
Ngöôøi Muïc Töû toát laønh hieán maïng soáng mình vì ñoaøn chieân

Trang nhaø tröông böûu dieäp

Kính thöa quí ñoàng höông

 Ngaøy 12/03 nöõa laïi saép ñeán!  Moät ngaøy töôûng chöøng nhö moïi 
ngaøy, nhöng ñoái vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam, thì ngaøy naøy 
laïi laø moät ngaøy raát ñaëc bieät: kyû nieäm bieán coá ngöôøi con trung thaønh 
Phanxicoâ Xavier Tröông Böûu Dieäp ñaõ  hy sinh chính thaân mình cho 
Thieân Chuùa, ñaõ töï nguyeän cheát  thay cho gaàn 100 con chieân cuûa mình 
vì danh Chuùa vaø vì  Ñöùc Tin.

  Theo baûn naêng töï nhieân cuûa con ngöôøi thì ai cuõng luoân baûo veä, 
níu keùo söï soáng cuûa mình baèng baát cöù giaù naøo. Nhöng khi moät ngöôøi 
vôùi yù thöùc töï do, ñaõ hy sinh maïng soáng mình cho moät lyù töôûng cao caû 
hay vì ñoàng loaïi, thì phaûi laø ngöôøi coù ñôøi soáng tinh thaàn phi thöôøng, noùi 
khaùc ñi ngöôøi ñoù phaûi coù moät cuoäc ñôøi ñaïo haïnh thaät cao caû vaø  tình 
yeâu troïn veïn nhaát vì “khoâng coù tình yeâu naøo lôùn lao hôn ngöôøi ñaõ hieán 
maïng soáng mình cho ngöôøi mình yeâu”.

 Neáu xeùt theo khía caïnh cöùu ñoä, thì ngaøy naøy cuõng raát ñaëc bieät 
vì khi xöa Thieân Chuùa chæ ñoøi oâng Abraham coù 10 ngöôøi laønh thaùnh 
ñeå cöùu thaønh Sodoma (Gen.18:22-32), ngaøy nay xaõ hoäi suy ñoài cuõng 
ñang caàn ñeán nhöõng taám göông hy sinh laønh thaùnh nhö cha Tröông 
Böûu Dieäp ñeå laøm dòu ñi nhöõng ñau thöông maø con ngöôøi trong xaõ hoäi 
ngaøy nay ñang phaûi gaùnh chòu.

 Hoäi xin traân troïng vaø tha thieát kính môøi toaøn theå quí ñoàng höông 
Löông cuõng nhö Giaùo ñeán tham döï Leã Gioã vaøo:

Luùc 6 giô 30 chieàu ngaøy  Thöù Naêm 09/03/2017
taïi nhaø thôø Thaùnh Maximilian Kolbe 

soá 85 Rosewater Tce,  Ottoway SA 5013

Ngaøy Gioã khoâng theâm coâng ñöùc naøo cho Cha Dieäp, nhöng laïi raát ích  
lôïi cho chuùng ta, vì trong dòp naøy chuùng ta coù theå taï ôn hoaëc xin ôn 
Chuùa qua lôøi caàu baàu cuûa Ngaøi veà nhöõng ñieàu gì mình ñang caàn cho 
ñôøi soáng tinh thaàn cuõng nhö vaät chaát. Phaûi chaêng ñaây laø thôøi ñieåm  maø 
Chuùa duøng Ngaøi  ñeå ban phaùt ôn laønh cuûa Thieân Chuùa cho nhöõng ai tin 
töôûng vaø caäy troâng.  Hôn nöõa vôùi ñoâng ñaûo ngöôøi hieäp thoâng, theâm lôøi 
caàu nguyeän, tin töôûng thì tieán trình tuyeân thaùnh Cha Dieäp sôùm coù ngaøy 
thaønh töïu, laøm raïng danh ñaát nöôùc, daân toäc vaø Giaùo hoäi Vieät Nam vaäy.
 
HOÄI AÙI MOÄ 
CHA PHANXICOÂ XAVIER TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP NAM UÙC
 
KÍNH MÔØI

Hoäi tröôûng : Nguyeãn Ngoïc Cöôøng

Email: chadiepucchau@gmail.com
www.chadiepucchau.com

THÔØI GIAN: 6.30 PM 
THÖÙ NAÊM NGAØY 09/03/2017

ÑÒA ÑIEÅM:
Nhaø thôø St Maximilian Kolbe 

 
85 Rosewater Tce 
Ottoway SA 5013
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ÑOAØN CON NAM UÙC BEÂN CHA DIEÄP

Vâng, mỗi năm lễ giỗ cha Phanxico Trương Bửu Diệp lại về, ngày 12/03 
hằng năm. Như một ngày hội lớn, hay đúng nghĩa hơn là một phép lạ tái 
diễn, nhờ lời bầu cử của vị tôi tớ trung tín cha Phanxico – xavie Trương Bửu 
Diệp, dòng người từ Nam chí Bắc, từ Đông chí Tây, từ quốc nội cũng như 
hải ngoại, mọi người đều tuôn đổ về Tắc Sậy (chẳng kể lương, giáo, thậm chí 
có cả nhiều đảng viên và rất đông các vị giám mục, về để kính viếng, để dâng 
Thánh Lễ), một địa danh hẻo lánh, xa xôi của miền sông nước nam bộ, mà 
người ta quen gọi là Miền Tây.

Như vậy, chúng ta thấy, sự kiện nầy xảy ra hằng năm, trong trật tự, trong 
nghiêm túc và trong bình an, như thế, không phải là một phép lạ sao? Vâng, 
hỏi là trả lời.

Vâng, thưa quý vị, mỗi tâm hồn hướng về Thiên Chúa là mỗi bài ca, lời thơ 
dâng lên Thiên Chúa, nhưng nhờ trung gian của Đức Trinh Nữ Maria, hay 
của các vị thánh. Cha Phanxico Trương Bửu diệp chưa được giáo hội chính 
thức tuyên phong, nhưng chúng ta tin rằng một ngày rất gần, giáo hội sẽ 
dùng quyền tối cao đại diện dân thánh để tuyên thánh cho cha Diệp.

Vâng, mỗi người tin hữu Việt Nam, đặc biệt mọi thành phần tin ngưỡng, sắc 
tộc, chức sắc đạo đời đều mong mỏi điều ấy. Trong khi chờ đợi ngày hồng 
phúc xảy ra cho cha Diệp và cho tất cả chúng ta, chúng ta hãy cầu nguyện 
nhiều cùng Thiên Chúa là Cha nhân lành và cha Diệp chắn chắn sẽ bầu cử 
nhiều, không những cho chính ngài, mà là cho tất cả chúng ta không phân 
biệt lương, giáo. Chúng ta có tin như vậy không? Nếu tin, chúng ta hãy cùng 
thể hiện niềm tin của mình. Vì Chúa Giêsu nói: “Ai TIN (và xin) sẽ được …” 
( Mt 21. 22 ; Mc 11 , 23-24).

Điều đặc biệt:  cha Phanxico Trương Biểu Diệp tử nạn nhằm mùa chay, vì 
vậy lễ giỗ của ngài luôn là một màu tím, và cũng là màu sám hối, màu tha 
thiết, màu kêu cầu.

Phêrô Trần Đình Phan Tiến
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