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Giáo Dục Đức Tin 
 

Nguyễn Công Trí 
 
 “Cánh đồng đức tin đích thực chính là tâm hồn mỗi 
người chúng ta, là cuộc sống chúng ta. Chính trong 
cuộc sống chúng ta mà Chúa Giêsu yêu cầu để cho 
Lời Ngài đi vào để có thể nẩy mầm và tăng trưởng!” 
Đức Thánh Cha Phanxicô 
  
Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  
Vùng đất chảy sữa và mật ong 
 
 "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn 
giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền 
chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì 
mình có mà mua thửa ruộng ấy.” "Nước Trời lại cũng 
giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 
Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả 
những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”  Mt 13, 44-
46. 
 
 Trước mùa lễ Tạ Ơn năm 1983 gia đình chúng 
tôi dọn nhà từ Huntington Beach về Nam Quận Cam 
ở thành phố Mission Viejo, nơi đây mọi người đã 
dành cho gia đình chúng tôi một cảm tình rất là đặc 
biệt; kể từ đó chúng tôi đã ở lại vì đã tìm được một 
môi trường sinh hoạt làm lợi ích cho đời sống đức tin 
và lòng đạo đức được phát triển với tinh thần yêu 
thương và phục vụ trở nên tốt đẹp hơn trong đời sống 
người Kitô hữu. 
 
 Nơi đây Cộng Đoàn luôn đặt lên ưu tiên hàng 
đầu cho giới trẻ, vì tuổi trẻ là tương lai của Gia Đình, 
Cộng Đoàn, và của Giáo Hội. Trong các môi trường 
này các em cần phải đuợc rèn luyện để có được một 
đức tính ngoan ngoãn, đạo đức, chuẩn bị cho đức tin 
được vững vàng, sẵn sàng để khi các em bước vào 
ngưỡng cửa cuộc đời trong môi trường thường ngày 
của các em ngoài xã hội, nơi học đường, sở làm, tuổi 
trẻ các em cần phải có tinh thần sống đạo vững vàng 

mà ngoài gia đình ra trong Cộng Đoàn là môi trường 
giáo dục đức tin khởi đầu từ các phép bí tích: Rửa 
Tội, Rước Mình Thánh Chúa, Thêm Sức, Giải Tội, 
Xức Dầu Thánh, Truyền Chức Thánh và Hôn Phối. 
 
Trong đó: Các Bí Tích được phân loại như sau:  
• Các Bí Tích khai tâm Kitô giáo: Rửa Tội, Rước 
Mình Thánh Chúa và Thêm Sức 
• Các Bí Tích chữa lành: Giải tội và xức dầu bệnh 
nhân 
• Các Bí Tích phục vụ cho sự hiệp thông và sứ vụ: 
Truyền Chức Thánh và Hôn Phối 
 
 Bảy Bí Tích liên quan đến những thời điểm 
quan trọng trong đời sống Kitô hữu. Tất cả các Bí 
Tích đều hướng về Bí Tích Thánh Thể “như mục 
đích đặc thù của mình” (thánh Tôma Aquino). Chính 
vì thế, Bí Tích Thánh Thể là quan trọng nhất. 
    
 Ngày nay giữa các thế hệ của con em chúng ta 
và hai nền văn hóa khác biệt, cuộc sống phát triển 
theo các kỹ thuật hiện đại, nhiều bon chen và lo âu 
hơn đã cho phụ huynh chúng ta có những ưu tư lo 
lắng, kiếm tìm cho con em mình có được một môi 
trường sinh hoạt đạo đức, và lành mạnh để được yên 
tâm mà lo cho đời sống gia đình.  
 
 Trong các sinh hoạt cho giới trẻ như Giáo Lý, 
Việt Ngữ và Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể là một 
trong các môi trường được coi như là sinh hoạt tốt 
nhất, vì trong các môi trường này có đủ mọi lứa tuổi 
cùng tham gia sinh hoạt từ 6 tuổi trở lên, các em 
được hướng dẫn và dạy dỗ bởi các Sơ, các Thầy Cô 
giáo, các anh chị Huynh Trưởng, Trợ Tá và Phụ 
Huynh là những người gần gũi và yêu mến các em, 
với tinh thần hy sinh và dấn thân phục vụ cho giới trẻ 
của họ trong các sinh hoạt này đã làm nổi bật lên nơi 
Cộng Đoàn. 
 

