
CA ĐÒAN SAINT PATRICK & HỘI CHỢ TẾT ĐINH DẬU 

GÂY QUỸ GIÚP VIỆT KIỀU BIỂN HỒ CAMPUCHEA 

 

 

Nhóm ca đoàn Thánh Patrick, một lần nữa, tham gia 

vào Hội Chợ Tết của CĐNV Tự Do Nam Úc, mở gian 

hàng gây quỹ từ thiện, trợ giúp đồng bào đang sinh 

sống khó khăn tại biển Hồ Campuchia. 

 

Đợt đầu, tổ chức một đêm văn nghệ, hát karaoke, 

được thành công tốt đẹp, nhờ vào sự trợ giúp của hầu 

hết các bà con cô bác, thuộc đủ mọi tầng lớp, tôn giáo, 

thứ bậc về danh xưng nghề nghiệp hay tuổi tác. Nên 

cả nhóm mạnh dạn dấn bước, tham gia chương trình 

bán thức ăn trong Hội Chợ, như kế hoạch đã lên từ lúc 

ban đầu 

Rút kinh nghiệm từ những khó khăn ở đợt đầu ra 

quân, Ban Tổ Chức họp nhau bàn thảo cho  công việc 

lần này và phân công trách nhiệm cụ thể cho mỗi 

người: 

-Đăng ký gian hàng tại hội chợ 

-Thực phẩm và nước giải khát sẽ bán: Bún thịt nướng, 

gỏi cuốn, bánh kẹp và nước tắc + chanh 

-Trang trí lều bạt, in ấn quảng bá các hình ảnh về đời 

sống của người Việt tại Biển Hồ  

-Tên các Thương nghiệp, Ân nhân hổ trợ cho Biển Hồ 

từ Chương trình đầu tiên 

-Tìm gặp các mạnh thường quân, doanh nhân để xin 

yểm trợ về vật chất, cũng như tinh thần 

Trước các buổi họp, tất cả Anh chị em trong nhóm, 

sốt sắng dâng lên Thiên Chúa Kinh Lạy Cha, để cầu 

Bình An và mọi sự được tốt đẹp. 

 

Hai ngày bán thức ăn ở Hội Chợ Tết là ngày thứ Bảy 

4/2/17 và Chúa Nhật 5/2/17. 

Ngày thứ Sáu, các anh nhận gian hàng và chuẩn bị, 

trang hoàng, các phần công việc nặng nhọc, trải thảm 

lên cỏ, kê bàn ghế, điện nước, mướn coolroom... 

Chị em phụ nữ, lo phần ẩm thực, tụ họp nhau ở nhà 

anh chị trưởng BTC và cùng làm việc. 

Ở những công tác cần sự trợ giúp, thì BTC mời gọi 

thêm các anh chị ngoài ca đoàn, những cô bác, anh chị 

em bên Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp, ca viên ca 

đoàn Các Thánh Tử Đạo giáo đòan Woodville, các 

Anh chị giáo trong Ban Mục Vụ nhà thờ Mater Dei và 

bà con cô bác từ chính nhà thờ Thánh Patrick hay 

những người ngoại giáo, có thiện chí để sẻ chia, góp 

thêm bàn tay trong dự án tình thương này.. 

 

Ngày thứ Bảy, chúng tôi "tay xách, nách mang" tiến 

vào gian hàng của mình, mọi người đứng vây tròn lại, 

đọc kinh cầu nguyện trước tiên, phó thác, tin yêu vào 

sự quan phòng của Chúa Thánh linh. Riêng cá nhân 

tôi, đảm nhận phụ giúp công tác quấn gỏi cuốn. Tôi 

thì thầm trong lòng: "Mẹ Maria giúp con, vì quấn ở 

nhà ăn dễ lắm, quấn sao cũng được, còn quấn để bán, 

sao cho đúng kích cỡ, trình bày đẹp mắt thì mới hấp 

dẫn người ta mua... Con chưa bao giờ phải đeo bao 

tay, khi làm công việc này cả, Mẹ giúp con nhé" và 

tôi tin các anh chị em khác, cũng lầm thầm cầu 

nguyện riêng như tôi, vì tất cả các món được hoàn 

thành từ những trái tim biết cho đi cách TIN, CẬY, 

MẾN như thế, ai có thể làm ngơ hay không thấy được 

thiện chí tốt đẹp từ những tấm lòng vàng này? 

