DƯ ÂM DẠ HỘI HỒNG ÂN CẢM MẾN.
LIVERPOOL AUDITORIUM CATHOLIC CLUB THỨ 6 NGÀY 2.8.2019.
Từ những ngày tập dượt các ban vũ điệu và hoạt cảnh tập dượt từ nhiều tháng trước để
chuẩn bị cho Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến…Liên Ca Đoàn tổng dượt nhiều lần với giàn
orchestra nhẹ tại Nhà Thờ Revesby…Ngày chuẩn bị gần là đêm tổng dượt thứ 4 ngày
31.7.2019. Sân khấu được dựng lên…Âm thanh ánh sáng và các trang trí nhộn nhịp
trong khu vực Auditorium…3 chiếc xe vận tải lớn chở âm thanh và ánh sáng…2 xe vận
tải chở dụng cụ trang trí cho Dạ Hội…Liên Ca Đoàn, các ca sĩ, các nhóm vũ điệu và
hoạt cảnh tấp nập tiến vào Auditorium…Âm thanh và ánh sáng bừng lên huy
hoàng…Các tiết mục trình diễn tổng dượt ngay trên sân khấu chính của Auditorium
dài 10m và sâu 5m…Tổng dượt mãi đến 10.30 tối…Mọi người ra về…Thứ 5 ngày 1.8,
những xe vận tải tiếp tục chở vật dụng tới…Âm thanh ánh sáng hoàn thành công tác
tốt đẹp, các tiết mục sẵn sàng cho Dạ Hội…
Sáng thứ 6, các vật dụng trang trí, cổng Dạ Hội, những âm thanh ánh sáng mang đến
sau cùng…Các màn ảnh cũng được treo lên… Những thay đổi vị trí sau cùng đã được
sắp xếp cho hoàn chỉnh…Phông lớn rất mỹ thuật chào đón quan khách được treo lên
buổi tối hôm thứ 5 cho Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến ngay ngoài hành lang….

Phông kỷ niệm Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến chào đón quan khách.
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Chiều Thứ 6 ngày 2.8.2019, các khâu và ban ngành rộn rã chuẩn bị…Khoảng 4 giờ
chiều, banner chào mừng quan khách được treo lên ngoài phía cổng
Auditorium…Phông đặc biệt cũng được treo ngay ngoài cửa chính Auditorium…

Phông chào đón Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến.
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Khoảng 6.00 chiều, các bong bóng muôn mầu sắc được treo khắp nơi chào đón quan
khách và mọi người từ ngoài cổng vào Auditorium… Các ban chuyên môn náo nức
chuẩn bị những khâu chót để khai mạc Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến…Liên Ca Đoàn
đứng sẵn vào vị trí với 3 đại kỳ: Quốc Kỳ Úc Đại Lợi, Quốc Kỳ Việt Nam, và Đại Kỳ
Mẹ Maria. 3 Đại kỳ vĩ đại dài 6 mét, ngang 3 mét trang trọng…Trên sân khấu của
Auditorium trang trí với nhiều hình ảnh mỹ thuật và giàn ánh sáng trang trọng cùng
với Ngọn Nến Hồng Ân Cảm Mến và Trống Đồng xa xưa cổ đại của Việt Nam để nhớ về
cội nguồn Việt Nam... Giàn âm thanh ánh sáng thử nghiệm lần chót…77 bàn tròn
choáng ngập cả Auditorium được trang trí mỹ thuật để chào đón quan khách…Giàn
chào của Ban Tiếp Tân với áo dài mầu sắc lộng lẫy tha thướt lịch sự chuẩn bị đón chào
quan khách từ các nơi về hội ngộ…Quan khách tấp nập tới tham dự Dạ Hội…Ban Tiếp
Tân với Chị Phạm Nhiên, Trịnh Hòa, anh Trần Hòa, Anh Phạm Huynh, và Văn Phòng
Điều Hành Phong Trào Cursillo đón chào cùng hướng dẫn quan khách rất lịch sự và
niềm nở vào các bàn sắp sẵn…

Ban Tiếp Tân chuẩn bị đón Quan Khách.

