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Một lần nữa Xuân lại về,
khai mở một niềm hy vọng
mới cho nhân loại, trong đó
có mổi người chúng ta.
Tân Mão ra đi cho Nhâm
Thìn lại đến.
Đây là thời điểm mà vạn vật
như bừng nở sau những
tháng ngày cuộn mình trong
giấc ngủ mùa Đông, với
những cơn mưa Xuân nhẹ
nhàng trong gió như thanh
tẩy và gột rửa những gì ảm
đạm nhất trong năm qua,
hầu mang đến cho lòng
người hôm nay một niềm vui
khó tả, với nhiều ưóc mơ cho
tương lai, với muôn vàn dự
tính cho cuộc đời, với những
lời chúc Xuân thật quí đẹp.

Nhâm Thìn 2012

Đúng như thế, đi đâu cũng
thấy hoa mai vàng tươi nỡ,
đi đâu cũng thấy những
cánh thiệp đầu Xuân, đi
đâu người người cũng Chúc
Mừng Năm Mới.

còn quan trọng hơn nhiều,
đổi mới tư duy cho tinh thần
thoải mái, đổi mới con mắt
cho cái nhìn thân thiện, đổi
mới nụ cười cho tình người nở
hoa…

“Chúc Mừng Năm Mới” tiếng
Anh gọi là “Happy New
Year”, nhưng có người lại
muốn đọc trại ra là “Happy
New You”, vừa để chơi chữ,
vừa để diễn tả ý nghĩa
thâm sâu của cụm từ này:
Năm Mới, Người mới, vì đã
có thêm một tuổi mới!

Quả thật, Chúa Giêsu là Chúa
của mùa Xuân. Ngài luôn
mời gọi mọi người đổi mới,
luôn mong ước mọi người từ
bỏ con người cũ để mặc lấy
con người mới.

Nói cách khác, Năm Mới,
người ta muốn đổi mới mọi
sự.

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ
chính mình, vác thập giá
mình hằng ngày mà theo” (Lc
9:23);

Đổi mới bên ngoài như mua
sắm áo quần mới, dọn dẹp
nhà cửa cho sạch sẽ, trang
trí bàn thờ cho khang
trang, có hoa mai hoa cúc
rực rỡ, có bánh chưng bánh
dày đầy mâm…
Nhưng đổi mới bên trong

Lời Tri Ân và Chúc Xuân Nhâm Thìn 2012
Kính thưa Cha Quản Nhiệm, quý
Sơ, quý quan khách, quý ông bà
cùng toàn thể anh chị em.
Không hẹn mà gặp, Xuân đến và
Tết về trong mỗi chúng ta. Xuân
là của đất trời, mà Tết là do con
người đặt ra. Đón chào năm
mới tùy theo quan niệm, ý nghĩa,
và mục đích, mỗi dân tộc tổ
chức lễ một cách khác nhau;
nhưng tất cả đều cùng chung
một niềm hy vọng cho một năm
mới tốt đẹp hơn.
Nói đến Xuân là nói đến những
gì tràn đầy sức sống, đang tiến
tới, và đang vươn lên. Mùa
Xuân là mùa cỏ cây hoa lá đâm
chồi nẩy lộc và mang lại không
khí trong lành dịu êm.
Cộng đoàn Thánh Phaolô Daytona Beach cũng đồng hành
trong không khí mùa Xuân, cùng
nhau tổ chức lễ Tết Nhâm Thìn
để mời tất cả quý đồng hương
về tham dự Thánh Lễ đầu năm
và hội chợ Xuân. Hầu giữ lại
một ít phong tục tập quán của
người Việt Nam hải ngoại.

Ngài kêu gọi đổi mới bằng
nhiều cách:

“Hãy hoàn thiện như Cha
trên trời là Đấng toàn
thiện” (Mt 5:48);
“Hãy sám hối và tin vào Tin
Mừng” (Mc 1:15);
“Đừng xao xuyến! Hãy tin
vào Thiên Chúa” (Ga 14:1).

