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hiều thứ 7 ngày 20/11/2021, đoàn thiếu nhi Thánh Thể Đoàn Kitô Vua của giáo xứ 

VN Paris đã dâng Thánh lễ mừng kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, quan thầy bảo trợ của 

Đoàn.  

Cũng như mọi năm, đây là dịp Đoàn làm nghi thức quàng khăn đội trưởng đội phó cho các 

em được chọn, sau khoá sa mạc huấn luyện đội trưởng đội phó vừa qua tại tu viện Notre Dame 

de l’Ouÿe vùng 91, và đặc biệt hơn nữa, Thánh lễ hôm nay kết thúc năm Hồng ân kỷ niệm 35 

năm ngày thành lập Đoàn. 

 

Đọc lại cuốn kỷ yếu 35 năm, trong đó nhật ký đã ghi : "Sau một thời gian thăm dò, và nhất là 

sau 3 ngày học hỏi nghiên cứu tại Conflans cuối tháng 8/1985, Cha Giuse Đinh Đồng Thượng 

Sách và hơn 10 trại sinh đã đi đến quyết định cụ thể là thành lập Đoàn TNTT tại Giáo xứ Việt 

Nam Paris". Sau một thời gian cưu mang, chuẩn bị và 1 năm sinh hoạt tại giáo xứ với 4 thời 

điểm vào chiều thứ bảy: việt ngữ, giáo lý, sinh hoạt đoàn đội và Thánh Lễ, ngày 22 tháng 6 

năm 1986, Đoàn Kitô Vua đã chính thức ra mắt tại công trường của Giáo Xứ, mở đầu và làm 

nền tảng cho các phong trào thiếu nhi Thánh thể tại các cộng đoàn Việt Nam khác tại Pháp 

tiếp bước. 

 

Như cha Gioan Vũ Minh Sinh, tuyên úy và linh hướng của Đoàn đã ghi trong lời mở đầu cuốn 

kỷ yếu và hôm nay trong Thánh Lễ ngài cũng đã nhắc lại : ‘‘Đã 35 năm, hết thảy đều là khí 

cụ hữu dụng của Đấng đã nói ‘‘Ta là Bánh Hằng Sống’’. Tất cả là Hồng ân, xin tạ ơn Chúa 

Giêsu Thánh Thể, nguồn sống của chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, chúng con yêu mến 

Chúa, xin Chúa ngự trị giữa phong trào, và ở lại với Phong trào chúng con luôn mãi.’’ 

C 



 

Đúng 17 giờ, ca đoàn cất lên tiếng hát ‘‘Hãy đến Tung Hô Chúa, reo mừng Đấng cứu thoát 

ta’’ và mời gọi cộng đoàn ‘‘Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, 

dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa’’. Lá cờ Đoàn theo cây Thánh giá tiến lên cung thánh, theo 

sau là một đoàn hùng hậu các anh chị huynh trưởng (gần 40), các em giúp lễ, hai thầy phó tế 

vĩnh viễn cùng hai cha đồng tế cho Thánh Lễ. 

 

Mở đầu Thánh lễ, Cha linh hướng Gioan Vũ Minh Sinh thay mặt Đoàn TNTT cám ơn sự hiện 

diện của cha giám đốc Gilbert Nguyễn Kim Sang, vì niềm ưu ái và sự giúp đỡ tận tình của 

ngài trong suốt năm hồng ân kỷ niệm 35 năm với bao nhiêu sinh hoạt trong cũng như bên 

ngoài giáo xứ và nhận lời chủ tế Thánh lễ hôm nay.  

Cha linh hướng cũng đặc biệt dành lời cảm ơn chân thành đến các huynh trưởng đang đứng 

vây quanh bàn thờ, về lòng nhiệt thành, về sự tận tụy hy sinh giờ giấc cũng như sức lực cho 

phong trào, không quản ngại để vượt qua khó khăn trong những ngày tháng vừa qua, có thể 

nói các huynh trưởng là thành phần nòng cốt, trụ cột giữ vững cho phong trào lớn mạnh, giúp 

các em thiếu nhi mỗi ngày hiểu rõ và sống đức tin vững vàng hơn. 

Cha Giám đốc mời cộng đoàn bước vào Thánh lễ với lời Nguyện xin Chúa Ki-tô Vua vũ trụ 

luôn ngự trị trong tâm hồn các em thiếu nhi và xin Ngài phù giúp các em để các em luôn là 

những chiến sĩ can trường của Ngài trong niềm tin và trong tình yêu vào Đức Kitô. 

 

Trong phần phụng vụ lời Chúa, 

Từ đầu năm nay, có một thay đổi nho nhỏ là các bài đọc thánh thư và phúc âm, thay vì chỉ 

được nghe bằng tiếng việt, các em thiếu nhi sẽ được nhìn thấy trên hai màn ảnh lớn hai bên, 

phúc âm và các bài thánh thư bằng pháp ngữ, với hy vọng các em sẽ hiểu được rõ hơn những 

điều mà giáo hội muốn truyền dạy qua các bài này. 

 

Bài giảng của cha giám đốc tập trung vào hình ảnh của hai vị vua : vua trần thế với bao uy 

quyền thể hiện qua chiếc vương miện trên đầu, chiếc áo long bào khoác lên mình và phương 

trượng cầm tay, trong khi đó chúa Kitô Vua, không có gì, trần trụi và đau đớn, lại bị đóng 

đinh trên thập giá. Cha nhắc lại phúc âm thánh Gioan hôm nay, mô tả lại sự việc ngài không 

tự mình tuyên xưng là vua, nhưng chính ông Philatô đã đặt câu hỏi và ngài trả lời :  ''Chính 

ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho 

sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” 

 



Nên Ngài là vua của công lý và sự thật, đem công bằng đến qua cái chết trên cây thập giá. 

