
 
Cáo thỉnh viên án tuyên thánh Cha Px. TBD 
Linh mụcPhêrô Trần-thế-Tuyên. 

 

Minh chứng bản thân Cáo thỉnh Viên 

 

1. Về phía giáo quyền địa phận Cần Thơ:  

(1) Sắc chỉ bổ nhiệm làm Cáo Thỉnh Viên do Dức Cha Stêphanô Tri- bửu -Thiên và 
linh mục chưởng ấn ký ngày 25.8.2011 (bản văn chính thức và hình ảnh chụp chung 
với Đức Cha Thiên)  

(2) Hình ảnh cá nhân tuyên thệ nhậm chức và thi hành nhiệm vụ ngày 5.1.2012  

(3) Hình ảnh trong ngày tuyên thệ (gọi là Grand Opening) của những vị hữu trách: 
Giám Mục địa phận, chưởng ấn, chưởng lý, cáo thỉnh viên, phó cáo thỉnh viên, 
chuyên viên toà án địa phận…(4) Hình ảnh ra mắt với Hội Đồng Giám Mục Giáo tỉnh 
Sàigòn. 

2. Về phía giáo quyền địa phận St. Paul ở Canada, nơi linh mục Trần-thế-
Tuyên đang phục vụ cũng như giáo quyền của những nơi cho phép linh mục Peter 
Trần-thế-Tuyên đến để vận động:  

(1) Celebret – Chứng minh thư là linh mục thật và đang trong tình trạng hợp luật, có 
năng quyền thi hành chức năng linh mục ký ngày 15.7.2015;  

(2) Văn thư Nihil Obstat của Giám Mục Paul Terrio ký ngày 21.5.2013 để cho phép 
linh mục Peter Trần-thế-Tuyên thi hành nhiệm vụ Cáo thỉnh Viên.  

(3) Giám Mục địa phận St. Paul viết 5 lá thư giới thiệu linh mục Peter Trần Thế 
Tuyên với Đức Cha Peter Sartain, Giám Mục Seatlle WA.;Đức Cha Patrick McGrath, 
Giám Mục San Jose; Đức Cha Kevin Vann, Giám Mục Orange; Hồng Y Tổng Giám 
Mục Galveston-Houston, Daniel di Nardo và Toà Tổng Giám Mục Brisbane ở 
Australia. Riêng ở Melbourne, nơi Đức Cha Vincent Nguyễn-văn Long  làm Giám 
Mục phụ tá, thì Ngài biết tôi và rất ái mộ Cha Diệp, nên Ngài đã cho phỏng vấn cũng 
như giới thiệu tôi đến các cộng đoàn công giáo VN ở Melbourne. Rất thành công! 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


