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     Xin kính chào Cha, Sơ, quý thầy cô, quý phụ 

huynh. Chúng con là những giáo dân trong vòng tay 

Chúa, xin gởi đến Cha, Sơ, quý thầy cô, quý phụ 

huynh những tâm tình chia sẻ của chúng con về ca 

đoàn nhỏ Teresa. 

 

     Ca đoàn do Cha Cựu Quản Nhiệm 

Trịnh Ngọc Danh thành lập vào năm 

2004 dưới sự hướng dẫn của cô Diên 

Linh và các anh chị ca đàn sĩ. Thời 

gian đầu rất khó khăn khi tìm 

kiếm những em thiếu nhi yêu 

thích ca hát tiếng Việt … 

Nhưng thật may mắn cho các 

anh chị em vì đội ngũ thầy cô 

giáo của trường Việt ngữ 

Saddleback đã ủng hộ tinh thần, 

chia sẻ, khuyến khích các em và 

mời gọi quý phụ huynh động viên 

con em tham gia ca hát. 

 

    Từ trong lớp Việt ngữ, các thầy cô 

giáo đã bỏ nhiều công sức uốn nắn giọng 

nói, đối thoại, giúp đỡ chữ viết cho các em, 

giải thích ý nghĩa và tập đọc cho đúng. 

Chính nhờ sự giúp đỡ thương yêu đó đã 

giúp rất nhiều cho cô Diên Linh và các 

anh chị em trong ban nhạc cùng phối hợp, 

giúp các em dâng lời ca tiếng hát lên Chúa. Các em 

ngày càng dạn dĩ hơn, phát âm rõ hơn khi hát tiếng 

Việt và từ đó các em ngày một trưởng thành hăng say 

tham gia vào công tác tông đồ với thầy cô giáo và với 

cộng đoàn nhà, nhận thức được ý nghĩa phục vụ, 

xứng đáng là con chiên của Chúa. 

     Ca đoàn đã có những lúc vắng vẻ do các em 

trưởng thành phải rời ca đoàn để hoà nhập vào cuộc 

sống mới, nhưng không vì thế mà ca đoàn yếu kém, 

những tài năng bé nhỏ lại tham gia, trưởng thành và 

vươn lên. Mỗi Thánh lễ, giới trẻ đã chứng minh 

cho Cha, Sơ và giáo dân thấy rõ sự phát 

triển mạnh mẽ: tiếng hát hay hơn, rõ hơn, 

ngay cả các em đọc Thánh thư bằng tiếng 

Việt cũng thật xuất sắc. 

 

     Chúng con xin cảm ơn đại gia đình 

Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nói 

chung, quý thầy cô giáo lý, Việt ngữ nói 

riêng và nhất là ca đoàn nhỏ Teresa do cô 

Diên Linh, cô Vân, chú Vỹ, chú Huyến, 

chú Lộc, anh Huy, anh Tuấn tập hát và 

giúp đỡ… và các phụ huynh của các 

em, đã và đang góp phần tích cực giúp 

đưa ca đoàn Teresa ngày một vững mạnh 

và thuần khiết trong vòng tay ân sủng của 

Chúa Giê-su và Mẹ Maria. 

 

     Một lần nữa chúng con xin đại diện cho phụ 

huynh học sinh gởi đến Cha Quản Nhiệm, Sơ Loan, 

Hội Đồng Mục Vụ, cùng quý thầy cô kính yêu lời 

cảm tạ chân thành nhất, yêu thương nhất. Cha và quý 

vị đã yêu thương hướng dẫn, dạy dỗ, giúp đỡ con 

em chúng con đi đến ngưỡng cửa tươi sáng của 

cuộc đời, vượt qua những cạm bẫy thói hư tật xấu, để 

trở thành những đứa con ngoan trong gia đình và 

những người công dân có ích cho xã hội mai sau. 

 

Chúng con xin kính chào thân ái! 

 


