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Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập cộng đoàn, cũng nên nhắc lại tiến trình thành lập và sinh hoạt 
của ca đoàn St. Nicholas. 

Như đã đề cập trong bài viết về ca đoàn, nhân ngày kỷ niệm 25 năm của cộng đoàn: Ca đoàn 
St. Nicholas hiện thời là một sự nối tiếp liên tục của ca đoàn Ngàn Sao, được thành lập trước khi 
cộng đoàn thành hình chính thức. (Xin xem lại bài viết nhân dịp 25 năm dưới đây). Kể từ đó tới nay, 
thấm thoát đã 5 năm, ca đoàn vẫn sinh hoạt đều đặn hằng tuần. Nhiệm vụ chính của ca đoàn là hát 
lễ Chúa Nhật không khi nào bị gián đoạn, dù ở trong tình huống khó khăn nào. Một trong những trở 
ngại chính là: sinh hoạt của ca đoàn, đã dựa trên những nguyên tắc phổ quát, bất thành văn, được 
áp dụng cho hầu hết ca đoàn ở mọi nơi, kể cả các hội đoàn. Tuy nhiên, khi hữu sự, những nguyên 
tắc này được hiểu và cắt nghĩa khác nhau tùy tiện, cho nên, đã xẩy ra những điều không mấy tốt đẹp 
trong thời gian qua. Để khắc phục, ca đoàn đã biểu quyết và chấp hành một văn bản, quy định cách 
tổ chức, cũng như hoạt động của ca đoàn, đó là bản Nội Quy đã được đa số 24 thành viên: ( Alex, 
Cậy, Cecile, Chi, Đức Lê, Đức Trần, Đức Đặng, Dung, Huy, Huyên, Khanh, Khoa, Lăng, Loan, Vân, 
Nga, Phụng, Phượng Hồng, Tammy, Thành, Thông Trần, Thông Vũ, Tuấn, và Yến ) biểu quyết chấp 
thuận.  

Nội Quy là nền tảng, là xương sống của một hội đoàn, như Hiến Pháp của một quốc gia và từ 
đó, quốc gia được sinh ra, hội đoàn được thành lập.  

Tôi tham gia ca đoàn từ đầu năm 1984, khi mới dọn đến vùng này. Tính cho tới nay đã gần 30 năm 
mà đã có 4 cuộc rắc rối trong ca đoàn. Một dưới thời ca trưởng cũ và 3 dưới thời của tôi. Mỗi vụ có 
những lý do riêng, nhưng tựu chung, có thể đổ lỗi cho sự vắng bóng một nội quy bằng văn bản, vì 
mỗi vụ được hiểu và cắt nghĩa khác nhau theo lý giải của cá nhân hay một nhóm, không dựa vào một 
quy định thành văn nào! 

Hiện thời ca đoàn được cấu trúc, sinh hoạt theo bản nội quy này, mặc dù chưa hoàn  thiện, 
cần được tu chính theo thời gian, theo nhu cầu, nhưng chắc chắn đã có những nguyên tắc căn bản 
từ cấu trúc cho đến điều hành và sẽ không còn gặp trở ngại như trong quá khứ nữa, với sự tham gia 
tích cực của mọi người.  

 

BẢN NỘI QUY 

Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

Giáo Phận Orange 

****** 

 

I.- Danh Xưng: Ca Đoàn St. Nicholas,  

Bổn Mạng  của ca đoàn vào Chủ Nhật đầu tháng 12 hằng năm, và có thể thay đổi tùy theo hoàn 
cảnh của mỗi năm. 

  

II.- Tổ Chức: 



1. Mục đích: Phục vụ Thiên Chúa qua lời ca tiếng hát trong nghi thức phụng vụ: hát là cầu 
nguyện 2 lần. ‘’Thánh Nhạc là một khí cụ để phục vụ Thiên Chúa và mỗi cá nhân là Thừa Tác 
Viên đi rao giảng Tin Mừng cứu độ qua lời ca tiếng hát.’’ 

2. Tuyển mộ Ca Viên: Ca đoàn tuyển mộ những người có năng khiếu,    

Có giọng hát tương đối và nhất là thích hát Thánh ca và sinh hoạt chung, qua sự giới thiệu 
của mọi người trong cộng đoàn, hay tự nguyện đến với ca đoàn. 

