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Gần đây tôi có vinh hạnh được tham dự Đoàn Thiếu nhi 

Thánh Thể Emmanuel Tustin trong một khóa cắm trại 3 ngày. 

Tôi đi theo con trai và con gái lớn. Đối với chúng nó đây là 

kinh nghiệm cắm trại Thiếu Nhi đầu tiên.  Nhìn các con tôi hồi 

hộp dựng lều, chạy đi chạy lại và sắp hàng khi nghe tín hiệu 

“tè tích tích, tích tích tích”, tôi hồi tưởng lại chính quá khứ của 

tôi. 

Năm 1987 tôi đang học năm thứ hai Trung Học El Toro. Tôi là 

một thiếu niên bình thường. Tôi chơi với một nhóm bạn Việt 

Nam khá thân. Lúc đó đang thời kỳ “New Wave (Sóng Mới)”. 

Chúng tôi mặc quần áo đen và tóc xịt keo dựng đứng. Chúng 

tôi tụ họp buổi trưa, nghe nhạc Âu Châu New Wave, và có lần 

trốn học đi xuống vùng Bolsa. Đó là những ngày vô tư nhất 

của tôi. Mùa hè năm 1988 tôi nhận được cú điện thoại của 

Dominique, một bạn học Trung Học của tôi. Cô ấy rủ tôi tham 

gia một câu lạc bộ thiếu niên nhà thờ.Trong thâm tâm tôi 

không muốn làm bất cứ điều gì liên quan tới nhà thờ. Lúc đó 

tôi chỉ đi lễ vì hai lý do: Thứ nhất, tôi phải đi vì là người Công 

Giáo. Thứ hai, tôi tới đó để “quan sát” mấy cô.  Tham dự 

Thánh Lễ là chuyện thói quen, không có ý nghĩa gì đối với tôi. 

Vì vậy, tôi chấp nhận lời mời của Dominique chỉ vì tình bạn. 

Vừa đặt chân xuống sân đậu xe nhà thờ St Nicholas, cảm giác 

lo âu, miễn cưỡng tràn ngập giác quan tôi.  Ở đó tôi gặp cô 

bạn Dominique của tôi.  Chúng tôi gặp anh Trí, chị Trâm, và 

chị Oanh, tất cả hình như khoảng dưới tuổi 30, và những thiếu 

niên khác tên Theresa, Quân, Thông, Minh Châu, Anh Thư và 

Hiếu. Tôi lẻ bóng vì những thiếu niên này hình như quen biết 

nhau do sự liên hệ giữa bố mẹ của họ với nhà thờ.  Họ trông 

có vẻ là những thiếu niên Việt Nam lịch sự, có giáo dục. Tôi 

vẫn còn nhớ cảm giác lạc lõng vì không quen biết họ và mái 

tóc “dựng đứng như tháp Eiffel” của tôi chắc chắn đã không 

giúp sớm thu ngắn lại khoảng cách đó.  Tất cả chúng tôi bước 

lên chiếc xe van Toyota mầu xanh của anh Trí (sau này được 

gọi là “Thiếu Nhi” van) và xe chạy tới nhà thờ Công Giáo St. 

Columban ở Garden Grove. 



Chúng tôi tới đó gặp những người cùng lứa tuổi để cùng dự buổi huấn luyện Huynh Trưởng Thiếu 

Nhi (Dự Trưởng).  Chúng tôi đã chìm trong biển mầu đỏ, trắng, xanh dương; những lãnh đạo trong 

đồng phục Thiếu Nhi (áo sơ mi trắng, quần dài/váy xanh dương, khăn quàng đỏ).  Thành thật mà nói 

tôi không có khái niệm họ nói những gì vì họ đối thoại bằng tiếng Việt. Cô bạn Dominique của tôi hai 

tuần sau đó đã bỏ cuộc. Nhưng tôi đã trở lại tuần này qua tuần khác và càng ngày càng cảm thấy 

thích thú. Mùa hè năm đó chị Oanh và anh Trí đón tiếp tôi ở nhà họ để học hỏi thêm về Thiếu Nhi.   

Sau khi được huấn luyện ở nhà thờ St. Columban, anh Trí ghi danh cho tôi tham dự trại đào tạo 

chuẩn bị Huynh Trưởng Thiếu Nhi.  Đây là buổi trại Thiếu Nhi đầu tiên của tôi.  Giữa đêm cùng với 

“đội” tôi được di chuyển từ trạm này qua trạm khác trong cơn mưa.  Đội của tội bị phạt vì đã trả lời 

sai một câu hỏi ở một trạm.  Do đó chúng tôi phải trượt xuống ngọn đồi ẩm ướt, bùn lầy.  Tôi nhớ trời 

lạnh đến nỗi cơ thể tôi run lên.Tôi cố bấm sâu những ngón tay vô bùn trong lúc trượt xuống đồi dốc. 

