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cha dieäp
Ai ngheïn ngaøo ra ñi gieo gioáng,

Muøa gaët mai sau khaáp khôûi möøng.
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taïi nhaø thôø Saint Maximilian Kolbe  
85 Rosewater Tce, Ottoway SA 5013

Lôøi Ngoû

Kính	thöa	quùi	tín	höõu	meán	moä	Cha	Fx.	Tröông	Böûu	Dieäp
Vì	nhu	caàu	caàn	phaûi	phoå	bieán	ñeán	caùc	tín	höõu	Löông	cuõng	nhö	Giaùo	muoán	tìm	
hieåu	veà	tieán	trình	tuyeân	thaùnh	cuûa	Cha	Fx.	Tröông	Böûu	Dieäp,	nhöng	khoâng	coù	
cô	hoäi	nhaän	nhöõng	thoâng	tin	caäp	nhaät	veà	tieán	trình	tuyeân	thaùnh.
Sau	khi	baøn	thaûo	vôùi	Beà	Treân	vaø	yù	kieán	chung	cuûa	giaùo	daân,	Ban	Chaáp	Haønh	
quyeát	ñònh	phaùt	haønh	baûn	tin	Cha	Dieäp	vaøo	caùc	ngaøy	Leã	vaø	giôø	caàu	nguyeän	cho	
tieán	trình	tuyeân	thaùnh	cho	Cha	Dieäp	haøng	thaùng,	döôùi	söï	chaáp	thuaän	cuûa	Hoäi	
Ñoàng	Muïc	Vuï	giaùo	xöù	Ottoway.	Nhaèm	muïc	ñích	göiû	ñeán	quùi	tín	höõu	nhöõng	
thoâng	tin	caäp	nhaät	veà	tieán	trình	tuyeân	thaùnh	cuûa	Cha	beân	Roma	vaø	nhöõng	ôn	
laønh	Chuùa	ñaõ	ban	cho	moät	soá	tín	höõu,	nhôø	lôøi	caàu	nguyeän	cuûa	Cha	Dieäp.	

Öôùc	mong	quùi	vò	ñoùn	nhaän	trong	tình	yeâu	thöông	vaø	chia	seû.		

HOÄI AÙI MOÄ CHA TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP NAM UÙC



THOÂNG TIN LAÏC QUAN VEÀ TIEÁN TRÌNH AÙN TUYEÂN THAÙNH
CHA PHANXICOÂ XAVIEÂ TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP

I. Giai đoạn cấp địa phận đã hoàn tất 
bằng nghi thức kết thúc, niêm phong 
hồ sơ và chuyển sang Rôma.
 
25.8.2011 Giám Mục đương quyền 
địa phận Cần Thơ, Đức Cha Stêphanô 
Tri Bửu Thiên chấp nhận Linh Mục 
Phêrô Trần Thế Tuyên làm Cáo Thỉnh 
Viên. Thế là án tuyên Thánh chính thức 
khai mở. 

5.1.2012  Toà án lo việc tuyên 
thánh cấp địa phận được thành lập và 
những thành viên, kể cả Đức Giám Mục 
địa phận đã tuyên thệ thực hiện án tuyên 
thánh. Danh hiệu “đầy tớ Chúa” dành 
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp 
đã chính thức ban hành trong toàn địa 
phận. 

2012-2015 Các chuyên viên về lịch 
sử, chưởng lý, lục sự, chánh án.. Cáo 
thỉnh viên… đã làm việc tích cực và đã 
điều tra mười lăm nhân chứng còn sống 
gọi là De Visu; ba nhân chứng nghe biết 
(auditu) và công nhận đức hạnh của Đầy 
Tớ Chúa và rất nhiều nhân chứng nhận 
ơn lành ơn lạ của Cha Px. Trương Bửu 
Diệp. 

Kết thúc hồ sơ điều tra cấp giáo phận: 

Ngày 21.4.2017, Đức Cha Stêphanô Tri 
Bửu Thiên và 15 chuyên viên đặc trách 
thực hiện án tuyên thánh cấp giáo phận 
đã làm nghi thức kết thúc (Closing Cer-
emony), niêm phong hồ sơ đầy tớ Chúa, 
Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Hồ sơ 

tuyên thánh ngoài tiếng Việt, còn phải 
được dịch sang tiếng Anh và  tiếng Pháp 
… Giám Mục địa phận, đóng ấn, niêm 
phong và trao cho sứ thần Toà Thánh, 
Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli 
(Sứ thần Toà Thánh không thường trú 
cho Việt Nam từ 2011-2017)  mang sang 
Bộ Tuyên Thánh ở Rôma ngày 30.5.2017

