
Biên Bản Buổi Họp Các Ca Đoàn ngày 12/7/2007 
 
Hiện Diện: Cha xứ, Ông Thư: CĐ Lê Thị Thành; Ông Tùng, Mỹ Hiền: CĐ Phanxicô; Cô 
Thụy Mai: CĐ Thánh Tâm; Ông Ngô Lai: CĐ Thánh Gia; Cô Kính Lakes: CĐ Cecilia; 
Cô Cao Xuân Hường: CĐ Giuse; Ông Bà Hoàng, Ông Tùng: CĐ Thánh Linh; Ông Mai 
Sơn: CĐ Seraphim. 
 
1. Tĩnh Tâm Các Ca Đoàn: Dự trù vào tuần lễ đầu tháng 12 cũng là vào đầu Mùa Vọng. 
Sẽ tổ chức từ chiều thứ sáu đến chiều thứ bẩy 13-14/12/07, vì ngày 8/12 là ngày lễ trọng 
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.  

• Chủ đề cho buổi tĩnh tâm: sẽ do các ca đoàn đề nghị cho phù hợp với nhu cầu tâm 
linh của các ca viên. 

• Mục đích: giúp các ca viên hâm nóng đức tin, tinh thần sống đạo và phục vụ về 
thánh nhạc, đồng thời kết nối tình huynh đệ giữa các ca viên và giữa các ca đoàn. 

• Linh Mục giảng phòng cũng sẽ do các ca đoàn đề nghị, nếu có thể nên mời một 
linh mục nhạc sĩ. 

• Hình thức tĩnh tâm: tùy các ca viên thảo luận với cha giảng phòng. 
• Điạ điểm: Summit Lake gần Emmitsburg, MD. 
• Giá cả: 55 MK 1 đêm với 4 bữa ăn. Giáo xứ sẽ trả một nửa. 
• Có thể mang các con em cuả các ca viên theo nhưng cũng phải trả cùng giá tiền 

theo đầu người. 
• TSC sẽ phụ trách tổ chức các sinh hoạt cho các em từ 5 tuồi trở lên. Các em nhỏ 

hơn cần có một vài cha mẹ phụ giúp. 
• Ông Ngô Lai là người phối hợp các ca đoàn trong việc ấn định chủ đề, hình thức 

và chọn cha giảng phòng. 
 
2. Lớp Luyện Thanh Nhạc: sẽ có một lớp huấn luyện thanh nhạc do cha Xuân Thảo 
hưóng dẫn cho tất cả các ca đoàn  vào một buổi tối từ 8 giờ đến 10 giờ. Vào cuối tuần sẽ 
có một khóa huấn luyện Thanh Nhạc cho các ca viên muốn tham gia. Trong năm nay đã 
có 1 khóa được tổ chức tại Maryland và 1 khóa tại San Jose, rất thành công. Cha xứ sẽ 
liên lạc với bên Cali để tổ chức ké khi cha Xuân Thảo đến Cali. Giáo xứ chỉ cần lo máy 
bay từ Cali sang bên này cho ngài. 
 
3. Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên ngày Khánh Thành Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang 
Hoa Thịnh Đốn: Vào ngày thứ bẩy 6/10/2007 Liên Đoàn Công Giáo Viêtt Nam tại Hoa 
Kỳ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Đệ Nhất Chu Niên ngày Khánh Thành Nguyện Đường Đức Mẹ 
La Vang. Việc tổ chức được Đức Ông Thắng trao cho Miền Trung Đông Hoa Kỳ. Giáo 
xứ lãnh trách nhiệm về phụng vụ và thánh nhạc. 
- Rước Kiệu: cuộc rước kiệu sẽ khởi sự lúc 12 giờ trưa, ông Thư được trao trách nhiệm 
điều hợp các cộng đoàn khắp nơi về tham dự, sắp xếp thứ tự và chọn MC. 
- Dâng Hoa: năm nay đoàn thánh vũ sẽï đi rước kiệu nhưng không có múa trước khi lễ. 
Màn múa sẽ do Sơ Therese Thủy hướng dẫn cho 52 em trong lúc dâng lễ bên trong 
Thánh Đường. 
- Thánh Nhạc:  



• Tại thềm ngoài Thánh Đường: bài Kính Mừng Nữ Vương (Tuyết Mai 
đánh nhịp). 