Tới lúc chúng tôi hoàn tất “Trò Chơi Lớn”, tôi thầm nghĩ cái trò chơi này chắc không hợp cho tôi vì tôi 

không quen lối xử lý kỷ luật nghiêm ngặt kiểu quân đội này; ngoài ra, lúc đó tôi cũng chỉ thu nhận 

được 10% những đối thoại bằng tiếng Việt.  Khi trở lại với thế giới văn minh hằng ngày, tôi dự tính sẽ 

rời bỏ Thiếu Nhi, nhưng một tiếng nói bên trong thôi thúc tôi bước tới và trong lòng tôi vẫn còn cảm 

giác yên bình. 

Lúc đó đã tới lúc phải đưa phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể tới với Giáo Xứ Công Giáo St Nicholas.  

Nguồn gốc đoàn chúng tôi, được đặt cái tên rất thích hợp “Saddleback”,cũng bắt đầu ở đây.  Trưởng 

Nguyễn Công Trí được bầu làm Đoàn Trưởng đầu tiên, Trưởng Ngọc Trâm làm Phó Ngoại Vụ, tôi 

làm Phó Nội Vụ, Theresa làm Thủ Quỹ, và sau cùng Anh Thư làm Thư Ký.  Đoàn chúng tôi lúc đó có 

khoảng 40 người. Tôi được giao trách nhiệm sinh hoạt trong ngành Thiếu.  Tôi còn nhớ hai đầu gối 

run rẩy khi tôi đứng giảng bài học đầu tiên trước các em.  Tim tôi đập nhanh như chạy đua nhưng lại 

nói chậm chạp pha lẫn nửa tiếng Việt, nửa tiếng Anh. Điều này khiến tôi càng quyết tâm tìm hiểu 

Phong Trào nhiều hơn. Vì vậy, tôi đã dành 12 tháng kế tiếp kiên nhẫn dịch lại từng chữ tất cả những 

tài liệu đào tạo chính thức, sách chỉ nam từ tiếng Việt sang tiếng Anh.   

Sau này tôi tham dự trại huấn luyện Huynh Trưởng Cấp 1 và sau đó không lâu được chỉ định hướng 

dẫn ngành Ấu.  Rồi, thay vì dành thì giờ học những môn học Đại Học của tôi lúc đó, tôi thấy mình 

dành vô số thì giờ ở phòng máy điện toán, trong căn hầm Thư Viện Đại Học Cal State Fullerton. Ở 

đó, tôi đã dùng máy điện toán cá nhân Apple thế hệ đầu tiên MacIntosh để vẽ những sơ đồ tỉ mỉ và 

viết những bài kế hoạch cho ngành Ấu. Đây cũng là thời gian tôi được học hỏi rất nhiều từ anh Trí, 

Đoàn Trưởng của chúng tôi. Là một người có gia đình, anh luôn cố gắng tươi cười và cống hiến rất 

nhiều phần đời mình cho Thiếu Nhi.  Anh dành nhiều thời gian cố vấn, sửa đổi, cũng như khuyến 

khích những Huynh Trưởng. Mùa hè năm 1990, chúng tôi chỉ còn 4 Huynh Trưởng trong khi số thành 

viên tăng lên 60. Đây cũng là năm những đồng nghiệp của tôi đề nghị tôi làm Đoàn Trưởng kế tiếp. 

Ở tuổi vừa chín 20, tôi đương đầu với nhiều thử thách, và nhìn lại, cũng chỉ là một kinh nghiệm 

khiêm nhường. Ưu tiên của chúng tôi là xây dựng khả năng lãnh đạo, tăng trưởng năng lực, bành 

trướng đoàn thể, kỷ luật hoạt động, và sau cùng, xây dựng mối quan hệ với những vị lãnh đạo trong 

Giáo Hội cũng như phụ huynh những thành viên.  

Tất cả những người lãnh đạo bắt đầu đi khắp nơi tuyển dụng Huynh Trưởng. Trong phạm vi bằng 

hữu, chúng tôi dành thời gian chỉ dẫn, huấn luyện lẫn nhau. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ những thành 

công, và tiếp tục tìm kiếm những phuơng pháp sáng tạo để làm cho việc truyền đạt hữu hiệu hơn. 

Chúng tôi đưa ra thảo luận cơ cấu tổ chức quy mô hơn và cam kết với nhau từng người  thực hiện...  



Sau cùng, chúng tôi có cùng quan điểm là chúng tôi đại diện cho đoàn qua từng lời nói, từng hành 

động chúng tôi làm hoặc không làm được. Chúng tôi giang tay và cố gắng hết sức để củng cố và xây 

dựng niềm tin vững chắc ở nhóm hỗ trợ chúng tôi mạnh nhất –quý phụ huynh và các vị lãnh đạo 

trong cộng đoàn. 