(xem tiếp trang 2)

Trước thềm năm mới, ban đại
diện Cộng Đoàn Thánh Phaolô
cùng ban tổ chức lễ Tết xin
chân thành gửi lời cám ơn đến
các cơ sở thương mại, quý
mạnh thường quân, đã bảo trợ,
anh chị em trong cộng đoàn,
các giáo xứ, và các giáo đoàn
bạn đã góp công sức để hoàn
thành lễ hội mừng Xuân Nhâm
Thìn 2012.
Trong bầu không khí ấm áp
tình Chúa và thắm đậm tình
người của những ngày đầu
xuân, ban tổ chức lễ Tết và
cộng đoàn Thánh Phaolô xin
kính chúc Cha Quản Nhiệm,
quý Sơ, quý vị quan khách, và
quý đồng hương một năm mới
tràn đầy hồng ân Thiên Chúa,
khang an, thịnh vượng, tấn tài,
tấn lộc, và tấn phúc.

Ông Nguyễn Viết Tiến

Trân trọng kính chào,
Nguyễn Viết Tiến
Chủ Tịch Cộng Đoàn Thánh
Phaolô
Trưởng Ban Tổ Chức Tết 2012
Ông Trương Văn Sơn

(trang 1: Suy Niệm Đầu Năm - LM Andrê Nguyễn Văn Chiến)
Thánh Phaolô cũng nói về sự đổi mới: “Anh em đã cởi bỏ con
người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy
con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng
Tạo Hoá” (Cl 3,9-10).
Nếu chúng ta không chịu đổi mới, nếu chúng ta không dám canh
tân thì quả là dại dột, nhưng muốn cởi bỏ con người cũ để mặc
lấy con người mới thì điều quan trọng đầu tiên là phải thay đổi
lối nhìn nhân loại bằng ánh mắt tâm linh.
Chính sự thay đổi quan niệm này giúp chúng ta xác định, nhìn
rõ khuôn mặt đích thực của con người mới với những đặc điểm
tuyệt vời của nó.
Từ đó bước sang phần thực hành, chúng ta không còn bận tâm
tới những vấn đề tiêu cực như: yếu đuối, phàm hèn, tội lỗi, xấu
xa…
Trái lại, chúng ta chỉ còn một vấn đề trước mắt: đó là quyết tâm
lên đường tìm kiếm chân lý bằng những khám phá mới liên tục
và thực tập sống những giây phút tỉnh thức:



Sống từ nguồn sống dồi dào của Thần Khí Thiên Chúa.



Sống với sức sống mảnh liệt của thần linh trong tâm hồn
chúng ta, để mối giây liên kết giữa chúng ta với Chúa càng
ngày càng mật thiết hơn - mật thiết đến nỗi chúng ta cũng
cảm nghiệm được như Chúa Giêsu: “Tôi và Cha tôi là một”.

Từ lúc đó, chúng ta bắt đầu trở thành con người mới đích thực.
Nhưng tiên vàn, muốn đổi mới con người hay canh tân cuộc
sống, chúng ta phải cầu xin Chúa Thánh Thần, vì chính Thánh
Thần là Đấng đổi mới mọi sự.
Ước mong mọi người luôn luôn biết canh tân và đổi mới cuộc
sống mổi ngày trong suốt Năm Mới Nhâm Thìn này.
Kính chúc tất cả một Mùa Xuân tràn đầy Phúc Trời - Lộc Thánh và Thọ Trường Sinh vĩnh cửu.
Trân trọng kính chào.
Linh mục Quản Nhiệm
Anrê Nguyễn văn Chiến

Lịch Trình Thánh Lễ
Tháng Hai, 2012:

 Chúa Nhật 1 - ngày 5: CN5 QN (Thánh Lễ Tân Niên)
 Chúa Nhật 3 - ngày 19: CN7QN
Tháng Ba, 2012:

 Chúa Nhật 1 - ngày 4: CN2MC
 Chúa Nhật 3 - ngày 18: CN4MC
Tháng Tư, 2012:

 Chúa Nhật 1 - ngày 1: Lễ Lá
 Chúa Nhật 3 - ngày 15: CN2PS
Tháng Năm, 2012:

 Chúa Nhật 1 - ngày 6: CN5PS
 Chúa Nhật 3 - ngày 20: CN7PS Lễ Chúa Lên Trời
Page 2

