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Kính thưa các Đấng Bậc Giáo Sĩ có thẩm quyền trong Giáo Hội Công Giáo: Giám Mục, Linh Mục.  

Kính thưa quí tu sĩ nam nữ.  

Kính thưa quí ân nhân tiến trình tuyên thánh Cha Px. Trương Bửu Diệp không phân biệt tôn giáo.  

Kính thưa quí độc giả mạng lưới điện toán www.chadiepucchau.com 

  

Với tư cách Cáo Thỉnh Viên án tuyên thánh Cha Px. Trương Bửu Diệp và là Giám Đốc của mạng lưới điện 

toán này, tôi xin ngỏ lời cùng tất cả như sau:  

 

Mục đích thành lập mạng lưới điện toán www.chadiepucchau.com là để:  

(1) Thông tin chính thức và xác thực về Đầy Tớ Chúa Cha Px. Trương Bửu Diệp và tiến trình tuyên thánh.  

(2) Kêu gọi tất cả: Giáo sĩ, tu sĩ, ân nhân và độc giả tham gia vào tiến trình nầy bằng: Cầu nguyện, cung cấp 

chứng từ, chứng tích về đức hạnh của Cha Px. Trương Bửu Diệp cũng như yểm trợ tài chánh nếu hoàn cảnh 

cá nhân cho phép.  

Và (3) để làm vinh danh Thiên Chúa, làm rạng danh dòng máu anh hùng Việt Nam và mang ích lợi cho đời 

sống tinh thần của mọi người.  

 

Để thực hiện mục đích trên, với tư cách là linh mục Cáo Thỉnh Viên và là Giám Đốc của chương trình thông 

tin này, bản thân tôi và Ban Điều Hành mạng lưới phải tuân thủ ba nguyên tắc sau:  

(1) Chỉ phổ biến những thông tin xác thực. Vì Chúa là đường, là sự thật và là sự sống (Gioan 14.6)  

Chúng ta là con Chúa và là môn đệ của Chúa chúng ta không được phép “nói xạo”  

(2) Chỉ phổ biến những thông tin gây tình bác ái yêu thương. Vì “Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu 

thương!” (Gioan 13.34-35) Tuyệt đối tránh đả kích, hiềm khích hay đi ngược tinh thần bác ái và  

(3) Chỉ phổ biến những thông tin mang ích lợi cho đời sống con người nói chung và cho phần rỗi các linh hồn 

nói riêng.  

 

Mong quí Giáo Sĩ có thẩm quyền, quí tu sĩ nam nữ, quí ân nhân và quí độc giả đón nhận những cố gắng phục 

vụ tiến trình tuyên thánh Cha Px. Trương Bửu Diệp trên mạng lưới diện toán này.  

 

Cầu Chúa ban muôn ngàn ơn lành cho tất cả chúng ta qua lời cầu bầu của Cha Px. Trương Bửu Diệp rất đáng 

tuyên thánh trong tương lai gần.  

 

 

Chào thân ái trong Chúa Kitô.  

 

 

 

 

 

Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên, JCL.  

Cáo Thỉnh Viên Giám Đốc 
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