
 
 

Hiệp thông cầu nguyện và hỗ trợ HĐGMVN trong công cuộc chống nạn dịch & 
Khích lệ & mời gọi tiêm chủng ngừa Covid-19. 

 
Melbourne ngày 22/8/2021 
 
Kính thưa quý Đức Hồng Y, Giám mục, linh mục tu sĩ & khán giả Vietcatholic 
Kính thưa quí cha Tuyên úy, Quý Linh Mục Tu Sĩ và cộng đoàn CGVN Melbourne, 
Quý Ban Mục vụ và quý Hội đoàn, Phong trào, 
Quý ông bà anh chị em thân thương, 
 
Trước tiên, chúng con xin đại diện quý cha Tuyên Úy và Ban điều hành CĐCGVN TGP Melbourne, xin gửi tới 
quý vị và toàn thể ông bà anh chị em lời cầu chúc bình an của Chúa và phép lành của Hiền Mẫu Maria cùng 
các Thánh tử đạo Việt Nam. 
 
Chúng con xin thông báo về việc kêu gọi quyên góp yểm trợ cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong công 
cuộc phòng chống đại dịch của mấy tuần qua... Chúng con vô cùng ngưỡng phục tấm lòng quảng đại rộng 
lượng chia sẻ của phần đa quí vị trong các cộng đoàn tại Melbourne, có một số những ân nhân từ các tiểu 
bang khác, hoặc các nước khác qua lời đồng kêu gọi của Vietcatholic… Kết quả vô cùng ngạc nhiên, mặc dù 
trong thời điểm khó khăn này, các thánh đường tại Melbourne, Syndey nói riêng và Úc châu nói chung cũng 
đang bị cách ly không được phép qui tụ để dâng thánh lễ… Thế mà trước những thương đau của bà con 
tại quê nhà, quí vị bằng cách này cách khác đã gửi về $355,764.27 đô để giúp cho Caritas của Hội 
Đồng Giám Mục mục Việt Nam, để nâng đỡ các nạn nhân Covid tại Sàigòn cũng như các tỉnh thành trên 
quê hương đất nước chúng ta. Ban Điều Hợp CĐCG VN Melbourne đã và đang chuyển số  tiền trên về cho 
Caritas của HĐGMVN. 
 
Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta đã và đang cố gắng sống lời Chúa “vui với người vui, khóc với người khóc” 
(Rm 12,15) và chia sẻ cớm áo với những người kém may lành... như là làm cho chính Chúa. 
 
Thứ đến, chúng tôi xin tiếp lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô và các Giám mục khích lệ và mời gọi 
mọi người hãy mau mắn đi tiêm chủng, vì đây là cách để tránh bị lây nhiễm trong cộng đồng… Chính Đức 
Thánh Cha coi việc tiêm chủng là “một hành động của yêu thương” như trong một thông điệp mới đây 
(18/8/2021), Đức Thánh Cha ca ngợi công tác của các nhà nghiên cứu y khoa và khoa học trong việc sản 
xuất vắc-xin Covid-19 an toàn và hiệu quả. 
 
Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh việc giúp đỡ tha nhân là một hành động của yêu thương! 
Nhưng tiêm chủng cũng là một hành vi “Tình yêu đối với bản thân, đối với gia đình và bạn bè và đối 
với tất cả mọi người. Tình yêu này mang sắc thái của bình diện xã hội và chính trị” và Đức Thánh Cha cầu 
xin Chúa giúp “mỗi người chúng ta thực hiện cái nghĩa cử yêu thương nhỏ bé này”. 
 
Xin Thiên Chúa tình yêu qua lời chuyển cầu của Mẹ La Vang cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam trả công bội 
hậu cho quý vị và ông bà, anh chị em. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau và khẩn cầu Thiên Chúa và Mẹ 
Maria gìn giữ tất cả khỏi mọi nguy hiểm của cơn đại dịch và mong ước chúng ta được sớm trở lại đời 
thường, được gặp lại nhau, cùng nhau tôn thờ Thiên Chúa và nâng đỡ lẫn nhau. 
 
Chân thành trong Chúa Kitô, Mẹ La Vang và các thánh Tử đạo Việt Nam, 

                  
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb  GB Trần Ngọc Cẩn 
(Điều hợp viên TU/CĐCGVN/Melbourne)                              (Trưởng Ban Điều Hành CĐCGVN/Melbourne) 
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