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Trang nhaø tröông böûu dieäp
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Kính thưa quý đồng hương. 
Theo lịch sinh hoạt thường lệ thì thánh lễ cầu nguyện bên cha Diệp sẽ diễn ra vào thứ sáu 14/01/2022. 
Tuy nhiên thời điểm này cũng cận kề vào những ngày cuốí của năm cũ âm lịch, chuẩn bị đón mừng 
năm mới Nhâm Dần 2022.
Được sự chấp thuận của cha Chánh xứ Ottoway và cũng để cộng đoàn chúng ta có dịp hiệp dâng 
thánh lễ đón mừng Tân Niên và Hái lộc Lời Chúa cho Năm Mới theo truyền thống Việt Nam. 
Chương trình sẽ được thay đổi như sau :

Thánh Lễ đồng tế mừng Tân niên và Hái Lộc đầu năm sẽ được tổ chức vào lúc:
6.30 pm Thứ sáu ngày 28 tháng 01 năm 2022

Tại nhà thờ Ottoway, 85 Rosewater Tce, Ottoway SA 5013.
Kính mời quý đồng hương sắp xếp công việc và thời gian đến tham dự Thánh lễ đặc biệt này để  dâng 
những lời cầu nguyện lên Thiên Chúa trong ngày đầu năm. Xin Chúa chúc lành và ban muôn hồng 
phúc cho mọi người trong năm mới được mọi sự an lành và hạnh phúc.

Kính mời 
Hội Ái mộ cha Diệp Nam Úc

THOÂNG BAÙO / THÖ MÔØI
THAM DÖÏ THAÙNH LEÃ TAÂN NIEÂN VAØ HAÙI LOÄC ÑAÀU NAÊM

CUØNG CAÀU NGUYEÄN CHO TIEÁN TRÌNH TUYEÂN THAÙNH CHA DIEÄP

NHAÂN NGAØY TEÁT  VIEÄT NAM XUAÂN NHAÂM DAÀN - 2022 
HOÄI AÙI MOÄ CHA TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP NAM UÙC 

XIN CHAÂN THAØNH CHUÙC XUAÂN ÑEÁN:
•	 Ñöùc Toång Giaùm muïc Patrick Michael O  Reagan, quyù Giaùm muïc, quyù Ñöùc OÂng, quyù Linh Muïc, 

quyù tu syõ nam nöõ thuoäc Toång Giaùo phaän Adelaide moät Naêm Môùi doài daøo söùc khoûe, traøn ñaày thaùnh 
ñöùc ñeå höôùng daãn ñaøn chieân Chuùa nhö Chuùa Gieâsu ñaõ laøm göông, maø cha F.X. Tröông Böûu Dieäp 
laø moät moâ phoûng tuyeät vôøi vì ñaõ soáng vôùi ñaøn chieân vaø ñaõ cheát cho ñaøn chieân.

•	 Quyù Ñöùc cha, quyù linh muïc vaø moïi ngöôøi ñaõ goùp söùc vaøo tieán trình Tuyeân Thaùnh cho cha Tröông 
Böûu Dieäp,  ñaëc bieät cha cöïu Caùo Thænh vieân Pheâroâ Traàn Theá Tuyeân vaø cha phoù Caùo Thænh vieân 
taïi Roma Roland Jacques moät Naêm Môùi ñöôïc söùc khoûe doài daøo, söï khoân ngoan saùng suoát ñeå hoaøn 
thaønh söù meänh lòch söû naøy caùch toát ñeïp.

•	 Quyù vò aân nhaân ñaõ goùp coâng goùp cuûa cho caùc coâng vieäc quaûng baù tieán trình Tuyeân Thaùnh cho cha 
Tröông Böûu Dieäp cuûa Hoäi, nhöõng ngöôøi meán moä cha Dieäp beân Löông cuõng nhö beân Giaùo, moät 
Naêm Môùi ñöôïc cha Tröông Böûu Dieäp ñaéc löïc chuyeån caàu, nhôø ñoù ñöôïc Chuùa ban cho nhöõng ôn 
laønh chuùng ta haèng mong öôùc.

HOÄI AÙI MOÄ CHA TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP HAÂN HOAN KÍNH CHUÙC


