
THÁNH LỄ TẠ ƠN THÀNH LẬP CỘNG ĐOÀN DCCT PHÚ TẢO, HẢI DƯƠNG: 
 

Lúc 9g30 ngày 08/11/2020, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Bề Trên Giám Tỉnh DCCT VN, chủ tế Thánh 
Lễ và nghi thức thành lập cộng đoàn DCCT tại Phú Tảo, thuộc Hạt Hải Dương, Giáo phận Hải Phòng. Cùng đồng 
tế trong Thánh Lễ có Cha Giuse Nguyễn Văn Thông, đại diện Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Cha Giuse Dương 
Hữu Tình, Quản Hạt Hải Dương, Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề Trên DCCT Hà Nội, Quý Cha DCCT và Giáo 
phận. 
 

Tại đây, Thiên Chúa đã an bài gửi đến một vị thừa sai DCCT là cha Giuse Trần Hữu Thanh từ năm 1979. 
Ngài không chỉ lo cho giáo dân trong và ngoài khu vực Hải Dương, mà còn cộng tác đắc lực trong việc thường 
huấn linh mục đoàn của Giáo phận trong những năm tháng khó khăn. Vì công lao của cha cố Giuse và vì nhu cầu 
thiêng liêng tại Giáo phận, Đấng bản quyền Giáo phận Hải Phòng Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên và cha 
Bề Trên Giám tình DCCT VN Giuse Cao Đình Trị đã quyết định thực hiện “hợp đồng chuyển nhận Giáo xứ Phú 
Tảo”, được ký tại Hải Phòng ngày 08 tháng 07 năm 2007. Quyết định: 
 
 “Bản quyền Giáo phận Hải Phòng đồng ý cho DCCT VN thành lập một Tu viện tại Giáo xứ Phú Tảo nhằm 
phục vụ giáo dân tại đây và xúc tiến công cuộc truyền giáo trong vùng, đồng thời giúp giảng tĩnh tâm, giảng Đại 
Phúc và giúp các công tác khác, theo lề luật và đặc sủng của DCCT, khi được các đấng bản quyền yêu cầu”. 
 

Quý cha tại Giáo xứ Phú Tảo đã chọn ngày 24 tháng 10 năm 2020 là ngày thành lập cộng đoàn vì đây 
chính là ngày cha cố Giuse Trần Hữu Thanh qua đời: hạt lúa gieo vào lòng đất, phải mục nát đi, mới sinh nhiều 
bông hạt. Ngày mất của cha cố chính là ngày khai sinh của cộng đoàn. 

Cộng đoàn DCCT Phú Tảo hiện nay có ba thành viên: Cha Bề trên tiên khởi Giuse Nguyễn Văn Hội, 

cha Giuse Nguyễn Ngọc Khánh và cha Vinhsơn Hoàng Thanh Tình. Tin mới nhận được vào đầu tháng 2/2021: 
“giáo họ Trần Nội và khu dân cư Phú Tảo lại có thêm 3 người dương tính Covid. Nhiều người dân Trần Nội trở 
thành F1 và lên đường đi cách ly…” Xin Thiên 
Chúa gìn giữ quý cha và giáo họ trong hoàn cảnh 
thử thánh nầy. 
 