     3.  Ban Ðiều Hành đưới sự chỉ đạo của cha quản nhiệm gồm có:               

A. Ca Trưởng  

Trách nhiệm: Điều hành và có trách nhiệm tổng quát mọi sinh hoạt của ca đoàn trong cộng đoàn, 
với sự trợ giúp của một thư ký (có nơi gọi là đoàn trưởng) và một thủ quỹ. Ca Trưởng soạn bài hát, 
tập hát, với sự góp ý của mọi người, thâu nhận ca viên và giữ kỷ luật trong ca đoàn. 

Nhiệm kỳ: Được chỉ định, tự nguyện hay được bầu lên với nhiệm kỳ 2 năm và được bầu lại. 

B. Thư ký 

Trách nhiệm: Liên lạc viên trong ca đoàn, phụ giúp ca trưởng trong vấn đề hành chánh, tổ chức, 
sinh hoạt ca đoàn và gìn giữ tài sản ca đoàn nếu có. 

Nhiệm kỳ: Được bầu lên hay tình nguyện trong 2 năm và có quyền tái cử hay bổ 
nhiệm.                            

   C. Thủ quỹ   

Trách nhiệm: Giữ tiền quỹ và sổ sách kế toán của ca đoàn. Mọi chi tiêu xuất quỹ, ít nhất phảI được 
thông qua bởi ca trưởng và thư ký, nếu không phải là của đa số trong ca đoàn. 

Nhiệm kỳ: Được bầu ra, chỉ định hay tình nguyện trong 2 năm và có quyền tái cử hay bổ nhiệm. 

 

Sinh hoạt của Ca đoàn dựa trên nền tảng: bình đẳng, rõ ràng trong sáng và tôn trọng tập thể . 
Vì thế, mọi quyết định của ban điều hành phải được dựa trên ý kiến của đa số, trừ trường hợp bất 
khả kháng, thì ít nhất cũng phải có sự đồng ý của ban điều hành (Ca Trưởng,    Thư Ký và Thủ 
Quỹ). 

III.- Sinh Hoạt Ca Ðoàn : 

          1/ Tập hát: Ca đoàn tập hát mỗi tuần một lần, thời gian khoảng 11/2 tiếng đồng hồ. Ngày giờ tập 
hát : Chiều Chủ Nhật từ 4:00pm tới 5:20pm,  có thể thay đổi tùy theo nhu cầu.  

          2/ Hát Lễ : Ca đoàn hát lễ lúc 5:30pm Chúa Nhật hàng tuần và các lễ buộc của cộng đoàn. 
Tùy theo nhu cầu và điều kiện cho phép, Ca Ðoàn cũng hát lễ cưới, lễ an táng, lễ giỗ trong và ngoài 
cộng đoàn. 

          3/ Sinh Hoạt Ðặc Biệt : Tùy hoàn cảnh và quỹ cho phép, ca đoàn có những buổi party, picnic, 
hay đi ăn chung tại nhà hàng. Ca đoàn cũng tham gia các sinh hoạt của cộng đoàn tùy theo khả năng 
tài chánh và nhân sự. 

 

IV.- Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Ca viên: 

          1/ Quyền Lợi: Ca viên được tham gia các cuộc party và liên hoan hàng năm. Khi gia đình của 
ca viên có tang chế, ca đoàn sẽ xin lễ cầu nguyện, phân ưu, thăm viếng, và hát lễ (nếu tang gia 
muốn). Nếu lập gia đình, ca đoàn sẽ tặng quà và hát lễ miễn phí. 

          2/ Trách Nhiệm: Khi tham gia vào Ca Ðoàn, các anh chị tập luyện để trở nên chứng nhân cho 
tình yêu Chúa trong giáo xứ, và xã hội qua lời ca tiếng hát và hành động của mình. Ca đoàn mong 



muốn các anh chị thi hành trách nhiệm sau đây : Siêng năng tham gia các buổi tập hát, hát lễ, và 
sinh hoạt của ca đoàn, sống gương mẫu trong tư cách, lời nói và hành động. 