II. Giai đoạn ở Rôma từ ngày 30.5.2017 

Đây là giai đoạn cam go nhất trong tiến 
trình tuyên thánh. Sau khi mở hồ sơ 
niêm phong được gửi đến từ Giám Mục 
địa phương…Bộ Tuyên Thánh có quyền 
vận dụng những luật sư của Toà Thánh 
chuyên về khoa tuyên thánh để đọc và 
duyệt xét hồ sơ đã nhận được. Thường 
bộ Tuyên Thánh mướn từ 7-10 luật sư 
làm việc. Đồng thời Bộ Tuyên Thánh 
cũng cần những chuyên viên điều tra 
về lịch sử, và nhất là sự xác thực về hồ 
sơ mà địa phận đã nộp.  Bộ tuyên thánh 
trực tiếp với: Giám Mục hay đại diện 
Giám Mục ở Giáo hội địa phương và 
Cáo thỉnh viên thường trú ở Rôma. Địa 
phận Cần Thơ (qua nhân viên tài chánh) 
có nhiệm vụ chi trả mọi chi phí.
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Cha Carôlô Hồ Bặc Xái, Tổng Đại diện 
Giáo phận Cần Thơ, Giám Đốc Đại 
chủng viện Cần Thơ…được Đức Cha 
Stêphanô Tri Bửu Thiên tín nhiệm trao 
quyền tiếp xúc với Bộ Tuyên Thánh về 
những vấn đề liên quan.

Cha Thomas Kloster Kamp, OMI. Bề 
trên dòng Hiến Sĩ ở Rôma đã được chọn 
làm Cáo Viên thường Trú ở Rôma. Cha 
Thomas có thể nói thông thạo các ngôn 
ngữ: Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và 
Latinh. Ngài có kinh nghiệm làm Cáo 
Thỉnh Viên những vụ án tuyên thánh 
trước của dòng OMI.

Cha Roland Jacques, tức Dương hữu 
Nhân là Phó Cáo Viên ở Roma. Cha 
Nhân là Cáo Viên cho Anrê Phú Yên, và 
17 chân phước tử đạo của Lào….Ngài 
nói thông thạo: Latinh – Ý – Anh – Pháp 

– Đức – Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha – 
Việt Nam…

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, finan-
cial officer – nhân viên tài chánh, dưới 
sự chỉ đạo của Cha Carôlô Hồ Bặc Xái, 
đặc trách tuyên thánh của địa phận Cần 
Thơ.

Ngày 30.1.2018, Đức Ông Giacomo Pap-
palardo, chưởng ấn Bộ Tuyên Thánh đã 
chính thức mở hồ sơ niêm phong của 
đầy tớ Chúa 

CHA PHANXICOÂ XAVIEÂ 
TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP.
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Cha Pheâroâ Traàn Theá Tuyeân

Ñ
öùc

 o
âng

 G
ia

co
m

o 
Pa

pp
al

ar
do

Cha Thomas Kloster Kamp, OMI



Lôøi Môøi Goïi Muøa Chay Cuûa ÑöùC Thaùnh Cha

Vaøo	ngaøy	Thöù	Saùu	9/3/2018	naøy	theo	
ñeà	 nghò	vaø	 lôøi	môøi	goïi	 cuûa	Ñöùc	Giaùo	
hoaøng	Phanxicoâ,	 toaøn	theå	Giaùo	hoäi	seõ	
daønh	24	giôø	cho	Chuùa,	cuøng	nhau	saùm	
hoái	toäi	loãi,	xöng	toäi	vaø	röôùc	leã.

Trong	Muøa	Chay,	ngöôøi	Coâng	giaùo	luoân	
ñöôïc	khuyeán	khích	ñeán	vôùi	bí	tích	Giaûi	
toäi.	Ñeå	giuùp	caùc	tín	höõu	xeùt	mình	chuaån	
bò	xöng	toäi,	Ñöùc	Thaùnh	Cha	Phanxicoâ	
ñaõ	ñöa	ra	moät	soá	gôïi	yù.

Sau	khi	giaûi	thích	ngaén	goïn	veà	lyù	do	taïi	
sao	caàn	phaûi	xöng	toäi	.”bôûi	vì	chuùng	ta	
ñeàu	laø	nhöõng	ngöôøi	toäi	loãi”.	Ñöùc	Thaùnh	
Cha	ñaët	30	caâu	hoûi	cho	vieäc	xeùt	mình	
ñeå	coù	theå	xöng	toäi	“caùch	toát	nhaát”.

