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Cha Phanxicoâ Xavieâ kính yeâu,

Haún laø ngöôøi Coâng giaùo vaø baø con löông daân naøo cuõng raát yeâu meán cha nhö moät 
chöùng nhaân ñöùc tin treân queâ höông ñaát nöôùc chuùng con. Laø muïc töû cuûa Chuùa, cha 
quyeát taâm soáng cheát vôùi ñoaøn chieân cuûa mình. Khi thôøi cuoäc nhieãu nhöông, cha moät 
loøng chaêm soùc vaø yeâu meán töøng con chieân cuûa mình. Con xuùc ñoäng nghe laïi caâu noùi 
cuûa cha tröôùc quan lính: “Toâi soáng giöõa ñaøn chieân vaø neáu coù cheát cuõng cheát giöõa ñaøn 
chieân, khoâng ñi ñaâu caû”.

Vaâng, ñoù laø ngaøy 12-03-1946, cha ñaõ lieàu maát maïng soáng mình vì ñoaøn chieân. Coøn 
nhôù ñeâm hoâm aáy, chính cha ñaõ veà baùo moäng cho baø con giaùo daân Taéc Saäy ñeå ñöa thi 
theå cha veà vôùi ñoaøn chieân daáu yeâu. Theo lôøi baùo moäng aáy, hoï ñaõ tìm thaáy cha cheát 
traàn truïi nhö Chuùa Gieâsu treân thaäp giaù naêm xöa. Hai tay cha vaãn chaép tröôùc ngöïc 
nhö ñang caàu nguyeän vaø neùt maët cha vaãn bình thaûn, khoâng coù veû gì sôï haõi. Vaâng, cha 
khoâng sôï bôûi cha luoân coù Chuùa Gieâsu laø muïc töû toát laønh haèng ôû cuøng cha; cha nguyeän 
caàu vì luùc naøo cha cuõng öôùc mô cho ñoaøn chieân mình ñöôïc soáng vaø soáng doài daøo!

Hoâm nay ñaây, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñang thænh nguyeän vôùi Toøa Thaùnh ñeå phong thaùnh 
cho cha. Qua vaên thö cuûa Thaùnh Boä ñoàng yù chaáp thuaän vieäc tieán haønh hoà sô tuyeân 
thaùnh cho cha, chuùng con vui möøng vaø hy voïng. Vui möøng vì nhôø cha maø bieát bao ôn 
laønh cuûa Thieân Chuùa tieáp tuïc tuoân xuoáng treân queâ höông chuùng con; hy voïng vì moät 
ngaøy khoâng xa, Giaùo Hoäi Vieät Nam seõ coù theâm moät vò thaùnh heát loøng vì Chuùa, vì con 
daân Nöôùc Vieät.

Cha bieát khoâng, trong nhöõng naêm gaàn ñaây, nhôø söï thaùnh thieän vaø baàu cöû cuûa cha maø 
bieát bao ngöôøi nhaän ñöôïc ôn laønh cuûa Thieân Chuùa. Khoâng chæ ñoaøn daân Chuùa maø coøn 
raát nhieàu baø con löông daân ñeán van xin cha Phanxicoâ Xavieâ Tröông böûu Dieäp, vaø cha 
ñaõ nhaän lôøi. Ñuùng laø tình yeâu vaø loøng thöông xoùt cuûa Chuùa theå hieän thaät soáng ñoäng vaø 
cuï theå nôi cha. Nhôø söï chuyeån caàu linh nghieäm cuûa cha neân raát nhieàu ngöôøi quí meán 
vaø chaïy ñeán xin cha giuùp ñôõ. Laø ngöôøi Coâng giaùo, chuùng con haïnh phuùc vì hình aûnh 
cuûa cha Phanxicoâ Tröông Böûu Dieäp ñöôïc toân kính roäng khaép. Hôn nöõa, haèng ngaøy ñeâ

