
Thư ngỏ của Linh mục Phêrô Trần Thế  Tuyên, cáo thỉnh viên 

cho tiến trình tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp gởi quý 
đồng hương Úc Châu 

 

Tôi, linh mục Phêrô Trần thế Tuyên, cáo thỉnh viên, có nhiệm vụ 
phổ biến cho muôn người biết về đức hạnh của Cha Diệp, như 
một ứng viên cho án tuyên thánh đã được Giáo quyền Cần Thơ 
chính thức thiết lập và Toà Thánh chấp thuận cho thực hiện. 

Cha Phanxicô Xaviê Trương bửu Diệp bị giết chết ngày 12.3.1946 
lúc 47 tuổi. 

Lễ giỗ đầu tiên được Cha Antôn Vũ xuân Vinh tổ chức vào tháng 
3 năm 1982. 

Từ ngày đó, bà con lương giáo, từ Nam chí Bắc đến với Cha Px. 
TBD. ở Tắc Sậy mỗi ngày thêm đông. Hiện tại, đã lên đến 500 
người một ngày và chính quyền tỉnh Bạc Liêu đã nhìn nhận Tắc 
Sậy là khu du lịch tâm linh. 



Ngày 25.8.2011 Đức Cha Stêphanô Tri bửu Thiên , Giám Mục Cần 
Thơ đã chính thức mở án tuyên thánh cho Cha Px. Trương bửu 
Diệp. Gần đây, ngày 31.10.2014, bộ Tuyên Thánh ở Rôma đã 
tuyên bố  “không có gì ngăn trở” cho việc thực hiện tiến trình 
tuyên thánh và đã gọi Cha Px. TBD là Đầy Tớ Chúa. 

Người Việt Nam trong nước đến với Cha Px. TBD. Người Việt 
Nam hải ngoại tỏ lòng ái mộ Cha Px. TBD một cách rất chân tình: 
Có người về thăm quê hương và đến viếng mộ Cha; Có nhiều 
nhóm người thiện chí và vô vị lợi đã thành lập hội “Ái Mộ Cha 
Px. Trương bửu Diệp” ở nơi địa phương mình để nhận thỉnh 
nguyện thư cho tiến trình tuyên thánh của Đầy Tớ Chúa cũng 
như để phổ biến những ơn lành Chúa ban cho muôn người qua 
lời cầu bầu của Cha. 

Tôi muốn nói đến Hội Ái Mộ Cha Px. Trương bửu Diệp ở 
Adelaide, Nam Úc. Hội mới được thành lập gần một năm qua, do 
nhóm anh chị em thiện chí và nhiệt tâm muốn phổ biến về gương 
sáng đạo đức và dũng khí hy sinh chết cho đàn chiên của Cha 
Px. Trương bửu Diệp. 

Cần nhiều người đến với Cha Px. TBD. Cần nhiều người phổ 
biến rộng rãi ơn lành của Cha… để tiến trình tuyên thánh sớm 
kết thúc thành công và Cha được vào danh sách các thánh trong 
Giáo Hội Công Giáo. 

Tuần báo Adelaide, một phương tiện truyền thông đại chúng là 
phương tiện tốt để chúng ta phổ biến và thu thập những chứng 
từ, chứng tích về ơn lành của Cha Px. TBD. Xin cám ơn tuần báo 
Adelaide đã cho một chỗ quảng bá về Cha Px. TBD. Xin mời quí 
bà con hưởng ứng, không chỉ đọc những thông tin mà còn loan 
truyền những ơn lành, ơn lạ đã nhận được qua lời cầu bàu của 
Cha thánh. 

Xin tiếp tay ủng hộ trong phương diện truyền thông bổ ích nầy. 

Lm. Phêrô Trần thế Tuyên, 

cáo thỉnh viên án tuyên thánh Cha Px. TBD. 