Chuùng	 ta	 ñang	 soáng	 trong	muøa	 chay,	
muøa	cuûa	thoáng	hoái	ñeå	tìm	veà	beân	Chuùa.			
Tin	Cha	Dieäp	xin	trích	ñaêng	baûn	gôïi	yù	
ñeå	moãi	tín	höõu	coù	cô	hoäi	xöng	toäi	trong	
muøa	chay	Thaùnh	naøy.

“Caùch	 toát	 nhaát	 ñeå	 baûo	 veä	 taâm	hoàn	 laø	
xeùt	 mình	moãi	 ngaøy,	 ñeå	 xem	mình	 ñaõ	
laøm	ñieàu	 gì	 xaáu,	 ñaõ	 thieáu	 soùt	 ñieàu	 gì	
toát	ñoái	vôùi	Chuùa,	vôùi	 tha	nhaân	vaø	vôùi	
chính	mình”	
(ÑTC.	Phanxico).

Baûn gôïi yù xeùt mình xöng toäi trong 
Muøa Chay cuûa ÑTC. Phanxicoâ

•	 Toâi	coù	trôû	veà	vôùi	Chuùa	khi	toâi	gaëp	khoán	
khoù	khoâng?

•	 Toâi	 coù	 tham	döï	Thaùnh	 leã	 ngaøy	Chuùa	
nhaät	vaø	caùc	ngaøy	leã	buoäc	khoâng?

•	 Toâi	coù	caàu	nguyeän	saùng	toái	khoâng?
•	 Toâi	coù	hoå	theïn	khi	toû	mình	laø	ngöôøi	Ki-
toâ	höõu	khoâng?

•	 Toâi	 coù	 ñi	 ngöôïc	 laïi	 chöông	 trình	 cuûa	
Thieân	Chuùa	khoâng?

•	 Toâi	 coù	 ganh	 tò,	 noùng	 naûy,	 thieân	 kieán	
khoâng?

•	 Toâi	coù	trung	thöïc	vaø	coâng	baèng	vôùi	moïi	
ngöôøi	hay	toâi	coå	voõ	cho	“neàn	vaên	hoùa	
vöùt	boû”	?

•	 Trong	caùc	moái	töông	quan	hoân	nhaân	vaø	
gia	ñình,	toâi	coù	soáng	ñaïo	ñöùc	nhö	Phuùc	
AÂm	ñaõ	daïy	khoâng?

•	 Toâi	coù	kính	troïng	cha	meï	khoâng?
•	 Toâi	 coù	 choái	 boû	 cuoäc	 soáng	 môùi	 ñöôïc	
töôïng	thai	khoâng?	Toâi	coù	tieâu	huyû	hoàng	
aân	söï	soáng	khoâng?	Toâi	coù	coäng	taùc	vaøo	
vieäc	aáy	khoâng?

•	 Toâi	coù	toân	troïng	moâi	tröôøng	khoâng?
•	 Toâi	 coù	 vöøa	 theo	 Chuùa	 vöøa	 theo	 theá	
gian	khoâng?

•	 Toâi	coù	quaù	ñoä	trong	vieäc	aên	uoáng,	huùt	
thuoác	vaø	giaûi	trí	khoâng?

•	 Toâi	coù	lo	laéng	quaù	möùc	veà	ñôøi	soáng	vaät	
chaát	vaø	cuûa	caûi	khoâng?

•	 Toâi	söû	duïng	thôøi	giôø	nhö	theá	naøo?	Toâi	
coù	löôøi	bieáng	khoâng?

•	 Toâi	 coù	 ñoøi	 ngöôøi	 khaùc	 phaûi	 phuïc	 vuï	
mình	khoâng?

•	 Toâi	coù	mong	muoán	baùo	thuø,	nuoâi	döôõng	
thuø	haän	khoâng?

•	 Toâi	 coù	 hieàn	 laønh,	 khieâm	 toán	 vaø	 xaây	
döïng	hoøa	bình	khoâng?

