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THƯ CÔNG BỐ NỘI QUY


Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam được thành lập tại Hoa
Kỳ vào năm 1984 tại thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana,
trong thời điểm người công giáo tị nạn bắt đầu xây dựng cộng đồng
công giáo trên xứ người. Lòng nhiệt thành hăng say dấn thân phục
vụ không mỏi mệt của nhiều thành phần lãnh đạo các cấp và
Huynh Trưởng đã tạo nên một mái ấm gia đình chứa chan tình yêu
thương dân tộc, nuôi dưỡng giới trẻ đang bị lạc loài trên vùng đất
tha phương xa lạ. Mái ấm gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể đã bảo vệ
che chở giới trẻ khỏi vướng vào những cạm bẫy tệ nạn của xã hội
trong hoàn cảnh gặp khủng hoảng về ngôn ngữ và văn hóa.
Hành trình nào cũng trải qua giây phút thử thách cam go để rồi
được lớn mạnh và đạt đến mục đích. Phong Trào Thiếu Nhi Thánh
Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ đã trải qua một hành trình dài 35 năm kể
từ ngày được thành lập tại New Orleans vào năm 1984. Dưới sự
lãnh đạo của Thầy Giêsu Chí Thánh, thủ lãnh tối cao của Phong
Trào, Phong Trào tiếp tục vững bước trong tin yêu và hy vọng để
thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng như lời bài hát Thiếu Nhi Tân
Hành Ca mời gọi: tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ mọi nơi.
Đáp lại lời mời gọi truyền giáo này và cũng đáp lại nhu cầu mục vụ
giới trẻ của thời đại, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam
tại Hoa Kỳ bắt đầu ra đi để giúp các cộng đoàn của nhóm Á Châu
và Thái Bình Dương, và các cộng đoàn người Nam Mỹ để thành lập
TNTT tại các cộng đồng của họ. Trải qua 35 năm sinh hoạt không
ngừng, Phong Trào TNTT tại Hoa Kỳ được coi là thành phần giới
trẻ di dân năng động nhất trên nước Hoa Kỳ và được nhìn nhận là
một đoàn thể có cơ cấu sinh hoạt tổ chức chặt chẽ nhất so với trên
80 nước trên thế giới có Thiếu Nhi Thánh Thể.
Kề từ ngày thành lập cho đến nay đã có ba lần tu chính Nội Quy
qua những năm 1990, 1993, và 2009. Sau 10 năm kể từ khi tu chính

Nội Quy gần đây nhất là năm 2009, một lần nữa Phong Trào Thiếu
Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục tu chính Nội Quy để
cho phù hợp với hoàn cảnh thực tại và để tiếp tục phát triển trong
giai đoạn mới.
Lần tu chính này có thêm vào một số luật mới và có nhiều thay đổi
đáng kể so với các lần tu chính trước, rõ nét nhất là việc đơn giản
hóa về cơ cấu tổ chức hàng dọc. Trước tiên, Hội Đồng Trung Ương
được lấy ra khỏi hệ thống tổ chức của Phong Trào. Thứ hai, hệ
thống Miền được thay thế bằng hệ thống Liên Đoàn và do đó một
số ít địa dư được phân chia lại cho phù hợp với sơ đồ mới. Thứ ba,
sơ đồ Ban Nghiên Huấn (BNH) được thêm vào và việc tuyển chọn
và sắp xếp các thành viên trong BNH theo hệ thống hàng đội để gia
tăng hiệu quả trong hoạt động. Thứ tư, vai trò Trợ Tá được thêm
vào trong vị trí của Ban Chấp Hành đoàn. Ngoài những điều thay
đổi lớn nói trên, một số điều nho nhỏ của các điều khoản cũng như
phần vai trò, trách nhiệm và sự bổ nhiệm của các chức vụ các cấp
được bổ sung thêm cho mạch lạc và tạo thuận lợi trong việc quản
trị.
Sau hơn ba năm từ ngày họp Hội Đồng Lãnh Đạo tại Atlanta,
Georgia, từ ngày 5 đến 7 tháng 11 năm 2015 và ra Nghị Quyết Tu
Chính Nội Quy, Hội Đồng Trung Ương đã duyệt qua các điều
khoản tu chính và Hội Đồng Lãnh Đạo đã phê chuẩn, nay chúng
tôi hân hoan giới thiệu và công bố cuốn Nội Quy 2019 để được áp
dụng. Ước mong rằng cuốn Nội Quy này mang lại nhiều lợi ích cho
mọi sinh hoạt trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại
Hoa Kỳ.
Garden Grove, CA ngày 1 tháng 3 năm 2019

Lm. Fx. Nguyễn Thanh Bình, SVD
Tổng Tuyên Úy PT/TNTT/VN/HK

CHƯƠNG I
BẢN CHẤT
Điều 1: Danh Xưng
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ
Điều 2: Mục Đích
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam nhận Chúa Giêsu Thánh
Thể là nguồn sống thiêng liêng, trung tâm điểm và lý tưởng sống để
phục vụ Giáo Hội và xã hội qua hai sứ vụ:
(2.1)

Đào luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện
toàn và những Kitô Hữu hoàn hảo.

(2.2)

Đoàn ngũ hoá và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin
Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội.

Điều 3: Nền Tảng
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam lấy Lời Chúa trong Thánh
Kinh và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo làm nền tảng để giáo dục
và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động.
Điều 4: Tôn Chỉ
Tôn chỉ của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam là:
(4.1)

Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng
Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Việc Tông Đồ dưới
sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cách riêng làm tông đồ
cho giới trẻ: “Giới trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp
cho giới trẻ” (Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân, số 12).

(4.2)

Yêu mến và tôn kính Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế, để nhờ
Mẹ, chúng ta đón nhận Chúa và đem Chúa vào đời một cách
tuyệt hảo.

(4.3)

Tôn kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam; noi gương và nên
chứng tá Tin Mừng Chúa Kitô như các Ngài.

Trang 2

Chương I: Bản Chất

(4.4)

Yêu mến và vâng phục vị đại diện Chúa Kitô là Đức Giáo
Hoàng; cầu nguyện và thực hiện những ý chỉ hằng tháng của
Ngài.

(4.5)

Thăng tiến con người nhân bản; bảo tồn và phát huy truyền
thống văn hoá dân tộc Việt Nam.

Điều 5: Tâm Niệm
Các thành viên Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam luôn ghi
nhớ và sống Mười Điều Tâm Niệm sau:
(5.1)

Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày,
Điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu.

(5.2)

Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu,
Tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm.

(5.3)

Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm,
Nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh.

(5.4)

Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh,
Quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ.

(5.5)

Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to,
Tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà.

(5.6)

Thiếu Nhi đằm thắm nết na,
Nói năng hành động nõn nà trắng trong.

(5.7)

Thiếu Nhi bác ái một lòng,
Tim luôn quảng đại mới mong giúp người.

(5.8)

Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời
Nói làm đúng mực người người tin yêu.

(5.9)

Thiếu Nhi dù khó trăm chiều,
Chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên.

(5.10)

Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng,
Chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.

Chương I: Bản Chất
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Điều 6: Thành Viên
Là người Công Giáo sống theo luật và giáo huấn của Giáo Hội Công
Giáo.
Điều 7: Phương Pháp Giáo Dục
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam sử dụng những phương
pháp thích hợp để giáo dục thanh thiếu niên về hai phương diện tự
nhiên và siêu nhiên.
(7.1)

Tự Nhiên: Phong Trào dùng những phương pháp tự nhiên
như ca vũ, sinh hoạt ngoài trời, vào sa mạc, hoạt động xã
hội...để hỗ trợ và hướng dẫn cho việc giáo dục siêu nhiên. Tất
cả các hoạt động này phải được thấm nhuần tinh thần Thánh
Kinh.

(7.2)

Siêu Nhiên: Phong Trào đặt căn bản cho đời sống thiêng liêng
và tinh thần đạo đức bằng cách Sống Ngày Thánh Thể qua
việc Dâng Ngày, Cầu Nguyện, Rước Lễ, thực hiện Bó Hoa
Thiêng, Tĩnh Huấn, Chia Sẻ Lời Chúa...

CHƯƠNG II
TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH
Điều 8: Hệ Thống Tổ Chức Phong Trào
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ có một cơ cấu
tổ chức liên đới theo hệ thống hàng dọc và được chia thành 3 cấp điều
hành:
• Cấp Trung Ương (Toàn Quốc Hoa Kỳ)
• Cấp Liên Đoàn (Liên Tiểu Bang/Giáo Phận/Quận Hạt)
• Cấp Đoàn (Giáo Xứ hay Cộng Đoàn). Trong Đoàn còn được
chia thành 3 cấp: Ngành, Chi Đoàn và Đội.
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC PHONG TRÀO
Trung Ương

Liên Đoàn

Liên Đoàn

Liên Đoàn

Đoàn

Đoàn

Đoàn

Ngành

Ấu Nhi / Thiếu Nhi / Nghĩa Sĩ / Hiệp Sĩ

Chi Đoàn

Chi Đoàn

Chi Đoàn

Đội

Đội

Đội

Chương II: Tổ Chức và Điều Hành

Trang 5

Điều 9: Hệ Thống Tổ Chức Trung Ương
Trung Ương là cấp điều hành cao nhất trong Phong Trào.
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
Tổng Tuyên Úy

Phó Tổng
Tuyên Úy
Các Tuyên Úy
Ngành

Ban Quản Trị
Cơ Sở Vật Chất

Ban Trợ Tá

Các Cựu Phó Tổng
Tuyên Úy

Các Cựu Tổng
Tuyên Úy

Tuyên Úy
Trợ Tá

(vĩnh viễn)

Ban Cố Vấn

BCHTU

Ban Tài
Chánh

BNHTU

Ban Trợ Úy

Điều 10: Hội Đồng Lãnh Đạo
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam được đặt dưới sự lãnh
đạo của Hội Đồng Lãnh Đạo.
SƠ ĐỒ HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO
Tổng Tuyên Úy

Phó Tổng
Tuyên Úy
Các Tuyên Úy
Ngành &
Tuyên Úy Trợ Tá

Trưởng
Ban Tài
Chánh

Trưởng
Ban Trợ
Tá

(10.1)
•

•
•
•
•
•

Các Tuyên Úy
Liên Đoàn

BTVTU

5 Đại
Diện
BNHTU

Các Cựu Phó Tổng
Tuyên Úy

Các Cựu Tổng
Tuyên Úy
(vĩnh viễn)

Trưởng
Ban Trợ
Úy

Các Cựu
CT/PCT
BCHTU

Các Liên
Đoàn
Trưởng

Các HLV
CC

(được mời)

Các Thành Viên Thường Trực
Chủ Tịch: Cha Tổng Tuyên Úy
Cha Phó Tổng Tuyên Úy
Các Tuyên Úy Ngành & Tuyên Úy Trợ Tá
Các Tuyên Úy Liên Đoàn
Ban Thường Vụ Trung Ương
5 Đại Diện Ban Nghiên Huấn: Trưởng Ban, Phó Ban và 3
Trưởng Khối

Trang 6

Chương II: Tổ Chức và Điều Hành

•
•
•
•
•

Trưởng Ban Trợ Úy
Trưởng Ban Trợ Tá
Trưởng Ban Tài Chánh
Các Liên Đoàn Trưởng
Các Huấn Luyện Viên Cao Cấp (được mời)

(10.2)

Các Thành Viên Vĩnh Viễn: các Cha Cựu Tổng Tuyên Úy sau
khi mãn nhiệm kỳ sẽ là thành viên vĩnh viễn của Hội Đồng
Lãnh Đạo nếu không bị ngăn trở bởi giáo luật, giáo quyền và
chính quyền liên quan đến sinh hoạt giới trẻ.

(10.3)

Các Thành Viên Ngoại Thường
Các Cha Cựu Phó Tổng Tuyên Úy là thành viên của Hội Đồng
Lãnh Đạo với hạn kỳ bốn (4) năm kể từ ngày mãn nhiệm. Tuy
nhiên có thể được cha Tổng Tuyên Úy mời và tái bổ nhiệm.
Các Cựu Chủ Tịch, Cựu Phó Chủ Tịch Quản Trị và Cựu Phó
Chủ Tịch Nghiên Huấn Ban Chấp Hành Trung Ương là
Thành Viên của Hội Đồng Lãnh Đạo với hạn kỳ là bốn (4) năm
kể từ ngày mãn nhiệm. Tuy nhiên có thể được cha Tổng
Tuyên Úy mời và tái bổ nhiệm.

