
 

THƯ MỜI  

THAM DỰ LỄ GIỖ LẦN THỨ 75 CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP 

 

Hàng năm, vào ngày 12 tháng 3 dương lịch (ngày Cha Diệp thọ 

nạn), đã có hằng chục ngàn tín hữu lương giáo khắp nơi đến hành 

hương và viếng phần mộ của Cha Diệp tại nhà thờ Tắc Sậy tỉnh Bạc 

Liêu, VN. 

Vào cuối năm 2017 giai đoạn điều tra tại giáo phận đã hoàn tất và toàn bộ hồ sơ tuyên 

thánh cha Diệp được chuyển sang tòa thánh Rôma kể từ ngày 31tháng 01 năm 2018 và 

trong những năm gần đây, mọi diễn tiến đều thuận lợi mang lại niềm hy vọng cho 

nhiều người mong đợi. 

 

Trong tâm tình ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho đất nước và Giáo hội Việt 

Nam có một vị chủ chăn thánh đức, thương người, hết lòng vì đàn chiên. Cũng là dịp 

tưởng niệm và tri ân cha Diệp đã luôn luôn cầu bầu cho chúng ta trước tòa Chúa để 

Người ban ơn vượt qua những khó khăn và thử thách trong đời. 

 

Hội Ái Mộ Cha Diệp Nam Úc trân trọng kính mời quý ông bà, anh chị em, không phân 

biệt tôn giáo, đặc biệt những người ái mộ, tin tưởng và đã từng nhận những ơn lành 

của Chúa qua lời cầu bầu của cha Diệp. 

Đến tham dự Thánh lễ hàng tháng vào đúng ngày giỗ lần thứ 75 cha Trương Bửu Diệp  

 

tại : Nhà thờ Thánh Maximilian Kolbe 

Số 85 Rosewater Tce OTTOWAY SA. 5013 

Vào lúc 7.15 Pm Thứ Sáu 12/03/2021 

(Thánh lễ trễ hơn thường lệ vì trong mùa chay giáo xứ có chặng đàng thánh gía) 

 

Sự hiện diện đông đảo của quý vị, hợp với lời nguyện cầu của cộng đoàn, sẽ làm cho Lễ 

Giỗ và tưởng niệm cha Trương Bửu Diệp thêm phần ý nghĩa và long trọng. 

 

 

Trân Trọng Kính Mời  

05/03/2021 

Tm. Ban tổ chức  

Nguyễn Ngọc Cường  