Suốt ngày thứ Bảy trời mưa, nhưng không lớn lắm, 

khách du xuân đến Hội Chợ với quần áo Lễ Hội, màu 

sắc tươi đẹp từ những chiếc áo dài tha thướt của các 

cô gái, các cặp đôi, tay trong tay, dù che trên đầu, các 

cô bé xinh xắn trong váy đầm mới, hay các cậu bé còn 

ngồi trong xe đẩy, thật dễ thương, một cô kia "diện" 

cả bộ đồ Bà Ba màu hồng nhung, đỏ thắm, tay che dù, 

tay xách bóp đầm, cô ghé vào gian hàng thăm hỏi và 

mua nhiều món....để dành ăn nhiều lần và ủng hộ 

thêm tiền cho người nghèo ở Biển Hồ.  

Hai vị song thân của anh trưởng BTC nhận trách 

nhiệm nướng bánh kẹp, khách hàng khá đông, đến 

xếp hàng chờ mua bánh, có người để lại tiền, hẹn mai 

đến lấy bánh, hai bác nướng bánh chắc cũng mệt, 

nhưng gương mặt rạng rỡ, khoe "thành tích", thau bột 

hết sạch! Mai phải mua bột mới để có bán. Một Bác 

gái cùng đến với gia đình, chọn các món ăn, nước 

uống cho cả nhà. Bác còn tặng riêng ca đoàn 4 đòn 



bánh tét nhân chuối, do chính tay bác và con gái gói. 

Chúng tôi rất cảm động vì tấm lòng nhân hậu của gia 

đình Bác.  

 

Ban Truyền Thông (BTT) của Vietatholic-Adelaide 

cũng đến gian hàng với máy quay phim, máy chụp 

ảnh và thực hiện nhanh chóng cuộc phỏng vấn anh 

Trưởng Ban Tổ Chức về dự án tình thương của ca 

đoàn Saint Patrick dành cho đồng hương tại Biển Hồ.  

Cô bạn nhỏ  Linh Chi, nữ phóng viên của Vietcatholic 

TV, hôm nay cũng duyên dáng trong trang phục áo 

dài, tay cầm Microphone đi theo các anh trong BTT 

đến phỏng vấn hầu hết các gian hàng, BTC Hội Hội 

Chợ và các nhân sĩ và khách du xuân. 

 

 
Chương trình văn nghệ Hội Chợ Tết năm nay cũng rất 

phong phú. Như mọi năm, BTT Vietcatholic-Adelaide 

TV vẫn thực hiện các đọan phim phóng sự Hội Chợ 

Xuân để người Việt khắp nơi trên thế giới được xem 

lại hình ảnh Tết cổ truyền Việt Nam tại Adelaide, vẫn 

được bảo tồn qua bao năm tháng nơi hải ngọai. Có 

khác ở chỗ, thời tiết năm nay mưa gió khôngt thuận 

cho BTC và khách du xuân. Mưa tầm tã khiến mọi 

người phải vất vả ứng phó.  

Ngày Chúa Nhật, chúng tôi tề tựu ở nhà thờ, tham dự 

Thánh Lễ sáng sớm trước. Cha Chánh xứ Croydon 

thăm hỏi và khuyến khích ca đoàn, trong công tác 

thực hiện "gian hàng gây quỹ ở Hội Chợ". Ngài luôn 

quan tâm và góp lời cầu nguyện cho việc làm từ thiện 

này.  

Tất cả chúng tôi đều mệt mỏi vì làm việc cật lực ngày 

hôm qua, nhưng không ai than vãn gì cả, vì sợ rằng sẽ 

nẩy sinh thái độ kém hăng hái của mình, làm ảnh 

hưởng đến tinh thần chung. Thật ra, dù có mệt, nhưng 

thấy vui nhiều hơn. 

