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www.congdoanhoanthien.org.au  chỉ một cái tên cũng làm anh em truyền thông suy 

đi tính lại, làm sao cho gon mà dể nhớ, để ông bà anh chị em dễ dàng truy cập, phải 

mất vài tháng  anh em truyền thông quyết định đăng ký chính thức tên này, và giới 

chuyên môn gọi là domain, đồng thời xem thử chú Google hiện lên bao nhiêu địa chỉ, 

có dẫn phe ta đi lạc vào chốn nào không? chớ lơ mơ gõ lầm thì khốn cho cả ban, mới 

có tên của trang mạng cộng đoàn là như thế thì nói gì đến tên vị thánh bổn mạng của 

ban, tạ ơn Chúa soi sáng kể gần hơn hai năm anh em được  hai cha tuyên uý cố vấn, 

đi đến quyết định đồng ý cùng nhận vị thánh mới.  Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 

là quan thầy cho sứ vụ ban truyền thông, “Đừng sợ khi phải làm chứng cho sự thật”  

được giáo hội mừng kính ngày 22/10 mỗi năm. Đầu năm 2016  ban truyền thông 

chính thức ghi vào biên bản họp và lên kế hoạch quảng bá Thánh Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II đến anh chị em trong ban và chuẩn bị mừng lễ bổn mạng, như một ơn lành 

Cha Thánh đã dành cho ban truyền thông  mừng kính lễ  bổn mạng đầu tiên vào 

chiều 22/10/2016  với sự hiện diện Đức Khâm Sứ Toà Thánh là Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt chủ tế 

thánh lễ mừng kính bổn mạng, đây là sự trùng hợp và là một niềm  vinh hạnh cho anh em ban truyền thông, vài dòng 

tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Tốt do chính  Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 

phong giám mục tại Roma năm 2003, khi btt đăng ký mừng bổn mạng với cha tuyên 

úy trước đó vài tháng anh em và cha tuyên úy chưa biết là sẽ có đức khâm sứ toà 

thánh tới thăm cộng đoàn, mà thường thì quí Đức Cha có ghé thì đều được mời vào 

thánh lễ đông nhất là 10giờ sáng Chủ Nhật mà thôi, sau này anh em mới biết có đức 

khâm sứ viếng thăm cùng dâng lễ mừng bổn mạng, ôi đâu cũng là sự may mắn cho 

anh em truyền thông nên cha tuyên uý JB Trường suốt ngày thứ bảy khi anh chị em 

chuẩn bị tiệc liên hoan  Ngài nói ban truyền thông mừng bổn mạng đầu tiên quá lớn 

mời luôn cả Đức Cha, thưa cũng là nhờ hồng phúc của hai cha tuyên uý chứ tiền đâu 

mà mua vé mời Đức Cha về được?..hi.. hi..  

Đức cha với dáng vóc cao khuôn mặt trông rất hiền dễ mến, Ngài có giọng nói rất nhỏ 

nhẹ, hiện tại Ngài đang công tác tại sứ Sri Lanka và trong lần công tác mục vụ  xứ 

Kangaroo này Ngài cũng có nhiều dịp thăm viếng nhiều cộng đoàn dân Chúa VN các tiểu bang ở Úc, Ngài cám ơn sự 

tiếp đón nồng hậu của các cộng đoàn, với sự khen ngợi các cộng đoàn được tổ chức thật hay với các đoàn thể ban 

nghành nhịp nhàng, và Đức Cha cầu chúc cho tất cả ông bà anh chị em 

luôn sốt sắng làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa tại quê hương xứ 

người. Với mẫu người hiền từ, Ngài từng là giáo viên dạy học tại Roma 

không khoe khoang và giản dị, đến nỗi cha tuyên uý để tự Ngài giới thiệu 

nhưng Ngài nói rất ít về chính mình, sau đó cha tuyên uý phải giới thiệu 

thêm để cộng đoàn hiểu rõ thêm về đức khâm sứ toà thánh, và ban 

truyền thông có cuộc phỏng vấn tóm gọn về công việc của đức cha Phêrô 

trong dịp này.  

Sau lễ anh Phan Đức Nghiệp trưởng ban thường vụ thay mặt cộng đoàn 

cám ơn Đức Cha ưu ái ghé thăm cộng đoàn và gởi đến đức cha món quà 

lưu niệm, kết lễ ca đoàn Têrêsa  gởi đến cộng đoàn khúc hát “xin dâng về 

người cha Gioan Phoalô 2”  một sáng tác mới của linh mục Nguyễn Duy 

xin cám ơn anh chị ca đoàn Têrêsa với sự hy sinh đầy quí giá,  và anh em 

ban truyền thông cùng chụp hình chung với đức cha và ban thường vụ, 

đồng thời kính mời Đức Cha và quí anh ban thường vụ cùng ghé qua nhà 

xứ chung vui tiệc mừng bổn mạng và chào đón quí thành viên mới. 

http://www.congdoanhoanthien.org.au/


Xin Chúa ban ơn nhiệt thành trên mỗi thành viên, và sử dụng chúng con 

như khí cụ của Chúa trong sứ vụ làm chứng và loan báo tin mừng theo ý 

Chúa,  giúp chúng con sống yêu thương và phục vụ cho nhau để danh 

Chúa lan tỏa mãi mãi, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II xin cầu cho chúng con. Amen. 
H2 Truyền Thông Hoan Thiện 
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Ban Truyền Thông 


