
 Sài Gòn, ngày 29 tháng 7 năm 2022 

Kính gởi cha Xuân Thảo, cô Hoàng Oanh và tất cả quý Thầy Cô trong Viện 
Âm Nhạc Phan Sinh.  

Một tháng vừa qua là một tháng vô cùng ý nghĩa của con, con đã được trải 
nghiệm nhiều cái gần như lầu đầu tiên. Được gặp gỡ nhiều người bạn mới sau đợt 
dịch, được học ở đây là một điều vô cùng vinh hạnh đối với con. Con tìm được 
niềm vui ở đây mà ở nơi con sống không có được, con can đảm vượt lên chính 
mình, con không còn tự ti về bản thân của mình nữa. Con gặp Cha và cô Oanh, 
trước giờ con chưa từng gặp được ai nhiệt tình như vậy. Con học được ở Cha sự 
khiêm tốn, cho đi không cần nhận lại. Học được ở cô Oanh sự tích cực trong cuộc 
sống, con rất thích nụ cười của cô tỏa nắng vô cùng ấm áp. Mỗi khi thấy cô, cô đều 
nở nụ cười mang lại sự tích cực đến cho mọi người. Con cảm thấy bình yên khi ở 
đây, thật sự rất bình yên. Được ăn những bữa ăn ngon mà má Liên nấu cho, còn ở 
nhà gia đình con đa số là con ăn cơm tiệm vì ba mẹ con rất bận, chưa bao giờ có 
một bữa cơm đầy đủ các thành viên. Và cũng rất ít khi được ba mẹ nấu cho ăn, ở 
đây con cảm thấy mọi người như một gia đình của con cùng một Cha trên trời. Con 
vô cùng tạ ơn Chúa, đã ban cho con một tháng hè này, một tháng hè có lẽ con sẽ 
nhớ mãi nhớ mãi. Những ngày đầu tháng còn khó khăn đối với con, bất tiện nhiều 
thứ mới lạ. Con nhớ nhà nhưng mà là thời gian đầu, còn bây giờ con thật sự không 
muốn về nữa. Ở đây bình yên hơn ở nhà con rất nhiều ! Nhưng thời gian một tháng 
đã kết thúc, con phải quay về nhà, nói lời tạm biệt với mọi người. Không biết con 
có còn cơ hội để quay lại nơi đây để thưởng thức những món ăn ngon má Liên nấu 
không, nhìn thấy nụ cười của cô Oanh và Cha Thảo mỗi ngày không. Con sẽ nhớ 
mãi tháng ngày này! 

Con cảm ơn Cha Thảo, cảm ơn cô Oanh, Thầy Thượng, cô Trinh, Thầy 
Thanh, Thầy Nghĩa, ……. nhiều quá con kể không hết. Con cảm ơn mọi người rất 
nhiều. Cảm ơn đã giúp con và nâng đỡ con. Con cảm tạ Chúa, cảm ơn Ngài vì một 
tháng này. Chắc chắn có cơ hội con sẽ quay lại nơi đây một lần nữa, chắc chắn  
chắc chắn. Về nhà con sẽ kể cho mọi người ở nhà nghe ở đây tuyệt vời như thế 
nào! Một lần nữa con chân thành tạ ơn và cảm ơn. 



 Sài Gòn, ngày 29 tháng 7 năm 2022 

Kính gởi quý Cha, quý thầy cô và tất cả mọi người là thành viên của Viện Âm 

Nhạc Phan Sinh. 

Vậy là đã kết thúc một khóa học hè. Con xin cảm ơn quý Cha, quý thầy cô đã luôn 
đồng hành và chỉ dẫn tận tình cho con từ xướng âm, thanh nhạc đến ca trưởng 1. Khi con 
mới bước chân đến học ngày đầu tiên, con thấy không khí ở đây rất khác hoàn toàn so với 
ở ngoài trường lớp khác. ở đây, con được thầy cô chỉ tận tình, không hiểu chổ nào là 
được chị  hay thầy đến giảng tận nơi, trong lớp sẽ không có ai bị tụt lại phía sau. Đối với 
con, mỗi ngày học ở đây là một ngày vui, vì mọi người ở đây rất hòa đồng, vui vẻ với 
nhau, không phân biệt ai có trình độ hay thứ bậc cao. Mặc dù khí hậu ở Sài Gòn rất nóng 
nhưng mỗi ngày học của con luôn cảm thấy thoải mái vì phòng học được đầu tư trang 
thiết bị rất nhiều. Dù là học xuyên suốt trong 1 tháng nhưng chưa ngày nào con cảm thấy 
áp lực vì có 1 cô giáo cũng như thầy đặc biệt là Cô Oanh đã luôn tươi cười vui vẻ, ân cần 
dạy chúng con, mặc dù có những lúc con không chú tâm vào bài học nhưng cô cũng chưa 
bao giờ quát tháo hay nhăn nhó với con. Con cảm ơn Cha Xuân Thảo đã luôn âm thầm 
đồng hành cùng với chúng con trong khóa học hè vừa qua. Mặc dù công việc của Cha 
bận nhưng vẫn luôn dành chút thời gian xuống thăm cũng như góp ý cho chúng con tiến 
bộ hơn về mọi mặt. Dù thời gian được học và gặp Cha không được lâu, nhưng con cảm 
thấy rất vinh dự vì được biết đến Cha và được cha chỉ dạy tận tình từ những điều nhỏ 
nhặt nhất trong quá trình học tập cũng như thực hành. 

