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Lịch Sử Giáo Phận Phát Diệm (1901-2001)

“...qua tác phẩm lịch sử này,
hậu thế có thể học được lòng 
nhiệt thành xây dựng giáo phận 
của các bậc tiền bối khởi từ 
những bước khởi đầu nhỏ bé và 
khó khăn; và từ những 
hạt cải nhỏ bé, Chúa đã làm cho hạt cải nhỏ bé, Chúa đã làm cho 
giáo phận dần dần phát triển 
thành cây to lớn.”

(Lời dẫn nhập của Đức Ông
Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ)

(Lời giới thiệu của Đức TGM
Giuse Nguyễn Năng)

“Ôn lại các giai đoạn lịch sử,
nhân dịp Giáo phận cử hành 
3 đại lễ :
Trăm năm Nhà thờ Chính tòa
Phát Diệm (1891-1991), 
trăm năm ngày Cụ Sáu Trần Lục
tạ thế (1899-1999) và tạ thế (1899-1999) và 
một trăm năm thành lập 
Giáo phận Phát Diệm (1901-2001),
con cái Phát Diệm hết lòng
tạ ơn Thiên Chúa toàn năng đã
bảo toàn Giáo phận, tạ ơn 
Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy của
Nhà thờ Chính tòa, tạ ơn Nhà thờ Chính tòa, tạ ơn 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
nhất là 11 vị Thánh của Giáo Phận.”

“Sau cùng, vì lợi ích chung của 
cộng đoàn dân Chúa trong toàn 
Giáo phận, vì lòng kính trọng và biết ơn
Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ,
chúng tôi hân hạnh giới thiệu với
quý độc giả kì tái bản cuốn
Lịch Sử Giáo phận Phát Diệm. Lịch Sử Giáo phận Phát Diệm. 
Hy vọng quý độc giả đón nhận và 
đọc cuốn sách này, hầu hiểu biết thêm
về lịch sử Giáo phận nhà.  
Sách Luận Ngữ,thiên Vi Chính có câu: 
“Ôn cố nhi tri tân,khả dĩ vi sư hĩ” 
(xem lại cái cũ mà biết cái mới thì 
có thể làm thầy được). Thật vậcó thể làm thầy được). Thật vậy, 
đọc sách này, chúng ta “xem lại cái cũ”, 
tức là chúng ta biết lịch sử Tin Mừng 
được truyền đến đây bao giờ, 
cha ông chúng ta đã đón nhận, 
đã sống và làm chứng cho Tin Mừng 
ra sao, để rồi chúng ta“biết cái mới”, 
tức là chúng ta biết tiếp nối cha ông tức là chúng ta biết tiếp nối cha ông 
mà giữ vững và phát huy đức tin, 
đồng thời, làm chứng và rao giảng
Tin Mừng cho anh chị em chung quanh
chưa biết đạo thánh Chúa.
Làm thế, không phải để chúng ta
“làm thầy” ai cả, mà chỉ để làm 
sáng danh Thiên Chúa và để sáng danh Thiên Chúa và để 
xứng đáng làm con cái Ngài mà thôi.”

(Lời giới thiệu của 
Ban Truyền thông Phát Diệm)


