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- Cha Samuel, sinh ngày 15 tháng 05 năm 1924, tại Cẩm Thạch, tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam; 
- Học tiểu học (Trường các Thầy Đồ) cho đến năm 1934; 
- Học Trung học, đậu bằng tú tài Pháp - Trung năm 1947; 
- Học Cao đẳng: Tiếng Việt (1948) và Triết học Phương Đông (1949-1950); 
- Vào Nhà Tập Dòng Anh Em Hèn Mọn ở Vinh năm 1952, khấn lần đầu năm 
1953 và theo học chương trình đào tạo giáo sĩ giai đoạn một ở tu viện Phanxicô, Vinh. 
- Năm 1956 đến Nha Trang và học thần học (1955-1956). 
- Năm 1956, học thần học kinh viện ở Orsay (1956-1958). 
- Khấn trọn đời tại Orsay ngày 08 tháng 12 năm 1957. 
- Thụ phong Linh mục ở Orsay ngày 28 tháng 06 năm 1958. 
- Vào Phân khoa Văn chương của đại học Sorbonne, Paris, nhằm lấy văn bằng Tiến sĩ, và 
đồng thời theo các công việc thực tập ở Trường Cao Đẳng, với Giáo sư Paul Levy, nhà Đông 
Phương học, là người chọn cha làm phụ tá. 
- Năm 1962, cha được gởi về Việt Nam để phục vụ Chi tỉnh dòng trong việc 
huấn luyện các chủng sinh và các tu sĩ trẻ. 
- Cha là cộng tác viên đắc lực của tờ báo “Sống Đạo”. 
- Năm 1965-1967, cha làm Giám đốc Chủng viện Phanxicô Thủ Đức. 
- Năm 1968 cha trở lại Pháp, và làm Giáo sư phụ giảng trường Cao Đẳng (Phân 
viện 05 chuyên về Đông Nam Á). 
- Năm 1969-1972 cha dạy và nghiên cứu nhiều môn tại UER Á Đông như: cấu trúc ngữ nghĩa 
của từ vựng tiếng Việt, văn học dân gian Việt Nam, lịch sử văn hóa xã hội của Việt Nam 
truyền thống. 
- Cha tham gia nhiều Trung tâm nghiên cứu khác nhau về Đông Nam Á: CNRS, 
Thư viện quốc gia, Trường Viễn Đông Bác Cổ v.v.. 
- Cha lấy được bằng tốt nghiệp hạng Ưu của trường Ecole Nationale về các 
ngôn ngữ Á Đông, trong nền văn minh Trung Quốc. 
Từ năm 1969, cha tham gia sứ vụ chăm sóc người Việt Nam tại Paris: thành viên của SITI. 
Năm 1971, cha bảo vệ luận án ở Đại học Sorbonne, xếp hạng ưu (Luận án về” Những người 
Trung Quốc và Việt Nam bất tử”). 
Năm 1976, cha có quốc tịch Pháp. 
- Năm 1976-1978: cha làm Giám đốc Văn phòng mục vụ cho người Việt Nam tại Paris, tiếp 
đó, làm đại diện cho Hội đồng Giám mục Pháp phụ trách mảng người Việt Nam nhập cư. 



- Năm 1978, cha gia nhập Tỉnh Dòng thánh Phêrô (Pháp, Paris). 
- Năm 1984, cha làm phó xứ tại giáo xứ St. Hippolyte, nơi cha phụ trách việc 
chăm sóc mục vụ dành cho người di cư từ Đông Nam Á. 
- Năm 1985, cha là đại diện cho Tỉnh dòng Việt Nam tại Tổng Tu nghị OFM ở 
Assisi. 
- Năm 1988, cha được bổ nhiệm vào Ủy ban đặc trách Trung Quốc của Dòng 
Phanxicô. 
- Năm 1992, cha là Tổng kinh lý cho Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. 
- Cha không ngừng tiếp tục nghiên cứu về Trung Quốc, về văn học Đông Phương, văn hóa Á 
Châu và thực hiện nhiều chuyến đi nghiên cứu và hội nghị ở Ấn Độ, Hồng Kông, với Ủy ban 
Phan sinh Trung Quốc. 
- Từ năm 2002, sức khỏe của cha xấu đi, và cha phải nhiều lần nhập viện. 
- Năm 2006, cha xin được rời giáo xứ St. Hippolyte và muốn được gia nhập nhà Hưu dưỡng 
Marie-Thérèse, dành cho các linh mục cao niên và đau bệnh của giáo phận Paris. Tại đó, cha 
đã được quan tâm chăm sóc một cách tận tình cho đến cuối đời. Cha qua đời tại đó ngày 04 
tháng 08 năm 2018. 
Cha Samuel là một người rất tích cực hoạt động, một tu sĩ nhiệt thành tận tụy, trung tín trong 
việc cầu nguyện, học vấn uyên thâm và ưa thích văn học trong nhiều ngôn ngữ. Ngoài tiếng 
Việt và tiếng Pháp, cha còn nói tiếng Anh, tiếng Hoa (tiếng Quan Thoại), biết cơ bản về tiếng 
Ý và tiếng Đức; cha còn luyện tiếng Nhật và đã đọc thần vụ bằng ngôn ngữ này trong những 
năm tháng cuối đời. Cha đã tỏ ra cởi mở trong việc đối thoại với các nền văn hóa, tìm hiểu 
các truyền thống tôn giáo khác nhau. Cha luôn trung thành trong tình bạn hữu vượt quá mọi 
biên giới và khoảng cách. 
 
 


