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Đức Tổng Giám Mục Phaolô đã an nghỉ trong Chúa tại Roma vào sáng sớm 

lúc 4g15 ngày 7 tháng 3 năm 2018 giờ Việt Nam, tức 22g15 ngày 6 tháng 3 năm 2018 

giờ Roma sau khi bị đột quỵ và được cấp cứu tại bệnh viện San Camillo từ trưa hôm 

qua. 

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ 

1. Linh cữu của Đức Tổng sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất  khoảng 19 giờ 15 ngày 

15.3.2018 trên chuyến bay EK 392 của hãng hàng không Emirates từ Rôma – Dubai. 

2. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, Linh cữu sẽ được chuyển về Toà Tổng Giám 

Mục, 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, để dâng lễ phát tang. 

3. Ngày thứ Sáu 16.3.2018, lúc 5 giờ sáng, sẽ di quan ra nhà thờ Chính Toà 

Đức Bà và 6 giờ sẽ có thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho ngài. Sau thánh lễ, anh chị 

em có thể kính viếng ngài. 

4. Từ 8 giờ sáng, các đoàn của Trung Ương, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh bạn 

Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp … sẽ đến kính viếng. Riêng đoàn của Chính phủ sẽ 

đến kính viếng vào lúc 17g30. 

5. 9 giờ sáng, Ngoại giao đoàn đến kinh viếng. 

6. Các đoàn của 5 liên hạt sẽ đi viếng theo lịch đã được chia  (xem cuối trang 2) vì 

thời gian kính viếng không nhiều, nên Ban Tổ chức Tang lễ qui định thời lượng 15 phút/ 

đoàn để khỏi ảnh hưởng đến các đoàn hay nhóm khác. Do đó, chỉ có người đại diện xá 

nhang và rảy nước thánh, không dừng lâu trước Linh cữu và theo một mẫu chung : 

kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, câu Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ …, hát một bài. 



7. Về việc canh thức và cầu nguyện của các đoàn thể Tông Đồ giáo dân tại Hội trường 

Toà Tổng Giám Mục sau lễ phát tang tối thứ Năm, và các Hội Dòng tại Trung Tâm Mục 

Vụ sau lễ 9 giờ tối thứ Sáu 16.3.2018, xin xem cuối trang 2. 

8. Ban Tang lễ xin xác nhận: Toà Tổng Giám Mục không nhận phúng điếu hay đóng 

góp của bất cứ cá nhân, đoàn thể, kể cả các dòng tu trong việc tổ chức tang lễ cho 

Đức Cố Tổng Phaolô của chúng ta. 

Thứ Bảy 17.3.2018 

6 giờ: Phái đoàn của giáo phận Mỹ Tho kính viếng Đức Tổng tại Trung Tâm Mục Vụ. 

8 giờ: Thánh lễ an táng do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Đồng Giám 

Mục Việt Nam chủ tế và Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn giảng lễ. 

Sau Thánh lễ, sẽ di quan vào trong nhà nguyện Tiểu chủng viện Thánh Giuse 

ngày xưa, nay là nhà nguyện của Trung Tâm Mục Vụ, và an táng Đức Tổng Phaolô bên 

cạnh Đức Cố Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức Giám mục phụ tá Luy Phạm Văn 

Nẫm. 

 

Nguồn: Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn - TP.HCM 

 
 


