CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C – January 20th, 2019
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 20/1. Chúa nhật II Thường niên năm C.
- Thứ Hai 21/1. Lễ Thánh Anê, Trinh nữ, Tử đạo. Lễ Nhớ.
- Thứ Ba 22/1. Ngày Cầu Nguyện Bảo Vệ Hợp Pháp Các Thai Nhi. Tưởng niệm 46 năm ngày Tối
Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hợp thức hóa việc phá thai.
- Thứ Tư 23/1. Lễ Thánh Vinhsơn, Phó tế, Tử đạo; Thánh Mariane Cope, Trinh nữ. Đại Hội Giới
Trẻ Thế Giới tại Panama bắt đầu từ hôm nay đến Chúa nhật 27/1.
- Thứ Năm 24/1. Lễ Thánh Phanxicô Salêsiô, Giám mục & Tiến sĩ Hội thánh. Lễ Nhớ.
- Thứ Sáu 25/1. Lễ Thánh Phaolô Tông đồ Trở Lại. Lễ Kính. Kết thúc Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho
Sự Hiệp Nhất Kitô Hữu.
- Thứ Bảy 26/1. Lễ Thánh Timôthêô và Thánh Titô, Giám mục. Lễ Nhớ.
- Chúa Nhật 27/1 trong Tuần 3 Mùa Thường niên năm C.
Quyên tiền lần 2 giúp Giáo Hội Châu Mỹ Latinh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------THÔNG BÁO
TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT KITÔ HỮU (18-25/1)
WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY (Jan 18-25)
Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Hữu có một lịch sử trên 100 năm qua đó các Kitô hữu
trên thế giới tham gia cầu nguyện trong 8 ngày từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1 để cho mọi Kitô hữu
được hiệp nhất với nhau. Bằng việc cử hành hằng năm Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô
Hữu, các tín hữu hướng đến việc thực thi lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho các môn đệ trong Bữa Tiệc
Ly, đó là “xin cho chúng nên một” (Gioan 17:21). Chủ đề của Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất
Kitô Hữu năm nay là “Hãy Theo Đuổi Công Lý, Chỉ Công Lý Mà Thôi” (Đệ Nhị Luật 16:20) nhằm gửi
đi một sứ điệp mạnh mẽ về việc cổ võ chân lý, bình đẳng và hiệp nhất.
The Week of Prayer for Christian Unity has a history of over 100 years . . . , in which Christians
around the world have taken part in an octave of prayer for visible Christian unity. By annually
observing the WPCU, Christians move toward the fulfillment of Jesus' prayer at the Last Supper "that
they all may be one" (John 17:21). The Week of Prayer for Christian Unity 2019 theme has been
selected, and finds its origins in Deuteronomy. “Justice, Only Justice, You Shall Pursue” (Deuteronomy
16:20) was chosen for its powerful message of promoting truth, equality and unity.
NGÀY TRI ÂN THẦY CÔ (20/1)
TEACHER APPRECIATION DAY (Jan 20)
Ngày 20 tháng 1 năm nay, lần đầu tiên Hội Phụ Huynh Học Sinh (PTA) của Giáo xứ tổ chức Ngày
Tri Ân Thầy Cô để cho các cha mẹ và các em học sinh có một cơ hội đặc biệt nhằm vinh danh và tri ân
các thầy cô là những người thiện nguyện đã đem cả tình thương, lòng tận tụy, khả năng và thời gian để
phục vụ trong việc giảng dạy Giáo lý và Việt ngữ. Trong ngày này, xin Quý Cha Mẹ và học sinh nhớ
cầu nguyện và biểu lộ tâm tình cảm ơn khi gặp các thầy cô.
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On January 20 this year, the Parent Teacher Association (PTA) of the parish begins the tradition
of the Teacher Appreciation Day as a special opportunity for parents and students to honor and to
recognize the teachers who commit their love, dedication, knowledge and time for students in the Faith
Formation Program and Vietname Language Program. On this special day, parents and students please
to remember these teachers and show their apprciation when meeting them.
