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THÔNG BÁO
Kiń h Gởi:
- Quý cha Chánh Xứ kiêm Quản Nhiê ̣m,
- Quý Tu Si ̃ nam nữ trong TGP Melbourne,
- Anh chi ̣em trong các Ban Đa ̣i Diê ̣n – Mu ̣c Vu ̣ trong các Cô ̣ng Đoàn Công Giáo
Viê ̣t Nam,
- Và anh chị em thân mến.
Ban Tuyên Úy nhâ ̣n được những thông tin cha Bùi Công Minh từ Hoa Kỳ được một số
giáo xứ mời để tổ chức và cử hành các Thánh Lễ và nghi thức chữa lành trong Tháng 12
tới ta ̣i các Giáo Xứ sau:
+ St. Peter’s East Keilor,
+ St. Paul’s West Sunshine,
+ St. Leo The Great Altona North và
+ Our Lady’s Sunshine.
Ban Tuyên Úy xin minh định rằng những sắ p xế p và tổ chức các Thánh Lễ và nghi thức
chữa lành này được thực hiê ̣n giữa các cha Chánh Xứ điạ phương nói trên với mô ̣t số giáo
dân Viê ̣t Nam. Vì thế , các công viê ̣c điề u hành và các nghi thức thực hiê ̣n hoàn toàn
không nằ m trong pha ̣m vi trách nhiê ̣m mu ̣c vu ̣, hâ ̣u thuẫn và bảo trợ của Cô ̣ng Đồ ng Công
Giáo Viê ̣t Nam TGP Melbourne nói chung và của Ban Tuyên Úy và Ban Điề u Hành Cô ̣ng
Đồ ng Công Giáo Việt Nam nói riêng.
Xin gởi thông báo này tới quý cha, quý tu sĩ và anh chị em được tường, hầu tránh những
thắc mắc hiê ̣n ta ̣i cũng như những hiể u lầ m có thể xảy ra trong tương lai.
Chân thành cám ơn quý Cha, quý Tu si ̃ và toàn thể ông bà và anh chi ̣em.
Thân ái trong Đức Kitô.
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