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Ignatian to Tntt Spirituality



• Post-pandemic


• What are we good at?


• Pope Benedict, “The Church does not grow through converting, she grows by 
attraction” 

Context 



How are we going to make Tntt attractive?  



What do we have?

1. Khau Hieu


2. Kinh, Bai Hat


3. Programs: SNTT, Samac Huan Luyen



i. Bai Hat HT: Lạy Chúa Giêsu Huynh Trưởng Tối Cao, xin dạy con biết hy sinh cao 
thượng, phụng sự Chúa và giúp ích mọi người.  Xin dạy con biết hy sinh không 
cần báo đáp, luôn xông pha không ngại bão táp, đẹp ý Cha trên trời, trong Unh 
thương yêu hết mọi người. 

iii. Kinh HT: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,Con xin đến dâng mình làm Huynh Trưởng 
trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, con muốn tập cho các em biết tận Unh 
yêu mến và kết hợp với Chúa, biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc, qua đời sống 
CẦU NGUYỆN, RƯỚC LỄ, HY SINH và LÀM TÔNG ĐỒ. Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy 
con chỉ có thể thực hiện được, khi nào con nên toàn thiện như Chúa, khi nào con 
hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con.  Lạy Mẹ Maria, nhờ 
Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa. Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp 
con sống trung zn và can đảm trên bước đường hy sinh phụng sự Chúa. Amen.

Kinh, Bai Hat 



i. Kinh Dang Ngay (In-line): Ngày nay con dâng cho Chúa, xin Chúa thương nhận lòng trí 
chúng con.  Mọi cơn gian nan nguy khó, chúng con xin cầu theo ý Đức Giáo Hoàng 
sớm hôm. 

iii. Ruoc Le Thieng Lieng (Desire from the heart): Lạy Chúa Thánh Thể, con yêu mến 
Chúa, xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi. Amen. 

v. Kinh Dang Dem (Gra�tude in ac�on): 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.

Song Ngay Thanh The



i. Bai Khoa 
ii. Hanh Trinh Duc Tin 
iii. Lua Thieng

Samac Huan Luyen



a. Objec�ve statement: “You are invited and chosen to co-labor with 
Christ to spiritually form children becoming Christ-like figures in the 
world” 

c. Principle: Igna�an Spirituality  

e. Programs: SNTT, Samac Huan Luyen

Vision 



Why Igna*an spirituality is a principle?



Igna%an to Tn*

Find (See, Seek) God in all things 

Contempla*on in ac*on  

Discernment

AMDG



Find God in all things

“God makes things in such a way to 
show that he exists, is alive and at work”



Cura Personalis



Contemplation in action

“See God in real ;me ac;on”

To love
To be 

To see 



Examen



Ignatian Meditation 

Imagination and Senses



Discernment

Identify which spirit is at work



Discernment
1. Rules of Discernment 
2. Dynamic of SNTT 
3. Spiritual Direction 



AMDG (Ad Majorem Dei Gloriam)

Love and love more



Conclusions
1. Tntt programs


2. Ignatian principle


3. Mission objective


“You are invited and chosen to co-labor with Christ 
to spiritually form children becoming Christ-like 
figures in the world”  