HỌP PHỤ HUYNH LỚP THÊM SỨC (20/1)
Xin nhắc phụ huynh các em lớp Thêm Sức 2019 đến họp vào Chúa Nhật, ngày 20 tháng 1 từ 1 giờ
45 – 3 giờ chiều ở Hội Trường Trung Tâm Thánh An Phong. Các Lớp Thêm Sức là Lớp GL_10A,
GL_10B, GL_10C, và GL_10J.
MÙA CÚM & CHÚC BÌNH AN TRONG THÁNH LỄ
FLU SEASON & “THE SIGN OF PEACE” AT MASS
“Chúc Bình An” là dấu chỉ sự hiệp thông của Hội thánh và tình bác ái đối với nhau trước khi người
tín hữu rước Mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, để giữ gìn sức khỏe cho mọi người trong mùa cúm, vì thế
cho đến khi có thông báo mới, xin những ai tham dự Thánh Lễ đến phần chúc Bình An không bắt tay
nhau nhưng chỉ cúi đầu chào mà thôi.
The Sign of Peace signifies to the parish community their ecclesial communion and mutual charity
before receiving Holy Communion. Given the current flu season, worshippers are to avoid shaking hands
during “The Sign of Peace”. Instead, a simple bow of the head is recommended to accompany the words
of peace which people exchange.
CHƯƠNG TRÌNH MỪNG TẾT KỶ HỢI 2019
* Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 1 tháng 2: Thánh lễ lúc 6 giờ chiều (thay vì 7 giờ tối).
Hội chợ & Văn nghệ Xuân với các ca sĩ tại Hội trường Thánh Anphong từ 5 giờ chiều đến 11
giờ đêm.
* Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 2 tháng 2: Thánh lễ cho Chúa nhật 4 Thường niên bắt đầu lúc 5 giờ
chiều (thay vì 6 giờ chiều).
Hội chợ & Văn nghệ Xuân với các ca sĩ tại Hội trường Thánh Anphong từ 3 giờ chiều đến 11
giờ đêm.
* Chúa nhật ngày 3 tháng 2: Thánh lễ Tân Niên đặe biệt lúc 7:30am. Vẫn có các Thánh lễ 10am,
12pm và 5pm được cử hành theo Phụng vụ Chúa nhật 4 Thường niên.
* Thứ Hai ngày 4 tháng 2: Thánh lễ Tất niên lúc 7am & Thánh lễ Giao thừa lúc 7pm.
* Thứ Ba ngày 5 tháng 2: Thánh lễ Mồng 1 Tết (Cầu Bình An Năm Mới). Lễ Sáng lúc 6:45am
(thay vì 7am) và Lễ Chiều lúc 7pm.
* Thứ Tư ngày 6 tháng 2: Thánh lễ Mồng 2 Tết (Kính Nhớ Tổ Tiên). Lễ Sáng lúc 6:45am (thay vì
7am) và Lễ Chiều lúc 7pm.
* Thứ Năm ngày 7 tháng 2: Thánh lễ Mồng 3 Tết (Cầu cho Thánh Hóa Công Ăn Việc Lảm): Lễ
Sáng lúc 6:45am (thay vì 7am) và Lễ Chiều lúc 7pm.

2

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU 5 & PHONG TRÀO CURSILLO (25/1)
Ngày 25/1 Giáo hội mừng kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, cũng là bổn mạng của Giáo khu 5
và Phong trào Cursillo.
* Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho các gia đình trong Giáo khu
5 được nhiều ơn lành hồn xác, luôn sống yêu thương, giúp đỡ nhau và cùng nhau giúp xây dựng giáo xứ
ngày một tốt đẹp hơn.
* Và xin Chúa ban cho mỗi thành viên của Phong trào Cursillo được tràn đầy ơn Chúa Thánh
Thần để noi gương Thánh Phaolô Quan Thầy, quí anh chị trở nên những người tông đồ giáo dân nhiệt
thành yêu mến Chúa và hăng say phục vụ tha nhân.
