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TÊN ĐỘI NGÀNH HIỆP SĨ  
(Tên 12 Tông Đồ) 

  
  
  

1.  Phêrô (Simon)-Peter: Trung Tín 

2.  Anrê - Andrew: Can Đảm 

3.  Giacôbê Tiền (con của Dêbêđê)- James: Trung Thành 

4.  Gioan-John: Yêu Thương 

5.  Philiphê- Philip: Cương Quyết 

6.  Nathanaen (Batôlômêô)-Bartholomew: Công Chính 

7.  Tôma- Thomas: Tuyên Tín 

8.  Matthêu-Matthew: Hiên Ngang 

9.  Giacôbê Hậu (con của Anphê)-James (son of Alphaeus): 

Vững Tin 

10.  Giuđa (Tađêô) - Thaddeus:Trung Thành 

11.  Simon – Simon the Zealot: Nhiệt Thành 

12.  Matthias (thay thế Giuđa Itcariốt)- Matthias: Trung Kiên 
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LỜI NGỎ 
  

Các Bạn Hiệp Sĩ thân mến, 
 
Chào mừng các bạn bước vào một cuộc hành trình mới của người Hiệp 
Sĩ.  Khi nghĩ đến hình ảnh của người Hiệp Sĩ, những lời hát trong bài 
Thiếu Nhi Ca chợt đến trong tâm trí cha “Thiếu Nhi Việt Nam đứng lên 
trong giai đoạn mới, theo tiếng Giáo Hội và tiếng quê hương kêu mời…” 
Lời hát đó rất phù hợp với hình ảnh người Hiệp Sĩ hôm nay.  Các bạn 
đang là những người tiên phong của Ngành Hiệp Sĩ trong Phong Trào, 
một giai đoạn thật hứng khởi của Phong Trào. Cũng trong giai đoạn này 
các bạn đang đứng trước ngưỡng cửa nhìn vào cuộc sồng tương lai chuẩn 
bị cho mình một hướng đi và sự nghiệp.   Có nhiều những chọn lựa thách 
đố và nhiều những sự háo hức đang chờ đợi các bạn.   
 
Rất mong các bạn bước vào cuộc hành trình người Hiệp Sĩ  này với niềm 
hy vọng tìm ra được lối sống thực hiện được lý tưởng của mình.  Tuy 
chưa nhận biết rõ lắm nhưng các bạn đã đến vì chính Chúa đã và đang 
tìm bạn.  Chúa đang có sứ điệp riêng dành cho bạn.  Tất cả những gì  
chúng ta làm đều trở nên trống rỗng nếu không thấy được Tình Yêu 
trong đó. 
 
Mong sao buổi Tĩnh Huấn Khơi Nguồn này và những gì chúng ta cùng 
chung liên kết làm trong những ngày tháng tới không làm các bạn nhọc 
công mất giờ nhưng khơi mào giòng Sức Sống cho chính bạn và cho 
người chung quanh. Bạn hãy để Thần Khí Chúa hướng dẫn và giúp bạn 
vượt qua những giới hạn của ích kỷ, tật xấu, hiểu biết lệch lạc về đức tin.  
Hãy nghĩ đến người anh chị em đang đồng hành với bạn và hiệp thông 
với họ trong niềm vui và lý tưởng yêu thích dấn thân, phục vụ, huynh đệ, 
hiệp nhất và bác ái.   
 
Điều quan trọng là bạn trở nên người thế nào trong cuộc hành trình này.  
Hãy luôn tự kiểm và thách đố chính bản thân bạn.  Bạn có trở nên tận 
tâm và yêu thương hơn?  Bạn có trưởng thành hơn về nhân bản, đức tin 
và tinh thần đồng đội không? Đi kèm với những thách đố trong cuộc 
hành trình là cơ hội và hy vọng là Tin Mừng sẽ trở nên nguồn gợi hứng 
cho bạn và bạn tìm thấy Chúa Giêsu Thánh Thể và anh chị em mình 
ngày một gần gũi hơn. 
 
Lm. Nguyễn Quốc Hưng, OFM Cap 
Tuyên Úy Nghiên Huấn Ngành Hiệp Sĩ 
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Dear Knights, 
 
Welcome to the new adventure of the Knight of the Eucharist. When I 
reflect on a Knight of the Eucharist, the lyrics of the song Thiếu Nhi Ca 
flashes in my mind “Responding to the call of the Church and the 
Homeland, the Vietnamese Eucharistic Youth arises upon the new 
phase…”  Those words are appropriate to describe a Knight of the 
Eucharist today’s society. You are the forerunners of the Knight of the 
Eucharist in (Vietnamese Eucharistic Youth Society)VEYS, an exciting 
time for all of us.  At the same time, you are at a crucial stage in your life 
looking at a career, a path to follow.   

 
I hope that you begin this journey as a Knight with a hope of finding a 
possible path in life to carry out your ideals as Catholics.  Although it 
may not come fully clear yet, trust that God has been calling and 
searching for you.  God has a message for you today.  All the things we 
do would will become empty without finding Love in them. 
 
I hope that this Khơi Nguồn Retreat, and all the things we will do in the 
days and months ahead, will not be a waste but they will stir up the 
Source of Life in us and in those around us.  Let the Spirit of God guide 
and help us overcome our selfishness, bad habits, and the false 
understanding of the faith and what it means to be Catholic. Consider 
other Knights who are journeying with you and join them in the joy and 
the dedication in service, fraternity, unity, and charity. 
 
