
Diên Linh 

        
  Thấm thoát đã 14 năm trôi qua kể từ ngày đầu 
thành lập ca đoàn. Nhớ lại những ngày tháng mới 
thành lập, ca đoàn có khoảng 15 cháu tham gia và 
một số anh chị giúp đàn và lo snacks cho các cháu. 
 
 Khi vâng lời nhận trách nhiệm làm ca trưởng 
để hướng dẫn tập hát cho các cháu, tôi rất e dè, luôn 
lo lắng vì sợ mình không chu toàn được bổn phận và 
trách nhiệm được giao phó. Nhưng với tâm tình xin 
vâng và phó thác, tôi đã cầu nguyện, tin tưởng vào ơn 
Chúa; và biết rằng Chúa luôn dìu dắt và đồng hành 
với chúng tôi. Ngày tháng dần dà trôi, tôi cố gắng tập 
hát cho chính mình bao nhiêu thì các cháu cũng cố 
gắng bấy nhiêu để vừa hát tiếng Anh vừa hát tiếng 
Việt trong mỗi thánh lễ Giới Trẻ. Một số các cháu 
tham gia vào ban nhạc với năng khiếu rất đặc biệt. 
Trải qua một thời gian dài như thế tôi và các cháu đã 
học hỏi lẫn nhau rất nhiều điều hay không những 
trong lời ca tiếng đàn mà cả những đức tính đơn sơ, 
nụ cười trong sáng và tấm lòng yêu thương mà mọi 
người lớn nhỏ đã dành cho nhau.  
 

Thỉnh thoảng tôi nhận được những lời khích 
lệ: khen các em lúc này hát tiếng Việt rõ ràng, hát 
đều, hát khá hơn trước. Tôi luôn cảm tạ Thiên Chúa 
và không thể quên những anh chị, những phụ huynh 
đã âm thầm giúp các cháu từ tháng này qua tháng nọ. 
“Một cây làm chẳng nên non,” tôi chỉ làm một phần 
là tập hát cho các cháu thôi, còn rất nhiều việc cần 
thiết để ca đoàn lớn mạnh và tồn tại, đã có rất nhiều 
các anh chị tiếp tay giúp các cháu. Thời gian đầu có 
anh Xứng, anh Bảo giúp về phần đàn và ban nhạc. 
Rồi đến anh Vỹ, anh Huyến, anh Lộc, chị Loan, cháu 
Huy giúp cho ban nhạc tập luyện và đệm đàn nhịp 
nhàng, các anh chị luôn khuyến khích và giúp các 
cháu nhỏ có cơ hội để đàn cùng nhau. Nếu tiếng hát 
của các cháu mà thiếu vắng tiếng đàn thì không thể 

nào diễn tả ý nghĩa và tâm tình của bài hát tròn đầy 
được. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn thay mặt các cháu 
ca đoàn cám ơn đặc biệt đến cháu Tuấn giúp lo về 
phần set up âm thanh, một công việc đòi hỏi đến sự 
hy sinh rất lớn là khó có thể vắng mặt vào Chủ Nhật. 
Không những thế, vào tối thứ Bảy tập hát, Tuấn cũng 
luôn có mặt để giúp ca đoàn. Tuấn và Huy dù còn rất 
trẻ nhưng rất mẫu mực và có trách nhiệm. Hai cháu 
hiếm khi vắng mặt ở ca đoàn và nhà thờ. 

 
Ông bà ta thường nói: “Có thực mới vực được 

đạo.” Ca đoàn chúng tôi rất may mắn có chị thủ quỹ 
Thu Vân đã âm thầm giúp lo snacks cho các cháu vào 
mỗi buổi tập hát. Chị đã cùng tôi song bước từ những 
ngày đầu khi ca đoàn mới thành lập. Chị luôn lo chu 
đáo cho các cháu ăn no, ăn ngon, đều đặn, có cả thức 
ăn mặn, bánh trái và nước uống. Ngày trước, có 
những khi tôi hỏi chị có còn tiền quỹ để mua thức ăn 
cho các em không? Chị luôn mỉm cười nhỏ nhẹ nói: 
“Diên Linh đừng lo, có thiếu mình bù vào cũng 
không sao!” Nhờ quý phụ huynh và cộng đoàn yểm 
trợ, các cháu luôn được lo như thế trong những buổi 
tập hát. Tôi có nói lời cảm ơn đến chị chắc cũng 
không biết bao nhiêu cho đủ. 

