TIẾN TRÌNH THÀNH LẬP ĐOÀN
I. CHUẨN BỊ
Có những Huynh Trưởng thao thức nhiều về giới trẻ của cộng đoàn, của xứ đạo. Các Trưởng muốn
dấn thân cho tuổi trẻ, muốn thành lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Đây là những hướng dẫn để các
Trưởng có thể làm theo trong tiến trình thành lập một Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.
1. Trình bày và bàn thảo với Cha Sở hoặc Cha Quản Nhiệm về thao thức của Trưởng để được sự
thoả thuận và hổ trợ.
2. Sau khi được thoả thuận, xin ngài chính thức kêu gọi Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn giúp đỡ.
3. Cũng xin ngài kêu gọi các phụ huynh hưởng ứng cho con em họ ghi danh, điền Đơn Xin Gia
Nhập Đoàn.
Nguyên tắc chung:
- Linh Mục Chánh Xứ có quyền quyết định duy trì hay bãi bỏ một Đoàn Thể theo sự cần thiết của
Giáo Xứ.
- Đoàn được thành lập theo nhu cầu địa phương thuộc quyền Giáo Xứ miễn là địa phương đó chấp
thuận.
II. ĐÀO TẠO NHÂN LỰC
A. Đào Tạo Huynh Trưởng
1. Liên lạc với đơn vị liên hệ (Liên Đoàn hay Miền) ngỏ ý việc muốn thành lập Đoàn Thiếu Nhi
Thánh Thể và yêu cầu được giúp đỡ.
2. Tìm và mời các bạn thanh niên, thiếu nữ (từ 18 đến 35 tuổi) có khả năng lãnh đạo, có tâm hồn
yêu trẻ, mến trẻ và nhiệt thành với tuổi trẻ để tạo nên một Ban Huynh Trưởng hầu đáp ứng
với nhu cầu mà Đoàn đòi hỏi.
3. Huấn luyện cho họ hàng tuần theo Chương Trình Huấn Luyện Huynh Trưởng tập sự một
thời gian từ 3 tới 6 tháng để họ am tường những phương pháp huấn luyện của Phong Trào
Thiếu Nhi Thánh Thể. Mời các Huấn Luyện Viên và các Huynh Trưởng của Liên Đoàn hay
Miền đến giúp để việc huấn luyện đạt được kết quả tốt.
4. Gửi họ đi tham dự Khoá Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I do Miền hay Liên đoàn tổ chức
hàng năm để họ có căn bản nghề Trưởng.
5. Giúp họ sưu tầm tài liệu của Phong Trào để tham khảo, học hỏi thêm. Khuyến khích tham gia
các sinh hoạt Huynh Trưởng hàng tuần để trau dồi thêm.
B. Đào Tạo Đội Trưởng & Đội Phó
1. Chọn một số em có khả năng thích hợp cho các lứa tuổi Ấu, Thiếu và Nghĩa để huấn luyện
các em trở thành những Tông Đồ Đội Trưởng. (Xem tài liệu Huấn Luyện Tông Đồ Đội
Trưởng)
2. Khuyến khích các Đội Trưởng, Đội Phó học hỏi và tham dự các giờ sinh hoạt cuối tuần để
phát triển khả năng, tạo cho mình một niềm tự tin và gây uy tín cho các em khi được làm Đội
Trưởng.