DCYC SERVICE PROJECT
DCYC offers a variety of activities for teens to experience, including service projects. At the
conference, the hope is to create 1,000 “Blessing Bags” for Catholic Charities to hand out to a variety of
their clients. These “Blessing Bags” will include snacks, toiletries, and first aid supplies.
Our parish is asked to donate 400 Kleenex packs. Please bring your donation to KGD Office
by Sunday, February 3rd. Please label your donation: DCYC
Đại Hội Giới Trẻ Dallas (DCYC) có nhiều loại sinh hoạt cho các em – nhất là cho các em dịp để
phục vụ. Năm nay, DCYC cộng tác với Catholic Charities để làm “Blessing Bags” để phân phát cho
những người nghèo. “Blessing Bags” gồm những đồ ăn snack, các món vật vệ sinh cá nhân và đồ cấp
cứu.
DCYC kêu mời giáo xứ chúng ta ủng hộ 400 hộp giấy lau Kleenex. Nếu Quý vị muốn ủng hộ,
xin mang đến đến văn phòng KGD trước Chúa nhật ngày 03 tháng 02. Xin đề tên: DCYC
PHIẾU ĐIỂM GIÁO LÝ HỌC KỲ I
FAITH FORMATION PROGRESS REPORT CARDS
Để cộng tác với quý phụ huynh trong bổn phận giáo dục con em về đức tin, Trường Giáo lý sẽ phát
phiếu điểm Kỳ I cho Niên Khóa 2018-2019 cho các em đem về nhà trong hai tuần kế tiếp. Xin quí phụ
huynh đọc, ký và trả lại cho thầy cô giáo của các em. Nếu có gì thắc mắc, xin liên lạc trực tiếp với thầy
cô giáo của học sinh hay là Sơ Vân.
The Faith Formation Program in the parish will be sending report cards home with students in the
next two weeks for the Fall Semester of 2018-2019. The parents are to review, sign it, and return to their
child’s teacher. This report card will help parents to reflect on what their child has learned as well as
help them nurture their child’s spiritual growth. If the parents have any questions or comments, please
contact their child’s teacher or Sr. Vân.
KHÓA DỰ BỊ HÔN NHÂN 27
MÙA XUÂN 2019
Khóa học sẽ khai giảng vào chiều Thứ Sáu, ngày 15 tháng 2, 2019 lúc 7:00 PM tại Trung tâm
Thánh An Phong của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Khóa học bằng tiếng Việt được tiến hành trong 2 cuối tuần liên tiếp:
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Thứ Sáu 15 tháng 2, từ 7:00 PM đến 9:00 PM; Thứ Bảy 16 tháng 2, từ 8:30 AM đến 5:00 PM
Thứ Sáu 22 tháng 2, từ 7:00 PM đến 9:00 PM; Thứ Bảy 23 tháng 2, từ 8:30 AM đến 5:00 PM
Các học viên chỉ được cấp Chứng chỉ nếu theo học từ buổi đầu và dự đầy đủ các giờ học.
Xin ghi danh và đóng lệ phí tại Văn phòng Giáo xứ. Nếu có thắc mắc, xin gọi: 972-414-7073.
GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ
Để giúp cho việc phục vụ đời sống thiêng liêng của người tín hữu được tốt hơn, xin những người
Công giáo vui lòng ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin đến Văn phòng Giáo xứ vào các
ngày làm việc để điền đơn ghi danh. Những ai đã lập gia đình riêng, mặc dầu có thể ở chung nhà với cha
mẹ, cũng đến văn phòng để làm một danh sách riêng.
Xin các gia đình liên lạc với giáo khu trưởng khu vực mình ở (12 giáo khu) nếu muốn đọc kinh tôn
vương mỗi Chúa nhật lúc 7 giờ tối.

VOCATION NEWS
ST. ANDREW DINNER
The Office of Vocations is hosting a discernment dinner for high school age men; the evening of
Wednesday, February 27, 2019, at Holy Trinity Seminary in Irving. The evening will begin with Mass
6:00 p.m. and continue with fellowship, dinner, and presentations and discussion regarding a vocation
to the diocesan priesthood with priests and seminarians of our diocese. Those interested in attending
may register at www.dallasvocations.org or contact the Office of Vocations at 214-379-2860.