Niềm Hân Hoan Phục Vụ Trong Thánh Nhạc
12/13/2011 Daytona Beach, FL.
Thánh nhạc là âm nhạc dùng trong các nghi thức phụng vụ cũng như
các sinh hoạt tôn giáo của Giáo hội. Thánh nhạc giúp cho các nghi thức
phụng vụ long trọng , trọn vẹn hơn. Một phần cũng là do truyền thống
của giáo hội tôn vinh Chúa qua âm nhạc, phần khác là lời ca tiếng hát
giúp giáo dân hướng lòng về Chúa. Có một câu ngạn ngữ rất hay: “Hát
hay là cầu nguyện hai lần”. Nhưng hát hay cũng có thể bằng cầu nguyện
trăm lần là do thánh nhạc giúp giáo dân tập trung vào của lễ, để nhờ đó
mà có được những lời cầu nguyện sốt sắng hơn. Theo Thánh Augustine:
“Hát ca tụng Chúa không chỉ có ca tụng, nhưng ca tụng với sự hân
hoan”.
Để có được tiếng hát thánh ca hay và sốt sắng cần có sự đóng góp và
phối hợp chặt chẽ giữa ca trưởng, các ca viên, và các nhạc công. Trong
đó ca trưởng góp phần quan trọng để bộc lộ được cái hồn của bài hát và
tạo ra niềm cảm hứng cho các ca viên. Người ca trưởng giúp giữ nhịp
độ, cường độ, và nhạc điệu bổng trầm của bài hát, lúc mạnh mẽ lúc êm
ái dịu dàng để từng lời ca như mật ngọt thấm dần vào lòng người nghe.
Ngoài ra, ca trưởng còn phải thống nhất các bè trong ca đoàn để tạo nên
một tập thể trùng khớp.
Để trở thành một ca trưởng giỏi và có bản lãnh, người ca trưởng cần
học tập để có được kiến thức âm nhạc rộng rãi, biết được các kỹ năng
điều khiển, kỹ thuật tập hát và huấn luyện ca đoàn, cộng với lòng nhiệt
thành phục vụ để kiên trì dẫn dắt các ca viên mỗi ngày một tiến lên.
Do hầu hết các ca trưởng trong các giáo xứ Việt Nam xuất phát từ các
ca viên, nên các anh chị em thiếu một kiến thức rất lớn để điều khiển ca
đoàn, để biết tập một bài hát, để huấn luyện cho ca đoàn có được tiếng
hát tròn tiếng, vang tiếng và rõ lời ca, mặc dù lòng phục vụ của họ rất
cao.
Nắm bắt được tình hình này, giáo sư nhạc sĩ Phạm Đức Huyến (hay
được gọi một cách thân mật “thầy Huyến”) đã bỏ công sức và tiền của
để truyền đạt kiến thức của mình cho các anh chị em có nhu cầu trên ba
mươi năm nay. Nói về thầy Huyến, thầy được biết đến là người đạo đức,
luôn phó thác mọi việc cho Chúa, có kiến thức rộng, biết cách truyền tải
những khái niệm phức tạp cho học viên, và là người tận tụy trong việc
dạy học.
Đặc biệt thầy đã viết những cuốn sách quý báu là những tài liệu thiết
thực cho các học viên các lớp Ca Trưởng, các lớp Sáng Tác những
cuốn sách của thầy dầy từ vài ba trăm trang cho tới trên ngàn trang.
Thầy còn cho ra đời những cuốn DVD hướng dẫn đánh nhịp để anh chị
em có dịp tham khảo, ôn tập. Những công việc của thầy đều phi lợi
nhuận. Nói về sự hy sinh của thầy, thầy đã bỏ công đi khắp nước Mỹ,
Gia Nã Đại, Châu Âu, và Việt Nam để dạy các lớp Ca trưởng nhằm mục
đích đào tạo ca trưởng cho Giáo hội. Những lớp Ca trưởng của thầy có
số học viên từ vài ba chục cho đến vài trăm học viên, cũng có lớp lên
đến gần 400 học viên như các lớp Ca Trưởng ở Tổng Giáo phận Huế, ở
Tổng Giáo phận Hà nội, ở các Giáo phận Thái Bình, Phát Diệm, Phan
Thiết, Hải Phòng.
Từ năm 1974 tới nay, thầy Huyến đã dạy trên 120 lớp Ca trưởng cấp
1,2, Trung cấp và hàng chục lớp Sáng Tác khắp nơi. Để có được sức
lực bền bỉ dạy các lớp Ca trưởng, thầy coi việc dạy học là một sứ mạng
tông đồ, là cách phục vụ cho Chúa và cho Giáo hội.
Thầy luôn hân hoan mong muốn truyền đạt kiến thức của mình cho các
học viên, cho các thế hệ tương lai để duy trì và phát triển cũng như kế
thừa công việc tốt đẹp và cần thiết này cho mai sau.
Lớp Ca Trưởng cấp 1, đợt 1 Florida:
Vào tháng 6 năm 2011, thầy Huyến đã chấp nhận lời mời đến giáo xứ
Phan Văn Minh ở Orlando, Florida để huấn luyện một lớp Ca trưởng vỡ
lòng (cấp một, đợt một). Khi đó anh em học viên còn rất bỡ ngỡ không
biết khoá học sẽ như thế nào, chỉ biết hy vọng khi đi học về mọi người sẽ
có kiến thức về âm nhạc rộng hơn, để phục vụ hữu hiệu hơn. Các thành