 

V.- Quy định của Ca Ðoàn :    

1. Ði tập hát đúng giờ. 
2. Giữ trật tự trong giờ tập hát và trang nghiêm trong Thánh lễ. 
3. Cố gắng trau giồi khả năng ca hát và âm nhạc để phục vụ cộng đoàn (giáo xứ) một cách hữu hiệu 
hơn.   
4. Hòa đồng, đoàn kết và giúp đỡ nhau. 
5. Kiên nhẫn, hy sinh và trung thành dù gặp khó khăn. 
6. Luôn luôn ăn mặc chỉnh tề và phù hợp với Thánh Lễ (thí dụ như mặc  
    màu trắng hoặc màu đen cho tang lễ và màu tươi vui cho lễ cưới)     
 

VI.- Kỷ Luật Trong Những Trường Hợp Ngoài ý muốn : 

 Nếu ca viên nào bê trễ đi muộn hoặc nghỉ tập hát và vắng hát lễ nhiều lần, ca viên đó sẽ 
bị cảnh cáo hoặc mời ra khỏi ca đoàn. 

 Những ca viên nào quấy phá hoặc gây chia rẽ trong ca đoàn sẽ bị loại ra khỏi ca đoàn. 

 Những ca viên nào lơi dụng danh nghĩa của ca đoàn làm sự trái phép sẽ bị khai trừ khỏi ca 
đoàn. 

        (Ghi chú : Trong các trường hợp trên, ca trưởng sẽ hỏi ý kiến của tất cả các ca viên và tham 
khảo ý Cha linh hướng để đi tới quyết định). 

 

(Bài đọc thêm, trích dẫn từ Tin Yêu 25 năm thành lập cộng đoàn) 

 

Nói đến sinh hoạt cộng đoàn mà không đề cập đến ca đoàn là một thiếu sót lớn lao. Ca đoàn 
St. Nicholas là tên mới của ca đoàn Ngàn Sao, đã từng hoạt động ở phía Nam Orange County trước 
khi cộng đoàn Saddeback được chính thức thành lập, quy tụ một số con em thuộc những gia đình 
Công giáo, tiên khởi định cư tại vùng này. Lúc đầu chưa có cha quản nhiệm, bác Thuấn và bác Pháp 
phụ trách mời các cha xuống làm lễ, trong khi ca đoàn lo tập hát. Vì thế, trong thánh lễ ra mắt ban 
chấp hành đầu tiên, thì ca đoàn đã sẵn sàng hát lễ và sau đó, tiếp tục mỗi Chúa Nhật, dưới sự điều 
khiển của ca trưởng Quang Anh. Những ca viên đầu tiên gồm: chị Oanh, Thu, Quang (gia đình bác 
Pháp), Thoa, Quyên, Tuấn, Tú (gia đình bác Giới), Huân, Bình, Lan, Trang, Toàn (gia đình bác 
Thuấn) Bảo Châu, Huyền Châu, (gia đình ông Vân), cặp vợ chồng Sinh-Mai, Kim Anh, Thái Hằng, 
Thu Vân, Thành, Phong, Thông, Hòa, Phượng. Đánh đàn có Mai (orgue) Viễn, Hỷ, Sinh (guitar). 
Giọng ca chính của ca đoàn là Kiều Thoa (solo) và người quán xuyến mọi sinh hoạt là chị Oanh và 
anh Huân. Tiếp sau đó là anh Khoa, và đoàn trưởng hiện thời là chị Phụng. 

Ban đầu, sinh hoạt ca đoàn có tính cách gia đình hơn là một đoàn thể: thay phiên nhau tập hát 
tại tư gia của nhiều ca viên, hôm thì tập tại nhà ông bà Thuấn, hôm khác tại nhà ông bà Pháp. Mỗi 
khi một gia đình nào có đám giỗ hay bận bịu chuyện nhà, không đi lễ được thì ca đoàn trở nên thưa 
thớt thấy rõ. Ca đoàn đã từng đi hát tại San Diego, Oceanside và những nơi khác nếu được yêu cầu. 
Ca đoàn cũng có những buổi sinh hoạt chung hằng năm như tĩnh tâm trong những khóa Linh Thao, 
đi nghỉ cuối tuần tại Big Bear hay tại Las Vegas. 

