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Trọng Kính Quý Đức Cha, 

Kính Thưa Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, 

Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô và Hiền Mẫu La Vang, 

 

Thời gian như thoi đưa, lại một năm nữa đang dần trôi qua; Mậu Tuất đi nhường chỗ cho Kỷ 

hợi, chúng tôi, các thành viên trong Tuyên Úy Đoàn Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Liên 

Bang Úc Châu hân hạnh và trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể mọi thành phần 

Dân Chúa Việt Nam tại Úc Châu. 

 

Năm 2019 là năm Kỷ Hợi. Với tinh thần hội nhập văn hóa, Kỷ hợi được gợi nhớ đến những 

đức tính tốt như trọng tình trọng nghĩa, luôn giúp đỡ anh em bạn bè mà không nề hà. Đây hẳn 

là những đức tính cần thiết nên được áp dụng để sống thực thi sứ vụ tông đồ trong năm Mục vụ 

gia đình 2019, qua mục vụ giúp đỡ những gia đình, nhất là những gia đỉnh trẻ gặp khó khăn. 

 

Bên trong con người luôn tồn tại hai khuynh hướng; Tính chất của Kỷ Hợi là nóng nảy, bộc 

trực nhưng trái lại rất lễ nghĩa, làm việc có trách nhiệm. Trong Kỷ hơi, chất chứa bốc đồng, 

khó kiềm chế, vì thế rất dễ gây ra chuyện đáng tiếc. Tuy nhiên nếu được hướng dẫn dưới ánh 

sáng của Chúa Thánh Thần, tiết chế được bản thân thì Kỷ hợi sẽ phát huy được năng lực, đạt 

được điều cao đẹp từ bên trong nội tâm, làm phát ra được bên ngoài tính vui vẻ, hòa nhã, đánh 

tan được mọi tính xấu. Một điều cần phát huy nơi Kỷ Hợi; đó là tinh thần trọng tình trọng 

nghĩa, luôn quên mình hy sinh phục vụ tha nhân. 

 

Kỷ Hợi trong văn hóa Việt Nam cũng là biểu tượng của câu chuyện đầu tiên trong cuộc sống 

hôn nhân gia đình. Đôi bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân trăm năm, họ hàng đôi bên mượn 

“Hợi” để thưa chuyện kết nối tơ duyện chung thủy trọn đời. Đầu Hợi được họ nhà gái nhận giữ 

lại, tuy nhiên, đuôi Hợi được họ nhà trai nhận mang về như lễ vật “lại quả”. Ý nghĩa ấy muốn 

nói lên sự gắn kết hai bên họ hàng như thân mình đầu đuôi con Hợi luôn gắn kết với nhau. Đây 

cũng chính là mong ước của Giáo Hội Mẹ Việt Nam mời gọi mọi người hướng đến để cầu 

nguyện, sống và hành động mục vụ nhằm duy trì hạnh phúc gia đình trong năm 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kính thưa Quý Đức Cha, 

Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, 

Và toàn thể Anh Chị Em 

Niềm vui pha lẫn với lo lắng tương lai cuộc sống của giây phút giao thừa linh thiêng đang đến 

gần. Trong tình hiệp thông đại gia đình của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại, 

chúng con xin được cùng với Quý Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Nam Nữ Tu Sĩ 

cùng toàn thể Quý Vị tạ ơn Chúa với biết bao hồng ân Chúa ban trong năm qua (2018). Trước 

thềm năm mới 2019, Tuyên Úy Đoàn chúng con kính dâng Quý Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý 

Cha, Quý Nam Nữ Tu Sĩ cùng toàn thể anh chị em cho Thiên Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cửu, 

nhằm biến đổi mọi vui buồn cuộc sống của chúng ta thành những bông hoa luôn tỏa ngát 

hương thơm thánh thiện, tốt lành. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng qua sự cầu bầu của Hiền Mẫu La Vang, ban xuống trên 

chúng ta ơn bình an, sức khỏe và mọi may lành cho chúng ta trong năm mới 2019. 

 

Nguyện chúc Quý Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, và toàn thể anh chị 

em đầy tràn hồng ân, khang an, hiệp nhất, và yêu thương trong Chúa Kitô. 

 

Thân mến trong Chúa Kitô và Hiền Mẫu La Vang. 

 

Victoria ngày 01.01.2019 
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                                                                                                    Chấp bút 

Lm Giuse Trần Ngọc Tân,sss 