MARIAN DINNER
The Office of Vocations is hosting a Marian Dinner on Monday, February 25, 2019, at the University
of Dallas. This evening is for College and Young Professional women who would like to learn more
about discernment and hear personal vocation stories of religious and consecrated women. The evening
will begin at 6:30 pm with Mass at the Church of the Incarnation and then dinner to follow in room #122
of SB Hall with a short program, led by Fr. Edwin Leonard and Religious/Consecrated Women
throughout the Diocese of Dallas. Register at www.dallasvocations.org/mariandinner/

NHẮC NHỞ NHAU
Để bày tỏ sự tôn trọng đối với Thiên Chúa và cộng đoàn, xin mọi người vui lòng gìn giữ sự ngăn
nắp và sạch sẽ trong Thánh đường. Xin để lại ngay ngắn các sách hát và sách lễ sau khi dùng. Xin lấy đi
những khăn giấy hoặc rác rến. Cũng đừng cho trẻ em viết vào sách hoặc xé sách vì đây là không phải là
đồ chơi cho các em trong Thánh lễ. Xin cảm ơn về sự cộng tác của mọi người.
Please leave the church in good order when you leave Mass. Take any wrappers, tissues, and trash
with you so that we can show respect for God and for our brothers and sisters who may be coming to
Mass later. Also do not allow your children to write in any of the books or tear the pages. They are not
toys for the children play with during Mass. Thank you for your help.
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GHI DANH VÀO FORMED.ORG
Để giúp cho mọi người trong Giáo xứ có thể tìm hiểu thêm những vấn đề liên quan đến Hội thánh
thuộc nhiều lãnh vực khác nhau bằng tiếng Anh như Kinh thánh, Giáo lý, Giới trẻ, Tính dục, Xã hội (có
cả audio, video), Giáo xứ đã trả tiền trong chương trình của website FORMED.ORG. Đây là một chương
trình được nhiều giáo xứ sử dụng rộng rãi. Những ai muốn ghi danh vào Chương trình này, chỉ cần điền
access code của Giáo xứ là 4TT7C8 rồi sau đó lập một account với email của mỗi người.
Our parish has registered in the FORMED.ORG with many helpful resources to nourish our
Catholic faith. Simply enter the parish access code 4TT7C8 then establish an individual account.
COLLECTION FOR THE CHURCH IN LATIN AMERICA (26-27/1)
The Church in the United States has a long history of sharing our faith in Jesus Christ with the
people of Latin America and the Caribbean. In 1965, the Bishops of the United States created the Latin
America Committee and an annual national collection to support the work of the Church in Latin
America. This year marks the 50th anniversary of its creation.
The annual national Collection for the Church in Latin America (CLA) will be the weekend of
January 26-27. The 2019 campaign highlights the faith of Latin America and the many opportunities we
have to share faith with them. We also recognize the tremendous benefit of having our Latin American
brothers and sisters in the Church and the revitalization their fervor brings to the faith. In addition to
offering our help and support to the Catholics of Latin America, we have much to learn from them.
LƯU Ý VỀ VIỆC BỎ TIỀN DÂNG CÚNG
Giáo xứ chân thành cảm ơn Quý Ông Bà và Anh Chị Em đã quảng đại đóng góp tài chánh cho mục
vụ của Giáo xứ trong năm 2018. Tuy nhiên, có vài điều Giáo xứ xin mọi người cùng lưu ý:
- Những ai đã đổi địa chỉ, xin vui lòng báo cho Giáo xứ biết (có Ðơn Ðổi Ðịa Chỉ để ở hành lang
Nhà thờ) để Giáo xứ gửi Báo cáo tài chánh năm 2014 hầu khai thuế.
- Xin vui lòng đóng góp qua việc dùng bao thư (envelops) Giáo xứ gửi về hàng tuần để Hội đồng
Tài Chánh vào sổ sách cho chính xác bởi vì có một số người sử dụng bì thư trắng và chỉ viết tên mà
không có địa chỉ nên không thể vào sổ vì nhiều người trùng tên.
