
Trợ Tá Phaolo Cao Tiến Dũng 

 
Không biết do sự thúc đẩy nào, mà 3 chàng trai nước Việt từ 3 thành phố khác nhau, đã đáp lời mời gọi 

của Cha Quản Nhiệm và Ông Chủ Tịch Công Đoàn, đã khăn gói lên đường đi thụ huấn 3 ngày khóa Trợ Tá 

Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) của Phong Trào TNTT Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức.  Khóa huấn luyện bao 

gồm Trợ Tá và Huynh Trưởng cấp II, gọi là vào Sa Mạc, Lửa Thiêng 40 và Samaritano 45 ở công viên Dos 

Picos, thành phố San Diego.  Sau khi đã ghi danh nhập ngũ và nhận chỉ thị email của Khóa Trưởng Trại Đào 

Đức Khánh, 3 anh em chúng tôi,  anh Lân, anh Khanh, và tôi, đã đem đầy đủ dụng cụ như đã dặn cho 3 ngày 

quân trường. Dụng cụ cá nhân là lều, đồng phục TNTT, và đồ cá nhân. Còn vũ khí là sách Phúc âm và chuỗi 

Mân côi. Chao ôi, đi huấn luyện Trợ Tá mà chúng tôi cứ tưởng đi học làm Thầy Sáu Vĩnh Viễn. 

Chiều Thứ Sáu, chúng tôi tập trung ở nhà anh chị Phượng Khanh và cùng leo lên chiếc kỵ mã sắt của 

anh Khanh để lên đường.  Thiệt là nhìn cảnh vợ chồng anh chị Phượng Khanh chia tay sao mà họ thương nhớ 

nhau ra phết.  Chị lo lắng cho anh đủ thứ, nào là bánh mì, nước uống, quần áo ngủ (màu đỏ đấy, màu của tình 

yêu), gối ôm, v.v… Chị còn dặn một câu trước khi lên đường rằng,  

- Anh ráng giữ gìn sức khỏe, đừng huấn luyện quá sức mà mệt.   

Chị còn nói thêm một câu,  

- Anh đi lẹ lẹ lên kẻo trễ.  Em còn phải đi công chuyện của em bây giờ.   

Anh Khanh than một câu liền, 

- Chu choa ơi! Anh chưa đi mà em đã đi ra ngoài chơi rồi. 

Sau khi rời tư gia anh chị Phượng Khanh để lên đường, chúng tôi đã chia công tác ngay lập tức.  Anh 

Khanh thì điều khiển con kỵ mã sắt, còn tôi là người chỉ đường, còn anh Lân là người cung cấp nước uống, thức 

ăn, linh tinh cho anh Khanh và tôi.  Sau gần 2 tiếng đồng hồ trên xa lộ đầy xe, chúng tôi đã tới trại, gọi là vào sa 

mạc. 

    

Chiều Thứ Sáu: Trở thành Ấu Nhi 

Sau khi ghi danh, nhận khăn ấu nhi (màu xanh), và nhận thẻ bài (bảng tên), chúng tôi bắt đầu làm quen 

với những khóa sinh mới.  Có tất cả 15 khoá sinh tham gia và chia làm 2 đội.  Tôi và anh Lân chung một đội 1.  

Còn anh Khanh thì ở đội 2.  Trợ Tá Tổng Trực tới nhận đội và cho chúng tôi biết về thời khoá biểu.  Nghe sơ 

qua thời khoá biểu làm cho chúng tôi rụng rời tay chân.  Cứ tưởng mình chỉ đi cắm trại, ca hát, và học qua loa 

cho vui, nào ngờ đâu, quá nhiều chương trình: thánh lễ, học hỏi, cầu nguyện, chầu Thánh Thể, v.v… cho đến 12 

giờ khuya mới xong. Thế là hết.  Bao nhiêu suy nghĩ về vui chơi đã tan biến, chỉ còn lại sự buồn bã.  Tôi đã 

thầm thì với Chúa rằng, 

- Chúa ơi, sao mà huấn luyện cực thế này.  Nếu biết vậy con sẽ không đi. 