Cha biết không, trong những năm gần đây, nhờ sự thánh thiện và bầu cử của cha mà 
biết bao người nhận được ơn lành của Thiên Chúa. Không chỉ đoàn dân Chúa mà còn 
rất nhiều bà con lương dân đến van xin cha Phanxicô Xaviê Trương bửu Diệp, và cha 
đã nhận lời. Đúng là tình yêu và lòng thương xót của Chúa thể hiện thật sống động và 
cụ thể nơi cha. Nhờ sự chuyển cầu linh nghiệm của cha nên rất nhiều người quí mến và 
chạy đến xin cha giúp đỡ. Là người Công giáo, chúng con hạnh phúc vì hình ảnh của 
cha Phanxicô Trương Bửu Diệp được tôn kính rộng khắp. Hơn nữa, hằng ngày đều có 
các tín hữu ở nhiều nơi, bên lương cũng như bên giáo, tới thăm viếng, khấn nguyện và 
tin tưởng vào sự linh ứng của cha.
Là người cha luôn yêu mến con cái mình, cha lắng nghe những tâm tư, ước nguyện 
và lời khẩn xin của chúng con. Là người tôi trung trong cung lòng Thiên Chúa, cha có 
thể cầu thay nguyện giúp để những ước nguyện của chúng con được Thiên Chúa nhận 
lời. Với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa xót thương và tình yêu son sắt của cha dành 
cho Thiên Chúa, chúng con hy vọng sớm thấy cha được vinh hiển trong hàng ngũ các 
Thánh trên Thiên Quốc!
Chúng con nhớ về cha: Linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh ngày 01-01-1897, 

tại An Giang. Ngày 12-3-1946, cha bị bắt. Sau đó vài ngày, thi hài cha được vớt lên và 
chôn cất trong phòng thánh nhà thờ Khúc Tréo. Ðến năm 1969, hài cốt cha được di dời 
về nhà thờ Tắc Sậy. Kể từ 21-01-1997, trung tâm Truyền giáo Phanxicô tại Tắc Sậy được 
thành lập. Và từ nơi đây rất nhiều người đã nhận được những ơn lành hồn xác nhờ lời 
bầu cử của cha. Chúng con tri ân Thiên Chúa và cảm ơn cha thật nhiều, một người cha 
sống chết vì đoàn chiên!

Xin cha đón nhận lời cầu xin của chúng con, cha nhé!

Con chào cha,

Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

Thö göûi 
cha fx TröôNg böûu dieäp 

Thoâng Baùo
Xin kính baùo ñeán quyù thaønh vieân Hoäi AÙi moä cha Tröông Böûu 
Dieäp vaø toaøn theå quyù thaân höõu, quyù aân nhaân, quyù baø con meán 
moä cha Dieäp vaø quyù ñoàng höông taïi Nam UÙc moät soá tin töùc:

1. Ngaøy 21/4/2017 Ñòa phaän Caàn Thô ñaõ hoaøn taát hoà sô tuyeân 
thaùnh baèng nghi thöùc Closing ceremony ñeå chuyeån sang Roma 
cho giai ñoaïn 2.

2. Ngaøy 23/5/2017 Khaâm söù toaø thaùnh ôû Vieät Nam ñaõ giao hoà 
sô cho Boä Tuyeân Thaùnh taïi Roma.

3. Vai troø caùo thænh caáp ñòa phaän cuûa linh muïc Pheâroâ Traàn Theá 
Tuyeân ñaõ chaám döùt. Taïi Roma, moät caùo thænh vieân mang quoác 
tòch Roma, cha Thomas doøng Hieán Só OMI, seõ ñöôïc choïn ñeå 
tieáp tuïc hoà sô tuyeân thaùnh cho toâi tôù chuùa laø cha Fx Tröông Böûu 
Dieäp.

4. Tieán trình tuyeân thaùnh cuûa cha Fx Tröông Böûu Dieäp ñang 
ñöôïc xuùc tieán beân Roma.

4. Ñeå phuø hôïp vôùi giai ñoaïn môùi vaø ñeå lôøi caàu nguyeän cuûa 
chuùng ta coù nhieàu giaù trò tröôùc maët Chuùa hôn, töø nay nhöõng lôøi 
caàu nguyeän, taï ôn cha Tröông Böûu Dieäp ñöôïc ñöa vaøo trong 
thaùnh leã, hieäp vôùi cuûa leã cuûa Chuùa Gieâsu daâng leân Thieân Chuùa 
Cha.


