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 Để muốn biết về người Trợ Tá trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, chúng ta nên tìm hiểu về cấu 
trúc Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể từ Trung Ương đến cấp miền và Đoàn, cũng như để hiểu được người Trợ 
Tá liên hệ và chức năng trong PT/TNTT như thế nào. 
  
 Sau 30 tháng 4, 1975, nhiều người Việt ty nạn cộng sản đã định cư rải rác trên khắp nước Hoa Kỳ. 
Nhiều cộng đoàn công giáo được thành lập và có những sinh hoạt cho các em thiếu nhi. Để đáp ứng nhu cầu 
cho sự sinh hoạt được thống nhất, Phong Trào TNTT Việt Nam tại Hoa Kỳ được chính thức thành lập vào năm 
1984 với mục đích nối tiếp lòng tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể của các bạn trẻ Công Giáo, để đào tạo họ trở 
thành người lãnh đạo phong trào và cũng là tông đồ của Giáo Hội. Phong Trào TNTT tại Hoa Kỳ đứng đầu là 
Tổng Tuyên Úy Phong Trào và Hội Đồng Lãnh Đạo Phong Trào. Để thuận tiện trong việc điều hành, Phong 
Trào được chia ra làm 8 Miền theo hệ thống của Liên Đoàn Công Giáo Việt nam tại Hoa Kỳ. Đứng đầu mỗi 
miền là Cha Tuyên Úy Miền và Ban Chấp Hành Miền. Dưới miền là Liên Đoàn. Đứng đầu mỗi liên đoàn là Cha 
Tuyên Úy Liên Đoàn và Ban Chấp Hành Liên Đoàn. Dưới Liên Đoàn là các Đoàn. Đoàn Lê Bảo Tịnh của Cộng 
Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc miền Tây Nam, Liên Đoàn Nguồn Sống. Tuyên Úy của Đoàn Lê Bảo Tịnh 
là cha Trương Quyền. Dưới đây là sơ đồ của tổ chức PT/TNTT: 
 

 

Về cấu trúc của Phong trào TNTT có thể chia thành 2 nhóm: Giảng huấn và thụ huấn. 
• Giảng huấn gồm có: Các Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá và Huynh Trưởng. 
• Thụ huấn gồm có các Ngành: Ấu Nhi, Thiếu nhi, Nghĩa sĩ và Hiệp sĩ. 
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Ngành Trợ Tá được thành lập nhằm mục đích giúp 
cho PT/TNTT phát triển sinh hoạt mạnh hơn và hữu 
hiệu hơn. Người Trợ Tá là những giáo dân nhiệt 
thành, đạo đức được đào tạo để làm phụ tá cho cha 
tuyên úy và trợ giúp các huynh trưởng trong các sinh 
hoạt của đoàn TNTT. Với những kinh nghiệm đáng 
quý của đời sống gia đình cũng như ngoài xã hội, 
người Trợ Tá là chỗ dựa tốt về tinh thần cũng như vật 
chất mỗi khi người Huynh Trưởng cần đến. Không 
những mang vai trò hướng dẫn tinh thần, cố vấn, góp 
ý, người Trợ Tá còn là chiếc cầu nối hữu hiệu giữa 
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Cha Tuyên Úy, phụ 
huynh và cũng như trong cộng đoàn giáo xứ. 
 
 Nội Quy của Phong Trào TNTT Việt Nam tại 
Hoa Kỳ năm 2009 điều 25.2 xác định: Trợ Tá là người 
giáo dân có khả năng và kinh nghiệm, được Phong 
Trào huấn luyện, dấn thân hoạt động để: Hỗ trợ và cố 
vấn các huynh trưởng trong các sinh hoạt của phong 
trào. Góp phần vào việc xây dựng và phát triển phong 
trào. 
 