Ngài đến để xoá bỏ hận thù, nên Ngài là Vua của hòa bình. Là công dân của ngài, chúng ta 

phải sống cho xứng đáng : Sống với Đức Kitô, theo Đức Kitô và trong Đức Kitô. 

 

Phần phụng vụ Thánh thể, các em thiếu nhi rất sốt sắng, trang nghiêm tham dự vào bữa tiệc 

Thánh, vì phong trào đã nhận chúa Giêsu Thánh thể là nguồn sống thiêng liêng, là trung điểm, 

là lý tưởng cho phong trào mình. 

Các em cũng không quên cầu nguyện xin chúa Giêsu Thánh Thể, ban cho cha tuyên úy tiên 

khởi của Đoàn là cha Giuse Đinh Đồng Thượng Sách cũng thuộc dòng Thánh thể nhiều sức 

khoẻ và bình an trong thời gian hưu dưỡng của ngài. 

 

Phần rước lễ, các em thiếu nhi rất sốt sắng đón nhận Thánh thể, bánh hằng sống vào lòng 

trong lúc ca đoàn xướng lên bản nhạc "Chúa trong lòng con" của Lm Thái Nguyên, các em 

cảm nghiệm thấy được ''Trong tim con tràn dâng khôn vơi, bao no say muôn lời ân phúc'' và 

''con chẳng là gì Chúa ơi .. Ngài là tất cả trong con, cho con được chìm sâu trong Ngài''. 

 

Tiếp đến là nghi thức quàng khăn Đội trưởng Đội phó cho các em được chọn sau khoá huấn 

luyện sa mạc vừa qua, lá cờ Đoàn được nâng cao bên bàn thờ, các anh chị huynh trưởng từng 

ngành lên xướng danh từng em Đội trưởng Đội phó của từng đội, từ nhỏ đến lớn, từ thiếu nhi 

cho đến hiệp sĩ. 

Từng em được xướng danh tiến lên đứng xếp thành hình chữ U vây quanh bàn thờ; 

 

 

 



Trước khi bắt đầu nghi thức, cha tuyên úy linh hướng Đoàn nhắc lại một lần nữa lời cảm ơn 

đến các phụ huynh đã không quản ngại đường xá xa xôi để đưa đón con em đến tham dự trại 

sa mạc vừa qua, trên 150 em tham dự, điều đó cũng chứng tỏ, phụ huynh cũng là một lực 

lượng hậu phương rất quan trọng để nâng đỡ phong trào.  

Sau lời nguyện mở đầu nghi thức của Cha Tuyên Úy, mỗi em được nhận một cây nến thắp 

sáng từ ngọn nến phục sinh, như là nguồn sức mạnh siêu nhiên giúp cho các em hoạt động 

tông đồ hữu hiệu trong đội của mình và cùng hô to khẩu hiệu quyết sống đời : Cầu nguyện, 

Rước lễ, Hy sinh và làm Tông đồ. 

 

Các em quỳ xuống, cùng đọc chung với nhau lời nguyện tông đồ. 

 

Cha tuyên úy thay mặt Đoàn chính thức nhận các em làm việc tông đồ trong chức vụ ĐTĐP, 

các em tắt nến, đứng lên trong tư thế sẵn sàng đón nhận và từng em được cha Tuyên Úy đến 

trao và quàng khăn lên vai cho, cũng như sau đó trao cờ đội cho các em đội trưởng, trong lúc 

ca đoàn và cả cộng đoàn cùng cất lời hát Kinh Đội trưởng : 

Nguyện xin Giêsu anh cả từ nhân, 

ngày đêm ban xuống muôn ơn phúc cho đội của con. 

Giúp cho đoàn con nên những Tông Đồ nhiệt thành, 

mở rộng nước Chúa cứu rỗi các linh hồn. 

Đời con hy sinh nguy khó chẳng nề. 

Bền tâm bác ái yêu Chúa yêu người thiết tha. 

Rước lễ mỗi ngày dâng lên Cha tất cả cuộc sống. 

Xứng danh Tông Đồ của Chúa Giêsu. 

 

Cha tuyên úy ban phép lành kết thúc nghi thức 

 

Anh đoàn trưởng xin mọi người cùng cầu nguyện cho các em trong nhiệm vụ mới được giao 

phó, để các em có đủ nghị lực giúp đỡ các trưởng trong sinh hoạt hàng tuần, không phải để 

lãnh đạo nhưng để phục vụ giúp mỗi người trong đội mình cùng tiến và cám ơn Cha giám đốc 

đã lo lắng và chăm lo giúp đỡ Đoàn trong năm hồng ân qua. 

 



Cha giám đốc đáp lời bằng cách xin Chúa chúc lành cho các em ĐTĐP trong nhiệm vụ mới, 

để cùng phục vụ nhau trong tình thương của Chúa Kitô, Vua Vũ trụ. 

 

Kết thúc Thánh Lễ, cha Tuyên Úy mời mọi người cùng đọc 1 kinh kính mừng dâng lên Mẹ 

Maria và cả cộng đoàn cùng vỗ tay theo nhịp đàn, nhịp trống, nhịp guita violon cùng cất tiếng 

hát : "Chúng con xin ngợi khen Cha! Chúng con xin tạ ơn Người. Bây giờ và mãi mãi. Al-le-

lu-ia!" 

 

*** 

Sau Thánh Lễ, các anh chị phụ huynh mỗi người ít nhiều đã góp phần làm một bữa tiệc nho 

nhỏ  để chia sẻ và chung vui với Đoàn. 

 

 

 

 

 

Lương Công Bình 


