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Thiếu Nhi Thánh Thể là một Đoàn Thể Công Giáo 

Tiến Hành. Đây là một đoàn thể trẻ có sức sinh hoạt 

hăng say trong tinh thần giới trẻ nhất từ trước tới nay.  

Khi Cộng Đoàn kỷ niệm 25 năm thì Đoàn Thiếu Nhi 

Thánh Thể Lê Bảo Tịnh cũng vừa tròn 20 tuổi. Sinh 

hoạt hàng tuần vào mỗi chiều Chúa Nhật. Trong suốt 

thời gian qua và tr?i qua nhiều nhiệm kỳ khác nhau, 

mỗi nhiệm kỳ một luồng sống mới và một bầu khí mới.  

Sức sống của những người trẻ hôm nay đã phát triển 

không ngừng, mặc cho mọi khó khăn, tinh thần người 

trẻ TNTT vẫn cố gắng vươn lên. 

    Vài Nét sinh hoạt theo từng Ngành, Ngành Ấu từ 7 

tới 10 tuổi chủ đề NGOAN. Với trí khôn bắt đầu phát 

triển ta có thể huấn luyện các em học hỏi về thời Chúa 

Giêsu bé thơ, ngoan ngoãn vâng lời Cha Mẹ, anh chị 

và người trên trong gia đình.  Ngành Thiếu 10 tới 13 

tuổi chủ đề HY SINH. Với tuổi ham học hỏi, bắt đầu 

có đầu óc tổ chức sinh hoạt đoàn thể, ta có thể giáo dục 

và đào luyện các em về thời Chúa Giêsu lớn lên, biết 

sống với những người chung quanh chứ không phải 

sống cho riêng mình. Ngành Nghĩa từ 14 tới 17 chủ đề 

CHINH PHỤC. Với tuổi đang lớn khôn, chuẩn bị bước 

vào ngưỡng cửa cuộc đời; tình gia đình, bè bạn, tổ 

quốc bắt đầu thấm nhuần, ta có thể giáo dục và hướng 

dẫn các em về thời Chúa rao giảng. Để có được một 

Nghĩa Sĩ biết yêu mến, mở rộng bàn tay đón nhận kẻ 

khác, để có thể mang họ về với Chúa. Trải qua ba giai 

đoạn trên các em bước vào đời sống của một Huynh 

Trưởng trưởng thành với bao kinh nghiệm sống đạo 

đức rồi tiếp tục vào sa-mạc đào luyện Huynh Trưởng 

Cấp I, II, III chuyên ngành, Huấn Luyện Viên Sơ Cấp, 

Trung Cấp, Cao Cấp, nếu được Chúa mời gọi người trẻ 

này dễ dàng đáp lại tiếng Chúa, cũng như một số các 

linh mục hiện nay đã xuất thân từ môi trường Thiếu 

Nhi Thánh Thể... để trở thành một người có trách 

nhiệm trước giới trẻ ngày nay, thay mặt phụ huynh, 

dẫn dắt các em trong tiến trình thăng hoa tuổi trẻ. 

     Qua bao nhiêu Sa-mạc huấn luyện.  Các Huynh 

Trưởng của Đoàn đã cố gắng học hỏi và nghiên cứu 

môi trường trẻ trung hóa. Chương trình Thăng Tiến của 

ba Ngành: Ấu Nhi Cấp I, Thiếu Nhi Cấp I và Nghĩa Sĩ  

Cấp I đang được áp dụng, ngoài ra chương trình huấn 

luyện và thực tập của các Huynh Trưởng sẽ đi song 

song với các sinh hoạt của Đoàn. Trong suốt 20 năm 

vừa qua, nếu quý Phụ Huynh để ý chúng ta sẽ nhận ra 

được các em TNTT Đoàn LBT đã và đang học hỏi việc 

phụng vụ trong Thánh Lễ như: xin tiền, dâng của lễ,  

 

 

 

 

 

 

 

hát lễ, dâng hoa kính Đức Mẹ, hoạt cảnh Vọng Giáng 

Sinh... về văn hóa xã hội: ca vũ nhạc kịch Tết  VN, 

công tác bác ái, thể thao và nhiều đóng góp khác làm 

tươi mới các sinh hoạt trong Cộng đoàn. Tuổi trẻ  

ngày nay cần có một môi trường sinh hoạt lý tưởng.  

Phong Trào TNTT chính là nơi cho các người trẻ có cơ 

hội học hỏi về đời sống Tôn Giáo, học hỏi Thánh Kinh, 

hiểu biết Phong Trào, Phong tục tập quán Việt Nam... 

    Trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21. Chúng ta là người 

có trách nhiệm, chúng ta cần phải hợp tác, bảo trợ và 

đóng góp tích cực hơn về mọi phương diện, tinh thần 

cũng như vật chất. Ngõ hầu tuổi trẻ ngày nay có thể 

lướt thắng được những lôi cuốn không cần thiết của 

thời đại trụy lạc nầy. Đặc biệt là trên đường bước vào 

thiên niên kỷ, các em bắt kịp được với môi trường văn 

minh hiện đại trong việc giáo dục đức tin của thanh 

thiếu niên ngày nay. 

     Mỗi khi chúng ta bắt gặp các em làm điều gì sơ sót, 

đừng vội vàng lên án hay chê trách các em.  Hãy 

khuyến khích và tìm cách hướng dẫn chân tình theo 

tinh thần cha mẹ với con em. Vì người trẻ cần được dịu 

dàng an ủi. Khi chúng ta xử dụng các em để đóng góp 

trong các sinh hoạt cộng đoàn cộng đồng, hay khi 

muốn biểu dương sức sống của tuổi trẻ, hãy dùng các 

em như một sự cần thiết và nâng đỡ tinh thần người 

trẻ, vì tuổi trẻ có những háo thắng, bồng bột, các em 

đang phải trải qua từng giai đoạn của người trẻ mà 

không thể gò bó theo ý của người lớn được. 

    Khi chúng ta bắt gặp các em tập tành hay điều hành 

một công việc gì trong Đoàn, hay tại Cộng Đoàn hãy 

nhẫn nại và để ý vì các em đang học cách điều khiển và 

thi triển chức năng của một cộng đoàn nhỏ, giống như 

một Ban Chấp Hành Cộng Đoàn gồm có: Đoàn 

Trưởng, Phó Ngoại Vụ, Phó Nội Vụ, Phó Nghiên 

Huấn, Thư Ký, Thủ Quỹ và các Trưởng Ngành... một 

trong các phương pháp áp dụng hiệu quả nhất mà 

Phong Trào TNTT xử dụng là Phương Pháp Hàng Đội, 

có kỷ luật thì việc làm hiệu quả hơn như trong một số 

các sinh hoạt nơi cộng đoàn: Ca Đoàn Thiếu Nhi, Vũ 

Phụng Vụ, trật tự, chầu Thánh Thể, xin tiền, dâng của 

lễ... Đó là những học hỏi để khi các em trưởng thành 

họ là những người thay thế chúng ta trong các sinh 

hoạt và chức vụ trong cộng đoàn mai sau. Trải qua bao 

nhiêu cố gắng không ngừng, nhưng còn nhiều khó 

khăn cần phải vượt qua của tuổi học sinh.  Kính mong 

quý Phụ Huynh tiếp tục nâng đỡ và khuyến khích tinh 

thần người trẻ trong công việc giúp các em làm bài tập 

và Bó Hoa Thiêng, để các em có dịp gần gũi Chúa 

Giêsu Thánh Thể hơn.  