• Bộ Lễ của cha Vượng và anh Hãn (anh Hãn hay anh Ðộ đánh nhịp). 
• Nhập Lễ: bài Hỡi Thế Trần (anh Thông đánh nhịp) 
• Đáp Ca: bài Linh Hồn Tôi (anh Tùng đánh nhịp, chỉ hát hai câu, đề nghi ít  

solo) 
• Hiệp Lễ: Xin Dâng lời Cảm Tạ. (Anh Ðộ. Nếu anh Hãn không đánh nhịp 

thì anh Ðộ sẽ đánh nhịp bộ lễ và cha xứ sẽ đánh nhịp bài này). 
• Kết Lễ: Công Đoàn hát. 

- Ban Nhạc: Anh Tùng sẽ phối khí các bài hát và mướn các nhạc công từ 7 người trở lên. 
Sẽ tiếp tục nhờ ông Peter cuả Thánh Đường lo âm thanh, micro... 
- Bục đứng hát: đã có sẵn năm ngoái. Mỗi ca đoàn cung cấp một người phụ giúp khuân 
các bục từ nhà thờ lên xe van và vào thánh đường, sau lễ cũng giúp khuân trở về nhà thờ. 
Ông Thanh và ông Sự năm ngoái rất cực khổ. Anh Hoàng sẽ là người lo điều động công 
tác này. 
- Sách hát: sẽ in 4,000 cuốn (khoảng 3,000 MK) 
- Đồng Phục: Nữ: Áo dài trắng, quần trắng, không mặc đồ mỏng (loại voile, see thru. 
Nam: Âu Phục mầu đen hay đậm, sơ mi trắng, càvạt đỏ (mầu bordeaux) có thánh giá và 
khoá sol mầu trắng. Chị Huyền sẽ lo đặt mua ở Việt Nam 200 cái cavat, có thể đem đến 
Nhà Thờ Ba Chuông gửi, sẽ có người mang sang Mỹ cho mình. Đồng Phục Nhạc Công 
mầu đen nơ đen. Tất cả các ca viên sẽ có một cái nơ mầu xanh do chị Huyền thực hiện. 
- Âm thanh: trong khi rước kiệu: Thiếu Nhi miền lo. Trên cung thánh: ông Peter và anh 
Hùng Karaoke. 
- Tập dượt: có hai buổi tổng dượt: 1 tại giáo xứ và 1 tại Thánh Đường. Sẽ liên lạc với ĐÔ 
Rossi để xin ngày tổng dượt tại thánh đường, tốt nhất là vào đầu tuần ngay trước ngày lễ. 
- Bồi dưỡng cho ca viên: ca viên tham dự 2 buổi tập dượt và 1 buổi trình diễn tại thánh 
đường được cung cấp 3 bữa ăn do Liên Đoàn đài thọ. Không được chi qúa 3 MK cho một 
bữa cho một người. Mỗi ca đoàn chiụ trách nhiệm lo ăn uống cho ca viên của mình. Cần 
giữ receipts để chứng minh với ĐÔ Thắng. 
- Chuyên Chở: sẽ có 2 xe buýt dành riêng cho các ca viên lúc đi va về. Giáo dân sẽ có xe 
riêng và ai ghi danh đóng tiền trước mới được lên xe để tránh thiệt hại cho giáo xứ. 
 
4. Đại Hội Thánh Nhạc: Năm 2008 là năm kỷ niệm 20 năm Phong Thánh cho CTTĐVN 
(19/6/1988), nếu Liên Đoàn không tổ chức bên Cali hay nơi khác, thì giáo xứ chúng ta sẽ 
làm việc này. Trong dịp này sẽ mời ba linh mục về giảng phòng cho ba giới: Trẻ , Trung 
Niên và Già. Sẽ có thánh lễ tại VCTĐ, rồi ra hội trường buổi tối để trình diễn ca vũ nhạc 
kịch. Sẽ tìm một hội trường lớn chứa được khoảng trên 1,000 người. Sẽ check hội trường 
NOVA, Alexandria hay George Mason University. 
 
