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CHƯƠNG TRÌNH GIÁNG SINH “NGÔI LỜI GIÁNG THẾ IV”

Kính gửi quý cha trong Ban Tuyên Úy,
Quý Linh mục và tu sĩ Việt Nam thuộc TGP Melbourne,
Quý Ban Điều Hành CĐCGVN TGP Melbourne,
Quý Ban Mục Vụ các cộng đoàn, Ban Chấp Hành các Ban Ngành – Đoàn Thể,
Liên Ca Đoàn các Thánh Tử Đạo VN,
Và các ca đoàn thân mến,
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em,
Sau mấy lần thay đổi về chương trình “Ngôi Lời Giáng Thế IV” sao cho thích ứng với những chỉ thị của
Chính Phủ tiểu bang Victoria do đại dịch COVID-19 gây nên; mới gần đây Thủ Hiến Tiểu Bang Victoria
– Ông Daniel Andrews đã thông báo, bắt đầu từ 11:59pm ngày 22/11/2020 các tổ chức tôn giáo có thể
được quy tụ 100 người trong nhà thờ và 500 người ngoài trời.
Trước tin vui này, Ban Tuyên Úy và Ban Điều Hành CĐCGVN TGP Melbourne đã triệu tập một phiên
họp khẩn cấp bàn về chương trình này. Sau khi cân nhắc tất cả các điều kiện, yếu tố thuận lợi cũng như
không lý tưởng. Tất cả đã đồng thuận và đi đến quyết định như sau:
1. Tổ chức chương trình “Ngôi Lời Giáng Thế IV” trong Nhà Thờ Thánh Mẫu La Vang và phát trực
tuyến vào lúc 8:00pm, thứ bảy 12/12/20.
2. Vì số người có hạn nên ban tổ chức sẽ liên hệ với các ca đoàn mời tham gia chương trình.
3. Số khách tham dự sẽ rất giới hạn và sẽ được gửi thiệp mời.
Rất ước mong quý cha và quý ca đoàn hy sinh sửa soạn cho chương trình này và cũng xin tất cả quý
cha, quý tu sĩ và các cộng đoàn Dân Chúa thông cảm cho những giới hạn và thay đổi trong việc tổ chức
này! Tất cả đều ngoài tầm tay và ước muốn của chúng ta. Chúng ta phải tuân thủ những chỉ thị và quyết
định của Tiểu bang.
Mong một ngày cơn đại dịch chấm dứt, để chúng ta được trở về cuộc sống thường nhật với các sinh
hoạt của cộng đồng. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang và các tiền nhân anh
dũng Tử đạo Việt Nam chúc lành cho chúng ta.
Hiệp thông trong Chúa Kitô,

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
(Điều hợp viên TU/CĐCGVN Melbourne
9/11/2020

GB Trần Ngọc Cẩn
(Trưởng Ban Điều Hành CĐCGVN/Melbourne)

