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Thời tiết mát mẻ trong một buổi chiều trời đẹp của 

những ngày đầu mùa Xuân ở Nam Úc như thêm sức 

cho những tín hữu có lòng tôn kính cácThánh tử đạo 

VN và mến mộ Cha Trương Bửu Diệp đến thánh 

đường rất đông đủ để tham dự thánh lễ do Hội Ái 

Mộ Cha Trương Bửu Diệp tổ chức tối hôm nay.  

 

 

 

 

Thánh lễ được được tổ chức vào lúc 6g30 chiều thứ 

Sáu 14/9/2018 tại thánh đường Thánh Maximilian 

Kolbe, Ottoway để giúp các tín hữu Việt Nam có cơ 

hội tôn kính đồng thời tìm hiểu hạnh tích cácThánh 

tử đạo VN nhân dịp kỷ niệm 30 năm phong thánh và 

cũng để cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh Cha 

Diệp.  Trước thánh lễ Ban Tổ Chức(BTC) đã nhắc 

lại ý lễ cầu nguyện trong tháng 9, tháng mà Đức 

Thánh Cha và Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ cầu cho 

nhũng người trẻ ở Châu Phi có được nền giáo dục và 

công việc làm ăn tốt đẹp để nhờ đó họ có thể xây 

dựng đất nước của họ, nơi mà ĐTC Phanxicô gọi là 

lục địa của hy vọng và cũng cầu cho tiến trình tuyên 

thánh cho hai vị chân tu đáng kính của dân tộc Việt 

Nam: Cha PX Trương Bửu Diệp và ĐHY PX 

Nguyễn Văn Thuận.  

Thánh lễ được bắt đầu lúc 6 giờ 30 do Cha Stanislaw 

Lipski cử hành thay cho Cha chánh xứ đang đi nghỉ.                                                                                                                                       

Bài ca nhập lễ “Ca khúc Hồng Ân” mở đầu thánh lễ 

được ca đoàn hát vang như những lời tán dương 

chúc tụng dâng lên Thiên Chúa.  Sau hai bài Thánh 

thư và bài Tin Mừng, Cha chủ sự đã chia sẻ ý nghĩa 

của bài Phúc Âm theo thánh Gioan (3:13-17) về việc 

ý nghĩa “Con người phải bị treo lên”. Trong thánh 

lễ hôm nay, chúng ta Tôn Kính Thánh Giá, biểu 

tượng tình yêu vô biên mà Thiên Chúa đã dành cho 

nhân loại vì không có tình yêu nào cao quý hơn tình 

yêu của người đã hy sinh mạng sống mình cho người 

mình yêu thương. Chính Người đã chịu đóng đinh 

trên thập giá để chuộc tội của chúng ta vì tình yêu 

bao ba của Người dành cho chúng ta. Cha FX 

Trương Bửu Diệp mà chúng ta cầu nguyện cho việc 

phong thánh hôm  

nay là một linh mục đã noi gương Chúa Giêsu, Cha 

đã hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Xin cho 

mỗi  

người chúng ta mỗi khi nhìn lên thánh giá, làm dấu 

thánh giá biết tạ ơn Chúa, nhận biết tình yêu của 

Chúa, biết nhìn nhận tội lỗi của mình, biết tha thứ 

những lỗi lầm mà người khác đã gây cho mình cũng 

như biết chấp nhận những bất trắc trong mọi hoàn 

cảnh của cuộc sống như là thánh giá Chúa gửi đến 

cho mình.  

 