Đúng 7.30 tối, MC chào mừng quan khách. MC Trường Giang giới thiệu MC Minh
Châu. Khai mào chương trình với bản đồng ca Yêu bằng Tình Loài Người, Gần Nhau
trao cho nhau….mà Tác Giả Văn Chi đã sáng tác vào năm 1973… 3 Đại Kỳ long trọng
uy linh rước lên với những ánh đuốc linh thiêng và trang trọng....Liên Ca Đoàn tiến lên
sân khấu trong tiếng hát đồng ca vang vọng… Các Ca Đoàn đang tiến về hội ngộ Dạ
Hội Hồng Ân Cảm Mến. Quý Liên Ca Đoàn trưởng Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh từ năm
1989 với quý anh Vũ Đức Thắng, Trần Đăng Cao, Nguyễn Đức Hiếu, Nguyễn Quốc
Hào, và Hoàng Minh Hùng long trọng tiến lên sân khấu và thắp sáng ngọn lửa Hồng
Ân Cảm Mến cùng Cha Văn Chi…
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Trong bầu khí linh thiêng với 3 Đại Kỳ trải dài từ sân khấu xuống tới quý khán giả với
ánh đuốc lung linh…Tiếng mời gọi của MC Trường Giang vang lên:
- Cùng với Đoàn người Việt Nam từ muôn nơi về đây hội ngộ Dạ Hội Hồng Ân Cảm
Mến. Xin kính mời quý vị cùng đứng lên trong nghi thức Chào Quốc Kỳ, khai
mạc chương trình Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến.
- Lễ Chào Quốc Kỳ bắt đầu…
Lời hát Quốc Ca Úc Đại Lợi vươn cao do Liên Ca Đoàn và các Ca Sĩ Liên Ca Đoàn
vang vọng…Quốc Ca Việt Nam trang nghiêm và linh thiêng từ muôn trái tim òa lên xúc
động…Tiếp theo với phút mặc niệm với những xúc động trào dâng dạt dào những tâm
tình tưởng nhớ:
• “Để tưởng nhớ đến các Các Vị Tiền Nhân anh hùng đã có công dựng nước và giữ
nước, để tưởng nhớ đến các Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Bào
đã anh dũng hy sinh, để bảo vệ Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam,”
• “Để tưởng nhớ đến những vị Anh Hùng Dân Tộc, đã và đang hy sinh trong công
cuộc đấu tranh, vì lý tưởng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam,”
• “Để tưởng nhớ đến các Đồng Bào và chiến sĩ đã hy sinh trên đường vượt biên vượt
biển vì lý tưởng Tự Do sau 44 năm viễn xứ”.
• “Phút mặc niệm bắt đầu” với tiếng nhạc linh thiêng tưởng niệm…
Nghi thức chào Quốc Kỳ và Phút Măc Niệm trang trọng…nhiều khán giả bật khóc vì
cảm động…Chị Thủy và nhiều người chia sẻ:
- Nghi thức Chào Quốc Kỳ và Phút Mặc Niệm linh thiêng quá làm tôi xúc động và
giọt lệ chảy dài…

Nghi Thức Chào Quốc Kỳ và Phút Măc Niệm huy hoàng đầy cảm xúc.
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Sau nghi thức Chào Quốc Kỳ và Phút Mặc Niệm, MC Trường Giang và Minh Châu
giới thiệu các quan khách đặc biệt hiện diện trong Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến hôm nay.
Hiên diện có Cha Remy Bùi Sơn Lâm, Tuyên Úy Trưởng CĐCGVN Sydney và Quý
Cha trong Ban Tuyên Úy, còn có thêm 10 Quý Cha Khách, cùng Quý Tu Sĩ nam nữ.
Quan khách đặc biệt có Ông Bà Andrew Trần Anh Vũ, Chủ Tịch CĐCGVN Sydney,
Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do, Chị Kate Hoàng, Phó
Chủ Tịch, Luật Sư Lưu Tường Quang, Nguyên Giám Đốc SBS radio, Bác Sĩ Nguyễn
Mạnh Tiến, nguyên Chủ Tịch CĐ Người Việt Tự Do, Ông Bà Nguyễn Văn Thanh,
nguyên Chủ Tịch CĐ Người Việt Tự Do và CĐCGVN. Các em các cháu của Cha Văn
Chi và các văn nghệ sĩ từ muôn nơi về chúc mừng Cha, Quý Cơ Quan Truyền thông
báo chí, Radio, Truyền Hình. Quý Vị Ân Nhân, Thân Hữu, và toàn thể Quý Vị đồng
hương, đã luôn tích cực đồng hành và nâng đỡ Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi và Liên Ca
Đoàn Lê Bảo Tịnh xuyên suốt 30 năm qua tại Sydney.

Hợp Xướng Hồng Ân Cảm Mến.

