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Cứ vào độ tháng 10 hàng năm, ca đoàn Teresa – thuộc Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang 

hân hoan mừng lễ kính Thánh Teresa, cũng là Bổn mạng của ca đoàn. Một mốc điểm 

để đánh dấu ca đoàn được khai sinh và thành lập được 5 năm (2015 - 2020). 

Cha Giuse Mai Văn Thịnh và cha Vincent Trí Tuệ, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, là hai 

cha tuyên úy của Cộng đoàn Thánh Toma Thiện trong thời gian ca đoàn được khởi 

sự… 

Ngày ấy, vì thánh lễ chiều thứ Bảy thiếu tiếng hát, thiếu tiếng đàn, bầu khí thánh lễ rất 

yên tĩnh ….nên Cha Tuyên uý Giuse Mai Văn Thịnh có nhờ dòng Ba Đaminh trẻ 

(Noble Park) nhận hát lễ chiều thứ Bảy qua sự truyền đạt của Anh Tú. Nhưng vào thời 

điểm đó Dòng Ba Đaminh có rất nhiều công tác tông đồ, và các Anh Chị cũng chưa 

sẵn sàng để nhận thêm công tác mới. Nên chúng tôi gồm: Anh Chị Tú Dung, Anh Chị 

Công Thuý, Anh Chị Phi Nhung, Anh Thông đánh đàn và Chị Lệ hát solo. 

Lúc đó chúng tôi chỉ hát những bài hát trong cuốn sách Thánh ca cộng đoàn, và vì 

không có ca trưởng nên chúng tôi chỉ hát dựa vào nhau nên nhận được nhiều lời góp ý 

không được hay cho lắm, nhưng vì phục vụ là trên hết nên chúng tôi không nản chí bỏ 

cuộc, chúng tôi tiếp tục duy trì. Ba tháng sau, chúng tôi đã mời được Sr Hồng thuộc 

Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức giúp làm ca trưởng cho chúng tôi. Nhờ sự hiện diện và 

đồng hành của Sr, nên chúng tôi đã biết thêm những bài hát thánh ca mới. Chúng tôi 

tự tin và phấn khởi hơn khi cất tiếng hát để ca tụng Chúa cũng như tạo bầu khí cho 

cộng đoàn tham dự thánh lễ sốt sắng hơn. Và từng ngày nhân sự của ca đoàn càng lúc 

càng tăng, có thêm các Anh Chị trong dòng Ba Đaminh tham gia hưởng ứng nữa. Tuy 

nhiên, một mình chúng tôi cũng không thể làm được, vì thế chúng tôi đã xin Anh Chị 

Tuấn Lan tài trợ cho việc in những bài hát để dùng hát trong Thánh lễ. Do đó Anh Chị 

Tuấn Lan là mạnh thường quân của chúng tôi. 

Lúc này nhóm chúng tôi đã được 21 ca viên và chúng tôi chính thức thành lập Ca đoàn 

và nhận Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu làm Bổn mạng sau một năm khởi sự.  

Tháng 10/2015 là năm đầu tiên chúng tôi mừng Bổn mạng Ca đoàn Teresa tại nhà Anh 

Chị Phi Nhung với sự hiện diện của Cha Tuệ và Cha Hiến, Sr Thanh Nga và Ban đại 

diện cộng đoàn Thánh Tô ma Thiện, lúc đó  chúng tôi chưa có ban điều hành, chỉ có 

Ca trưởng là Sr Hồng, và ca đoàn trưởng tạm thời là Anh Thông, ca đoàn phó kiêm thư 

ký, thủ quỹ tạm thời là Chị Nhung.  

 



   

Mừng lễ Bổn Mạng Ca đoàn đầu tiên tại nhà anh chị Phi Nhung 

 

 

Ca đoàn mừng lễ Giáng Sinh tại nhà anh chị Rô Nguyệt 



 

Lễ Bổn Mạng Ca đoàn 

 

Cha Giuse Mai Văn Thịnh và cha Vincent Trí Tuệ hết nhiệm kỳ, và hai cha chuyển sứ 

vụ, cũng là lúc Sr Hồng hết visa ở Úc, Sr Hồng trở về Việt Nam với sứ vụ mới.  

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang mở ra một trang mới, với hai cha tuyên úy Giuse Vũ 

Ngọc Tuyển và GioanBaotixita Đặng Nhật Trường thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, được 

sai đến phục vụ Trung Tâm. Vì vậy ca trưởng của chúng tôi cũng thay đổi và ca trưởng 

mới là người điều hành cho đến nay là Sr Thanh Nga cũng thuộc Dòng Mến Thánh Giá 

Thủ Đức; cùng dòng với Sr Hồng.  

