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Bản tin do Trương Bửu Diệp Foundation ® thực hiện và phát hành hàng tháng 

 

 

 

Số 77 
July, 2018 
Kính Biếu 

 

Ông bà Philipphe Võ Thà và Theresa Phạm Thị Phàng – Saigon, Việt Nam 
Nhờ Cha Cầu Bầu, Tôi Chiến Thắng Căn Bệnh Ung Thư 
 

Ông Võ Thà: Chúng tôi đang sống ở Giáo xứ 
Hợp An, Giáo Phận Saigon, Việt Nam. Vừa qua 
gia đình tôi nhận được một ơn lành đặc biệt 
qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp. Ở 
Việt Nam, các nhân chứng ơn lành không có 
cách nào để chia sẻ ơn Cha, nên nhân dịp đi 
du lịch sang Hoa Kỳ, chúng tôi quyết tìm đến 
văn phòng Cha Trương Bửu Diệp ở Nam 
California để làm nhân chứng.  
 
Năm 2016, cả nhà tôi suy sụp khi nghe tin vợ 
tôi bị ung thư vòm họng (ung thư Amidan). Ai 
có người nhà mắc bệnh ung thư mới hiểu 
được tinh thần của các thành viên trong gia 
đình tôi lúc ấy như thế nào. Thật vậy, cảm 
giác của chúng tôi lúc đó chẳng khác gì như 
đang ở trên cao rơi xuống vực thẳm. 

(Xem tiếp trang 2) Ông Võ Thà và bà Phạm Thị Phàng. Hình chụp tại Phòng thu TBDF. 
 

 

  

HAPPY JULY 4th 
 
Nhắc đến ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ, 
ngày 4 tháng 7 năm 1777 là nhắc 
đến bản Tuyên ngôn Độc Lập nổi 
tiếng trên toàn thế giới do Tổng 
Thống Thomas Jefferson soạn 
thảo: “Mọi  người  sinh ra đều 
bình đẳng, tạo hóa đã ban cho 
họ những quyền tất yếu và bất  
khả xâm phạm, trong đó có 
quyền được sống, quyền được 
tự do và quyền được mưu cầu 
hạnh phúc.”  
 
Mừng ngày Độc Lập năm nay, bên 
cạnh việc tri ân một đất nước đã 
cưu mang và chấp nhận mình, 
những người Mỹ gốc Việt không 
quên nguồn cội, hướng về quê 
hương với lời khấn nguyện cho sự 
tồn vong của đất nước và người 
dân Việt Nam. 
 

TRONG SỐ NÀY 
Hướng Dẫn Xem Buổi 
Cầu Nguyện Trực 
Tiếp Trên Youtube 
                          (Trang 3) 

Những Lời Xin Khấn 
Và Cảm Tạ Từ Nơi Xa 

 
(Trang 4-5-6) 

 

Cầu Nguyện Cho 
Những Người Mất 
Trong Tháng Bảy 

 
(Trang 7) 

 
Hành Trình Đi Tìm Bến 
Bình An 
Kỳ 3: Phép Lạ Cha Diệp     

                       
                     (Trang 8-9-10) 
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“Nhờ Cha Cầu Bầu, Tôi Chiến Thắng Căn 
Bệnh Ung Thư” (Tiếp trang 1) 
 
Ngay từ khi biết vợ tôi mắc bệnh nan y, cuộc sống của 
gia đình tôi bị đảo lộn. Lúc đó, chúng tôi mới bán xong 
nhà cũ nhưng chưa mua được nhà khác. Chúng tôi có 
mở quán mỳ Quảng ở Gò Vấp, vợ tôi vừa là đầu bếp, 
vừa bán quán. Khi vợ tôi bệnh, tôi rất lúng túng khi 
phải thay vợ làm các công việc tôi ít đụng tới, nào là 
nấu nướng, lau chùi, dọn dẹp, tiếp khách; còn mấy 
đứa con thì đi làm về là phụ bán hàng.  
 
“Là người Công giáo, chúng ta phải vững đức tin vào 
Thiên Chúa, Giáo Hội và Đức Mẹ Maria, trong đó có sự 
cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp.”, tôi đã nói với cả 
nhà tôi như vậy. Vâng, khi không còn chỗ bấu víu, 
chúng tôi chỉ còn biết chạy đến Chúa, Đức Mẹ, và nhờ 
Cha Diệp cầu bầu. 
 
