PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ (PT/TNTT)
Phong Trào TNTT là một phong trào giáo dục:
1.
Những sinh hoạt lành mạnh tạo sự vui tươi để hoà mình với mọi người, tạo sự
cảm thông, dễ dàng chia sẻ với người cùng trang lứa.
2.
Phong Trào còn giáo dục và hướng dẫn các em trở thành những nhân sự làm việc
đắc lực cho các sinh hoạt cộng đoàn.
3.
Sinh hoạt cũng là dịp để bổ túc, thực hành và trau dồi thêm khả năng tiếng việt và
nhất là tránh đi được những cạm bẫy xấu xa tội lỗi đang xẩy ra ngoài xã hội hiện nay.
4.
Tạo tinh thần đồng đội qua những sinh hoạt đoàn đội, đồng thời tu luyện đạo đức
tâm hồn.
5.
Song song với những buổi sinh hoạt tâm tình chia sẻ tự nhiên, các em còn có
những giờ phút để sống gần gũi với Chúa Thánh Thể qua những giờ cầu nguyện, viếng
Chúa, chia sẻ Lời Chúa, tham dư thánh lễ để lãnh nhận nguồn ơn thiêng liêng của Thiên
Chúa mà phong trào gọi là siêu nhiên.
NHÂN SỰ
1.
Cha tuyên úy
2.
Thầy và sơ trợ úy
3.
Trợ tá
4.
Bảo trợ
5.
Phụ huynh
6.
Huynh Trưởng
HUYNH TRƯỞNG LÀ AI?
Huynh trưởng là người tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu ở trần gian để trông coi, hướng
dẫn và giáo dục các em.
Huynh trưởng còn là người đứng đầu đơn vị, có trách nhiệm trực tiếp trên đoàn sinh.
Sứ Mạng: Huynh trưởng không phải là một nghề vì có thể bỏ. Trái lại, Huynh Trưởng là
một sứ mạng. Sứ mạng của người Huynh Trưởng là làm cho đức tin của các em thiếu nhi
nẩy nở.
NHỮNG ĐIỂM ĐỘC ĐÁO PHONG TRÀO TNTT
PT/TNTT là một đoàn thể công giáo tiến hành, giáo dục tuổi trẻ, nên trọng tâm của giáo
dục được kết tụ của cả siêu nhiên lẫn tự nhiên. Trong đó, các em được giáo dục toàn diện
về đức dục, trí dục, thể dục, để trở thành một công dân tốt ngoài xã hội theo tinh thần
Kitô giáo và đào luyện các em trở thành một Kitô hữu hoàn hảo. Bởi thế, trong mọi
phương pháp giáo dục đều được thấm nhuần tinh thần tôn giáo và thánh kinh hoá mọi
sinh hoạt.
A.
Thánh Kinh
1.
Thánh Kinh là chất liệu và là nền tảng cho mọi sinh hoạt và suy tư của TNTT.
2.
Tất cả mọi sinh hoạt, bài hát, những trò chơi, vũ điệu, băng reo? đều được thấm
nhuần và được ướp bằng hương thơm của Thánh Kinh.

3.
Khơi nguồn Thánh Kinh gợi cho ta những yếu tố quan trọng bắt nguồn từ Kinh
Thánh để kết hợp và thánh hoá cho mọi phương pháp hoạt động tự nhiên
B.
Thánh Thể
1.
Khơi nguồn Thánh thể gợi cho ta yếu tố bắt nguồn từ Thánh Thể, để từ đó chúng
ta sẽ tổng hợp các phương pháp siêu nhiên giúp các em sống trọn vẹn là một Thiếu Nhi
Thánh Thể qua cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ.
2.
Nuôi sống và làm cho tâm hồn biến đổi để nên thánh mỗi ngày.
C.
Mục Đích
1.
Đào luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô
hữu hoàn hảo.
2.
Đoàn ngũ hóa và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền tin mừng Chúa Kitô và
góp phần xây dựng xã hội.
D.
Nền Tảng
1.
Lấy Thánh thể, Lời Chúa trong Thánh Kinh và giáo huấn của giáo hội (Thánh
Truyền) làm nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động.
E.
Lý Tưởng
1.
Nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn sống thiêng liêng và là
lý tưởng của đời mình.
F.
Tôn Chỉ
1.
Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng cầu nguyện, rước lễ,
hy sinh và làm việc tông đồ.
2.
Yêu mến và tôn kính Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế.
3.
Tôn Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam
4.
