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Kính gởi: Quý linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân Công Giáo Việt Nam  

                 Tổng Giáo Phận Melbourne, Australia. 

 

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em, 

 

“Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người”. Câu hát này tóm gọn 

tâm tình của chúng ta vì những ngày hồng phúc vừa qua. Tôi có ý nói tới những hoạt động 

nổi bật của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Melbourne, đánh dấu 40 năm tỵ nạn cộng 

sản và hội nhập thành công trong xã hội và nhất là Giáo Hội tại nước Úc.  

 

Đã có nhiều bài tường trình và chia sẻ trên các phương tiện truyền thông, cũng như chính 

kinh nghiệm của chúng ta qua Đại Hội Thánh Mẫu Lavang II. Ở đây, tôi chỉ xin nhận định 

một điểm son nổi bật đó là sự đoàn kết, thân thương và tình đồng đạo đồng hương đã như 

sợi dây vô hình gắn bó toàn thể Cộng Đồng chúng ta. Đại Hội là nơi gặp gỡ đồng thời là 

nơi kết hợp chúng ta. Có thể nói, Đại Hội là Thánh Lễ Ngũ Tuần của Cộng Đồng khi Chúa 

Thánh Thần liên kết chúng ta nên một: Niềm tin thay thế sự nghi ngờ, niềm hy vọng thay 

thế sự bi quan mặc cảm, can đảm thay thế sự nhút nhát, hy sinh phục vụ thay thế sự an 

thân vị kỷ. Chúng ta cảm thấy niềm vui và hãnh diện là người Việt Nam Công Giáo. Bấp 

chấp qúa khứ bi thương và thân phận tỵ nạn mất nước, Thiên Chúa đã dùng chúng ta làm 

khí cụ cho Ngài. Chúng ta được sai đi rao giảng Tin Mừng và canh tân Giáo Hội, cũng 

như các môn đệ năm xưa. 

 

Cộng Đồng chúng ta được cả Tổng Giáo Phận Melbourne trân trọng vì đức tin năng động 

và những đóng góp to lớn. Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam không ngừng 

“đem chuông đi đánh xứ người” như dịp Đức Hồng Y Wilfrid Napier thăm Melbourne và 

đêm văn nghệ do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria tổ chức. Báo Kairos của TGP 

Melbourne đã chọn biến cố Đại Hội Thánh Mẫu Lavang làm điểm son và tiêu biểu cho 

tinh hoa của Cộng Đồng chúng ta. Con tàu của Mẹ do các anh chị Cursillo đóng được 

Cộng Đồng Người Việt Tự Do dùng vào việc triển lãm cho 40 năm tỵ nạn. Caritas 

Australia đã công nhận sự đóng góp của chúng ta cho Nạn Nhân Động Đất tại Nepal với 

số tiền lớn nhất trong các sắc tộc. Qủa thật hoa trái của Đại Hội Thánh Mẫu Lavang qúa là 

phong phú. 

 

Từ đây đến cuối năm, chúng ta cũng còn nhiều hoạt động đánh dấu năm hồng phúc của 

người Việt Công Giáo ly hương. Song song với Đại Lễ Bổn Mạng Cộng Đồng, tôi cũng 

ước mong có một dịp để ghi ơn và cầu nguyện cho các tu sĩ trong Năm Đời Sống Tận 

Hiến. Ngoài ra, tôi cũng mong Cộng Đồng cùng góp một bàn tay giúp TGP Melbourne 

trong việc xây dựng chủng viện, nơi có nhiều chủng sinh Việt Nam được đào luyện. 

 

 



Tiện đây, tôi cũng xin gởi tới quý linh mục, quý tu sĩ và toàn thể giáo dân một số các 

thông báo liên quan đến Cộng Đồng chúng ta: 

 

 Cộng Đoàn Christ the King, Braybrook và Our Lady, Maidstone: sau khi tham 

khảo với Đức Tổng, quý vị đại diện cộng đoàn và các đối tượng liên hệ, tôi xin 

thông báo là cha Philip Lê văn Sơn sẽ kết thúc nhiệm kỳ tuyên úy cho hai cộng đoàn 

này vào ngày 02.08.2015. Thay vào chỗ đó là cha Giuse Trần Ngọc Tân cùng với 

các linh mục Việt Nam Dòng Thánh Thể tại Melbourne. Xin cảm ơn cha Sơn đã coi 

sóc hai cộng đoàn Việt Nam này trong hơn 10 năm qua và chúc Ngài thành công 

trong sứ mạng mới là Chánh Xứ Giáo Xứ St Monica, Footscray. 

 

 Cha Giuse Vũ Phước Hiến vừa được Đức Tổng bổ nhiệm là Chánh Xứ Giáo Xứ  

St Brendan,  Flemington và Our Lady of the Rosary, Kensington. Ngài sẽ từ gĩa 

Giáo Xứ St Michael, Ashburton sau 7 năm phục vụ và nhận nhiệm sở mới vào cuối 

tháng 9 này. Cộng Đồng xin chúc mừng và cầu nguyện cho sứ mạng mới của ngài. 

 

 Cha Phêrô Trần Thế Tuyên là Chưởng Ấn Địa Phận St Paul ở Canada, đồng thời 

cũng là Cáo Thỉnh Viên án tuyên Thánh cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp 

sẽ trình bày cho giáo dân Việt Nam về tiến trình tuyên thánh cho một vị được rất 

nhiều người mộ mến. Chương trình viếng thăm của ngài như sau: 

o Thứ Bảy 20.06.2015, lúc 7:00pm tại Trung Tâm Hoan Thiện  

o Chúa Nhật 21.06.2015 lúc  

 9:00am tại St Joseph’s Collingwood,  

 11:30am tại Trung Tâm Vincent Liêm, Flemington và  

 5:00pm tại St Margaret Mary’s, Brunswick North 

 

 Cha Phaolô Ngô Đình Sĩ, Tiến Sĩ Thần học Kinh Thánh từ Pháp sẽ giảng thuyết về 

Thánh Marcô và Thánh Phaolô, chương trình giảng thuyết sẽ được tổ chức như sau: 

o Thứ Tư 24.06.2015, lúc 7:00pm tại Trung Tâm Vincent Liêm, 

o Thứ Sáu 26.06.2015, lúc 7:00pm tại St Martin, Avondale Heights và 

o Thứ Bảy 27.06.2015, lúc 7:00pm tại St Margaret Mary’s, Brunswick North. 

Xin trân trọng cảm ơn quý cha, quý tu sĩ và quý ông bà anh chị em đã thể hiện tinh thần 

đoàn kết xây dựng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Melbourne. Xin Thiên Chúa qua sự 

cầu bầu của Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn giữ gìn và kiện toàn mọi ân 

sủng cho chúng ta. 

 

 

Trong Đức Kitô, 

 

+Vincent Nguyễn Văn Long OFMConv 
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