KHUNG MẪU CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐỘI
NGÀNH HIỆP SĨ
I. Khai Mạc
1. Tập Họp (Đội Phó)
- Thổi còi chuẩn bị - thổi còi tập họp đội viên thành vòng tròn
- Chỉnh đốn đồng phục - Thế nghỉ - Ra mời đội trưởng
- Hô khẩu hiệu đội - Chào
2. Đọc Kinh (Đội phó)
- Làm dấu Thánh Giá - Kinh dâng ngày - Chuẩn bị tâm hồn (Kinh Ăn Năn Tội) - Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng
- Bài ca đội (nếu có)/Hiệp Hành Ca
3. Chia Sẻ Lời Chúa
- Một đội viên đọc Lời Chúa
- Phút thinh lặng
- Đội Trưởng chia sẻ Lời Chúa (có thể giao cho một đội viên khác phụ trách)
- Đội phó: “Lạy Thánh Thể Chúa Giêsu” - Đội viên đáp: “Xin hiệp nhất chúng con”
4. Giới Thiệu/Khen Thưởng (Đội Trưởng)
- Giới thiệu đội viên mới, nếu có
- Khen thưởng dựa vào kết quả chiến dịch hay công tác
II. Sinh Hoạt
Nên xen kẽ các mục sinh hoạt bằng những bài hát, vũ điệu, trò chơi. Phải để ý thời gian.
1. Sinh Hoạt Của Đội
- Thư ký báo cáo sĩ số (lý do vắng mặt)
- Đóng quỹ (thủ quỹ)
- Thu và phát bó hoa thiêng hoặc nhắc nhở ghi Sổ Tay Tâm Hồn Nhật Ký (Thủ quỹ)
2. Huấn Luyện
- Ôn tập: ôn lại những bài học hoặc giải thích những gì chưa rõ. Khi cần, đội trưởng có thể mời huynh trưởng
tới giúp.
- Huấn luyện: Chuyên Môn, Vũ Điệu, Băng Reo, Bài Hát, Phong Trào hoặc bài khóa. Đội Trưởng tùy nghi sắp
xếp người huấn luyện
3. Công Tác
- Chia sẻ những vấn đề (công tác) đã được chỉ định
III. Bế Mạc
1. Tập Họp (Đội phó)
- Xem cách tập họp ở phần khai mạc
2. Báo Cáo (Thủ quỹ)
- Bó Hoa Thiêng và tài chánh
3. Công Tác Trong Tuần (Đội trưởng)
- Nhận xét chung về buổi sinh hoạt
- Nhắc nhở công tác trong tuần
- Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng
3. Đọc Kinh
- Lời nguyện (một đội viên)
- Đội phó: Chuẩn bị tâm hồn (Kinh Ăn Năn Tội) - Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng - Kinh Sáng Danh
- “Lạy trái tim vẹn sạch Đức Bà Maria - Cầu cho chúng con”
- Câu lạy tên thánh của đội: “Thánh Têrêsa - Cầu cho chúng con”
4. Giải Tán
- Hát ca tạm biệt
- Thế nghỉ - Hô khẩu hiệu đội
- Chào giải tán

