
 
 

 

Thứ Năm, ngày 15 tháng 10 năm 2020 
 

Hiệp thông với Giáo Hội Mẹ Việt Nam cầu nguyện và công tác cứu trợ nạn nhân lũ lụt 
 
Kính thưa quý cha Tuyên úy, 
Quý Linh Mục Tu Sĩ và quý cộng đoàn CGVN Melbourne, 
Quý Ban Mục Vụ và quý Hội đoàn, Phong trào, 
Quý ông bà anh chị em thân thương, 
 
Trước tiên, chúng tôi xin đại diện quý cha Tuyên Úy và Ban điều hành CĐCGVN TGP Melbourne, xin gửi 
tới quý cha, quý tu sĩ, quý ban Mục vụ, quý hội đoàn – phong trào và toàn thể ông bà anh chị em lời chào 
an bình của Chúa qua lời chuyển cầu của Hiền Mẫu Maria cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 
 
Kính thưa quý vị, mặc dù tiểu bang chúng ta còn đang vật lộn với đại dịch Covid-19, nhà thờ vẫn chưa 
được mở cửa và các thánh lễ vẫn chưa được mở rộng có giáo dân tham dự. Gia đình chúng ta bị giới hạn 
chưa được qua lại thăm viếng và nhiều quý vị chưa được đi làm trở lại hay đã bị mất việc. Trước những 
hạn chế và hậu quả của cơn đại dịch, chắc chắn gây không ít khó khăn cho cuộc sống của quý vị và quý 
quyến. Nhưng chúng ta tạ ơn Chúa được sinh sống tại Úc châu, một đất nước tự do nhân quyền, được 
chính phủ tài trợ cho cuộc sống dù không sung túc nhưng chắc không thiếu thốn cùng cực kiếm bữa ăn 
hàng ngày như nhiều thảm cảnh tại Việt Nam. 
 
Qua các phương tiện truyền thông quý vị cũng rõ trong những ngày qua, đồng bào miền Trung (từ Hà 
Tĩnh đến Quảng ngãi) đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ với nhiều thiệt hại về người, nhà 
cửa, cây trồng và vật nuôi. Theo Lá thư kêu gọi hỗ trợ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thì cho tới ngày 
12/10/2020 số thống kê thiệt hại như sau: 

- 28 người chết, 12 người mất tích và 7 người bị thương; 
- 131,077 nhà bị thiệt hại trong đó có khoảng 415 nhà bị hư hỏng hoàn toàn; 
- Trồng trọt: 592 hecta lúa bị ngập, 4,179 hecta hoa mầu bị ngập; Nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại: 

3,588 hecta; Gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi 155,997 con. 
 
Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì những ngày tới sẽ còn các đợt áp thấp nhiệt đới 
gây mưa lớn tại miền Trung. Đứng trước những thương đau của đồng bào ruột thịt trong nước.  Quý cha 
Tuyên Úy và Ban Điều hành Cộng đồng tha thiết kêu gọi quý cha và quý ông bà anh chị em: 
 

1. Hiệp thông cầu nguyện cho các nạn nhân các cơn mưa lũ lụt trong các thánh lễ trực tuyến tại 
các cộng đoàn vào Chúa nhật này (18/10/2020), 

2. Cộng Đồng sẽ tổ chức Thánh Lễ Trực Tuyến CẦU NGUYỆN CHO BÃO LỤT MIỀN TRUNG tại 
Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang vào lúc 3:00pm Thứ Bảy 17/10/2020 
Xin mời Cộng Đoàn Dân Chúa cùng hiệp dâng Thánh Lễ qua những link sau: 

• Youtube Thánh Lễ & giờ cầu nguyện: https://youtu.be/7Jpds4Qdt3c 
• Website Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang: https://trungtamthanhmaulavang.org.au/ 
• Facebook Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang: 

https://www.facebook.com/tttm.lavang.melbourne/ 
 Facebook Cộng Đồng Công Giáo VN TGP Melbourne: 

https://www.facebook.com/cdcgvnmelb 
https://www.facebook.com/Cộng-Đồng-Công-Giáo-Việt-Nam-Tổng-Giáo-Phận-
Melbourne-284496952171369 
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3. Quảng đại đóng góp giúp đỡ các nạn nhân của cơn mưa lũ này vượt qua những khó khăn trong 
tinh thần “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” 

 
Mọi đóng góp ngân quỹ, xin quý vị chuyển khoản vào các trương mục dưới đây hoặc gởi cho quý cha 
Tuyên Úy và Ban Mục Vụ các Cộng Đoàn. Khi chuyển khoản, xin nhớ ghi chú “Bão Lụt”:  

• Trương Mục Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne: 
o Tên Trương Mục: Vietnamese Catholic Community – Melbourne 
o BSB: 063217 & Account Number: 10455074 

• Trương Mục Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang 
o Tên Trương Mục: Our Lady of La Vang Shrine 
o BSB: 083347 & Account Number: 529783746 

 
• Trương Mục Trung Tâm Thánh Vincent Liêm 

o Tên Trương Mục: St. Vincent Liem Vietnamese Catholic Community 
o BSB: 083355 & Account Number: 628745710 

 
Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với: 

• Chị Thư Ký Maria Hồ Thị Thanh – 0403 419 798 - thanh.htt@gmail.com 
• Chị Thủ Quỹ Maria Quách Thị Sáng – 0434 361 579 - sangfootscray@gmail.com 

 
Ngày 31 tháng 10 năm 2020: Chúng tôi sẽ tổng kết lại tất cả và gửi về cho Caritas Việt Nam của Hội Đồng 
Giám Mục Việt Nam để chia sẻ và hỗ trợ tới các nơi và nạn nhân lũ lụt. 
 
Sự chia sẻ của anh chị em, vừa thực thi huấn lệnh yêu thương của Chúa, vừa thể hiện truyền thống tốt 
đẹp “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam.  Cùng với những người đang gánh chịu thảm họa của cơn 
mưa lũ, chúng tôi chân thành cảm ơn những nghĩa cử quảng đại bác ái của anh chị em. 
 
Xin Thiên Chúa tình yêu và qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam trả 
công bội hậu cho quý ông bà, anh chị em. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau và khẩn cầu Thiên Chúa 
và Mẹ Maria gìn giữ tất cả chúng ta khỏi những nguy hiểm của cơn đại dịch và mong ước sớm có thuốc 
ngừa để chúng ta được trở về lại đời thường, được gặp lại nhau, cùng nhau tôn thờ Thiên Chúa và nâng 
đỡ lẫn nhau. 
 
Chân thành trong Chúa Kitô, Mẹ La Vang cùng các anh hùng Tử đạo Việt Nam, 
 

   
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb  GB Trần Ngọc Cẩn 
(Điều hợp viên TU/CĐCGVN Melbourne)                           (Trưởng Ban Điều Hành CĐCGVN/Melbourne) 
   
 