5. Linh Tinh:  
- Việc chiụ lễ cho ca viên và nhạc công trên cung thánh: Cần thông báo cho các nhạc 
công không được dạo các nhạc cụ trước khi chiụ lễ. Cần thông báo cho Ông Hà Phụng 
Vụ để các Thừa tác viên Thánh Thể khi lên lầu thì tới cho các nhạc công rướùc lễ đầu 
tiên rồi mới ra giữa cho các ca viên chịụ lễ. 
- Đáp ca: để tránh miss communication, ca đoàn nào muốn hát nguyên bài đáp ca phải 
thông báo cho Ban Phụng Vụ trước lễ để cho người đọc sách thánh đi xuống thay vì đứng 



lớ ngớ khiến cho giáo xứ có vẻ luộm thuộm trong nghi thức phụng vụ. Không được thay 
đổi lời trong Sách Phụng Ca khiến cho giáo dân không theo được. Cần viết nhạc sao cho 
đúng dấu và giọng lên xuống( đúng từ, đúng câu, đúng giọng). Nếu không cho giáo dân 
hát theo thì phải hát cho đàng hoàng, và tập cho kỹ. 
- Giới hạn việc hát các phiên khúc lúc Kết Lễ: để tránh việc kéo dài thánh lễ quá nhiều. 
Khi quá giờ dân trong phòng kính lục tục kéo ra sớm chặn đường các cha. Các cũng cha 
cần ra chào hỏi giáo dân sau lễ trước khi họ ra khỏi nhà thờ. Để thống nhất chỉ hát 1 
Phiên Khúc, trở lại Điệp Khúc rồi ngưng. 
- Hiệp Lễ: cần có tấm gương gắn trên tường cạnh đồng hồ để ca trưởng biết lúc nào 
ngưng, khỏi phải ngoái cổ ngó lên bàn thờ. Khi cha lau chén thánh thì cố gắng hát cho 
xong phiên khúc hay điệp khúc gì đó rồi ngưng, đừng để cha phải về ghế ngồi chờ. - Năm 
Phụng Vụ Mới: Đầu tháng 9 cha Minh sẽ thông báo trách nhiệm hát lễ của các ca đoàn 
trong các dịp lễ lớn. 
- Sổ sách giấy tờ: cần mở account như một chi nhánh của giáo xứ. Cha xứ sẽ mở các 
bank statement rồi initial và đưa cho Thư ký làm copy và bỏ bản chính vào hộp thư của 
các ca đoàn. Tất cả các ca đoàn đều có hộp thư riêng trong phòng giải tội, kể cả CĐ 
Thánh Linh. Xin lưu ý: tất cả các hội đoàn, ca đoàn trong giáo xứ chỉ được chính thức 
sinh hoạt khi hội đủ ba điều kiện sau đây: (1) cha xứ làm tuyên uý; (2) sinh hoạt tại nhà 
thờ thay vì tại các tư gia; (3) mở account với giáo xứ. 
- Vấn đề Child Abuse: giáo phận rất lưu tâm đến việc bạo hành tính dục trẻ em. Không 
nên cho con em đi theo khi tập hát và để con em lang thang chơi trong bãi đậu xe, nhất là 
về đêm. Có chuyện gì xẩy ra sẽ rất tai hại cho giáo xứ. Không nên chiụ trách nhiệm trông 
nom con em vị thành niên của người khác khi ca đoàn tổ chức picnic, cắm trại hay đi 
biển.... Nếu không có cha mẹ tham dự thì không nên cho trẻ em đó đi theo. 
Tất cả các anh chị em làm việc với trẻ em, nhất là các thầy cô Vườn Trẻ, Giáo lý, Việt 
Ngữ, các trưởng Thiếu Nhi phải khai lý lịch với diạ phận, lăn tay tại ty cảnh sát, và phải 
tham dự một khóa học về Bảo Vệ Trẻ Em tại giáo xứ ngày 30/8/2007 từ 8 giờ đến 10 gờ 
tối. Cần ghi danh gấp tại hành lang nhà thờ. 
 
Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 32 tối. 
 
Ghi chép 
Bùi Hữu Thư 