Trong thời gian này đoàn chúng tôi chính thức lấy tên “Đoàn Lê Bảo Tịnh”, phát xuất từ tên một vị 

thánh tử đạo Việt Nam. Chúng tôi cũng có “huy hiệu” đoàn đầu tiên, đeo trên cánh tay trái, với hình 

cánh đồng xanh tươi phía trước, đàng sau là những dẫy núi hùng vĩ mầu nâu, và sau cùng là nền 

bầu trời xanh, mặt trời vàng mang Thánh Giá đỏ.  Huy hiệu này không những thể hiện một cái gì mới 

mẻ, nó còn tiêu biểu cho sự hợp nhất của chúng tôi. Cũng trong thời gian này tôi hoàn tất Huynh 

Trưởng Cấp II Ngành Nghĩa. Trong 36 tháng đó, chúng tôi bắt đầu thấy thành quả gặt hái được từ 

những cố gắng của chúng tôi. 

Đoàn Thiếu Nhi của chúng tôi đã tăng lên khoảng 

90 thành viên và chúng tôi đã tăng hơn gấp đôi 

số Huynh Trưởng, với sự bổ sung của Trưởng 

Huyền, Trưởng Oanh, Trưởng Uyên, Trưởng 

Mai.  Những đồng nghiệp của tôi một lần nữa yêu 

cầu tôi lãnh đạo đoàn thêm nhiệm kỳ hai. Những 

năm kế tiếp thật kỳ diệu. Chúng tôi bắt đầu tập 

trung vào những ưu tiên của chúng tôi.  Chúng 

tôi tăng cường làm việc nhóm, bành trướng sự 

hiện diện của chúng tôi như một thành phần của 

cộng đoàn và cộng đồng, cũng như nỗ lực phát 

triển đời sống tâm linh của chúng tôi.  Chúng tôi 

bắt đầu trao cho Nghĩa Sĩ trách nhiệm lớn hơn 

bằng cách cùng hoạch định trại và cùng dựng 

cổng trại với họ. 

Việc khéo léo dùng ống nhựa PVC để dựng cổng 

trại, đã mang lại cho chúng tôi vị trí hàng đầu năm đó trong Đại Hội Liên Đoàn Nguồn Sống, vì đây là 

đoàn đầu tiên có sáng kiến dùng ống nhựa.  Trong một buổi trại khác, ngành Nghĩa Sĩ đã lãnh trách 

nhiệm lập kế hoạch, mua sắm những trang bị, thực phẩm.  Họ đi mua sắm, phối hợp phương tiện di 

chuyển, và thiết lập cơ sở hạ tầng trại – cổng trại, cột cờ, lều, nguồn nước cho tập thể, v.v…. Họ 

được giao phó trách nhiệm đội của họ gồm có ngành Thiếu Nhi và ngành Ấu Nhi.  Họ biến chế thực 

phẩm tươi sống thành những bữa ăn “có thể ăn được” hoặc những bữa ăn ngon cho đội của họ, 

cũng như cho những Huynh Trưởng, Trợ Tá, Phụ Huynh tham dự trại.  Như một đoàn thể, chúng tôi 

đã có những cuộc đi chơi Disneyland để củng cố thêm mối liên hệ, xây dựng đoàn. Là một Huynh 

Trưởng, chúng tôi đã tổ chức những chuyến đi chơi San Diego, Los Angeles, và thậm chí còn tham 

dự một số buổi party có nhẩy đầm. Chúng tôi đã có sự cạnh tranh lành mạnh để thống nhất tinh túy 

những cấu trúc trong đoàn – như “đội”, “ngành”, và “đoàn”. Chúng tôi cũng giang rộng tay đưa đoàn 

đến vị trí đầu trong các sinh hoạt cộng đoàn, cộng đồng.  Khi có cơ hội, dù đó là đêm giáng Sinh, Tết 

Việt Nam, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Phục Sinh hay ngày kỷ niệm thành lập cộng đoàn Việt 

Nam tại Giáo xứ St Nicholas, Thiếu Nhi đã tham gia tích cực và đông đảo. Chúng tôi cũng có những 

tiếp cận với cộng đồng như hoan ca mừng Giáng Sinh ở những nhà dưỡng lão gần nhà thờ và phân 



phát thức ăn cho những người vô gia cư ở Santa Ana.  Thậm chí chúng tôi còn bán kẹo gậy Giáng 

Sinh để gây quĩ giúp cho Liên Đoàn/Miền cũng như cho người nghèo ở Việt Nam. 