(xem tiếp trang 3)
Thông Tin - Đầu Năm

(Niềm Hân Hoan Phục Vụ … )
viên của lớp Ca trưởng này bao gồm phần nhiều là các ca viên và số ít
còn lại các ca trưởng.
Các anh chị em không chỉ đến từ Orlando mà còn có sự nhiệt tình tham
gia từ các giáo xứ và giáo đoàn ở các thành phố lân cận như Daytona
Beach, Winter Haven, và St. Petersburg.
Trong lớp học này thầy Huyến đã dạy rất nhiều kiến thức chuyên môn của
người ca trưởng, không chỉ có nhạc lý, thanh nhạc, và đánh nhịp mà còn
cách xử lý tình huống có thể xảy ra trong ca đoàn, cách nhường nhịn
nhau, và thầy đã nhấn mạnh đến lòng khiêm nhu cần phải có trong mỗi
học viên, trong mỗi ca trưởng tương lai.
Qua những lời tâm sự của thầy, các học viên biết rằng thầy đã trải qua
nhiều thăng trầm, vui buồn, đau khổ, và hy sinh trong cuộc sống để có thể
hiện diện và phục vụ các anh chị em liên tục trên ba mươi năm trong lãnh
vực Thánh Nhạc qua các lớp Huấn Luyện Ca Trưởng trên toàn thế giới.
Những lời tâm sự và động viên của thầy đã tạo ra nguồn cảm hứng và
hưng phấn để các anh chị em học tập chăm chỉ và hân hoan hơn.

học viên ôn lại kiến thức đã học trong đợt một.
Xin cám ơn Giáo sư nhạc sĩ Phạm Đức Huyến đã đem hết lòng để hân
hoan phục vụ các anh chị em học viên. Thầy đã nhẫn nại truyền đạt kiến
thức của mình mà không màng đến sức khoẻ hay lợi nhuận của bản
thân. Thầy là một gương sáng để các anh chị em noi theo phục vụ trong
Chúa. Cám ơn các anh chị phụ giáo đã hết lòng giúp đỡ các học viên,
cũng nhờ các anh chị mà các học viên đã có được những lớp học thành
công mỹ mãn.
Xin mượn câu 51:8 trong sách Psalm được linh mục Gregorio Allegri
chuyển thể thành nhạc trong bài thánh ca bất hủ “Miserere Mei Deus” để
kết bài viết này:
“Hãy cho tôi nghe sự vui vẽ và mừng rỡ,
để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc.”
Mùa Ðông Orlando Florida 2011
Văn Nguyễn (Một học viên lớp Ca Trưởng Florida)

Lớp học này thầy còn mang theo những anh phụ giáo từ các thành phố xa
xôi trên đất Mỹ để hướng dẫn và chỉnh sửa các học viên tận tay như anh
Lê Hùng, anh Văn, và anh Dũng. Khi lớp mới bắt đầu, mọi kiến thức thầy
dạy đều xa lạ hầu hết đối với các học viên, tưởng chừng như Chúa đã
không ban ơn “kêu gọi” làm ca trưởng. Nhưng với sự hướng dẫn tận tình
của thầy và các anh phụ giáo, các học viên đã nắm bắt được những phần
cốt lõi của một ca trưởng và thở phào nhẹ nhỏm khi biết được rằng Chúa
vẫn ban tràn đầy ơn kêu gọi cho mình. Và sau ba ngày miệt mài học tập
từ sáng tới tối, lớp học kết thúc với sự tiếc nuối vì không thể học thêm
được nữa, không cảm nhận thêm về những lời giảng dạy và tâm sự của
thầy, và cuối cùng là phải chia tay thầy và các anh phụ giáo. Nhưng các
anh chị em rất vui mừng khi thầy Huyến đã hứa là sẽ trở lại dạy đợt hai
của lớp Ca trưởng cấp một.
Lớp Ca Trưởng cấp 1, đợt 2 Florida
Đợt hai của cấp một được tổ chức vào tháng 12 năm 2011, anh chị em
học viên rất vui mừng và trông đợi ngày trở lại lớp học. Lớp học mới này
cũng như bao lớp học khác, có thêm học viên mới và bớt đi một số học
viên cũ vì bận học thi, nhưng lòng chăm chỉ và hiếu học thì không thay
đổi.