The important thing is who do you become in the journey.  Keep 
reflecting and challenging yourselves. Will you grow strong in love and 
committment? Will you grow and become mature in faith, in characters 
as individuals and as a team?  Accompany with the challenges ahead are 
opportunities and the hope that the Good News will become your source 
of inspirations and you will grow closer to the Eucharist and to one 
another.    
 
Fr. Hưng Nguyễn, OFM Cap. 
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DISCUSSION: WHO AM I? 
 

THE POINT 
Who are you? What is your identity and faith as a Knight of Eucharist? 
 
THE POINT, UNWRAPPED 

Explore: 
1. Can I be a Knight of Eucharist? 
2. What does it mean to be a Knight of Eucharist? 
3. What are the qualities needed to be a Knight of Eucharist? 

 
ICE BREAKER (5’) 
 

Rules: 
1.  Objective of the game is for each HS to discover who is a 
Hiệp Sĩ (action, life)  by guessing the word on his/her sticky 
notes.  HS can only ask yes or no questions of the other students.   
2.  Others can only respond to Yes or No  
 
Example: Prayer 
Q. Am I an action?  
Q. Am I part of TNTT motto?  
Q. Was I ever in the bible?  
Q. Am I Jesus? 
 
3.  Others can only respond to Yes or No  
4.  The first 5 HS who can guess his/her word get an award  

 
WHERE IN THE WORLD  (10’) 

Jesus Walks on the Water - Matthew 14:22-33 (Listen from Bible 
audio or watch a clip) 

 
 22Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead 
of him to the other side, while he dismissed the crowd. 23After he had 
dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When 
evening came, he was there alone, 24but the boat was already a 
considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind 
was against it.  
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 25During the fourth watch of the night Jesus went out to them, walking 
on the lake. 26When the disciples saw him walking on the lake, they were 
terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear.  

 27But Jesus immediately said to them: "Take courage! It is I. Don't be 
afraid."  

 28"Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water."  

 29"Come," he said.  

   Then Peter got down out of the boat, walked on the water and came 
toward Jesus. 30But when he saw the wind, he was afraid and, beginning 
to sink, cried out, "Lord, save me!"  

 31Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little 
faith," he said, "why did you doubt?"  

 32And when they climbed into the boat, the wind died down. 33Then 
those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly you are the 
Son of God." 

DISCUSSION 
1. Why did God choose Peter? 
2. What did Peter learn about himself after this experience? 
3. What can Peter do to improve his discipleship with God? 
4. Why did God choose you to be a Knight of Eucharist? 
5. What have you learned about yourself that would contribute to your 
strength as a Knight of Eucharist? 
 
TEAM STUDY (15’) 
Each team is to read the following Bible segment on the life of Peter and 
reflect on the identity of a Knight of Eucharist and be prepared to share 
one answer from the following questions to the entire group. 
 
BECOMING A KNIGHT OF EUCHARIST - Read Peter Denies 
God and Repents 
(Matthew 26:69-75) 
 
Discussion Questions 
1. Why did Peter deny Jesus? 
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2. What leadership qualities did Peter exhibit in this story? 
3. Rate Peter as leader. (1 – 10 as 10 being best) 
4. How can this Bible segment help you better understand your role and 
identity as a Knight of Eucharist? 
 
BECOMING A LEADER – Read: Peter the Rock! (Matthew 16:18) 
Discussion Questions 
1. Why did Jesus anoint Peter as the leader of His Church? 
2. What did Jesus see in Peter? 
3. What did he do well? What didn’t he do well? 
4. How can this Bible segment help you better understand your role and 
identity as 
a Knight of Eucharist? 
 
BECOMING A LEADER – Read: Peter reach out to the Gentiles 
(Acts 10-1-33) 
Discussion Questions 
1. What did Peter dream while he was on the roof of a house in the city 
of Joppa? 
2. Who was Cornelius, and why was Peter sent to his home? 
3. Why did Peter know what his dream meant, after he visited the home 
of Cornelius? 
4. How can this Bible segment help you better understand your role and 
identity as a Knight of Eucharist? 
 
Wrap Up: (5’) 
Song 
Hiệp Sĩ, tiến bước vào đời: Thánh Thể Giêsu, lấy làm nguồn sống. 
 
ĐK: Này anh em ơi tay nắm tay, dấn thân phục vụ, Hiệp Sĩ sá chi thân 
mình. 
 
Hiệp Sĩ, tiến bước vào đời: Huynh Đệ, Bác Ái, Phục Vụ, Hiệp Nhất. 
 
Hiệp Sĩ, tiến bước vào đời: Phúc Thật Tám Mối. Theo lời Chúa phán. 
 
SUMMARY (10’) 
Peter had ups and downs throughout his discipleship as he strives to 
discover his identity and ultimate role in God’s eyes. There are times 
when he really earned kudos and there are times he made mistakes, but 
God chose him regardless to be the ROCK of His church. Together with 
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other disciples, Peter has made incredible differences and changed the 
world. 
 
In order to become Knight of Eucharist God wants us to be, we need to 
understand what our role and what our identity is as a Knight of 
Eucharist. We need to take on the example of Peter’s ministry to 
understand what our ultimate identity. 
 
Băng Reo (Spirit Cheer) 
Nguyện xin cho con - Mến Chúa 
Nguyện xin cho con - Yêu Người 
Nguyện xin cho con - Vững Tin 
Mên Chúa - Yêu Ngườ i - Vững tin - Nguyệ n xin! 
 
SPIRITUAL CHALLENGE 
Grab your Bible and journal. After you’ve taken a look at these stories, 
take a minute and record your responses to God in your journal, twitter 
or facebook and tag others Knight of Eucharist to share your responses. 
 