Cả gia đình chúng tôi đã liên tục cầu nguyện với Cha 
Diệp, và đến tận nơi Cha bị sát hại ở dưới Cà Mau. 
Chúng tôi đặt trọn niềm tin nơi Cha và xin Ngài cứu vợ 
tôi.  
 
Ở Việt Nam, người mắc bệnh ung thư nhiều lắm, và 
khó chữa nhất là ung thư vòm họng, nên đa số người 
bệnh này không qua khỏi bàn tay tử thần. Người ta 
sống được nhờ ăn uống để cơ thể hấp thụ được đầy 
đủ chất dinh dưỡng, nhưng với người bệnh phải xạ trị 
ngay chỗ mổ như vợ tôi thì không thể nuốt được gì, vì 
cổ bị tia lazer đốt cháy đen. Khi xạ trị để giết những 
tế bào ung thư thì những tế bào đang sống khỏe mạnh 
cũng bị giết luôn. Khi đó, cơ thể người bệnh không 
hấp thụ được chất dinh dưỡng, mỗi ngày một xuống; 
người bệnh thường không qua khỏi bởi mất hết sức đề 
kháng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bà Phạm Thị Phàng khi còn trẻ (trái) và lúc đang điều trị 
bệnh. Hình do nhân chứng chung cấp. 
   
 

Trong quá trình vợ tôi được chữa trị, thấy thái độ của bác 
sĩ điều trị và qua những người bạn là bác sĩ, chúng tôi biết 
tình trạng vợ tôi rất nguy kịch. Sức khỏe của vợ tôi giảm 
một cách khủng khiếp. Cha con tôi hoàn toàn thất vọng. 
 
Khi phải bắn tia lazer xạ trị ba mươi lăm lần trong khoảng 
hai tháng, cơ thể vợ tôi xuống hết sức thảm hại. Vì không 
ăn uống được gì, nên cô ấy hầu như kiệt quệ, đứng không 
nổi, đi phải có người dìu. Vợ tôi khi đó nhìn giống ma, chứ 
chẳng phải người. Cả gia đình tôi quây quần chăm sóc vợ 
tôi, nên vợ tôi vững tin chiến đấu với bệnh tật. 
 
Thật sự khi đó gia đình tôi mất hết hy vọng. Chúng tôi 
chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng vẫn cứ 
‘còn nước còn tát’, tiếp tục làm theo hướng điều trị của 
bác sĩ, và cầu nguyện với Cha trương Bửu Diệp. 
 
Cách đây ba tháng, sau đợt điều trị cuối cùng, vợ tôi được 
cho đi làm xét nghiệm lại. Kết quả thật không ngờ: cơ thể 
vợ tôi không còn tế bào ung thư nữa. Vợ tôi được đưa đi 
làm xét nghiệm ở ba nhà thương, thì cả ba nơi đều đưa ra 
kết luận tương tự. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngay lúc đó, trong đầu tôi nghĩ ngay đến việc phải tạ ơn 
Chúa, Đức Mẹ và Cha Trương Bửu Diệp. Chúng tôi thấy 
đây đúng là một phép lạ chỉ có được qua lời cầu bầu linh 
thiêng của Cha Trương Bửu Diệp mà thôi. Chúng tôi cảm 
thấy rất nô nức vì muốn trả ơn cho Cha, cảm tạ Cha đã 
cho chúng tôi có một cuộc sống yên ổn, bình tâm trở lại. 
 
Chúng tôi muốn làm chứng với mọi người là đức tin đã 
giúp chúng tôi vượt qua được khó khăn này.  
 
Hiện nay vợ tôi đang trong thời gian nghỉ dưỡng. Các bác 
sĩ khuyên trong lúc này nếu có điều kiện thì nên đi nước 
ngoài, nơi có môi trường, khí hậu tốt, thực phẩm an toàn, 
sẽ giúp phục hồi sức khỏe nhanh hơn. Vì thế chúng tôi mới 
có chuyến đi này, nhân thể làm chứng ơn lành Cha đã cầu 
bầu giúp.  
 

(Xem tiếp trang 3) 

 

 Tôi còn nhớ hôm đó, người 
bác sĩ trẻ điều trị cho vợ tôi 
cầm kết quả xét nghiệm ôm 
chầm lấy tôi và nói “Chú à, 
đây thật sự là một phép lạ. 
Trong một ngàn trường hợp 
thì chỉ có mười trường hợp 
được như cô mà thôi!” 
 
