CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM C – February 17th, 2019
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 17/2 trong Tuần thứ 6 Mùa Thường niên năm C.
- Thứ Hai 18/2 trong Tuần thứ 6 Mùa Thường niên
- Thứ Ba 19/2 trong Tuần thứ 6 Mùa Thường niên.
- Thứ Tư 20/2 trong Tuần thứ 6 Mùa Thường niên.
- Thứ Năm 21/2. Lễ Thánh Phêrô Đamianô, Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh.
- Thứ Sáu 22/2. Lễ Tông tòa Thánh Phêrô. Lễ Kính.
- Thứ Bảy 23/2. Lễ Thánh Pôlicáp, Giám mục, Tử đạo. Lễ Nhớ.
- Chúa Nhật 24/2 trong Tuần thứ 7 Mùa Thường niên năm C.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------THÔNG BÁO
PHÂN ƯU
Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin chân thành phân ưu cùng tang quyến
trước sự ra đi trong những ngày gần đây của
Cụ Ông Phanxicô Xaviê Phạm Văn Đạo
(1933-2019)
Cụ Bà Catarina Nguyễn Thị Duyên
(1932-2019)
Cụ Bà Maria Trương Thị Vàng
(1928-2019)
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng đoàn nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa các linh
hồn Phanxicô Xaviê, Catarina, và Maria về Thiên Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho các tang
quyến.
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:
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.
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Xin ghi danh và đóng lệ phí tại Văn phòng Giáo xứ. Nếu có thắc mắc, xin gọi: 972-414-7073.
ĐƯA ĐÓN CÁC EM Ở ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO DALLAS (DCYC)
Xin nhắc quý phụ huynh đón các em về sau Thánh lễ Bế mạc 10 giờ sang của Đại Hội DCYC
Chúa nhật ngày 17 tháng 02 tại Frisco Convention Center.
Xin quý phụ huynh vào trung tâm và check-out trực tiếp với người chaperone của con em. Xin
đừng gọi các em ra bằng điện thoại hay text. Tất cả các phụ huynh và gia đình được mời dự Lễ Bế Mạc
do Đức Cha Edward Burns chủ tế.
It is coming up this Feb 15 - Feb 17! We have 78 youth and 12 chaperones. It is a wonderful
opportunity for our youth to encounter Christ and meet others from around the diocese. May they
know that following Christ is challenging AND rewarding!!!
Nếu có gì thắc mắc, xin liên lạc với Cô Thy Lynn 972-302-7941 hay Thầy David 469-602-1288.
Địa chỉ của DCYC:
Frisco Convention Center
7600 John Q Hammons Dr
Frisco, TX 75034

CHẦU THÁNH THỂ BẰNG TIẾNG ANH
EUCHARISTIC ADORATION
Thursday, February 21st from 8 pm - 9 pm
Experience a Holy Hour of Eucharistic Adoration
with music, Scripture & reflection in accordance
with Pope Francis’s intentions, personal prayer time,
and optional Sacrament of Reconciliation
Corpus Domini
All young adults are invited
RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP
-------- KẾT QUẢ XỔ SỐ XUÂN KỶ HỢI 2019 -------Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng xin chân thành cám ơn quý khán thính giả
xa gần, đã vì lòng yêu mến Chúa và muốn đóng góp cho công việc rao giảng Tin Mừng qua truyền thông,
vẫn luôn quảng đại giúp đỡ chúng tôi có đủ kinh phí để duy trì việc phát sóng các chương trình TV và
Radio của Phụ Tỉnh DCCT Hải Ngoại.
Trong đợt Xổ Số Yểm Trợ cho Radio Mẹ HCG và TV ASTM mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, vào ngày
Chúa Nhật, 03 tháng 02 năm 2019 vừa qua, chúng tôi đã có số trúng cho các giải như sau:
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1. Lô Độc Đắc trị giá $4,000.00 USD với số trúng là 121466
2. Lô Hạng Nhất trị giá $2,000.00 USD với số trúng là 121624
3. Lô Hạng Nhì trị giá $1,000.00 USD với số trúng là 146525
4. 10 Lô An Ủi, mỗi lô trị giá $100.00 USD với các số trúng là 116777; 166551; 101824;
149144; 121268; 125483; 116870; 128897; 145775; 116917
Xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi, cũng như gởi phần vé có số trúng của quý vị trước ngày
03 tháng 05 năm 2019.