•

•

Điều 11: Ban Chấp Hành Trung Ương
SƠ ĐỒ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
Chủ Tịch

Tổng Thư Ký

•
•
•
•
•
•
•
•

PCT Quản Trị

Ủy Viên Đại Hội
Ủy Viên Kỹ Thuật Vi Tính
Ủy Viên Nhân Sự
Ủy Viên Ơn Gọi
Ủy Viên Phụng Vụ
Ủy Viên Truyền Thông
Ủy Viên Văn Nghệ
Ủy Viên Xã Hội

PCT Nghiên
Huấn

•
•
•
•

Tổng Thủ
Quỹ

Ủy Viên Ngành Ấu Nhi
Ủy Viên Ngành Thiếu Nhi
Ủy Viên Ngành Nghĩa Sĩ
Ủy Viên Ngành Hiệp Sĩ

Chương II: Tổ Chức và Điều Hành

(11.1)

•
•
•
•
•
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Ban Thường Vụ Trung Ương
Chủ Tịch
Phó Chủ Tịch Quản Trị
Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn
Tổng Thư Ký
Tổng Thủ Quỹ

(11.2) Các Ủy Viên Quản Trị
• Ủy Viên Đại Hội
• Ủy Viên Kỹ Thuật Vi Tính
• Ủy Viên Nhân Sự
• Ủy Viên Ơn Gọi
• Ủy Viên Phụng Vụ
• Ủy Viên Truyền Thông
• Ủy Viên Văn Nghệ
• Ủy Viên Xã Hội
(11.3)

•
•
•
•

Các Ủy Viên Nghiên Huấn:
Ủy Viên Ngành Ấu Nhi
Ủy Viên Ngành Thiếu Nhi
Ủy Viên Ngành Nghĩa Sĩ
Ủy Viên Ngành Hiệp Sĩ

Điều 12: Ban Nghiên Huấn
SƠ ĐỒ BAN NGHIÊN HUẤN
Phó TTU, Các
Tuyên Úy Ngành,
& Tuyên Úy Trợ Tá

Chủ Tịch &
2 Phó CT BCHTU

Trưởng Ban

Phó Ban

Trưởng Khối
Đoàn Sinh

Trưởng Khối

Trưởng Khối

Huynh Trưởng

Thư Ký
& Các Huấn Luyện Viên Các Cấp (được mời)

Huấn Luyện
Viên
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(12.1)

•
•
•
•
•
•
(12.2)

•
•
•
•

Các Thành Viên Thường Trực
Trưởng Ban
Phó Ban
Trưởng Khối Đoàn Sinh
Trưởng Khối Huynh Trưởng
Trưởng Khối Huấn Luyện Viên
Thư Ký
Các Thành Viên
Cha Phó Tổng Tuyên Úy
Các Tuyên Úy Ngành và Tuyên Úy Trợ Tá
Chủ Tịch và hai Phó Chủ Tịch BCHTU
Các Huấn Luyện Viên được mời

Điều 13: Các Ban Chuyên Môn
(13.1) Ban Cố Vấn: gồm có trưởng ban và các thành viên. Trưởng Ban
Cố Vấn và các cố vấn do cha Tổng Tuyên Úy mời để giúp cố
vấn Cha trong các lãnh vực chuyên môn.
(13.2) Ban Trợ Úy: gồm có trưởng ban và các thành viên. Các thành
viên trong ban phải là các tu sĩ nam nữ Giáo Hội Công Giáo hay
các thầy sáu vĩnh viễn và được cha Tổng Tuyên Úy mời và bổ
nhiệm.
(13.3) Ban Trợ Tá: gồm có trưởng ban và các thành viên. Các thành
viên trong ban phải là các trợ tá của Phong Trào.
(13.4) Ban Tài Chánh: gồm có trưởng ban, các Ủy Viên Kế Toán và Ủy
Viên Quản Trị Văn Phòng Trung Ương.
(13.5) Ban Quản Trị Cơ Sở Vật Chất
• Giúp điều hành và quản lý các cơ sở vật chất.
• Trách nhiệm mua, bán hay chuyển nhượng.
• Phối hợp với Ban Tài Chánh để khai báo tài sản và làm sổ sách
khai thuế mỗi năm.
• Các thành viên gồm có:
o Cha Tổng Tuyên Úy
o 2 Thành Viên Ban Chấp Hành Trung Ương: Chủ Tịch và
Phó Chủ Tịch Quản Trị
o Trưởng Ban Trợ Úy

Chương II: Tổ Chức và Điều Hành

o
o
o
o
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Trưởng Ban Trợ Tá
Trưởng Ban Tài Chánh
Liên Đoàn Trưởng hoặc vị đại diện từ các Liên Đoàn
Các thành viên được mời.

Điều 14: Hệ Thống Tổ Chức Liên Đoàn
Hệ Thống Tổ Chức Liên Đoàn được phân chia và quy định như sau.
(14.1) Giáo Phận: 5 đoàn trở lên trong một giáo phận hợp thành một
liên đoàn.
(14.2) Tiểu Bang/Quận Hạt: đối với các giáo phận không có đủ 5 đoàn,
các đoàn ở trong các tiểu bang hay quận hạt lân cận gom thành
một liên đoàn.
(14.3) Các Liên Đoàn chọn một thánh bổn mạng để khuyến khích các
thành viên trong liên đoàn tôn kính và noi gương sống đạo của
các Ngài.
(14.4) Tên các liên đoàn thường được đặt theo tên thánh bổn mạng.
(14.5) Mọi thay đổi liên quan đến sự phân chia hiện nay của các Liên
Đoàn hay việc thành lập thêm một Liên Đoàn mới cần phải
được sự chấp thuận của Hội Đồng Lãnh Đạo.
(14.5.1) Liên Đoàn Phaolô Hạnh
• Connecticut
• Maine
• Massachusetts
• New Hampshire
• New Jersey
• New York
• Rhode Island
• Vermont
(14.5.2) Liên Đoàn Đaminh Saviô
• Delaware
• Maryland
• Pennsylvania
• Virginia
• Washington D.C.
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•

West Virginia

(14.5.3) Liên Đoàn John Paul II
• Colorado
• Illinois
• Indiana
• Iowa
• Kansas
• Kentucky
• Michigan
• Minnesota
• Missouri
• Nebraska
• Ohio
• Wisconsin
(14.5.4) Liên Đoàn Joan of Arc
• Alabama
• Florida
• Georgia
• Mississipi
• North Carolina
• South Carolina
• Tennessee
(14.5.5) Liên Đoàn Biển Đức
• Arkansas
• Louisiana
• New Mexico
• Oklahoma
• Texas
(14.5.6) Liên Đoàn Ignatius Loyola
• Alaska
• Idaho
• Montana
• Oregon
• Utah
• Washington State
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•
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Wyoming

(14.5.7) Liên Đoàn Thánh Gia
• Bakerfield, CA
• Fresno, CA
• Hawaii
• Oakland, CA
• Sacramento, CA
• San Francisco, CA
• San Jose, CA
(14.5.8) Liên Đoàn Nguồn Sống
• Orange County, CA
(14.5.9) Liên Đoàn Ra Khơi
• Las Vegas, NV
• Los Angeles, CA
(14.5.10) Liên Đoàn San Diego
• San Diego, CA
(14.5.11) Liên Đoàn Sinai
• Arizona
• Riverside, CA
• San Bernardino, CA
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC LIÊN ĐOÀN
Liên Đoàn

Đoàn

Đoàn

Đoàn
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Điều 15: Hội Đồng Liên Đoàn
Liên Đoàn được điều hành bởi Hội Đồng Liên Đoàn.
SƠ ĐỒ HỘI ĐỒNG LIÊN ĐOÀN
Tuyên Úy

Trưởng Ban
Trợ Úy

Ban Chấp Hành
Liên Đoàn

Các Tuyên Úy
Đoàn

Trưởng Ban
Cố Vấn

Các Đoàn Trưởng &
Các Đoàn Phó

Trưởng Ban
Trợ Tá

(15.1)

Chủ Tịch: Cha Tuyên Úy Liên Đoàn

(15.2)
•
•
•
•
•
•

Các Thành Viên
Các Tuyên Úy Đoàn
Ban Chấp Hành Liên Đoàn
Trưởng Ban Trợ Úy
Trưởng Ban Trợ Tá
Trưởng Ban Cố Vấn
Các Đoàn Trưởng và các Đoàn Phó

(15.3)

Ban Trợ Úy: gồm có trưởng ban và các thành viên. Các thành
viên trong ban phải là các tu sĩ nam nữ Giáo Hội Công Giáo
hay các thầy sáu vĩnh viễn.

(15.4)

Ban Trợ Tá: gồm có trưởng ban và các thành viên. Các thành
viên là các Trưởng Ban Trợ Tá Đoàn.

(15.5)

Ban Cố Vấn: gồm có trưởng ban và các thành viên do Cha
Tuyên Úy Liên Đoàn mời và bổ nhiệm.
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Điều 16: Ban Chấp Hành Liên Đoàn
SƠ ĐỒ BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN
Liên Đoàn
Trưởng

Thư Ký

•
•
•
•
•
•
•

Liên Đoàn Phó
Quản Trị

Liên Đoàn Phó
Nghiên Huấn

Ủy Viên Đại Hội
Ủy Viên Kỹ Thuật
Ủy Viên Nhân Sự
Ủy Viên Phụng Vụ
Ủy Viên Truyền Thông
Ủy Viên Văn Nghệ
Ủy Viên Xã Hội

(16.1)
•
•
•
•
•

Ban Thường Vụ
Liên Đoàn Trưởng
Liên Đoàn Phó Quản Trị
Liên Đoàn Phó Nghiên Huấn
Thư Ký Liên Đoàn
Thủ Quỹ Liên Đoàn

(16.2)
•
•
•
•
•
•
•

Các Ủy Viên Quản Trị
Ủy Viên Đại Hội
Ủy Viên Kỹ Thuật
Ủy Viên Nhân Sự
Ủy Viên Phụng Vụ
Ủy Viên Truyền Thông
Ủy Viên Văn Nghệ
Ủy Viên Xã Hội

(16.3)
•
•
•
•

Các Ủy Viên Nghiên Huấn
Ủy Viên Ngành Ấu Nhi
Ủy Viên Ngành Thiếu Nhi
Ủy Viên Ngành Nghĩa Sĩ
Ủy Viên Ngành Hiệp Sĩ

•
•
•
•

Thủ Quỹ

Ủy Viên Ngành Ấu Nhi
Ủy Viên Ngành Thiếu Nhi
Ủy Viên Ngành Nghĩa Sĩ
Ủy Viên Ngành Hiệp Sĩ
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Điều 17: Hệ Thống Tổ Chức Đoàn
Đoàn là Cấp Căn Bản của Phong Trào thường được thành lập tại các
Giáo Xứ hoặc Cộng Đoàn Công Giáo.
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC ĐOÀN
Đoàn

Ngành

Ấu Nhi / Thiếu Nhi / Nghĩa Sĩ / Hiệp Sĩ

Chi Đoàn

Chi Đoàn

Chi Đoàn

Đội

Đội

Đội

Điều 18: Hội Đồng Đoàn
Đoàn được điều hành bởi Hội Đồng Đoàn.
SƠ ĐỒ HỘI ĐỒNG ĐOÀN
Tuyên Úy

Trưởng Ban
Trợ Úy

BTV Đoàn

Ban Huynh Trưởng

(18.1)

Chủ Tịch: Cha Tuyên Úy Đoàn

(18.2)
•
•

Các Thành Viên
Ban Thường Vụ Đoàn
Trưởng Ban Trợ Úy

Trưởng Ban
Trợ Tá
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•
•
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Trưởng Ban Trợ Tá
Ban Huynh Trưởng

Điều 19: Ban Chấp Hành Đoàn
SƠ ĐỒ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN
Đoàn Trưởng

Đoàn Phó
Quản Trị

Thư Ký

Ngành Trưởng
Ấu Nhi

Ngành Trưởng
Thiếu Nhi

Thủ Quỹ

Ngành Trưởng
Nghĩa Sĩ

(19.1)
•
•
•
•
•

Ban Thường Vụ Đoàn
Đoàn Trưởng
Đoàn Phó Quản Trị
Đoàn Phó Nghiên Huấn
Thư Ký Đoàn
Thủ Quỹ Đoàn

(19.2)

Trưởng Ban Trợ Tá

(19.3)
•

Các Ngành Trưởng
Ngành Trưởng Ấu Nhi
Ngành Trưởng Thiếu Nhi
Ngành Trưởng Nghĩa Sĩ
Ngành Trưởng Hiệp Sĩ

•
•
•

Đoàn Phó
Nghiên Huấn

Trưởng Ban
Trợ Tá

Ngành Trưởng
Hiệp Sĩ

Điều 20: Ngành
Đoàn được chia thành 4 Ngành. Mỗi Ngành có một Ngành Trưởng và
một Ngành Phó. Các Ngành được chia theo các lứa tuổi như sau:
(20.1)

ẤU NHI với khẩu hiệu NGOAN: từ 7 đến 9 tuổi.

(20.2)

THIẾU NHI với khẩu hiệu HY SINH: từ 10 đến 12 tuổi.

(20.3)

NGHĨA SĨ với khẩu hiệu CHINH PHỤC: từ 13 đến 15 tuổi.

(20.4)

HIỆP SĨ với khẩu hiệu DẤN THÂN: từ 16 đến 17 tuổi.
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Điều 21: Chi Đoàn
(21.1)

Ngành Ấu, Thiếu và Nghĩa được chia thành 3 Chi Đoàn cho
3 cấp: cấp I, cấp II và cấp III.

(21.2)

Ngành Hiệp Sĩ được chia thành 2 Chi Đoàn cho 2 cấp: cấp I
và cấp II.

(21.3)

Mỗi Chi Đoàn có một Chi Đoàn Trưởng, một Chi Đoàn Phó
và các Trưởng Phụ Tá điều khiển công việc của chi đoàn.

Điều 22: Đội
(22.1)

Chi Đoàn được chia thành nhiều Đội. Mỗi đội gồm từ 6 đến
11 đoàn sinh cùng phái.

(22.2)

Mỗi đội có một Đội Trưởng và một Đội Phó điều khiển công
việc của đội.

CHƯƠNG III
PHÂN NHIỆM TỔNG QUÁT
Điều 23: Phân Nhiệm
(23.1)

Cấp Trung Ương

(23.1.1)

•
•

(23.1.2)

•

•
•
•

•
•

•
•
•

Hội Đồng Lãnh Đạo
Quy định các đường hướng hoạt động và chương trình
sinh hoạt dài hạn trong Phong Trào.
Quyết định và ban hành Nội Quy, Nghi Thức, các tài
liệu huấn luyện và sinh hoạt của Phong Trào trên toàn
quốc.
Ban Chấp Hành Trung Ương
Được Hội Đồng Lãnh Đạo trao quyền trực tiếp điều
hợp các chương trình hoạt động của Phong Trào Thiếu
Nhi Thánh Thể trên toàn quốc.
Thực thi các quyết nghị chung của Hội Đồng Lãnh Đạo.
Phác họa các kế hoạch, chương trình sinh hoạt và huấn
luyện chung trên toàn quốc.
Trách nhiệm tổ chức, điều hành và giám sát các sa mạc
huấn luyện theo đúng các điều khoản được quy định
trong Quy Chế Huấn Luyện các cấp Lãnh Đạo Phục Vụ.
Trách nhiệm tổ chức và điều hành các đại hội cấp toàn
quốc.
Trách nhiệm tổ chức và điều hành về các phương diện
chuyên môn, quản trị hành chánh và tài chánh cấp toàn
quốc.
Trách nhiệm giám sát việc áp dụng Chương Trình
Thăng Tiến Đoàn Sinh trên toàn quốc.
Trách nhiệm quản trị và điều hành tổng quát Văn
Phòng Trung Ương.
Trách nhiệm quản lý các thành viên bao gồm duyệt xét
và phê chuẩn thăng cấp, kỷ luật hay trục xuất các thành
viên phạm luật.
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(23.1.3)

•
•
•
•

•
•

(23.2)

Ban Nghiên Huấn
Tham khảo, nghiên cứu và cập nhật hoá Chương Trình
Thăng Tiến Đoàn Sinh các ngành, các cấp.
Trách nhiệm thay đổi và cập nhật Quy Chế Huấn
Luyện các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ và Nghi Thức.
Nghiên cứu, cập nhật hóa và phổ biến các tài liệu học
tập và huấn luyện trong Phong Trào.
Quy định việc áp dụng Quy Chế Huấn Luyện các Cấp
Lãnh Đạo Phục Vụ và Chương Trình Thăng Tiến Đoàn
Sinh.
Quy định các tiêu chuẩn và các điều kiện thăng cấp.
Chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Lãnh Đạo về các tài
liệu học tập và chương trình huấn luyện các cấp của
Phong Trào.