Ở một buổi cắm trại, chúng tôi mời những chuyên gia trong những lãnh vực khác nhau để hướng 

dẫn những khóa hội thảo hướng về các lĩnh vực gia đình, tâm lý, cách giao tiếp, và tâm linh.  Cho 

“Lửa Thiêng”, trong bóng tối dầy đặc, một quả cầu lửa gắn vào một sợi dây dài 180 feet từ trên đỉnh 

đồi bay xuống để châm lửa và làm bùng lên hố lửa tàn khốc phía dưới.  Tôi cũng có cơ hội hoàn tất 

Huynh Trưởng Cấp II và Cấp III ngành Thiếu. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian cho vai trò một 

Huynh Trưởng. Chúng tôi lo lắng, nung đúc, phát triển đời sống tâm linh cho nhau, và thật sự xây 

dựng một cộng đồng Kitô Hữu nhỏ.  Mỗi tháng chúng tôi thay phiên gặp nhau ở nhà một Huynh 

Trưởng để dự phần những bửa ăn ngon, cùng đọc Kinh Thánh, và củng cố Đức Tin cho nhau. 

Chúng tôi cầu nguyện cho nhau với hết lòng chân thành quanh một ngọn đèn cầy thắp sáng duy 

nhất.   

Chúng tôi cũng cùng tham dự những khóa tĩnh tâm Phong Trào và Linh Thao tổ chức. Nhân số mỗi 

ngày một gia tăng. Thành viên lên tới 110.  Lần đầu chúng tôi có thêm 3 Trợ tá – Chú Bạch,  Chú Lê 

Đức và Chú Nguyễn Đức, những người mà sự hy sinh không mệt mỏi của họ chúng tôi luôn ghi nhớ, 

một nhóm người hỗ trợ không ai còn có thể mong ước hơn.  Chúng tôi cũng có thêm 5 Huynh 

Trưởng – Trưởng Minh, Trưởng Thông, Trưởng Christie, Trưởng Thảo, Trưởng Paul, đưa tổng số 

Trưởng lên tới 12.  Nhưng những con số không đủ nói lên được sự thành công của chúng tôi cho 

bằng những cam kết sâu sắc của chúng tôi cho mục đích và sứ mệnh!  Chúng tôi sống, ăn, và hít thở 

cho Phong Trào Thiếu Nhi. Chúng tôi thức thâu đêm lập kế hoạch và tổ chức trại. Năm 1995, tôi rời 

đoàn Lê Bảo Tịnh, trao cây gậy lại cho Trưởng Oanh. 

Có lần tôi nghe trong một khóa huấn luyện câu “một ngày làm Huynh Trưởng, cả đời làm Huynh 

Trưởng.” Trong 18 năm từ khi tôi rời đoàn, ý nghĩa câu này vẫn còn rực sáng trong trí óc, trái tim, và 

linh hồn tôi. Tôi không bao giờ có thể ngờ bước chân đầu tiên trong ngày định mệnh đó, khi tôi gặp 

gỡ những người khác trên sân đậu xe nhà thờ St Nicholas đã để lại dấu ấn trong cuộc đời tôi những 

năm tháng sau này. Tôi đến với Thiếu Nhi trong quan điểm của sự hy sinh, phục vụ Thiên Chúa và 

phục vụ Giáo Hội của Ngài, anh chị em trong Chúa Kitô. Không những điều này là một sự thật, 

nhưng tôi đã được đáp trả nhiều hơn tôi có thể tưởng tượng. Những phục vụ của tôi trong Phong 

Trào Thiếu Nhi đã dậy tôi nhiều năng khiếu ứng dụng trong cuộc đời. 

Ngày hôm nay, tôi có thể đọc, viết, và nói tiếng Việt. Những năng khiếu lãnh đạo đã giúp tôi chỉ huy, 

quản lý nhân viên nơi làm việc. Các nút thắt và năng khiếu đóng, gói trong những buổi trại bây giờ 

được tôi xử dụng thường xuyên trong nhà cũng như trong những chuyến đi chơi đường xa với gia 

đình.  Những kế hoạch và tổ chức tại chỗ cũng như những nơi khác đã giúp tôi hoạch định những dự 

án thành công, giảm thiểu rủi ro, và bảo đảm sự bền vững lâu dài.  Những giờ tập luyện và cung cấp 

những kế hoạch học hỏi hoặc nghĩ ra những trò chơi tại chỗ và băng reo cho các em đã giúp tôi giao 

tiếp hữu hiệu, tự tin hơn, với khả năng áp dụng và thích ứng với những tiến triển thay đổi. 