Con xin cảm ơn cô Liên đã lo cho chúng con những bữa cơm thật ngon và đầy đủ 
chất dinh dưỡng. Từ khi con học đến giờ, con lên được 2 kg luôn ấy ạ! Con xin cảm ơn 
cô đã quảng đại bỏ thời gian cũng như công sức để nấu an cho chúng con. Con xin chúc 
cô luôn tươi trẻ, khỏe đẹp và nụ cười luôn hiện trên môi cô nha ạ. Xin Chúa trả công bội 
hậu cho cô. 

Sau khi học xong khóa nhạc hè ở Viện Âm Nhạc Phan Sinh, con có cảm giác như 
con trở thành một người khác hoàn toàn so với trước kia. Con từ một người e ngại, yếu 
kém nhiều về xướng âm, không dám thể hiện năng khiếu của mình và tưởng chùng như 
không thể đứng trước  toàn thể mọi người để điều khiển. Nhưng từ khi bước chân vào 
“Viện Âm Nhạc Phan Sinh”. Đã thay đổi con hoàn toàn. Con trở nên đầy tự tin và có khát 
vọng vươn xa hơn về con đường âm nhạc của con. Và nếu có thời gian, con mong muốn 
trở lại đây học tiếp để trau dồi về kiến thức cũng như khả năng tự tin của con hơn. 

Xin Chúa đổ muôn ơn lành xuống cho Cha, quý thầy cô, quý sơ cũng như mọi 
người trong Viện Âm Nhạc Phan Sinh thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Con 
xin kính chúc cho “Viện Âm Nhạc Phan Sinh” ngày càng phát triển mạnh mẽ, được mọi 
người biết đến nhiều hơn và đào tạo được càng nhiều người tài cho xã hội cũng như cho 
đời sống phục vụ. 



   ĐaKao, ngày 29 tháng 7 năm 2022 

Con kính chào quý Cha, quý Sơ, Quý Thầy Cô và tất cả mọi người. Con xin 
chia sẻ một vài suy nghĩ của mình sau một tháng tham gia khóa học hè tại Viện 
Âm Nhạc Phan Sinh – Giáo Xứ Phanxicô ĐaKao 

Đầu tiên, con cảm nhận được hồng ân Thiên Chúa vì sự quan phòng của 
Ngài: dịch bệnh đã được kiểm soát và mọi người có thể quy tụ cùng nhau để học 
trực tiếp, để gặp gỡ, để cười. 

Kế đến con cảm nhận sự yêu thương, quan tâm và nhiệt huyết của Quý Cha, 
Quý Thầy Cô. Cha đã thăm hỏi góp ý cho chúng con. Nụ cười của Cha làm chúng 
con an tâm. An tâm để con thoải mái, vui vẻ tiếp thu các bài học. An tâm vì kiến 
thức và cách truyền đạt sinh, hiệu quả - quá chuẩn. 

Bên cạnh nụ cười của Cha là nụ cười tỏa sáng của cô Oanh. Ở đây, mỗi ngày 
con được uống cả trăm thang thuốc bổ. Cô đã tạo cho con niềm vui để học mà 
chơi, chơi nhưng vẫn học. Cô đã nhồi cho chúng con các kiểu xếp và các bài chính 
tả, nhưng con thích được như vậy.(hihi…). Cô đã bỏ công dọn bài và chuẩn bị thật 
kỷ lưỡng, đa dạng, tạo hứng thú cho chúng con. Cô hài hước và tinh tế, vui tươi và 
luôn đúng giờ. 

Con cảm nhận được sự tận tình của Thầy Vinh khi Thầy sửa cho chúng con 
những động tác đánh nhịp, sự tận tâm của Thầy Thượng trong những lần giúp 
chúng con rung môi, rung lưỡi, hóp bụng. Thầy còn giúp chúng con chửa quê khi 
bị chọc (trêu). Hôm bữa con định hát bài “cháy lửa tin yêu” mà con sợ gây ra thảm 
họa và con thấy đó là quyết định  đúng đắn. Thầy Hòa thật chân thành, thầy luôn 
động viên chúng con và giúp chúng con luyện kỹ năng nghe các kiểu xếp, chúng 
con đã nghe tốt hơn trước rất nhiều. Nhờ hệ thống của Thầy mà chúng con có thể 
học mọi lúc, mọi nơi. Con cảm nhận được sự hiệp nhất và tình anh chị em, mặc dù 
mọi người đến từ những nơi khac nhau.  

Cuối cùng, con xin nói lời cảm ơn chân thành đến Quý Cha, quý Sơ, Quý 
Thầy Cô, Bác Thắng Hưng (đã cho chúng con nhiều bài hát hay) cô bếp (đã nấu 
những bữa ăn ngon), cô lao công (đã cho chúng con sự sạch sẽ, gọn gàng nơi 
phòng học, nhà vệ sinh) và những người đã âm thầm cộng tác cách này cách khác. 
Xin Chúa ban sức khỏe và phúc lành cho tất cả mọi người. 