Địa chỉ: Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp
2458 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90806
Điện thoại: (562) 988-7997 hoặc (562) 424-2041 hoặc (214) 504-5822
Sau ngày 3 tháng 5 năm 2019, vé có số trúng của quý vị xem như không còn giá trị, và chúng tôi
xin chân thành tri ân sự quảng đại yểm trợ của quý vị cho Cơ Sở Truyền Thông Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Radio Mẹ HCG và TV ASTM xin chân thành tri ân tấm lòng quảng đại của quý khán thính giả xa
gần. Nguyện xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên toàn thể
quý vị trong năm mới Kỷ Hợi 2019.
-------------------------------------------------------RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP ĐẾN VÙNG DALLAS
Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin trân trọng thông báo đến quý thính giả của đài. Kể từ ngày mồng 01
tháng 02 năm 2019, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ phát sóng một tiếng mỗi ngày, tại vùng Dallas Fort
Worth, trên làn sóng VIETRADIO KBXD 1480 AM, vào mỗi ngày trong tuần, từ 2-3 giờ chiều. Xin
mọi người nhớ đón nghe.
Mọi ý kiến đóng góp và ủng hộ cho chương trình Radio, xin quý thính giả liên lạc với chúng tôi ở
địa chỉ:
Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp
2458 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90806
Điện thoại: 562-988-7997
Email: radioducmehangcuugiup@gmail.com
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.
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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/
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.

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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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 2018 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.
RAO HÔN PHỐI
Rao Lần 3
* Anh Hoàng Nguyễn Tân, con ông Hoàng Chính Mĩ và bà Nguyễn Thị Nhung, thuộc Giáo xứ
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Garland) và hiện cư ngụ tại Thành phố Rowlett, sẽ kết hôn với chị Nguyễn
Hải My, con ông Nguyễn Tâm Linh và bà Châu Thị Xuyên, tại giáo xứ Đa Lộc, Huyện Đống Xuân,
tỉnh Phú Yên, Việt Nam.
Ai biết đôi này có ngăn trở xin thông báo cho cha chánh xứ.
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TIN TỨC
ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM NGUYÊN GIÁM MỤC DALLAS LÀM HỒNG Y NHIẾP CHÍNH
Theo thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh được đưa ra hôm 14 tháng Hai, 2019, Đức Thánh
Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình, và
Sự sống làm Hồng Y Nhiếp Chính. Đức Hồng y Farrell nguyên là giám mục của Giáo phận Dallas từ
năm 2007-2016.
Khi một vị Giáo Hoàng qua đời hoặc từ chức, Giáo Hội rơi vào tình trạng trống ngôi Giáo Hoàng.
Tất cả các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương Tòa Thánh đều bị ngưng chức, ngoại trừ vị Hồng Y
Nhiếp Chính và một vài vị giữ vai trò quản trị Tòa Thánh trong thời gian này.
Theo Tông hiến “Universi Dominici Gregis” (Mục Tử Của Toàn Thể Đoàn Chiên Chúa) do Đức
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 ban hành năm 1992 về những gì phải tuân giữ trong thời kỳ Tòa
Thánh trống ngôi Giáo Hoàng, trong vai trò là vị chủ tịch của Tông Phòng, vị Hồng Y Nhiếp Chính
chăm sóc, quản lý tài sản cũng như các quyền lợi của Tòa Thánh trong khi trống ngôi Giáo Hoàng.
Ngài điều hành các công việc bình thường và đệ trình lên Hồng Y đoàn những gì quan trọng cần được
phê chuẩn.
Trong trường hợp vị Giáo Hoàng qua đời, vị Hồng Y Nhiếp Chính là người thông báo chính thức
tin này cho Đức Hồng Y giám quản Rôma, và Đức Hồng Y Giám quản Đền thờ Thánh Phêrô. Sau khi
nghe ý kiến của 3 Hồng Y trưởng của 3 đẳng Giám Mục, Linh mục và Phó tế, ngài sẽ ấn định tất cả
những gì liên hệ tới việc an táng Đức Giáo Hoàng quá cố; cũng như việc quay phim, chụp ảnh làm tài
liệu.
