Đức  Hồng  Y  W.  Eijk,  Tổng  Giám  Mục  Tổng  Giáo  Phận  Utrecht  Bổ  
Nhiệm  linh  mục  Phaolô  Phạm  Đình  Hiện  MHM,  Tân  Quản  nhiệm  
Giáo  xứ  Nữ  Vương  Các  Thánh  Tử  Đạo  ViệtNam,    Hòa  Lan  
Kính  thưa  quý  Cha,  quý  Tu  sĩ,  quý  Ông  Bà  và  Anh  Chị  
Em,  
Trong  niềm  vui  tạ  ơn  Thiên  Chúa,  Ban  Điều  Hành  Giáo  
Xứ  chúng  con  vui  mừng  thông  báo  đến  quý  Cha,  quý  Tu  
sĩ,  quý  Ông  Bà  và  Anh  Chị Em.  Tổng  Giáo  phận  Utrecht  
đã  bổ  nhiệm  linh  mục  Phaolô  Phạm  Đình  Hiện  thuộc  Tu  
Hội  Truyền  Giáo  Thánh  Giuse  làm  linh  mục  Quản  Nhiệm  
Giáo  xứ  Nữ  Vương  Các  Thánh  Tử  Đạo  Việt  Nam  tại  Hòa  
Lan  bắt  đầu  từ  ngày  01  tháng  3  năm  2018 .  Thay  mặt  Ban  
điều  hành  Giáo  xứ  chúng  con  xin  kính  chào  đón  và  chúc  
mừng  Cha  Phaolô.    
Nguyện  xin  Thiên  Chúa  ban  cho  Cha  Phaolô    nhiều  sức  khỏe    và  xin  Chúa  Thánh  Thần    luôn  
soi  sáng  và  ban  đủ  ơn  thánh  để  Cha  chu  toàn  trách  nhiệm  mà  Thiên  Chúa  đã  trao  ban.
Nghi  thức  nhận  chức  Quản  nhiệm  sẽ  được  tổ  chức  vào  ngày  Đại  lễ  Mừng  Chúa  Phục  Sinh  
ngày  01-‐‑04-‐‑2018,  lúc  15g00  tại  Thánh  đường  Heilige  Hart  van  Jesus,  tại    Vinkeveen.    
Mgr.  drs.  H.W.  Woorts,  Đức  Giám  Mục  Phụ  Tá  sẽ  chủ  tế    Thánh  lễ    và  sẽ  công  bố    Bài  Sai  của  
Đức  Hồng  Y    W.  Eijk  cho  cộng  đoàn  trong  nghi  thức  trao  sứ  vụ  mục  tử  cho  Linh  Mục  tân  
Quản  Nhiệm.    
Ban  điều  hành  Giáo  xứ  chúng  con  xin  được  thông  báo  và  chia  sẻ  đến  với  quý  Cha,  quý  Tu  sĩ,  
quý  ông  bà  và  anh  chị  em,  lá  thư  của  Đức  Giám  Mục  Phụ  tá  Utrecht  gửi  cho  Ban  Điều  Hành  
Giáo  xứ  (xin  xem  bản  đính  kèm).  
Trân  trọng  thông  báo  
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