Becoming a Leader – Peter, Tend My Sheep - John 21:1-19 

1. What leadership qualities did Peter exhibit in this story? What 
leadership qualities do I exhibit in TNTT? 

2. How many times did Peter proclaim his faith to Jesus? How 
many times did I proclaim my faith to Jesus? 

3. Why did Peter put on his clothes before jumping into the sea? 
Why do I put on scarf before going to TNTT? 

4. Who is Peter? Who am I? 
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GIỚI THIỆU VỀ HIỆP SĨ 
KNIGHTS OF THE EUCHARIST 

 
 
THE VOCATION (ƠN GỌI) 
• To Know God… more (Để BIẾT Chúa…hơn) 
• To Love God… more  (Để MẾN Chúa …hơn) 
• To Serve God… more (Để PHỤC VỤ Chúa…hơn) 

 
THE MISSION (MỤC ĐÍCH) 
• To Unite with the Eucharist (Để Hiệp Nhất trong Thánh Thể) 
• To Protect the Eucharist (Để Bảo Tồn Thánh Thể) 
• To Spread the Eucharist (Để Truyền Bá Thánh Thể) 

 
To unite with Jesus in the Eucharist, with the universal Church 
and the Church in Vietnam, and with others 
 

To participate in the mission of the Church in today society 
 

 THE SPIRITUALITY (LINH ĐẠO) 
• The Eucharist (Thánh Thể) 

- through Living the Eucharistic 
Day 

 
THE SLOGAN (KHẦU HIỆU):  
• Dấn Thân 

- The Knights are invited to 
serve the Church and the 
country (of origin and county 
of citizenship) – Các Hiệp Sĩ được mời gọi để phục vụ Giáo hội 
và tổ quốc. 

- and to become the salt and light for the world – và trở thành 
muối và ánh sáng cho thế gian.  
 

THE SPIRIT (TINH THẦN) 
• Self abandon (xả kỷ) 

A knight of the Eucharist is invited: 
- to live a noble life -sống tinh thần cao thượng 
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- and to serve others with charity and humility – và để phục vụ 
mọi người với yêu thương và khiêm nhường. 
 

THE MAXIMS (CHÂM NGÔN) 
Charity (Bác Ái), Unity (Hiệp Nhất), Fraternity (Huynh Đệ), and Service 
(Phục Vụ):  They are the extensions of the 4 maxims: Prayer, Holy 
Communion, Sacrifice, and Do Good Deeds, the cores of TNTT’s 
Eucharist Day. 
 

Self-Improvement Stage Social Development Stage 
Age: 7-15 years old Age: 16 and older 
Approach: students are 
learning how to live the 
Eucharist day. 

Approach: Knights are invited 
to live the Eucharist day beyond 
their personal level, reach out to 
others, who are their brothers 
and sisters in Christ 

Prayer 
Pray for your own need 

Charity 
Continue to pray for your own 
need.  However, you are invited 
to pray for others:  sickness 
persons, friends, … who need 
your prayer 

Holy Communion 
Unite with Jesus, the 
Eucharist  via receiving the 
Holy Communion daily 
 

Unity 
Continue to receive the Holy 
Communion to unite with Jesus 
daily. The Church is One Body 
in Christ so that we are all 
united in Christ: 
• We bond together 
• We love one another.   
• We unify in one heart and 

one mind 
Sacrifice 
Your sacrifices are to let 
go your bad habits, 
laziness, games and TV 
times, things that keep you 
away from Christ. 

 

Fraternity 
Let go your ego, pride and learn 
how to accept and love others, 
even your enemies. 
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Do Good Deeds 
Do at least one good deed 
every day starting at home 
first such as helping 
parents: do your 
homework, laundry, clean 
house, clean dishes, 
babysit younger 
siblings,… 
 

Service 
Continue to do at least one good 
deed every day; however, you 
are invited to serve others with 
love and care.  You are called to 
serve not to be served. 
 

 

 
IDEOLOGIES (LÝ TƯỞNG): 
• 8 Beatitudes (8 Mối Phúc Thật)(Matthew 5:1-12)  

o Self-Mastery (Tu Thân - luyện tập nhân đức) 
 Blessed are the poor in spirit, for theirs is the 

kingdom of heaven. 
 Blessed are they who mourn, for they will be 

comforted. 
 Blessed are the meek, for they will inherit the land. 

o Faith exercise (Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ - sống 
yêu thương ) 
 Blessed are they who hunger and thirst for 

righteousness, for they will be satisfied. 
 Blessed are the merciful, for they will be shown 

mercy. 
o Imitation of Christ (Sống như Chúa) 

 Blessed are the clean of heart, for they will see God. 
 Blessed are the peacemakers, for they will be called 

children of God. 
 Blessed are they who are persecuted for the sake of 

righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. 
 