Hợp Xướng Cảm Mến Hồng Ân như một điệp khúc tri ân của Linh Mục Nhạc Sĩ Văn
Chi kỷ niệm cho 50 năm sáng tác Thánh Ca Việt Nam do Liên Ca Đoàn trình diễn với
sự điều khiển của chính tác giả, đã lôi cuốn khán giả vào chương trình văn nghệ kỷ
niệm 50 năm sáng tác Thánh Ca và Âm Nhạc Việt Nam.
Trong Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến, Ban Tổ Chức và Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi kính
gửi mỗi người một ticket may mắn nhất đêm Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến và giữ ticket
may mắn để có món quà đặc biệt ghi nhớ Hồng Ân Cảm Mến. Sau đó, Minh Châu kính
Mời Cha Bùi Sơn Lâm, Cha Nhạc Sĩ Văn Chi, và 5 Liên Ca Đoàn Trưởng Vũ Đức
Thắng, Trần Đăng Cao, Nguyễn Đức Hiếu, Nguyễn Quốc Hào, và Hoàng Minh Hùng
tiến lên sân khấu với Nghi Thức Thánh Hóa Dạ Tiệc và Giới Thiệu Tác Phẩm. Cha
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Remy Bùi Sơn Lâm Tuyên Úy Trưởng với đôi lời chúc mừng và Thánh Hóa Dạ Tiệc
Hồng Ân Cảm Mến. Sau đó, nghi thức giới thiệu 5 tác phẩm đặc biệt trong Dạ Hội
Hồng Ân Cảm Mến:
1. CD Trường Ca Hãy Tạ Ơn Chúa polyphony từ năm 1965 đến năm 2019.
2. CD Hồng Ân Cảm Mến.
3. CD Vực Sâu Tăm Tối với giàn orchestra thể loại polyphony.
4. Tập Thánh Ca Vực Sâu Tăm Tối-Trầm Khúc Hoan Ca Tập 23.
5. Tập Thánh Ca Hãy Tạ Ơn Chúa-Trầm Khúc Hoan Ca Tập 24 và 25.

Nghi Thức Phát Hành 5 Tác Phẩm.

Anh Giuse Hoàng Minh Hùng, Trưởng Ban Tổ Chức Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến, hân
hoan chào mừng toàn thể Quý Vị Quan Khách và khán giả.
Phần văn nghệ tiếp nối với Nhạc Phẩm Chúa Là Sức Mạnh do Ca Sĩ Tuyết Trinh trình
diễn với sự phụ họa của nhóm Tứ Ca Nữ trong phần Điệp Khúc. Nhóm vũ điệu dàn
dựng phần phụ diễn của nhóm vũ điệu với những giải lụa mầu xanh hy vọng với Niềm
Tin dâng cao đầy mỹ thuật. Nhạc phẩm diễn tả tâm tư tác giả trải dài khi cảm nghiệm
về ơn gọi Linh Mục. Nhạc phẩm này viết cho Cha Đặng Đình Nên chịu chức Linh Mục
ngày 11 tháng 6 năm 2010. Giai điệu nhẹ nhàng thanh thoát và tha thiết cầu xin Chúa
là Sức Mạnh đời con. Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi đã sáng tác nhạc phẩm Chúa Là Sức
Mạnh để hát trong Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục.
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Ca Sĩ Tuyết Trinh với Chúa Là Sức Mạnh và vũ điệu phụ diễn niềm tin.

Ca Sĩ Mộng Quân đã xuất sắc trình bày nhạc phẩm Nguồn Trợ Lực Tôi với giai điệu
“Chúa Là Sức Mạnh đời tôi, trên đường đời tôi đi.” Tác giả sáng tác nhạc phẩm này
năm 1983. Lời ca trải dài theo năm tháng buồn thương trên quê hương Việt Nam với
những ngày đau thương sau ngày 30.4.1975. Giữa những trăn trở đau thương và hoang
mang đó, tác giả đã viết bài ca Nguồn Trợ Lực Tôi để hoàn toàn trông cậy phó thác vào
Chúa. Khán giả đã thích thú lắng nghe nhạc phẩm Nguồn Trợ Lực Tôi qua tiếng hát
yêu thương và trau chuốt của Ca Sĩ Mộng Quân.

Ca Sĩ Mộng Quân với Nguồn Trợ Lực Tôi.
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Chương trình tiếp nối với nhạc phẩm Này Con Xin Đến. Những ngày Cha Hoàng Minh
Tân chuẩn bị chịu chức Linh Mục vào ngày 4 tháng 6 năm 2010, tác giả suy tư và tha
thiết với ơn gọi Linh Mục, để sáng tác giai diệu này bằng điệp khúc đáp lại hồng ân yêu
thương Này Con Xin Đến. Cả Auditorium đã thưởng thức nhạc phẩm Này Con Xin
Đến qua giọng hát điêu luyện mượt mà của Ca Sĩ Thanh Thúy.

