
THƯ MỜI NGÂN KHÁNH. 

 

Thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, 

30 năm trước, bao nam thanh nữ tú đương 

thì xuân sắc đã rời bỏ quê hương xứ sở ra 

đi trên những con thuyền vượt biển khơi. 

Hong Kong ban đầu chỉ là một đích nghỉ 

chân trên hành trình tới một phương trời 

khác. Tuy vậy, trong kế hoạch sắp đặt của 

Thiên Chúa, chúng ta đã dừng bước lại 

đây để trở nên những hạt giống gieo vào 
lòng đất này. 

 

Thánh lễ tiếng Việt đã có từ năm 1986. 

Nhưng Cộng Đoàn Công Giáo VN chính 

thức được thành lập vào năm 1994, lấy tên 

khai sinh là CỘNG ĐOÀN HY VỌNG, 

nhóm “đá tảng” ban đầu chỉ có chừng 2 

chục người. Rất nhiều thành viên đã đến 

rồi đi, nay định cư ở nhiều quốc gia khác 

nhau trên thế giới, cũng có người phải 

quay về đất Mẹ. Nhóm ở lại đồng cam 

cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, không ngừng 

nỗ lực hội nhập xã hội đồng thời với việc 

duy trì đức tin “Sống Hy Vọng trong Đức 

Kitô”. 

 

Năm tháng qua đi, mỗi lần nhắc lại quá 

khứ là một lần giở kho tích cuộc đời. Hôm 

nay, nhìn lại chặng đường đầy chông gai thăng trầm xuyên suốt ¼ thế kỷ, không khỏi ngậm ngùi mà cũng rất đỗi tự hào 

trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Thế hệ thứ nhất đã bén rễ ổn định, thế hệ thứ 2 đã trưởng thành: trẻ thì học hành đỗ đạt, 

trẻ thì ngoan ngoãn siêng năng, đàng hoàng đĩnh đạc tiến bước vào đời, cống hiến cho xã hội. 

 

Mừng sinh nhật 25 của CĐCGVNHK, những cô gái tuổi 25 của 25 năm trước, nay mỗi lúc thêm tươi thắm mặn mà, cùng 

nhau bước vào thời đại hưởng phúc an khang. Làm thế nào mà CĐ có thể duy trì bền vững được cho đến tận hôm nay từ 

một nhóm người phụ nữ ? Sẽ không có ngôn từ nào lý giải được ngoại trừ sự tín thác rằng đó chính là hồng ân Thiên 
Chúa. 

 

Trong niềm tự hào là cháu con của các thánh tử đạo, hãnh diện là người công giáo VN tại HK, hăng say sống chứng nhân 

TIN MỪNG trên quê hương thứ 2 này, Cộng Đoàn xin kính báo và trân trọng kính mời quý cha, kính mời quý tu sĩ nam 

nữ, kính mời quý ông bà ACE trong và ngoài HK, kính mời tất cả mọi người công giáo và ngoại đạo, kính mời quý ân 

nhân xa gần của người tị nạn, kính mời quý bằng hữu thân quyến Việt Nam … tới cùng tham dự lễ Mừng Ngân Khánh 

của Cộng Đoàn sẽ tổ chức trọng thể vào hồi 12h trưa ngày Chúa Nhật 17/11/2019, do Cha Phêrô Lâm Minh (MEP) chủ 
sự, tại địa chỉ số 57 Kwun Tong Road, KLN-HK. 

 
Rất hân hạnh được đón tiếp. 

 

Trân trọng, 

CĐCGVNHK 

 

 



 

 

 



 

 


