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Mừng Kính Thánh Anrê Phú Yên Bổn Mạng Giáo Đoàn Revesby 
Kỷ niệm 20 Năm Thành Lập Giáo Đoàn Revesby 2002 – 2022. 

 
Hôm nay Chủ Nhật 24/7 Giáo Đoàn Revesby long trọng mừng kính Thánh Anre Phú Yên 
vị Chứng Nhân Tử Đạo tiên khởi của Giáo Hội Mẹ VN, là vị Thánh mà Giáo Đoàn 
Revesby nhận Ngài làm quan thầy. Thánh Anrê Phú Yên qua đời ngày 26/7/1644 khi 
tuổi đời còn rất trẻ, chỉ vừa tròn 19 tuổi. 
 “ Ước chi tôi có ngàn mạng sống để hiến dâng tất cả cho Thiên Chúa, hầu đền đáp ơn 
Người.” “Chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp lại tình yêu của Chúa chúng ta, hãy lấy mạng 
sống đáp lại mạng sống.” Đó là những lời của Thánh Anre Phú Yên đã dõng dạc tuyên 
bố và lập lại nhiều lần khi nhận bản án tử hình và miệng không ngừng kêu danh thánh 
Chúa Giêsu. 
 

 
Đoàn Phụng Vụ tiến len Bà Thờ trong niềm Tạ Ơn. 

 
Ngày ấy cách đây đúng 20 năm, vào ngày 3 tháng 2 năm 2002 quý Cha trong Ban 
Tuyên  Úy và Ban Thường Vụ nhận thấy cần phải thành lập thêm một Giáo Đoàn ngay 
tại Văn Phòng Mục Vụ Revesby để đáp ứng cho những sinh hoạt cần thiết của giáo 
dân, và thế là Giáo Đoàn non trẻ Revesby được hình thành, một Giáo Đoàn sau cùng 
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trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – TGP Sydney, và nhất là hạnh phúc được nhận 
Thánh Anrê Phú Yên làm bổn mạng. 
 

 
Quý Cha Đồng Tế Thánh Lễ Tạ Ơn. 

 
Từ những bước đi chập chững và non nớt trong thời gian buổi ban đầu, bây giờ nhìn 
lại chúng con xin hết lòng Tạ ơn Chúa, Giáo Đoàn Revesby đã có những bước đi thật 
vững chắc trong tất cả các sinh hoạt của Cộng Đồng. Vì thời tiết không được thuận lợi 
nên chương trình rước kiệu Thánh Tượng Anrê Phú Yên từ sân trường học đã phải 
thay đổi và thay vào đó là hình thức dâng 20 ngọn nến cháy sáng tượng trưng cho 
hành trình sống Đức Tin của toàn thể giáo dân trong Giáo Đoàn xuyên suốt 20 năm qua 
với rất nhiều Thánh lễ, những giờ chầu Thánh Thể, những lời kinh nguyện được vang 
lên tại ngôi Thánh Đường St Luke Revesby. Cùng đi đôi với những ánh nến đó là 20 
bông hoa hồng trắng tượng trưng cho cuộc đời Tử Đạo của Thánh Anrê Phú Yên kiên 
cường, và đồng thời dâng lời Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Đức Mẹ, Tạ ơn Thánh Bổn Mạng đã 
ban cho Giáo Đoàn chúng con được mọi sự tốt đẹp, may lành và bình an trong 20 năm 
qua. 
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Huy hoàng tráng lệ của Thánh Lễ Bổn Mạng và 20 năm Hồng Ân. 

 
Với ba hồi chiêng trống báo hiệu đã đến giờ cử hành Thánh lễ, đoàn phụng vụ đi đầu 
với Thánh Giá nến cao và 20 anh chị em trong các Phong Trào Đoàn Thể trong Giáo 
Đoàn, cầm 20 ngọn nến cháy sáng, xếp theo hình trái tim tượng trưng cho hành trình 
sống Đức Tin của giáo dân đã bước theo gương Thánh Anre Phú Yên xuyên suốt 20 
năm với rất nhiều những Thánh Lễ, những giờ Chầu Thánh Thể, những lời kinh nguyện 
được vang lên tại ngôi Thánh Đường St Luke. Song song với những ánh nến thì 20 anh 
chị em khác lên dâng 20 bông hoa hồng trắng tượng trưng cho cuộc đời trinh nguyên 
của Thánh Nhân và cũng là những lời Tạ ơn Thiên Chúa, Tạ ơn Đức Mẹ đã ban Giáo 
đoàn được tròn 20 tuổi. 
 
Thánh Lễ trọng thể Kính Thánh Anre Phú Yên Mừng Bổn Mạng Giáo Đoàn, kỷ niệm 20 
năm thành lập do Cha Paul Văn Chi Tuyên Úy đặc trách giáo đoàn Chủ tế và có sự hiện 
diện của quý Cha trong Ban Tuyên Úy, Cha Tuyên Úy Trưởng Remy Bùi Sơn Lâm, Cha 
Phero Trần Văn Trợ, và Cha sở Dariuz, chánh xứ St Luke cùng đồng tế để cầu nguyện 
cho Giáo Đoàn nhân dịp kỷ niệm 20 năm Hồng Ân Tạ ơn, ngoài ra cũng có sự hiện diện 
của Ban Thường Vụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị trong Hội Đồng Mục Vụ tham dự 
Thánh Lễ để chia sẻ niềm vui trọng đại cùng với Giáo Đoàn. 
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Đông đảo Giáo Dân tham dự. 