Ca Sĩ Thanh Thúy trình diễn nhạc phẩm Này Con Xin Đến.

Tiết mục chính và đặc biệt cho Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến với Hoạt Cảnh Hồng Ân
Cảm Mến, để Tạ Ơn Thiên Chúa, tri ân Hiền Mẫu Maria, và cám ơn Tổ Quốc Việt
Nam. Cùng cám ơn nhau nơi khung trời hải ngoại, để ôn lại bài trường ca lịch sử của
Quê Hương Việt Nam. Con Có Một Tổ Quốc Việt Nam, Một Dân Tộc Việt Nam, Quê
Hương con yêu quý ngàn đời… Cả một chiều dài lịch sử của Quê Hương và Dân Tộc
Việt Nam được diễn tả trên sân khấu từ thời Vua Hùng Vương dựng nước trong những
năm 2789 BC, trải dài qua các triều đại Hai Bà Trưng, Đinh, Lê Lý, Trần, Trịnh,
Nguyễn…với những thăng trầm của Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam. Toàn thể
Auditorium đều lắng đọng tâm tư như cùng nhau tham dự và đồng diễn Hoạt Cảnh
Hồng Ân Cảm Mến do Bích Ngọc và Việt Hùng đạo diễn. Anh Phi Lê đã sử dụng kỹ
thuật âm thanh và ánh sáng tân kỳ để biến cả Auditorium thành cả một studio vĩ đại,
và mọi người như cùng cảm nhận đồng diễn trong những biến cố của lịch sử của Quê
Hương và Dân Tộc Việt Nam…Những tiếng súng đại bác, tiếng súng nhỏ chát chúa,
ánh hỏa châu, những chớp sáng của chiến trường, tiếng gầm thét của chiến tranh Việt
Nam đau thương được dàn dựng rất mỹ thuật trong cả khung cảnh Auditorium… Hoạt
cảnh Hồng Ân Cảm Mến bao gồm 3 phần chính:
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Hoạt Cảnh Hồng Ân Cảm Mến thời kỳ Vua Hùng Vương dựng nước 2789 BC.

Phần I Hoạt Cảnh nói lên cảnh thanh bình và thời kỳ dựng nước Việt Nam từ các Vua
Hùng Vương với Vũ Khúc Con Có Một Tổ Quốc Việt Nam được lồng vào hình ảnh vua
Hùng Vương oai phong trong những năm 2789 BC…Rồi hình ảnh Hai Bà Trưng kiêu
hùng bất khuất đánh đuổi quân Trung Hoa xâm lăng, để mang lại nền độc lập cho Việt
Nam…Vũ điệu múa giải lụa mầu xanh thanh bình của Quê Hương Việt Nam mặn mà
tha thiết với tiết điệu valse đây kỳ thú và mỹ thuật… Hoạt cảnh sinh động nhờ kỹ thuật
tân kỳ của ánh sáng và sound effect của thanh bình. Làn sương chiều nhè nhẹ làm cho
Hoạt Cảnh thêm linh thiêng của lịch sử cổ đại Việt Nam…

Lịch sử Việt Nam thời xa xưa.
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Vũ điệu Quê Hương Việt Nam thanh bình.

Hình ảnh Bà Trưng Trắc đánh đuổi quân xâm lăng Trung Hoa.

Phần 2 với Hợp Xướng Nữ Vương Việt Nam trong CD Trang Sử Mẹ Quê Hương Việt
Nam. Phần này diễn tả Hoạt Cảnh chiến tranh Việt Nam trải dài và đặc biệt chiến
tranh giai đoạn cuối vào năm 1975. Những tiếng đại bác, tiếng đạn nổ, hỏa châu, những
chớp sáng liên hồi trong cả Auditorium…gợi nhớ cả một chiến trường khốc liệt trong
chiến tranh Việt Nam lần thứ 2 từ năm 1954 tới 1975. Kỹ thuật tân kỳ của âm thanh và
ánh sáng khiến cử tọa cảm giác như trực tiếp tham dự trong trận chiến ác liệt trên Quê
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Hương Việt Nam trong những trận chiến cuối cùng…Rồi Việt Nam đau thương…Cảnh
tù đầy, cải tạo bi hùng ngày nào, cảnh chết chóc kinh hoàng, cảnh Vượt Biên thương
đau với từ giã Quê Hương ra đi…Phút chia tay với người thân yêu... Kẻ đi người ở
lại… Con tầu mong manh vượt biên xuất hiện trên sân khấu…Cảnh chia ly đau thương
nhức nhối và nước mắt trào dâng…Những thanh niên, em bé, ông bà già bịn rịn từ giã
ra đi vội vã hoang mang lạc lõng… Đoàn con Mẹ Việt Nam ngồi chật ních bó gối trên
con tầu tròng trành nhỏ bé từ biệt Quê Hương…Ra đi là khó có hy vọng trở về trong
nước mắt nhớ nhung lúc đau thương này…

Hiền Mẫu La Vang đến với Dân Tộc Việt Nam 1798.