Ñöùc	Thaùnh	Cha	noùi,	ngöôøi	Coâng	giaùo	
caàn	 phaûi	 xöng	 toäi,	 bôûi	 vì	 ai	 cuõng	 caàn	
ñöôïc	 tha	 thöù	 toäi	 loãi,	 tha	 thöù	 nhöõng	
caùch”chuùng	 ta	suy	nghó	vaø	haønh	ñoäng	
traùi	vôùi	Phuùc	AÂm”.
“Ai	baûo	mình	voâ	toäi	thì	ngöôøi	aáy	laø	keû	
noùi	doái	hoaëc	bò	muø”.
Xöng	 toäi	 chính	 laø	 luùc	 hoaùn	 caûi	 chaân	
thaønh,	laø	luùc	baøy	toû	nieàm	tin	töôûng	vaøo	
Thieân	Chuùa	 laø	Ñaáng	saün	saøng	 tha	thöù	
cho	con	caùi	mình	vaø	giuùp	chuùng	quay	
veà	con	ñöôøng	theo	böôùc	Chuùa	Gieâsu.
Trích nguoàn: dongten.net



TaâM Tình Vôùi Cha Dieäp

Nhôù	laïi	nhöõng	ngaøy	ñaàu	tham	gia	vaøo	
Hoäi	AÙi	Moä	Cha	FX.	Tröông	Böûu	Dieäp,	
trong	vai	troø	moät	ca	vieân,	toâi	coù	chuùt	suy	
nghó	vaø		ñaén	ño,	chaéc	chæ	tham	gia	ñi	haùt	
ñoä	vaøi	tuaàn	thoâi,	vì	ca	ñoaøn	chuùng	toâi	ñang	
phuï	 traùch	 thaùnh	 nhaïc	 ôû	 nhaø	 thôø	 Thaùnh	
Patrick	moãi	saùng	Chuùa	Nhaät	roài.	Hôn	nöõa	
toâi	raát	baän	roän	vôùi	coâng	vieäc	gia	ñình	vaø	
nhieàu	lyù	do	khaùc	nöõa.	

Khi	nhaän	thaáy	caùc	anh	chò	 trong	Hoäi	AÙi	

Moä	Cha	Dieäp,	Hoäi	Baïn	Thaùi	Haø	laø	nhöõng	
caùnh	chim	ñaàu	ñaøn,	ñaõ	vaän	duïng	heát	khaû	
naêng	coù	theå,	ñeå	ñem	Muøa	Xuaân	ñeán	vôùi	
nhöõng	tín	höõu	löông	vaø	giaùo.	Nhöõng	ngöôøi	
luoân	troâng	caäy	vaøo	lôøi	khaån	caàu	cuûa	cha	
Dieäp,	 nhôø	 Ngaøi	 daâng	 leân	 Thieân	 Chuùa	
trong	 ngoâi	 thaùnh	 ñöôøng	 St.	 Maximilian	
Kolbe.	Chính	nhöõng	 taám	 loøng	 haêng	 say	
nhieät	huyeát,	ñaõ	vaø	ñang	theå	hieän	nôi	giaùo	
xöù	 Ottoway	 vaøo	moãi	 chieàu	 thöù	 saùu,	 tu-
aàn	thöù	II	haøng	thaùng	ñaõ	ñem	ñeán	cho	toâi	
nhieàu	thieän	caûm	quí	meán.

Moãi	laàn	ñöôïc	tham	döï	Thaùnh	Leã	ôû	ngoâi	
thaùnh	 ñöôøng	 aám	 cuùng,	 vôùi	 vò	 chuû	 chaên	
hieàn	laønh	vaø	caùc	giaùo	daân	ngöôøi	Vieät	raát	
thaân	 thieän,	 cuøng	 vôùi	 caùc	 tín	 höõu	 thuoäc	
nhieàu	saéc	 toäc,	nhö:	Ba	Lan,	AÁn	Ñoä,	Phi	
Luaät	Taân,	Vieät	Nam.	Toâi	thaät	söï	xuùc	ñoäng	
vaø	mong	muoán	gaén	boù	vôùi	moïi	ngöôøi	nôi	
ñaây.

Caûm	ôn	nhöõng	taám	loøng	nhieät	thaønh	cuûa	
taát	caû	anh	chò	em	trong	vaø	ngoaøi	Hoäi	AÙi	
Moä	 cha	 Tröông	Böûu	Dieäp,	 caùc	 anh	 chò	
em	ñaõ	 cuøng	naém	 tay	nhau,	hy	 sinh	 thôøi	
giôø	coâng	söùc,	vöôït	bieát	bao	khoù	khaên	ñeå	
cuøng	vôùi	Cha	Chaùnh	Xöù	saép	xeáp	leân	moät	
chöông	trình	phuïng	vuï	Thaùnh	Leã	caùch	ñaëc	
bieät	soát	saùng,	haøng	thaùng	beân	Cha	Dieäp,	
maø	toâi	khoâng	theå	boû	soùt.

