
 
 

 
TÂM TÌNH TẠ ƠN VÀ CHUNG TAY 

 
Kính gửi quí Cha trong ban Tuyên úy, 
Quí Linh mục và Tu sĩ Việt Nam thuộc TGP Melbourne, 
Quí ban Điều Hành CĐCGVN TGP Melbourne, 
Quí ban Mục vụ các cộng đoàn, quí ban ban Điều Hành các Ban Ngành Đoàn Thể & Phong Trào, 
Quí ông bà anh chị em thân mến, 
 
 
Kính thưa quí cha và quí tu sĩ nam nữ và ông bà anh chị em, 
 
Cuộc đời dâng hiến dấn thân theo Thánh ý Chúa và làm việc cho vườn nho của Giáo hội… Trong thời gian kể từ 
thời Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, người đã có công nối kết tất cả anh chị em chúng ta và các cộng đoàn 
Công giáo Việt Nam tại Melbourne lại với nhau, sau khi Đức Cha đi nhận Giáo phận, lần lượt cha Phêrô Hoàng 
Kim Huy, cha Giuse Vũ Ngọc Tuyển và cha Giuse Trần Ngọc Tân thay nhau đảm trách vai trò Điều hợp viên, nay 
lại tới cá nhân con... 
 
Con xin dâng lời tạ ơn Chúa luôn thương ban cho cộng đồng chúng ta nhiều hồng ân, xin được cám ơn các vị tiền 
nhiệm, đặc biệt cha Giuse Trần Ngọc Tân trong những tháng năm qua đã nhiệt thành hy sinh trong vai trò này.  
 
Rất may mắn là Cộng đồng chúng ta có một Ban Điều Hành Cộng Đồng trẻ trung năng động và làm việc thật đắc 
lực, đã và đang nỗ lực liên kết ông bà, anh chị em trong các cộng đoàn lại với nhau trong một số sinh hoạt chung. 
Những nỗ lực cố gắng ấy sẽ có kết quả mỹ mãn nếu được sự cổ súy nâng đỡ của anh em linh mục tu sĩ và tất cả 
các cộng đồng chúng ta.  
 
Vì vậy qua lá thư tâm tình này, con xin gửi tới quí cha và cộng đồng lời chào thăm, chúc sức khỏe. Con cũng xin 
quí cha, đặc biệt quí cha đang coi sóc các cộng đoàn giáo xứ có giáo dân Việt Nam, góp ý và chung tay với con 
trong các công tác mục vụ nhằm mưu ích cho mọi người Công giáo Việt Nam trong Tổng giáo phận. Chắc chắn 
các sinh hoạt của cộng đồng sẽ được khởi sắc và đem lại những thành quả to lớn, hoàn hảo nếu được bàn tay 
yêu thương vun góp của các tu sĩ nam nữ cũng như quí ban Mục vụ và ông bà anh chị em hỗ trợ.  
 
Với lá thư tâm tình tạ ơn và chung tay này, con mong ước sẽ nhận được những chỉ giáo góp ý của quí cha, quí tu 
sĩ và ông bà anh chị em trong công việc cùng nhau phục vụ Chúa và Giáo hội cách chung và các riêng cho anh chị 
em trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam Victoria. 
 
Giữa cơn đại dịch như còn mù mịt, chúng ta phó dâng cho quyền năng Thiên Chúa và lòng từ mẫu của Mẹ Maria 
gìn giữ ban trợ chúng ta và các cộng đoàn lớn nhỏ. Xin các thánh Tử đạo Việt Nam phù trì cho Giáo hội Quê 
hương và mỗi người chúng ta vui sống an bình trong cuộc sống hải ngoại này, nhưng tấm lòng luôn ắp đầy tinh 
thần Việt tộc và dòng máu của các anh hùng tử đạo. 
 
Mong một ngày cơn đại dịch được chấm dứt, để chúng ta được trở về cuộc sống thường nhật với các sinh hoạt 
của cộng đồng.  Xin Thiên Chúa, Mẹ Maria Lavang và các tiền nhân anh dũng Tử đạo Việt Nam chúc lành cho 
chúng ta. 
 
Hiệp thông trong Chúa Kitô, 

 
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb 
(Điều hợp viên TU/CĐCGVN Melbourne 
27/6/2020 
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