Cấp Liên Đoàn

(23.2.1)

•

•
•

•

(23.2.2)

•
•
•

Hội Đồng Liên Đoàn
Có nhiệm vụ theo dõi và thực thi những quyết định về
Nội Quy, Quy Chế Huấn Luyện, Nghi Thức, các
chương trình sinh hoạt và đường hướng hoạt động
chung của Phong Trào.
Thực thi các quyết nghị chung của Hội Đồng Lãnh Đạo
và Ban Chấp Hành Trung Ương.
Điều hành về các phương diện chuyên môn, quản trị,
huấn luyện cũng như hành chánh và tài chánh cấp Liên
Đoàn.
Đề ra những phương án hoạt động nhằm đáp ứng các
nhu cầu cần thiết của Thiếu Nhi Thánh Thể cấp Liên
Đoàn.
Ban Chấp Hành Liên Đoàn
Thực thi những quyết nghị của Hội Đồng Liên Đoàn và
cấp trên liên hệ - cấp Trung Ương.
Phác họa các kế hoạch, chương trình sinh hoạt và huấn
luyện chung trong liên đoàn.
Điều hợp các chương trình hoạt động của Phong Trào
Thiếu Nhi Thánh Thể cấp Liên Đoàn.
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•

•
•

•
(23.3)
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Trách nhiệm tổ chức và điều hành các sa mạc huấn
luyện cấp Liên Đoàn theo đúng các điều khoản được
quy định trong Quy Chế Huấn Luyện các Cấp Lãnh
Đạo Phục Vụ.
Trách nhiệm tổ chức và điều hành các đại hội cấp Liên
Đoàn.
Trách nhiệm tổ chức và điều hành các phương diện
chuyên môn, quản trị cũng như hành chánh và tài
chánh cấp Liên Đoàn.
Trách nhiệm theo dõi và thực thi Chương Trình Thăng
Tiến Đoàn Sinh.

Cấp Đoàn

(23.3.1)

•

•
•

•
(23.3.2)

•
•

•

Hội Đồng Đoàn
Có nhiệm vụ theo dõi và thực thi những quyết định về
Nội Quy, Quy Chế Huấn Luyện, Nghi Thức, các
chương trình sinh hoạt và đường hướng hoạt động
chung của Phong Trào.
Thực thi các quyết nghị chung của Hội Đồng Liên
Đoàn.
Điều hành về các phương diện chuyên môn, quản trị,
huấn luyện cũng như hành chánh và tài chánh cấp
Đoàn.
Đề ra những phương án hoạt động nhằm đáp ứng các
nhu cầu cần thiết của Thiếu Nhi Thánh Thể cấp Đoàn.
Ban Chấp Hành Đoàn
Thực thi các quyết nghị chung của Hội Đồng Đoàn và
cấp trên liên hệ cấp Liên Đoàn và Trung Ương.
Trách nhiệm tổ chức và điều hành các sa mạc huấn
luyện Tông Đồ Đội Trưởng/Đội Phó theo đúng các điều
khoản được quy định trong Quy Chế Huấn Luyện các
cấp Lãnh Đạo Phục Vụ.
Trách nhiệm tổ chức và điều hành các phương diện
chuyên môn, quản trị cũng như hành chánh và tài
chánh cấp Đoàn
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•

•

Trách nhiệm huấn luyện đoàn sinh các cấp; đồng thời
theo dõi và thực thi nghiêm chỉnh Chương Trình Thăng
Tiến Đoàn Sinh.
Trách nhiệm tổ chức ít nhất một buổi họp với các phụ
huynh mỗi năm để thông báo và cập nhật tin tức của
Phong Trào. Thông báo chương trình sinh hoạt trong
năm và những thành quả mà Đoàn/các em đã đạt được
trong năm vừa qua.

Điều 24: Tuyên Úy
(24.1)

Tuyên Úy là một linh mục được ủy thác việc săn sóc mục vụ
và thi hành theo đúng quy tắc của luật phổ quát, luật địa
phương (GIÁO LUẬT: 564) và luật của Phong Trào.

(24.2)

Do Hàng Giáo Phẩm sở tại bổ nhiệm (GIÁO LUẬT: 565) hoặc
được đề cử và được bổ nhiệm bởi cha Chủ Tịch Hội Đồng cấp
liên hệ.

(24.3)

Trách nhiệm hướng dẫn tâm linh và huấn luyện đạo đức cho
các Huynh Trưởng và thành viên các cấp trong phạm vi liên
hệ.

(24.4)

Trực tiếp can thiệp trong những vấn đề quan trọng, nhất là
trong việc huấn luyện đạo đức hoặc trong trường hợp thay
đổi các Huynh Trưởng bị mất tín nhiệm.

(24.5)

Dù không trực tiếp tham gia tất cả các sinh hoạt của Phong
Trào, Cha Tuyên Úy nên tham dự các buổi họp và các sa mạc
để có thể mưu ích tối đa cho Phong Trào.

Điều 25: Trợ Úy
(25.1)

Trợ Úy là các tu sĩ nam nữ, các thầy sáu vĩnh viễn Giáo Hội
Công Giáo.

(25.2)

Trách nhiệm giúp cha Tuyên Úy trong vai trò lãnh đạo tinh
thần và hướng dẫn đời sống tâm linh cũng như hỗ trợ việc
giáo dục cho các Huynh Trưởng và Đoàn Sinh.

(25.3)

Để được chia sẻ vai trò lãnh đạo của cha Tuyên Úy, các Trợ
Úy phải qua khóa huấn luyện và được cha Tuyên Úy chính
thức bổ nhiệm.
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Điều 26: Trợ Tá
(26.1)

Trợ Tá là những giáo dân hoặc phụ huynh Công Giáo có thiện
chí và khả năng, đã qua một khóa huấn luyện Trợ Tá của
Phong Trào, đã tuyên hứa và được sự bổ nhiệm của Cha
Tuyên Úy.

(26.2)

Trợ Tá cộng tác với Cha Tuyên Úy để hỗ trợ và cố vấn các
Huynh Trưởng trong các sinh hoạt của Phong Trào.

(26.3)

Trợ Tá là nhịp cầu liên lạc, tạo sự thông cảm giữa Đoàn với
Cha Tuyên Úy, Ban Chấp Hành Cộng Đoàn/Ban Mục Vụ Giáo
Xứ, Phụ Huynh và các ân nhân.

(26.4)

Trợ Tá có thể giúp giảng khóa và hướng dẫn các em đoàn sinh
trong khả năng và lãnh vực chuyên môn của mình.

(26.5)

Trưởng Ban Trợ Tá là thành viên chính thức của Ban Chấp
Hành Đoàn, có nhiệm vụ tham dự các buổi họp của Ban Chấp
Hành Đoàn hoặc Hội Đồng Đoàn.

Điều 27: Huynh Trưởng
(27.1)

Huynh Trưởng là những giáo dân Công Giáo từ 18 tuổi trở
lên và đã qua các khóa huấn luyện của Phong Trào, đã tuyên
hứa và được sự bổ nhiệm của Cha Tuyên Úy.

(27.2)

Các Huynh Trưởng là thành phần lãnh đạo phục vụ của
Phong Trào và được chia ra làm ba cấp:

(27.2.1) Huynh Trưởng cấp I cộng tác với các Ngành Trưởng và
Chi Đoàn Trưởng trong việc huấn luyện và hướng dẫn
các em thiếu nhi tại đoàn địa phương.
(27.2.2) Huynh Trưởng cấp II được tham gia vào vai trò lãnh đạo
ngành qua các chức vụ Ngành Trưởng, Ngành Phó, Chi
Đoàn Trưởng và Chi Đoàn Phó.
(27.2.3) Huynh Trưởng cấp III là cấp lãnh đạo đoàn qua các chức
vụ Đoàn Trưởng, Đoàn Phó, Ngành Trưởng và Ngành
Phó và được tham gia vào các chức vụ khác nhau trên
Liên Đoàn và Trung Ương.
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Điều 28: Huấn Luyện Viên
(28.1)

Huấn Luyện Viên là những giáo dân Công Giáo từ 23 tuổi trở
lên, đã là Huynh Trưởng cấp III ít là một (1) năm và qua sa
mạc huấn luyện viên sơ cấp của Phong Trào, đã tuyên hứa và
được sự bổ nhiệm của Cha Tuyên Úy.

(28.2)

Các Huấn Luyện Viên là thành phần lãnh đạo phục vụ của
Phong Trào, được tham gia vào các vai trò lãnh đạo từ cấp
Liên Đoàn trở lên và vai trò giảng huấn trong các sa mạc huấn
luyện của Phong Trào.

(28.3)

Các Huấn Luyện Viên được chia ra làm 3 cấp với những trách
nhiệm như sau:

(28.3.1) Huấn Luyện Viên Sơ Cấp cộng tác với Ban Nghiên Huấn
để nghiên cứu và huấn luyện các Huynh Trưởng cấp I, II
và Trợ Tá.
(28.3.2) Huấn Luyện Viên Trung Cấp cộng tác với Ban Nghiên
Huấn để nghiên cứu, huấn luyện và làm Sa Mạc Trưởng
hay Sa Mạc Phó trong các sa mạc huấn luyện Huynh
Trưởng các cấp và Trợ Tá.
(28.3.3) Huấn Luyện Viên Cao Cấp là cấp lãnh đạo phục vụ cao
nhất của Phong Trào, giúp nghiên cứu, huấn luyện, bảo
vệ và phát triển Phong Trào.
Điều 29: Ban Cố Vấn và Hội Phụ Huynh
Khi được sự chấp thuận của cha Tuyên Úy liên hệ, các đơn vị nên
thành lập các ban sau:
(29.1)

Ban Cố Vấn gồm những vị có nhiều kinh nghiệm và khả năng
chuyên môn được mời để bàn bạc giúp ý kiến.

(29.2)

Hội Phụ Huynh gồm tất cả các phụ huynh hay người giám hộ
của đoàn sinh Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, được mời
gọi để cộng tác trong việc thúc đẩy và hướng dẫn con em học
tập Chương Trình Thăng Tiến ở nhà, giúp đỡ cụ thể trong các
sinh hoạt thường niên như tài chánh, phương tiện di chuyển,
trực đêm trong sa mạc, v.v...Đối với các phụ huynh cộng tác
hoặc giúp đỡ trực tiếp trong các sinh hoạt của đoàn sinh, cần
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phải hoàn tất Chương Trình Bảo Vệ Trẻ Em hoặc tương
đương và có giấy xác nhận đã hoàn tất phần kiểm tra lý lịch
tội phạm căn cứ theo luật lệ đòi hỏi của Giáo Phận địa
phương.

CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM TỔNG QUÁT
CÁC CHỨC VỤ
Điều 30: Cấp Đoàn
(30.1)

Đội Trưởng/Đội Phó

(30.1.1)

Mỗi Đội do Đội Trưởng đứng đầu và chịu trách nhiệm
trực tiếp với Chi Đoàn Trưởng. Cấp này được quyền
điều hành và huấn luyện đơn vị mình theo đúng Nội
Quy, Nghi Thức, Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh
và các chỉ thị của các cấp trên liên hệ.

(30.1.2)

Đội Phó có nhiệm vụ trợ giúp và thay thế Đội Trưởng
khi cần.

(30.2)

Chi Đoàn Trưởng/Chi Đoàn Phó

(30.2.1)

Mỗi Chi Đoàn do Chi Đoàn Trưởng đứng đầu và chịu
trách nhiệm trực tiếp với Ngành Trưởng. Cấp này được
quyền điều hành và huấn luyện đơn vị mình theo đúng
Nội Quy, Nghi Thức, Chương Trình Thăng Tiến Đoàn
Sinh và các chỉ thị của các cấp trên liên hệ.

(30.2.2)

Chi Đoàn Phó và các Huynh Trưởng phụ tá có nhiệm
vụ trợ giúp Chi Đoàn Trưởng trong các sinh hoạt và
huấn luyện của chi đoàn. Chi Đoàn Phó có nhiệm vụ
thay thế Chi Đoàn Trưởng khi cần.

(30.3)

Ngành Trưởng/Ngành Phó

(30.3.1)

•

•

Các Ngành Trưởng có nhiệm vụ:
Theo dõi và thực thi những quyết định chung của cấp
trên liên hệ, đồng thời đề nghị lên những phương án
hoặc chương trình hoạt động thích ứng với ngành ở địa
phương.
Trách nhiệm thi hành các quy định về hành chánh và
tài chánh của ngành: danh sách đoàn sinh, tổ chức hội
họp, lập phúc trình báo cáo định kỳ, xúc tiến việc đóng
và thu niên liễm tại ngành.
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•
•
•
•
(30.3.2)
(30.4)
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Giúp huấn luyện bổ túc cho các Huynh Trưởng trong
ngành.
Phối hợp các chi đoàn để soạn Chương Trình Dài Hạn
cho ngành.
Kiểm soát và trách nhiệm về mức tiến của đoàn sinh và
hoạt động của các chi đoàn liên hệ.
Giúp huấn luyện bổ túc cho các tông đồ đội trưởng và
đội phó trong ngành.
Các Ngành Phó trợ giúp và thay thế Ngành Trưởng khi
cần.