Khám phá những cách sáng tạo để biến những khái niệm phức tạp thành những mảnh thông tin đơn 

giản, dễ hấp thụ cho các em, đã giúp tôi hôm nay trong việc giao tiếp với những đứa con tôi, trong 

tầm hiểu biết của chúng. Những kỷ luật thấm nhuần trong tôi ngày xưa hôm nay đã giúp tôi đương 

đầu với những trường hợp khó xử nơi chỗ làm cũng như trong đời sống gia đình. Tinh thần cạnh 

tranh lành mạnh lúc đó nay giúp tôi nâng cao giá trị trong mọi việc tôi làm, tăng thêm sự thận trọng 

của tôi trong việc giúp người khác cải thiện. Và quan trọng hơn hết, việc giảng dậy, chia sẻ Đức Tin 



đã giúp tôi đánh giá cao gia đình, bạn bè và gần gũi hơn với Đấng Sáng Tạo.  Nó đã giúp tôi tạo một 

môi trường để các con tôi có thể liên kết với Chúa với một tính cách có ý nghĩa, riêng tư hơn. Nó cho 

tôi sự tự tin để đưa Chúa Kitô đến với những môi trường quanh tôi: trong nhà, chỗ làm, ngoài xã hội. 

Bây giờ là người cha với những đứa con trong Thiếu Nhi, nó mang lại cho tôi niềm vui lớn lao khi 

nghe các con tôi xin ở lại sau Thánh Lễ ở nhà thờ St Thomas More để cầu nguyện cho mẹ chúng nó 

không tham dự Thánh lễ được.  Một thông điệp kết thúc cuối cùng… 

Thông điệp cho những Huynh Trưởng: Hãy phó thác cho Thiên Chúa. Hãy bước đi. Hãy để Chúa 

uốn nắn các bạn. Tiếp tục trau dồi tinh thần “Phụng Sự”. Dù khó khăn tới đâu nên nhớ rằng Thiên 

Chúa đã ủy thác bạn làm môi giới đưa chuyển tình yêu vĩnh cửu, vô điều kiện của Ngài. Một tay mắm 

lấy Chúa Kitô, tay kia nắm lấy một thiếu nhi.  

Thông điệp cho các em: Thời gian vui vẻ các em đang chia sẻ với đội, ngành, đoàn của các em là 

thời gian mà những năm tháng sau này các em sẻ nâng niu, quí chuộng. Dù đôi lúc các em có thể 

cảm thấy buồn chán, rồi nó sẽ diễn lại trong trí nhớ các em với cùng chuyển động, tốc độ như hôm 

nay. Khi các Huynh Trưởng yêu cầu các em chịu đựng, nhẫn nại thêm, đó là cơ hội để khám phá ra 

các em có thể phát triển và học hỏi tới đâu. Khi họ yêu cầu các em đứng, ngồi, giải tán, các em đang 

học hỏi những kỷ luật cần thiết để đối phó với những thử thách tương lai. Sau cùng, khi Huynh 

Trưởng sửa các em giữa đúng và sai, mục đích của họ là thấm nhuần trong đầu các em những giá trị 

Kitô Giáo vô giá giúp trau dồi nhân cách cho cuộc sống.  

Thưa quý phụ huynh, dù mục đích của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể là uốn nắn đứa trẻ thành 

công dân kiểu mẫu cho xã hội, giống Chúa Kitô, nó không hoàn hảo về mọi mặt. Luôn có những lỗ 

hổng cần lấp đầy. Đây là chỗ mà quí vị có thể tạo sự 

khác biệt. Đoàn rất cần quí vị. Lòng rộng lượng, nụ cười 

dịu dàng, lời khuyến khích, thời gian, của cải, tài năng 

của quí vị tất cả có thể tạo nên sự khác biệt. Có lần tôi 

đã muốn thoái thác vì phải gánh quá nhiều trách nhiệm. 

Chính phụ huynh là nguồn thúc đẩy tôi tiếp tục suốt con 

đường. Bất cứ nơi nào chúng tôi đến, nhà thờ, các buổi 

trại, tư gia, đều luôn nhắc nhở những Huynh Trưởng 

chúng tôi sứ mệnh của mình. Quí vị cũng là công cụ 

giúp thay đổi. 

Sau hết tôi xin cám ơn bạn Dominique của tôi, vì nếu 

không có cú phone của bạn ngày hè nóng bức năm 88 

đó, tôi đã không ngồi đây hôm nay chia sẻ những dòng 

chữ này.  Và trên hết, trước mặt Chúa, tôi xin khiêm 

nhường quì xuống, cám ơn Ngài đã gọi tôi đến với 

Phong Trào Thiếu Nhi. Con người của tôi hôm nay là do 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể đào luyện nên.  Và 

Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ mãi mãi làm cho tôi là con 

người của ngày mai. 