Nhân dịp Cộng Đoàn kỷ niệm 35 năm thì 
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Lê Bảo Tịnh kỷ niệm 
30 năm thành lập, vài nét sơ lược căn bản về sinh 
hoạt của đoàn như sau: 
 
 Thiếu Nhi Thánh Thể là một Đoàn Thể Công 
Giáo Tiến Hành. Đây là một đoàn thể các em sinh 
hoạt hăng say trong tinh thần giới trẻ. Đoàn TNTT Lê 
Bảo Tịnh sinh hoạt hàng tuần vào mỗi chiều Chúa 
Nhật. Sức sống tuổi trẻ hôm nay, các em đã và đang 
phát triển không ngừng, mặc cho mọi khó khăn, tinh 
thần người trẻ TNTT vẫn cố gắng vươn lên. 
 



 Trải qua 30 năm sinh hoạt đã có 11 Ban Quản 
Trị Đoàn quả là “Tre già măng mọc.”  
“Giới trẻ thật tiêu biểu cho sức năng động đầy tràn 
của tuổi trẻ.” Đức Thánh Cha Phanxicô. 
 
Vài Nét sinh hoạt TNTT theo từng Ngành 
 
Ngành Ấu Nhi từ 7 tới 9 tuổi với khẩu hiệu 
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 Nhi từ 10 tới 12 tuổi với khẩu hiệu 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 xung quanh chứ không phải sống 
cho chính mình. 
 
Ngành Nghĩa Sỹ từ 13 tới 15 tuổi với khẩu hiệu 
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 Sỹ biết yêu mến, mở rộng bàn tay 
đón nhận kẻ khác, để có thể mang họ về với Chúa. 
 
Ngành Hiệp Sỹ từ 16 tới 17 tuổi với khẩu hiệu DẤN 
THÂN. Mẫu người lý tưởng của Hiệp Sỹ là con 
người sống hài hòa giữa đạo và đời, trải qua các giai 
đoạn tôi luyện “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên 
hạ,” nhưng nhất là hình ảnh của Chúa Giêsu vào đời 
một cách quả cảm và đầy yêu thương.  
 
 Trải qua những 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. 
 
 Các em đang được học tập sống gần gũi với 
ngày Thánh Thể vào mỗi 3 tháng 1 lần do Cha Tuyên 
Úy và Thầy Trợ Úy hướng dẫn, đây là trung tâm 
điểm chính yếu nhất của Phong Trào Thiếu Nhi 
Thánh Thể là các em biết sống mật thiết với Chúa và 

biết đọc kinh tối dâng mình lên cho Đức Mẹ mà các 
em đã đọc sau mỗi Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. 
 
“Thánh Thể là bí tích của sự hiệp thông, đưa chúng 
ta ra khỏi chủ nghĩa cá nhân để cùng sống cuộc hành 
trình bước theo Chúa của chúng ta, sống niềm tin 
của chúng ta là gắn bó với Ngài” Đức Thánh Cha 
Phanxicô. 
 
Chương Trình Giáo Lý 
 
 Mỗi tuần các em được các Sơ và Phụ Tá Giáo 
Lý viên hướng dẫn chuẩn bị cho các em được Rước 
Lễ lần đầu và Thêm Sức… 
 
“Đức tin là một món quà mà người ta không thể giữ 
cho riêng mình, nhưng phải được chia sẻ: nếu chúng 
ta muốn chỉ giữ nó cho mình, thì chúng ta sẽ trở 
thành những Kitô hữu bị cô lập, không sinh hoa quả 
và bệnh tật” Đức Thánh Cha Phanxicô. 
 