Yêu mến và vâng phục vị đại diện Chúa Kitô là Đức Giáo Hoàng.
5.
Thăng tiến con người nhân bản. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc
Việt Nam
G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10 Điều Tâm Niệm
Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày, điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu.
Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu, tôn sùng rước lễ nhà chầu viếng thăm.
Thiếu Nhi thánh giá Chúa nằm, nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh.
Thiếu Nhi nhờ mẹ đinh ninh, qlàm gương sáng xứng danh tông đồ.
Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to, tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà.
Thiếu Nhi đằm thắm nết na, nói năng hành động nõn nà trắng trong.
Thiếu Nhi bác ái một lòng, Tim luôn quảng đại mới mong giúp người.
Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời, nói làm đúng mực người người tin yêu.
Thiếu Nhi dù khó trăm chiều, chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên.
Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng, chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể sử dụng những phương pháp thích hộp để giáo dục
thanh thiếu niên về hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên.

1.
Tự nhiên: Dùng những phương pháp tự nhiên như ca vũ, sinh hoạt ngoài trời, vào
sa mạc, hoạt động xã hội? mà các hoạt động này được thấm nhuần tinh thần Thánh Kinh.
2.
Siêu nhiên: Đặt căn bản cho đời sống tinh thần bằng cách Sống Ngày Thánh Thể
qua việc dâng ngày, cầu nguyện, rước lễ, thực hiện bó hoa thiêng liêng, tĩnh huấn, chia sẻ
Lời Chúa?
BỐN KHẨU HIỆU CỦA TNTT
Phong Trào TNTT có 4 khẩu hiệu:
1. Cầu Nguyện: Tin tưởng vào Chúa, nguồn sức mạnh của chúng ta, đó là người biết
cầu nguyện. Khi tin vào Chúa chắc chắn sẽ được sự giúp đỡ của Chúa.
2. Rước Lễ: Phép Thánh Thể là nguồn mạch ân sủng dồi dào mà Thiên Chúa đã ban
cho con người. Người Thiếu Nhi năng tới lãnh nhận là tới chính nguồn để múc lấy ơn
Thánh. Ngoài ra phải nhận rằng làm Thiếu Nhi ít là em phải tới rước lễ và tôn sùng phép
Thánh Thể.
3. Hy Sinh: Người Thiếu Nhi phải tự làm gương để các Thiếu Nhi ngoài đoàn noi theo.
Do đó em là người trong đoàn, em phải có đức tính biết hy sinh như viên đá dễ vỡ và va
chạm nhau nên những viên đá tròn dẹp. Em cần phải:
- Hy sinh trong mọi lúc
- Hy sinh không thoái lui khi gặp khó khăn, vất vả, cực nhọc.
- Hy sinh trong vui tươi.
4. LàmTông Đồ: Khi tham dự vào sứ mệnh của Giáo Hội, người Thiếu Nhi cũng phải
làm việc Tông Đồ trong lãnh vực mình. Làm những việc đó người Thiếu Nhi chỉ cần
dâng nhiều hy sinh hãm mình, cầu nguyện cho việc loan tin, truyền giáo, cho nhiều người
quay về cùng Chúa, nhiều người trở lại...
HÀNG ĐỘI
1.
Phương Pháp Hàng Đội là phương pháp lấy đội làm căn bản, coi đội là một cơ cấu
nồng cốt của đoàn, mọi hoạt động đều lấy đội làm tiêu chuẩn, làm phương thế thực hành.
2.
Phương Pháp Hàng Đội là Phương Pháp Hàng Đội Tự Trị, Đội tự sinh hoạt, học
tập và điều hành dưới sự hướng dẫn của Đội Trưởng.
3.
Phương Pháp Hàng Đội đặt ra không phải để bớt công việc cho người Trưởng,
nhưng cốt nhất là để giao cho trẻ biết gánh vác trách nhiệm, vì đây là phương pháp rất
hay để rèn tính khí con người.
4.
Phương Pháp Hàng Đội giúp cho đội tiến vì có sự hợp tác giữa đội viên
5.
Mục Đích:
a.
Để các em tự giáo dục lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau
b.
Giúp các em hiểu biết trách nhiệm của mình
c.
Tập cho các em tinh thần tôn trọng kỷ luật, không bị gò ép, nô lệ.
d.
Gây cho các em tinh thần đoàn kết, xây dựng, làm việc tự nguyện.
f.
Giúp các em có cơ hội phát huy khả năng, đức tính.