 Cha Tuyên Úy Phanxicô Xavier Trần Quốc 
Tuấn trình bày rằng Trợ Tá là thành phần hỗ trợ nồng 
cốt cho PT/TNTT vì kinh nghiệm cho thấy rằng đoàn 
nào có nhiều Trợ Tá nhiệt tâm dấn thân phục vụ, đoàn 
đó bền vững và phát triển mạnh. Đoàn Lê Bảo Tịnh 
của cộng đoàn chúng ta có 80 đến 100 em. Các em là 
những thế hệ trẻ, đầy sức sống mãnh liệt mà chúng ta 
cần quan tâm rất nhiều về sự giáo dục nội tâm cũng 
như năng khiếu chuyên môn. Các cha Tuyên Úy phải 
bận rộn với công việc mục vụ của giáo xứ nên không 
có thời giờ quan tâm và coi sóc cho đoàn; còn các 
thầy và sơ trợ úy lại không nhiều (không có nhiều ơn 
gọi đi tu) và vừa bận học trong các chủng viện nên 
cũng không có thời giờ hướng dẫn đoàn; vì thế các 
đoàn TNTT chỉ còn trông cậy vào các Trợ Tá là 
những giáo dân vừa đông đảo vừa có điều kiện thuận 
lợi hỗ trợ cho đoàn cả về vật chất lẫn tinh thần. 

 Đức Cha Nguyễn Thái Thành giảng trong tĩnh 
tâm mùa vọng tại cộng đoàn ĐMHCG về sự mở lòng 
của chúng ta. Chúa lúc nào cũng đứng ngay cửa lòng, 
gõ cửa liên lỷ để mời gọi chúng ta mở lòng, để hy sinh 
cho các em bằng cách gia nhập vào Ban Phụ Huynh 
hoặc có khả năng, gia nhập vào Trợ Tá. Đừng đóng 
cửa lại. Hãy mở ra để đón Chúa như là đón các em 
Thiếu Nhi vậy. Khi trở thành một người Trợ Tá, 
chúng ta cần phải sống đúng theo phương châm của 
phong trào dành cho những người giảng dạy: Giảng 
những điều mình tin, và sống những điều mình giảng.  
Người Trợ Tá phải lấy Thánh Thể làm trung tâm điểm 

đời sống, để được đời sống luôn kết hợp với Thiên 
Chúa. Để có một đời sống chứng nhân đích thực, 
người Trợ Tá TNTT cần phải sống qua 3 phương 
diện: 
 
• Sống đức tin: sống đạo và chia sẻ đức tin với 

huynh trưởng và các em TNTT. 
• Sống bác ái và công bằng: dùng tài năng Chúa 

ban để yêu thương và hy sinh phục vụ TNTT. 
• Sống truyền giáo: dấn thân hướng dẫn và hỗ 

trợ cho TNTT. 
 
 Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô 
ngày thế giới về ơn gọi, đã nhắc nhở chúng ta rằng 
ngày hôm nay, Chúa tiếp tục kêu gọi đi theo Ngài. 
Chúng ta không được chờ đợi cho đến lúc hoàn hảo 
mới quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa “này con 
đây”, và cũng đừng kinh hãi vì những giới hạn và tội 
lỗi của chúng ta, nhưng đón nhận tiếng Chúa với tâm 
hồn rộng mở. Ơn Gọi của Chúa đến với chúng ta là 
không phải đi tu, nhưng là ơn gọi phục vụ. Giáo dục 
giới trẻ không phải là công việc của Huynh Trưởng, 
Trợ Úy, Trợ Tá, hoặc Cha Tuyên Úy, mà là của tất cả 
mọi người chúng ta, nhất là giáo dục các em trong 
cuộc sống ở hải ngoại này. Phong Trào cũng như 
Cộng Đoàn chúng ta đây, xin kêu gọi quý vị phụ 
huynh hãy tích cực dấn thân, tiếp tay với chúng tôi, 
nhất là trong vai trò Trợ Tá để giáo dục và huấn luyện 
các em trở thành những người Kitô hữu tốt và người 
công dân tốt cho đất nước. 
 

Sống với 4 điều: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh, 
Làm Việc Tông Đồ 

 
Khẩu Hiệu của Trợ Tá là PHỤC VỤ. 

 
Khăn đỏ viền xanh. 

 

 
 



 



 