 
         Ca đoàn đã có khoảng 45 cháu tham gia, hơn 
một năm nay có một số em không còn đi tập hát 
thường xuyên nữa, ca đoàn vắng hơn trước, phần lớn 
các cháu bận cho những sinh hoạt cuối tuần của gia 
đình và học đường. Tôi thường gọi các cháu là những 
thiên thần của Chúa, khi ngắm nhìn từng khuôn mặt 
hiền hòa, dễ thương, ngoan ngoãn, những ánh mắt 
thiết tha, những đôi môi cười ngây thơ và nghe các 
cháu hát tôi luôn thấy tâm hồn mình được nhẹ nhàng. 
Các cháu đã giúp tôi tạm gác lại những băn khoăn lo 
lắng, những mệt nhọc vất vả thường ngày, các cháu 
đã giúp tôi có những giây phút hướng lòng lên cùng 



Chúa qua những bản thánh ca tuyệt vời, thật tuyệt 
vời! 

 
Tôi xin chia sẻ tâm tình của gia-đình-ca-đoàn 

Têrêxa; một gia-đình-ca-đoàn luôn gắn bó yêu 
thương, giúp đỡ, chia sẻ và khuyến khích nhau để 
cùng góp lời ca tiếng đàn dâng lên Thiên Chúa Tình 
Yêu. Ca đoàn đã chọn Thánh Têrêxa làm Thánh 
Quan Thầy, lễ nhớ vào ngày 1 tháng 10 hàng năm. 
Thánh Têrêxa được biết đến nhiều nhất bởi linh đạo 
"Đường Thơ ấu" của mình. Trong việc tìm kiếm sự 
thánh thiện, thánh nữ đã thấu hiểu rằng để đạt được 
điều ấy và bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa, thì 
không cần phải thực hiện những việc làm anh hùng 
hoặc "cao siêu." Thánh Têrêxa viết: 

 
"Tình yêu chứng tỏ chính nó bởi việc làm, vì vậy làm 
sao con có thể chứng tỏ tình yêu của mình được? Con 
không thể làm những việc cao siêu được. Cách duy 
nhất để con chứng tỏ tình yêu của mình là bằng cách 
rắc hoa; những bông hoa này là tất cả những hy sinh 
bé nhỏ, mỗi cái nhìn, mỗi lời nói và thực hiện mọi 
việc làm bé nhỏ nhất với tình yêu." 

 

Xin cho chúng con biết noi gương Thánh 
Têrêxa sống đơn sơ, khiêm nhường, thánh thiện và 
làm những việc nhỏ hàng ngày góp lại thành những 
bông hoa tươi đẹp nhân đức, thơm hương lành dâng 
lên Thiên Chúa Tình Yêu! Xin Chúa cho chúng con 
luôn biết đem những khả năng Chúa ban cho chúng 
con để góp sức nhỏ bé của mình trong công việc hát 
dâng lên Thiên Chúa trong thánh lễ hằng tháng. 
        

 Con cũng xin thay mặt các anh chị giúp ca 
đoàn, quý phụ huynh và các cháu kính gửi lời cảm ơn 
đến quý Cha, quý Soeur, quý Thầy và quý cộng đoàn 
đã luôn nâng đỡ, cầu nguyện và khuyến khích chúng 
con bằng cách này hay cách khác để giúp chúng con 
ý thức được việc chúng con đang làm là tôn vinh 
Thiên Chúa. 

     
      

*Xin quý vị tiếp tục đóng góp ý kiến, khuyến khích 
các em trẻ tham gia ca đoàn và hỗ trợ ca đoàn. Ca 
đoàn Têrêxa tập hát vào tối thứ Bảy trước ngày Chủ 
Nhật thứ 2 (Second Sunday) trong tháng, từ 6:30 pm 
đến 9:00 pm tại hội trường nhỏ (Small Hall). Xin liên 
lạc với chúng tôi qua email: vydienlinh@yahoo.com. 
Chân thành cảm ơn! 
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