 THE IMAGE (CHÂN DUNG)  
• Image of Christ as a Servant (John 13, 1-20)  
• Be Salt and Light for the world (Matthew 5, 13) 
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HÀNH TRÌNH THĂNG TIẾN 
NGÀNH HIỆP SĨ 

(16 – 17 TUỔI) 
  
I. Vai Trò Của Các Em Ngành Hiệp Sĩ Trong Đoàn (Role of a 

Knight within the local chapter) 
 
1. Đoàn Sinh Ngành Hiệp Sĩ (Member of the chapter) 
2. Huynh Trưởng Tập Sự (Youth leader in training) 

 
II. Khả Năng Cần Có Để Giúp Đoàn (Necessary skills) 

• Kiến Thức Về Sinh Hoạt  (Knowledge of songs and activities) 
• Kiến Thức Về Chuyên Môn (Fluent w/ Morse, Semaphore, 

knots) 
• Căn Bản Về Nghiêm Tập   
• Kiến Thức Về Phong Trào (Knowledge about VEYS) 
• Kiến Thức Về Sư Phạm (Lesson preparation & teaching skill) 
• Kiến Thức Về Lãnh Đạo (Leadership skill) 

 
 III. Sinh Hoạt Cho Ngành Hiệp Sĩ (examples) 

• Xã Hội (Social):  
• Huấn Luyện Đoàn Sinh (Teaching skills) 
• Hành Chánh Đoàn (Administrative) 
• Phụng Vụ Trong Sa Mạc (Liturgy at camp) 
• Phụng Vụ tại Đoàn (Liturgy at your charter) 
• Project Management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

LIVING THE EUCHARISTIC DAY 
MORNING OFFERING 

I. Dấu Thánh Giá (Sign of the Cross) 
II. Morning Offering Prayer 

Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim 
Cực  Sạch Đức Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa: Mọi lời 
con  cầu xin / mọi việc con làm / mọi sự khó con chịu trong 
ngày  hôm nay / Cho được đền vì tội lỗi con / và cầu nguyện 
theo  ý Chúa / khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ. Con lại dâng  các 
sự ấy cho Trái Tim Chúa / có ý cầu nguyện cách riêng  theo ý 
Đức Giáo Hoàng. 

III. Hát: KINH DÂNG NGÀY 
Ngày nay con dâng cho Chúa 
Xin Chúa thương  nhận lòng trí chúng con 
Mọi cơn gian nan nguy khổ 
Chúng con xin cầu theo ý Đức Giáo Hoàng sớm hôm. 

IV. Kinh Lạy Cha, 3 Kính Mừng, Sáng Danh (Our Father, 3 Hail 
Mary, & The Glory Be) 

V. Act of Contrition / Kinh Ăn Năng Tội 
[Vietnamese] 
Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã 
dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, 
mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo 
buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con 
dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội 
cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. 
[English] 
O my God, I am heartily sorry for having offended you, and I 
detest all my sins, because of Your just punishments, but most of 
all because they offend You, my God, who are all-good and 
deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Your 
grace, to sin no more and to avoid the near occasion of sin. 

VI. Prayer-Reflection 
VII. Spiritual Communion Prayer 

Lạy Chúa Thánh Thể, con yêu mến Chúa, xin Chúa ngự vào tâm hồn 
con và ở lại với con luôn mãi.  Amen!   
[English] 
Lord Jesus, I love you with with my whole heart, please come into my 
heart and stay with me always. Amen! 
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VIII. Dấu Thánh Giá (Sign of the Cross) 
 

NOON PRAYER 
 

I. Dấu Thánh Giá (Sign of the Cross) 

II. Kinh Truyền Tin (The Angelus) 

[Vietnamese] 
- Ðức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Ðức 

Bà Maria  
· Và rất thánh Ðức Bà chịu thai bởi phép Ðức Chúa Thánh 

Thần.  
Kính Mừng Maria ........ Thánh Maria… 
 

- Này tôi là tôi tá Ðức Chúa Trời 
· Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.  
Kinh Mừng Maria ...... Thánh Maria… 
 

- Chốc ấy Ngôi thứ Hai xuống thế làm người 
· Và ở cùng chúng tôi.  
Kính Mừng Maria......... Thánh Maria… 
 

- Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng tôi 
· Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. 
 
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn 
chúng con là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền, mà biết thật 
Chúa Kitô là Con Chúa, đã xuống thế làm người, thì xin vì công 
ơn Chúa chịu nạn, chịu chêt trên cây Thánh Giá, cho chúng con 
ngày sau, khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công 
nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng ta. Amen.  
 
[English] 

The Angel of the Lord declared to Mary:  
And she conceived of the Holy Spirit.  

Hail Mary, full of grace, the Lord is with you; blessed are you 
among women and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy 
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Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour 
of our death. Amen.  

Behold the handmaid of the Lord: Be it done unto me according 
to Your word.  

Hail Mary . . .  

And the Word was made Flesh: And dwelt among us.  

Hail Mary . . .  

Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy 
of the promises of Christ.  
 
Let us pray:  

Pour forth, we beseech You, O Lord, Your grace into our hearts; 
that we, to whom the incarnation of Christ, Your Son, was made 
known by the message of an angel, may by His Passion and 
Cross be brought to the glory of His Resurrection, through the 
same Christ Our Lord. 

Amen. 

 
III. Examination of Conscience 

a. Act of Contrition 

IV. Prayer- Reflection 

V. Spiritual Communion (see above) 

VI. Dấu Thánh Giá (Sign of the Cross) 
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NIGHT OFFERING 
 

I. Dấu Thánh Giá (Sign of the Cross) 

II. Đọc Kinh Lạy Cha, 3 Kính Mừng, Sáng Danh (Our Father, 3 Hail 

Mary, The Glory Be) 

III. Xét Mình (Examination of Conscience) 

IV. Act of Contrition 

V. Prayer- Reflection 

VI. Viết Nhật Ký (Write Spiritual Journal) if possible 

VII. Spiritual Communion (see above) 

VIII.     Night Offering 

Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng lên Chúa, 
dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn. Các việc con làm, các 
lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua. Cùng 
với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao la. 
Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh. 
 

