Ca Đoàn Thánh Cêcilia
Thấm thoát cũng đã hơn 3 năm từ những buổi tập hát đầu tiên do
anh Đoàn dẫn dắt. Ca Đoàn Thánh Cêcilia (CĐTC) đã phát triển và
thường xuyên sinh hoạt cũng như phục vụ nhu cầu thánh ca cho các
thánh lễ của Giáo Đoàn Thánh Phaolô tại Daytona Beach, FL. Do sự
nhiệt tình của các anh chị em tại địa phương cũng như sự hy sinh
công sức của a/c Sơn/Hạnh, Ca Đoàn đã có địa điểm tập hát thật
thuận tiện tại nhà hàng Bamboo Garden vào mỗi tối thứ hai. Cùng
như thế, Ca Đoàn có thêm sự hỗ trợ từ Giáo Xứ Thánh Philipphê
Phan Văn Minh (GXTPPVM); hơn một năm qua anh Toàn & anh
Phương (ca trưởng của GXTPPVM) đã thường xuyên đến với ca
đoàn trong những buổi tập hát hàng tuần. Chính vì thế Ca Đoàn đã
tiến triển rất nhiều so với thời gian trước năm 2010. Song song với
sự khích lệ của Cha Quản Nhiệm và các ca trưởng, Ca Đoàn đã can
đảm tham gia vào chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh tại
GXTPPVM vào dịp Giáng Sinh vừa qua.

động viên cũng như ủng hộ ca đoàn về mọi mặt trong thời gian qua.
Xin Chúa ban hồng phúc đến toàn thể quý vị và kính chúc quý vị
cùng gia quyến một năm mới An Khang Thịnh Vượng.
Liên Lạc:

Đoàn Trưởng: Anh Trương V. Sơn (386) 451-5291
Ca Trưởng: Chị Bùi Kim (609) 417-4768
Lịch Trình Tập Hát 7:30 pm mỗi thứ Hai:
tại Nhà Hàng Bamboo Garden
749 S. Nova Road, Ormond Beach, FL 32174
Trang sinh hoạt on web: http://m33studio.com/cadoandaytona/

Cho dù Ca Đoàn cũng đã trưởng thành nhưng vì khả năng hạn hẹp và
nhu cầu sinh hoạt của Giáo Đoàn Thánh Phaolô, Ca Đoàn luôn luôn hoan
nghêng những tài năng mới và xin mời gọi quý vị yêu thích âm nhạc hãy
tham gia vào sinh hoạt của Ca Đoàn để chúng ta cùng phục vụ và ca
tụng Thiên Chúa.

Trong tình yêu Thiên Chúa và niềm vui đón Xuân, CĐTC chân thành
cám ơn Cha Quản Nhiệm, quý ân nhân, và toàn giáo dân đã nâng đỡ

Giáng Sinh 2010 kết quả mỹ mãn
Theo tục lệ như mọi năm chương trình Lễ Tiệc GS đã được tổ chức
vào sáng 25 tháng 12 vừa qua tại hội trường GX St. Paul. Để chuẩn
bị BTC cũng đã kêu gọi các anh chị em trong giáo đoàn tham gia sơn
sửa lại hội trường và đặc biệt còn đóng sân khấu để dùng riêng cho
lễ tiệc này. Cha Tim rất hài lòng với sự đóng góp tu sửa của các anh
chị em trong giáo đoàn chúng ta. Ban trang trí năm nay do nhóm a/c
Cảnh/Uyên chủ sự cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức để đem lại cho
hội trường thêm không khí và màu sắc của Noel.
Trước sự tham dự đông đảo của giáo dân và các quan khách từ các
giáo xứ bạn như Orlando, Melbourne, Cocoa Beach, các em thiếu nhi
đã trình diễn tiết mục múa Thiên Thần thật dễ thương. Thêm vào đó
tiết mục hoạt cảnh “Thiên Thần Hiện Ra Báo Tin Cho Đức Mẹ” do các
anh chị em trong giáo đoàn thực hiện đã làm tăng thêm không khí linh
thiêng của ngày Noel. Thêm vào đó Ca Đoàn Thánh Cêcilia cũng

Lịch Trình Thánh Lễ

trình bày bài hát “Chúa Ra Đời” thật sống động trước. Thánh Lễ G/
S đã được Cha Quản Nhiệm Nguyễn Văn Chiến cử hành thật long
trọng. Tiệc mừng sau thánh lễ cũng rất nhộn nhịp với phần văn
nghệ của các giọng ca địa phương và các nghệ sỹ, Ca Sỹ thân hữu
như anh Lam-Phương, Thúy-Diễm (Orlando), Tùng-Lê (Lake City),
Trung (Tampa), Peter (Atlanta), Cẩm-Hường (Orlando). Số người
tham dự hơn sự dự định của BTC, cho nên phần ẩm thực đã được
chiếu cố tận tình. Phần vé số cũng được ủng hộ thật tốt đẹp, 400 vé
số sold-out ngay phần đầu chương trình! BTC, chân thành cám ơn
các quý vị ân nhân và toàn thể giáo dân cũng như các ban ngành đã
đóng đóp công sức cho Lễ Mừng G/S 2010; xin cám ơn Cha Tim
luôn giúp cho chúng ta một nơi sinh hoạt thật tốt đẹp; cám ơn các
anh chị đã giúp sắp xếp hội trường trước và sau lế; cám ơn ban văn
nghệ & Ca Đoàn đã dành nhiều thời gian chuẩn bị chương trình và
đặc biệt cám ơn ban ẩm thực đã vất vả chuẩn bị các món ăn thật
chu đáo .

Tháng Hai, 2011:

• Chúa Nhật 1 - Feb./6th: CN5 QN (Thánh Lễ Tân Niên)
• Chúa Nhật 3 - Feb./20th: CN7QN
Tháng Ba, 2011:

• Chúa Nhật 1 - Mar./6th: CN9QN
• Chúa Nhật 3 - Mar./20th: CN2MC
Tháng Tư, 2011:

• Chúa Nhật 1 - April/3rd: CN4MC
• Chúa Nhật 3 - April/17th: Lễ Lá
Tháng Năm, 2011:

• Chúa Nhật 1 - May/1st: CN2PS
• Chúa Nhật 3 - May/15th: CN4PS
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