Đoàn Trưởng/Đoàn Phó

(30.4.1)

Đoàn Trưởng: trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm
với Cha Tuyên Úy về việc tổ chức và sinh hoạt của
đoàn. Các trách nhiệm tổng quát của Đoàn Trưởng
được xác định như sau:

•

Soạn thảo chương trình sinh hoạt và huấn luyện dài
hạn.
Trách nhiệm thi hành các quy định về hành chánh và
huấn luyện của Phong Trào.
Trách nhiệm quản lý tài chánh và phê chuẩn các chi thu
của đoàn.
Cùng với Ban Chấp Hành tổ chức các sa mạc đoàn và
sa mạc huấn luyện đội trưởng và đội phó.
Phối hợp hoạt động các ngành liên hệ.
Ký các văn thư.
Tường trình và báo cáo các sinh hoạt lên Cha Tuyên Úy
tối thiểu sáu (6) tháng một (1) lần hoặc trong các phiên
họp của Hội Đồng Đoàn.
Đại diện Đoàn trong việc giao thiệp với các đoàn thể
bạn và chính quyền địa phương.
Khuyến khích và gửi Huynh Trưởng tham dự các sa
mạc huấn luyện.

•
•
•
•
•
•

•
•
(30.4.2)

•

Đoàn Phó Quản Trị
Cộng tác và phụ giúp Đoàn Trưởng trong các công việc
về nội vụ, ngoại vụ, hành chánh, tài chánh của đoàn.
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•

•
(30.4.3)

•
•

•
•

Có trách nhiệm thay thế Đoàn Trưởng trong trường
hợp vắng mặt, ốm đau, hoặc từ chức hay là mất tín
nhiệm. Quyền này được giữ tạm thời từ 3 đến 6 tháng.
Hội Đồng Đoàn phải bầu lại một Đoàn Trưởng mới
trong thời hạn này.
Điều hợp các Huynh Trưởng trong đoàn.
Đoàn Phó Nghiên Huấn
Cộng tác và phụ giúp Đoàn Trưởng trong các công việc
huấn luyện và chương trình thăng tiến của các ngành.
Có trách nhiệm thay thế quyền Đoàn Trưởng sau Đoàn
Phó Quản Trị trong trường hợp vắng mặt, ốm đau, hoặc
từ chức hay là bị mất tín nhiệm. Quyền này được giữ
tạm thời từ 3 đến 6 tháng. Hội Đồng Đoàn phải bầu lại
Ban Chấp Hành mới trong thời hạn này.
Giúp huấn luyện bổ túc cho các Huynh Trưởng.
Điều hợp với các Ngành Trưởng để lo các chương trình
huấn luyện và sinh hoạt của ngành.

Điều 31: Cấp Liên Đoàn
(31.1)

Liên Đoàn Trưởng: trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm
với Cha Tuyên Úy về việc tổ chức và sinh hoạt của Liên Đoàn.
Các trách nhiệm tổng quát của Liên Đoàn Trưởng được xác
định như sau:

•

Cùng với Ban Chấp Hành soạn thảo chương trình sinh hoạt
và huấn luyện.
Duy trì và phát triển tinh thần đoàn kết, yêu thương giữa các
đoàn.
Triệu tập và chủ toạ những phiên họp định kỳ và bất thường
của Ban Chấp Hành.
Điều hợp các chương trình hoạt động chung của các đoàn
trong Liên Đoàn.
Đại diện Liên Đoàn tham dự các buổi lễ, đại hội do các cấp
trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tổ chức hoặc các đoàn
thể bạn mời.
Đại diện Ban Chấp Hành liên lạc với giáo quyền và chính
quyền, với các đoàn thể bạn và nhất là Hội Phụ Huynh.
Ký các văn thư.

•
•
•
•

•
•
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•

•
•
•

(31.2)
•
•

•
•
(31.3)
•

•

•
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Tường trình và báo cáo các sinh hoạt lên Trung Ương và Cha
Tuyên Úy Liên Đoàn tối thiểu sáu (6) tháng một (1) lần và
trong các phiên họp của Hội Đồng Liên Đoàn.
Thi hành các quy định về hành chánh và huấn luyện của
Phong Trào tại Liên Đoàn.
Trách nhiệm quản lý tài chánh và phê chuẩn các chi thu của
Liên Đoàn.
Cùng với Ban Chấp Hành Liên Đoàn tổ chức và đào tạo các
Huynh Trưởng cấp I, cấp II và Trợ Tá theo Quy Chế Huấn
Luyện các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ.
Liên Đoàn Phó Quản Trị
Cộng tác với Liên Đoàn Trưởng trong trách nhiệm điều hành
Ban Chấp Hành Liên Đoàn.
Có trách nhiệm thay thế Liên Đoàn Trưởng trong trường hợp
vắng mặt, ốm đau, hoặc từ chức hay là mất tín nhiệm. Quyền
này được giữ tạm thời từ 3 đến 6 tháng. Hội Đồng Liên Đoàn
phải bầu lại một Liên Đoàn Trưởng mới trong thời hạn này.
Điều hợp các ủy viên liên hệ: triệu tập các buổi họp và thúc
đẩy các ủy viên thực hiện chương trình dài hay ngắn hạn.
Phối hợp các sinh hoạt nội bộ, đặc biệt về hành chánh và tài
chánh.
Liên Đoàn Phó Nghiên Huấn
Cộng tác với Liên Đoàn Trưởng trong việc nghiên cứu và tổ
chức huấn luyện Huynh Trưởng theo Quy Chế Huấn Luyện.
Đồng thời, chịu trách nhiệm về việc thi hành Chương Trình
Thăng Tiến Đoàn Sinh tại đơn vị liên hệ.
Có trách nhiệm thay thế Liên Đoàn Trưởng sau Liên Đoàn
Phó Quản Trị trong trường hợp vắng mặt, ốm đau, hoặc từ
chức hay là mất tín nhiệm. Quyền này được giữ tạm thời từ 3
đến 6 tháng. Hội Đồng Liên Đoàn phải bầu lại Ban Chấp
Hành mới trong thời hạn này.
Điều hợp các ủy viên liên hệ: triệu tập các buổi họp và thúc
đẩy các ủy viên thực hiện chương trình dài hay ngắn hạn.
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Điều 32: Cấp Trung Ương
(32.1)

Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương: trực tiếp điều hành
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chịu
trách nhiệm với cha Tổng Tuyên Úy về việc tổ chức và sinh
hoạt của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Toàn Quốc. Các
trách nhiệm tổng quát của Chủ Tịch được xác định như sau:

•

Trách nhiệm tổ chức, điều hợp các chương trình sinh hoạt, các
chương trình huấn luyện và các đại hội trên toàn quốc.
Duy trì và phát triển tinh thần đoàn kết, yêu thương giữa các
đơn vị trong Phong Trào.
Triệu tập và chủ toạ những phiên họp định kỳ và bất thường
của Ban Chấp Hành.
Đại diện Ban Chấp Hành tham dự các cuộc lễ, đại hội do các
cấp trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tổ chức hoặc các
đoàn thể bạn mời.
Đại diện Ban Chấp Hành liên lạc với giáo quyền và chính
quyền, với các đoàn thể bạn và nhất là Hội Phụ Huynh.
Ký các văn thư.
Trách nhiệm thi hành các quyết định của Hội Đồng Lãnh Đạo
và thiết lập các quy định chung về hành chánh.
Trách nhiệm quản lý tài chánh và phê chuẩn các chi thu của
Ban Chấp Hành Trung Ương.
Tường trình và báo cáo các sinh hoạt lên cha Tổng Tuyên Úy
tối thiểu sáu (6) tháng một (1) lần hoặc trong các phiên họp
của Hội Đồng Lãnh Đạo.

•
•
•

•
•
•
•
•

(32.2)
•
•

•
•

Phó Chủ Tịch Quản Trị
Cộng tác với Chủ Tịch trong trách nhiệm điều hành Ban Chấp
Hành Trung Ương.
Có trách nhiệm thay thế Chủ Tịch trong trường hợp vắng mặt,
ốm đau, hoặc từ chức hay là mất tín nhiệm. Quyền này được
giữ tạm thời từ 3 đến 6 tháng. Hội Đồng Lãnh Đạo phải bầu
lại một Chủ Tịch mới trong thời hạn này.
Điều hợp các ủy viên liên hệ: triệu tập các buổi họp và thúc
đẩy các ủy viên thực hiện chương trình dài hay ngắn hạn.
Phối hợp các sinh hoạt nội bộ, đặc biệt về hành chánh và tài
chánh.
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(32.3)
•

•

•
•
•
•

Trang 29

Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn
Cộng tác với Chủ Tịch trong việc nghiên cứu và tổ chức huấn
luyện Huynh Trưởng theo Quy Chế Huấn Luyện. Đồng thời,
chịu trách nhiệm về việc thi hành Chương Trình Thăng Tiến
Đoàn Sinh.
Có trách nhiệm thay thế Chủ Tịch sau Phó Chủ Tịch Quản Trị
trong trường hợp vắng mặt, ốm đau, hoặc từ chức hay là mất
tín nhiệm. Quyền này được giữ tạm thời từ 3 đến 6 tháng. Hội
Đồng Lãnh Đạo phải bầu lại một Ban Chấp Hành mới trong
thời hạn này.
Điều hợp các ủy viên liên hệ: triệu tập các buổi họp và thúc
đẩy các ủy viên thực hiện chương trình dài hay ngắn hạn.
Lưu giữ và sưu tầm tài liệu sinh hoạt cũng như huấn luyện
của Phong Trào.
Lưu giữ danh sách Huynh Trưởng tham dự các Sa Mạc, các
kết quả đạt được và các báo cáo của Ủy Viên các Ngành.
Báo cáo các sinh hoạt Nghiên Huấn trong các phiên họp Ban
Chấp Hành Trung Ương.

Điều 33: Các Chức Vụ Khác Trong Ban Chấp Hành
(33.1)
•

•
•
•
•
•
(33.2)

Thư Ký
Cập nhật hoá danh sách và bảo mật các thông tin cá nhân của
các Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, Cố Vấn, Ân Nhân và Ban
Chấp Hành, Huynh Trưởng/Đoàn Sinh theo nhu cầu và thẩm
quyền đơn vị liên hệ.
Thiết lập và lưu giữ hồ sơ, văn thư đi và đến, các tài liệu tổ
chức, các bản phúc trình và báo cáo của đơn vị liên hệ.
Gửi đi các văn thư hoặc thông báo của Ban Chấp Hành liên
hệ.
Điều hợp chương trình, ghi chép và lưu giữ biên bản các buổi
họp.
Phối hợp với các Phó của Ban Thường Vụ lập Bản Phúc Trình
thường niên của đơn vị liên hệ.
Phụ với Thủ Quỹ quản lý các tài sản của đơn vị liên hệ.
Thủ Quỹ

(33.2.1) Trách nhiệm chung của các Thủ Quỹ
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Lưu giữ bản tổng kết sổ kho các chiến dịch Bó Hoa
Thiêng.
Quản lý tất cả tài sản của đơn vị liên hệ: hợp tác với Thư
Ký (về văn phòng phẩm) và các Ủy Viên (về dụng cụ liên
quan) trong việc lập sổ sách, ghi rõ tên người nhận và ký
nhận những ai đang giữ vật dụng.
Thiết lập và lưu giữ hồ sơ liên quan tới việc chi thu chung
của đơn vị liên hệ.
Báo cáo quỹ trong các buổi họp định kỳ của đơn vị liên
hệ.

•
•

•
•

(33.2.2) Cấp Trung Ương
• Phối hợp với Ban Tài Chánh để đề nghị ngân sách hoạt
động hằng năm cho các ban ngành trong Hội Đồng Lãnh
Đạo.
• Đúc kết và làm bản báo cáo các chi thu của Trung Ương
và gởi sang Ban Tài Chánh trước ngày 31 tháng 1 hằng
năm để khai thuế cho chính phủ.
(33.2.3) Cấp Liên Đoàn
• Phối hợp với Ban Thường Vụ để đề nghị ngân sách hoạt
động cho các ban ngành trong Hội Đồng Liên Đoàn.
• Nếu sử dụng tài khoản vô vị lợi của Phong Trào, đúc kết
và làm bản báo cáo các chi thu của Liên Đoàn và gởi lên
Ban Tài Chánh trước ngày 31 tháng 1 hằng năm để khai
thuế.
(33.2.4) Cấp Đoàn
• Nếu sử dụng tài khoản vô vị lợi của giáo xứ, đúc kết và
làm bản báo cáo các chi thu của Đoàn và gởi sang Ban Tài
Chánh của Giáo Xứ trước ngày 31 tháng 1 hằng năm để
khai thuế.
(33.3) Các Ủy Viên Quản Trị
(33.3.1)

•

Ủy Viên Kỹ Thuật
Nghiên cứu, đặt kế hoạch và thực hiện các chương trình
và công tác liên quan đến các công việc đòi hỏi các kỹ
thuật chuyên môn, các công tác về thiết trí, trang trí
trong các sa mạc, đại hội Huynh Trưởng, đại lễ Thiếu
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•

•

(33.3.2)

•

•
•
•
•
•
(33.3.3)

•

•

•
•
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Nhi Thánh Thể, văn nghệ, lễ tuyên thệ, v.v... của đơn vị
cấp liên hệ.
Sưu tầm và lưu giữ những đồ án, công trình đã thực
hiện, nhất là ghi chú lại những dữ kiện cần rút kinh
nghiệm cho lần tổ chức tới.
Cất giữ và bảo trì những tài sản và vật dụng liên quan
đến kỹ thuật của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể cấp
liên hệ.
Ủy Viên Kỹ Thuật Vi Tính
Trách nhiệm điều hành và bảo trì các chương trình và
hệ thống điện toán của Phong Trào. Quản lý và bảo mật
các thông tin của các thành viên và hồ sơ huấn luyện
của Phong Trào.
Nghiên cứu và phát triển các hệ thống điện toán.
Giúp bảo trì và nâng cấp gia trang của Phong Trào.
Giúp bảo trì và quản lý hệ thống thông tin và điện thư.
Cộng tác với Ủy Viên Truyền Thông để đăng tải tin tức
trên gia trang và các thiết bị di động.
Phối hợp các nhân sự trong ban.
Ủy Viên Ơn Gọi
Nghiên cứu và soạn tài liệu hướng dẫn các em tìm hiểu
về các bậc sống của người Kitô Hữu trong Giáo Hội
Công Giáo (GIÁO LUẬT 2004, 2230):
o Đời Sống Gia Đình (GIÁO LUẬT: 1535)
o Đời Sống Độc Thân (GIÁO LUẬT: 898-900, 2442)
o Đời Sống Thánh Hiến (GIÁO LUẬT: 914, 916, 933)
o Thiên Chức Tư Tế: Giám Mục, Linh Mục và Thầy
Phó Tế (GIÁO LUẬT: 1578, 1593)
Phối hợp với các đơn vị địa phương để tổ chức những
buổi học hỏi hay hội thảo về các bậc sống của Giáo Hội
Công Giáo trong các đại hội trên toàn quốc.
Phối hợp với các dòng tu, các giáo phận và các cơ quan
công giáo để cổ võ và quảng bá ơn gọi.
Phối hợp với Ủy Viên Truyền Thông để quảng bá và
thông báo những tin tức về những buổi tìm hiểu hoặc
“Đến và Xem” của các dòng tu và các địa phận.
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•