 

Thuở đó, ngoài công việc chính là hát trong các thánh lễ Việt Nam, ca đoàn hằng năm còn 
đảm nhận gian hàng Việt Nam trong hội chợ của giáo xứ Mỹ vào tháng 9. Ca viên đi làm xong, tụ họp 



tại nhà chị Oanh, nấu nướng, cuốn chả giò tối thứ Sáu, sáng thứ Bảy đem ra hội trường hâm, chiên, 
bày bán. Tiền lời xung vào quỹ hội chợ của nhà thờ. Thời gian đầu xung cả vốn lẫn lời vào quỹ này. 
Khi cộng đoàn mới thành lập, ca đoàn là thành phần chính trong các buổi văn nghệ Tết được tổ chức 
tại Saddleback college và tại hội trường nhà thờ. Vì ca đoàn diễn thật xuất sắc, nên thường được 
mời đi trình diễn tại các cộng đoàn khác. 

Hơn 25 năm sinh hoạt, vì nhiều lý do và hoàn cảnh khác nhau, ca đoàn có sự thay đổi nhiều 
về nhân sự, kẻ đến người đi cũng không ít. Hầu hết những người cũ không còn sinh hoạt với ca 
đoàn nữa, kể cả anh ca trưởng tiên khởi… Để bù vào sự khiếm khuyết này, ca đoàn luôn có thêm 
những người mới. Thành phần hùng hậu hiện thời còn lại như sau: Mỹ-Thuận, Đức Đặng (út), Đức 
Trần, Đức-Cecile, Đức-Chi, Mai Bùi, Mai Đinh (orgue, piano), Khoa-Chi, Victor (base), Tâm Leis 
(violin), Hòa, Phượng, Huy (piano), Huyến, Phương-Loan, Phương Thu, Kim Phụng, Kim-Thoa, Chí-
Tài ( guitar), Thành,Thông, Anthony (violin), Yến Vũ, Trang … nên sinh hoạt của ca đoàn vẫn luôn 
được liên tục, cho dù trong những thời gian đen tối nhất xẩy ra mấy năm trước đây. Thực tế cho 
thấy, sau những cơn khủng hoảng, ca đoàn chấn chỉnh lại, ca viên thêm ý thức về trách nhiệm, hoạt 
động hữu hiệu và khởi sắc hơn. 

Đặc biệt là trong thánh lễ Chúa Nhật hằng tuần, ca đoàn đi theo đúng nghi thức phụng vụ: hát bài 
Thánh Vịnh của buổi lễ hôm đó với cộng 
đoàn, do Phương Loan sô lô đứng trên 
cung thánh điều khiển, thay vì như trước 
kia, Thánh Vịnh được đọc, hay dùng một 
bài hát khác thay thế. Ngoài ra, những 
bài hát thông dụng trong thánh lễ, được 
nhạc sĩ Chí Tài hoà âm cho ban nhạc 
gồm guitar, base, piano, keyboard, violin 
đã đem lại một luồng khí mới cho người 
nghe, thánh lễ trở nên thêm sống động, 
vui tươi và sốt sắng. 

Tiện đây cũng không thể quên nói đến 
trường hợp đặc biệt của Phương Loan 
Chí Tài: toàn gia đình đã tham gia ca 
đoàn. Riêng Chí Tài thường bận đi trình 
diễn, nhưng mỗi khi trở về là có mặt với 
ca đoàn trong các buổi lễ. Phương Loan 
cũng thế, mặc dù chưa phải là thành 
viên của Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp, nhưng vẫn có mặt đều đặn trong 
các thánh lễ Chúa Nhật, đám cưới và 
đám tang. 

25 năm thành lập cộng đoàn, 
cũng là một quá trình hoạt động lâu dài 
của ca đoàn với 2 vị ca trưởng. Nhân sự 
có đổi thay, nhưng sự liên tục phục vụ 
cộng đoàn chưa bao giờ gián đoạn, nhờ 
vào lòng hăng say nhiệt thành phục vụ 
của anh chị em ca viên trong khả năng 
hạn hẹp mà Chúa trao ban cho từng 
người. 

Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều hồng ân cho ca đoàn để tất cả cùng nhau cống hiến 
tiếng hát ngợi ca Thiên Chúa và trọn vẹn chu toàn trách niệm do cộng đoàn giao phó.  