- Trong trường hợp Giáo xứ chưa gửi về kịp bao thư riêng thì vẫn có thể dùng bì thư trắng nhưng
ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại để dễ dàng liên lạc và ghi vào sổ sách.
ỦNG HỘ MUA BÁNH CHƯNG – BÁNH TÉT
Giáo xứ bắt đầu bán Bánh Chưng và Bánh Tét mỗi ngày từ thứ Hai tới Chúa Nhật từ 9 giờ sáng tới
9 giờ tối tại Nhà Giêrađô (cạnh Trung tâm Thánh Anphong) với giá phải chăng là $15/Bánh Chưng
hoặc Bánh Tét.
Giáo xứ cũng nhận gửi bánh đi các tiểu bang. Tiền cước phí gửi đi các tiểu bang tại Mỹ là $15/hộp
(có thể chứa 2 hoặc 4 cái)
Đặt bánh xin gọi: Cô Trang (214-641-5706); Cô Hương (469-525-8044); Anh Chính (214) 9248359.
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CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ TẾT KỶ HỢI CỦA ESL & LUYỆN THI QUỐC TỊCH
Chương trình ESL (Enlish as a Second Language) và Luyện Thi Quốc Tịch Mỹ nghỉ Tết từ ngày
Jan 28 - Feb 11. Sẽ bắt đầu học lại ngày thứ ba Feb 12, 2019.
CHƯƠNG TRÌNH LÀM BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉT
Mùa làm bánh chưng và bánh tét dịp Tết Kỷ Hợi 2019 của giáo xứ đã đến. Cũng như thông lệ hằng
năm, giáo xứ sẽ gói bánh chưng và bánh tét để bán gây quỹ cho Giáo xứ. Đây cũng là một cơ hội cho
quý ông bà, anh chị em có dịp ngồi chung cùng làm việc tạo tinh thần đoàn kết, hiệp nhất và yêu thương.
1. Tổ chức Ban Bánh Chưng:
Trưởng ban Bánh Chưng: Cha Phó Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
Điều hành ban ngày: Ông Cảnh, ông Lâm, Ông Đào
Điều hành buổi tối: Anh Chính, Anh Cường
2. Các tiểu ban:
• Làm lá: Ông bà Vân, ông Cần, ông Hoà
• Làm đậu: Anh Sơn nhỏ, anh Hùng, ông Với, ông Trí.
• Làm thịt: Đoàn TN, Thiếu Nhi TT, Ban Trật Tự, Ban PTA, CĐ Augustine & T. Vương
• Gia vị: Bà Ky, anh Phú, anh Chính
• Sửa chữa lò bếp, nồi nấu, máy vận hành: Anh Phương
• Vo gạo, xóc gạo: Ông Lâm & Ông Minh
• Gói bánh Chưng: Ông Dương
• Gói bánh Tét: Ông Rinh
• Tiếp vận tại chỗ: Ông Thể
• Xếp bánh vào nồi & vớt bánh: Anh Phú , anh Chính, Ban Trật Tự, Đoàn Thanh Niên,
Thiếu Nhi Thánh Thể, PTA (Phụ Huynh Học Sinh)
• Bọc plastic & label – chuyển bánh – bán tại chỗ: Cô Trang & Cô Hương
• Gửi bưu điện: Anh Vinh
• Ẩm thực: Chị Trinh
• Nước, cà phê: Cô Hương Từ
• Nấu bánh: Anh Quang, Ông Uyên, Ông Ruyên
• Tiếp liệu: Anh Chính, anh Phú, bà Định
• Kết toán tài chánh: Anh Chính
• Bán bánh tại tháp chuông: sẽ do các hội đoàn phân chia
Ban Bánh Chưng xin mời gọi quý ông bà, anh chị em đủ mọi lứa tuổi, có kinh nghiệm hoặc không,
hãy đến tham gia vào những việc theo khả năng của mình.
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3. Những việc làm: cắt lá, xếp lá, lau lá, vo gạo, làm thịt, nhân đậu xanh, gói bánh Chưng, gói bánh
Tét, nấu bánh, vớt bánh.
