
Dạ Tiệc Mừng Xuân Quý Mão 2023 

 Thứ 6 ngày 26/1/2023, nhằm ngày Mồng Sáu Tết, buổi Dạ Tiệc Mừng Xuân do 
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney được tổ chức tại Nhà hàng Crystal 
Palace, Canley Heights lúc 7g00 tối để nhớ ông bà cha mẹ, tổ tiên theo truyền 
thống của người Công giáo Việt Nam, và cùng họp mặt và chúc Xuân với nhau, 
cùng uống một ly Beer, ăn bữa cơm chiều cùng nhau, hàn huyên những câu chuyện 
đầu năm, trong tiếng cười rộn rã thay tiếng pháo đầu năm. 

 

Chúng tôi nhận xét thấy có sự hiện diện của quý Cha Tuyên Úy, Hội Đồng Mục 
Vụ, các Giáo Đoàn, đoàn thể, phong trào, các em thiếu nhi, cùng các Tu Sĩ nam 
nữ, giáo dân trong các Giáo Đoàn trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam TGP 
Sydney. 

 



7.30g tối 3 hồi chiêng trống bắt đầu Dạ Tiệc mừng Xuân, đoàn múa lân Mekong 
Lion Group trình diễn trước giờ khai mạc Xuân Quý Mão thật rộn ràng, trong 
không khí tưng bừng với nhạc phNm: Hoan Ca Mùa Xuân do ca đoàn Thánh Mẫu 
Cabramatta trình diễn, Ban Thường Vụ và các trường ban các Giáo Đoàn cùng 
đồng ca nhạc phNm: Ly Rượu Mừng và Mc tuyên bố bắt đầu khai mạc chương 
trình Dạ Tiệc Mừng Xuân Quý Mão 2023 do Cộng Đồng Công Giáo VN  – TGP 
Sydney tổ chức. 

 

 



MC Hồng Phúc thật duyên dáng bước ra sân khấu trong chiếc áo dài và anh Đường 
Phước Lộc với nụ cười thật vui nhộn, mời mọi đứng dậy làm lễ chào quốc ca và 
Phút mặc niệm để tưởng nhớ tới các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước, 
và tới tất cả những người đã nằm xuống cho lý tưởng tự do dân chủ, đã chết trong 
ngục tù cộng sản hay trên đường vượt thoát tìm tự do.... 

 

 



Sau N ghi Lễ chào Quốc Ca là lời nguyện đầu Xuân, cha Tuyên Úy Trưởng Bùi 
Sơn Lâm làm phép của ăn, và dạ tiệc tiếp tục với các giọng ca trong cộng đồng,. 

 

Chương trình văn nghệ tiếp tục với nhạc phNm: Tâm Sự N àng Xuân (Hoài An) do 
Thanh Thúy Hát với phần phụ họa của “Thanh Huyền, Bích N gọc, Thanh Thúy, 
Sylvia Hồng. N ắng Có Còn Xuân (Đức Trí) do Phúc Hưng trình bầy. Điệp Khúc 
Mùa Xuân (Quốc Dũng) do Thùy Giao & Việt Hùng, nhạc phNm: Mộng Lành 
(Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương) do Quỳnh Xuân trình bầy. trong lúc mọi người 
cùng ngồi thưởng thức các món ăn do nhà hàng Crystal Palace nấu tối nay. 

 



Riêng phần chúc thọ, tặng quà cho quý cụ cao niên năm nay cộng đồng mời tất cả 
quý ông bà trên 70t lên trước sân khấu, trong lúc quý cụ bước lên với nhạc phNm: 
Công Ơn Cha Mẹ (Lm. Mi Trần) Song N gọc, Bé Hồng Ân, N guyễn Tuyết, múa 
phụ họa Thanh Huyền, Thanh Thúy, Sylvia Hồng. sau đó quý cha phát quà tới tất 
cả quý ông bà trên 70t, những người đã ngồi sẵn trước sân khấu. 

 



Điều thật đặc biệt năm nay là chiếc bánh chưng thật to chiều ngang 70cm chiều dài 
90cm đủ cho mọi thành viên trong cộng đồng thưởng thức, MC mời 2 cặp cao niên 
đại diện cho Quý Cụ Cao N iên cắt chiếc bánh và bổ trái dưa hấu đầu xuân, một 
điều lạ kỳ là trái dưa hấu đỏ tươi mầu của niềm vui ngày Xuân. 

 

Chương trình văn nghệ tiếp tục với nhạc phNm: Mừng Xuân (N gọc Oanh) với tiếng 
hát Xuân Thảo, Mừng tuổi mẹ (Trần Long Ẩn) trình bầy bởi 2 giọng ca Thanh 
Thúy và Kim Dâng, tiết mục Vũ Điệu Tây N guyên “Thị Trấn Mù Sương" (Thanh 
Sơn) do Thanh Huyền và Bích N gọc với trang phục người tây nguyên, trên lưng 
mang chiếc Gù. N hạc phNm Xuân và Tuổi Trẻ (La Hối) do Tuyết Trinh trình bầy. 

 



Tới phần sổ số do 2 MC Hồng Phúc và Đường Phước Lộc trưởng ban mục vụ Giáo 
Đoàn Miller đảm trách, đã mời các Cha Tuyên Úy vài đại diện HDMV bắt thăm và 
trao giải thưởng trong tiếng cười dí dỏm của MC và sự kích động của tay trống 
trong ban nhạc N ew Star. 

 

 



 

Một vị đại diện BTC có đôi lời cám ơn, nhạc phNm: Hoa Xuân (Phạm Duy) với 
tiếng hát Thiền Quyên, Rước Xuân Về N hà (N hật N gân) với tiếng hát Kim N gân, 
cũng là lúc MC có đôi lời tạm biệt, BTU, BTC các nhóm múa phụ họa và tất cả các 
anh chị em đóng góp trong chương trình văn nghệ tối nay lên sân khấu hợp ca nhạc 
phNm: Xuân N ghệ Sĩ Hành Khúc (Lê Yên) cũng là lúc khép lại sau 4g vui Xuân và 
chúc thọ cho nhau, trong dịp đầu Xuân. 

 



 

  

Khanh Lai tường trình 

 


