
                                                     Kính chào Cộng đoàn! 

  

Cách đây mười hai năm tôi cũng là một thành viên trong Cộng đoàn với cương vị là Linh 

mục Phụ tá nhiệm kỳ 2005 - 2008 dưới thời của Cha Quản nhiệm Minh Thuý. Năm 2008 

tôi và Cha Minh Thuý rời Cộng đoàn, Cha Nguyễn Mộng Huỳnh được bổ nhiệm về làm Linh 

mục Quản nhiệm và Cha Phạm Quang Hồng làm Linh mục Phụ tá tiếp tục công việc dẫn dắt 

đàn chiên Chúa. 

 Như chúng ta đã biết Cha Mộng Huỳnh vừa rời nhiệm sở ngày 02/03/2021 để đảm nhận 

nhiệm vụ mới tại Toà án Hôn phối của Tổng địa phận Perth, Tiểu bang Tây Úc. Cộng đoàn 

chúng con kính chúc Cha luôn tìm được niềm vui, bình an và hồng ân trong chức vụ mới, 

chúng con luôn nhớ đến Cha và mong Cha luôn mạnh khỏe, tràn đầy nghị lực và nhiều ơn 

Chúa. Xin Ngài luôn đồng hành với Cha và ban cho Cha ơn khôn ngoan để giải quyết nhiều 
vấn đề rất nhiêu khê trong phạm vi hôn nhân nhất là trong thời đại hôm nay. 

 Thiên Chúa vẫn còn rất ưu ái với chúng ta bằng cách là Ngài vẫn để Cha Phạm Quang Hồng 
tiếp tục ở lại với Cộng đoàn chúng ta.  

 Sau khi tôi rời Cộng đoàn vào năm 2008 Đức Tổng Giám mục Barry James Hickey đã bổ 

nhiệm tôi về làm việc tại Đại chủng viện với cương vị là Phó giám đốc và sau đó tôi đã nhận 

được nhiệm vụ mới là Cha quản xứ của Giáo xứ Thánh Giuse, Bassendean. Sau 12 năm với 

những nhiệm vụ khác nhau, tôi đã được quay về để phục vụ tại đây, Cộng đoàn Công giáo 

Việt Nam Tây Úc và chính thức làm việc vào ngày 02/03/2021  

Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 15/12/2020 Đức Giám mục Phụ tá Don Spoxton đã gọi điện 

cho tôi và hỏi tôi có thể về làm việc tại Cộng đoàn Việt Nam được không? Tôi bối rối và xin 

với Ngài cho tôi một thời gian để suy nghĩ, Ngài nói “không sao, cứ suy nghĩ và cầu 

nguyện”. Thật lòng tôi rất lo lắng và hồi hộp. Lúc trước khi được bổ nhiệm về Giáo xứ Úc 

tôi không bị cảm giác như thế này, có lẽ Cộng đoàn Công giáo của chúng ta quá lớn nên tôi 

có phần lo lắng và đắn đo. Vì lo bận rộn chuẩn bị lễ Giáng sinh và nhiều việc khác của Giáo 

xứ mà tôi đã quên bẵng đi chuyện Đức Giám mục Phụ tá đã nói. Đến ngày 15/02/2021 

Ngài đã quyết định đưa tôi về Cộng đoàn thay thế cho Cha Nguyễn Mộng Huỳnh (đang chờ 

mãn nhiệm) để phục vụ ông bà, cô bác, anh chị em. Khi đó tôi chỉ biết nói “xin vâng” 

                                                            

Một lần nữa tôi cảm tạ và tri ân Thiên Chúa về sự quan phòng và tình yêu mà Ngài đã dành 

cho tôi, Ngài luôn tuôn đổ hồng ân, thêm sức mạnh, niềm vui... cho tôi cơ hội trở về để một 

lần nữa cùng đồng hành với Cộng đoàn. Sau 12 năm xa cách, giờ đây trở lại tôi cần phải 

làm quen và bắt đầu lại cách suy nghĩ, cách làm việc và cách điều hành sao cho phù hợp với 

văn hoá và Đức tin, đồng thời hoà hợp với từng bộ phận sao cho Cộng đoàn đạt chiều kích 

hiệp nhất và yêu thương, trưởng thành trong Đức tin theo cung cách của từng thành viên. 

Mỗi thành viên là một kiến trúc, một thợ xây và là một viên gạch, sao cho mình đặt đúng 



chỗ, biết đứng góc độ nào xây đắp cho ngôi nhà Cộng đoàn được khang trang mà nơi đó 

tỏa hương vị yêu thương. 

   Tâm nguyện khi tôi quyết định về Cộng đoàn, tôi cầu nguyện cùng Chúa cho tôi được 

cùng sống và đồng hành với mọi người, cho tôi biết sẻ chia, biết khóc biết cười cùng tất cả, 

biết cùng mọi người xây dựng tinh thần hiệp nhất, biết cùng ăn một tấm bánh khát khao 

thương yêu. Cho tôi biết học được tinh thần tha thứ để chấp nhận, biết học sự khác biệt 

của mỗi thành viên để hoà hợp sự khác biệt của mình và cho tôi học biết mỗi thành viên là 

một chi thể Chúa Kitô.  

                                                      

Trong mùa Chay Thánh này chúng ta cùng bắt đầu từ những sự khác biệt bất hoà để chúng 

ta đạt tới sự hiệp nhất yêu thương. Mỗi thành viên là một Kiến trúc sư vẽ lên trong lòng 

trái tim đầy xót thương của Chúa, kiến tạo cho gia đình và Cộng đoàn mình một nơi ấm áp, 

xoa dịu an ủi nơi khô cằn, truyền hơi ấm nơi lạnh giá, đem yêu thương đến nơi bất hoà... để 

chúng ta hoà mình với sự thương khó của Chúa và cùng sống lại với Người ngày Phục sinh. 

  

Lm Dominic Nguyễn Kim Sơn 

 