•
•
(33.3.4)

•

•

•
•

(33.3.5)

•

•

•

•

Phối hợp với Ban Chấp Hành liên hệ để kêu gọi cầu
nguyện hoặc làm bó hoa thiêng cho ơn thiên triệu, đặc
biệt vào dịp Khánh Nhật Truyền Giáo.
Cập nhật danh sách các linh mục, tu sĩ nam nữ xuất
thân từ Phong Trào.
Cập nhật danh sách các Trợ Úy, các Trưởng và các em
đang ở trong Dòng hoặc Chủng Viện.
Ủy Viên Phụng Vụ
Phối hợp tổ chức các nghi thức phụng vụ trong các dịp
đại hội, lễ bổn mạng, sa mạc cấp liên hệ và đời sống
thiêng liêng tại các đơn vị liên hệ.
Nghiên cứu và thực hiện tài liệu như giờ kinh, sách suy
niệm, thánh ca hoặc những đồ dùng phụng vụ được cử
hành trong các nghi lễ hoặc sinh hoạt huấn luyện của
Phong Trào.
Nghiên cứu và soạn thảo những giờ Chầu Thánh Thể
và Viếng Thánh Thể cho đoàn và cho các ngành.
Phối hợp với Ủy Viên Truyền Thông để kêu gọi các cha
Tuyên Úy và các thành viên nhớ và cầu nguyện cho các
thành viên và ân nhân đã qua đời, đặc biệt trong tháng
11, tháng nhớ các linh hồn.
Ủy Viên Truyền Thông
Trách nhiệm quảng bá và đăng tải các tin tức sinh hoạt
chính thức của Phong Trào trên gia trang và các mạng
xã hội.
Trách nhiệm sưu tầm các sinh hoạt của Phong Trào
Thiếu Nhi Thánh Thể khắp nơi để quảng bá đến các
giới, nhất là phụ huynh để kêu gọi sự tiếp tay cộng tác
qua các chương trình phát thanh hoặc qua các bản tin,
thông tin của các giáo xứ, cộng đoàn.
Phối hợp nhân sự để thực hiện các chương trình phát
thanh của Phong Trào và phổ biến rộng rãi trên toàn
quốc.
Phối hợp nhân sự để thực hiện tập san Hướng Tâm Lên
gởi đến các Đức Giám Mục, các bề trên của các dòng tu
và các Tuyên Úy tại các đoàn thiếu nhi.
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•

Phối hợp nhân sự thực hiện những bản tin sinh hoạt của
Phong Trào để gởi đến các cơ quan truyền thông công
giáo.

(33.3.6)

Ủy Viên Đại Hội
Nghiên cứu và đề nghị kế hoạch tổ chức các đại hội
định kỳ của Phong Trào. Liên lạc và đề nghị địa điểm
và thời gian tổ chức cho ban chấp hành liên hệ.
Phối hợp với Ủy Viên Truyền Thông để phổ biến những
tin tức liên quan đến đại hội Thánh Thể Thế Giới, đại
hội Giới Trẻ Thế Giới hay các đại hội liên quan đến giới
trẻ trong Hoa Kỳ và các giáo phận liên hệ.
Cùng với phái đoàn đại diện của Phong Trào Thiếu Nhi
Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ tham dự các đại hội
nêu trên.

•

•

•

(33.3.7)

•
•

•

•
•
•

Ủy Viên Nhân Sự
Trách nhiệm lưu trữ và quản lý các tư liệu liên quan
đến các thành viên trong Phong Trào.
Cùng với Phó Quản Trị, nghiên cứu và đề nghị những
chương trình phúc lợi hoặc những lợi tức cho các thành
viên.
Giúp cập nhật danh sách các thành viên và nhân sự đã
hoàn tất:
o Các khóa huấn luyện liên quan đến chương trình
bảo vệ trẻ em.
o Phần lăn dấu tay và phần kiểm tra lý lịch của chính
quyền.
o Khóa huấn luyện về tư cách và tác phong cùng với
giấy cam kết có chữ ký của đương sự.
Giúp cấp giấy xác nhận là thành viên chính thức của
Phong Trào.
Giúp cố vấn cho các ban chấp hành các cấp khi có sự
thay đổi hoặc thuyên chuyển nhân sự từ nơi khác.
Phối hợp với Khối Nghiên Huấn của Ban Chấp Hành
Trung Ương để xác nhận hoặc cập nhật chứng chỉ và
khả năng chuyên môn của các thành viên lãnh đạo phục
vụ.
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(33.3.8)

•

•

•

•
•
•
(33.3.9)

•
•

•
•
(33.4)
•
•
•
•

Ủy Viên Xã Hội
Nghiên cứu và soạn tài liệu đề nghị những công tác xã
hội như thăm viếng viện dưỡng lão, bệnh nhân, thiếu
niên phạm pháp.
Nghiên cứu và đề nghị mục tương trợ khi có việc hiếu
hỉ, thiên tai hoặc tai nạn xảy ra liên quan đến các thành
viên và ân nhân của Phong Trào.
Phối hợp với Ban Tài Chánh để gây quỹ xã hội giúp hỗ
trợ các đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể cần sự giúp đỡ trong
cũng như ngoài nước. Hợp tác với các hội từ thiện Công
Giáo để chia sẻ tình bác ái đối với những người tị nạn
và đói kém trên thế giới.
Nghiên cứu và phát động chiến dịch tình thương vào
các dịp lễ lớn.
Nghiên cứu và soạn những phương cách thực hiện
tháng làm tông đồ cho thêm đa dạng và phong phú.
Trách nhiệm báo cáo các công tác xã hội đã làm được
trong năm cho ban chấp hành liên hệ.
Ủy Viên Văn Nghệ
Phối hợp và tổ chức các hoạt động văn nghệ tại các đơn
vị liên hệ tùy theo nhu cầu.
Nghiên cứu và đề nghị các tiết mục văn nghệ thích hợp
với sinh hoạt Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại cấp
liên hệ.
Cổ võ và thành lập các đội văn nghệ hoặc ca đoàn Thiếu
Nhi Thánh Thể tại đơn vị liên hệ.
Tạo cơ hội thăng tiến cho các mầm non có năng khiếu
về văn nghệ.

Các Ủy Viên Nghiên Huấn
Ủy Viên Ngành Ấu Nhi
Ủy Viên Ngành Thiếu Nhi
Ủy Viên Ngành Nghĩa Sĩ
Ủy Viên Ngành Hiệp Sĩ

Trách nhiệm của các Ủy Viên Nghiên Huấn được quy định như
sau:

Chương IV: Trách Nhiệm Tổng Quát các Chức Vụ

•

•

•

•
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Cùng với Phó Nghiên Huấn nghiên cứu, soạn thảo và sưu
tầm tài liệu huấn luyện, sinh hoạt cho ngành mình phụ
trách tại cấp liên hệ.
Tìm hiểu tình hình sinh hoạt thực tế của ngành mình phụ
trách tại các địa phương và đề nghị lên cấp trên liên hệ
những thay đổi thích hợp để cập nhật hoá.
Nghiên cứu và phối hợp với ban chấp hành thực hiện
những chương trình huấn luyện và sinh hoạt chuyên
ngành cho Huynh Trưởng hoặc đoàn sinh cấp liên hệ.
Riêng các Ủy Viên Nghiên Huấn thuộc Ban Chấp Hành
Trung Ương, cộng tác với Ban Nghiên Huấn trong việc
giám sát các chương trình huấn luyện và Chương Trình
Thăng Tiến Đoàn Sinh của ngành mình phụ trách.

Điều 34: Các Chức Vụ Khác trong Các Hội Đồng
(34.1)

•
•
•
•
•

•

•
(34.2)

•
•

Trưởng Ban Nghiên Huấn
Chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc về
các chương trình thăng tiến các thành viên trong Phong Trào.
Trách nhiệm nghiên cứu, đề nghị và giám sát các quy chế liên
quan đến việc nghiên cứu và huấn luyện trong Phong Trào.
Trách nhiệm điều hành, quản lý và thay đổi nhân sự trong
ban.
Trách nhiệm hoạch định và đề nghị các ngân khoản tiêu dùng
trong ban mỗi năm.
Phối hợp với các Trưởng Khối để tiếp tục nghiên cứu và cập
nhật các chương trình học tập và huấn luyện trong Phong
Trào.
Phối hợp với Ban Chấp Hành Trung Ương để đưa ra những
tiêu chuẩn tối thiểu và những phương pháp định giá sự hữu
hiệu của chương trình thăng tiến đoàn sinh.
Phối hợp với Ban Chấp Hành Trung Ương trong việc tổ chức
và đào tạo các Huấn Luyện Viên cho Phong Trào.
Phó Ban Nghiên Huấn
Cộng tác với Trưởng Ban Nghiên Huấn trong trách nhiệm
điều hành và xử lý các công việc trong ban.
Có trách nhiệm thay thế Trưởng Ban trong trường hợp vắng
mặt, ốm đau, từ chức hay là mất tín nhiệm. Quyền này được
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•

•
(34.3)
•
•
•

giữ cho đến khi Hội Đồng Lãnh Đạo bầu lên một Trưởng Ban
Nghiên Huấn mới.
Cộng tác với trưởng ban để lên kế hoạch và chương trình làm
việc cho ban và các khối. Xem xét các dự án (đề nghị) và thúc
đẩy các đề án đang thực hiện.
Phối hợp với các trưởng khối để đề nghị các ngân khoản tiêu
dùng trong năm.
Trưởng Khối Nghiên Huấn
Trưởng Khối Đoàn Sinh
Trưởng Khối Huynh Trưởng
Trưởng Khối Huấn Luyện Viên

Trách nhiệm của các Trưởng Khối được quy định như sau:
•

•

•
•
•

Phối hợp với các huấn luyện viên trong khối để nghiên
cứu, đề nghị và cập nhật các chương trình thăng tiến liên
quan đến đối tượng phục vụ của khối mình.
Nghiên cứu và thực hiện các phương thức để lượng giá
sự hữu ích của chương trình huấn luyện của khối. Đúc
kết, trình bày và đề nghị những thay đổi cần thiết cho Ban
Nghiên Huấn.
Cộng tác với Phó Ban Nghiên Huấn để hoạch định và đề
nghị ngân khoản tiêu dùng trong khối.
Trách nhiệm mời gọi và tuyển lựa các huấn luyện viên
vào trong khối của mình phụ trách.
Cộng tác với Trưởng Ban và Phó Ban Nghiên Huấn trong
việc soạn thảo và đề nghị các quy chế và tiêu chuẩn liên
quan đến đối tượng phục vụ của khối.

(34.4) Trưởng Ban Tài Chánh
• Chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Lãnh Đạo, dưới sự hướng
dẫn của cha Tổng Tuyên Úy để điều hành và quản lý các ngân
khoản tài chánh của Phong Trào.
• Nghiên cứu, tìm sáng kiến phát triển tài chánh cho Phong
Trào.
• Điều hành và quản lý Văn Phòng Thường Trực Trung Ương.

Chương IV: Trách Nhiệm Tổng Quát các Chức Vụ

•

•
•
•
•
•
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Cùng với Ủy Viên Kế Toán và Tổng Thủ Quỹ thiết lập ngân
sách, dự trù và tìm cách cân bằng ngân sách thường niên của
Phong Trào.
Đề nghị và thực hiện những kế hoạch và chiến dịch gây quỹ
hoạt động.
Liên lạc và tìm kiếm các vị ân nhân, bảo trợ cho Phong Trào
trong các dịp đại hội cấp toàn quốc.
Cố vấn Ban Chấp Hành Trung Ương trong việc hoạch định
các ngân khoản tiêu dùng trong năm.
Làm việc với các kế toán chuyên nghiệp để khai thuế mỗi năm
cho Phong Trào.
Báo cáo tài chánh mỗi năm.

(34.5) Trưởng Ban Trợ Tá
(34.5.1) Cấp Trung Ương
• Cộng tác với Cha Tuyên Úy Trợ Tá để nối kết các sinh
hoạt của các Trợ Tá trên toàn quốc.
• Phối hợp với Ban Chấp Hành Trung Ương và các Trưởng
Ban Trợ Tá Liên Đoàn để phác họa và tổ chức Đại Hội Trợ
Tá Toàn Quốc theo định kỳ.
(34.5.2) Cấp Liên Đoàn
• Tìm hiểu nhu cầu Trợ Tá tại các giáo xứ và phối hợp với
các Trưởng Ban Trợ Tá Đoàn để nhờ các cha sở, các cha
quản nhiệm và Tuyên Úy đoàn kêu gọi các phụ huynh và
giáo dân trưởng thành tham gia vào Trợ Tá.
• Phối hợp với Ban Chấp Hành Liên Đoàn để hoạch định
và tổ chức Đại Hội Trợ Tá trong liên đoàn theo định kỳ.
(34.5.3) Cấp Đoàn
• Phối hợp nhân sự để cộng tác và giúp đỡ các Huynh
Trưởng trong các sinh hoạt của đoàn.
• Tham dự các phiên họp của Ban Chấp Hành Đoàn.
• Góp ý kiến và cố vấn cho đoàn trưởng trong các công việc
giao tế với các cha và ban chấp hành/hội đồng mục vụ
cộng đoàn.
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(34.6)
•
•
•

•
•

Trưởng Ban Trợ Úy
Trách nhiệm liên lạc và giới thiệu Phong Trào đến các tu sĩ
nam nữ và các thầy phó tế vĩnh viễn.
Cộng tác với ban chấp hành liên hệ để giúp các buổi tĩnh tâm.
Nghiên cứu và soạn các tài liệu hướng dẫn trong các buổi tĩnh
tâm hay tĩnh huấn cho các đoàn sinh và các thành viên lãnh
đạo phục vụ.
Cộng tác với Ủy Viên Phụng Vụ để giúp soạn các tài liệu
phụng vụ cho các sinh hoạt của Phong Trào.
Cộng tác với Ủy Viên Ơn Gọi để tổ chức các buổi tìm hiểu về
các bậc sống của Giáo Hội Công Giáo.