IX. Dấu Thánh Giá (Sign of the Cross) 
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GROUP DISCUSSION 
 

Theological Reflection 
The goal of theological reflection is the integration of theoretical 
learning (theory) and ministry (việc tông đồ). The individual in 
relation to the context is a central theme of this process. Small 
group interaction is the structure for learning in this method. 
Moreover, theological reflection creates a theory for the individual 
which unites personal issues of development and learning to 
group identity- Knight of the Eucharist. 
 

Method 
Instruction to the group  
1. This is a tool for personal growth. You get out of what you put 
in. 
2. Whatever happens in the group is confidential and does not go 
beyond the group. 
3. It is a reflective process. So we can expect periods of silence so 
that we can reflect and consider our individual response to what is 
offered in the group. 
4. There is no right or wrong to experience this. You are not here 
to give advice or judgments to other group members. So relax and 
share your insights about your own learning. We do not cross talk. 
We allow each other‟s experience to be shared with the group. 
5. The group leader will direct and facilitate the group. Your role is 
to do that as deeply and honestly as possible, so don‟t worry about 
manipulating your own experience to make the group function in 
any one direction or another. You are here to listen and share. 
 

Process 
 
Has there been an experience in my life that is like the 
experience shared? 
 
Is there an image or a quote that reminds you of this 
experience? (Shared his/her response.) 
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Is there any passage from Scripture that helps me to see more 
clearly how my faith is affected by this experience and symbol 
that I have spoken of? (Share response.) 
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NGHI THỨC TUYÊN HỨA  
ĐOÀN SINH NGÀNH HIỆP SĨ 

  
I. Công Bố Quyết Định Thăng Cấp: 
  
Ngành Trưởng: Kính thưa cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, Trợ Tá, quý 
Huynh Trưởng các cấp và toàn thể quý vị. 
  
Chiếu các điều khoản Nội Quy liên quan đến việc đào tạo và huấn luyện 
Đoàn Sinh các cấp thuộc Ngành Hiệp Sĩ trong Phong Trào Thiếu Nhi 
Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. 
  
Sau một thời gian huấn luyện Đoàn Sinh theo Chương Trình Thăng Tiến 
của Phong Trào và qua một khóa tĩnh huấn về ngành Hiệp Sĩ, con xin 
trình diện các em sau đây đã được tuyển chọn vào Ngành Hiệp Sĩ. 
  
(Khi nghe gọi tên, các em lần lượt lên xếp hàng đứng giữa cung thánh, 
xếp sao cho đều đặn và cân đối.) 
  
II. Lời Hứa Hiệp Sĩ: 
  
Cha Chủ Sự: Các con thân mến, màu khăn quàng các Đoàn Sinh Ngành 
Hiệp Sĩ đeo trên vai, màu nâu, tượng trưng cho dòng máu đức tin của các 
Thánh Tử Đạo đã đổ ra và chảy vào lòng đất mẹ, để nói lên lòng trung 
thành với đất nước và tình yêu Thiên Chúa. Vậy các con có biết khẩu 
hiệu của Ngành Hiệp Sĩ là gì không? 
  
Các em: Thưa, là DẤN THÂN. 
  
Cha Chủ Sự: Được lắm, các con hãy quỳ xuống tuyên hứa và dâng 
mình cho Chúa. 
  
(Các em quỳ hai gối xuống và đọc): 
  

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 
Là những Hiệp Sĩ của Chúa, con xin hứa sẽ trung 
thành với lý tưởng sống theo lời khuyên của Tám 
Mối Phúc Thật. 
 
Con xin đến dâng mình cho Chúa, luôn sống kết hợp 
với Chúa qua Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và 



22 
 

Làm Tông Đồ, để nhờ đó, con có thể Yêu Mến và Phụng Sự Chúa Kitô 
cũng như dấn thân giúp đỡ mọi người theo đúng châm ngôn của người 
Hiệp Sĩ là Bác Ái, Hiệp Nhất, Huynh Đệ và Phục Vụ. 
 
 
Lạy Mẹ Maria, lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống giữ 
lời hứa. Amen. 
  
(Tất cả đứng lên) 
  
III. Trao Khăn Quàng Và Cấp Hiệu 
  
Cha Chủ Sự: Với tư cách là Tuyên Uý Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (tên 
Đoàn……………...), cha chính thức nhận chúng con vào hàng ngũ Hiệp 
Sĩ của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Hãy nhận khăn quàng và cấp 
hiệu này là niềm vinh dự của người được Chúa chọn làm Hiệp Sĩ, chứng 
nhân Tin Mừng của Chúa. 
  
(Cha Tuyên Uý trao khăn quàng và cấp hiệu, trong lúc đó hát Hiệp Sĩ 
Ca. Nếu đông, các Trưởng trong Ban Quản Trị Đoàn có thể giúp cha 
Chủ Sự trao khăn quàng và cấp hiệu. Xong xuôi, Ngành Trưởng hô cho 
các em chào cha chủ sự, rồi quay xuống chào cộng đoàn rồi cho các em 
về chỗ.)  
  
 
 
 
Lưu ý cách chung cho các Đoàn Sinh được thăng cấp: 

• Nghi thức cần được tập dượt và chuẩn bị kỹ lưỡng. 
• Nghi thức thăng cấp này nên tổ chức trong Thánh Lễ dành 

riêng cho Thiếu Nhi hoặc trước khi Chầu Thánh Thể. 
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HIỆP SĨ CA 
  
  

TÂN HIỆP SĨ CA  
1. Hiệp Sĩ, tiến bước vào đời. Thánh Thể Giêsu, lấy làm nguồn sống 
ĐK: Này anh em ơi tay nắm tay, dấn thân phục vụ, Hiệp Sĩ sá chi thân 
mình. 
2. Hiệp Sĩ, tiến bước vào đời. Huynh Đệ, Bác Ái, Phục Vụ, Hiệp Nhất 
3. Hiệp Sĩ, tiến bước vào đời. Phúc Thật Tám Mối. Theo lời Chúa phán. 
 