Hình bên: Bà Phàng trong 
chuyến du lịch mới nhất. 
 
Hình do nhân chứng cung cấp. 
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HƯỚNG DẪN XEM BUỔI CẦU NGUYỆN TRỰC TIẾP QUA INTERNET  
 

Hướng dẫn xem Buổi cầu nguyện trên YouTube (Kỳ sau: Hướng dẫn xem trên Facebook) 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

“Nhờ Cha Cầu Bầu, Tôi Chiến Thắng Căn Bệnh Ung Thư” (Tiếp trang 2) 
 
Tôi cũng cầu nguyện với Cha Diêp nhiều lắm, tôi xin Cha chuyển lời lên Đấng Tối Cao. Câu kết thúc của tôi thường 
nói với Cha là:“Những việc con cầu xin Cha, Cha biết hết cả rồi, xin Cha giúp con.” 
 
Bà Phạm Thị Phàng: Khi mới phát bệnh, tôi ăn uống khó khăn, cảm giác như bị mắc xương ở cổ. Sau đó, tôi thấy 
cổ tôi bị sưng lên. Ông xã chở tôi đi khám ở bệnh viện Hoàn Mỹ. Khi há miệng cho họ khám thấy lở thì họ đã nghi 
ngờ, cho tôi uống thuốc một tuần rồi quay lại để lấy sinh thiết. Một tuần sau nữa có kết quả, họ nói tôi bị ung thư 
Amidan. Khi đó, chúng tôi vẫn chưa tin, nên người con dâu dắt tôi đi bệnh viện Tai Mũi Họng khám lại. Bác sĩ lại 
cho tôi đi làm các xét nghiệm để xác định đúng bệnh. Kết quả đúng như vậy, nên họ chuyển tôi lên khoa Ung Bướu 
làm giấy tờ để tiến hành xạ trị luôn. 
 
Đi xạ trị về, tôi không ăn uống gì được, cứ ăn chút xíu là khạc ra, nước mắt nước mũi tự động chảy, mắt đờ đẫn. 
Ai đến thăm cũng bảo nhìn tôi như người sắp chết, họ đoán tôi khó mà qua khỏi. Thân thể là thế, nhưng đầu óc 
tôi lại không nghĩ nhiều về chuyện sống chết, mà đặt trọn niềm tin vào Chúa. Tôi cứ nghĩ: Bệnh tật chẳng là gì, cứ 
tin vào Chúa, Chúa sẽ cứu. Cả nhà tôi ai cũng khóc, mà tôi thì không. Không ăn không uống được, nhưng tôi rất 
tỉnh. Đó cuối tháng 12, ngay ngày Noel, khi vừa mới xạ trị xong là cái cổ họng tôi bị lở hết ra. Tết năm đó, cả nhà 
chở tôi đi Đức Mẹ Tà-Pao. Cho dù cơ thể rất yếu, nhưng Đức Mẹ ban cho tôi ơn sức mạnh để leo lên được dốc núi 
rất cao mà viếng thăm Mẹ; khi xuống tôi cũng không mệt, và trở về nhà bình thường. Đến bây giờ tôi cũng chỉ có 
thể uống sữa, ăn chút xíu cơm canh và ít đồ lặt vặt. Người tôi cảm thấy vẫn ổn và khỏe.  
 
Trong thời gian trị bệnh, tôi thường cầu nguyện với Cha Diệp: “Cha ơi, xin cứu con, Cha lo liệu cho con; những gì 
mà Cha cảm thấy được lòng Cha thì con theo Cha; còn việc gì không được lòng Cha thì con giơ hai tay chấp nhận.” 
 
Bây giờ tôi còn phải uống thuốc Đông Y để bệnh của tôi ngủ yên. Bệnh như thế nào thì vẫn chưa biết nên tôi chỉ 
vâng theo ý Chúa. Tôi luôn luôn nghĩ mình được ơn Chúa ban cho ơn chữa lành; nếu mà tôi cứ buồn rầu, than khóc 
thì chắc không sống nổi. 
 