Điều 35: Các Tuyên Úy Trung Ương
(35.1)
•
•

•

•
•

(35.2)
•

•

Tổng Tuyên Úy
Là linh mục Giáo Hội Công Giáo giữ vai trò lãnh đạo cao nhất
trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ
Được các Tuyên Úy Trung Ương bầu lên và tín thác trách
nhiệm cai quản với các thẩm quyền sau đây:
o Giám sát các sinh hoạt giáo dục và huấn luyện của Phong
Trào theo nền tảng đức tin công giáo.
o Phê chuẩn và ký ban hành các văn kiện chính thức của
Phong Trào.
o Bổ nhiệm các chức vụ trong Hội Đồng Lãnh Đạo.
Nối kết với Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, các giám mục, linh
mục, tu sĩ để được hỗ trợ, hướng dẫn và phát triển Phong
Trào theo đúng Tin Mừng của Chúa Giêsu và giáo huấn của
Giáo Hội Công Giáo.
Triệu tập và chủ tọa các phiên họp Hội Đồng Lãnh Đạo.
Liên hệ chặt chẽ với văn phòng Cầu Nguyện Giáo Hoàng Thế
Giới và văn phòng Thiếu Nhi Thánh Thể Quốc Tế để cùng
đồng hành và hiệp nhất trong các sinh hoạt.
Phó Tổng Tuyên Úy
Là linh mục Giáo Hội Công Giáo được cha Tổng Tuyên Úy bổ
nhiệm để phụ giúp trong trách nhiệm điều hành và quản lý
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Trách nhiệm thay thế cha Tổng Tuyên Úy trong trường hợp
vắng mặt, ốm đau, từ chức hay là mất tín nhiệm. Quyền này
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được giữ cho đến khi có một Tổng Tuyên Úy mới được bầu
lên.
(35.3) Các Tuyên Úy Ngành và Tuyên Úy Trợ Tá
• Là linh mục Giáo Hội Công Giáo được cha Tổng Tuyên Úy bổ
nhiệm để phụ giúp hướng dẫn các sinh hoạt của các ngành và
của Trợ Tá.
• Các Tuyên Úy Ngành chịu trách nhiệm hướng dẫn và xem xét
chương trình thăng tiến đoàn sinh do Ban Nghiên Huấn soạn
thảo.
• Tuyên Úy Trợ Tá giúp soạn thảo các tài liệu hướng dẫn các
trợ tá. Giúp phối hợp với các Trưởng Ban Trợ Tá của các Liên
Đoàn để tổ chức Đại Hội Trợ Tá và những buổi tĩnh tâm tại
địa phương.
• Giúp làm Tuyên Úy cho các đại hội hay các sa mạc huấn luyện
trong Phong Trào.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM
Điều 36: Cấp Đoàn
(36.1)
•
•
•
•
(36.2)
•
•
•
•
(36.3)
•
•
•
•
(36.4)
•
•
•
•

Đoàn Trưởng
Đủ 23 tuổi.
Có Văn Bằng Tốt Nghiệp Huynh Trưởng cấp III trở lên.
Đã và đang phục vụ với tư cách Huynh Trưởng ít nhất một
(1) năm trong Đoàn.
Được Cha Tuyên Úy Đoàn bổ nhiệm sau khi trúng cử.
Đoàn Phó
Đủ 22 tuổi.
Có Văn Bằng Tốt Nghiệp Huynh Trưởng cấp III trở lên.
Đã và đang phục vụ với tư cách Huynh Trưởng ít nhất một
(1) năm trong Đoàn.
Được Cha Tuyên Úy Đoàn bổ nhiệm sau khi trúng cử.
Ngành Trưởng
Đủ 21 tuổi.
Có Chứng Chỉ Khả Năng cấp II trở lên.
Đã và đang phục vụ với tư cách Huynh Trưởng ít nhất một
(1) năm trong Đoàn.
Được Cha Tuyên Úy Đoàn bổ nhiệm do sự đề nghị của Đoàn
Trưởng và hai Đoàn Phó.
Thư Ký và Thủ Quỹ
Đủ 20 tuổi.
Có Chứng Chỉ Khả Năng cấp II trở lên.
Đã và đang phục vụ với tư cách Huynh Trưởng ít nhất một
(1) năm trong Đoàn.
Được Cha Tuyên Úy Đoàn bổ nhiệm do sự đề nghị của Đoàn
Trưởng và hai Đoàn Phó.

(36.5) Chi Đoàn Trưởng
• Đủ 19 tuổi cho Ngành Ấu Nhi và Thiếu Nhi, 20 tuổi cho
Ngành Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ.
• Có Chứng Chỉ Khả Năng cấp II trở lên.
• Đã tập sự ít nhất sáu (6) tháng trong chi đoàn.
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•

Được Cha Tuyên Úy Đoàn bổ nhiệm do sự đề nghị của Ban
Chấp Hành Đoàn.

(36.6)
•
•
•

Đội Trưởng/Đội Phó
Đủ tuổi theo ngành và theo cấp.
Đã và đang sinh hoạt ít nhất sáu (6) tháng trong đoàn.
Có Chứng Chỉ Khả Năng Tông Đồ Đội Trưởng/Đội Phó sau
khi hoàn tất chương trình huấn luyện Đội Trưởng/Đội Phó
theo Quy Chế Huấn Luyện các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ.
Được sự bổ nhiệm của Ban Chấp Hành Đoàn qua Nghi Thức
Tuyên Hứa và Trao Quyền Chỉ Huy Đội.

•

Điều 37: Cấp Liên Đoàn
(37.1)
•
•
•
•

Liên Đoàn Trưởng
Đủ 25 tuổi.
Đã là thành phần trong Ban Chấp Hành Đoàn trở lên.
Cần có Văn Bằng Tốt Nghiệp Huấn Luyện Viên Sơ Cấp.
Được Cha Tuyên Úy Liên Đoàn bổ nhiệm sau khi trúng cử.

(37.2)
•
•
•

Liên Đoàn Phó
Đủ 24 tuổi.
Đã là thành phần trong Ban Chấp Hành Đoàn trở lên.
Liên Đoàn Phó Quản Trị cần có Văn Bằng Tốt Nghiệp Huấn
Luyện Viên Sơ Cấp.
Liên Đoàn Phó Nghiên Huấn cần có Văn Bằng Tốt Nghiệp
Huấn Luyện Viên Trung Cấp.
Được Cha Tuyên Úy Liên Đoàn bổ nhiệm sau khi trúng cử.

•
•
(37.3)
•
•
•
•
•

Thư Ký, Thủ Quỹ và các Ủy Viên
Đủ 22 tuổi.
Đã là thành phần trong Ban Chấp Hành Đoàn trở lên.
Cần có Chứng Chỉ Khả Năng Cấp II.
Các Ủy Viên Ngành cần có Văn Bằng Tốt Nghiệp Huynh
Trưởng Cấp III.
Được Cha Tuyên Úy Liên Đoàn bổ nhiệm do sự đề nghị của
Liên Đoàn Trưởng và hai Liên Đoàn Phó.

Điều 38: Cấp Trung Ương
(38.1)
•

Chủ Tịch
Đủ 27 tuổi.
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•
•
•
(38.2)
•
•
•
•
•
(38.3)
•
•
•
•
•
(38.4)
•
•
•
•
•
(38.5)
•
•
•
•
•

Đã là thành phần trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn trở lên.
Cần có Văn Bằng Tốt Nghiệp Huấn Luyện Viên Trung Cấp.
Được cha Tổng Tuyên Úy bổ nhiệm sau khi trúng cử.
Phó Chủ Tịch
Đủ 26 tuổi.
Đã là thành phần trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn trở lên.
Phó Chủ Tịch Quản Trị cần có Văn Bằng Huấn Luyện Viên
Trung Cấp.
Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn cần có Văn Bằng Tốt Nghiệp
Huấn Luyện Viên Cao Cấp.
Được cha Tổng Tuyên Úy bổ nhiệm sau khi trúng cử.
Thư Ký, Thủ Quỹ và các Ủy Viên
Đủ 24 tuổi.
Đã là thành phần trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn trở lên.
Cần có Văn Bằng Tốt Nghiệp Cấp III.
Các Ủy Viên Nghiên Huấn Ngành cần có Văn Bằng Tốt
Nghiệp Huấn Luyện Viên Trung Cấp.
Được cha Tổng Tuyên Úy bổ nhiệm do sự đề nghị của Chủ
Tịch và hai Phó Chủ Tịch.
Trưởng Ban Nghiên Huấn
Đủ 27 tuổi.
Đã là thành viên của Ban Nghiên Huấn ít nhất là 3 năm.
Có khả năng và kinh nghiệm điều hành và huấn luyện ít nhất
là 5 năm.
Cần có Văn Bằng Huấn Luyện Viên Cao Cấp.
Được cha Tổng Tuyên Úy bổ nhiệm sau khi trúng cử.
Phó Ban Nghiên Huấn
Đủ 27 tuổi.
Đã là thành viên của Ban Nghiên Huấn ít nhất là 3 năm.
Có khả năng và kinh nghiệm điều hành và huấn luyện ít nhất
là 3 năm.
Cần có Văn Bằng Huấn Luyện Viên Cao Cấp.
Được cha Tổng Tuyên Úy bổ nhiệm do sự đề cử của Trưởng
Ban Nghiên Huấn.
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•
•
•
•
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Các Trưởng Khối
Đủ 25 tuổi.
Đã là thành viên của Ban Nghiên Huấn ít nhất là một (1) năm
hay đã là thành phần trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn trở lên.
Cần có Văn Bằng Huấn Luyện Viên Trung Cấp.
Được Cha Tổng Tuyên Úy bổ nhiệm do sự đề cử của Ban
Nghiên Huấn.

(38.7)
•
•

Trưởng Ban Trợ Úy
Đã là Trợ Úy.
Được cha Tổng Tuyên Úy mời và bổ nhiệm.

(38.8)
•
•

Trưởng Ban Trợ Tá
Đã là Trợ Tá ít nhất là một (1) năm.
Được cha Tổng Tuyên Úy liên hệ bổ nhiệm sau khi được
tuyển chọn:
o Cấp Đoàn: bởi các Trợ Tá trong đoàn.
o Cấp Liên Đoàn: bởi các Trưởng Ban Trợ Tá Đoàn.
o Cấp Trung Ương: bởi các Trưởng Ban Trợ Tá Liên Đoàn.

(38.9)
•
•

Trưởng Ban Tài Chánh
Là Huynh Trưởng cấp III trở lên.
Có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực tài chánh hoặc có bằng
kế toán chuyên nghiệp.
Được cha Tổng Tuyên Úy mời và bổ nhiệm.

•

Điều 39: Các Quy Định về Sự An Toàn và Phúc Lợi của Đoàn Sinh
Để bảo vệ sự an toàn và phúc lợi của đoàn sinh, các thành viên trúng
tuyển hoặc được mời vào các chức vụ trong Ban Chấp Hành Đoàn,
Ban Thường Vụ Liên Đoàn và Ban Thường Vụ Trung Ương cần phải
hoàn tất những quy định sau trước khi được bổ nhiệm.
(39.1)

Phải lăn tay và làm kiểm tra lý lịch hình sự với chính quyền.

(39.2)

Học và hoàn tất chương trình bảo vệ trẻ em hoặc chương trình
tương đương và có giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực tại địa
phương đang sinh hoạt.

CHƯƠNG VI
HUẤN LUYỆN VÀ THĂNG CẤP
Điều 40: Đoàn Sinh
(40.1)

Đoàn Sinh các Ngành Ấu Nhi, Thiếu Nhi và Nghĩa Sĩ có 3 cấp;
Hiệp Sĩ có 2 cấp. Riêng Cấp Dự Bị (Ấu Non) của Ngành Ấu
không bắt buộc, tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh địa phương.
Mỗi cấp kéo dài một (1) năm.

(40.2)

Để giúp các Đoàn Sinh thăng tiến liên tục và hữu hiệu, Phong
Trào Thiếu Nhi Thánh Thể đã đề ra các Cấp cho mỗi Ngành.
Bài học lý thuyết và thực hành của mỗi cấp được soạn trong
“Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh” do Ban Nghiên
Huấn soạn thảo gồm có:
• Thánh Kinh
• Đời Sống Tôn Giáo/Giáo Lý
• Suy Niệm Lời Chúa
• Hiểu Biết Phong Trào
• Văn Hoá
• Chuyên Môn/Sinh Hoạt
Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh được cập nhật hoá tùy
theo nhu cầu và hoàn cảnh sống.

(40.3)

Để được thăng cấp, đoàn sinh phải đậu phần trắc nghiệm khả
năng và sẽ được mang cấp hiệu mới trong một nghi thức
thăng cấp do các trưởng liên hệ quyết định và tổ chức.

Điều 41: Huynh Trưởng
(41.1)
•
•
•
(41.2)
•

Huynh Trưởng được chia ra làm 3 cấp:
Cấp I: là các Huynh Trưởng cộng tác và phụ giúp trong các
ngành.
Cấp II: là các Huynh Trưởng giúp làm Ngành Trưởng, Ngành
Phó, Chi Đoàn Trưởng hoặc Chi Đoàn Phó.
Cấp III: là các Huynh Trưởng giúp làm Ngành Trưởng hay
Đoàn Trưởng.
Để trở thành Huynh Trưởng của Phong Trào, dự tuyển phải:
Đủ 18 tuổi.

Chương VI: Huấn Luyện và Thăng Cấp

•
•
•
•
•

(41.3)
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Là người công giáo và đã lãnh nhận ba (3) bí tích khai tâm:
rửa tội, thêm sức và rước lễ (GIÁO LUẬT: 842).
Có Chứng Chỉ Khả Năng Huynh Trưởng Cấp I.
Có giấy chứng nhận (từ giáo xứ/địa phận) đã hoàn tất phần
lăn tay và kiểm tra lý lịch hình sự của chính quyền.
Học và hoàn tất chương trình bảo vệ trẻ em hoặc chương trình
tương đương.
Học và ký giấy cam kết tuân giữ các quy định về tư cách và
tác phong của người lãnh đạo phục vụ trong Phong Trào
Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Để được thăng cấp, các Huynh Trưởng phải hội đủ các điều
kiện của cấp tham dự và hoàn tất chương trình huấn luyện
theo Quy Chế Huấn Luyện các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ.