Hồng Y Nhiếp Chính có nhiệm vụ niêm phong phòng làm việc và phòng nghỉ ngơi của Đức Giáo
Hoàng, và phá hủy chiếc nhẫn Ngư Phủ thường đeo trên tay vị Giáo Hoàng.
Ngài ấn định ngày bắt đầu các phiên họp của Hồng Y đoàn để chuẩn bị bầu giáo hoàng mới. Đức
Hồng Y cũng lo liệu những gì cần thiết để chuẩn bị việc bầu Giáo Hoàng.
Hồng Y Nhiếp Chính cũng là người nhận lời tuyên thệ của các Hồng Y về việc giữ bí mật liên
quan tới mật nghị bầu Giáo Hoàng.
Vị tiền nhiệm của Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell là Đức Hồng Y Jean Louis Tauran. Ngài
được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm là Hồng Y Nhiếp Chính vào ngày 20 tháng 12, 2014 và
tuyên thệ nhậm chức vào ngày 9 tháng 3, 2015. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Jean Louis Tauran đã qua đời
ngày 5 tháng 7, 2018.
Đặng Tự Do (vietcatholic.news)
GIÁO PHẬN HÀ TĨNH: THÁNH LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP GIÁO PHẬN
VÀ BỔ NHIỆM ĐỨC GIÁM MỤC TIÊN KHỞI
Hôm thứ Hai ngày 11 tháng 2 năm 2019, tại Nhà thờ chính tòa Văn Hạnh (xã Thạch Trung, Thành
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã diễn ra Thánh lễ công bố quyết định thành lập Giáo phận Hà Tĩnh và
trao quyết định bổ nhiệm Đức cha Phao lô Nguyễn Thái Hợp làm Giám mục tiên khởi của giáo phận.
Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Zalewski, đại diện Tòa Thánh; Đức Hồng Y Phêrô
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Nguyễn Văn Nhơn; Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt
Nam và 32 Đức Giám Mục; Quý cha Tổng Đại Diện; quý cha Giảm tỉnh các tỉnh dòng và bề trên các
hội dòng; hơn 400 linh mục trong và ngoài giáo phận, hàng ngàn tu sĩ nam nữ, chủng sinh và có hơn
40 ngàn người từ khắp nơi về đây tham dự.
Giáo phận Hà Tĩnh được tách ra từ Giáo phận Vinh bao gồm hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình,
phía Bắc giáp tỉnh Nghệ An (giáo phận Vinh), phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị (Tổng giáo phận Huế),
phía Nam giáp Biển đông và phía Tây giáp nước Lào. Giáo phận có diện tích tự nhiên là 14.107,4 km2,
trong đó tỉnh Hà Tĩnh có 6.055,6 km2 và tỉnh Quảng Bình là 8.051,8 km2
Tân Giáo phận Hà Tĩnh được dâng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Tòa Giám mục và Nhà thờ
Chính tòa tọa lạc tại giáo xứ Văn Hạnh. Giáo phận hiện tại có 10 giáo hạt, 116 giáo xứ và chuẩn giáo
xứ, với 1278.559 tín hữu (chiếm 13,03% dân số hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình), có 135 linh mục, 46
chủng sinh, hàng trăm nam nữ tu sĩ tại 39 sở dòng hoặc nhóm tu sĩ phục vụ tại các giáo xứ trong Giáo
phận.
Được biết việc chia tách để thành lập giáo phận Hà Tĩnh đã được Đức Giám Mục Phêrô Trần
Xuân Hạp làm đơn đệ trình Tòa Thánh từ năm 1994 nhưng khi đó Ngài đã 74 tuổi, nghĩa là đã gần đến
tuổi nghỉ hưu nên các tiến trình đó còn tạm dừng. Năm 2009, Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên
tiếp tục gửi văn thư nhắc lại thỉnh nguyện thành lập Giáo phận mới của vị tiền nhiệm, nhưng lúc đó,
Đức cha Phaolô Maria cũng đã 82 tuổi, vì thế Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc chưa trả lời.
Ngày 30-7-2010, sau khi Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp nhận sứ vụ Giám mục tại Giáo
phận Vinh, Bộ đã gửi văn thư hỏi ý kiến Đức cha Phaolô có tiếp tục xin tách Giáo phận không? Đức
cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp tiếp tục xin tách Giáo phận như ý nguyện của hai vị tiền nhiệm.
