HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
THÔNG BÁO
Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội
Ngày 18 tháng 11 năm 2018.
Kính gửi: Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam
Thưa anh chị em,
Tôi rất hân hoan loan báo tin vui sau đây:
Vào lúc 12g trưa tại Roma (18g tại Việt nam) ngày thứ Bảy 17 tháng 11 năm 2018, phòng
Báo chí Toà Thánh đã công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng
Giám mục Hà Nội của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, đồng thời bổ nhiệm Đức cha
Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, làm Tổng Giám mục Chính toà giáo phận Hà
Nội.
Đây là một minh chứng hồng ân cho đại gia đình Giáo hội Việt Nam. Xin anh chị em dâng
lời chúc tụng Thiên Chúa đã yêu thương quan phòng và an bài cho đoàn chiên của Ngài luôn
có mục tử dẫn dắt.
Trong tình hiệp thông, chúng ta chúc mừng và chung lời tạ ơn với Đức Tổng Giám mục tân
cử và với Tổng Giáo phận Hà nội.
Chúng ta cầu nguyện cho Đức Hồng y Phêrô tràn ngập niềm vui vì được nhìn thấy những hạt
giống ngài đã gieo trồng đang tăng trưởng và đơm hoa kết trái.
Trong khi chờ đợi vị chủ chăn mới, Tòa Thánh đã đặt Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ văn
Thiên làm Giám quản Tông Tòa giáo phận Hải Phòng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các sinh
hoạt của giáo phận Hải Phòng tiếp tục được an hòa và tốt đẹp.
Đức Tổng Giám mục tân cử sẽ tựu chức trong Thánh lễ cử hành lúc 10 giờ sáng ngày thứ ba
18/12/2018 tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội.
Trong khi chờ đợi ngày lịch sử này, tôi mời gọi các thành phần Dân Chúa hãy cầu nguyện
cách đặc biệt để Danh Chúa được cả sáng qua biến cố trọng đại này.
Thân ái trong Chúa Kitô,

+Giuse Nguyễn Chí Linh
Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế
Chủ tịch