Điều 42: Huấn Luyện Viên
(42.1)
•

•

•

Huấn Luyện Viên được chia ra làm 3 cấp:
Sơ Cấp: là các Huấn Luyện Viên giúp nghiên cứu, soạn các
bài khóa và dạy khóa trong các sa mạc huấn luyện Huynh
Trưởng cấp I, II và Trợ Tá.
Trung Cấp: là các Huấn Luyện Viên giúp làm sa mạc
trưởng/sa mạc phó, nghiên cứu, soạn các bài khóa và giảng
khóa trong các sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng các cấp và
Trợ Tá.
Cao Cấp: là những chuyên gia của Phong Trào. Không ngừng
nghiên cứu và thực hiện các đề án nhằm thăng tiến và phát
triển Phong Trào về mọi lãnh vực. Tham gia và lãnh nhận các
vai trò lãnh đạo khác nhau trong Phong Trào.

(42.2)

Để trở thành các Huấn Luyện Viên, các thành viên phải hội
đủ các điều kiện tham dự và hoàn tất chương trình huấn
luyện theo Quy Chế Huấn Luyện các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ.

(42.3)

Để tiếp tục vai trò giảng huấn và quyền huấn luyện trong các
sa mạc, các Huấn Luyện Viên phải hoàn tất các điều kiện
trong Chương Trình Thăng Tiến Chuyên Nghiệp cho các
Huấn Luyện Viên do Ban Nghiên Huấn quy định.

CHƯƠNG VII
SINH HOẠT
Điều 43: Đường Hướng
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể huấn luyện thanh thiếu niên trong
một bầu khí mới, lành mạnh, phấn khởi, thích nghi, cởi mở... để nên
người hoàn thiện: biết tự nguyện sống đạo tích cực và sẵn sàng dấn
thân, hiên ngang mang Chúa đến với môi trường sống; đồng thời
hãnh diện nêu cao truyền thống văn hoá Dân Tộc và luôn ý thức tinh
thần xây dựng quốc gia.
Điều 44: Ngày Thánh Thể
Các thành viên luôn cố gắng sống đời kết hiệp và thánh hoá mọi tư
tưởng, lời nói, việc làm hằng ngày với Chúa Thánh Thể để mỗi ngày
trở thành “Ngày Thánh Thể”. Dâng Ngày, Dâng Lễ, Rước Lễ hay
Rước Lễ Thiêng Liêng, Lần Hạt, Viếng Chúa, Hy Sinh, làm việc bổn
phận và công tác Bác Ái Tông Đồ... là những việc lành truyền thống
giúp các thành viên sống Ngày Thánh Thể một cách tích cực.
Điều 45: Bó Hoa Thiêng
Thực hiện và ghi Bó Hoa Thiêng là một phương pháp giáo dục tinh
thần nhằm giúp đoàn sinh thăng tiến lòng đạo; do đó các đoàn viên
cần thực hiện việc này hằng ngày một cách chân thành và bền tâm.
Điều 46: Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo Hội
Lời Chúa trong Thánh Kinh và các lời giáo huấn của Giáo Hội là nền
tảng và là nguồn tài liệu để huấn luyện các thành viên. Đọc, học, chia
sẻ và thực hành Lời Chúa cũng như thực thi và tuân theo các giáo
huấn của Giáo Hội là những phương thức giúp kiện toàn đời sống nội
tâm và trau dồi nhân cách của người Thiếu Nhi Thánh Thể; để nhờ đó
có thể trở nên hoàn hảo hơn trong đời sống Kitô Hữu.
Điều 47: Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh
Chương Trình Thăng Tiến là giáo trình huấn luyện đoàn sinh của
Phong Trào, được soạn riêng theo ngành, chia ra từng cấp, bao gồm
các môn:
• Giáo dục mặt siêu nhiên: Thánh Kinh, Đời Sống Tôn Giáo
(Giáo Lý), Suy Niệm Lời Chúa...
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Giáo dục mặt tự nhiên: Hiểu Biết Phong Trào, Văn Hoá,
Chuyên Môn, Sinh Hoạt...

Mọi sinh hoạt, thi tuyển cũng như huấn luyện Đoàn Sinh phải dựa
theo Chương Trình Thăng Tiến.
Điều 48: Vào Sa Mạc
Thiên Chúa đã đưa dân Do Thái vào sa mạc 40 năm để huấn luyện
một tôn giáo độc thần. Họ đã sống dưới mái lều và nhà tạm giữa thiên
nhiên, chịu thử thách về lòng trung thành cũng như cuộc sống thiếu
thốn tiện nghi. Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể cũng dùng phương
thức “Vào Sa Mạc” để huấn luyện và giáo dục các thành viên.
Điều 49: Liên Hệ Hợp Tác
Để chu toàn nhiệm vụ giáo dục, thăng tiến và thánh hoá giới trẻ,
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể cần cộng tác với phụ huynh, giáo
xứ, cộng đoàn, học đường và liên kết với các đoàn thể hoặc tổ chức
liên hệ với môi trường sống của đoàn sinh; đồng thời, Phong Trào
Thiếu Nhi Thánh Thể cũng cần sự hỗ trợ của họ.
Điều 50: Hội Họp
(50.1)

Hội họp là một sinh hoạt quan trọng của Phong Trào Thiếu
Nhi Thánh Thể để hoạch định cũng như kiểm điểm các sinh
hoạt trong đơn vị.

(50.2)

Họp Đoàn Sinh: Họp Đội và Chi Đoàn là hai hình thức họp
thường xuyên quan trọng để huấn luyện đoàn sinh. Nội dung
huấn luyện phải căn cứ theo Chương Trình Thăng Tiến
Đoàn Sinh. Họp Ngành và họp Đoàn thường có mục đích
phổ biến và kiểm điểm sinh hoạt.

(50.3)

Hội Đồng Đoàn họp mỗi ba (3) tháng ít nhất một lần, để kiểm
điểm tinh thần sinh hoạt của Đoàn và đặt chương trình sinh
hoạt cho học kỳ kế tiếp.

(50.4)

Hội Đồng Liên Đoàn họp mỗi năm ít nhất sáu (6) tháng một
(1) lần, để hoạch định chương trình hoạt động, tổng kết sinh
hoạt và thảo luận những vấn đề liên hệ.
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(50.5)

Hội Đồng Lãnh Đạo họp mỗi năm ít nhất một (1) lần, để
quyết định phương thức và chương trình hoạt động trên toàn
quốc.

(50.6)

Ban Nghiên Huấn họp mỗi năm ít nhất bốn (4) lần, để xem
xét và quyết định các vấn đề liên quan đến Chương Trình
Thăng Tiến Đoàn Sinh và Quy Chế Huấn Luyện các Cấp Lãnh
Đạo Phục Vụ.

(50.7)

Ban Chấp Hành Trung Ương và Ban Chấp Hành Liên Đoàn
tùy theo nhu cầu họp mỗi năm ít nhất hai (2) lần, để thảo luận
và xúc tiến các chương trình hoạt động.

(50.8)

Ban Chấp Hành Đoàn họp ít nhất hai (2) tháng một (1) lần để
hoạch định chương trình hoạt động, tổng kết sinh hoạt và
thảo luận những vấn đề liên hệ.

(50.9)

Các Khối, Ban, Ngành từ Trung Ương đến địa phương nên
họp thường xuyên tùy theo nhu cầu.

Điều 51: Đại Hội Huynh Trưởng
(51.1)

Liên Đoàn: Mỗi hai (2) năm một (1) lần.

(51.2)

Toàn Quốc: Bốn (4) năm một (1) lần.

Điều 52: Hội Nghị các Lãnh Đạo Phục Vụ
•
•

Hội Nghị Giôsuê cho các Ban Chấp Hành được tổ chức 4 năm một
lần.
Hội Nghị Huấn Luyện Viên dành cho các huấn luyện viên các cấp
của Phong Trào được tổ chức 3 năm một lần.

Điều 53: Đại Hội Thánh Thể Thế Giới
Để hiệp thông với Giáo Hội Hoàn Vũ trong Thánh Thể Chúa Giêsu,
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam cùng hiệp ý cầu nguyện
và sẽ tổ chức phái đoàn hành hương tham dự Đại Hội Thánh Thể Thế
Giới.
Điều 54: Công Tác và Chiến Dịch
Để đem lý tưởng vào đời sống thực tế, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh
Thể có những công tác và chiến dịch thường xuyên hay bất thường,
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ưu tiên là những công tác bác ái tông đồ xã hội, xứng hợp với tuổi trẻ
và tạo ảnh hưởng tốt trong môi trường sống của giới trẻ.
Điều 55: Tĩnh Huấn
Hằng năm, các thành viên trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể cần
tham dự các buổi tĩnh tâm hay tĩnh huấn để thăng tiến đời sống nội
tâm, chỉnh đốn cuộc sống cá nhân và tu luyện tinh thần đạo đức.

CHƯƠNG VIII
HÀNH CHÁNH, BÁO CHÍ VÀ TÀI CHÁNH
Điều 56: Hệ Thống Hành Chánh
Hệ thống Hành Chánh là yếu tố quan trọng để có sự thống nhất; vì
thế tất cả các giấy tờ hành chánh được in sẵn tại trung ương và tất cả
các đơn vị sẽ theo các mẫu hành chánh đó. Hệ Thống Hành Chánh
liên đới từ cấp Trung Ương đến Liên Đoàn, từ Liên Đoàn đến Đoàn
và ngược lại.
Điều 57: Cấp Đoàn
•
•

•
•

Thực hiện và lưu giữ những giấy tờ liên hệ.
Tháng Giêng hằng năm, làm bản đúc kết về tình hình sinh hoạt
của Đoàn thành ba (3) bản, một (1) bản lưu giữ tại Đoàn và hai
(2) bản gửi về Liên Đoàn.
Thông báo và mời đại diện Ban Chấp Hành Liên Đoàn giám sát
buổi bầu cử tân Ban Chấp Hành Đoàn.
Thông báo lên Liên Đoàn và xin hợp thức hoá tân Ban Chấp Hành
Đoàn qua mỗi nhiệm kỳ hoặc xin điều hành nghi thức thăng cấp
cho Huynh Trưởng.

Điều 58: Cấp Liên Đoàn
•
•

•
•
•
•
•

Thực hiện và lưu giữ những giấy tờ liên hệ.
Tháng Hai hằng năm, làm bản đúc kết tình hình sinh hoạt của
Liên Đoàn thành hai (2) bản, một (1) bản giữ lại Liên Đoàn và một
(1) bản gửi về Ban Chấp Hành Trung Ương cùng với một (1) bản
phúc trình của các đoàn trực thuộc.
Thông báo và mời đại diện Ban Chấp Hành Trung Ương giám sát
buổi bầu cử tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn.
Thông báo lên Trung Ương và xin hợp thức hoá tân Ban Chấp
Hành Liên Đoàn qua mỗi nhiệm kỳ.
Làm các văn thư để hợp thức hoá việc thành lập các đoàn mới
trong Liên Đoàn.
Điều hành nghi thức thăng cấp và phát chứng chỉ, khăn quàng,
cấp hiệu cho Huynh Trưởng cấp I, cấp II và Trợ Tá.
Điều hành nghi thức tuyên thệ các tân Ban Chấp Hành Đoàn.
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Điều 59: Cấp Trung Ương
•
•
•
•

•

Thực hiện và lưu giữ những giấy tờ liên hệ.
Mỗi năm làm bản đúc kết hằng năm, tường trình trước Hội Đồng
Lãnh Đạo.
Làm các văn thư để hợp thức hoá việc thành lập các Liên Đoàn
mới cũng như tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn qua mỗi nhiệm kỳ.
Điều hành nghi thức thăng cấp và phát văn bằng tốt nghiệp, khăn
quàng, cấp hiệu cho huynh trưởng các cấp, đặc biệt là Huynh
Trưởng cấp III và Huấn Luyện Viên các cấp.
Cấp bổ nhiệm thư và cầu vai lãnh đạo cho các Huynh Trưởng
được tuyển chọn vào các ban chấp hành các cấp.

Điều 60: Trách Nhiệm Báo Cáo và Kiểm Soát về Sự An Toàn và Phúc
Lợi của Đoàn Sinh
(60.1) Các thành viên trên 18 tuổi có trách nhiệm thông báo cho
Đoàn Trưởng hoặc Liên Đoàn Trưởng về bất kỳ sự giam giữ
bao gồm việc bắt giữ từ vi phạm giao thông. Ban Chấp Hành
Trung Ương sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho phép tiếp tục
hay ngưng phục vụ trong Phong Trào.
(60.2)

Các thành viên trên 18 tuổi phải báo cáo cho Đoàn Trưởng
hoặc Liên Đoàn Trưởng khi chứng kiến hoặc nghi ngờ về
hành động sai trái hoặc bị bắt giữ của một thành viên khác
liên quan đến sự an toàn và phúc lợi của đoàn sinh.

(60.3) Các Đoàn Trưởng và Liên Đoàn Trưởng có trách nhiệm thông
báo cho Ban Chấp Hành Trung Ương khi có sự nghi vấn hoặc
nhận được báo cáo về tình trạng hình sự của một thành viên
trưởng thành trong đơn vị liên quan đến sự an toàn và phúc
lợi của đoàn sinh.
(60.4) Khi có sự nghi vấn hoặc báo cáo về tình trạng hình sự của một
thành viên trưởng thành, Ban Chấp Hành Trung Ương có
quyền yêu cầu kiểm tra lại lý lịch hình sự của người bị nghi
vấn hay bị tố cáo vào bất cứ lúc nào.
(60.5)

Nếu kiểm tra lý lịch hình sự phát hiện bị bắt giữ (trong đó bao
gồm vụ bắt giữ từ vi phạm giao thông), thành viên sẽ bị
ngưng sinh hoạt trong Phong Trào ngay lập tức cho đến khi
cuộc điều tra được hoàn tất. Ban Chấp Hành Trung Ương có
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trách nhiệm tiến hành cuộc điều tra để xác nhận việc bắt giữ
và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho phép tiếp tục hay
ngưng phục vụ trong Phong Trào.
Điều 61: Ký Văn Thư
Các văn thư và giấy tờ về thủ tục hành chánh sẽ do các chức vụ liên
hệ ký tên. Những văn thư và tài liệu chính thức cần có sự kiến thị (và
ký tên) của các cha Tuyên Úy liên hệ.
Điều 62: Báo Chí
(62.1)

Bản Tin HƯỚNG TÂM LÊN là thông tin chính thức của
Phong Trào.