 

Sau Thánh Lễ, chúng tôi mau mắn trở ra Hội Chợ, đi 

tới gian hàng của mình.  

Trời âm u hơn, mưa vẫn rơi suốt đêm và kéo dài đến 

sáng. Khách du xuân vắng hẳn, gian hàng chúng tôi 

mở lớn lời quảng cáo, được thu âm sẵn, các món ăn 

được các anh trong nhóm "phổ thơ"! Và rao  thật to, 

để lôi cuốn du khách, lại còn hóm hỉnh la lớn: "Mại 

dô...mại dô... Bún thịt nướng thơm ngon, bổ dưỡng 

đây! Một tô chỉ có 10 đô. Anh ăn một bát, em thương 

Anh trọn đời.. Mại dô, mại dô..Bà con ơi"!  

Xen kẽ trong các lời quảng cáo là nhạc Xuân rộn rã. 

Hàng quán vắng khách, các anh tắt quảng cáo và bắt 

đầu hát Karaoke, mời luôn những nam thanh, nữ tú, 

cô bác đi ngang gian hàng vào cùng hát và một thùng 

giấy chuẩn bị sẵn được mang ra với hàng chữ khiêm 

tốn: "Hát  Karaoke Ủng hộ tình thương cho người 

nghèo Biển Hồ" Chương trình "Dã chiến" này cũng 

góp phần làm cho một góc Hội Chợ vui lên và có một 

số người thích hát cùng ghé lại, hát đơn ca hay song 

ca, đều được hoan nghênh nhiệt liệt! 

Trời khuya dần, các gian hàng kế bên dọn dẹp ra về. 

Chúng tôi cũng xúm vào, mỗi người một tay, thu dọn 

sạch sẽ và lục tục về nhà. 

Mọi người về nhà với tâm trạng ít vui, vì mệt, mưa 

gió và điều chính yếu vẫn là chuyện buôn bán không 

được nhiều như dự liệu.  

 



Riêng tôi, qua công việc dấn thân làm việc thiện 

nguyện này, tôi thấy mình được "Lời nhiều". Nếu 

trước đây, với bản tính vô tư, tôi thường ít tham dự 

vào các công việc từ thiện, hôm nay, được sinh hoạt 

trong nhóm Ca đoàn, nhìn thấy tận mắt tấm lòng nhiệt 

tình phục vụ “vô vị lợi” từ các anh chị em trong 

nhóm, các anh chị em bên Hội Ái Mộ Cha Diệp, Hội 

Bạn Thái Hà và nhiều nữa, những trái tim chỉ biết 

dâng tặng, không cần ai biết tên, biết mặt, không cần 

lời cảm ơn. 

 

Họ như những con én nhỏ, cho tôi Mùa Xuân lớn. Để 

tôi biết thế nào là niềm vui được có bạn, để sống trong 

chân tình chia sẻ, Đức Tin trong tôi được triển nở từ 

cách sống đạo đức và nhân ái của những người đang 

sống quanh tôi, tôi đã biết trân quý, quan tâm đến 

từng công việc lớn nhỏ mà mình được hưởng cách 

nhưng không. Tâm hồn tôi như con én nhỏ, muốn 

chấp cánh bay lên, hợp đoàn cùng ngàn vạn chim én 

khác, mang Mùa Xuân đến cho những người đang 

sống thiếu thốn, khó khăn quanh mình 

"Bà con ở Biển Hồ ơi! Xin chờ thêm chút nữa 

Những cánh én mang Mùa Xuân sắp đến rồi 

Mang trái tim yêu như hạt gạo trắng tinh tuyền 

Trao tặng đồng hương, từng bát cơm nghĩa tình"... 

Xin cảm tạ và tri ân tất cả những người đã hợp tác, 

chia sẻ, giúp đỡ mọi mặt với chương trình:  

BÁT CƠM TÌNH THƯƠNG CHO BIỂN HỒ 

 

 
 

Một ca viên CĐ Saint Patrick 

Autumn Hùynh 


