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THƯ MỤC VỤ
Melbourne ngày 25 tháng 12 năm 2015
Kính gởi: Quý linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân Công Giáo Việt Nam
Tổng Giáo Phận Melbourne, Australia.
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và quý ông bà anh chị em,
Thật là một năm hồng phúc cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Melbourne lại
mới trôi qua. Năm 2015 đánh dấu 40 năm người Việt tỵ nạn định cư trên nước Úc
phồn vinh và trong thành phố đáng sống nhất. Như lời Đức Mẹ trong kinh
Magnificat, “cảm tạ Đấng toàn năng đã thực hiện những điều lạ lùng cho ta”. Qủa
thế, từ những qúa khứ đau thương, chúng ta đã vươn mình đứng dậy và tìm được vị
trí xứng đáng của mình trong xã hội và Giáo Hội Úc Châu. Những viên đá bị thợ xây
là cộng sản loại bỏ, chúng ta một phần nào đó đã và đang trở nên những tảng đá góc
tường, đặc biệt cho căn nhà Giáo Hội.
Năm 2015 được mở ra với Đại Hội Thánh Mẫu La Vang II hết sức long trọng và hoàn
mỹ. Điểm son của sự kiện là tinh thần đoàn kết, hỗ tương, liên đới trong phục vụ dấn
thân quảng đại. Ít có ở đâu mà Đại Hội liên kết 15 cộng đoàn địa phương trong một
quy mô như đã xẩy ra tại Trung Tâm Hoan Thiện. Tôi rất vui mừng nhìn thấy sự đoàn
kết của chúng ta được tiếp tục thể hiện qua nhiều sinh hoạt trong năm: Đại Lễ Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam, Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót, Tiệc Gây Qũy cho chủng
viện (với số tiền quyên góp $65,500 sau khi trừ các chi phí) và đặc biệt Lễ Mở Cửa
Năm Thánh Thương Xót là những sinh hoạt chung nổi bật. Ngoài ra, sự liên đới và
giao lưu giữa các cộng đoàn, phong trào, đoàn thể cũng nói lên tính hiệp thông là
điểm đặc thù của người Công Giáo. Trong Tổng Giáo Phận Melbourne, sự hội nhập
và đóng góp của chúng ta được ghi nhận và đánh giá cao. Đó là những điều chúng ta
phải duy trì và phát triển.
Nhìn lại một năm đầy hồng ân, tôi xin được cảm ơn tất cả quý linh mục, tu sĩ và các
anh chị lãnh đạo đã cộng tác cùng tôi xây dựng một Cộng Đồng vững mạnh. Tôi xin
được đặc biệt ghi nhận sự đóng góp của các vị sẽ kết thúc sứ vụ vào đầu năm 2016 tại
các cộng đoàn Việt Nam liên hệ.
-Trung Tâm Hoan Thiện, Keysborough: Cha Joseph Mai Văn Thịnh CSsR và cha
Vincent Trần Trí Tuệ CSsR sẽ được thay thế bởi cha Joseph Vũ Ngọc Tuyển CSsR,
Quản Nhiệm và cha John Baptist Đặng Nhật Trường, CSsR, Phụ Tá.

-Giáo xứ Our Lady Sunshine: Cha Peter Hoàng OMI sẽ được thay thế bởi cha Peter
Damian McKinley và một cha phụ tá người Việt.
-Giáo xứ Holy Eucharist St Albans South: Cha John Baptist Trần Minh SJ sẽ được
thay thế bởi cha Joseph Đỗ Tuấn Anh, CSsR, Quản Xứ và cha Peter Lý Trọng Danh
CSsR, Phụ Tá.
Tôi xin chào mừng và cầu chúc các tân chức thành công trong sứ mạng được trao
phó. Tôi cũng xin được thông báo các sinh hoạt trong 6 tháng tới như sau:
-Sa Mạc Nắng Hồng: Thứ Năm 07.01.2016 – Chúa Nhật 10.01.2016 dành cho các
huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể trên toàn nước Úc được tổ chức ở Melbourne tại
7 Clifford Drive, Wonga Park Vic 3115 . Xin mọi người cầu nguyện và hợp tác nếu
có thể để đại hội được thành công tốt đẹp.
-Thánh Lễ Tạ Ơn và Tiệc Tất Niên: Thứ Ba 26.01.2016 lúc 11:00am tại Trung Tâm
Vincent Liêm dành cho tất cả qúy vị trong các tổ chức, ban ngành, đoàn thể cũng như
các cộng đoàn địa phương nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết liên đới.
-Trại Hè Thanh Niên Công Giáo: Thứ Sáu 19.02.2016 – Chúa Nhật 21.02.2016 với
chủ đề “Phúc cho ai có lòng thương xót” tại The Summit Camp – 21 Cemetery Road,
Trafalgar East VIC 3824
-Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót: Thứ Sáu 01.04.2016 – Chúa Nhật 03.04.2016 tại
Trung Tâm Vincent Liêm. Đặc biệt sẽ có sự hiện diện của Đức Giám Mục Vincent
Nguyễn văn Bản – Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột thuyết giảng.
-Đức Mẹ Thánh Du: sẽ đến các cộng đoàn bắt đầu từ Chúa Nhật 01.05.2016 tại
Trung Tâm Hoan Thiện và kết thúc tại Trung Tâm Vincent Liêm.
Trong Năm Thương Xót này, chúng ta cùng nhau cùng thực hiện 14 mối thương
người và làm tình yêu của Thiên Chúa sống động qua các nghĩa cử bác ái với những
người chung quanh. Chúng ta cũng không quên vai trò làm hạt nhân cho tiến trình
phục hưng cho quê hương để tự do, nhân quyền và công lý sớm thay thế độc tài, giả
dối và bất công đang làm băng hoại đất nước và con người Việt Nam. Tôi xin kính
chúc quý cha, tu sĩ và qúy ông bà anh chị em một mùa Giáng Sinh an bình và một
Năm Mới đầy phúc lộc. Xin Thiên Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ La Vang và các
Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn giữ gìn và kiện toàn mọi ân sủng cho chúng ta.
Trong Đức Kitô,
+Vincent Nguyễn Văn Long OFMConv
Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Melbourne

