
 
 

 
Kính thưa Đức Cha,  
Quý cha Tuyên Úy,  
Quý Linh Mục và Quý Tu Sĩ, 
Quý Ban Mục Vụ và quý Hội Đoàn và Phong Trào,  
Quý ông bà anh chị em thân thương, 
 
Tại quê nhà có lẽ Hoa Mai và Hoa Đào đang rộ nổ, chim én bay báo hiệu mùa xuân đang về... Xin được đại diện 
cho Cộng Đồng Công giáo Việt Nam TGP Melbourne nguyện chúc tới tất cả quí vị và gia quyến một năm mới: 
nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự may lành, tỉ lần hạnh phúc… bù cho năm cũ với nhiều thảm trạng âu lo 
của cơn đại dịch! 

 
Năm mới 2021, năm Tân Sửu, con trâu, một hình ảnh chăm chỉ làm ăn, thật gần gũi với thôn dã và cuộc sống dân 
gian VN, với quê làng và cuộc sống người Việt như: 
 
Trên đồng cạn dưới đồng sâu 
Chồng cầy vợ cấy con trâu đi nằm 
 
Trâu ơi ta bảo trâu này, 
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. 
Cấy cày giữ nghiệp nông gia. 
Ta đây trâu đấy, ai mà quản công! 
Bao giờ cây lúa còn bông,  
thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”. 

Hoặc: Tậu trâu lấy vợ làm nhà 
Trong ba việc ấy lọ là khó thay! 

Trâu cũng nhắn nhủ chúng ta quyến luyến gắn bó với cội nguồn:  

Trâu đồng ta ăn cỏ đồng ta 
Tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm. 

Mùa xuân Tân Sửu về, xin kính chúc – Khúc ca an bình cho quê hương – Năm mới bình an phát tài – Vạn sự như 
ý – Cộng đoàn gắn bó – Đầy ắp tiếng cười – Rạng ngời hồng ân Thiên Chúa – Tràn đầy hạnh phúc – Xuân đến 
mang hy vọng – Ấm no bình an cho mọi nhà – Kính chúc ông bà – Sống lâu trăm tuổi – Bên con đàn cháu - Kính 
chúc ba mẹ – Sức khoẻ dồi dào – Đôi lứa yêu nhau – Càng thêm nồng ấm – Các em bé nhỏ – Học giỏi chăm ngoan 
- Năm mới hoan hỉ – Gặp nhiều niềm vui. 

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. 
 
Nguyện cầu Chúa Xuân chúc lành tới mọi nhà – mọi người con dân Việt Nam. 
 
Chân thành trong Chúa Kitô, Mẹ Lavang cùng các anh hùng Tử đạo Việt Nam, 
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