
 
 

Ngày 3 tháng 4 năm 2021 

Kính gửi: 
- Qúy cha, 

- Qúy tu sĩ nam nữ, 

- Qúy Ban mục vụ các cộng đoàn, 

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

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

Kính thưa qúy vị, 

Trong tâm tình cảm tạ Chúa đã yêu thương gìn giữ Tiểu bang chúng ta và nước Úc được bình an trước những 
đợt Covid-19 tái bùng nổ nhiều nơi trên thế giới! Năm nay chúng ta được vui mừng trải nghiệm các nghi thức và 
các thánh lễ kỷ niệm Tuần thánh và Tam nhật Vượt qua.  Chúng ta đang sửa soạn mừng Chúa Phục Sinh và các lễ 
mừng cũng như các sinh hoạt riêng của các Cộng đoàn lẫn của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne. 
 
Trong niềm hân hoan đó, Ban tuyên úy và Ban điều hành Cộng đồng xin gửi tới qúy cha, qúy tu sĩ nam nữ, qúy 
ban Mục vụ các cộng đoàn và toàn thể qúy ông bà anh chị em và qúy quyến những lời nguyện chúc Phục Sinh 
2021. Ước gì những cảm nghiệm về tình yêu thương trao hiến và sự phục sinh quang vinh của Chúa Giêsu Kitô 
ban dồi dào sức mạnh của Người cho chúng ta và gia đình Cộng đồng chúng ta. 
 
Trước quyết định của Tổng Giáo phận Melbourne sẽ trao Cộng đoàn - Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm - 
Flemington cho Dòng Tên coi sóc. Cộng Đồng chúng ta nói chung và Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm nói riêng, 
vui mừng chào đón cha Giuse Phạm Minh Ước SJ và qúy cha Dòng Tên về giúp mục vụ và đồng hành với Công 
đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm nói riêng và toàn Cộng Đồng Công giáo Việt Nam TGP Melbourne. Chắc chắn những 
kinh nghiệm và ơn đoàn sủng của Thánh Ý Nhã, tổ phụ và Đấng sáng lập Dòng Tên sẽ giúp làm sinh động Cộng 
đoàn & Cộng Đồng chúng ta qua qúy cha. 
 
Tiện đây, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne nói chung và Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm nói 
riêng xin cám ơn cha Giuse Trần Ngọc Tân, cha Giuse Nguyễn Bảo Quốc SSS và qúy cha Dòng Thánh Thể đã giúp 
đỡ và săn sóc Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm và đồng hành với Cộng Đồng trong thời gian qua. Cầu chúc qúy 
cha luôn hăng say và thành công trong các sứ vụ của Dòng và Giáo hội. 
 
Sau đây Ban Tuyên Úy và Cộng đồng xin gửi tới qúy cha, qúy tu sĩ và toàn thể qúy vị những sinh hoạt sắp tới của 
Cộng Đồng chúng ta: 
 

- Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót: thứ Sáu ngày 09/04 tới Chúa Nhật 11/04/2021 tại Trung tâm Thánh 
Vinh Sơn Liêm – 95 Mount Alexander Rd. Flemington VIC 3031. 

- Đức Mẹ La Vang Thánh Du: Khai mạc thứ Bảy 01/05/2021 tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang – 225 
Hutton Rd. Keysborough VIC 3173 và Bế mạc Chúa Nhật 15/08/2021 tại Trung tâm Thánh Vinh Sơn 
Liêm – 95 Mount Alexander Rd. Flemington VIC 3031. 

 
Một lần nữa chúng con cầu xin Chúa Giêsu Phục sinh và Mẹ Maria chúc lành bang trợ và gìn giữ tất cả chúng ta 
an bình, vượt qua cơn đại dịch và luôn đoàn kết hăng say phục vụ Chúa và anh chị em đồng loại. 
Kính chúc quý cha và quý vị tràn đầy an lành, sức khỏe và ơn Chúa. 

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