
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Tổng Giáo Phận Melbourne 

Ngày chủ nhật 13/11 vừa qua  hơn 200 qúy ông bà, anh chị và các 

em Thiếu Nhi Cộng Đoàn Hoan Thiện đã tề tựu tại trung tâm lên xe 

bus hướng về Vương cung Thánh đường St Patrick, Melbourne để 

cùng với các giáo đoàn khác tham dự  Lễ Mừng Kính Các Thánh 

Tử Đạo Việt Nam. Thánh lễ  do đức Giám Mục Micae Hoàng Đức 

Oanh, nguyên giám mục giáo phận Kontum chủ tế với 20 linh mục 

toàn Melbourne đồng tế. 

Trong bầu không khí trong lành và khá tốt con dân xứ Việt tại 

Melbourne tề tụ thật đông đủ ngồi kín cả nhà thờ cihính toà. Trước 

thánh lê toàn thể giáo dân cung nghinh thánh tượng Đức Mẹ La 

vang và di tích xương các Thánh Tử Đạo, xung quanh khuôn viên  

nhà thờ một cách sốt sáng trong lời kinh mân côi như lời tạ ơn Mẹ 

đã luôn an ủi con dân nước Việt nhất là trong những lúc đau thương 

thử thách. 

Trong suốt thánh lễ, Đức Cha Micae nhấn mạnh đến căn tính của 

người Công giáo Việt Nam đã được thừa hưởng từ các thánh tử đạo, 

đó là yêu mến quê hương, thương yêu đồng loại và can đảm làm 

chứng cho đức tin. Đức cha đã chia sẻ cùng cộng đồng dân Chúa đôi 

chút về thức trạng đời sống hàng ngày của đồng bào miền trung hiện 

nay, họ là nạn nhân của thiên tai, nhân tai và sự thiếu vắng những giá 

trị nhân bản trong xã hội. Đức cha cũng liên đới đến sứ mạng làm 

chứng và truyền giáo cho tha nhân mà mỗi Kitô hữu. 

Sau phần hiệp lễ, là nghi thức ra mắt Ban Tuyên úy cộng đồng Công 

giáo Việt Nam tại Melbourne gồm có các linh mục Huỳnh Kim Huy, 

Nguyễn Hữu Quảng, Trần Ngọc Tân và Vũ Ngọc Tuyển. Ban Tuyên 

úy đã chính thức công nhận lời tuyên hứa của tân Ban Mục vụ Cộng 

đồng Công giáo Việt Nam tại Melbourne nhiệm kỳ 2016-2018 do 

ông Nguyễn Ngọc Trúc làm trưởng ban.  

Các linh mục tuyên úy chúc mừng và trao phép lành Tòa thánh cho 

qúy cụ, qúy ông bà kỷ niệm hôn phối trong năm nay. 

Cuối thánh lễ, cộng đoàn dân Chúa ra về trong hân hoan vì được 

bước ngang qua Cửa thánh lãnh nhận ơn toàn xá trong những ngày 

cuối cùng của năm thánh. Và ông bà anh chị em cùng Cha tuyên úy 

vui vẽ bước lên xe bus trở về trung tâm, ban tổ chức thật chu đáo 

phân phối ổ bánh mì tình thương chống đói mọi người ai nấy rất 

chân tình cám ơn hẹn nhau 

năm tới.  

Ghi nhanh HV truyền thông Hoan 

Thiện 

  