Quê Hương Việt Nam thanh bình.
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Thảm cảnh vượt biên đầy đau thương và chia ly của Dân Tộc Việt Nam.

Hoạt Cảnh diễn tả Đời Tù đầy và Cải Tạo.

Phần 3 với nhạc phẩm polyphony Con Đường Chúa Đã Đi Qua…Hình ảnh con dân Mẹ
Việt Nam trong các trại Tỵ Nạn Đông Nam Á tức tưởi đau thương… Những hình ảnh
các trại Tỵ nạn trên Screen của Auditorium Liverpool sáng lên, gợi lại những tâm tư
mất mát và nhỏ lệ của những người con bước đầu xa xứ…Những hình ảnh Trại Tỵ Nạn
Palawan, Trại Tỵ Nạn Hongkong, Trại Tỵ Nạn Galang, Trại Tỵ Nạn Pulau Bidong,
Trại Tỵ Nạn Thái Lan, Trại Tỵ Nạn Indonesia… lần lượt hiện ra trên 5 màn ảnh vĩ đại
trong Auditorium…Và sau cùng, những hình ảnh con cái Mẹ Việt Nam được thế giới tự
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do đón nhận để đến được bến bờ Tự Do. Người Việt Nam Tỵ Nạn được đón đến các
quốc gia với rừng cờ Mỹ, Úc, Pháp, Canada, New Zealand vẫy trên sân khấu đón người
Tỵ Nạn Việt Nam…
Hoạt Cảnh Hồng Ân Cảm Mến chấm dứt, đèn trong Auditorium bừng sáng…Những
giọt nước mắt của hồi niệm trên nhiều khuôn mặt khán giả…Auditorium như bừng
tỉnh sau một cơn mơ hồi niệm của lịch sử Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam với trên
4000 năm Văn Hiến…
Sân khấu trở lại bình thường với giai điệu Mùa Xuân Yêu Thương, trình bày theo
giọng hát của Ca Sĩ Kim Ngân. Nhạc Phẩm này được tác giả sáng tác vào ngày
30.1.2014, chuẩn bị Dạ Tiệc Mừng Xuân của CĐCGVN TGP Sydney, được chuẩn bị kỹ
lưỡng. Tác giả đã nguyện cầu và tha thiết sáng tác với Kinh Mùa Thu, Nguyện Mùa
Đông, Kinh Mùa Hạ, tác giả sáng tác nhạc phẩm Mùa Xuân Yêu Thương với tiết điệu
rộn rã vui tươi của Mùa Xuân Yêu Thương tặng CĐCGVN. Cả cử tọa trong
Auditorium đã lắng nghe những nắng xuân và giai điệu vui tươi qua giọng hát mượt
mà của Ca Sĩ Kim Ngân.

Ca Sĩ Kim Ngân ngọt ngào với nhạc phẩm Mùa Xuân Yêu Thương.

Nhạc phẩm Hồng Ân Cảm Mến được tác giả sáng tác tại Revesby vào ngày 20.9.2010.
Bước vào tuổi đời 60, thao thức với Thánh Vịnh 117 Cảm Tạ Hồng Ân, tác giả đã sáng
tác nhạc phẩm Hồng Ân Cảm Mến ngay trong căn phòng nhỏ bé tại Revesby. Lời kinh
cảm tạ chất chứa cả một tâm tình tạ ơn trong suốt chiều dài lịch sử cuộc đời thăng
trầm. Cả Auditorium cùng thưởng thức Hồng Ân Cảm Mến do chính tác giả trình bày
với 2 giọng nữ Quỳnh Xuân và Kim Ngân phụ họa, để tạ ơn Thiên Chúa và Hiền Mẫu
Maria, để cùng cảm tạ quý vị với tâm tình của chính tác giả Nhạc Sĩ Văn Chi. Nhóm
phụ diễn trọn vẹn tâm tình của cầu nguyện và tạ ơn với những tràng hoa tạ ơn muôn
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sắc muôn mầu. Điệp khúc Hãy Tạ Ơn Chúa được nhắc lại nhiều lần trong giai điệu
Hồng Ân Cảm Mến với những nụ hoa Tạ Ơn dâng hiến. Và mãi mãi cuộc đời là Điệp
Khúc Tạ Ơn trong mọi nẻo đường, trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, trong từng
cây số của nhịp đời yêu thương, và Tất Cả Là Tạ Ơn. Tạ Ơn Thiên Chúa, Tri Ân Hiền
Mẫu Maria, Tạ Ơn Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam, Tạ Ơn Đời, Tạ Ơn mọi người
thương mến đã đồng hành trong cuộc sống…Hãy Tạ Ơn Chúa, vì Chúa luôn hảo tâm,
vì Chúa luôn từ bi, Ngài là Cha Yêu thương, ngàn đời con cảm tạ. Hoan hô chúc tụng
ngợi ca…