Trần Ngọc (Ghi lại theo lời kể của nhân chứng) 
 

  

Vào YouTube (khoanh 
tròn màu đỏ) 
 

Trong ô ‘Search’, gõ 
chữ ‘Truong Buu Diep 
Foundation’ 
 

Click vào logo Truong 
Buu Diep Foundation 
(khoanh tròn màu đỏ) 
 

Vào ‘Buổi cầu nguyện 
đầu tháng TBDF’ 
 

Click vào chữ Set 
Reminder để thành 
‘Reminder on’. YouTube 
sẽ nhắc quý khách qua 
email. Vào giờ của BCN 
sẽ xuất hiện chữ LIVE, 
click vào đó và hiệp 
thông cầu nguyện. 

HƯỚNG DẪN CÁCH GỬI LỜI KHẤN ĐỂ ĐỌC TRONG BUỔI CẦU NGUYỆN 
Gửi lời khấn qua email xinkhan@tbdf.org 
Do thời lượng có hạn, chỉ có 10 lời khấn từ xa được đọc trong BCN, TBDF sẽ chọn ngẫu nhiên 
trong các lời khấn gửi về 2 tuần trước BCN. 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 

B. HANH – LA MIRADA, CA.     
Không gì đau đớn cho bằng nhìn thấy con gái bị ung 
thư xương mà không làm gì được. Con khổ lắm Cha 
Diệp ơi, xin Cha thương mà cầu bầu cùng Chúa và 
Mẹ Maria ban cho con gái con là B.N.H. được ơn chữa 
lành. Xin đừng bỏ con con, Cha ơi. 
 
M. NGUYEN – LEESBURG, VA. 
Thưa Cha, cháu của con là J.T. sắp phải mổ cột sống, 
xin Cha phù hộ cho ca mổ được thành công. Chồng 
con bị bệnh tim, mới mổ năm ngoái. Xin Cha thương 
chồng con, cho anh được bình phục và khỏe mạnh 
trở lại. Con cũng cầu xin cho anh được rửa tội và 
được cứu rỗi linh hồn.  
 
X. NGUYEN – PHILADELPHIA, PA. 
Kính thưa Cha, chúng con đang lo lắng quá. Vợ con 
mới được phát hiện có cục bướu ở gần tử cung, nên 
rất lo sợ. Con nài xin Cha khấn nguyện cùng Đấng 
Tối Cao thương ban cho vợ con ơn chữa lành, và cho 
chúng con được sự bình an. 
 
H. DUONG – BURLINGTON, VT. 
Cha Diệp ơi, mẹ của con đang mang chứng bệnh ung 
thư, và cháu L.D của con chuẩn bị thay khớp gối. Con 
lo buồn lắm, chỉ biết nhờ Cha cứu giúp cho mẹ con 
có đủ sức khỏe để chống lại căn bệnh hiểm nghèo, 
và cho cháu của con được thay khớp gối một cách 
tốt lành. Con cũng xin Cha cho con cháu của con 
được sống đạo đức theo Thánh ý Chúa.  
 
H. MINH – NEW ORLEANS, LA. 
Cha ơi, cả ba đứa cháu của con đều bị bệnh nặng. 
Gia đình con hiện nay hết sức bối rối, không biết 
trông cậy vào đâu, chỉ biết van nài xin Cha thương 
cầu bầu lên Đấng Tối Cao, giúp cho ba đứa cháu của 
con được chữa lành bệnh. 
 
V. TRUONG – SAN DIEGO, CA. 
Cha Trương Bửu Diệp ơi, con đang cố gắng học thật 
tốt để thi được điểm cao và được trường Y khoa 
nhận. Hiện giờ con đang bị căng thẳng và lo lắng rất 
nhiều lắm, Cha ơi. Con xin Cha giúp con có đầu óc 
minh mẫn khi con đi thi vào trường tháng tới nhe 
Cha. Con tin nếu có Cha đồng hành cùng con, con sẽ 
thành công.  
 

H. THAN – LITTLETON, CO. 
Thưa Cha, con bị đau mắt, bướu cổ, con hay đau đầu, 
chân tay đau nhức khiến con đi lại khó khăn. Con xin 
Cha cho cuộc phẫu thuật mắt và bướu cổ sắp tới được 
bằng an, cho con hết đau đầu và đau chân tay để con 
đi lại được dễ dàng. Xin Cha cho hai đứa con của con 
ngoan ngoãn, chịu khó học và cho chồng con bỏ được 
cờ bạc, biết thương yêu vợ con.  
 