Thân Chào Bốn Ngón – Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy 

Sinh, và Làm Việc Tông Đồ, đến quý vị và anh em 

trong Chúa Kitô, 



The Thiếu Nhi Thánh Thể 
Nguyễn Anh-Vũ 

I recently had the honor to join Doan Thieu Nhi Thanh The Emmanuel Tustin in a 3-day camping trip.  I 
accompanied my eldest daughter and son, which for them was their first Thieu Nhi camping experience.  As I 
see them in their excitement to set up camp, scurry around and get into various line formations at the whim of 
a “te tich tich, tich tich tich” (morse code for doan sinh); recollections of my own past came to light. 

In 1987, I was a high school sophomore at El Toro High.  I was an average teenager.  I hung out with a close 
knitted group of Vietnamese friends.  It was during the “New Wave” era.  We all wore black attire and our hair 
pointed to the sky only to be held by nothing more than gel and hair spray.    We hung out at lunch, listened to 
European New Wave music, and ditched school once in a blue moon to go down to the Bolsa area.  Those 
were my most carefree days.  In the summer of 1988, I received a phone call from Dominique, a high school 
friend of mine.  She asked me to join a church youth club if some sort.  Deep down inside, I did not want to 
have anything to do with church.  I only went to church at the time for two reasons.  Firstly, I had to because I 
was a Catholic.   Secondly, I was there to “check out” the girls.  Attending church became a routine and did not 
have any meaning to me.  So I decided to accept the invitation only because of our friendship.   

When I first set my foot down on the St. Nicholas parking lot, feelings of anxiety and reluctance pervade all of 
my senses.   There, I was met by my friend Dominique.  We both met Anh Tri, Chi Tram, and Chi Oanh; all 
seemed to be in mid to late 30s; as well as other late teens name Theresa, Quan, Thong, Minh Chau, Anh Thu, 
and Hieu.  I was the odd ball, as they seemed to know one another because of their parents’ affiliation at 
church. They also seemed to be the typical well mannered, well-educated Vietnamese kids.  I recall feeling out 
of place because I did not know anyone and my “Empire State Building high spiky hair” certainly did not help 
to close that gap.   So we all got into Anh Tri’s blue Toyota van (later to be known as the “Thieu Nhi” van) and 
drove off to St. Columban Catholic Church in Garden Grove.   

We were there to meet up with other like aged people for a pre Huynh Truong training.  We were submerged 
in a sea of red, white, and blue; leaders in the Thieu Nhi uniform --   a white shirt, blue polyester slack/skirt, 
and red scarf.   To be frank, I had no clue what they were saying because it was all spoken in Vietnamese.  My 
friend Dominique quitted two weeks later.  But I returned week after week and found myself more interested 
day by day.   During that summer, Chi Oanh’s or Anh Tri welcome me into their home to learn more and more 
about Thieu Nhi.   

After the training at St. Columban, Anh Tri signed me up to attend the preparatory Scout Master training camp 
(Du Truong).  This was my first Thieu Nhi camp.  It was midnight and I along with my “doi” was moving from 
one station to the next under the rain.  Our doi was punished for answering incorrectly an answer at one of 
the station.  Consequently, we had to slide down the wet and muddy hill.  I remember how freezing cold it was 
as my body shook.  I dug and clasped my fingers into the mud as we glided down that hill.  By the time we 
completed our “Tro Choi Lon,” I remember thinking this is not for me because I was not accustomed to the 
strict military like disciplined and I really only picked up 10% of language being spoken in Vietnamese.  When I 
returned back to civilization, I was contemplating about quitting Thieu Nhi, but a voice inside me to press 
forward and a sense of calm and peace remained. 

Now, it was time to bring Phong Trao Thieu Nhi Thanh The to St. Nicholas Catholic Parish. The genesis of our 
doan, appropriately named “Saddleback” started here.   Truong Nguyen Cong Tri was our firstly elected Doan 
Truong, with Truong Ngoc Tram as our Ph 

o Ngoai Vu, myself as Pho Noi Vu, Theresa as our Treasurer, and finally Anh Thu as our secretary.  Our doan 
had about 40 or so members.   I was assigned to nganh Thieu.  I remember my knees wobbling the first time I 



stood in front of a group kids as I delivered my first lesson.  My heart was racing, as I churned slowly the half 
Vietnamese and half English words.  This made me more determined to improve my understanding of Phong 
Trao.  Therefore, I spent the next 12 months arduously translating word for word all of the formal training 
materials and handbooks over from Vietnamese to English.  