- Bây giờ đã phóng lao thì phải theo lao.  Thôi để vâng theo ý Chúa, con chỉ xin cho con được tấm lòng 

hy sinh để con hoàn thành sứ vụ đã được giao phó. 

Chúng tôi đã được Trợ Tá Tổng Trực dẫn đi tham dự thánh lễ.  Sau thánh lễ chúng tôi phải nhanh chân 

đi lãnh thức ăn tối vì không có nhiều thời giờ.  Chưa ăn xong, Trợ Tá Huấn Luyện Viên đã ra lệnh đi tập dượt 

cho buổi lửa thiêng hoạt cảnh tối nay. Thêm một cực hình nữa: Chúng tôi chưa bao giờ diễn xuất, bây giờ mình 



phải tập diễn sao cho hay và ý nghĩa để các em Huynh Trưởng cảm nghiệm và học hỏi từ hoạt cảnh này. Thôi 

thì phó thác, ai sao mình vậy, làm hết sức mình thôi.  Hoạt cảnh của Trợ Tá là người nhân hậu Samaritano.  

Không biết vì lý do gì mà Trợ Tá Huấn Luyện Viên chọn anh Lân làm con lừa (chắc thiếu người). Trợ Tá Huấn 

Luyện Viên thấy tôi và anh Khanh giống các cha dòng (đi dòng dòng) cho nên giao làm thầy Tư Tế kiêu ngạo.  

Sau 10 phút tập dượt, chúng tôi đã sẵn sàng để biểu 

diễn hoạt cảnh cho các em.  Lửa thiêng bắt đầu với 

những bài hát ca múa nhảy lửa và sau đó là hoạt 

cảnh của các em.  Sinh hoạt Lửa Thiêng rất là sống 

động và vui nhộn.  

Tưởng là sau Lửa Thiêng là giờ riêng tư, 

tán gẫu.  Chao ôi, lại nghe tiếng còi thổi tập trung 

để học tập. Trợ Tá Tổng Trực giới thiệu Trưởng 

Thanh và Trưởng Gia Yên để học những căn bản 

của nghiêm tập như nghỉ, nghiêm, quay trái, phải, 

trước sau và cách chào.  Một vài khóa sinh vì tuổi 

hơi cao cho nên quay đằng sau phải tập dượt nhiều 

lần, té lên té xuống.  Nhưng các khóa sinh có tinh 

thần rất cao, không vì tuổi tác, liên tục tập cho đến 

khi được mới thôi. Buổi học tập chấm dứt lúc 

11:00 giờ đem.  Còi lại thổi, chúng tôi lại tiếp tục 

tập trung để đi chầu Thánh Thể và dâng đêm. Tất 

cả các khóa sinh đã dâng lời nguyện thầm kín trong 

lòng cũng như nói lên lòng cảm mến và xin ơn cho được bền đỗ với Chúa Giêsu Thánh Thể.  Trước khi về lều 

đi ngủ, chúng tôi đã ghé ngang qua quán khuya đề ăn tối cho ấm bụng, để đi ngủ không còn bị xao xuyến vì đói.  

Chúng tôi trở về lều lúc 12 giờ khuya.  Thế là xong một ngày huấn luyện Ấu Nhi. 

Còn tôi thì tiếng còi đã làm tôi ám ảnh quá sức.  Đi ngủ mà cũng còn mơ nghe tiếng còi.     Màn 

đêm buông xuống, 3 chàng Amigos đã cùng nhau hòa nhịp trầm bổng sau một ngày huấn luyện mệt mỏi.  

