
  



 

Tóm lược tiểu sử Lm. PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP 
(01/01/1897-12/3/1946) 

• Linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng 1năm 1897, rửa tội ngày 
2 tháng 2 năm 1897 tại Họ Đạo Cồn Phước, thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Luông, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

• Năm 1904, lúc lên bảy tuổi, mẹ mất, theo cha đến Battambang, (Campuchia). 
• Năm 1909, vào Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng, mãn TCV, học ĐCV Nam Vang, 

Campuchia (lúc đó các họ đạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long trực thuộc 
Giáo phận Phnom Penh, Campuchia). 

• Năm 1924,  thụ phong linh mục tại Nam Vang.  
• Năm 1924-1925, Cha Phó họ đạo Hố Trư, một họ đạo Việt Nam tại tỉnh Kandal, 

Campuchia. 
• Năm 1927 - 1929, Giáo sự Tiểu Chủng Viện Cù Lao Giêng. 
• Tháng 3 năm 1930, Cha Sở Họ đạo Tắc Sậy. Ngài đã giúp đỡ thành lập nhiều 

họ đạo trong vùng như: Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, 
Đồng Gò, Rạch Rắn. 

• Năm 1945 - 1946, chiến tranh loạn lạc, nhiều giáo dân phải di tản. Cha bề trên 
địa phận kêu gọi Ngài lánh mặt, khi nào yên ổn lại trở về họ đạo, nhưng Ngài 
trả lời: “Con sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên. 
Con không đi đâu cả” 

• Ngày 12 tháng 3 năm 1946, Ngài bị bắt cùng với trên 70 giáo dân Họ đạo Tắc 
Sậy bị lùa đi và giam chung với bổn đạo tại lẫm lúa của ông giáo Châu Văn 
Sự ở Cây Gừa. Để cứu sinh mạng giáo dân, Ngài đã chết thay cho những 
người bị bắt chung. 

• Thi hài Ngài được chôn cất trong phòng thánh Nhà thờ Khúc Tréo, Bạc Liêu. 
• Năm 1969, hài cốt Ngài được di dời về Nhà thờ Tắc Sậy, nhiệm sở mà Ngài thi 

hành chức vụ chủ chăn trong 16 năm.  
• “Người mục tử tốt lành hiến mạng sống mình vì đoàn chiên”. Linh mục 

PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP đã thực hiện lời Đức Kitô trong cuộc sống, đã 
hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa và đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. 
Chúng ta có thể tóm tắt cuộc đời Ngài: 

 

“Sống anh hùng xả thân cứu dân lành, 
Chết linh thiêng độ trì giúp người ngay.” 
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