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THƯ RAO 

V/v Truyền chức Phó tế  

 

Kính gửi: Quý Cha, quý Chủng sinh, quý Tu sỹ nam nữ và toàn thể cộng đồng Dân Chúa 

Giáo phận Vinh 

 

Tôi vui mừng thông báo cho anh chị em biết: 

Thầy G.B. Cao Xuân Hưng 

Sinh ngày: ngày 26 tháng 8 năm 1982 

Tại Giáo xứ: Tràng Lưu, Giáo phận Vinh 

sẽ được truyền chức Phó tế trong thời gian tới. 

Theo Bộ Giáo luật 1983, điều 1043, nếu ai biết thầy Hưng có ngăn trở hoặc không xứng 

đáng lãnh nhận chức thánh, thì buộc phải trình báo cho Đấng Bản Quyền địa phương.  

Mọi trình báo phải được thực hiện trước ngày 07 tháng 3 năm 2018. Người trình báo phải 

cho biết Họ, Tên, địa chỉ của mình và số điện thoại để Tòa Giám mục liên lạc khi cần. 

Xin các cha xứ, các cha quản nhiệm chuẩn giáo xứ và giáo họ độc lập công bố Thư Rao 

này trong thánh lễ Chúa Nhật Tuần II và III Mùa Chay 2018. 

Ngoài ra, tôi cũng công bố tin vui sau đây tới anh chị em: thầy Phó tế Antôn Nguyễn 

Trung Kiên, thuộc Giáo xứ Vĩnh Hòa và thầy Phó tế Antôn Vũ Đình Minh, thuộc Giáo 

xứ Xuân Mỹ, sẽ được truyền chức Linh mục vào ngày 26 tháng 5 năm 2018, tại Tổng 

giáo phận Louisville, Hoa Kỳ.  

Xin anh chị em cầu nguyện cho các thầy dọn mình chịu chức sốt sắng và xứng đáng. 

Cầu chúc quý Cha và mọi người dồi dào ân phúc của Chúa trong Mùa Chay thánh này. 

Thân ái trong Chúa Kitô,         

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH 

 

 Phaolô Nguyễn Thái Hợp 
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