Theo	thieån	nghó	cuûa	toâi,	thöïc	söï	chuùng	ta	
phaûi	caùm	ôn	Cha	Chaùnh	Xöù	ñaõ	 taïo	moïi	
ñieàu	 kieän	 thuaän	 lôïi	 ñeå	 cho	 caùc	 tín	 höõu	
trong	giaùo	xöù	vaø	nhöõng	ngöôøi	Vieät	Nam	
chuùng	con	coù	cô	hoäi	ñeán	caàu	nguyeän	beân	
Cha	Dieäp,	nôi	thaùnh	ñöôøng	trang	nghieâm	
naøy.	Qua	ñoù	 chuùng	con	coù	dòp	nhôø	Cha	
Dieäp	chuyeån	caàu	bao	ñieàu	chuùng	con	caäy	
troâng	 vaøo	 loøng	 nhaân	 töø,	 thöông	 xoùt	 cuûa	
Thieân	Chuùa.	

Amen	(GT)	

Saùng	thöù	Ba	6	thaùng	Ba	naêm	2018,	Ñöùc	
Giaùm	Muïc	 Phaoloâ	 Buøi	 Vaên	 Ñoïc,	 Toång	
Giaùm	Muïc	Giaùo	Phaän	Saøigoøn,	ñaõ	qua	ñôøi	
taïi	Vatican.	

Theo	nguoàn	tin	rieâng	
cuûa	 Vietcatholic	 thì	
Ñöùc	Toång	Giaùm	Muïc	
khi	cöû	haønh	thaùnh	leã	
saùng	nay,	Ngaøi	bò	ñoät	
quïy.	Lieàn	laäp	töùc,	xe	
cöùu	thöông	chôû	Ngaøi	
tôùi	 beänh	 vieän	 nhöng	
Ngaøi	ñaõ	qua	ñôøi.

ÑTGM phaoLoâ Buøi Vaên ÑoïC

qua Ñôøi



Trong	nieàm	haân	hoan	möøng	Xuaân	Maäu	
Tuaát	2018.	Hoäi	AÙi	Moä	Cha	Tröông	Böûu	
Dieäp	Nam	UÙc	ñaõ	toå	chöùc	thaùnh	leã	taï	ôn	vaø	
caàu	nguyeän	beân	Cha	Dieäp	vaøo		luùc	6g30	
chieàu	 thöù	 Saùu	 9/2/2018	 taïi	 thaùnh	ñöôøng	
Thaùnh	Maximilian	Kolbe,	giaùo	xöù	Otto-
way,	Nam	UÙc.		
Môû	ñaàu	thaùnh	leã	laø	phaàn	daãn	yù	caàu	nguyeän	
cuûa	Ban	toå	chöùc	ñeå	cuøng	taï	ôn	Chuùa	veà	
nhöõng	ôn	laønh	Chuùa	ñaõ	ban	trong	naêm	qua	
vaø	xin	Chuùa	ban	phuùc	loäc	cho	cuoäc	soáng	
cuûa	moãi	ngöôøi	trong	naêm	môùi.	Chuùng	ta	
cuõng	khoâng	queân	caàu	xin	cho	queâ	höông	
Vieät	Nam	ñöôïc	bình	an	ñích	thöïc	vaø	moïi	
ngöôøi	daân	ñöôïc	soáng	haïnh	phuùc,	bieát	yeâu	
thöông	kính	troïng	nhau.
Baøi	 ca	 nhaäp	 leã	 vang	 voïng	 trong	 naéng	
chieàu	 qua	 baøi	 "Xuaân	 veà"	 ñöôïc	 ca	 ñoaøn	
Saint	Patrick	haùt	vang	leân	trong	nieàm	vui	
möøng	ñöôïc	quaây	quaàn	 trong	 	nhaø	Chuùa	
qua	thaùnh	leã	taï	ôn	vaø	ñoùn	möøng	naêm	môùi	.
Thaùnh	leã	ñoàng	teá	do	Cha	Marek	P		Tak	
chaùnh	xöù	Ottaway	chuû	teá.	Cuøng	ñoàng	teá	
coù	Cha	Grzegorz	Kierpiec	vaø	Cha	Krzysz-
tof	Zieba	hai	linh	muïc	Ba	Lan	nhaân	dòp	
ñeán	UÙc	ñeå	giaûng	phoøng	tónh	taâm	cho	coäng	
ñoaøn	Ba	Lan	taïi	Nam	UÙc.	Thaät	laø	moät	ôn	
laønh	ñaëc	bieät	maø	Chuùa	an	baøi	vaø	ban	cho	
coäng	ñoaøn	Vieät	Nam	trong	Thaùnh	leã	taï	ôn	
naêm	cuõ	vaø	ñoùn	möøng	naêm	môùi	Maäu	Tuaát		
vôùi	3	linh	muïc	ngöôøi	Ba	Lan	trong	thaùnh	
leã	ñoàng	 teá	 thaät	 soát	 saùng	vôùi	gaàn	200	 tín	
höõu	Vieät	Nam	vaø	moät	soá	caùc	saéc	daân	baïn	
trong	vuøng	ñeán	tham	döï.	Môû	ñaàu	thaùnh	leã	
cha	chaùnh	xöù	Marek	ñaõ	giôùi	thieäu	hai	cha	
khaùch	vaø	cuõng	nhaân	dòp	naøy	cha	môøi	goïi	
coäng	ñoaøn	 	hieäp	yù	daâng	 lôøi	caàu	nguyeän	
cho	queâ	höông	vaø	daân	toäc	VN	trong	ngaøy	
ñaàu	xuaân	vaø	caàu	cho	nhöõng	yù	nguyeän	xin	
cuûa	moïi	ngöôøi	trong	thaùnh	leã.	
Trong	ngaøy	leã	möøng	xuaân	Maäu	Tuaát	naêm	
nay	cha	chaùnh	xöù	ñaõ		öu	aùi	daønh	cho	coäng	
ñoaøn	VN	cö	nguï	trong	giaùo	xöù	ñöôïc	pheùp	