 

Sáng Thứ Bảy: Trở thành Thiếu Nhi 

6:00 giờ sáng đã nghe tiếng còi lệnh, thức dậy và chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân.  Đồng phục chỉnh tề, 

nhận lãnh khăn Thiếu Nhi (màu xanh dương) và tập trung ra sân cỏ để tập thể dục.  Sau đó tất cả tập trung tại 

lều nguyện và tham dự thành lễ. Thánh lễ kết thúc lúc 8 giờ và chúng tôi đi lãnh phần ăn sáng.  30 phút ăn sáng 

chưa xong đã nghe lệnh còi thổi tập trung để chào cờ. Chúng tôi rất thích câu chuyện dưới cờ của Cha Tuyên 

Úy Hưng về để tài Thánh Thể và được nghe những lời dạy dỗ của Trưởng Thanh về hoạt cảnh lửa thiêng của 

các em Huynh Trưởng. Thật sự chúng tôi cũng không để ý mấy về ý nghĩa và học hỏi gì về hoạt cảnh Lửa 

Thiêng. Tôi chỉ nhìn về hình thức và cách diễn tả để cười cho vui. Sau khi nghe Trưởng Thanh đã đưa ra những 

lời phê bình, tôi mới học được những gì về cách làm hoạt cảnh.  Hoạt cảnh không phải làm để cười giỡn, mà để 

cho các em học được gì về hoạt cảnh đó.  Một sự ngạc nhiên bất ngờ và vui mừng của các Trợ Tá khoá sinh là 2 

đội Trợ Tá được nhận “tua” về giải hoạt cảnh của lửa thiêng. Chúng tôi tiếp tục học hỏi về Phong Trào TNTT 

và sống ngày Thánh Thể do Trưởng Thanh và Trưởng Đức giảng dạy. Các Huấn Luyện Viên cũng dùng một ít 

thời giờ để các Trợ Tá cùng sinh hoạt chung với các em Huynh Trưởng. 

 

Chiều Thứ Bảy: Trở Thành Nghĩa Sĩ 

Thế là xong một buổi sáng. Chúng tôi nhận lãnh khăn mới của ngành Nghĩa Sĩ. Tiếng còi lệnh thổi lên 

để tập trung ở sân cờ để nhận lãnh ý lực buổi chiều. Anh Sa Mạc Phó Trưởng Đào Văn Đức đã đưa một câu 

chuyện rất súc tích về người con tính toán với người mẹ về những việc mình giúp trong gia đình.  Các đội thay 

nhau lên nhận lãnh “tua” về những thành tích đội đã đạt được vào buổi sáng. Chương trình thụ huấn được tiếp 

tục qua các Huấn Luyện Viên giảng dạy về tâm lý giới trẻ và vai trò của người Trợ Tá do Trưởng Tâm (Bác Sĩ 

trẻ em), Bác Trợ Tá Chính, và Trợ Tá Phước giảng dạy. Về đêm chúng tôi được Trưởng Đức dạy các bài hát 

sinh hoạt rất vui nhộn. Chúng tôi như là những đứa thiếu nhi đang sinh hoạt ngoài trời. Phần quan trọng cho 

buổi tối khuya thứ Bảy là trình bày những ưu tư, nan giải, và khó khăn mà các Trợ Tá đã và đang nhìn thấy ở 



cộng đoàn mình. Trước khi kết thúc ngày học hỏi, tất cả Trợ Tá sinh đi chầu Thánh Thể và dâng đêm.  Chúng 

tôi trở về lều lúc 12:00 khuya.      

 

Sáng Chúa Nhật: Trở Thành Hiệp Sĩ 

Cũng như thường lệ, còi lệnh thổi lúc 6:00 giờ sáng. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, chúng tôi bắt 

