
Trọng kính Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Chu Văn Chi, đặc trách Liên Ca 

Đoàn Lê Bảo Tịnh,  

Anh Hoàng Minh Hùng Liên Đoàn Trưởng LCĐ Lê Bảo Tịnh, quí Anh 

Chị thành viên BCH,  quí Anh Chị thành viên LCĐ rất thân mến, 

Thấm thoát đã gần 40 năm ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng 

sản, đưa đến hàng triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do, trong số đó có 

Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Chu Văn Chi và quí Anh Chị đã phải lênh đênh trên biển cả, ngậm 

ngùi ra đi bỏ quê hương thân thương, hy sinh mạng sống, không biết tương lai sẽ ra sao. 

Qua sự quan phòng của Mẹ La Vang đã đưa mọi người đến nước Úc bình an, và may mắn 

hơn nữa quí Anh Chị, cũng như tôi đã được sinh hoạt trong một đại gia đình mà mọi người 

cùng yêu mến với tiếng gọi rất thân thương “CĐCGVN –TGP Sydney”, để cùng nhau phụng 

sự  Chúa và phục vụ Cộng Đồng.  

Nhân dịp ngày kỷ niệm 25 Năm Thành Lập LCĐ, cho phép con thay mặt CĐ cám ơn Linh 

Mục Nhạc Sĩ Paul Chu Văn Chi đã đồng hành với CĐ bắt đầu từ thập niên 80, đặc biệt hơn 

Cha đã sát cánh với qúi Anh Chị LCĐ trong 25 năm qua với biết bao nhiêu ngàn nhạc phẩm 

cống hiến cho nền Văn Hóa Âm Nhạc Việt Nam được thêm phong phú, qua môi trường âm 

nhạc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, quê hương và dân tộc Việt Nam yêu quý. 

Qúi Anh Chị LCĐ thân mến, 

Thánh ca là một phần quan trọng trong nghi thức Phụng Tự của Giáo Hội Công Giáo nói 

chung, đặc biệt Giáo Hội Việt Nam chúng ta nói riêng. Những bài thánh ca thánh thót vang 

vọng từ các nhà thờ nhỏ bé trong các xóm đạo xa xôi, hẻo lánh đến những ngôi thánh đường 

nguy nga nơi thành thị tại quê hương thân yêu. 

Hình bóng cội nguồn vẫn hiện diện qua sự bảo tồn ngôn ngữ, bằng những lời ca tiếng hát của 

quí Anh Chị, để lưu truyền lại cho các thế hệ mai sau, giữ lại hương thơm đậm đà quê mẹ 

trong lòng nhân loại. 

Hơn 25 năm qua quí Anh Chị đã phụng sự Chúa và phục vụ Cộng Đồng trên nơi xứ lạ quê 

người bằng lời ca tiếng hát. Không chỉ hát hôm nay mà hát cả cuộc đời, không chỉ hát 

bằng môi miệng nhưng hát bằng chính cuộc sống của quí Anh Chị. Trong ngày Kỷ Niệm 

25 Năm Thành Lập LCĐ thay mặt cho CĐ chúng tôi xin cám ơn những hy sinh, đóng góp của 

quí Anh Chị đã dành cho CĐ. Xin chúc mừng Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Chu Văn Chi, quí Anh 

Chị LCĐ.Ước mong rằng quí Anh Chị sẽ ngày ngày càng hăng say nhiệt thành trong sứ vụ để 

qua lời ca tiếng hát, Thiên Chúa được vinh danh và con người được cứu độ. Cầu chúc mỗi ca 

viên biết noi gương thánh Lê Bảo Tịnh làm chứng nhân Tin Mừng giữa lòng đời, để từng 

ngày trong cuộc sống là những nốt nhạc dệt thành bài ca muôn điệu dâng lên Thiên Chúa. 

 

Trọng Kính, 

Trần Anh Vũ. 