trang	hoaøng	 cung	 thaùnh	 theo	 taäp	 tuïc	 coå	
truyeàn	Vieät	Nam	vôùi	caây	Loäc	Thaùnh,		hoa	
Vaïn	Thoï	vaøng,	maâm	quaû,	baùnh	chöng...	vaø	
ñaëc		bieät	laø	ñaët	thaùnh	töôïng	Meï	La	Vang	
beân	 caây	 loäc	xuaân	Lôøi	Chuùa	 sen	 laãn	vôùi	
nhöõng	caùnh	mai	vaøng,	nhöõng	chuøm		phaùo	
teát	 nhö	 laøm	 roän	 raõ	 	 loøng	 ngöôøi	VN	 tha	
höông	nhôù	ñeán	nhöõng	ngaøy	thanh	bình	nôi	
queâ	cha	ñaát	toå	trong	moãi	ñoä	xuaân	veà.
Sau	lôøi	nguyeän	hieäp	leã	 laø	nghi	thöùc	laøm	
pheùp	caây	loäc	xuaân	,	cha	chuû	söï	vaø	2	cha	
ñoàng	teá	ñaõ	ñeán		beân	caây	loäc	Thaùnh,	ñoïc	
lôøi	nguyeän	vaø	thaùnh	hoaù	caây	loäc	ñaàu	naêm.	
Coäng	ñoaøn	ñaõ	cuøng	hieäp	yù	qua	lôøi	nguyeän	
caàu	 chung	vaø	 nguyeän	ñoùn	nhaän	 loäc	Lôøi	
Chuùa	vaø	 thöïc	haønh	 trong	ñôøi	 soáng	haèng	
ngaøy.	Trong	dòp	naøy,	cha	chaùnh	xöù	ñaõ	haùi	
loäc	ñaàu	naêm	cho	giaùo	xöù.	
Tieáp	 ñeán	 laø	 lôøi	 caûm	 ôn	 cuûa	 oâng	 Hoäi	
tröôûng	hoäi	AÙi	Moä	Cha	Dieäp	göûi	ñeán	quí	
Cha	vaø	toaøn	theå	coäng	ñoaøn	lôøi	chuùc	naêm	
môùi	vaø	ngoû	lôøi	caùm	ôn	quyù	aân	nhaân,	thaân	
höõu,	quyù	ñoàng	höông	 	ñaõ	ñoàng	haønh	vaø	
hoã	trôï	cho	Hoäi	AÙi	Moä	Cha	Dieäp	trong	caùc	
sinh	hoaït	vaø	nhaát	laø	ñaõ	hieän	dieän	thöôøng	
xuyeân	trong	caùc		thaùnh	leã	caàu	nguyeän	cho	
tieán	 trình	 tuyeân	 thaùnh	 Cha	 Dieäp	 trong	
nhieàu	naêm	qua.		Sau	lôøi	chuùc	möøng,	oâng	
hoäi	tröôûng	ñaõ	thay	maët	cho	hoäi	gôûi		ñeán	
quyù	cha	nhöõng	bao	lì	xì	nhö	moät	neùt	ñeïp	
truyeàn	thoáng	daân	toäc,	toû	loøng	bieát	ôn	trong	
dòp	ñaàu	naêm	môùi.
Sau	cuøng	 laø	phaàn	haùi	 loäc	Lôøi	Chuùa	cuûa	
toaøn	theå	quyù	tín	höõu	hieän	dieän.	Moïi	ngöôøi	
ñaõ	haân	hoan	tieán	ñeán	beân	caây	loäc	Thaùnh	
ñeå	 ñoùn	 nhaän	 Loäc	 Lôøi	 Chuùa	 cho	 chính	
mình	hay	gia	ñình	nhö	moät	moùn	quøa	tinh	
thaàn	ñaàu	naêm	vôùi	nieàm	tin	yeâu,	ñoùn	nhaän	
vaø	 thöïc	 haønh	 Lôøi	 Chuùa	 trong	 suoát	 moät	
naêm	saép	tôùi	.
Thaùnh	leã	ñaõ	keát	thuùc	vaøo	luùc	7.30pm	cuøng	
ngaøy.	Moïi	ngöôøi	vui	veû	ra	phía	saân	cuoái	
thaùnh	ñöôøng	ñeå	duøng	tieäc	traø.

