
TIỂU SỬ CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƢƠNG BỬU DIỆP. 

 

Tiểu sử Linh Mục Phanxicô Xaviê Trƣơng Bửu Diệp. 

Cha Phanxicô Trƣơng Bửu Diệp sinh ngày 01-01-1897, một tháng sau đƣợc 

Cha Giuse Sớm, rửa tội ngày 02-02-1897 tại họ đạo Cồn Phƣớc, nay thuộc ấp 

Mỹ Lợi, xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

Cha ngài là Micae Trƣơng Văn Đặng. Mẹ ngài là Lucia Lê Thị Thanh. Gia 

đình sinh sống tại họ đạo Cồn Phƣớc tỉnh An Giang. 

Năm 1904, lúc ngài 7 tuổi thì mẹ mất. Cha ngài dời gia đình lên Battambang 

bên Campuchia, sinh sống bằng nghề thợ mộc. Tại đây, thân phụ ngài tục 

huyền với bà Maria Nguyễn thị Phƣớc, sinh năm 1890, quê gốc tại Mỹ Luông, 

Chợ Mới, An Giang. Kế mẫu đã sinh cho ngài ngƣời em gái tên là Trƣơng thị 

Thìn (1913), hiện còn sống tại họ đạo Bến Dinh, xã Tân Hòa, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp. 



Năm 1909, cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền gửi ngài vào Tiểu chủng viện Cù lao 

Giêng, xã Tấn Mỹ, Chợ Mới tỉnh An Giang. Học xong tại Tiểu chủng viện, 

ngài lên Đại chủng viện Nam Vang, Campuchia, (lúc đó các họ đạo An Giang, 

Châu Đốc, Hà Tiên trực thuộc giáo phận Pnom Penh, Campuchia). 

Năm 1924, sau thời gian tu học, ngài đƣợc thụ phong linh mục tại Nam Vang 

dƣới thời Đức Cha Chabalier ngƣời Pháp. Lễ vinh quy và mở tay đƣợc tổ 

chức tại nhà ngƣời cô ruột là bà Sáu Nhiều, tại họ đạo Cồn Phƣớc. 

Từ năm 1924-1927, ngài đƣợc bề trên bổ nhiệm làm Cha phó họ đạo Hố Trƣ, 

một họ đạo của ngƣời Việt sinh sống tại tỉnh Kandal, Campuchia. Từ năm 

1927-1929, ngài về làm giáo sƣ tại Tiểu chủng viện Cù lao Giêng tỉnh An 

Giang. 

Tháng 03 năm 1930, ngài về trông nom họ đạo Tắc Sậy, quận Giá Rai, tỉnh 

Bạc Liêu. Trong những năm làm cha sở, ngài quan hệ, giúp đỡ, thành lập 

nhiều họ đạo khác tại các vùng phụ cận nhƣ: Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu 

Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò, Rạch Rắn. 

Hoàn cảnh xã hội nhiễu nhƣơng những năm 1945-1946, chiến tranh loạn lạc, 

bà con đồng bào di tản, Cha Bề Trên địa phận Bạc Liêu là Phêrô Trần Minh 

Ký và cả các cha ngƣời Pháp cũng khuyên ngài lên Bạc Liêu lánh mặt, khi 

nào tình hình yên ổn thì sẽ trở lại họ đạo Tắc Sậy, nhƣng ngài trả lời: “Tôi 

sống giữa đàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên, không đi đâu 

cả”. 

Ngày 12-03-1946, ngài bị bắt cùng với trên 70 chức sắc và giáo dân tại họ đạo 

Tắc Sậy, bị lùa đi và nhốt tại lẫm lúa nhà ông giáo Sự ở Cây Dừa. Ngƣời ta 

định giết tất cả nhƣng ngài nói chính ngài là chủ chăn các con chiên đó, vậy 



xin chết thay cho các con chiên của ngài. Họ chấp nhận. Mọi ngƣời đƣợc thả 

còn ngài thì bị đem đi thủ tiêu. 