HIỆP SĨ THÁNH THỂ 
Hiệp Sĩ Thánh Thể của Chúa dấn thân vào đời. Dựng xây bác ái, yêu 
Chúa yêu người khắp nơi. Cùng hiệp nhất, trung kiên nguyện theo Chúa 
chằng rời. Đồng một lòng xây đắp đức tin sáng ngời. 
Hiệp Sĩ Thánh Thể của Chúa muối men cho đời. Noi gương các thánh, 
liên kết huynh đệ khắp nơi. Phục vụ Chúa, anh em, cùng xây đắp nước 
trời. Và cùng Mẹ, Hiệp Sĩ dấn thân vào đời. 
 
  
THẮP LÊN NGỌN ĐÈN 
Thà thắp lên ngọn đèn, còn hơn ngồi trong bóng tối. Anh em ta ơi đi xây 
dựng một thế giới mới. Thà thắp lên ngọn đèn, còn hơn ngồi trong bóng 
tối. Anh em ta ơi thề một lòng đắp xây ngày mai. 
Bao gian lao dần qua, luôn vững lòng tiến bước trên đường xa. Tương lai 
đang chờ ta sông núi này quyết đắp xây sơn hà. Dù trở ngại nguy khó, ta 
kiên gan vượt qua. Dù thất bại chua xót, luôn vững tin lòng ta. 
Thà thắp lên ngọn đèn, còn hơn ngồi trong bóng tối. Tương lai của ta 
đang còn chờ tay ta vun xới. Thà thắp lên ngọn đèn, còn hơn ngồi trong 
bóng tối. Đứng lên bạn ơi ngọn đèn hồng thắp sáng niềm tin. 
  
ĐƯỜNG ĐI KHÔNG KHÓ 
Đường đi khó (đường đi không khó). Không khó vì ngăn sông cách núi 
mà khó vì lòng người ngại núi e sông (mà khó vì lòng người ngại núi e 
sông). 
Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người 
ngại núi e sông. Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi nhưng 
khó vì lòng người ngại núi e sông.  
Anh em ta ơi, đường dài còn dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều nguy khó. 
Kiên gan, kiên gan, anh em ta ơi, quyết tâm vượt qua 
  
RA KHƠI VỚI ĐỨC KITÔ 
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Dô dô dô dô, dô hò dô dô hò. Anh em ta ra khơi cùng với Đức Kitô. Anh 
em ta ra khơi để đón ánh nắng vui. Anh em ta  ra khơi để hát tiếng kêu 
mời. Anh em ta  ra khơi thả lưới, lưới muôn người. Dô dô dô dô dô, hò 
dô dô hò. 
Thuyền ta đi băng qua gió mưa gần xa. Thuyền ta đi băng qua thế gian 
phù hoa. Anh em ta không lo vì trong Giêsu Kitô thì ta hiên ngang hô to: 
Lời tuyên xưng cứu độ. Dô dô dô dô dô, hò dô dô hò. Anh em ta ra khơi 
vì chính Nước Trời. 
 
ĐI DỰNG NIỀM TIN 
Bình minh đem theo tiếng ca mặt trời. Hó lơ hò lơ hó lơ hò lơ. Cùng 
nhau ra đi hát lên người ơi. Hó lơ hò lơ hó lơ hò lơ. Đi trong Gia-Vê 
Thiên Chúa các cơ binh. Ta luôn trung kiên như thấy Đấng vô hình. Đi 
trọn đời mình. Đi dứng niềm tin. Đi dìu người trần. Đem vào thần linh.  
Và trong khung trưa nắng thiêu mặt người. Hó lơ hò lơ hó lơ hò hơ. Dồn 
chân ra đi bước nhanh người ơi. Hó lơ hò lơ hó lơ hò lơ.  
Và khi đêm buông tối đen cuộc đời. Hó lơ hò lơ hó lơ hò lơ. Làm như 
sao xa sáng lên người ơi. Hó lơ hò lơ hó lơ hò lơ.  
  
LẠI ĐÂY BẠN ƠI 
Lại đây bạn ơi, nắm tay trong niềm thương. Khơi thêm tin yêu, ta cùng 
nhau trao lời thân ái. Lại đây bạn ơi, mến thương nhau nhiều hơn. Cho 
tình Bác ái vững bền không bao giờ phai.  
Lại đây bạn ơi, hát lên câu hò khoan. Cho tim rung lên muôn nhịp, cho tơ 
đàn thanh thoát. Lại đây bạn ơi, nói nhau câu chuyện vui. Cho tình 
thương mến, trao về nhau thêm mặn mà.  
Lại đây bạn ơi, chúng ta con Rồng Tiên. Quang Trung, Trưng Vương, 
Ngô Quyền oai danh lừng muôn kiếp. Lại đây bạn ơi, khó nguy ta bền 
gan. Gương hùng anh nước Nam còn ghi trong sử xanh.  
  
ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG 
Đường gai đá là đường luyện chí khí, đường gian lao là đường rèn tâm 
trí, thế thì đường hoa lá là đường vào tăm tối, đường êm mát xui đời 
người vào suy vong.  
ĐK: Ta đi trên đường quê hương ta đi về hướng gió chiều đượm tình 
người mình thương yêu nhau. Ta đi trên đường quê hương khô thiếu giọt 
mưa thấm mềm một lần thôi, suốt tận con tim. 
 