Thánh lễ được tiếp nối với những lời nguyện giáo 

dân dâng lên Thiên Chúa cầu cho Đức Thánh Cha, 

các vị chủ chăn luôn kiên trì bước theo thập giá Đức 

Kitô trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt cầu nguyện cho 

Đức Cha Gregory O’Kelly, giám quản tông tòa TGP 

Adelaide nhân kỷ niệm 12 năm nhận lãnh hồng ân 

Giám Mục, cầu nguyện cho việc tuyên thánh của 

http://www.chadiepucchau.com/


Đấng đáng kính 

Phanxicô Xavier 

Nguyễn Văn Thuận 

nhân lễ giỗ lần thứ 

16 và cũng cầu 

nguyện cho quê 

hương Việt Nam 

đang đứng trước 

nguy cơ mất nước 

cũng như cầu 

nguyện cho những 

người yêu nước 

đang bị tù đày vì lý 

tưởng đấu tranh 

cho tự do công lý 

và hòa bình. Sau 

Thánh lễ là giờ 

Chầu Thánh Thể. Linh mục chủ sự đặt Hào Quang 

Mình Thánh Chúa trên kệ cao đặt giữa bàn thờ trong 

lúc cộng đoàn hát thánh ca, đọc kinh, suy niệm và 

thờ lạy Thánh thể. Trong giờ suy niệm hôm nay 

BTC đã giúp cộng đoàn ôn lại hạnh tích Thánh tử 

đạo Emmanuel Lê Văn Phụng(1796-1859). Đây là vị 

Thánh được xếp trong số sáu vị đứng đầu danh sách 

117 hiển thánh tại Việt Nam. Emmanuel Lê Văn 

Phụng là ông Câu (Trùm) họ đạo Đầu Nước, Cù Lao 

Giêng, An Giang, là người rất sốt sắng và tích cực 

trong các hoạt động trong họ đạo. Ông đã bị xử 

chém do có người tố cáo tội che dấu các Cha, trong 

đó có các Cha thừa sai ngoại quốc trong thời kỳ 

bách hại đạo dưới thời Vua Tự Đức. Sau sáu tháng 

bị giam cầm và chịu nhiều cực hình tra tấn vì cương 

quyết không khai các chi tiết về các Cha thừa sai 

cũng như không chịu bỏ đạo, ông đã bị xử tử. Ông bị 

xiết cổ cho đến chết bằng dây thừng do hai người 

kéo. Câu nói dặn dò con trai trước khi mất của ông 

là một bài học về lòng tha thứ cho kẻ đã hại mình 

“Con ơi, hãy tha thứ. Đừng tìm cách báo thù kẻ tố 

giác cha nhé”. Mãi mãi đến muôn đời đó là mẫu 

gương sáng ngời về đức tin sống đạo và lòng tha 

thứ. Ông Trùm Emmanuel Lê Văn Phụng được Đức 

Giáo Hoàng Piô X phong Chân Phước ngày 

2.5.1909 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong 

lên bậc hiển thánh ngày 19.6.1988. 

 

Sau phần suy niệm, tất cộng đoàn đã cùng hướng về 

di ảnh cácThánh tử đạo VN, đọc kinh cácThánh tử 

đạo VN trước khi cùng hát bài “Này Con là Đá” cầu 

nguyện cho Đức Giáo Hoàng và bài “Tantum Ergo” 

tưởng nhớ đến Chúa đã chịu khổ hình và sống lại 

vinh quang. Kế tiếp Cha chủ sự ban phép lành 

Thánh thể cho cộng đoàn trước khi đặt Hào Quang 

lại trên bàn thờ và cất Mình Thánh vào lại Nhà Tạm. 

Kết thúc buổi lễ là bài thánh ca“Bài ca dâng Mẹ” để 

xin Thiên Chúa và Đức Mẹ gìn giữ cho quê hương, 

đất nước Việt Nam thoát được cảnh diệt vong. 

 

Thật là một hình ảnh rất cảm động trước khi chia tay 

cộng đoàn, Cha chủ sự, đã kính cẩn đứng cầu  

nguyện trước di ảnh các thánh tử đạo Việt Nam và di 

ảnh ĐHY Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, sau 

đó Cha ngỏ lời cảm ơn cộng đoàn đã tham dự thánh 

lễ rất đông đủ để tôn kính các Thánh Tử Đạo Việt 

Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm phong thánh và cầu 

nguyện cho tiến trình tuyên thánh cho hai Đấng bậc 

là Cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp và ĐHY 

Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận. 

Thánh lễ, chầu Thánh Thể và cầu nguyện cho tiến 

trình tuyên thánh cho Cha Diệp tháng 9/2018 đã kết 

thúc.  

Mọi người vui vẻ ra về sau gần 01 giờ 30 phút sốt 

sắng cầu nguyện và chia sẻ hạnh tích Thánh Tử Đạo 

Emmanuel Lê Văn Phụng, một bài học sâu sắc về 

lòng tha thứ. 

 

 

(Văn Khánh tường trình)  

 
 