III. THÀNH LẬP ĐOÀN
A. Tổ Chức

1. Sau khi đã huấn luyện tạm đủ số Huynh Trưởng, Đội Trưởng và Đội Phó theo nhu
cầu đòi hỏi, bắt đầu thâu nhận các em vào Đoàn.
2. Chia các em vào 4 ngành (Ấu từ 7 đến 9 tuổi. Thiếu từ 10 đến 12 tuổi. Nghĩa từ 13
đến 15 tuổi, Hiệp từ 16 đến 17 tuổi). Mỗi ngành lại chia các em vào Đội.
3. Bắt đầu sinh hoạt và để các Huynh Trưởng và các Đội Trưởng vừa được huấn luyện
có dịp tập quen với nghề.
4. Các Đội Trưởng, Đội Phó hợp thành Đội Kiểu Mẫu, được họp trước khi sinh hoạt
Đoàn để các em biết trước những điều Trưởng sẽ làm và sẽ trao cho các em cầm Đội.
5. Các Huynh Trưởng hợp thành Ban Huynh Trưởng dưới quyền điều khiển của một
Ban Chấp Hành Đoàn (Gồm Đoàn Trưởng, Đoàn Phó Quản Trị, Đoàn Phó Nghiên
Huấn, Thư Ký, Thủ Quỹ và 4 Ngành Trưởng Ấu, Thiếu, Nghĩa và Hiệp). Do các
Huynh Trưởng bầu lên. (Xin xem thể lệ bầu cử Ban Thường Vụ Đoàn).
6. Ban Huynh Trưởng sẽ họp để chọn tên Bổn Mạng cho Đoàn, cho Ngành và cho Đội.
- Các đội Ấu Nhi thường lấy tên các Thiên Thần và các Thánh trẻ.
- Các đội Thiếu Nhi thường lấy tên các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
- Các đội Nghĩa Sỹ thường lấy tên các địa danh trong Tân Ước.
- Các đội Hiệp Sỹ thường lấy tên các thánh Tông Đồ trong Tân Ước và các thanh tử
đạo Việt Nam.
7. Trong thời gian mới sinh hoạt này, các Trưởng liên lạc với Văn Phòng Trung Ương
để chuẩn bị đồng phục và khăn quàng cho các em. Đặt may Cờ Đội và Cờ Đoàn theo
đúng tiêu chuẩn của Phong Trào Thiếu Nhi.
B. Tên Đội

Ngành Ấu
- Gabriel
- Micae
- Kêrubim
- Sêraphim
- Rafael
- Uriel
- Jofiel
- Zadkiel
- Chamael
- Jophkiel
Ngành thiếu
- Dũng Lạc
- Bảo Tịnh
- Micae Hy
- Anê Thành
- Tôma Thiện
- Emmanuel Phụng
- Đaminh Nguyện
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Truyền Tin
Chiến Thắng
Sốt Mến
Mến Chúa
Yêu Người
Chiếu Sáng
Xinh Tươi
Công Chính
Trung Kiên
Thanh Sạch
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Tận Hiến
Gường Mẫu
Trung Tín
Trung Trinh
Hào Hùng
Quảng Đại
Kiên Trung

- Phêrô Khoa
- Matthêu Gẫm
- Phêrô Thi
Ngành Nghĩa
- Galilêa
- Nazareth
- Naim
- Jêricô
- Cana
- Golgotha
- Jordan
- Tabor
- Sinai
- Damas
Ngành Hiệp
- Phêrô (Simon)
- Anrê
- Giacôbê Tiền (Dêbêđê)
- Gioan
- Philiphê
- Nathanaen (Batôlômêô)
- Tôma
- Matthêu
- Giacôbê Hậu (Anphê)
- Giuđa (Tađêô)
- Simon (Nhiệt thành)
- Matthias (thế Giuđa Itcariốt)
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An Vui
Bác Ái
Hiền Hoà
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Truyền Giáo
Khiên Nhường
Tạ Ơn
Yêu Thương
Có Chúa
Hiến Thân
Vui Mừng
Vững Tin
Tiến
Bừng Sáng
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Trung Tín
Can Đảm
Trung Thành
Yêu Thương
Cương Quyết
Công Chính
Tuyên Tín
Hiên Ngang
Vững Tin
Trung Thành
Nhiệt Thành
Trung Kiên

C. Hợp Thức Hoá Đoàn

1. Khi đã sinh hoạt Đoàn một thời gian cho quen rồi và sau khi sắm đồ xong mới bàn
với cha Sở, Cha Tuyên Uý để sắp xếp ngày ra mắt Đoàn và cử hành nghi thức Tuyên
Thệ cho Tân Ban Chấp Hành Đoàn vào một dịp lễ trọng.
2. Làm đơn lên cấp liên hệ (Liên Đoàn hay Miền) để xin hợp thức hoá và ra mắt Đoàn.
3. Văn Thư Hợp Thức Hoá Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

ĐƠN XIN THÀNH LẬP ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
……………………………………..……………………………
Và Hợp Thức Hoá Ban Chấp Hành Đoàn
Tại:……………………………… Giáo Phận: ………………………………..
Kính gửi:
Trích Yếu:

Cha Tuyên Uý và Ban Chấp Hành Thiếu Nhi Thánh Thể Liên Đoàn/Miền ………………
V/v Xin thành lập Đoàn và hợp thức hoá Ban Chấp Hành Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
tại……………………………………….

