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CHÚC MỪNG TẾT TRUNG THU CÁC EM THIẾU NHI
Các em Thiếu Nhi thân mến,
Cùng với quí cha trong ban Tuyên Úy, quí sơ thầy trợ úy và các anh chị huynh trưởng của Phong trào
Thiếu Nhi Thánh Thể và các Đoàn thể Trẻ, và Ban Điều Hành Cộng đoàn Công giáo Việt Nam
Melbourne, cha mừng chúc chúng con một tết Trung Thu âm thầm nhưng có nhiều ý nghĩa vì chúng
ta đang bị giãn cách và chia sẻ những đau khổ âu lo, đói nghèo của nhiều gia đình và nhiều hoàn cảnh
của các em thanh thiếu niên đáng thương tại quê nhà và nhiều nơi trên thế giới trước cơn đại dịch
đang hoành hành hoặc chiến tranh loạn lạc…
Đây là năm thứ hai, chúng ta không được đón mừng Trung Thu và tổ chức Trung Thu để cho niềm
vui tuổi thơ của chúng con được trọn vẹn… Cha hy vọng dù không thể quy tụ lại tại cộng đoàn, nhưng
trong bầu khí gia đình của chúng con, ba mẹ và các anh chị lớn tuổi làm cái gì đó cho niềm vui của
chúng con được ghi nhớ nhé.
Như cha đã đề cập ở trên, vì hoàn cảnh đại dịch, nên chúng ta hy sinh dâng lên Chúa và Mẹ Maria
những giới hạn của năm nay để xin Chúa và Mẹ giúp cho cơn đại dịch mau chấm dứt hoặc kiểm soát
được qua việc chích thuốc ngừa… để chúng ta được trở lại đời thường… đến nhà thờ tham dự Thánh
lễ, được cùng các bạn sinh hoạt vui chơi và học hỏi v.v…
Xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria chúc lành cho chúng con và gia đình chúng con. Ước mong dù chúng
con bị chùn chân buộc cẳng tại nhà, nhưng chúng con cố gắng học on-line một cách tốt đẹp, dành giờ
phụ giúp ba mẹ một chút và hãy nhớ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu và Mẹ Maria cùng các thánh phù
trợ nhé.
Quí cha, thầy, sơ và Ban Điều Hành cầu nguyện và chúc lành cho chúng con.
Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc lành, bang trợ gìn
giữ chúng ta bình an may lành trong cơn đại dịch này.
Chân thành trong Chúa Kitô, Mẹ La Vang cùng các anh hùng Tử đạo Việt Nam,
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