4. Ngày giờ làm việc: Ban Bánh Chưng bắt đầu làm việc mỗi ngày từ 9 am đến 9 pm từ thứ Tư
ngày 2/1/2019 cho đến thứ Ba ngày 29/1/2019.
Chương trình gói bánh Chưng sẽ không thành công nếu không có sự hy sinh thời giờ, công sức của
tất cả quý ông bà đã tham gia những năm trước và sẽ tham gia trong năm nay.
Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban đầy ơn lành, sức khỏe cho quý ông bà
anh chị em tham gia chương trình công ích này.
YOUTH RALLY
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (ARLINGTON, TX)
Giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam tạ thành phố Arlington (Giáo phận Fort Worth) mời giới trẻ
đến tham dự. Mọi chi tiết xin liên lạc với Cô Annie Cao ở địa chỉ email: anniecaonj@yahoo.com
Theme: Prayer - the Force Awakens
When: March 23, 2019
Time: 8am - 7pm
Where: GX CTTDVN (Arlington, TX)
Spiritual Leader: Fr Timothy Tran Viet Thang, CRM
Fee: $10 (Các Thánh Tử Đạo Church Member); $20 (Non-member)
Registration via email: Sun, Jan 20, & 27
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TIN TỨC
ĐỨC CHA CHỦ TỊCH ỦY BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG
GIÁM MỤC VIỆT NAM THĂM DÂN OAN VƯỜN RAU LỘC HƯNG
Lúc 3 giờ 15 chiều ngày 14/1/2019, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục tiên khởi tân
giáo phận Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam,
cùng với cha Giuse Lê Quốc Thăng, Thư ký Ủy ban đã đến viếng thăm, ủy lạo anh chị em lương-giáo
dân oan vườn rau Lộc Hưng thuộc Quận Tân Bình, Sài Gòn.
Nói trước linh đài Đức Mẹ Hòa Bình giữa dân oan Vườn Rau Lộc Hưng Đức cha Phaolô nhắc lại
Hiến chế Vui mừng – Hy vọng của Công đồng chung Vatican II: Vui mừng và hy vọng của thế giới, của
bà con Lộc Hưng là vui mừng và hy vọng của Giáo hội. Ngài nhấn mạnh: “Chúng tôi biết anh chị em
tuân thủ pháp luật, nhưng vì nững bức xúc do chính quyền gây ra trong những ngày giáp tết đoàn viên
này”.
Trong khi Đức cha Chủ tịch cùng cha Thư ký đang hiện diện nói chuyện, thì loa phóng thanh của
phường lại vang lên không nhằm mục tiêu thông báo, nhưng nhằm mục tiêu phá rối sự lắng nghe của
người dân trước tình cảm chân thành được truyền qua từng lời của vị giám mục đáng kính của họ.
Trước đó vào ngày 4 tháng 1, sau khi chính quyền quận Tân Bình đã tiến hành cưỡng chế khu Vườn
rau Lộc Hưng, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Việt Nam đã viếng thăm, chúc lành cho bà
con và mảnh đất này. Sau ngày phá tan hoang đất của dân oan Vườn Rau Lộc Hưng.
Ngoài ra, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội
đồng Giám mục Úc Châu, cũng đã gởi thư hiệp thông hôm 11/1 với anh chị em Vườn Rau Lộc Hưng và
lên án chế độ cộng sản độc tài. Thư Hiệp Thông của Đức Cha cũng đã được gửi tới: Bộ Phát Triển Toàn
Diện Con Người của Tòa Thánh Vatican, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Bộ Ngoại Giao Úc và Toà
Đại Sứ Úc tại Việt Nam.
Được biết, Vườn Rau Lộc Hưng với diện tích khoảng 4,8 ha là của Hội Thừa sai Paris (MEP) bên
Pháp được dành cho bà con giáo dân Sơn Tây di cư vào Nam sử dụng để trồng rau từ những năm 1954
– 1955. Họ khẳng định vẫn còn giữ các giấy tờ về thỏa thuận sử dụng đất.
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