GẦN NHAU 
ĐK: Gần nhau, trao cho nhau, yêu thương tình loài người. Gần nhau, trao 
cho nhau, tin yêu đừng gian dối. Gần nhau, trao cho nhau, ánh mắt nhân 
loại này. Tình yêu, thương trao nhau, xây đắp trên tình người.  
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1. Cho dù, rừng thay lá xanh đi. Cho dù, biển cạn nước bao la. Ta vẫn 
yêu thương nhau mãi mãi. Gần nhau . . .  
2. Cho dù, đồi hay núi di đi. Cho dù, bầu trời thiếu mây bay. Ta vẫn yêu 
thương nhau mãi mãi. Gần nhau . . .  
Cho dù, mùa xuân thiếu hoa tươi. Cho dù, rừng ngàn thiếu muông chim. 
Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi. Gần nhau . . .  
  
 CHỨNG TÁ TIN MỪNG 
Ta đi về miền ruộng nghèo. Ta đi về thành thị buồn. Ta đi cho tiếng nấc 
đêm đen không còn. Ta đi làm chứng nhân cho Giê-Su đến cùng thế giới. 
Niềm tin ta mang trong tim là trái tim ngây ngất tình yêu.  
Ta đi vào lòng cuộc đời. Ta đi rộn dẹp tình người. Ta đi như tiếng hát 
cao lên vời vợi. Ta đi làm chứng nhân cho yêu thương đi vào thế giới. 
Niềm tin đi xây tương lai là mắt môi chan chứa niềm tin.  
  
NỐI VÒNG TAY 
Đây tay tôi nối liền tay anh, đây tay anh nối liền tay chị. Tay chúng mình 
ngàn bàn tay, vạn bàn tay, triệu bàn tay giơ cao ú u ù. Đây tay anh tay tôi 
nối liền. Đây tay chị tay anh tay tôi. Tay chúng mình nối lớn, mình nối 
rộng vòng tay, cho yêu thương khắp trên địa cầu ở trong một vòng tay. 
(cho yêu...)  

  
XUỐNG ĐƯỜNG 
Chúng tôi xuống đường vì Đức Ki-Tô. Hét lớn tin mừng cứu chuộc. Hỡi 
loài người này hãy im nghe. Hỡi loài người này Chúa yêu ta.  
Trên đồng xanh bao la (u oa). Trên rừng sâu biển cả (u oa, u oa). Trong 
cuộc đời xa hoa (u oa). Trong lao tù mệt lả (u oa, u oa). Trong thành phố 
(hự). Trong làng quê (hự). Trong nhà máy (hự). Trên sân ga (à a a hay).  
Người đã nói hôm xưa (u oa). Trong một chiều vàng úa (u oa, u oa). Hãy 
rao cho muôn dân (u oa). Tin mừng của Thiên Chúa (u oa, u oa). Tin thật 
mới (hự). Tin thật xa (hự). Ai thành tín (hự). Sẽ được tha (à a a hay).  
Người đã chết cho ta (u oa). Trên thập hình khổ giá (u oa, u oa). Trong 
một lần thương đau (u oa, u oa). Trong muôn lần đổ máu (u oa, u oa). 
Mới gục xuống (hự). Nên làn da (hự). Tim gục xuống (hự). Yêu bao la (à 
a a hay).  
Giữa sao trời lấp lánh (u oa). Giữa vũ trụ cao xanh (u oa, u oa). Giữa 
cuộc đời tranh đấu (u oa). Muôn màu cờ chói lòa (u oa, u oa). Trong 
thanh bình (hự). Trong đao búa (hự) Trong âm thầm (hự). Trong hoan ca 
(à a a hay).  
  
HÀNH TRANG TUỔI TRẺ 
Với gói hành trang, tôi lên đường tìm Chúa Ki-Tô. Với gói hành trang, 
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tôi lang thang tìm con Thiên Chúa. Hai ngàn năm đã qua đi rồi. Giờ này 
Người ở đâu? Giờ này Người ở đâu? Trong rạp hát hay trong phòng trà. 
Trong cư xá hay đêm màu hồng. Người ở đây giữa chợ đời không cơm 
áo giữa chợ đời hôm nay.  
Giữ vững niềm tin, tôi đã gặp được Chúa Ki-Tộ Giữ vững niềm tin, tôi 
hân hoan gặp con Thiên Chúa. Không hề chi với đôi chân gầy. Vì Người 
là tình thương. Vì Người là tình thương. Không đài cát xa hoa lụa là. 
Không gươm giáo không gây hận thù. Người ở đây giữa chợ đời không 
cơm áo giữa chợ đời hôm nay.  
  
CHÚA Ở ĐÂU 
Anh hay chị hãy chỉ cho tôi, rằng Thiên Chúa chúng ta giờ này, Người ở 
đâu? Người ở đâu? Nơi thôn quê lấm lem bùn lầy, hay trong nơi phố 
đông chật người. Anh hay chị hãy chỉ cho tôi. rằng Thiên Chúa chúng ta 
giờ này. Người ở đâu? Người ở đâu? Trong Ho-tel sáng ánh đèn mầu, 
hay trong nơi quán đêm mầu hồng. Người ở đâu? Người ở đâu? Người ở 
đâu? Anh hay chị hãy chỉ cho tôi\. Anh hay chị hãy nhớ giùm tôi rằng: 
Cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có nơi gối đầu 
qua đêm.  
  
