
Tổ chức hợp luật và cần thiết 
 Chúng tôi được nghe rất nhiều ý kiến xây dựng như: Muốn khấn nguyện xin ơn hay muốn 
đóng góp cho án tuyên thánh, không biết chỗ đâu mà đến. Muốn biết cặn kẽ hơn xem án tuyên thánh 
tới đâu rồi… không biết ai mà hỏi….Văn Phòng cáo Thỉnh, người chịu trách nhiệm lo án tuyên 
thánh cho Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, có bổn phận thoả đáp nhu cầu chính đáng này. 
  
 Nên chúng tôi có những tổ chức và nơi chốn như sau: 
 
1. Văn Phòng Cáo Thỉnh án tuyên thánh trung ương: 
  

1) Nhân sự: 
 Cáo thỉnh viên: linh mục Phêrô Trần thế Tuyên – Alberta – Canada 
 Phó Cáo thỉnh Viên kiêm thủ quỹ:  linh mục Tôma Nguyễn hoàng Diệu - AB. Canada. 
 Thư Ký: Thầy Micae Ngô văn Phúc – sẽ là linh mục vào tháng 6.2016. 

Ban vận động: (1) lm. Dom. Vũ đình Luận – Alberta – Canada; (2) lm.Augustinô Nguyễn  
huy Hoàng – Sakaschewan – Canada; (3) Thầy Sáu Dom. Đỗ duy Trinh – BC.Canada; (4) 
Thầy Louis Đỗ ngọc Tuyến – Little Rock AR. USA. 
Ban Truyền thông: (1) linh mục Phanxicô Phan đức Quốc Khải, Alberta, Canada; (2) Thầy 
GB. Nguyễn văn Hến – gốc Tắc Sậy – hiện tu học ở Canada. 

  
 2) Địachỉ: 15713 – 95 Ave. Edmonton – AB. T5P 0A3 – Canada 
  
 3) Số phone: Cha Tuyên 780 554 6094 Email: petertuyentran@gmail.com 
  Số phone Cha Diệu 780 201 9355 Email: tomadieu@hotmail.com 
 
 4) Trương mục ngân hàng (Account): VPCT an tuyen thanh TBD 
  Muốn gửi trực tiếp, tiền Canada: 8048 – 5223209 -Tiền Mỹ: 8048 7301816 
 
2.  Văn Phòng Cáo Thỉnh án tuyên thánh – Nam Cali – USA. 
 1) Nhân sự: 
 Đại diện: Phêrô Nguyễn văn Học 
 Hai phó đại diện: Nội vụ và Ngoại vụ (Xin anh Học mời) 
 Thư Ký: (Xin anh Học mời) 
 Thủ quỹ: (Xin anh Học mời) 
 Ban tiếp tân (3 người) (Xin anh Học mời) 
 Ban truyền thông (2 người lo Email, website, in ấn tài liệu) - (Xin anh Học mời) 
  
 2) Địa chỉ: Xin tìm văn phòng và cung cấp địa chỉ trước khi in tập thánh lễ giỗ. 
  
 3) Số phone và Email: tất cả nhân viên văn phòng. 
 
 4) Trương mục ngân hàng (Account): VPCT an tuyen thanh TBD 
  Muốn gửi trực tiếp…… 