(62.2)

Tùy theo nhu cầu, các đơn vị sẽ thực hiện những tài liệu huấn
luyện cũng như những bản tin liên lạc nhằm đẩy mạnh những
hoạt động liên hệ.

Điều 63: Niên Liễm
•

•

•

Đóng góp niên liễm cho Phong Trào là trách nhiệm và bổn phận
của mỗi thành viên để góp phần xây dựng và phát triển Phong
Trào. Việc ấn định mức đóng góp nên dựa trên nhu cầu và mức
sống hiện tại.
Ban Tài Chánh và Ban Chấp Hành Trung Ương chịu trách nhiệm
nghiên cứu và đề nghị mức đóng góp của các thành viên và cách
phân chia theo chu kỳ mỗi 4 năm.
Đề nghị thay đổi mức đóng góp phải được 2/3 số thành viên
trong Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc bỏ phiếu chấp thuận.

Điều 64: Văn Phòng Thường Trực Trung Ương
(64.1)

(64.2)

Văn Phòng Thiếu Nhi Thánh Thể thường được gọi là Văn
Phòng Thường Trực Trung Ương, trực thuộc Ban Tài Chánh.
Văn phòng được điều hành độc lập về mặt nhân sự:
• Giám đốc điều hành là Trưởng Ban Tài Chánh
• Thư Ký Văn Phòng
• Các nhân viên được mướn
Trực tiếp phát hành và phân phối tất cả các sản phẩm và tài
liệu chính thức của Phong Trào trên toàn quốc.
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(64.3)

Văn phòng được điều hành và chi phối dựa theo các điều
khoản và luật thuế vụ của chính quyền liên hệ.

(64.4)

Lợi tức của văn phòng dùng vào việc chi dùng cho các hoạt
động chính thức của Phong Trào.

CHƯƠNG IX
BẦU CỬ, CHẾ TÀI VÀ TRỤC XUẤT
Điều 65: Bầu Cử
Để được tuyển chọn vào các chức vụ lãnh đạo của Phong Trào Thiếu
Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, các chức vụ lãnh đạo đều phải
qua cuộc bầu phiếu phổ thông và kín. Các cuộc bầu cử sẽ do Ban Bầu
Cử điều hợp và giám sát bởi ban chấp hành cấp trên liên hệ.
(65.1)

Ban Bầu Cử: được thành lập do cha tuyên úy cấp liên hệ mời
và bổ nhiệm ba (3) tháng trước ngày diễn ra cuộc bầu cử. Ban
Bầu Cử sẽ hết nhiệm vụ sau khi có kết quả của cuộc bầu cử.

(65.2)

Các Tuyển Viên: cho các chức vụ sau đây phải qua cuộc bầu
cử phổ thông và kín đồng thời phải hội đủ các điều kiện quy
định trong Chương V.

(65.2.1)

Tổng Tuyên Úy: do các Cha Tuyên Úy thuộc Hội Đồng
Lãnh Đạo bầu lên, nhiệm kỳ sáu (6) năm và có thể được
tái cử thêm một (1) nhiệm kỳ; sau đó để được bầu lại,
cần phải nghỉ cách một (1) nhiệm kỳ.

(65.2.2)

Tuyên Úy Liên Đoàn: các Tuyên Úy Liên Đoàn do các
Đức Giám Mục địa phận bổ nhiệm (GIÁO LUẬT: 565)
hoặc do các Tuyên Úy trong Hội Đồng Liên Đoàn đề cử
hoặc bầu lên và được cha Tổng Tuyên Úy bổ nhiệm với
nhiệm kỳ (4) năm. Nếu không có cuộc bầu cử hoặc sự
bổ nhiệm từ địa phận, thì cha Tổng Tuyên Úy sẽ mời và
bổ nhiệm.

(65.2.3)

Trưởng Ban Nghiên Huấn: do Hội Đồng Lãnh Đạo bầu
lên và được cha Tổng Tuyên Uý bổ nhiệm với nhiệm kỳ
là bốn (4) năm và có thể được tái cử.

(65.2.4)

Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Quản Trị và Phó Chủ Tịch
Nghiên Huấn: do Hội Đồng Lãnh Đạo bầu lên và được
cha Tổng Tuyên Uý bổ nhiệm với nhiệm kỳ là bốn (4)
năm. Riêng chức vụ Chủ Tịch chỉ có thể được tái cử
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thêm một (1) nhiệm kỳ; sau đó để được bầu lại, cần phải
nghỉ cách một (1) nhiệm kỳ.
(65.2.5)

Liên Đoàn Trưởng, Liên Đoàn Phó Quản Trị, Liên
Đoàn Phó Nghiên Huấn: do Hội Đồng Liên Đoàn bầu
lên và được cha Tuyên Uý Liên Đoàn bổ nhiệm với
nhiệm kỳ ba (3) năm. Riêng chức vụ Liên Đoàn Trưởng
chỉ có thể được tái cử thêm một (1) nhiệm kỳ; sau đó để
được bầu lại, cần phải nghỉ cách một (1) nhiệm kỳ.

(65.2.6)

Đoàn Trưởng, Đoàn Phó Quản Trị và Đoàn Phó
Nghiên Huấn: do Hội Đồng Đoàn bầu lên và được cha
Tuyên Uý Đoàn bổ nhiệm với nhiệm kỳ là hai (2) năm.
Riêng chức vụ Đoàn Trưởng chỉ có thể được tái cử thêm
một (1) nhiệm kỳ; sau đó để được bầu lại, cần phải nghỉ
cách một (1) nhiệm kỳ.

(65.3)
•
•

Để đắc cử, tuyển viên phải hội đủ:
Quá bán (1/2) số phiếu cho vòng đầu.
Nếu không tuyển viên nào được quá bán số phiếu trong vòng
đầu, hai tuyển viên có số phiếu cao nhất sẽ được chọn để được
bỏ phiếu vòng nhì. Trường hợp hai (2) người được số phiếu
ngang nhau trong vòng nhì, cha tuyên úy cấp liên hệ sẽ quyết
định người đắc cử.

(65.4)

Ngoài những đòi hỏi của luật định về các chức vụ lãnh đạo,
các huynh trưởng trước khi được tuyển chọn vào danh sách
ứng viên hoặc đề cử viên còn phải:
Có tác phong, tư cách và thanh danh đứng đắn.
Được cha tuyên úy liên hệ chấp thuận.

•
•
(65.5)

Đối với các chức vụ không đủ ứng cử viên vì luật đòi hỏi tuổi
tác hay cấp bậc cần có chiếu theo Nội Quy, cha tuyên úy liên
hệ có thể hội ý với vị đại diện ban chấp hành cấp trên liên hệ
để cho phép hạ thấp cấp bậc cần thiết. Tuy nhiên, nếu được
trúng tuyển, tuyển viên cần phải ghi danh, tham dự và hoàn
tất sa mạc huấn luyện cấp đòi hỏi trong thời gian gần nhất.

(65.6)

Để được quyền bỏ phiếu trong các buổi bầu cử tại đoàn,
huynh trưởng phải hội đủ các điều kiện sau đây:
Đã và đang sinh hoạt ít nhất một (1) năm trong đoàn.

•
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•

Tham dự hơn 50% các sinh hoạt của đoàn.

Điều 66: Chế Tài
Các cha xứ hoặc cha quản nhiệm có quyền nghiêm cấm hoặc không
cho phép bất cứ thành viên nào của Phong Trào sinh hoạt trong giáo
xứ của mình (GIÁO LUẬT: 519). Tuy nhiên, quyền chế tài, rút lại
quyền giảng huấn hay lấy lại khăn của một thành viên trong Phong
Trào là thực quyền của Ban Chấp Hành Trung Ương với sự chấp
thuận của cha Tổng Tuyên Úy.
Điều 67: Trục Xuất
(67.1)

Các thành viên bị vạ tuyệt thông (GIÁO LUẬT: 1331) hoặc lìa
bỏ tỏ tường đức tin công giáo được kể như đương nhiên bị
trục xuất.

(67.2)

Các thành viên sẽ bị trục xuất có thể bao gồm, nhưng không
giới hạn, bất kỳ tội kết án lạm dụng trẻ em, bóc lột, lạm dụng
thể chất hoặc tâm thần, điều trị cẩu thả, ngược đãi với một
đứa trẻ. Trước khi bị trục xuất, thành viên có một cơ hội để
phản đổi tính xác thật của kết quả kiểm tra lý lịch hình sự,
thành viên có thể liên lạc với Nha Dịch Vụ Thông Tin Tư Pháp
Hình Sự Liên Bang (FBI CJIS Division) để sửa đổi.

(67.3)

Các thành viên có những hành động làm phương hại đến
danh dự, tài sản của Phong Trào, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ
sẽ bị:

• Khuyến cáo riêng bởi cha Tuyên Úy liên hệ.
• Cảnh cáo chung bởi hội đồng liên hệ.
• Đề nghị Ban Chấp Hành Trung Ương trục xuất bởi hội đồng
liên hệ.
• Qua một cuộc điều trần công bằng, minh bạch và công khai
do Ban Chấp Hành Trung Ương điều hợp trước khi bị trục
xuất.

CHƯƠNG X
CẦU NGUYỆN, CHÚC MỪNG VÀ CHIA BUỒN
Điều 68: Cầu Nguyện Cho Ân Nhân và Thành Viên
Hằng năm, các thành viên hiệp ý với các cha tuyên úy để cầu nguyện
cho các ân nhân và các thành viên còn sống cũng như đã qua đời trong
hai dịp lễ sau đây:
• Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa – Cầu nguyện cho các ân
nhân và các thành viên còn sống.
• Lễ Nhớ các Linh Hồn – Cầu nguyện cho các ân nhân và các
thành viên đã qua đời.
Điều 69: Chia Buồn
Khi một thành viên, ân nhân hoặc phụ huynh qua đời, các cấp trách
nhiệm liên hệ có bổn phận xin lễ, cầu nguyện và đến chia buồn.
Điều 70: Chúc Mừng
Khi một thành viên lập gia đình, chịu chức thánh hoặc khấn dòng, các
cấp trách nhiệm liên hệ có bổn phận đến dự lễ, tặng quà và chung vui.
Điều 71: Tương Trợ
Khi một thành viên gặp tai nạn, thiên tai hoặc đau ốm, các cấp trách
nhiệm liên hệ có bổn phận đến thăm viếng và ủy lạo.

CHƯƠNG XI
CÁC ĐIỀU LỆ VỀ TU CHÍNH VÀ BAN HÀNH
Điều 72: Tu Chính
•

•

Bản Nội Quy này có thể được tu chính từng điều nhằm đáp ứng
nhu cầu cần thiết hoặc để thích ứng với môi trường, hoàn cảnh
của Phong Trào.
Việc tu chính phải được duyệt xét và biểu quyết với 2/3 phiếu
thuận trên tổng số các thành viên tham dự phiên họp Hội Đồng
Lãnh Đạo, với sự chấp thuận cuối cùng của cha Tổng Tuyên Úy.

Điều 73: Minh Định
Cha Tổng Tuyên Úy có quyền minh định các điều khoản trong bản
Nội Quy này.
Điều 74: Ban Hành
•

•

Bản Nội Quy này được tu chính và sửa đổi theo tinh thần và quyết
nghị của Hội Đồng Lãnh Đạo họp tại Atlanta, Georgia từ ngày 5
đến ngày 7 tháng 11 năm 2015. Các điều khoản tu chính đã được
duyệt xét và chấp thuận bởi Hội Đồng Trung Ương họp tại
Temple, Georgia từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018.
Bất cứ luật lệ và điều khoản nào trước đây trái ngược với các điều
khoản quy định trong bản Nội Quy này được coi như vô hiệu lực.

PHỤ LỤC

1.

Nguồn Gốc

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam khởi đầu mang tên Nghĩa
Binh Thánh Thể, là chi nhánh của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện, dành cho
tuổi trẻ do linh mục Bessières Dòng Tên thành lập tại Pháp vào khoảng
năm 1915 theo tinh thần Thông Điệp Quam Singulari của Đức Giáo Hoàng
Piô X cổ võ và ban phép cho trẻ em chịu lễ sớm. Bốn khẩu hiệu truyền
thống của Nghĩa Binh Thánh Thể là: Cầu Nguyện và Tông Đồ (rút ra từ
Hội Tông Đồ Cầu Nguyện), Thánh Thể (năng rước lễ theo thông điệp của
Đức Piô X) và Hy Sinh (dựa theo tinh thần Đạo Binh Thánh Giá, hiến thân
bảo vệ Hội Thánh).
Nghĩa Binh Thánh Thể Việt Nam được các linh mục dòng Xuân Bích (Saint
Sulpice) thành lập đầu tiên năm 1929 tại trường Thầy Dòng “École
Puginier” ở Hà Nội, mang mục đích thuần tuý đạo đức. Qua thời gian
hoạt động phát triển ở khắp các giáo phận, Nghĩa Binh Thánh Thể cho ra
Bản Nội Quy Thống Nhất đầu tiên năm 1964, đổi danh xưng thành Phong
Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, đặt nặng mục đích giáo dục giới trẻ.
Trước đà tiến không ngừng của Phong Trào và để đáp ứng nhu cầu giáo
dục giới trẻ ngày càng hữu hiệu hơn, một bản Nội Quy mới cho Phong
Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam đã được ra đời, do Hội Đồng Giám
Mục Việt Nam chuẩn y vào tháng 1 năm 1971.
Sau năm 1975, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam nẩy mầm phát
triển một cách kỳ diệu nơi các cộng đồng Công Giáo người Việt tại nhiều
quốc gia trên thế giới như Pháp, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Úc Châu.

2.

Phiên Dịch Các Danh Từ Chuyên Môn sang Anh Ngữ

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh
Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ
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