Những ngƣời trong họ đạo kể rằng đêm hôm ấy ngài về báo mộng cho các vị 

chức sắc trong họ đạo biết chỗ họ ném xác ngài, trong cái ao nhà ông giáo Sự. 

Các vị đến nơi đƣợc báo mộng thì vớt đƣợc xác ngài đã bị chặt đầu với một 

vết chém ngang cổ chỗ gần mang tai, có ba vết chém khác trên mình. Thân 

xác ngài không hiểu sao bị lột hết quần áo, trần trụi nhƣ Chúa Giêsu trên 

thập giá, nhƣng hai tay vẫn chắp trƣớc ngực nhƣ đang cầu nguyện. 

Thi hài Cha Phanxicô Trƣơng Bửu Diệp đƣợc các vị chức sắc lén đƣa xác ngài 

về chôn bí mật trong phòng thánh nhà thờ Khúc Tréo họ lẻ của Tắc Sậy. Nhƣ 

vậy ngài đã tử vì đạo vào ngày 12 tháng 03 năm 1946, nhằm ngày mồng 09 

tháng 02 năm Bính Tuất. 

Đến năm 1969,  hài cốt Cha đƣợc dời về nhà thờ Tắc Sậy, nơi Cha đã thi hành 

nhiệm vụ mục tử một cách trung thành trong suốt 16 năm. 

Ngày 4.3.2010, Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám Mục địa phận Cần 

Thơ đã chủ sự thánh lễ di dời hài cốt Cha Phanxicô vào phần mộ khang trang 

mới đƣợc xây dựng. 

Ngày nay, Trung Tâm hành hƣơng Cha Phanxicô Trƣơng Bửu Diệp thu hút 

nhiều bà con lƣơng giáo. Từ Bắc chí Nam Việt Nam và cả ở hải ngoại, không 

ai là không biết Cha. Ai cũng đến nhờ Cha giúp đỡ.  Hàng năm vào dịp lễ giỗ 

của Cha, ngày 12.3 vô số ngƣời đến với Cha. “Cha Phanxicô Trƣơng bửu Diệp 

có  lòng nhân ái với mọi ngƣời, cả lƣơng giáo. Ai cũng yêu thƣơng Cha! 



Ngày 25.8.2011, Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám Mục địa phận Cần 

Thơ ban sắc chỉ cho chính thức bắt đầu tiến trình tuyên phong chân phƣớc 

cho Cha Phanxicô Xaviê Trƣơng bửu Diệp. 

Và đến ngày 3 tháng 9 năm 2013 Đức Giám mục Cần Thơ đã gởi 1 văn thƣ 

đến toà thánh để hỏi xem có trở ngại gì không trong việc xúc tiến hồ sơ tuyên 

thánh cho cha Diệp. 

Thì đến ngày Ngày 31 tháng 10 năm 2014 vừa qua, Đức Cha Stêphanô Tri 

Bửu Thiên, Giám mục Cần Thơ nhận đƣợc văn thƣ của Thánh bộ Tuyên 

Thánh tại Rôma bằng tiếng La Tinh. 

Nội dung thƣ là để trả lời cho văn thƣ của Giám Mục Cần Thơ yêu cầu Tòa 

Thánh cho biết về những trở ngại có thể có trong việc tiến hành hồ sơ tuyên 

Thánh cho Cha Diệp. Văn thƣ trả lời của Tòa Thánh tuyên bố: 

“NIHIL OBSTAT” (KHÔNG CÓ GÌ NGĂN TRỞ). 

Văn thư của Thánh bộ Tuyên Thánh tại Rôma 

Đây vừa là tin vui cho Giáo phận Cần Thơ, cho Giáo Hội Việt Nam và cho cả 

Giáo Hội hoàn vũ.Đồng thời cũng là một thử thách lớn rất cần ơn trợ lực của 

Chúa cũng nhƣ sự tham gia đóng góp của mọi ngƣời bằng lời cầu nguyện, 

bằng việc nâng đỡ tinh thần và vật chất. Hãy luôn vững tin rằng: Không gì là 

không có thể với Thiên Chúa. Hãy cùng nhau mạnh dạn tham gia làm việc 

Chúa! 

 