Cha Văn Chi và Ca Sĩ Quỳnh Xuân, Ca Sĩ Kim Dâng với Hồng Ân Cảm Mến.

Sau đó, Ban Tổ Chức kính mời Ông Andrew Trần Anh Vũ, Chủ Tịch CĐCGVN
Sydney với đôi lời chúc mừng. Đồng thời, Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ Tịch CĐNVTD
NSW cũng hân hoan vinh danh những đóng góp của tác giả cho Cộng Đồng Người Việt
Tự Do xuyên suốt 30 năm dài.
Những vạt áo tân thời kết với những hoa xuân của đoàn vũ điệu khai mào cho giai điệu
Lời Nguyện Cầu được sáng tác vào năm 1980 tại Cái Sắn Kiên Giang. Lời Nguyện Cầu
như một lời kinh tha thiết: “Nguyện cầu Ngài thương nghe tiếng van xin…” Lời kinh
trong thăng trầm của kiếp người Việt Nam đầy ưu tư thách đố trong hoàn cảnh thê
lương của đất nước. Năm 1980, tác giả đã ấp ủ, suy tư, và sáng tác lời nguyện cầu này.
Và tại Sydney, ngày 27.3.2018, tác giả nhuận sắc lại để Lời Nguyện Cầu tha thiết và
khấn xin và tươi trẻ hơn trong tiết điệu lôi cuốn hơn của kiếp người viễn xứ và như một
giai điệu cuộc đời. Nhạc phẩm Lời Nguyện Cầu được trình diễn với tiếng hát no tròn
tươi sáng của Ca Sĩ Phúc Hưng với giọng nam phụ họa và nhóm vũ điệu phụ diễn với
giải lụa mầu xanh hy vọng của cuộc đời sáng tươi lên những điệu múa của người trẻ
hôm nay trong niềm hy vọng vào Chúa mãi mãi.
14

Ca Sĩ Phúc Hưng tươi trẻ trong nhạc phẩm Lời Nguyện Cầu.

Nhạc phẩm Chân Dung Ngài Trong Đời tác giả đã sáng tác tặng 2 Khóa Cursillo 37&38
vào đầu tháng 1 năm 2010. Tác giả cảm nghiệm về chân dung Đức Kitô trong cuộc đời,
và viết lên ca khúc Chân Dung Ngài Trong Đời với sứ mệnh loan báo Tin Mừng: “Con
reo vang tình yêu Chúa và vẽ chân dung Ngài trong con người hôm nay.” Giai điệu
Chân Dung Ngài Trong Đời qua sự trình bày điêu luyện và dễ thương của Ca Sĩ Quỳnh
Xuân.

Ca Sĩ Quỳnh Xuân trong giọng hát đầy yêu thương diễn tả Chân Dung Ngài Trong Đời.

Khán giả được dẫn đưa tới một thể loại kể lể tâm sự của giai điệu Di Chúc Yêu Thương
qua tiếng hát song ca của Việt Hùng và Thùy Giao. Không quên được Di Chúc Yêu
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Thương của Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô trong Bữa Tiệc Ly đêm Thứ 5 tuần Thánh,
ngày 20.4.2010, tác giả đã thao thức Di Chúc này, và diễn tả thao thức của yêu thương
đó với nhạc phẩm Di Chúc Yêu Thương dệt theo giọng tâm sự thân tình tràn đầy
thương mến. Với tiếng hát mượt mà, Di Chúc Yêu Thương được trình diễn với tiếng
hát của Việt Hùng và Thùy Giao.

Song Ca Việt Hùng và Thùy Giao trong giọng hát điêu luyện với Di Chúc Yêu Thương.