Kính thưa Cha Tuyên Uý và Ban Chấp Hành Liên Đoàn/Miền,
Chiếu theo quyết nghị của Ban Chấp Hành Đoàn, họp tại …………………………
ngày……….tháng……..năm………., dưới sự cho phép, khuyến khích và hiện diện của Cha Tuyên
Uý………………………………………………….
Nay chúng con xin phép được thành lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh thể Việt Nam tại ………………… thuộc
Giáo Phận………………….., tiểu bang……………………………… Đoàn Thiếu Nhi Thánh thể mới
thành lập lấy tên là………………………….. Lễ Bổn Mạng của Đoàn là ngày…………………
Đoàn hiện có:
- Ấu Nhi:…………
- Thiếu Nhi:………
- Nghĩa Sĩ:………… - Hiệp Sĩ……………
- Huynh Trưởng Cấp I:……. - Huynh Trưởng Cấp II:…… - Huynh Trưởng Cấp III:…………
Và Ban Chấp Hành Đoàn hiện tại là:
- Đoàn trưởng:………………………………………….………..
- Đoàn Phó Quàn Trị:………………………………………..……
- Đoàn Phó Nghiên Huấn:……………………………………….
- Thư Ký:………………………………………………..……….
- Thủ Quỹ:………………………………………………………..
- Ngành Trưởng Ngành Ấu:……………………………………..
- Ngành Trưởng Ngành Thiếu:…………………………………..
- Ngành Trưởng Ngành Nghĩa:…………………………………
- Ngành Trưởng Ngành Hiệp:…………………………………
Xin chân thành cám ơn Cha Tuyên Uý và Quý Trưởng.
Làm tại……………. ngày……. Tháng ………năm ………….
Kiến Thị

Ký Tên

Rev………………………….
Linh Mục Tuyên Uý Đoàn

………………………………..
Đoàn Trưởng

IV. SINH HOẠT ĐOÀN
Đoàn Thiếu Nhi Thánh thể gồm có bốn ngành: Ấu Nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ.
A. Ngành Ấu
- Ngành Ấu là ngành nhỏ nhất, dành cho các em từ 7 đến 9 tuổi.
- Khẩu hiệu của Ấu Nhi là NGOAN.
- Các em mang khăn quàng màu xanh lá mạ.
- Các em cần được hướng dẫn và giáo dục theo tinh thần ấu thơ của Chúa Giêsu: Vâng lời,
ngoan ngoãn, yêu thương, dễ dạy, đơn sơ.
- Các em sẵn sàng chấp nhận sự chỉ bảo của Huynh Trưởng nên các Trưởng cần có tinh thần
người me, người chị để tạo cho các em một bầu khí vui tươi, hồn nhiên, nhẹ nhàng.
B. Ngành Thiếu
- Dành cho các em từ 10 đến 12 tuổi.
- Khẩu hiệu của Thiếu Nhi là HY SINH.
- Các em mang khăn quàng màu xanh nước biển.
- Các em cần được hướng dẫn và giáo dục theo tinh thần của Chúa Giêsu thời niên thiếu với
khung cảnh náo nhiệt của xóm làng Nazareth: hy sinh, chịu đựng, khuất phục gian khó một
cách anh hùng.
- Các em rất ham học và hiếu thắng nên các Trưởng cần có tinh thần của một thầy cô để tạo
cho các em hướng về những mục tiêu thực tế có tính cách phân giải thắng bại. Trò chơi của
các em phải linh động, biến hoá, mạnh mẽ có tính cách can đảm.
C. Ngành Nghĩa
- Dành cho các em ở lứa tuổi 13 đến 15 tuổi.
- Khẩu hiệu của Nghĩa Sĩ là CHINH PHỤC. Các em có nhiều khả năng tự lập, chiến thắng
được chính mình và chinh phục kẻ khác.
- Các em mang khăn quàng màu vàng, tượng trưng cho sự khuất phục trong tin yêu chói ngời.
- Các em cần được hướng dẫn và giáo dục theo tinh thần của Chúa Giêsu thời rao giảng. Đặc
biệt, ngành Nghĩa sĩ chọn Thánh Phaolô làm bổn mạng vì hình ảnh của người hùng Phaolô
đầy sinh lực, quả cảm và can trường.
- Các em rất cần tình bạn và thích những hoạt động xã hội nên các Trưởng cân có tinh thần của
người bạn để chia sẻ và hướng dẫn hầu các em có thể chuẩn bị vào đời và giúp ích cho xã hội.
D. Ngành Hiệp
- Dành cho các em ở lứa tuổi 16 đến 17 tuổi.
- Khẩu hiệu của Hiệp Sĩ là DẤN THÂN.
-