Sau một năm thành lập, Ca đoàn được tròn 2 tuổi, lần thứ hai mừng bổn mạng tại trung 

tâm tĩnh tâm tại Boronia do Cha Phaolo Thiên; Dòng Ngôi Lời giúp hướng dẫn tĩnh 

tâm. Cũng trong ngày tĩnh tâm này ca đoàn đã chính thức bầu chọn Ban Điều Hành 

(BĐH). BĐH mới gồm có: Anh Thông (Ca đoàn Trưởng), Chị Nhung (Ca đoàn Phó), 

Sr Nga (Ca trưởng), Chị Hằng (Ca phó), Anh Hiền (thủ quỹ)  …Và ca đoàn vẫn tiếp 

tục có thêm nhiều người tham gia. Dịp bổn mạng ca đoàn tháng 10/2017, với sự động 

viên kêu gọi khuyến khích mở rộng đón nhận thêm ca viên mới, vì thế Ca đoàn đã trở 

nên đông hơn với khoảng 40 ca viên. 



 

Dịp ca đoàn đi tĩnh tâm mừng lễ Bổn Mạng, tại Boronia 

 

Sau một năm, cũng vào dịp tĩnh tâm mừng Bổn mạng. Ca đoàn bầu lại BĐH mới với 

những thành viên như sau: Sr Nga (Ca trưởng), Anh Hiền (Ca đoàn trưởng), Chị Trinh 

(Ca đoàn phó), Anh Phi (Thư ký), Anh Rô (Thủ quỹ) và Ca phó là Chị Hằng (hỗ trợ 

với Sr Nga những khi Sr Nga vắng mặt), cùng với sự trợ tá cho ca đoàn là Anh Đông 

với trách nhiệm là ủy viên truyền thông cho ca đoàn. Hàng năm, tới ngày bổn mạng là 

ca đoàn sẽ có một ngày tĩnh tâm cho các Anh Chị trong ca đoàn. Đồng thời, sinh hoạt 

toàn ca đoàn và chung chia niềm vui vào hai dịp trong năm: Dịp Mừng Bổn mạng và 

dịp thuận tiện nào đó trong năm (Phục Sinh hoặc Giáng Sinh - tùy hoàn cảnh). 

 

 

Dịp Ca đoàn đi Picnic 



 

Ca đoàn mừng lễ Bổn Mạng 

Dịp đầu năm, năm 2020 cũng là năm mà cha tuyên úy Giuse Vũ Ngọc Tuyển được 

thuyên chuyển đến sứ mạng khác, và được thay vào đó là cha tuyên úy Giuse Nguyễn 

Trung Hiếu về phục vụ tại trung tâm Thánh Mẫu La vang. 

Bổn mạng ca đoàn năm nay, năm 2020 cũng không ngoại lệ. Nhưng vì thời gian này 

cả thế giới đang trong đại dịch Covid-19, nên ca đoàn không thể họp mặt hoặc tổ chức 

long trọng và tưng bừng như mọi năm được. Do đó, Ca đoàn đã được Cha tuyên uý của 

Trung tâm Thánh Mẫu La Vang Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường chia sẻ đôi nét về 

Thánh Teresa và hướng dẫn Ca đoàn cầu nguyện trên Zoom lúc 7:30pm vào ngày thứ 

Sáu 03/10/2020. Cha đã đưa ra những câu hỏi xoay quanh cuộc đời của Thánh Teresa, 

để giúp các Anh Chị trong Ca đoàn ôn lại cuộc đời và những đức tính nên Thánh của 

Chị thánh nữ Teresa “Con đường thơ ấu thiêng liêng, là điều kiện để nên Thánh”, để 

Ca đoàn học hỏi và noi gương.  

Ước mong tinh thần “nhỏ bé với tình yêu phi thường” và lời hứa “con sẽ mưa hoa 

hồng” của vị thánh nhỏ mà Ca đoàn đã chọn làm Bổn Mạng, sẽ giúp mỗi thành viên 

trong ca đoàn xây dựng tình hiệp nhất, yêu thương, đoàn kết. Để mỗi lời ca, tiếng hát 

mà mình cất lên là lòng xác tín ca ngợi tình thương của Chúa, và là máng chuyển tình 

yêu của Chúa đến cho tha nhân.  

 

Phạm Cẩm Nhung (Phi)  

Tháng 10/2020 