Giờ chọn lựa 2 người may mắn nhất trong Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến Ban Tổ Chức
mời Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch, niên trưởng, và cháu bé nhất Ryan Nguyễn và
cháu Du Nguyễn từ Hoa Kỳ, lên bốc thăm cho 2 người may mắn nhất Dạ Hội Hồng Ân
Cảm Mến hôm nay. Đồng thời, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi, Ban Tổ Chức, và Liên Ca
Đoàn cũng đã gửi mỗi gia đình món quà tặng đặc biệt khi quý vị quan khách ra về như
một lời cám ơn chân thành. Mỗi quý vị Quan Khách và Khàn Giả được trân quý trao
tặng những tác phẩm mới nhất như CD Trường Ca Hãy Tạ Ơn Chúa polyphony từ
năm 1965 đến năm 2019, CD Hồng Ân Cảm Mến, CD Vực Sâu Tăm Tối với giàn
orchestra thể loại polyphony, Tập Thánh Ca Vực Sâu Tăm Tối-Trầm Khúc Hoan Ca
Tập 23, Tập Thánh Ca Hãy Tạ Ơn Chúa-Trầm Khúc Hoan Ca Tập 24 và 25. Món quà
kỷ niệm ghi dấu 70 năm cuộc đời, 50 năm hồng ân sáng tác, và 44 năm Hồng Ân Linh
Mục. Gói ghém cả một nghĩa cử tạ ơn cho những nâng đỡ và đồng hành với tác giả
xuyên suốt hơn 30 năm tại khung trời hải ngoại tại Sydney và trên toàn thế giới. Với 2
tập sách nhạc Thánh Ca mỹ thuật và trân quý trong suốt hành trình đời sáng tác được
trao gửi cho mọi người tham dự Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến.
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Cha Nguyễn Thái Hoạch và cháu Ryan bốc thăm cho 2 người may mắn.

Và Giai Điệu “Chuyện Một Cuộc Đời” ngân vang. Đầu tháng giêng năm 2002, khi
Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly mở 2 Khóa của Phong Trào Cursillo
23&24 đầu tiên sau ngày khánh thành, cảm nhận được tiếng gọi của Chúa, tác giả đã
sáng tác nhạc phẩm Chuyện Một Cuộc Đời lúc 12 giờ đêm tại Bringelly ngày 11.1.2002.
Quý vị khán giả đã chăm chú lắng nghe kể lể tâm sự của một đời người được Chúa yêu
thương qua tiếng hát ngọt ngào của Ca Sĩ Thanh Tuấn.

Ca Sĩ Thanh Tuấn điêu luyện ngọt ngào với Chuyện Một Cuộc Đời.

Với nhạc phẩm “Xin Ngài Xót Thương” được trình diễn qua tiếng hát điêu luyện yêu
thương của Ca Sĩ Kim Dâng, với sự phụ họa tứ ca 2 nam và 2 nữ phần Điệp Khúc êm
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mơ và tha thiết. Cảm nhận được lòng thương xót của Chúa với người mù Bartime
trong Phúc Âm, khi Chúa chữa lành ông khỏi mù. Với tâm tình cậy trông, phó thác, và
hy vọng, tác giả đã viết bài ca Xin Ngài Xót Thương vào ngày 12 tháng 6 năm 2010 tại
Revesby.

Ca Sĩ Kim Dâng trình diễn tâm tình với nhạc phẩm Xin Ngài Xót Thương.

Hoạt cảnh bắt bớ và ngục tù của người Linh Mục bị đọa đầy khai mào cho Diệu Ca Bài
Ca Trông Cậy dựa trên Thánh Vịnh 26, dệt thành giai điệu đan kết những phó thác cậy
trông tuyệt đối vào Thiên Chúa. Những âm thanh xác tín dệt trên ngũ cung Việt Nam:
“Có Chúa Bênh Vực Tôi, nào tôi còn sợ chi…” Lời ca toát lên niềm trông cậy phó thác.
Bài Ca Trông Cậy đã bị công an cộng sản lên án bài ca này là cực kỳ phản động, vì dám
cậy trông tuyệt đối vào Thiên Chúa. Bài ca này và nhiều sáng tác khác đã đưa đầy tác
giả vào quãng đời tù ngục và cải tạo xuyên suốt gần 4 năm trường đau thương. Bài Ca
Trông Cậy được sáng tác vào năm 1984 với niềm tin yêu vời vợi vượt qua những khó
khăn gian lao thử thách. Giai điệu mượt mà dệt trên ngũ cung Việt Nam và thay đổi
nhiều tiết tấu khác nhau tràn đầy những âm thanh no tròn và phong phú. Nhạc phẩm
được trình bày qua tiếng hát trẻ trung xác tín của Ca Sĩ Thế Cường. Phần phụ diễn với
hình ảnh cuộc đời tù đầy cải tạo với hình ảnh công an, súng đạn, và gông cùm qua sự
diễn tả điêu luyện của Mai Thành và nhóm vũ điệu, lôi cuốn cả cử tọa...
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Ca Sĩ Thế Cường xác tín đầy yêu thương với Bài Ca Trông Cậy.