Các em mang khăn quàng màu nâu, tượng trưng mầu đất quê hương thấm đượm máu của
các Thánh Tử Đaọ Việt Nam đã đổ ra làm chứng cho đức tin.

Nhận định được những đặc tính khác nhau của mỗi ngành sẽ giúp cho Trưởng biết chọn lựa những trò
chơi, những bài hát, những ca vũ sinh hoạt, những bài học… hợp với tâm tính của mỗi lứa tuổi, khiến
giờ sinh hoạt không biết chán.
V. DUY TRÌ & PHÁT TRIỀN ĐOÀN
1. Sau một thời gian hoạt động và tuỳ theo sự phát triển của đoàn, các Trưởng phải linh động và
khôn khéo phân chia công tác để sinh hoạt.

2. Muốn cho các giờ sinh hoạt hàng tuần được vui nhộn và có kết quả tốt đẹp, Trưởng nên áp dụng
đúng mức “Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh” vì chương trình này gồm tóm chất liệu đủ cho
chương trình sinh hoạt 3 năm cho mỗi ngành về mọi bộ môn. Từ Thánh Kinh, Giáo Lý, Đời Sống
Tôn Giáo, Đời Sống Đức Dục, Học Hỏi về Phong Trào, Ca Hát, Trò chơi…, tất cả đã được phân
chia rõ ràng cho mỗi tuần. Các Trưởng sẽ không bao giờ thiếu chất liệu giảng dạy.
3. Cố duy trì tinh thần đạo đức, đưa các chất liệu Thánh Kinh, Giáo Lý, Ca Hát có thấm nhuần đời
sống tôn giáo vào trong các sinh hoạt thay thế các sinh hoạt đời, để giữ được tính cách Đoàn Thể
Công Giáo.
4. Muốn duy trì sinh hoạt Đoàn được bền lâu, điều kiện tối cần là:
- Trưởng phải để giờ soạn bài trước để có chất liệu khi ra sinh hoạt.
- Ban Huynh Trưởng phải nhóm trước mươi phút để nhận xét tình hình và phân chia công tác
giảng dạy và sinh hoạt. Sinh hoạt xong lại nhóm họp lại mươi phút để rút kinh nghiệm, đóng
góp ưu khuyết điểm.
- Họp Ban Huynh Trưởng thường xuyên để theo dõi, góp ý, phân chia công tác, hoạch định
chương trình sinh hoạt cho tháng tới, trau dồi thêm lòng đạo đức, chia sẻ Lời Chúa, học thêm
Giáo Lý, luyện thêm Chuyên Môn và gây thêm tinh thần gắn bó huynh đệ. Đây cũng là dịp
tạo thêm tinh thần trách nhiệm cho các Huynh Trưởng.
- Thiết lập chương trình dài hạn lồng vào các chiến dịch thi đua chung, làm bó hoa thiêng, Vào
Sa Mạc, gây quỹ, làm văn nghệ…
- Muốn đạt được và thấm nhuần tinh thần sinh hoạt này, Trưởng phải tham dự các Sa Mạc
Huấn Luyện các Cấp và phải tự luyện không ngừng qua các tài liệu, sách vở sưu tầm, để có
đủ chất liệu hướng dẫn và đáp ứng những nhu cầu của giới trẻ theo phương pháp và đường lối
của Phong Trào.