 I later attended a training camp for Huynh Truong Cap I and soon after was assigned to lead nganh Au.  Then, 
instead of spending time studying my university college courses, I found myself spending countless hours in 
the computer lab, located in the basement of Cal State Fullerton’s library.  There, I drew meticulous computer 
graphics using Apple’s first generation personal computer – Macintosh; and created lessons plans for nganh 
Au.  It was also during these times that I learnt so much from Anh Tri, our Doan Truong.  A family man, he 
always managed to put on a smile and gave so much of his entire life to Thieu Nhi.   He spent a lot of time 
mentoring all of the Huynh Truongs, and provided feedback and words of encouragement.   In the summer of 
1990, we were down to only 4 Huynh Truong, while the number of members grew to 60. It was also the year 
that my fellow colleagues asked me to be the next Doan Truong. At a ripe age of 20, I faced many challenges 
that looking back was a humbling experience.  Our priorities were to build our leadership capacity and expand 
our competencies, brought forth greater regiment and discipline into our operational framework, and finally 
build relationships with church leaders and parents alike.    

All the leaders went out and began recruiting for Huynh Truong.  Among ourselves, we spent time educating 
each other and cross training one another.  We began sharing what worked and continued to find more 
creative ways to improve our messaging.   We brought greater structure into our meeting discussions and held 
each other accountable for getting things done.   Lastly, we took on the notion that we are representing our 
doan in every word that is spoken and every action that we took or failed to take.  We reached out and 
intently tried hard to form and build solid trust among our greatest support group – parents and church 
leaders.  

During this time, our doan officially became known as “Doan Le Bao Tinh,” taking after one of the Vietnamese 
martyr.  We also had our first doan “badge” worn on the left arm, with a coat of arms -- lush green fields in the 
forefront with majestic brown mountains behind it, and finally a backdrop of blue sky and a yellow sun bearing 
a red cross.   The badge not only represented something new, but it unified us in more ways than not.   It was 
also during this time that I completed my Huyen Truong Cap II Nganh Nghia.  In those 36 months, we began 
seeing the fruits of our labor.   

Our Thieu Nhi grew to the tune of about 90 members and we more than doubled our Huynh Truongs, with the 
addition of Truong Huyen, Truong Oanh, Truong Uyen, Truong Mai.  My colleagues once again asked me to 
lead doan for a second term of office.  Those next few years were magical.   We began focusing our priorities.  
We aimed to enhance team work, deepen our presence as part of the congregation and community, and 
vigilantly grew our spirituality.   We began to empower Nghia Si to take on greater responsibilities by co-
planning camps and co-building our cong trai.   

The ingenuity in using PVC pipes to construct our cong trai, earned us the top spot that year at Lien Doan 
Nguon Song, the first doan to use PVCs.  At one of our other doan camp, nganh Nghia Si was responsible for 
planning and procuring equipment and food.  They went shopping, coordinated transportation, and built the 
camp’s infrastructures – cong trai, cot co, tents, community water source, etc. They were assigned 
responsibility over their doi which composed of nganh Thieu Nhi and nganh Au Nhi.  They turned raw food 
into actual "consumable" and delicious meals for their doi as well as for the Huynh Truong, Tro Ta, and Phu 
Huynh at camp. As a doan, we had several outings to Disneyland to forge relationships and team building.  As 
a Huynh Truong, we organized several trips to San Diego, Los Angeles, and even attended some Thieu Nghi 
dancing parties.  We had healthy competition to unify the essence of our entire doan structure – as a “doi,” 
“nganh,” and “doan.”   We also reached out and brought our doan to the forefront of  the church and 
community.   At every opportunity, whether it was Christmas Eve mass, Vietnamese Tet, the Assumption of 
Mary, Easter or the Vietnamese’s anniversary at St. Nicholas; Thieu Nhi was heavily and actively involved.  We 



also did a lot of community outreach by singing Christmas carols at nearby convalescent homes and feeding 
the homeless in Santa Ana.  We even sold reindeer candy canes and Christmas cards to fundraise for the 
marginalized people of Vietnam and help Lien Doan/Mien.    

At another doan camp, we recruited from the congregation specialists in various areas to co-facilitate camp 
sessions that focused on family, psychology, communication, and spirituality.  For the “Lua Thieng,” in pure 
darkness, a fireball tied to a string spanning 120 feet from atop of the hill,  came flying down to ignite into a 
mind blowing inferno in the fire pit below.  I also had a chance to complete my Huynh Truong Cap II and Cap III 
nganh Thieu.  We spent a lot of time as a Huynh Truong.  Together we cared for one another, nurtured and 
developed our spiritual life, and truly built a small Christian community.  Every month, we rotated and met at 
a Huynh Truong’s home to share great food, read the bible, and build our faith.   We prayed for one another in 
true genuine spirit under a single lit candle.  We also collectively attended spiritual retreats that were offered 
by Phong Trao and Linh Thao. We grew in numbers.  Our membership grew to 110 members.  We also had our 
first 3 Tro Ta – Chu Bach, Chu Duc, and another Chu Duc; to whom we are eternally grateful for all of their 
tireless sacrifice and the best support group we could ever wish for.    We also gained 5 more Huynh Truongs – 
Truong Minh, Truong Thong, Truong Christie, Truong Thao, Truong Paul, which brought the total number to 
12.  It wasn’t the numbers that defined our success, as so much as it was how deeply committed we all were 
to our purpose and our mission!  We live, eat, and breathed Thieu Nhi.  We stayed up overnight to plan and 
build for camps.  In 1995, I left Doan Le Bao Tinh and handed the baton over to Truong Oanh.   

