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Thư Cảm Tạ
Trong tâm tình tán tụng hồng ân Thiên Chúa, Ban Điều Hành Hội Đồng Mục Vụ Cộng
Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne chúng con xin chân thành cảm tạ:
 Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long,
 Quý Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ,
 Quý Ban Mục Vụ các Cộng Đoàn & Giáo Xứ cùng các Ban Ngành Đoàn Thể,
 Quý Mạnh Thường Quân,
 Quý Ông Bà và Anh Chị Em
đã hết lòng hỗ trợ tinh thần, tài chánh cũng như đã đến tham dự buổi tiệc gây quỹ hỗ
trợ cho Đại Chủng Viện Corpus Christi, Melbourne vào tối ngày Thứ Sáu 27/11/2015
tại Happy Receptions.
Qua sự hỗ trợ này chúng con đã nhận được số tiền đóng góp như sau:
 Tổng cộng số tiền đóng góp:
$67,840
 Chi phí tổ chức:
$2,640
 Tổng cộng số tiền đóng góp sau khi trừ chi phí tổ chức:
$65,200
Mục đích của buổi tiệc gây quỹ này là để giúp cho Đại Chủng Viện Corpus Christi có
thêm ngân khoản hầu xây thêm cơ sở và phòng ốc cho các chủng sinh vì số chủng sinh
gia tăng trong vài năm qua. Ước lượng phí tổn cho kế hoạch này là 1 triệu 200 ngàn
đồng.
Việc Cộng Đồng Công Giáo chúng ta hỗ trợ cho Đại Chủng Viện Corpus Christi xây
dựng cơ sở, phòng ốc mới sẽ có ý nghĩa rất lớn xét về mặt tôn giáo cũng như văn hóa.
Về phương diện tôn giáo thì chính nơi đây đã đào tạo một số Linh Mục người Việt ở
Melbourne, hiện nay một số quý Linh Mục này đang phục vụ trong một vài Giáo Xứ tại
TGP Melbourne cũng như đang làm việc trong Đại Chủng Viện hoặc trở về lại Việt
Nam phục vụ cho Giáo Hội quê nhà. Xét về mặt văn hóa, thì điều này nói lên tinh thần
“Uống nước nhớ nguồn” của người Việt chúng ta. Khi chúng ta, là những người tỵ nạn
đến Úc lập cư, đối phó với những điều mới lạ, bỡ ngỡ trong cuộc sống tha hương, thì
chính “nhà Chúa” là nơi chúng ta nương tựa, chính Giáo Hội Công Giáo đã mở vòng
tay nhân ái đón tiếp chúng ta, các Linh Mục người Úc ở các Giáo Xứ đã hết lòng hướng
dẫn và nâng đỡ chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có dịp đền ơn đáp nghĩa.
Vì thế công việc hỗ trợ tài chánh cho Đại Chủng Viện Corpus Christi xây thêm cơ sở,
phòng ốc của một Đại Chủng Viện Công Giáo có bề dày lịch sử hàng trăm năm là một
ước nguyện của cộng đoàn dân Chúa. Việc này nói lên sự quan tâm của chúng ta

trong tinh thần liên đới với Đại Chủng Viện trong sứ vụ huấn luyện và đào tạo Linh
Mục cho Giáo Hội điạ phương cũng như nói lên tinh thần hiệp thông của Hội Thánh,
chung sức xây dựng Giáo Hội lớn mạnh và bền vững.
Chúng con xin chân thành cám ơn quý Mạnh Thường Quân, đặc biệt ông Frank chủ
nhân Happy Receptions và UB Sound Production đã hết lòng hỗ trợ cho buổi dạ tiệc
gây quỹ này.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo
Việt Nam luôn gìn giữ Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Mạnh Thường Quân
và toàn thể quý Ông Bà và Anh Chị Em trong ân sủng của Ngài.
Trân trọng,
Thay Mặt BĐH HĐMV CĐCGVN TGP Melbourne

Phaol ô Nguyễn Ngọc Trúc
KẾT QỦA XỔ SỐ:
GIẢI NHẤT VOUCHER TRỊ GIÁ $1500: VÉ SỐ 3616
GIẢI NHÌ VOUCHER TRỊ GIÁ $1000: VÉ SỐ 1118
GIẢI BA VOUCHER TRỊ GIÁ $500: VÉ SỐ 2970
GIẢI BỐN VOUCHER TRỊ GIÁ $300: VÉ SỐ 0549
GIẢI NĂM VOUCHER TRỊ GIÁ $200: VÉ SỐ 1436