Lớp Ca Trưởng Cấp 1 Đợt 1: Thuận, Văn, Thầy Huyến, Thảo

Còn Thầy thì lúc nào cũng tận tụy với các học viên, lúc nào cũng muốn
truyền đạt hết các kiến thức của mình. Những lời tâm sự của thầy lúc nào
cũng sâu xa và vui nhộn. Như lời thầy dí dỏm, tập cho ca viên hát đúng và
hay chứ không phải muốn tập dợt sao cũng được rồi tự động vỗ tay khen
nhau. Lớp học đợt hai này thầy đi xa hơn, kiến thức rộng hơn, và hơn hết
anh chị em được trổ tài “múa” nhiều và khó hơn. Học các lớp học của
thầy lúc nào thời gian cũng trôi qua rất mau. Quay đi quay lại mà đã hết
ba ngày học, mặc dù tài liệu học rất nhiều.
Rồi như những người thầy lúc nào cũng muốn truyền đạt kiến thức của
mình, thầy không những hứa sẽ trở lại để dạy và kết thúc lớp Ca Trưởng
cấp 1 cho các anh chị học viên mà còn hứa sẽ trở lại dạy thêm lớp Sáng
tác cho các anh chị em có nhu cầu.
Lớp học này không thể không nhắc đến sự tận tụy của các anh chị phụ
giáo giúp các học viên thực tập đánh nhịp. Ngoài anh Ca trưởng Lê Hùng
đến từ Dallas ForthWorth, Texas, anh Dũng đến từ miền Bắc Florida, các
học viên lại có thêm sự chỉ dẫn của anh Ca trưởng Minh Tâm đến từ Minnesoneta và chị Ca trưởng Bích Hòa đến từ Washington DC.

Lớp Ca Trưởng Cấp 1 Đợt 2: Thảo, Thầy Huyến, Sen, Văn

Cám ơn giáo xứ Phan Văn Minh đã tạo điều kiện tốt đẹp cho các lớp học
được diễn ra thành công, đặt biệt là cha Nguyễn Thanh Châu và cha
Nguyễn Văn Chiến, luôn đi sát
với lớp học để động viên anh em học tập, các ngài lúc nào cũng cầu
nguyện cho lớp học được thành công. Cám ơn ông Chủ tịch hội đồng giáo
xứ Chu Quang Điện và anh ca trưởng Lê Tiến Long đã bỏ ra công sức
sắp xếp mọi chuyện (từ thức ăn tới bàn ghế) cho lớp học, và đặc biệt là
anh ca trưởng Đoàn Hữu Toàn đã bỏ ra nhiều công sức và thời gian
nhiều tuần lễ trước ngày khai giảng lớp Ca Trưởng để giúp anh chị em
Thông Tin
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Ca Đoàn Cêcillia Thánh Lễ Tân Niên 2011

Ngày Thành Hôn: Du & Hồng (11/23/11)

Ca Đoàn Cêcillia Giáng Sinh 2011

Tết 2011: Mr. Joe A. (ân nhân bảo trợ Ca
Sĩ Trina Bảo Trân)

Thánh Lễ Tân Niên 2011

Tết 2011: Thảo, CS Trina, Nancy, Ngân, Phương

BTC Tết Tân Mão 2011: Anh Tiến, Long, Sơn, Lộc

Tiệc Mother Day’s tại GX Thánh Philliphê Phan Văn Minh

Ngày Thành Hôn: Michael & Kim (11/19/11)

Memorial Weekend Picnic @ Ponce Inlet
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