Phụ diễn đời tù đầy trong Bài Ca Trông Cậy.

Nhạc phẩm Một Thời Sống Tin Yêu được tác giả sáng tác vào ngày 15.6.2010. Tác giả
đã tặng riêng cho Duy Hương, ghi dấu sự ra đi của Nhạc Sĩ Quang Hưng, và gửi gấm
cho Ca Nhạc Sĩ Việt Dũng. Sách Giảng Viên đã diễn tả về hành trình một đời người nơi
dương thế: “Một thời để chào đời, một thời để lìa thế...” Đối diện với những mong
manh của cuộc sống, tác giả đã dệt lên giai điệu kể lể qua sáng tác Một Thời Sống Tin
Yêu. Tác phẩm đã hát trong các tang lễ cho anh Duy Hương, ghi nhớ Nhạc Sĩ Quang
Hưng và Nhạc Sĩ Việt Dũng tại Hoa Kỳ. Giai điệu mênh mang tha thiết diễn tả kiếp
người. Toàn thể cử tọa quý vị quan khách và khán giả đã lắng nghe giai điệu Một Thời
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Sống Tin Yêu với tiếng hát điêu luyện, mượt mà, và ấm áp đầy xác tín của Ca Sĩ
Nguyễn Huy.

Ca Sĩ Nguyễn Huy với tiếng hát trầm ấm trong giai điệu Một Thời Sống Tin Yêu.

Để kết thúc Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến, chị Nguyễn Thị Tuyết Đại diện Ban Tổ Chức
với lời cám ơn quý vị khán giả và quý vị quan khách đã tham dự Dạ Hội Hồng Ân Cảm
Mến. Đồng thời, Cha Văn Chi, Quý Cha, Ban Tổ Chức, và các ca sĩ, cùng Liên Ca Đoàn
Lê Bảo Tịnh đứng trên Sân Khấu, để cùng kết thúc với chung khúc Tạ Ơn “Con Xin
Dâng Mẹ.”
Hàng hàng lớp lớp những ánh sáng từ mọi phía đong đưa huyền diệu…Ánh sáng nhảy
nhót chan hòa trong khắp cả Auditorium cùng Ban Tổ Chức trên sân khấu. Những ánh
sáng lung linh huyền diệu như những vì sao lấp lánh nhảy nhót yêu thương. Cả
Auditorium như dặt dìu đong đưa theo vũ điệu ánh sáng đời Tạ Ơn. Chung khúc Con
Xin Dâng Mẹ ngân vang trong trái tim mọi người linh thiêng và huyền diệu, để mãi mãi
cuộc đời là Điệp Khúc Tạ Ơn trong mọi nẻo đường, trong mọi khoảnh khắc của cuộc
sống, trong từng cây số của nhịp đời yêu thương, và Tất Cả Là Tạ Ơn. Tạ Ơn Thiên
Chúa, Tri Ân Hiền Mẫu Maria, Tạ Ơn Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam, Tạ Ơn Đời,
Tạ Ơn mọi người thương mến đã đồng hành trong cuộc sống tha hương đầy nhung nhớ
và hoài niệm, xuyên suốt 30 năm hồng ân tại khung trời hải ngoại nơi quê hương Úc
Đại Lợi, và rong ruổi trên các nẻo đường thế giới…Tất cả cử tọa cùng vang vọng chung
khúc Con Xin Dâng Mẹ, để cùng nhau Tạ Ơn Thiên Chúa, Hiền Mẫu Maria, Quê
Hương và Dân Tộc Việt Nam, và cùng cám ơn nhau, như tiếng mời gọi để cùng nhau
Tạ Ơn. Chung khúc Tạ Ơn khép lại cho một Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến trong yêu
thương và hạnh phúc tràn đầy…
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Anh Hoàng Minh Hùng, Liên Ca Đoàn Trưởng với lời chào mừng.

Chị Nguyễn Thị Tuyết với lời cám ơn.
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Sân Khấu huy hoàng tráng lệ Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến.

Ban Tổ Chức Cám ơn Quý Vị Quan Khách.
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Ban Tổ Chức gửi Quà Lưu Niệm cho Quan Khách.

Gia Đình các cháu từ muôn phương về hội ngộ Hồng Ân Cảm Mến.

Viết cho kỷ niệm Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến. Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh.
Thứ 6 ngày 2/8/2019 tại Auditorium Liverpool Catholic Club.
Nguyễn Hoàng Việt Nam. Photo Hải Dung và Vietcatholic Network.
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