TranG Sinh hoaïT



Xin Cha Chuyeån Caàu

YÙ leã: 
•	 Hoäi	AMCTBD	/	NU	xin	leã	caàu	bình	an	
cho	caùc	thaønh	vieân	vaø	caùc	vò	aân	nhaân	cuûa	
Hoäi

•	 Xin	 leã	 taï	 ôn	ba	ñaáng,	xin	bình	an	cho	
gia	ñình	trong	naêm	môùi,	xin	leã	caàu	cho	
linh	hoàn	tieân	nhaân	vaø	caùc	linh	hoàn	Micae	
trong	gia	ñình

•	 Chò	Xuaân	Mai	xin	leã	caàu	bình	an	vaø	caàu	
cho	caùc	thai	nhi

•	 Hai	gia	ñình	xin	leã	taï	ôn	vaø	caàu	bình	an	
trong	naêm	môùi

•	 Anh	chò	Duy	Laân	xin	thaùnh	leã		gioã	100	
ngaøy	caàu	cho	Meï	laø	linh	hoàn	Maria.

•	 Con	chaùu	gia	ñình	oâng	baø	Coá	Vöôïng	xin	
Leã	caàu	cho	linh	hoàn	Giuse	Nguyeãn	Vaên	
Toaøn	môùi	qua	ñôøi	taïi	Melbourne

•	 Gia	ñình	Giuse	Kim	ñöôïc	gaëp	thaøy	gaëp	
thuoác.

•	 Gia	ñình	Gioan	ñöôïc	hoøa	thuaän
•	 Gia	ñình	chò	Yeán	xin	ôn	bình	an

YÙ caàu nguyeän xin ôn:
•	 Gia	ñình	con	xin	ôn	bình	an,	xin	Cha	caàu	
baàu	 cuøng	Chuùa	 cho	 coâng	 aên	 vieäc	 laøm	
ñöôïc	toát	ñeïp

•	 Gia	ñình	con	xin	taï	ôn	cha	Dieäp
•	 Moät	gia	ñình	xin	taï	ôn	vì	con	ñaõ	thi	ñaäu	
quoác	tòch

•	 Gia	ñình	anh	chò	Trieàu	Ñaøo	xin	taï	ôn	cha	
Dieäp

•	 Moät	ngöôøi	xin	taï	ôn	Cha	vaø	xin	ôn	bình	
an	trong	naêm	môùi

•	 Xin	Cha	Dieäp	caàu	cuøng	Chuùa	ban	bình	
an	 cho	 ngöôøi	 chaùu	 ñang	 bò	 ung	 thö	 ôû	
Vieät	Nam

•	 Con	laø	Thuûy	ngöôøi	ngoaïi	ñaïo,	hieän	ñang	
mang	bònh	ung	thö.	Xin	cha	chuyeån	caàu	
cuøng	Chuùa	cho	con	ñöôïc	bình	an.

Caàu cho ngöôøi beänh:
•	 Baùc	Chuyeân,	anh	Ngoâ	Cöôøng,	chuù	Hai	
Ñònh

ThoânG Tin

Thaùnh töôïng Meï Fatima veà tö gia: 

Thaùnh	 leã	 ngaøy	 13	 thaùng	 10	 naêm	 2017	
moät	böùc	töôïng	Ñöùc	Meï	Fatima	ñaõ	ñöôïc	
laøm	pheùp,	 sau	ñoù	 töøng	gia	ñình	coù	 theå	
ñoùn	 thaùnh	 töôïng	Meï	 Fatima	 veà	 tö	 gia	
trong		voøng	1	tuaàn	leã.	Xin	ghi	danh	vôùi	
cha	chính	xöù	Fr	Marek	sau	caùc	thaùnh	leã,	
hoaëc	ñieän	thoaïi	cho	vaên	phoøng	soá	8447	
3223.										
Ñieän	thoaïi	baèng	tieáng	Vieät	0433451529