T. NGUYEN – MESA, AZ. 
Con sắp về lại California để chữa bệnh, xin Cha cầu 
nguyện cho con mau lành vết thương và gặp mọi điều 
thuận lợi, may mắn nhe Cha. Còn công việc của con 
lúc này thê thảm quá Cha à. Người chủ hay kiếm 
chuyện với con, xin Cha cho cô chủ thay đổi để chúng 
con vui vẻ làm việc với nhau. 
 
D. NGUYEN – SAINT PAUL, MN. 
Cha Diệp ơi, con đang rất đau khổ vì chồng con tính 
tình nóng nảy, dữ tợn; còn con cháu của con sống xa 
lìa Chúa từ bao năm nay. Xin Cha cầu thay nguyện 
giúp, để những người thân yêu của con thay đổi tốt 
hơn và biết sống gần Chúa hơn. Còn nữa Cha ơi, con 
có đứa cháu trước đây học rất giỏi, mà bây giờ không 
chịu học nữa, chỉ mê chơi game. Xin Cha cứu giúp 
cháu và phù hộ cho gia đình con.  
 
D. DANG – RIVERSIDE, CA. 
Thưa Cha, cháu nội của con là T.E.N., bốn tuổi, sắp 
tới sẽ đi chụp hình đầu lại và cháu T.K.N., mười tám 
tuổi, tinh thần không ổn định. Chúng con luôn trông 
cậy qua sự cầu bầu của Cha nhân từ đến Chúa và Mẹ 
thương xót, chữa lành cho hai cháu để các cháu được 
khỏe mạnh và vui sống cùng gia đình.  
 
P. NGUYEN & T. NGUYEN – BURNSVILLE, MN. 
Xin Cha phù hộ cho ba của chúng con, 92 tuổi, đang 
sống tại tiểu bang Maryland sẽ được mạnh khỏe, sống 
thọ với con cháu và các chít. 
 
T. NGUYEN – UNION, KY. 
Xin Cha cho gia đình con trên dưới được bình yên. 
Nhất là cho vợ con được khỏi bệnh và được sống khỏe 
mạnh, vui vẻ. Con xin Cha luôn giúp cho chúng con 
trong lúc lo lắng, buồn phiền.  
 
T. DUONG – AURORA, CO. 
Cha ơi, xin Cha cho con quyết tâm từ bỏ ham mê cờ 
bạc và con có thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình bé 
nhỏ của con. Con xin Cha thương nhận lời giúp con.  
 
 

 

XIN KHẤN 
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J. BUI – LOS ANGELES, CA. 
Xin Cha thương ban cho gia đình con mọi người 
được mạnh khỏe và bình an trong tâm hồn. Điều 
con mong muốn nhất lúc này là cho ba mẹ của con 
qua cơn đau yếu, được bình an và ơn hồi phục. Con 
xin thành tâm cầu khấn Cha. 
 
NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Cha Diệp ơi, sao con thở khó, cứ bị mệt hoài, bác sĩ 
nói gan của con bị sưng, thận nóng, con còn bị đau 
lưng, mất ngủ, nhức xương, chân tay tê, và mắt bị 
mờ, nặng trĩu. Con xin cầu lên Chúa Giêsu, Mẹ Maria 
và Cha Trương Bửu Diệp chữa lành bệnh cho con. 
Con bị bệnh hành nên cứ mệt và yếu dần từng ngày. 
Xin Chúa, Mẹ và Cha Diệp cứu con. 
 
S. LE – LAS VEGAS, NV. 
Xin Cha giúp con trai út của con vượt qua khó khăn 
hiện tại và cho con dâu của con có việc làm để hai 
vợ chồng chúng nó cùng nhau lo cho gia đình và 
vượt qua được mọi chuyện. Xin Cha cho con dâu 
luôn biết tôn trọng và hiếu thảo với con, cho gia đình 
chúng con sống thuận hòa và hạnh phúc mãi mãi. 
 
H. NGUYEN – SACRAMENTO, CA. 
Toàn thể gia đình con cầu xin Đấng Tối Cao ban cho 
chúng con ơn an bình, con cháu biết chạy đến xin 
Chúa tha tội, thương yêu bỏ qua những lỗi lầm, mất 
niềm tin và từ bỏ Chúa. Cha ơi, con làm mẹ không 
dạy được con cháu, con rất đau khổ. Xin Cha Trương 
Bửu Diệp cầu bầu cùng Đấng Tối Cao tha tội cho 
chúng con. 
 