đầu thu xếp đồ đạc cho gọn gàng để chất lên xe. Chúng tôi nhận lãnh khăn mới của ngành Hiệp Sĩ.   Đây là 

ngành TNTT cuối cùng trước khi trở thành Huynh Trưởng. Huấn Luyện Viên đã nhắc nhở mọi người rằng còn 

nhiều đề tài phải học lắm, chưa xong đâu. Thời khoá biểu Chúa Nhật cũng giống như Thứ Bảy, tập thể dục 

xong là dự Thánh Lễ. Tất cả mọi người tập trung ở sân cỏ để chào cờ và trao đổi ý lực.  Hôm nay ý lực là “đi 

gieo”. Trưởng Khánh đã dùng một câu của Đức Thánh Cha Phanxico trong ngày giới trẻ là “hãy đi ra ngoài 

khỏi cộng đoàn mình và dấy động lên”. Các đội tiếp tục lên nhận lãnh “tua” về thành tích của đội mình ngày 

hôm qua. Phần học hỏi ngày hôm nay đã được Trưởng Khánh, Trưởng Trang, Cha Hưng, Trợ Tá Phước và Bác 

Trợ Tá Chính lần lượt thay phiên mhau giảng dạy về tổ chức Phong Trào và tu đức của người Trợ Tá. Cuối 

cùng là phần cảm nghĩ và nhận xét về khóa học này. Vài Cô Trợ Tá sinh đã khóc khi phát biểu cảm tưởng và 

cảm ơn tất cả những Huấn Luyện Viên đã bỏ công sức nhiều ngày tháng để làm khóa Sa Mạc nầy. Một vài anh 

đã nói lên cảm tưởng rất giản dị và vui nhộn.  Bác Trợ Tá Chính cũng không quên thông báo về bài Hậu Sa Mạc 

trước khi được trao khăn. Lệnh còi thổi tập trung trước sân cờ để làm lễ hạ cờ. Sau khi nhận bằng mãn khóa Sa 

Mạc, tất cả đã bùi ngùi khi hát lên bài hát “Samaritano” và “kinh Huynh Trưởng” để bắt tay từ biệt nhau lúc 5 

giờ 30 chiều. Thời gian huấn luyện trôi qua quá mau, không đủ thời giờ để cho chúng tôi học hỏi hết về Phong 

Trào TNTT. 

* 

*    * 

 

Sau khi hoàn tất thủ tục Hậu Sa Mạc, 3 Amigos Trợ Tá đã được Ban Chấp Hành Phong Trào TNTT 

Miền Tây Nam Hoa Kỳ chính thức công nhận là Trợ Tá của Phong Trào TNTT và đã được trao khăn do chính 

Cha Tuyên Úy Mai Khải Hoàn, dưới sự chứng kiến và điều khiển chương trình của các Trưởng Liên Đoàn 

Nguồn Sống. 

 

Đây là cảm tưởng và cám ơn của anh Trợ Tá Khanh: 

 

"Trước hết tôi xin gởi lời cám ơn đến tất cả 

Huấn Luyện Viên, Huynh Trưởng và quý Trợ Tá đã 

giúp đỡ cho khóa Trợ Tá Sa Mạc Samaritano 45 rất 

là chu đáo và thật là tốt đẹp, cả ba anh em chúng 

tôi ở Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được 

một dịp học hỏi về mục đích Phong Trào TNTT là 

gì, những sinh hoạt của các em, cách tổ chức của 

Phong Trào v.v... Tôi rất là cảm kích về những sự 

hy sinh của quý Bác, Anh, Chị trong 3 ngày huấn 

luyện Trợ Tá này, tôi cảm nhận được tình yêu 

thương và hiến dâng của quý anh chị cho phong 

trào TNTT. Ba ngày thật là ngắn ngủi và đầy những 

kỷ niệm vui buồn thật khó quên được. 

 

Sau khóa huấn luyện này chúng tôi, cùng 

với Cha Quản Nhiệm sẽ lắng nghe các nguyện vọng của các em, những điều mà các em cần được sự giúp đỡ 

của các Trợ Tá. Ban Trợ Tá của chúng tôi sẽ làm việc với Cha Quản Nhiệm và hoạch định một số điều sẽ giúp 

cho các em trong tương lai. 

           Xin Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ và ban tràn đầy Hồng Ân đến quý Trưởng trên con đường phục vụ 

phong trào TNTT." 

 

 


