
          Ca đoàn Têrêxa thành lập tính đến nay đã chín năm (09-2004), và chọn Thánh 

Têrêxa Hài Đồng Giê-Su làm Thánh Quan Thầy – ngày lễ Kính Thánh Têrêxa Hài Đồng 

Giê-Su là ngày 1 tháng 10 hàng năm.  

Tôi nhớ vào thời gian sơ khai, Cha cựu Quản nhiệm Trịnh Ngọc Danh đã gọi 

điện thoại và mời tôi giúp thành lập ca đoàn Giới Trẻ và tập hát cho các em. Tôi thật ngỡ 

ngàng  vì Cha vừa về Cộng Đoàn đã để ý đến nhu cầu sinh hoạt cần thiết cho giới trẻ, lại 

ngạc nhiên hơn vì Cha mời tôi: một người hát không hay, đàn không giỏi, nhạc lý thì 

học chưa đến đâu… Tôi ngần ngại rồi từ chối, Cha đã nhắc tôi: “Chị cầu nguyện để 

Chúa Thánh Thần soi sáng cho chị. Làm việc nhà Chúa rất cần lòng nhiệt thành, tin 

tưởng và phó thác. Chị cố gắng làm hết s c mình, phần c n lại để Ch a lo . Tôi hẹn sẽ 

nói chuyện lại với Cha. Thời gian ấy Bác Triệu Ngọc Toàn làm chủ tịch, biết ý định của Cha muốn thành lập 

một ca đoàn Giới Trẻ, để giúp các em tham dự thánh lễ một cách sốt sắng hơn trong lời ca tiếng hát của mình. 

Cha cựu Quản nhiệm Trịnh Ngọc Danh, Bác Triệu Ngọc Toàn (cựu chủ tịch đã quá cố), và anh Nguyễn công 

Trí cựu phó chủ tịch thời bấy giờ đã khuyến khích và nâng đỡ tôi rất nhiều trong vai trò tập hát cho các em. 

Cuối cùng tôi đã nhận lời trong sự tin tưởng và phó thác vào Ơn Thánh Ch a 

          Ca đoàn Têrêxa hát lễ mỗi tháng một lần vào Chủ Nhật tuần th  hai trong tháng. Và tập hát vào tối  

th  Bảy trước ngày Chủ Nhật hát lễ. Những ngày tháng đầu, nhận lời mời gọi tích cực của Cha Danh, anh    

Nguyễn Vỹ Diên Linh 



Phi X ng đã gi p tôi rất nhiều và giúp tập cho các 

em trong ban nhạc, anh Đặng Lộc gi p đàn bass. Ca 

đoàn được thành hình với khoảng 15 ca viên, độ tuổi 

từ 7, 8 đến 15, 16. Giai đoạn này cũng có một số em 

tham gia trong ban nhạc như: em Chris đánh trống, 

em Huy, Theresa đàn piano, em Tuấn thổi kèn 

clarinet, em Gerard kéo violin…thời gian sau đó có 

thêm anh  ũ Bảo đàn guitar gi p các em, bên cạnh 

đó có chị Thu Vân giúp làm thủ quỹ lo th c ăn, 

nước uống cho các em khi tập hát tối Th  Bảy. 

Những năm đầu vì chưa có được nhiều kinh nghiệm, 

tôi cũng rất “l ng t ng  trong việc tập các em hát. 

Vì là hát cho lễ Giới Trẻ nhưng cũng có người lớn 

tuổi tham dự, nên tôi cần chọn bài hát dung hoà giữa 

tiếng Anh và tiếng Việt, giữa vui nhộn và nhẹ 

nhàng…bài hát tiếng Anh thì các em hát mạnh dạn 

và thích hơn, bài hát tiếng Việt thì các em có phần rụt rè. Mỗi lần tập hát về là tôi thêm lo lắng, và sau mỗi 

thánh lễ Chủ Nhật hát lễ, tôi đều thấy mình cần cố gắng thêm rất nhiều để hướng dẫn các em. Tôi cầu nguyện 

nhiều xin Ch a hướng dẫn và giúp s c, tôi cố gắng sưu tầm thêm bài hát và học hỏi thêm về nhạc…và được sự 

khuyến khích và nâng đỡ rất nhiều từ Cha Danh, quý vị trong ban Hội Đồng Mục Vụ, quý phụ huynh, và Ông 

Bà Cô Bác trong Cộng Đoàn mà tôi biết tôi không được nản lòng. Chính những lời ca tiếng hát, tiếng đàn đơn 

sơ của các em, tuy có lỗi nhịp, nhạc hát có phô, hay tôi đánh nhịp có khập khiễng thế nào…thì tôi cũng tin rằng 

với tâm tình đơn sơ để dâng lên Chúa thì Chúa rất vui để nhậm lời. 

