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THU MrC Vr 

Kính göi: Quý linh måc, tu s+ nam nï, chüng sinh và toàn thÃ anh chË em tín hïu trong giáo phn 

Ban Me Thuot. 

Anh chË em thân mên, 

Ngày 19/03/2022, Tòa Thánh �ã bÕ nhiÇm tôi låm Giám Muc Chánh Tòa giáo phn Häi Phòng, và Giám 

Quan Tông Tòa giáo phn Ban Me ThuÙt. Tôi së nhn chéc vy t¡i nhà thÝ chánh tòa Häi Phòng vào lüc 

09g00 ngày thé näm 31/03/2022. Kê tit khi nhn síé vu t¡i giáo phn Hai Phòng, tôi không còn là Giám 

Muc Chánh Toa cça giáo phn Ban Me ThuÙt, mà chi còn là Giám Quån Tông Tôa. Tuy nÙi hàm cùa 

chéc vy Giám Myc Giáo Phn và Giám Quán Tông Tôa có khác nhau, nhung nói chung là tôi v�n chäm 

sóc muc vu cho giáo phn Ban Mê ThuÙt cho �én khi giáo phn có Tân Giám Måc. 

Voi tu cách là Giám Måc Giám Quån Tông Tôa, tôi bÏ nhiÇm cha Stéphanô Nguy�n Vän �u làm Tông 
Dai Dien, vói nhïng quyên loi và nghia vå theo giáo lut diêu 475, 478, 479, 480 và 481. 

Các cha Quán H¡t, các cha có trách nhiÇm, và các cha Truông ban van tiêp tuc thi hành chéc vy cho dên 

khi Duc Tân Giám Myc nhn Toa t¡i giáo phn Ban Mê ThuÙt.

Theo y Tòa Thánh, tôi së nhn Tòa t¡i Häi Phông truóc lë Phåc Sinh, nên không có thòi gian di thäm 
quý cha vå anh chË em trong tëng giáo h¡t. Tuy nhiên, vi tôi së còn thuròng xuyên vÁ làm viÇc t¡i giáo 

phân, nên tôi së có dËp �ê g�p go quí cha và anh chË em trong thÝi gian tói. 

Ke të hôm nay, trong nhïng giò cë hành phung vy cça cÙng doàn, xin quý cha và anh chË em �Íc thêm 
1 kinh L¡y Cha, 1 kinh Kinh Ming, và 1 kinh Sáng Danh, �éë câu xin Chúa sóm ban cho giáo phn có 

duoc Tân Giám Muc. 

Tôi xin chân thành cám on tåt cå quý cha, quý tu s+ nam nï, quý ban hành giáo, và tât cà anh chË em, �ã 

cùng vói tôi chung tay xây dyng giáo phn trong suôt 13 näm qua. D¥u cho kêt quà truóc måt còn råt 
khiêm tÑn, nhung tôi tin r�ng Chúa thây rõ tât cå nhïng su cô g�ng và lòng yêu mên cça mõi ngudi 

trong giáo phn. Chúng ta phó thác turong lai trong tay Chúa và xin Ngài tiêp tyc huóng dân giáo phn 
chúng ta luôn "Buóc Theo Thân Khf". Dâu ß noi �âu, tôi vân luôn yêu mên anh chË em và giáo phn 

nay. 

Xin Chúa chúc lành cho tât cà anh chË em 

Buon Ma ThuÙt, ngàyTWNiD25 tháng 03 n�m 2022 
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