Sau những năm tháng mong ngóng, chờ đợi đến ngày ngày 22-12-2018, Phòng báo chí Tòa Thánh
loan tin Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập Giáo phận Hà Tĩnh và bổ nhiệm Đức cha Phaolô Nguyễn
Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, làm Giám mục tiên khởi của Giáo phận Hà Tĩnh.
ĐỨC GIÁM MỤC ANPHONG NGUYỄN HỮU LONG CHÍNH THỨC NHẬN SỨ VỤ
MỤC TỬ GIÁO PHẬN VINH
Vào lúc 9 giờ sáng thứ Ba 12/2/2019, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long đã chính thức
nhậm chức Giám mục Giáo phận Vinh trong Thánh lễ trọng thể tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, trước sự
hiện diện và chứng kiến của Đức Tổng Giám mục (TGM) Marek Zalewski – Đại diện Tòa Thánh tại
Việt Nam, Ban Tư vấn và linh mục Chưởng ấn của Giáo phận Vinh.
Hiện diện trong Thánh lễ còn có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – nguyên TGM Hà Nội,
Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch HĐGM Việt Nam, 31 Giám mục đến từ các giáo phận tại
Việt Nam cùng gần 400 linh mục và đông đảo quý tu sĩ nam nữ, giáo dân từ nhiều vùng miền khác nhau.
Đây là sự kiện diễn ra một ngày sau Thánh lễ thành lập Giáo phận Hà Tĩnh – Giáo phận thứ 27 của
Giáo Hội Công giáo Việt Nam (ngày 11/2/2019). Tân giáo phận Hà Tĩnh được tách ra từ Giáo phận Vinh
là nơi mà Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên Giám mục Giáo phận Vinh, khởi đầu sứ vụ mới.
Sau khi khai lễ, Đức TGM Zalewski, Đại diện Tòa Thánh trao Bulla (Tông sắc của Đức Giáo Hoàng)
cho Đức Giám mục Anphong. Đức Giám mục Anphong trình lại Tông sắc cho cha Phanxicô Xaviê
Hoàng Sĩ Hướng, niên trưởng Hội đồng Tư vấn. Cha Phanxicô Xaviê đã lần lượt trình Tông sắc cho các
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thành viên Hội đồng Tư vấn và giương cao cho cộng đoàn thấy rõ, rồi trao cho linh mục Chưởng ấn
Phaolô Nguyễn Văn Hiểu. Cha Phaolô đã long trọng công bố Tông sắc.
Trước vị Đại diện Tòa Thánh và hai Giám mục làm chứng cùng cộng đoàn, Đức Giám mục Anphong
đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành đối với Giáo Hội và đoan hứa chu toàn trách nhiệm đối
với đoàn chiên của Chúa tại Giáo phận Vinh.
Sau đó, Đức TGM Zalewski trao gậy cho Đức Giám mục Anphong như một dấu chỉ quyền chăn dắt
của Đức Giám mục Anphong tại Giáo phận Vinh. Đức Giám mục Anphong, với gậy mục tử trong tay,
ngài an tọa trên ngai tòa tại nhà thờ Chính tòa của mình. Tiếp đến, đại diện mọi thành phần dân Chúa
trong giáo phận đã tiến tới Đức Giám mục Anphong để chào kính ngài và bày tỏ cử chỉ vâng phục quyền
bính nơi ngài. Sự vâng phục này nói lên tính hiệp nhất trong Giáo Hội hoàn vũ nói chung và Giáo Hội
địa phương nói riêng.
Sau lời nguyện kết lễ, Đức TGM Zalewski đã có lời chúc mừng đến giáo phận, và Đức Giám mục
Anphong, cũng như cảm ơn Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp về tất cả những gì mà ngài đã xây dựng
và củng cố giáo phận Vinh trong những năm tháng miệt mài phục vụ.
Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã ngỏ lời cảm ơn
nguyên Giám mục của Giáo phận Vinh là Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên là người đóng một
vai trò quan trọng trong tiến trình chia tách giáo phận. Ngài cũng chúc mừng và cảm ơn Đức cha Phaolô
Nguyễn Thái Hợp, người hoàn tất việc chia tách giáo phận và cũng vừa tựu chức tại tân giáo phận Hà
Tĩnh sau hơn 8 năm trong cương vị Giám mục Giáo phận Vinh.
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