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  Kính g i quí Đấng bậc hữu trách và có thẩm quyền tôn giáo vùng Nam Úc. 

Kính g i quí Ông Bà, anh chị em có lòng với vi c vậ  động tuyên thánh cho  

CHA PHAXICÔ XAVIER TRƯƠNG BỬU DIỆP 
 

Re. VĂN THƯ BỔ NHIỆM: ÔNG ANTÔN NGUYỄN NGỌC CƯỜNG, ĐẠI DIỆN 

VĂN PHÒNG CÁO THỈNH VIÊN CHO ÁN TUYÊN THÁNH CHA PX. TRƯƠNG 

BỬU DIỆP VÙNG NAM ÚC. 
 

Kính t    q í đấng bậc hữu trách và quí Ông Bà Anh Chị em không phân bi t tôn giáo. 

   Tôi là Linh Mục Phêrô Trần Thế Tuyên, cáo th            t y   t           .        

 B u Di p đ ợ  Đức Cha Stêphanô Tri B u Thiên, Giám Mục Cầ     , bổ nhi m ngày 25 tháng

 8   m 2011. Đ ợc Hộ  Đồng Giám Mục Giáo T nh Sàigòn nhìn nhận ngày 29.12.2011. Hội 

 Đồng Giám Mục Vi t N m đồng thuận thực hi n tiến trình tuyên thánh ngày 9-13.4.2012 trong 

 Hội Nghị    ờng Niên Kỳ I.      ũ   đã đ ợc Cha Philip Marshall, tổ   đại di n TGP. 

 Adelaide tiếp đó   à lắng nghe về tiến trì   t y   t           .          u Di p ngày 

 24.6.2015. 

Nam Úc đó   một vài trò rất quan trọ   t            t ì    ậ  động tuyên thánh nầy 

qua Hội Ái Mộ                             u Di p, đ ợc một nhóm anh chị em thi n chí tự 

nguy   đảm nhận trách nhi m vì lòng kính mến Chúa và vì ích lợi cho phần rỗi các linh hồn 

d ới sự ch  đạo của tôi, Cáo Th nh Viên. N     t   k     t ể có mặt t  ờ     y   để tiếp xúc 

với giáo quyề   ũ        ới bà con để thực hi n những sinh hoạt cần thiết cho tiến trình tuyên 

thánh. Nên hôm nay, tôi xin chính thức bổ nhi m: 

  

 ÔNG ANTÔN NGUYỄN NGỌC CƯỜNG LÀM ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG CÁO THỈNH 

VIÊN CHO ÁN TUYÊN THÁNH CHA PX. TRƯƠNG BỬU DIỆP VÙNG NAM ÚC VỚI 

NHIỆM KỲ HAI NĂM BẮT ĐẦU NGÀY 1.7.2015 

 

Tôi hoàn t à  t   t ởng Ông Antôn Nguyễn Ngọ    ờng với l    đạ  đức trung thực và 

nhi t tâm phục vụ cho vinh quang Thiên Chúa.Tôi hy vọng Ông Antôn Nguyễn Ngọ    ờng, 

   ời có uy tín cá nhân, có tình cảm chân thành và có khả      t ếp xúc với mọ     ời, sẽ là một 

đại di n xứ   đ     à m       ề  t à                p          h nh Viên ở Nam Úc, nhờ 

     ú   à   ờ sự hợp tác của anh chị em trong Hội Ái Mộ Cha Px. TBD ở Nam Úc.  

Kính mong quí Đấng bậc hữu trách và quí bà con có lòng vớ        .          u Di p  

vu  l    đó    ận Ông   ờng t         t   đại di n này. 

 

Kính báo và cầ           ú  t ật dồ  dà  t    q í Đức Cha, quí Cha và quí bà con. 

 

 

 
+ Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên, cáo th nh viên 
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