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Đức cha David Monroe - nguyên giám mục Kamloops- 

và Đức Tân giám mục Giuse Nguyễn Thế Phương 
  

WHĐ (02.06.2016) – Ngày 01 tháng Sáu 2016 Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Thế Phương -Tổng đại diện 
Tổng giáo phận Vancouver (Canada)-, làm Giám mục chính toà giáo phận 
Kamloops, Canada, thay thế Đức cha David Monroe, mãn nhiệm theo giáo 
luật (75 tuổi). Đức cha Monroe đã coi sóc giáo phận Kamloops từ năm 
2002, và cũng như vị giám mục kế nhiệm, ngài cũng là nguyên Tổng đại 
diện của Tổng giáo phận Vancouver. 

Đức Tân giám mục Nguyễn Thế Phương sinh ngày 25 tháng 3 năm 
1957 tại Việt Nam, là anh cả trong một gia đình có 10 anh chị em. Từ năm 
1969, học Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh ở Ban Mê Thuột. Ngài từng bị bắt 
giam hai lần vì dạy giáo lý. Sau đó vượt biên đến Palawan, Philippines và 
sống ở trại này một năm. Năm 1987 đến Vancouver, Canada và làm thợ 
sơn để có tiền học tiếng Anh vì khi đến Canada ngài không hề biết một 
chữ tiếng Anh. Sau đó, học triết học tại Chủng viện Chúa Kitô Vua ở 
Mission, British Columbia và học thần học tại Chủng viện thánh Phêrô ở 
London, Ontario. Thụ phong linh mục ngày 30 tháng Năm 1992 cho Tổng 
giáo phận Vancouver. 
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Sau khi chịu chức linh mục, ngài đã đảm nhận các chức vụ: phó xứ các 
giáo xứ: Thánh Giuđa ở Vancouver (1992-1993), Đức Mẹ Vô Nhiễm ở 
Delta (1993-1995) và Thánh Thể ở Vancouver (1995-1997); chánh xứ các 
giáo xứ: Đức Mẹ Thương xót ở Burnaby (1997-2001) và Thánh Anrê ở 
Vancouver (2001-2010); Giám đốc đặc trách ơn gọi linh mục (2010-2013); 
Tổng đại diện (từ năm 2013). 

Một người em trai của ngài cũng là linh mục của giáo phận của 
Hamilton, Ontario, và hai người em gái là nữ tu. 

Đức cha J. Michael Miller, CSB, Tổng giám mục Vancouver đã chúc 
mừng giáo phận Kamloops có một Tân giám mục là một vị giảng thuyết lôi 
cuốn, một người có tinh thần phục vụ và cổ vũ mạnh mẽ cho ơn gọi linh 
mục và tu sĩ. Đức cha Miller nói: “Sự cống hiến của ngài cho chức linh mục 
là hết sức phong phú: từ việc thành lập Nhà Vianney (dành cho các thanh 
niên phân định ơn gọi linh mục), phát hành tờ thông tin về đời sống linh 
mục và tu sĩ, đến việc mở triển lãm về ơn gọi, ngài thực sự đã làm hết 
mình để cổ vũ ơn gọi linh mục. 

Đức cha Miller nói ngài rất tiếc vì mất một người bạn và người đồng 
sự, nhưng “giáo phận Kamloops sẽ được hưởng nhiều ơn ích từ vị mục tử 
tận tuỵ, thương người và có tinh thần cầu nguyện này. Là người đã thực 
sự chịu bách hại vì đức tin, Đức Tân giám mục sẽ là tấm gương khích lệ 
người Kitô hữu can đảm làm chứng trong thế giới của chúng ta”. 

Ngày lễ tấn phong Tân giám mục Kamloops chưa được ấn định. 

Minh Đức - WHĐ 

******************* 

Kinh thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ, 

Trong số những người thân của chúng ta 

Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng 
email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này... 

Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến thông tin này 
bằng email hoặc in ra, photocopy và gởi cho người thân của Quý vị. 

Đặc biệt xin gởi cho những ai chưa có sử dụng internet 

Xin chân thành cám ơn 
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