
ĐẠI HỘI THÁNH MẪU CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM – TGP SYDNEY 2022 

“TÌNH MẸ XÓT THƯƠNG” 

Thứ bảy ngày 29/10/2022. 

 

Một trong những sinh hoạt luôn được sự hưởng ứng nhiệt thành của mọi giáo dân trong 
CĐCGVN-TGP Sydney là Đại Hội Thánh Mẫu được tổ chức hàng năm vào tháng 10, tháng Mân 
côi kính Mẹ. Nhưng vì Đại dịch, nên đã mấy năm rồi, bà con giáo dân không được quây quần 
bên Mẹ trong ngày Đại Hội thân thương. Năm nay mọi người thật vui mừng vì lại có dịp hội ngộ 
cùng nhau dưới bóng Mẹ trong Đại Hội Thánh Mẫu được tổ chức tại Trung Tâm Tĩnh Huấn 
Bringelly Sydney từ 29-30/10/2022 với chủ đề: “Tình Mẹ Xót Thương”.  

 

Mọi người nô nức hơn vì năm nay có sự hiện diện của hai Đức Giám Mục, đó là Đức cha Tôma 
Nguyễn Thái Thành đến từ Giáo phận Orange California USA, ngài sẽ phụ trách việc thuyết 
giảng và ĐGM Daniel J Meagher thuộc TGP Sydney, ngài sẽ Chủ tế Thánh Lễ Đại trào Kính Đức 
Mẹ Lavang và Làm Phép và Khánh Thành Khuôn Viên Tưởng Niệm Chúa Phục Sinh. 

Từ sáng sớm ngày thứ Bẩy 29/10/2022 tất cả ACE phụ trách công tác tổ chức và phục vụ Đại 
Hội đã có mặt đầy đủ để lo công việc của mình. 



 

Sau giờ Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót tại Hội trường Chúa Chiên Lành và giờ kinh 
nguyện của Phong trào Legio Mariae tại Linh đài Đức Mẹ,  

 



đúng 12:00 là bài thuyết giảng đầu tiên của Đức cha Tô-ma với đề tài “VỀ ĐÂY VỚI MẸ”. Để 
giúp cho bầu khí được nhẹ nhàng vui tươi, Đức cha Tô-ma đã giới thiệu về mình rất dí dỏm và 
giản dị làm mọi người cảm thấy thật gần gũi với ngài. “Về Đây Với Mẹ”, Đức cha mời gọi mọi 
người hãy đến với Mẹ bằng tinh thần những người con ngoan hiền đúng nghĩa, để cảm nhận 
được Tình Mẹ Xót Thương. Ngài cũng hỏi mọi người đã chuẩn bị hành trang gì để xứng đáng 
đón nhận những ơn lành Mẹ sẽ gởi trao. 

 

                                Bài thuyết giảng này cũng là giờ Khai mạc Đại Hội. 

 

 

Sau giờ cơm trưa được phục vụ bởi nhiều Phong Trào Đoàn Thể với các món ăn đa dạng, kèm 
theo phần giúp vui văn nghệ của ACE Liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh, Ban tổ chức Đại hội đã dành 
một giờ để mọi người đi tham quan Khuôn Viên Tưởng Niệm Chúa Hằng Sống, nơi an nghỉ của 
những giáo dân trong Cộng đồng đã qua đời. Công trình này là niềm vui và tự hào của 
CĐCGVN-TGP Sydney vì sau nhiều khó khăn và trở ngại, công trình đã hoàn thành đúng vào dịp 
Đại Hội mừng kính Mẹ, một Khu Tưởng niệm thật đẹp được thiết kế hài hòa với phong cảnh 
thiên nhiên của Trung tâm. 



 

Trong bài thuyết giảng 2 “Sống Lòng Thương Xót Của Đức Maria” vào lúc 3:00pm, Đức cha Tô-
ma nhắc nhở mọi người hãy luôn nhớ đến tình yêu Hiền mẫu của Mẹ qua Lòng Thương Xót của 
Người luôn che chở, bầu cử cho con cái trước Tòa Chúa. 

 

5:00pm. Thánh lễ Khai mạc “TÌNH MẸ XÓT THƯƠNG” tại lễ đài chính của Trung tâm do Đức 
cha Tô-ma chủ tế cùng các cha trong Ban Tuyên úy cùng đồng tế. Khu lều bạt lớn với sức chứa 
khoảng 2000 người, không đủ chỗ cho bà con giáo dân, nên rất nhiều người phải ngồi chung 
quanh lều để tham dự Thánh lễ và bài Thuyết giảng 3 sau đó. 



 

Trong bài Thuyết giảng “Tình Mẹ Xót Thương” Đức cha Tô-ma trình bày thật sống động qua hình 
ảnh  MẸ ĐỨNG ĐÓ, một bài hát của Lm Kim Long. Ngày xưa Mẹ đứng đó dưới chân Thập tự 
trên đồi Can vê để chia sẻ với Con Cực Thánh của Mẹ, thì ngày nay Mẹ cũng đứng đó để chờ 
đợi chia sẻ “đồi can vê” của mỗi con cái của Mẹ, “đồi can vê” ngày nay đó là những thất bại, 
những khổ đau của mỗi người. Cũng như Gioan xưa đã đón Mẹ về nhà mình, Đức cha nhắn nhủ 
mỗi người cũng hãy đón Mẹ về nhà mình, đó là cõi lòng sâu thẳm của mỗi người. Bài chia sẻ 
còn sinh động hơn với phần hát phụ họa của cha Văn Chi cùng với Thanh Thúy, Kim Dâng thuộc 
Liên Ca đoàn Lê Bảo Tịnh. 

 

8:30 pm- Tiết trời đã bắt đầu se lạnh, nhưng mọi người vẫn vui vẻ ngồi tham dự buổi diễn 
nguyện ngoài trời. Cùng thưởng thức những bài hát tâm tình về Mẹ của Liên Ca đoàn Lê Bảo 



Tịnh cùng với những vũ điệu  phụ diễn đặc sắc đã đánh động tâm hồn mọi người, cảm nghiệm 
thêm về tình yêu của Mẹ. 

 

Giờ linh thánh nhất là giờ cung nghinh Thánh Thể đi vòng quanh các khu vực chính của Trung 
tâm theo Con Đường Chúa Đã Đi Qua của 14 Chặng Đàng Thánh Giá. Với ánh nến lung linh 
trên tay cùng những lời kinh Mân côi dâng Mẹ, mọi người cùng hiệp lòng cầu nguyện cho Cộng 
Đồng Công Giáo Việt Nam, cho quê hương Việt Nam dấu yêu. 

 



 

 

 

 



10:30pm, Buổi cung nghinh Thánh Thể đã kết thúc với Phép Lành Mình Thánh Chúa do Đức 
Cha Tôma Nguyễn Thái Thành chủ sự. Ngày thứ 1 của Đại Hội vẫn chưa kết thúc, vì rất nhiều 
người vẫn chia nhau canh thức bên Thánh Thể cho tới 7:00 sáng hôm sau, chuẩn bị cho ngày 
thứ 2 của Đại Hội. 

 

 

Tường trình: Nguyễn Văn Hóa (29/10/2022) 
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