 
 

 
Vì là mốc điểm của Giáo Đoàn kỷ niệm và ghi dấu hành trình 20 năm Tạ ơn nên Ban 
Mục Vụ Revesby cũng đã chuẩn bị rất chu đáo để mừng ngày Lễ Bổn Mạng cho được 
tốt đẹp. Từ khâu rước kiệu Thánh Tượng ngoài sân trường, cho đến phần phụng vụ 
trong Thánh Lễ. Anh chị em Ca Đoàn cũng đã tập hát xuyên suốt trong hai tháng vừa 
qua. Ban ẩm thực  lên kế hoạch với những thức ăn ngon cho bữa party BBQ ngoài sân 
trường, song song với chương trình văn nghệ thật đặc sắc hầu mang lại niềm vui đến 
cho mọi người. Nhưng thánh ý Chúa lại muốn khác, Chúa muốn gửi đến những khó 
khăn qua những cơn mưa để chúng con biết sống tin cậy và phó thác vào Chúa. Với 
những hạt mưa rỉ rả suốt trong tuần báo hiệu một thời tiết xấu, sẽ không được thuận 
lợi và thật là ẩm ướt vào đúng ngày Lễ Bổn Mạng. Chúng tôi anh chị em trong Ban Mục 
Vụ cùng noi theo gương của Đức Mẹ để thưa tiếng xin vâng và coi những hạt mưa rơi 
chính là những cơn mưa Hồng Ân Tạ ơn mà Chúa ban tặng cho Giáo Đoàn. Thêm vào 
đó, phần cung nghinh Phúc Âm trọng thể với những tua mầu sắc tượng trưng cho các 
Phong Trào Đoàn thể cộng tác yêu thương rước Phúc Âm trang trọng. 
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Ca Đoàn Anrê Phú Yên kỷ niệm 20 năm Hồng Ân. 

 

 
Cung Nghinh Phúc Âm trọng thể. 

 
Với những lời chúc mừng nồng nhiệt của Cha xứ Dariuz, Cha Remy Bùi Sơn Lâm, và của 
anh Chủ Tịch Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm nhân dịp mừng Bổn Mạng kỷ niệm 20 năm 
thành lập Giáo Đoàn đã gia tăng thêm niềm vui và khích lệ cho Giáo Đoàn trong tương 
lai. Để đáp lại tấm lòng thương mến của quý Cha trong BTU, quý anh chị trong BTV và 
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Hội Đồng Mục Vụ cùng toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa hiện diện trong ngôi Thánh 
Đường St Luke Revesby. Anh Trưởng Ban Giuse Trần Văn Hòa đã thay mặt cho BMV và 
Giáo Đoàn để thưa lời cám ơn và tri ân đến với mọi người, anh cũng đã cám ơn đến 
các thành viên trong các Phong Trào Đoàn Thể, hội Legio, Ca Đoàn, nhóm Lòng Chúa 
Thương Xót, các em bênThanh Niên, xứ đoàn TNTT Revesby và các vị ân nhân đã 
hưởng ứng lời kêu mời cùng tiếp tay với BMV để tổ chức Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng 
Giáo Đoàn ngày hôm nay được tốt đẹp. 
 
Vang vọng lên bài hát Đền Đáp Tình Yêu “Chúng con xin Tạ ơn Cha chí tôn, đã cho 
nước Việt bao gương anh dũng. Và người tiền phong Anrê Phú Yên dùng mạng sống 
đáp đền mạng sống, đem tình yêu đáp trả tình yêu. Đây Thánh Nhân anh hùng thắp 
sáng gương hy sinh cho nước Nam muôn đời rạng danh thánh Cha” đã kết thúc Thánh 
Lễ Mừng Bổn Mạng Kính Thánh Anrê Phú Yên kỷ niệm 20 năm thành lập Giáo Đoàn 
Revesby một cách rất trang trọng. 
 
Mọi người ra về trong niềm vui và hân hoan, cùng chúc mừng nhau, trao cho nhau 
những nụ cười, những lời thăm hỏi trong ngày vui trọng đại này.Trước khi ra về Ban 
Ẩm Thực của Giáo Đoàn cũng đã chuẩn bị phần ăn trưa thật chu đáo để gửi đến tận 
tay của mỗi người. Mọi người tiến về sân trường và cùng nhau nhận phận quà Mừng 
Lễ Bổn Mạng và Kỷ Niệm 20 năm Thành Lập Giáo Đoàn tràn đầy ý nghĩa. 
Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Mẹ Maria. Tạ ơn Thánh Bổn Mạng Anrê Phú Yên.  
Xin Chúa chúc lành và ban muôn Hồng Ân xuống cho mỗi người, cho mỗi gia đình, cho 
từng thành viên trong Giáo Đoàn Revesby của chúng con. Amen 
 
Ghi Nhanh: Maria Phạm Thị Nhiên. 
Photo: Vũ Nhuận. 
 
 


