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Kính thưa 
-Quý đồng hương,
-Quý ông bà ông bà cô bác anh chị em mến mộ cha PX.Trương Bửu Diệp 

Cha PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP, là một linh mục thánh thiện, 
được bổ nhiệm  trông coi giáo xứ Tắc Sậy. Vào thời kỳ ấy, chiến tranh loạn lạc tại 
VN còn đang khốc liệt, làng xóm bị sơ tán, giáo dân phải tản cư. Đồng bào Miền 
Tây Nam Bộ sống thật bất an vì chiến tranh, vì sự tranh chấp quyền lực và đất đai 
giữa các phe phái. Vào ngày 12.3.1946, Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp bị bắt lùa 
đi cùng với trên 70 giáo dân Tắc Sậy và bị giam chung trong lẫm lúa nhà ông Châu 
Văn Sự tại Cây Gừa. Phe ghét đạo chất rơm quanh lẫm lúa định giết tất cả, nhưng 
ngài nói chính ngài là chủ chăn, vậy xin chết thay cho các con chiên của ngài. Cha 
đã hy sinh mạng sống để cứu đàn chiên: Cha bị chém đầu và vứt xác xuống ao vào 
đêm 12/3/1946. Qua cái chết của cha mà toàn thể giáo hữu cùng bị bắt với cha 
được trả tự do về lại nhà an toàn.

Kể từ khi cha qua đời.  Thi hài Cha Diệp được đưa về chôn cất trong phòng thánh 
nhà thờ Khúc Tréo. Đến năm 1969,  hài cốt Cha được dời về nhà thờ Tắc Sậy, nơi 
Cha đã thi hành nhiệm vụ mục tử một cách trung thành trong suốt 16 năm. Trong  
thời gian này rất nhiều người nhận được ơn lành của Chúa qua lời cầu bầu của cha 
Diệp, và tiếng lành vang xa...rất nhiều người lương giáo đến kính viếng mộ và kêu 
cầu Ngài.  

Ngày nay, Trung Tâm hành hương Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp thu hút nhiều 
bà con lương 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 người đến với Cha. Vì “Cha Phanxicô Trương bửu Diệp có  lòng nhân 
ái với mọi người, cả lương giáo. Ai cũng yêu thương Cha!”.

Ngày 25/8/2011, Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám Mục địa phận Cần Thơ 
đã ban sắc chỉ  chính thức cho phép bắt đầu tiến trình tuyên thánh cho Cha PX 
Trương bửu Diệp. Ngày 3 tháng 9 năm 2013, Ngài đã gởi một văn thư đến Toà 
thánh  xin ý kiến trong việc xúc tiến hồ sơ tuyên thánh này. Đến ngày ngày 31 
tháng 10 năm 2014, Thánh bộ Truyền giáo tại Roma cho biết là “KHÔNG CÓ GÌ 
TRỞ NGẠI”. 

Theo tin tức từ Toà giám mục Cần Thơ thì toàn bộ hồ sơ xin tuyên thánh cấp giáo 
phận đã  hoàn tất và trong vài tháng tới, hồ sơ sẽ được niêm phong chuyển sang 
Tòa thánh Roma để xúc tiến giai đoạn tiếp theo.

Kính thưa quý vị

Trong hơn 2 năm qua, từ ngày thành lập 22/12/2014 Hội ái mộ  cha Trương Bửu 
Diệp đã nỗ lực trong mọi công việc, chỉ nhằm góp phần nhỏ bé vào việc vận động 
cho công cuộc tuyên thánh cha Diệp bằng lời cầu nguyện, bằng việc cổ động lòng 
mến mộ và loan truyền các nhân đức của vị mục tử nhân hiền đã hy sinh mạng sống 
mình vì đoàn chiên, qua các giờ phụng vụ, kinh nguyện và qua các phương tiện 
truyền thông v.v. 

Xét riêng về việc tổ chức giờ cầu nguyện bên cha Diệp cho quí đồng hương Lương 
cũng như Giáo vào ngày thứ sáu tuần thứ hai trong tháng, thì Hội đã thực hiện được 
hơn một năm rưỡi qua (từ tháng 11/2015 đến tháng 6/2017) với sự nâng đỡ nhiệt 
thành của cha Chánh xứ và ban mục vụ giáo xứ Ottoway.

Tuy nhiên, qua quyết định của Hội và được phép của vị thẩm quyền liên hệ, Hội sẽ 
nâng cấp việc cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh cha Diệp vào chính trong 
Thánh lễ mà thôi. Vì Thánh lễ là đỉnh cao của Phụng vụ và là nguồn mạch mọi 
ơn lành xuống cho con người, đồng thời cũng giảm đi việc cắt nghĩa thiếu trung 
thực không nên có của một số người. Vậy nay Hội quyết định, kể từ Thứ Sáu 
09/06/2017 này trở đi :

1. Việc cầu nguyện cho tiến trình Tuyên thánh cha Px Trương Bửu Diệp sẽ được 
dành riêng trong Thánh lễ tại giáo xứ Ottoway, được tổ chức vào Thứ sáu tuần thứ 
hai trong tháng lúc 6:30 chiều.

2. Trước mỗi thánh lễ là phần dẫn ý cầu nguyện cho tiến trình Tuyên thánh và 
những ý lễ hoặc tạ ơn cha Diệp do tín hữu xin.

3. Trong phần lời nguyện giáo dân sẽ có một lời cầu nguyện cho tiến trình tuyên 
thánh cho cha Trương Bửu Diệp.

Hội xin kính mời những người trong Giáo xứ Ottoway và quí đồng hương (Lương 
cũng như Giáo) ái mộ cha Diệp tham dự thánh lễ nói trên để cầu nguyện cho tiến 
trình Tuyên thánh của cha sớm được thành tựu.

Nay xin trân trọng thông báo
Adelaide ngày 05 tháng 06 năm 2017
 
Đại diện
Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp
           
Nguyễn Ngọc Cường
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