I once heard in one of my trainings that “mot ngay lam Huynh Truong, ca doi lam Huynh Truong.”  In the 18 
years since I left Doan, this meaning has remained brightly lit in my mind, heart, and soul.   I never realized 
that taking that first step on that fateful day to meet others in the St. Nicholas parking lot left such a profound 
imprint on my life for years to come.   I came to Thieu with the notion that I will sacrifice and serve God, serve 
HIS Church, and serve my brothers and sisters in Christ.   Not only is this all so true, but reciprocally I had 
gained so much more than I ever could have imagined.   My service in Phong Trao Thieu Nhi Thanh The has 
taught me life skills.   

Today, I can read, write, and speak Vietnamese.  The leadership skills helped me to lead and manage people at 
work.  The knots and efficient packing skills for camps are now used all the time at home and on my family’s 
many road trips.   The planning and organization for both onsite and offsite Thieu Nhi activities has helped me 
today to successfully plan for projects, mitigate risk,  and ensure sustainability.   The hours of practicing and 
delivering lesson plans or coming up with on the spot games and “bang reo” for children, has made me a more 
confident and effective communicator,  with an ability to adopt and adapt to the evolution of change.   

Exploring creative ways to transfer complicated concepts into simple and absorbable chunks of information 
for children, now has helped me to communicate with my children at their level of understanding.   The 
discipline that was instilled in me then, today has helped me to handle pressure and challenging predicaments 
at work and in my family life.   The spirit of healthy competition then, today help me to raise the bar in 
everything that I do, strengthens my vigilance to help others improve.  And most importantly, the faith 
teaching and sharing, has helped me to appreciate family and friends and grow closer to my creator.   It has 
helped me to create an environment where my children relate to God in a more personal and meaningful way.  
It has given me the confidence to bring Christ to all of my environments: home, work, and social.  As a father 
now with children in Thieu Nhi, it brings me great joy to hear my children wanting to stay back after mass at 
St. Thomas More to pray for their mother who is unable to attend mass.  A final departing message… 

A message for the Huynh Truong.  Let God, Let Go. Allow God to mold you.  Continue to practice the spirit of 
“Phung Su.”  Regardless of how hard it may become, remember that God has entrusted you to be the conduit 
of HIS everlasting and unconditional love.  One hand in Christ and the other hand a child.  

A message for cac em.  The fun time that you share among with your doi, your nganh, your doan are times 
that years from now you will hold dear and cherishable. Though it may be boring at times, it will play in your 



memories as you grow older with the same motion and speed.  When the Huynh Truongs are asking you to 
endure and stretch yourself even more, it is an opportunity to see how far you can grow and learn.  When 
they ask you to stand, to sit, and to disband; you are being taught the much needed discipline to deal with the 
challenges of tomorrow. Lastly, when a Huynh Truong is correcting you between right and wrong, their aim is 
to instill in you priceless Christian values that will help you build your character for life.   

A message for the parents.  Though Phong Trao Thieu Nhi Thanh The’s goals are to make a child a model 
citizen of society and Christ like; it is not perfect in every way.  There are always holes to fill.  This is where you 
can make a difference.  Doan needs you very much.  Your compassion, your gentle smile, your words of 
encouragement; and your time, treasures, and talents makes all the difference.  I once wanted to give up 
leading and having to shoulder so much responsibility. Parents were the ones to keep me going the entire 
time.  Every which way we turned, at church, at camp, at people’s home, they reminded all of the Huynh 
Truong our mission.  You too are an instrument of change. 

Lastly, thank you to my friend Dominque, for if it wasn’t your call that hot summer day in ‘88, I would not be 
sitting her today to share these words.  And most of all, before God, I humbly bow down and thank you for 
calling me to Phong Trao Thieu Nhi.  The person I am today is because of Phong Trao Thieu Nhi Thanh The.  
And Thieu Nhi Thanh The will always make me the person of tomorrow.   

Than Chao Bon Ngon – Cau Nguyen, Ruoc Le, Hy Sinh, va Lam Viec Tong Do 

Your Brother In Christ, 

Nguyen Anh Vu 

Huynh Truong Doan Saddleback (1988 – 1995) 
 