N. TRAN – SHALLOTTLE, NC.  
Thưa Cha, con có người em đang bị bệnh nặng, gần 
như bị liệt, phải nằm một chỗ. Con cầu xin Cha cho 
em của con được khỏe mạnh lại, cho con của con 
ngoan ngoãn và mau hết bệnh phong.  
 
A NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Kính Cha, con đang rất buồn về con trai của con. 
Cháu tên là L.V. Con khổ vì con cái nhiều rồi và cũng 
cố gắng lo cho chúng yên bề gia thất. Con chỉ có 
mong ước nhỏ nhoi sao cho cuối đời còn lại được 
sống bình yên và vui vẻ với con cháu để chờ ngày 
về với Chúa. Xin Cha cầu cùng Đấng Tối Cao cho con 
của con biết yêu thương mẹ, bỏ được tính tình nóng 
nảy và những thói hư tật xấu để lo cho vợ con.  
 
H. TO – CLEVELAND, OH. 
Con kính mong Cha giúp cho con trai của con là A.N. 
biết nghe lời cha mẹ, bỏ hút sách, cho cha mẹ của 
con và mọi người trong nhà được sức khỏe dồi dào.  
 

H. TO – CLEVELAND, OH. 
Con kính mong Cha giúp cho con trai của con là A.N. 
biết nghe lời cha mẹ, thương yêu anh chị em, biết lo 
học hành, và bỏ tánh hư tật xấu, đừng nghe lời bạn 
bè hút sách. Xin thương ban cho cha mẹ của con sống 
lâu trăm tuổi và mọi người trong gia đình được sức 
khỏe dồi dào.  
 
T. NGUYEN - SANTA ANA, CA. 
Cha ơi, mẹ của con mới bị bệnh ung thư ruột già năm 
ngoái, may sao mà phát hiện ra kịp, cũng nhờ ơn 
Chúa, Mẹ và Cha Diệp cho mẹ của con được giải phẫu 
cắt ruột bình an và khỏe lại. Bây giờ mẹ con lại bị hai 
cái bướu cổ nhưng chưa biết là bướu ác hay lành. Xin 
Cha thương cho mẹ của con đi xét nghiệm được kết 
quả tốt đẹp. Con sống xa ba mẹ hơn mười năm nay, 
con cũng chưa có khả năng báo hiếu với ba mẹ nhưng 
con cảm thấy rất may mắn vì Cha Diệp thương con, 
cho con có ba mẹ để con quan tâm và lấy làm động 
lực sống, cho cả gia đình con được mọi sự tốt lành, 
yêu thương giúp đỡ nhau. Gia đình con suốt đời biết 
ơn Cha đã cầu nguyện lên Chúa và Mẹ Maria cho 
chúng con được rất nhiều ơn.  
 
V. LUONG – POMONA, CA. 
Con tham gia quân đội. Xin Cha phù hộ cho con được 
an lành, cho con gặp được nhiều người tốt và được 
làm một nghề trong ngành y tế. Con mong ước có cơ 
hội để sau này trở thành một bác sĩ tốt. Cầu xin Cha 
luôn dõi theo bước đường con đi. 
 
K. NGUYEN – ALVISO, CA. 
Thưa Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho ba của con 
và anh rể hiểu và giải tỏa những hiểu lầm lẫn nhau. 
Con xin cho cả hai được bình an trong tâm hồn. Cũng 
xin Cha cầu cho đứa em trai của con biết lo lắng và 
chu toàn bổn phận làm cha trong gia đình. 
 
H. NGUYEN – WICHITA, KS. 
Cha ơi, xin Cha cho con trai của con trở về với con và 
cho ba đứa con cháu trở lại đạo. Con lo lắng lắm vì 
bác sĩ nói gái của con bị thiếu máu và bị cục máu bầm 
trong đầu. Xin Cha chữa lành cho nó. Con có người 
bạn bị bệnh trầm cảm, xin Cha cho bạn của con được 
hết bệnh để có thể đi làm, nuôi sống mẹ con của họ. 
Con thành tâm cầu xin Cha! 
 
