GIÁO XỨ ĐỨC MẸ THÁNH GIÁ PHƯƠNG NAM
OUR LADY OF THE SOUTHERN CROSS
CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO THÁNH GIOAN HOAN
Administration: 46 Otter Street, Collingwood Vic 3066
Telephone: 0432 818 252 – 0405 633 189

MỪNG NGÀY FATHER’S DAY
Chúa Nhật, ngày 1 tháng 9 năm 2019: Cộng đoàn Công Giáo Thánh Gioan Hoan –
Collingwood đã mừng ngày Father’s Day với những hoạt động xây dựng cộng đoàn và
giáo xứ thật lành mạnh và thân thiện. Cộng đoàn bắt đầu ngày với Thánh Lễ Chúa Nhật
XXII – Thường Niên với ý chỉ cầu nguyện cho những người cha. Thánh lễ được cha
Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB chủ tế. Có cha Philip Gleeson, SDB giám đốc cộng đoàn
Salêdiêng Clifton Hill và cha Martin Tanti, SDB chánh xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Thánh Giá
Phương Nam đồng tế. Thánh lễ được đông đảo những thành viên của cộng đoàn và một
số khách mời tham dự. Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Giuse Đặng Duy Hân, đại diện cộng
đoàn chúc mừng các cha đến dâng thánh lễ và những người cha trong gia đình. Sau lời
chúc mừng của ông đại diện cộng đoàn, Trưởng Anthony Tú, xứ đoàn trưởng Thiếu Nhi
Thánh Thể đại diện thiếu nhi xứ đoàn chúc mừng và tặng quà cho những người cha
trong cộng đoàn nhân ngày Father’s Day.
Sau thánh lễ, mọi người được mời vào hội trường để tham dự tiệc gây quỷ nhằm đóng
góp cho việc bảo trì nhà thờ. Đây là hoạt động mà ban thường vụ cộng đoàn tổ chức
hằng năm hầu góp phần đóng góp không chỉ về vật chất, những còn cho sự nối kết giữa
các thành viên trong cộng đoàn và giữa cộng đoàn Việt Nam với giáo xứ. Tiệc mừng
được chuẩn bị rất cẩn thận với phần ẩm thực đặc sắc gồm những món ăn không chỉ
giàu về số lượng mà cả chất lượng. Trong khi thực khách thưởng thức các món ăn, một
chương trình văn nghệ tuyệt vời được trình diễn hầu làm cho bầu khí bữa tiệc thêm
vui nhộn và thân ái. Chương trình văn nghệ được đóng góp bởi các thành viên trong
cộng đoàn: các hội đoàn, ca đoàn, thiếu nhi thánh thể. Lồng vào chương trình văn nghệ
là các hạng mục sổ xố, rút thăm trúng thưởng, đấu giá và đố vui về Đức Mẹ.
Tiệc mừng kết thúc lúc 2:00pm với lời kinh tạ ơn và bài ca cầu nguyện cho cha mẹ. Mọi
người ra về với niềm vui và ơn thánh.
Xin vào link dưới đây để xem hình:
https://www.flickr.com/photos/184245085@N06/

