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Cha Px. Trương bửu Diệp - Lễ giỗ 70 
 
 Kính thưa quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và quý bà con có lòng với 
Cha Px. Trương bửu Diệp. 
 
 Đây là lần thứ hai ở Nam Cali nầy, Văn Phòng cáo Thỉnh lo án tuyên thánh cho Cha Px. 
TBD được hân hạnh tổ chức lễ giỗ cho Cha Px. TBD. Hiện nay, khắp nơi trên thế giới như Việt 
Nam, Úc, Canada và nhiều nơi trên đất Mỹ…. đâu đâu có người Việt Nam, là có người thọ ơn và 
mộ mến Cha Px. TBD, và tổ chức lễ giỗ cho Cha. 
 
 LỄ GIỖ là nghi thức tế tự nhằm ghi ơn và trả nghĩa cho người quá cố. Ngưởi cộng giáo tổ 
chức lễ giỗ trong thánh lễ, cũng gọi là hiến tế tạ ơn: Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt 
Nam, ban cho người Việt Nam Cha Px, Trương bửu Diệp, người được coi là bậc thánh và đang cầu 
bầu cùng Chúa ban muôn ngàn ơn lành hồn xác cho muôn muôn người chạy đến với Cha. 
 
 Vùng Orange – Nam Cali – Hoa Kỳ –là nơi qui tụ người Việt Nam đông đảo nhất. Lễ giỗ 
của Cha Px. TBD đã được tổ chức long trọng trong nhiều năm qua. Năm2015 và năm nay 2016, lễ 
giỗ Cha Px. TBD được Văn Phòng cáo Thỉnh tổ chức. Điều này được thực hiện với ý nghĩa: Tri ơn 
Cha Px. TBD bằng cách lo thực hiện tiến trình tuyên thánh cho Cha. Trả ơn Cha bằng việc cầu 
nguyện, cổ động và yểm trợ việc tuyên thánh cho Cha. Chúng ta không dừng ở chỗ khấn nguyện & 
xin ơn nhưng phải canonize, phải đưa Cha vào danh sách các thánh để được tôn kính cách đặc biệt 
trên toàn thế giới.Công việc nầy được thực hiện đúng luật và có hiệu quả qua Văn Phòng cáoThỉnh. 
 
 Với tư cách là Cáo thỉnh Viên chính thức được Đức Cha bản quyền của Cần Thơ bổ nhiệm 
cũng như được Giám Mục ở Canada và những Giám Mục có liên quan ở Mỹ, ở Úc nhìn nhận và 
yểm trợ…. Tôi xin hết lòng tri ơn quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và quý bà 
con không phân biệt tôn giáo đã tận tình giúp Văn Phòng Cáo Thỉnh và Ban Tổ Chức thực hiện lễ 
giỗ lần thứ 70 cho Cha Px. TBD ở Nam Cali này.  
 
 Hôm nay cũng là dịp để chúng tôi chính thức công bố việc tổ chức quy củ của Văn Phòng 
Cáo Thỉnh ở Canada, nơi có Cáo thỉnh Viên và phó cáo thỉnh viên. Chúng tôi cũng chính thức công 
bố việc tổ chức của Văn Phòng cáo Thỉnh – Nam Cali – với những nguyên tắc điều hành về hành 
chánh và tài chánh đáng tin và rõ rang để quí vị có thể theo dõi và kiểm tra việc dâng cúng và yểm 
trợ án tuyên thánh cho Cha Px. TBD. Quý vị cũng có nơi chốn để đến khấn nguyện xin ơn và tiếp 
xúc với người phục vụ cung cấp những thông tin cần thiết và những công việc chúng ta đang làm. 
 
 Xin hết lòng tri ơn và cầu xin Chúa ban cho tất cả chúng ta có một lễ giỗ thật thánh thiện, sốt 
sắng, thành công và mang ích lợi thiêng liêng cho mỗi người chúng ta. 
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