Trường Việt Ngữ 
 
"Tiếng Việt còn người Việt còn" 
 
 Trường Việt Ngữ Cộng Đoàn do các Thầy Cô 
giáo tận tụy và hy sinh gắn bó với câu châm ngôn và 
hoài bão của thầy cô là dạy dỗ và hướng dẫn cho con 
em chúng ta nuôi dưỡng tiếng mẹ đẻ để giữ gìn văn 
hoá dân tộc và những phong tục tập quán của người 
Việt Nam. Ngày nay con em của chúng ta đã đọc và 
nói được tiếng Việt, tham gia vào ca đoàn trẻ và hát 
trong các thánh lễ, và khi lớn khôn các em sẽ nhận 
thức được sự trở về nguồn, không còn phải khó khăn 
khi nói tiếng mẹ đẻ và nhận biết mình là người Việt 
Nam. 
 
Ơn Thiên Triệu 
 
 Trong những buổi học hỏi và tìm hiểu Ơn Gọi 
người trẻ của Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
được Cha Quản Nhiệm và Ban Chấp Hành Cộng 
Đoàn với sự hỗ trợ và kế hoạch phát triển Ơn Thiên 
Triệu kêu gọi phụ huynh tình nguyện đưa đón các em 
tham dự những buổi tìm hiểu Ơn Gọi qua những sinh 
hoạt giới trẻ, học hỏi, bồi dưỡng đức tin và thêm lòng 
yêu mến Chúa. Cộng Đoàn luôn cầu nguyện và bảo 
trợ cho các em muốn tìm hiểu về Ơn Gọi tận hiến,  
 
...Now as God is calling me to join the ranks of those 
he’s called to be fishers of men, God has blessed me 
with overflowing graces to one so undeserving of so 



much. I look forward to consecrating my entire life to 
Him in thanksgiving. He doesn’t love me because I 
am valuable; I am valuable because He loves me.  
Br. Vinh Phạm   
 
Ca Đoàn Giới Trẻ 
 
“Hát là cầu nguyện hai lần” 
 
 Trong những sinh hoạt của giới trẻ trong 
Cộng Đoàn chúng ta ngày nay, nếu quý phụ huynh để 
ý chúng ta sẽ nhận ra được các em đã và đang học hỏi 
việc phụng vụ trong Thánh Lễ như: Ca Đoàn giới trẻ, 
xin tiền, tập đóng góp tiền, dâng của lễ, đọc sách 
thánh, lời nguyện giáo dân, dâng hoa kính Đức Mẹ, 
hoạt cảnh Vọng Giáng Sinh. Văn Hóa Việt Nam: 
Sinh hoạt Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, các em 
tập và học hỏi phong tục tập quán người Việt Nam 
theo truyền thống như ca vũ nhạc kịch. Các công tác 
xã hội: Các em tập sống bác ái, yêu thương giúp đỡ 
các thiếu nhi kém may mắn hơn các em, và nhiều 
đóng góp khác làm cho tươi mới các sinh hoạt trong 
Cộng Đoàn. 
 

Tuổi trẻ ngày nay các em cần có một môi 
trường sinh hoạt lành mạnh. Cộng Đoàn chính là nơi 
để cho các người trẻ có cơ hội đến và ở lại học hỏi về 
đời sống Tôn Giáo, Thánh Kinh, Phong tục tập quán 
Việt Nam. 
 
 Trong suốt thời gian 35 năm qua giới trẻ của 
Cộng Đoàn được vun trồng, chăm sóc để mỗi ngày 
một lớn mạnh, từ lúc sơ khai giới trẻ đã đóng góp rất 
nhiều làm cho Cộng Đoàn được tươi trẻ. Ngày nay 
tôi đã nhận thấy con em của chúng ta rất ngoan, và tài 
giỏi qua các dịp Cộng Đoàn tổ chức sự đóng góp của 
các em như Đàng Thánh Giá, Hoạt Cảnh Giáng Sinh, 
Ca vũ nhạc kịch. Tất cả các đóng góp là do sự hướng 
dẫn và hỗ trợ từ nơi gia đình cho tới Cộng Đoàn, và 
còn tiếp tục lan toả ra ngoài xã hội nơi con em của 
chúng ta sinh hoạt hằng ngày, đó là trách nhiệm của 
chúng ta và đó là nhiệm vụ của giới trẻ hiện nay 
trong các môi trường sống. 
 