Leã gioã Cha laàn thöù 72: 

Thaùnh	Leã	 gioã	 laàn	 thöù	 72	 naêm	 nay,	 coù	
trang	 trí	 ñaëc	 bieät	 baøn	 thôø	 cha	 Dieäp	
beân	 trong	 hoäi	 tröôøng	 THAÙNH	 GIAÙO	
HOAØNG	GIOAN	PHAOLOÂ	II.
Sau	Thaùnh	 leã	 xin	môøi	Coäng	Ñoaøn	 dôøi	
böôùc	qua	beân	hoäi	 tröôøng	ñeå	 cuøng	 thaép	
cho	cha	Dieäp	neùn	höông	töôûng	nhôù	Ngaøi	
caùch	rieâng.	Cuøng	nhau	chia	seû	nieàm	vui	
qua	böõa	tieäc	ñôn	sô	do	hoäi	khoaûn	ñaõi.
Xin	quùi	 tín	höõu	ñeán	 tham	döï	Thaùnh	 leã	
gioã,	hôïp	yù	caàu	nguyeän	soát	saéng	ñeå	tieán	
trình	tuyeân	thaùnh	cho	Cha	Dieäp	sôùm	coù	
keát	quaû	nhö	loøng	mong	öôùc,	vaø	laøm	saùng	
danh	Chuùa.	

Baùo Daân Chuùa:
Baùo	Daân	Chuùa	thaùng	1/2018	coù	caùc	baøi	
töôøng	 thuaät	Thaùnh	 leã	 beân	cha	Dieäp	vaø	
nghi	 thöùc	 laøm	pheùp	Thaùnh	Töôïng	Ñöùc	
Meï	LaVang	 taïi	 giaùo	xöù	Ottoway,	coù	 ôû	
cuoái	nhaø	Thôø	xin	môøi	quyù	vò	uûng	hoä.

Hoäp tieàn Caritas: 

Hoäi	 Caritas	 coù	 moät	 soá	 hoäp	 tieàn	 tình	
thöông	ñeå	döôùi	cuoái	nhaø	Thôø.	Xin	quyù	vò	
laáy	veà	uûng	hoä	vaø	xin	ñöa	laïi	tröôùc	ngaøy	
30/3	(Thöù	saùu	tuaàn	Thaùnh)	ñeå	toång	keát.



LOAN’S CAKE DECORATING
Nhaän laøm baùnh:

•	 sinh	nhaät
•	 cöôùi	hoûi
•	 su	kem
•	 pate’chaud

154 Hanson Rd, 
Mansfield Park SA 5012

Ph: 8445 1625 or 0402 445 385

ADELAIDE DESIGNER CAKE

Hoäi AÙi Moä Cha Tröông Böûu Dieäp 
Nam UÙc.

Caùm ôn anh chò Hoan Trang ñaõ 
taëng baùnh cho caùc ngaøy leã ñaëc bieät 

trong nhöõng naêm qua

UNIVERSAL PICTURE FRAMERS
Chuyeân veà caùc loaïi khung hình:

•	 Ñaëc	bieät	laøm	theo	yeâu	caàu	
cuûa	khaùch	haøng.

21 Arthur St, 
Pennington SA 5013
Ph/Fax: 8240 1345 

or 043 345 1528
Email: upframers@gmail.com

Truyeàn Thoâng
VIET-ADELAIDE TV

Töôøng	thuaät	tin	töùc	caùc	sinh	hoaït	
cuûa	CÑNV	Tî	Naïn	taïi	tieåu	bang	
Nam	UÙc	qua	video	vaø	hình	aûnh

Nhanh	choùng	-	Trung	thöïc

Ph: 8260 7660 or 0416 352 916

BAÙNH MÌ SUNSHINE
Chuyeân baùn:

•	 Baùnh	mì	thòt
•	 Goûi	cuoán
•	
•	 Eat in or take away

58 Churchill Rd, 
Prospect SA 5082

Ph: 7123 7795

TAÏ ÔN CHA DIEÄP

Gia ñình chuùng con xin caûm taï 
hoàng aân Thieân Chuùa, qua lôøi khaán 

caàu cuûa cha Dieäp.
Hieän nay gia ñình chuùng con ñaõ 

ñöôïc ñoaøn tuï vui veû.

G/Ñ Toân Troïng Nghóa


