
Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ - Thứ Tư, 13/7/2022 

Sáng nay mặc dù trời nắng rất đẹp, nhưng vì có gió đan vào nên 
cũng rất lạnh, vì lòng yêu kính Đức Mẹ nên đã có khoảng gần 300 
người tụ về Trung Tâm Hành Hương của cộng đồng Công Giáo 
TGP Sydney, tọa lạc tại 20 Carr Rd, Bringelly N.S.W   

   

Tuy thời tiết lạnh giữa mùa đông nhưng quí Ông Bà cao tuổi, kẻ 
yếu đau có cả người chống nạng. Không khí của ngày lễ càng rộn 
ràng hơn với những trang phục thật đẹp và lộng lẫy với chiếc áo 
choàng để chống cái lạnh, mừng kính Mẹ Mân Côi suốt đoạn 
đường từ đài Đức Mẹ về tới nơi làm lễ. 



 

Với lòng yêu mến Mẹ thiết tha, cộng đoàn cùng cha tuyên úy Lm. 
Pau Văn Chi xông hương và đọc lời khấn dưới chân tượng Đức Mẹ 
. 

 

Sau đó dòng người cùng Hành Hương về Hall Chúa Chiên Lành để 
chuẩn bị Thánh Lễ. Cha và cộng đoàn đọc chục kinh Kính Mừng để  



 

 



 

 

Thánh lễ được cử hành sau đó, do Lm. Paul Văn Chi chủ tế, Lm. 
Remy Bùi Sơn Lâm tuyên úy trưởng đồng tế  



 

Thánh lễ diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt sắng đồng thời có 
phần Tuyên Hứa và ra mắt Tân Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Bringelly  
trong bài giảng của Cha Paul Văn Chi đầy sâu sắc và ý nghĩa. Cha 
Chủ Tế nhắn gửi đến các thành viên hãy luôn nhiệt tình cộng tác 
với các Mục Tử trong việc điều hành Cộng Đồng, và tùy sức mỗi 
người đóng góp vào việc mục vụ Tông Đồ và Truyền Giáo của 
Cộng Đồng và các Giáo Đoàn,  
 

       
 



 
 
Sau đó Cha Chủ Tế mời gọi các thành viên Ban Mục Vụ cùng 
tuyên xưng đức tin với cộng đoàn Dân Chúa và nói lên điều cam 
kết dấn thân của các thành viên, Ban Mục Vụ trước mặt Thiên 
Chúa và Hội Thánh.  
 

 



 
Kế đến Cha Chủ Tế mời quý thành viên cùng quỳ và Trưởng Ban 
đại điện Ban Mục Vụ đọc lời tuyên hứa gói ghém những quyết tâm 
trung thành với Hội Thánh, quyết tâm sống chứng tá Phúc Âm, gắn 
bó với CĐCGVN TGP Sydney và vâng phục các vị đại diện Chúa 
nơi trần gian. Sau đó tất cả các thành viên cùng đọc Lời Nguyện 
Hội Đồng Mục Vụ để dâng lên Thiên Chúa quyết tâm phục vụ. Sau 
Lời Nguyện Cha Chủ Tế nhân danh Chúa Kitô và và đại diện Ban 
Tuyên Úy chấp nhận lời tuyên hứa và cam kết dấn thân của các 
thành viên Ban Mục Vụ và mời gọi quay mặt về phía cộng đoàn để 
ra mắt cộng đoàn Dân Chúa. 
 

 
 
 
Thánh lễ kết thúc với bài cảm ơn đầy tâm tình của anh Tân Ban 
Mục Vụ Giáo Brigelly, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (Cộng Đồng Công 
Giáo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Sydney) sau tiếng vỗ tay chúc 
mừng mọi người ra về trong tình yêu thương và phục vụ. 
 
 