          Vì tuổi của các em sinh hoạt trong ca đoàn chênh lệch, có những em học trung học, bận rộn với việc học 

hành và các em lớn thêm chút nữa thì đi đại học nên các em này lại rời ca đoàn trong vài năm sinh hoạt. Tôi vui 

vì nhìn thấy các em trưởng thành trong môi trường mới, nhưng cũng buồn và lo vì các em hát vững vàng trong 

ca đoàn c  lần lượt ra đi.  hưng bù vào nỗi lo lắng đó, mỗi năm các em lớn đi thì ca đoàn tôi cũng nhận thêm 

một số em nhỏ vào. Dần dà tôi thấy yêu thích công việc mình đã chọn, tôi được học hỏi thêm nhiều về nhạc lý 

từ các anh chị gi p tôi trong ca đoàn, tôi được học hỏi từ các em tính hiền lành, đơn sơ; mỗi lần nhìn và nghe 

các em hát tôi thấy mình như đang được chiêm ngưỡng những khuôn mặt Thiên Thần, thưởng th c những tiếng 

hát trong veo thánh thiện đang hát ca tụng Chúa. Có những lúc tôi mệt mỏi hay lười biếng một ch t, khi nghĩ 

đến các em là tôi lại thấy tinh thần được vui lên, tâm hồn được phấn khởi thêm để cố gắng hơn. 

          Một thời gian sau, anh X ng và anh Bảo vì công việc gia đình chuyển đổi chỗ ở, nên không còn giúp tôi 

trong việc đàn hát được. Tôi xin mượn nơi đây một lần nữa gửi đến anh X ng và anh Bảo lời cảm ơn chân 

thành, đã giúp tôi rất nhiều trong trách nhiệm mà tôi đã nhận. Nếu không có sự gi p đỡ của hai anh, chắc những 

năm đầu tôi đã nản l ng và chùng bước rồi.  

          Thời gian vài năm trở lại đây, ca đoàn được sự hỗ trợ rất tích cực của anh Trịnh Vỹ và anh Nguyễn 

Huyến, tôi thầm cảm tạ Thiên Ch a đã luôn ban cho tôi gặp được những anh chị em cùng hết l ng để giúp 

hướng dẫn các em dâng lời ca tiếng hát lên Thiên Chúa.  Anh Vỹ và anh Huyến giúp tôi tập hát cho các em 

solo, hát b , và gợi ý cho tôi mời các em biết đàn có thể gi p thay phiên đàn trong mỗi thánh lễ. Huy cũng đã 

giúp các em thêm tự tin để đàn, Tuấn giúp việc set up âm thanh cho mỗi thánh lễ, một công việc rất mất thời 

gian và nặng nhọc. Em đã hy sinh thời gian để lo công việc này. Con số các em tham 



gia ca đoàn cũng tăng lên đáng kể, hiện tại có trên 30 ca viên, trung bình đi tập hát đều đặn khoảng 20 đến 25 

em. Các em bây giờ hát tiếng Việt khá hơn nhiều, tôi thì hát tiếng Anh được chuẩn hơn một chút, tay đánh nhịp 

đỡ run hơn!  

           Cuối cùng, trong niềm vui mừng Kỷ Niệm Cộng Đoàn 30 năm thành lập, tôi xin được thay mặt các anh 

chị và các em gửi lời chúc mừng đến Cộng Đoàn, tôi tin rằng mỗi thành viên trong Cộng Đoàn là những bông 

hoa đẹp góp phần tô điểm cho vườn hoa Cộng Đoàn Đ c Mẹ Hằng C u Giúp, dâng lên tạ ơn Thiên Ch a. Tôi 

cũng xin gửi lời tri ân chân thành đến quý Cha, quý Sơ, quý vị cựu và hiện thời trong ban Hội Đồng Mục Vụ, 

quý Ông, Bà, Cô, Bác, đã luôn cầu nguyện, khuyến khích, và gi p đỡ đóng góp tài chánh cho ca đoàn Têrêxa 

được ngày càng lớn lên trong Đ c Tin, Đ c Cậy, và Đ c  ến. Tôi cũng nguyện xin Thánh  uan Thầy Têrêxa 

Hài Đồng Giê-Su luôn cầu bầu cùng Ch a cho ch ng con biết noi gương Thánh Têrêxa sống tinh thần cầu 

nguyện, đơn sơ, và phó thác. 


