
 
 

 

Hiệp thông mừng lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời 
 
Kính thưa quí cha Tuyên úy 
Quí linh mục tu sĩ và quí cộng đồng CGVN/TGP Melbourne, 
Quí Ban Mục vụ và quí Hội đoàn, 
Quí ông bà anh chị em thân thương, 
 
Thấm thoát đã năm tháng kể từ ngày bệnh dịch Covid-19 bùng phát (3/2020) và theo lệnh của Chính phủ địa 
phương lẫn Liên bang Úc Châu, chúng ta đã không thể tụ họp nhau đông đủ để cử hành các nghi lễ phụng vụ Bí 
tích ngay cả Tuần thánh…  
 
Mặc dầu nhiều nơi trên thế giới, luật lệ Y tế và cách ly đã được nới lỏng, các thánh đường được mở cửa và giáo 
dân được tới thánh đường mặc dù con số còn bị giới hạn khoảng 100 người tham dự và phải tuân thủ các điều lệ 
giãn cách, Y tế v.v… thì tại tiểu bang Victoria của chúng ta, cơn dịch lại đang bùng phát mạnh mẽ khiến chính 
phủ tiểu bang phải ban hành lệnh cách ly cấp 4 và lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng, các thánh đường 
phải đóng cửa, các nghi lễ bị đình chỉ ngoài trừ lễ tang được cử hành với 10 người tham dự; còn các thánh lễ 
khác bị đình chỉ, linh mục chỉ được dâng lễ riêng hoặc trực tuyến với giới hạn chỉ có tối đa 4 người hiện diện để 
giúp cử hành thánh lễ như đọc sách, xướng hát, đánh đàn và chuyên viên kỹ thuật… 
 
Trước tình trạng này Ban Tuyên úy cùng Ban điều hợp Cộng đồng Công giáo Việt Nam TGP Melbourne vẫn 
thường xuyên liên kết chặt chẽ với nhau và gửi tới quí cộng đoàn và tất cả quí vị những thông tin cần thiết… Quí 
cha cố gắng cử hành các Thánh lễ trực tuyến để cầu nguyện và liên đới với tất cả ông bà anh chị em. 
 
Trong tháng Tám này có hai lễ quan trọng:  

- Thứ Bảy 8/8/2020 là lễ kính Thánh Mary MacKillop, vị thánh tiên khởi và duy nhất của nước Úc  
- và ngày 15/8/2020 lễ kính Mẹ Maria Hồn xác lên trời,  
 

Chúng ta hiệp thông với nhau để khẩn Mẹ và nữ thánh Mary McKillop thương giúp Giáo hội, thế giới nói chung 
và đặc biệt tiểu bang của chúng ta mau chấm dứt được cơn đại dịch, để chúng ta có thể trở lại cuộc sống thường 
nhật trong cuộc sống gia đình và cộng đoàn. 
 
Chúng tôi cũng nhìn nhận Covid-19 đã và đang ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt chúng ta, một số ông bà 
anh chị em đã bị covid-19 tấn công và đặt để chúng ta cùng mọi người trong tình trạng hoang mang lo sợ và cẩn 
phòng… Trong cộng đồng cũng có nhiều bác sĩ, y tá và các nhân viên xã hội cùng các linh mục là những người 
đang ở tuyến đầu, đối diện với nạn nhân của cơn dịch… Chúng ta cầu nguyện cho nhau và khẩn cầu Thiên Chúa 
và Mẹ Maria gìn giữ tất cả chúng ta khỏi những nguy hiểm của cơn dịch… 
 
Trong tinh thần đó, chúng tôi xin đại diện quí cha Tuyên úy, Ban điều hợp để gửi lời chào thăm tới quí cha, quí 
tu sĩ và quí cộng đoàn và kêu gọi hãy hiệp thông khẩn cầu Thánh nữ Mary MacKillop và đặc biệt Đức Trinh Nữ 
Maria Hồn xác về trời thương gìn giữ chúng ta trong an bình và giúp cho Tiểu bang chúng ta nói riêng và toàn 
thế giới mau thoát khỏi cơn đại dịch này. 
 
Nguyện xin Mẹ Lavang và các Thánh tử đạo Việt Nam thương phù giúp Giáo hội Quê hương Việt Nam và các con 
cái của Mẹ đang sống khắp nơi ở hải ngoại được Mẹ bao bọc chở che trong tà áo dịu hiền của Mẹ. 
 
Chân thành trong Chúa Kitô, Mẹ Lavang cùng các anh hùng Tử đạo Việt Nam, 
 

 
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb 
(Điều hợp viên TU/CĐCGVN Melbourne) 7/8/2020 
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