
THÔNG BÁO VỀ KỶ YẾU 40 NĂM 

Ban Thông Tin CĐCGVN - NU xin trân trọng thông báo: 

Quyển Kỷ Yếu 40 Năm đang bước vào giai đoạn chuẩn bị in ấn sau 

một thời gian bị đình hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đây 

là quyển Kỷ Yếu mang dấu ấn đặc biệt của chặng đường 40 năm 

thành lập Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc. Ngoài phần bài 

vở rất dồi dào, hình ảnh rất phong phú, thể hiện nét sinh hoạt thật đa 

dạng của tất cả các ban ngành, đoàn thể trong Cộng Đồng chúng ta, 

hình bìa của Kỷ Yếu 40 Năm được thiết kế rất đặc trưng, với khung 

cảnh bên ngoài cũng như bên trong Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền 

Nhân gây nhiều ấn tượng.  

Gần đây, có một số gia đình /cá nhân liên lạc với Ban Thông Tin và 

cho biết đã không kịp ghi tên nhận Kỷ Yếu 40 Năm trong đợt vừa 

qua. Để đáp lại sự mong muốn của các gia đình chưa kịp ghi danh, 

Ban Thông Tin sẽ triển hạn việc ghi danh nhận Kỷ Yếu 40 Năm 

trong hai tuần lễ, kể từ ngày Thứ Bảy 29/08/2020 và hạn chót là 

ngày Chúa Nhật 13/09/2020. 

Gia đình nào muốn có quyển Kỷ Yếu 40 Năm mà chưa kịp ghi tên, 

xin vui lòng điền phiếu ghi danh có để sẵn tại bàn kiểm danh vào các 

Thánh Lễ cuối tuần (xin ghi tên người gia trưởng để nhận một quyển 

KY cho mỗi gia đình), và xin gửi lại phiếu ghi danh cho Ban Thông 

Tin tại bàn kiểm danh, để Ban Thông Tin kịp đúc kết số lượng Kỷ 

Yếu 40 Năm cần in ấn.  

Trong giai đoạn có nhiều khó khăn hiện nay, Ban Thông Tin mong 

nhận được sự ủng hộ và hoan nghênh tất cả quý vị có lòng đóng góp 

cho chi phí in ấn quyển Kỷ Yếu 40 Năm thật đặc biệt này. 

Xin chân thành cám ơn quý vị. Nguyện xin Thiên Chúa Từ Ái qua lời 

cầu bầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân ban muôn ơn lành hồn xác cùng 

gìn giữ quý vị và mọi gia đình trong Cộng Đồng chúng ta. 
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