CHÚA TÔI NGƯỜI VIỆT NAM 
Chúa tôi người Việt Nam, không cửa nhà không giường nệm chăn êm. 
Chúa tôi người Việt Nam, không bạc tiền, không đền đài  quyền quý. 
Người ở đó, nông phu già một buổi sáng trâu ra đồng mạ lên lúa xanh. 
Chúa tôi người Việt Nam không quản ngại nắng bốn mùa. Chúa tôi là 
người Việt Nam không quản ngại gió bốn phương. Chúa tôi dù ở đâu 
mang hình hài nào cũng là người Việt Nam tôi. Chúa tôi dù ở đâu mang 
hình hài nào cũng là người Việt Nam tôi. 
  
THAO THỨC ĐÊM TRƯỜNG 
Trong đêm u tối có bao lời trăn trối. Trong đêm u tối có bao lời trối trăn. 
Hôm nay với bao nhiêu giờ qua tôi đã, hôm nay với bao nhiêu giờ qua tôi 
đã (á a a à à) làm đượcgì? Cho quê hương tôi giàu hay nghèo? Cho thế 
giới hòa bình hay rắc gieo hận thù? Suốt đêm trường, suốt đêm trường, 
suốt đêm trường với tiếng thở dài! 
  
HÃY CÙNG TÔI 
Anh hay chị hãy cùng tôi, ta đứng lên đi xây tình tình người.  Anh hay 
chị hãy cùng tôi, ta đứng lên xây dựng ngày mai.  Với bàn tay anh xây 
đắp đời, với tình thương tôi đến với  đời. Và chúng ta cùng tiến lên đi 
dựng ngày mai.  
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VIỆT NAM 
Việt Nam, Việt Nam, nghe tự vào đời, Việt Nam hai câu nói trên vành 
nôi, Việt Nam nước tôi. Việt Nam, Việt Nam tên gọi là người, Việt Nam 
hai câu nói sau cùng khi lìa đời. 
Việt Nam đây miền xinh tươi, Việt Nam đem vào sông núi Tự Do Công 
Bình Bác Ái muôn đời. Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam kêu 
gọi thương nhau, Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu. 
Việt Nam trên đường tương lai, lửa thiêng soi toàn thế giới, Việt Nam ta 
nguyền tranh đấu cho đời. Tình yêu đây là khí giới, tình thương đem về 
muôn nơi, Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người. 
Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam Quê hương đất nước sáng ngời. Việt 
Nam, Việt Nam, Việt Nam muôn đời. 
  
THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM 
1. Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì 
không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, 
hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho lòng hận 
thù trôi xa. Chim trên đồng chim trên non, chim tung cánh xóa tan sương 
mù. Chim trong hồn chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. 
2. Hoa cúc vàng trên sân anh, xinh như áo mới em ngày nào.  Hoa thắm 
hồng trên quê anh, xinh như má thắm em ngày xanh.  Nắng lên đi, nắng 
lên đi, nắng lên hồng nụ cười quê em. Nắng  lên đi, nắng lên đi, nắng lên 
hồng ruộng mạ xanh thêm. Hoa tim người hoa yêu thương, hoa thơm 
ngát thế gian đêm buồn.  Hoa trên đời hoa trên môi, ôi thương quá cánh 
hoa Việt Nam. 
  
HÀNH TRANG LÊN ĐƯỜNG 
Hành trang tôi mang trên vai lên đường đi về quê trời. hành  trang tôi 
mang trên vai đi khắp nẻo đường Việt Nam. Hành  trang tôi mang trên 
vai đi khắp nẻo đường đời.  
Là ối a Tin  Mừng, là ối a tình yêu, Tin Mừng, tình yêu.  
  
QUÊ HƯƠNG TÔI 
1. Quê hương tôi từ Bắc vào Nam uốn khúc rồng vàng, bên bờ biển Thái 
Bình. Quê hương tôi đồng lúa mầu vàng mầu da phơi phới, nắng ấm bao 
nhiêu tình. 
ĐK: Bao giờ hòa bình về, bao giờ cho toàn dân ấm no. Bao giờ vui về 
thôn quê, bao giờ phố phường vang tiếng hò. 
2. Quê hương tôi Miền Bắc tràn lan sức sống sông Hồng, bốn mùa lá 
thay mầu. Quê hương tôi là dẫy Trường Sơn tựa lườn xương sống, xương 
sống con rồng chầu. 
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3. Quê hương tôi ngàn bóng dừa xinh những tiếng ca tình vang dội Biển 
Hương Bình. Quê hương tôi đồng lúa miền Nam, dịu dàng bát ngát, reo 
hát câu no lành. 
  
ĐI TÌM CHÚA 
Kìa đoàn người què rủ nhau đi lang thang, khập khiễng khắp lối xóm, lê 
bước các nẻo đường. Và một đoàn người mù sống trong âm u, đang dẫn 
nhau đi tìm, tìm Giê-Su Cứu Thế.  
Kìa đoàn người cùi toàn thân nghe tanh hôi, lở loét khắp mắt mũi, đang 
bước đi trên đường. Và đoàn người tật nguyền tứ chi run run, chân bước 
đi xiêu vẹo , tìm Giê-Su cứu chữa.  
  
YÊU QUÊ HƯƠNG 
Ta mang nặng tình yêu quê hương. Lòng lưu luyến mỗi khi chiều về. 
Nhìn quê hương trăm nét yêu thương. Ta hát vang ca khúc nhạc yêu. 
(Hát lần 2 và kết: Ta hát vang ca khúc nhạc vàng) 
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