
 
 

 
Ngày 26 tháng 8 năm 2020 

Kính gửi: 
- Quý cha, 

- Quý tu sĩ nam nữ, 

- Quý Ban mục vụ các cộng đoàn, 

- Quý Ban chấp hành các hội đoàn – phong trào, 

- Và toàn thể quý cộng đồng Dân Chúa Việt Nam Tổng giáo phận Melbourne. 

Kính thưa quý vị, 

Trước tình hình đại dịch covid-19 vẫn tiếp tục lây lan trong cộng đồng tại Tiểu bang Victoria nói riêng và Thế 
giới nói chung với tốc độ đột biến và khó lường. Chúng ta không biết khi nào mới có thể trở lại sinh hoạt bình 
thường như xưa trước. 
 
Ban tuyên úy và Ban điều hành Cộng đồng đã họp bàn và quyết định có những thay đổi về các mục vụ & sinh 
hoạt của cộng đồng cho phù hợp với hiện trạng bây giờ và tương lai như sau: 
 

1. Thánh Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm nay sẽ được cử hành vào lúc 10g30 Chúa Nhật ngày 

15 tháng 11 năm 2020 tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang và Thánh Lễ sẽ được phát trực tuyến trên 

các phương tiện truyền thông của cộng đồng. 

 
2. Đại Hội Thánh Ca Giáng Sinh “Ngôi Lời Giáng Thế IV” sẽ được thu hình và phát trực tuyến trên các 

phương tiện truyền thông của cộng đồng vào thứ Bẩy ngày 19 tháng 12 năm 2020. 

 
3. Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV sẽ được rời qua tháng 05 năm 2022. 

Kính thưa quý vị, đây là một quyết định rất khó khăn đối với chúng ta: Chúng ta phải ngưng hoặc thay đổi các 
sinh hoạt cộng đồng không chỉ là lo cho sự an toàn bản thân gia đình, mà còn là hành vi bác ái và tinh thần trách 
nhiệm với cộng đồng xã hội. 
 
Trong tinh thần hiệp nhất và hỗ trợ nhau vượt qua những thử thách của nạn đại dịch Covid-19, chúng con xin 
quý cha và toàn thể quý vị trong các cộng đoàn và hội đoàn, đặc biệt là quý anh chị trong Liên ca đoàn các Thánh 
Tử Đạo Việt Nam, cùng chung tay cộng tác trong các Thánh Lễ và sinh hoạt sắp tới. 
 
Chúng con liên lỉ cầu xin Chúa chữa lành những bệnh nhân, trợ lực cho các nhân viên y tế, những người hữu 
trách sớm tìm ra thuốc chữa trị dịch bệnh và sớm cho đất nước chúng ta đang sống và thế giới được bình an. 
 
Kính chúc quý cha và quý vị tràn đầy an lành, sức khỏe và ơn Chúa. 
           
 

Hiến thị 
Đại diện BĐHCĐCGVN/TGP Melbourne   Điều hợp viên Ban tuyên úy  

       
 
   
GB Trần Ngọc Cẩn      Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng 
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