
 
 

 

NGƯNG BÁN CHAI KHỬ TRÙNG KHÔ (SANITIZER) 
 
Melbourne, ngày 08/07/2021 
 
Kính thưa quý Cha Tuyên úy, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, 
quý Ban Mục Vụ Cộng Đoàn, quý Hội đoàn và Phong trào, 
và toàn thể Cộng đồng Dân Chúa trong CĐCGVN TGP Melbourne. 
 
Trước tiên, chúng con xin gửi lời chào bình an của Chúa nhờ lời chuyển cầu của Hiền Mẫu La 
Vang cùng các Thánh tử đạo Việt Nam đến cùng quý cha và toàn thể quý vị. 

Trong việc phát động “Chương trình gây quỹ yểm trợ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong 
công cuộc chống đại dịch Covid-19”, chúng con đã nhận được một số lượng Hand Sanitizer do 
một ân nhân tặng cho công cuộc gây quỹ này. Sau vài ngày phát động chương trình gây quỹ, 
chúng con đã nhận được một số phản hồi về việc bán các chai Sanitizer này. 

Theo tinh thần buổi họp khẩn với quý cha trong Ban Tuyên Úy và Ban Điều Hành Cộng Đồng, 
chúng con đã ra quyết định sẽ ngưng bán các chai Sanitiser kể từ ngày hôm nay, thứ Năm 
08 tháng 07 năm 2021.  

Chúng con chân thành cáo lỗi cùng toàn thể quý vị vì chúng con đã thiếu cẩn trọng trong việc 
kiểm tra xuất xứ của lô hàng khi nhận. 

Chúng con xin chân thành cám ơn quý vị đã gọi điện thoại để chia sẻ những ưu tư và góp ý về 
vấn đề này. Mong quý vị tiếp tục nâng đỡ và cùng chúng con xây dựng một Cộng Đồng đức tin, 
hiệp nhất, yêu thương và đầy lòng bác ái. 

Quý vị nào đã mua các chai Sanitizer nói trên, nay muốn trả lại, xin mang trở lại cộng đoàn nơi 
quý vị đã mua để được bồi hoàn lại tiền trước ngày 15/08/2021. 

Chúng con rất mong quý cộng đồng Dân Chúa tiếp tục thể hiện truyền thống tốt đẹp “lá lành 
đùm lá rách” của người Việt Nam với những ai đang gánh chịu thảm họa của cơn đại dịch Covid-
19. 

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 hãy cầu nguyện cho nhau và khẩn 
cầu Thiên Chúa và Mẹ Maria gìn giữ tất cả khỏi những nguy hiểm của cơn đại dịch và mong ước 
chúng ta được sớm trở 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, 

  Khán, 
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