Chúa trong khi phục vụ các em thiếu nhi và Phong Trào. (Chúng 

con cầu xin Chúa – Xin Chúa nhậm lời chúng con.) 

 

Kinh lạy cha. 

 

Kết Thúc: 

 

Hát: “Xin Vâng” 

 

 


