
THÔNG BÁO 
THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN VÀ CẦU NGUYỆN ONLINE 

BÊN CHA P.X.TRƯƠNG BỬU DIỆP. 
 

 Mỗi thứ Sáu tuần lễ thứ 2 hằng tháng, trong thời gian đại dịch covid-19 
                             (bắt đầu thứ Sáu 17/04/2020) 

 

               Tại địa chỉ : https://youtu.be/x2WARTo9Jyw 

                    Do Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên chủ tế 
                   Và Hội Ái mộ cha Diệp Nam Úc tổ chức. 

 
Kính gửi:  Quý Cộng đoàn cầu nguyện Trương Bửu Diệp Nam Úc và quý tín hữu khắp nơi. 

 
 Như chúng ta đã biết, dịch bệnh viêm phối COVID-19 đã xuất hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) từ 

mấy tháng nay và đã lan rộng đến nhiều nước trên thế giới, trong đó có Úc Châu, nơi chúng ta 

đang sinh sống. Trong tình hình hiện tại, các nhà thờ bị đóng cửa, tất cả các nghi thức phụng 

vụ đều phải cử hành riêng tư và các cộng đoàn tuyệt đối tuân thủ chỉ thị của đấng bản quyền 

Giáo hội là : "tạm ngưng cử hành thánh lễ và tất cả các sinh hoạt tôn giáo với sự tham dự của 

cộng đoàn", để ngăn ngừa việc lây lan dịch bệnh. Đây là điều vô cùng đáng tiếc, và khó có thể 

nào bù đắp được. Tuy nhiên, để nâng đỡ phần nào đời sống đức tin của dân Chúa, nhiều nơi 

cũng đã tổ chức thánh lễ trực tuyến trên các phương tiện truyền thông xã hội. 

 
Trong tinh thần và lòng ước ao ấy, Hội Ái Mộ Cha Diệp Nam Úc đã được sự hỗ trợ của cha 

Phêrô Trần Thế Tuyên (USA) nguyên cáo thỉnh viên tuyên thánh cha Diệp cấp Giáo phận, sẽ 

cử hành các thánh lễ vào mỗi Thứ Sáu tuần lễ thứ 2 trong tháng (bắt đầu từ thứ sáu 

17/04/2020 và các tháng liên tiếp trong mùa dịch) 

Thánh lễ trực tuyến hàng tháng sẽ được diễn ra vào Thứ Sáu (tuần lễ thứ 2 trong tháng) 

Lúc: 6.30 chiều (giờ Adelaide – Nam Úc )      

 

Sau thánh lễ, cộng đoàn sẽ cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện bên cha Trương Bửu Diệp, để 

cầu xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của cha Diệp về những ý xin khấn và tạ ơn mà quý tín hữu 

khắp nơi gởi về xin cộng đoàn cầu nguyện. 

 

Để việc đạo đức này mang lại ơn ích, mỗi người chúng ta cần chuẩn bị tâm hồn và cả thái độ 

bề ngoài cho xứng hợp, tham dự thánh lễ một cách ý thức, tích cực và trọn vẹn. 

Chính Chúa Giêsu đã dạy nếu chúng ta họp nhau cầu nguyện,Thiên Chúa sẽ nhận lời (x. Mt 

18, 19-20). Qua thánh lễ trực tuyến và cầu nguyện bên cha Diệp chúng ta cùng hiệp thông, 

chắc chắn sẽ chạm đến trái tim giàu lòng thương xót của Thiên Chúa. 

 
Trân trọng kính báo.  
 
Hội Ái Mộ Cha Diệp Nam Úc  
Ottoway, 16/04/2020 
 
Ghi chú:  

 Vì hoàn cảnh không thuận tiện, việc xin lễ như thường lệ, xin quý vị liên hệ với các linh mục địa 
phương hay nơi nào tuỳ ý. Tuy nhiên quý vị có thể gởi ý cầu nguyện trong thánh lễ để cộng đoàn 
cùng hiệp ý chung. (không xin lễ) 

 Những lời nguyện tạ ơn, lời nguyện xin ơn trong giờ cầu nguyện bên cha Diệp vẫn được đón 
nhận.  Nếu có, xin gởi về ban điều hành trước giờ lễ để loan báo cho cộng đoàn cùng cầu 
nguyện  như ý xin. (không nhận tiền hỗ trợ giáo xứ) 

               Qua điện thoại số : 0433451529   hay email :  chadiepucchau@gmail.com 

https://youtu.be/x2WARTo9Jyw

