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Hướng Đến Tương Lai 
Của 

Cộng Đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm là đại gia 
đình của mọi người Công Giáo Việt Nam 
sống trong vùng miền Tây và Tây Bắc như 

Đức Cha Francis Little đã ấn định từ năm 1980.  Xin 
được viết thành những điều mà Cộng Đoàn Thánh 
Vinh Sơn Liêm mong ước được chăm sóc về phần 
thiêng liêng và phần xác cho mọi người.

I. Phần đời sống thiêng liêng của Cộng Đoàn
1. Mọi giáo hữu sống trong miền Tây và Tây Bắc 

Melbourne sẽ hợp đoàn nên một trong đời sống 
Đức Tin. Lo liệu cho tất cả mọi gia đình trong 
cộng đoàn, có được đời sống phụng sự, yêu 
mến, tôn thờ Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết 
linh hồn và hết trí khôn.  

2. Mời gọi mọi người tham dự giờ chầu Thánh 
Thể vào mỗi thứ năm hàng tuần sau thánh lễ 
lúc 6 giờ chiều.

3. Mời gọi mọi người tham dự buổi đọc kinh tại 
gia đình do các giáo khu tổ chức hàng tuần.

4. Chăm sóc cho các trẻ em được hiểu biết giáo lý 
và lẽ đạo, hầu mong ước các em sống đời đức 
tin vào Thiên Chúa được vững mạnh.

5. Khuyến khích các em thiếu niên tham dự các 
lớp “Tìm hiểu ơn kêu gọi” do cha quản nhiệm 
tổ chức, ngày một đông hơn.

6. Tổ chức các sinh hoạt đoàn thể công giáo cho 
thanh niên, thiếu nữ dưới tuổi vị thành niên. 
Các hội đòan tuỳ theo nghề nghiệp, chuyên 
môn hay sở thích để các em có thể phát triển 
tài năng, và lợi ích cho xã hội và giáo hội nhiều 
hơn.

7. Kêu gọi mọi người tham gia vào các đoàn thể 
đang có tại Cộng Đoàn Công Thánh Vinh Sơn 
Liêm, và thường xuyên mở những lớp tĩnh 

huấn cho các đoàn viên.

8. Mọi giáo hữu sẽ trở nên gương sáng cho tha 
nhân. Những người đang sống ở chung quanh 
ta, bởi lòng yêu Chúa, yêu thương gia đình, yêu 
thương tha nhân như yêu chính chúng ta vậy.

9. Kêu gọi mọi người cầu nguyện, thăm viếng, và 
chăm sóc cho các cụ cao niên trong Cộng đoàn 
Thánh Vinh Sơn Liêm, những người đang sống 
tại nhà, trong viện dưỡng lão, hay đang nằm 
trong bệnh viện. Đặc biệt là những người già 
cô đơn.

10. Mong ước được biết địa chỉ của mọi người 
sống trong cộng đoàn, hầu có thể mang Mình 
Thánh Chúa đến với người đau yếu không thể 
đến tham dự thánh lễ được, hoặc khi hấp hối 
cần đến Bí Tích Hoà Giải và Bí Tích Sức Dầu

11. Kêu gọi mọi người tìm hiểu các tin tức của giáo 
hội, của cộng đoàn qua các bản tin hàng tuần, 
báo Dân Chúa Úc Châu, hoặc qua các trang 
mạng tổ chức của Công Giáo

II.  Phần tổ chức xây dựng và bảo trì cơ sở của 
cộng đoàn 

Nhu cầu của giáo dân ngày càng tăng theo sự phát 
triển của cộng đoàn. Phòng họp, phòng học của các 
đoàn thể vì thế mà cần có sự bảo toàn, nới rộng cho 
thích hợp với sự phát của cộng đoàn. 

• Chúng ta đã hoàn tất việc tu bổ khang trang 
các bức tường chứa đựng tro cốt của các vị tiền 
nhân của cộng đòan cho xứng đáng là nơi đất 
thánh, có thánh lễ hàng tháng tại đài Đức Mẹ 
để cầu nguyện và tỏ lòng kính nhớ những giáo 
hữu của cộng đoàn đã qua đời, thì nay chúng 
ta cũng cần có một nơi đáng kính để làm đài 
cho Thánh Vinh Sơn Liêm, là thánh bổn mạng 
của cộng đoàn. Ban Mục vụ, cha quản nhiệm 
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Cộng đoàn thực hiện xây dựng một đài thánh 
Vinh Sơn Liêm, ngoài sân, ngang kế các bức 
tường đựng tro cốt của các giáo dân đã qua đời. 
Công việc đã khởi công bắt đầu từ tháng 8 năm 
2015. Hy vọng sẽ xong trước tháng 11, để kịp 
mừng lễ thánh bổn mạng của cộng đoàn, cũng 

là ngày mừng lễ 35 năm ngày thành lập Cộng 
Đoàn Vinh sơn Liêm, vùng  Flemington, tiểu 
bang Victoria, Địa phận Melbourne.

• Xây dựng cầu thang máy và sửa chữa lối đi lên 
nguyện đường cho hợp với nhu cầu của giáo 

dân, đặc biệt của các vị cao niên vì sức khoẻ 
không thể lên nhà nguyện bằng cầu thang đi 
bộ được. Theo hoạ đồ hình vẽ mà các nhà kiến 
trúc sư đã tuyển chọn, Bước kế tiếp là xin phép 
Hội đồng cấp trên của địa phận và của hội đồng 
thành phố. Hy vọng sau đại lễ kinh Thánh Vinh 
Sơn Liêm thì chúng ta sẽ có được giấy phép để 
tiến hành việc xây cất thang máy và sửa chữa  
lối đi bộ lên nguyện đường. Xin tất cả mọi 
người góp lời cầu nguyện, và trợ giúp để mọi 
công việc được tiến hành tốt đẹp.

• Cổng vào Trung tâm cũng sẽ được thiết kế để 
mọi người dễ nhận biết đây là Trung Tâm Công 
Giáo. Nó bao gồm sinh hoạt của người Việt 

Nam, và Nguyện đường của Cộng đoàn Thánh 
Vinh Sơn Liêm.

• Mái che mưa gió ở ngoài trời, cho giáo dân đi 
tham dự các buổi thánh lễ chung của cả cộng 
đoàn, cũng sẽ được nghiên cứu cách kỹ lưỡng 
để phù hợp nhu cầu, trong những bước xây 
dựng kế tiếp của cộng đoàn Thánh Vinh Sơn 
Liêm.

Cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi việc chúng 
ta dự định làm, xin cho chúng con biết đồng tâm góp 
sức, để xây dựng cộng đoàn ngày một tốt đẹp hơn, yêu 
thương nhau hơn và biết lắng nghe theo ý của Thiên 
Chúa và của mọi người hơn là theo ý riêng của chúng 
con. 
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