“Tuổi trẻ phải làm tông đồ cho giới trẻ” 
 
 Ngày nay hầu hết chúng ta chuyển tin và nhận 
tin qua Internet, email, websites, v.v… Và những 
trang mạng xã hội (social networkings), như là, 
Facebook, Twitter, hay blog mà ai ai cũng biết, nghe 
qua, hay xử dụng. Đây là những phương thức nối kết, 
thông tin rất hữu hiệu, nhanh chóng, và có thể truyền 

đạt đến đại chúng mà giới trẻ rất ưa chuộng. Hãy 
khích lệ con em xử dụng phương tiện này để truyền 
bá Tin Mừng cho giới trẻ. 
 
“Chúa sử dụng điều chúng ta có: những khả năng 
khiêm tốn của chúng ta, bởi vì chỉ khi chia sẻ, khi 
trao ban chúng, mà cuộc sống chúng ta trở nên 
phong phú, sinh hoa kết trái”   Đức Thánh Cha 
Phanxicô. 
 
 Tuy không còn sinh hoạt với các em như xưa, 
nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ và tâm niệm là một 
Huynh trưởng (Huynh trưởng một ngày là Huynh 
trưởng cả đời), là một cựu Đoàn trưởng, là một Trợ tá 
đang âm thầm (hằng ngày dâng lời cầu nguyện xin 
Chúa cho Cộng Đoàn, Cha Quản Nhiệm, Cha Tuyên 
Úy, Trợ úy, Trợ tá, các Huynh trưởng và các em 
Thiếu Nhi luôn thăng tiến và phát triển trong Giáo 
hội, và luôn đứng sau lưng hỗ trợ về mọi mặt mỗi khi 
các em cần đến). 
 
 Sinh hoạt với các em để thấy mình trẻ mãi 
không già như các Trợ tá Cao Tiến Dũng, CTCĐ 
Nguyễn Viết Lân và Trợ tá Hồng Phi Khanh đang 
chọn cho mình một mảnh vườn phục vụ tốt nhất, 
trong đó có rất nhiều tài năng trẻ rất quí giá cho Cộng 
Đoàn mai sau. 
 



 Năm nay sống với chủ đề yêu thương và phục 
vụ, cảm nghiệm lại đời sống đức tin của chính mình 
tôi nhận thấy cần luôn được liên tục học hỏi và phát 
triển để trong đời sống đạo của người Kitô hữu được 
tỏa sáng đến những người xung quanh trong môi 
trường sống hằng ngày. 
 
 Đầu tư vào đức tin nơi con em của chúng ta 
hôm nay, là đầu tư và đóng góp cho Giáo hội những 
tông đồ của Chúa trong tương lai. 
 
 “Giới trẻ vẫn là chiếc đinh trong chuyến thuyền Đức 
tin của hội thánh” Đức Thánh Cha Phanxicô. 
 

 

    
Legio Mariae 
           qua kinh Mân Côi 
 
     NVN 
 

Dâng kính lên Mẹ chuỗi Mân Côi 
Vui, Sáng, Thương, Mừng con suy niệm 
Hạt Vui lấp lánh ngời thương mến 
Nép mình bên Mẹ bóng từ bi 
Viếng thăm an ủi người khốn khó  
Cùng Mẹ đồng hành có sá chi 
Hạt Sáng lung linh đời nhân chứng 
Mang men nhân ái ủ gian trần 
Nhường cơm sẻ áo chia thương mến 
Ướp mặn tình người, chung khó khăn 
Hạt Thương điểm xuyến nỗi buồn đau 
Hãy đến với nhau, vơi khổ sầu 
Hãy đem yêu thương vào phục vụ 
Nụ cười nồng ấm gởi trao nhau 
Hạt Mừng hoan hỉ ánh quang vinh 
Được làm con Chúa hưởng Thiên Đình 
Cùng nhau hòa nhịp con tim hát 
Sáng ngời đôi mắt ánh cậy tin. 
 
 