A. NGUYEN – LOS ANGELES, CA. 
Cha ơi, xin cha giúp con bán được căn nhà ở Los 
Angeles và mua được nhà ở quận Cam để sinh hoạt 
với giáo xứ, cộng đồng Việt Nam thì con hạnh phúc 
lắm. Xin cho con cháu trong gia đình con được thuận 
hòa, yêu thương nhau. 
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

 

H. NGUYEN – WICHITA, KS. 
Bác sĩ nói men gan của con cao. Con buồn lắm, nên 
đã xin Cha cầu lên Chúa và Đức Mẹ chỉ cho con loại 
thuốc nào con uống cho khỏi bệnh. Ngay hôm sau, 
con sang nhà người bán garage sale ngay đầu đường 
nhà của con, thì con mới biết là nhà Việt Nam. Họ có 
cho con mấy cây thuốc uống chữa bệnh làm phước. 
Con uống, và tuần rồi đi thử gan lại thì kết quả rất 
tốt. Cha thật là linh thiêng. Con để hình Cha trên đầu 
nằm của con suốt ba mươi năm nay, xin Cha tiếp tục 
luôn ở cùng con. 
 
K. LE – ALVISO, CA. 
Con trai của con thay đổi rất nhiều rồi Cha ơi. Con 
biết Cha Diệp đã cầu nguyện cho con, và Chúa đã 
nhận lời con xin. Con thật lòng cảm tạ Cha.  
 
D. NGUYEN – SAINT PAUL, MN. 
Con xin tạ ơn Cha đã thương lo cho con trong lúc lo 
lắng tột cùng. Cha đã cho con bán được đất, có chỗ 
ở tạm rất tốt, lấy được hợp đồng với công ty làm nhà 
mới mà họ làm rẻ tiền hơn bình thường hai chục 
ngàn. Con cám ơn Cha vô cùng, đã lo cho con mọi 
sự tốt đẹp và luôn ở bên nâng đỡ con. 
 
D. NGUYEN – WESTMINSTER, CA. 
Cha ơi, Cha đã ban ơn chữa lành cho cháu ngoại của 
con là P.K.L.T.H. có sức khỏe để chữa bệnh bằng hóa 
trị và nay đã dần bình phục. Con cũng rất biết ơn vì 
Cha đã nhận lời giúp con được dễ dàng trong việc 
giấy tờ mua thuốc của con. 
 
A. BUI – TALLAHASSEE, FL. 
Cháu của con là T.C.C. bị bệnh thận, đã từng rất 
tuyệt vọng. Sau khi cầu nguyện với Cha, và uống 
nước ‘lộc của Cha’, nay bệnh của cháu con hồi phục 
được bốn mươi phần trăm rồi. Tạ ơn Cha. Con cũng 
xin tạ ơn Cha đã cứu chữa cho T.V.M. ở Cái Mơn, 
Việt Nam qua cuộc giải phẫu lấy sạn thận được bình 
an. Và con cũng không quên ơn Cha đã cho bạn của 
con bán được nhà hàng thật nhanh chóng.  
 
N. TRAN – CHICAGO, IL. 
Thưa Cha, con cám ơn Cha đã giúp con trai của con 
là D.K.T. được nhận vào trường UCSD. Xin Cha tiếp 
tục soi sáng, phù hộ cho cháu bình an, khỏe mạnh, 
học hành được kết quả tốt và sớm thực hiện được 
mơ ước trở thành một giáo sư đại học. 
 
 

 

L. LAM – SILVER SPRING, MD. 
Con xin cảm tạ Cha thương ban cho con hết bệnh bướu 
cổ. Con xin luôn phó thác mọi sự theo Thánh ý Cha. 
 
T. MAI – GARDEN GROVE, CA. 
Lạy Cha, con là người ngoại đạo nhưng rất may mắn 
được Cha làm phép lạ cứu lấy sinh mạng của tám người 
trên xe của con. Con rất tin tưởng đây là do các Đấng 
Bề Trên và Cha mới cứu được chúng con mà thôi. Con 
xin đại diện mọi người cám ơn Cha rất nhiều. 
 
T. DINH – BURIEN, WA. 
Con xin cảm tạ Cha cho chồng con phỏng vấn đậu và 
đã qua Mỹ bình an. Xin Cha tiếp tục cầu cùng Chúa cho 
vợ chồng con vượt qua mọi khó khăn. Cám ơn Cha cho 
ba mẹ của con khỏe mạnh và Cha đã làm cho ba của 
con biết thương yêu, quan tâm đến chị em con hơn rồi. 
Con rất biết ơn của Cha.  
 
D. NGUYEN – CENTREVILLE, VA. 
Gia đình chúng con xin cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp đã 
nhận lời chúng con cầu xin cho đứa con gái của con 
được nhận làm nhân viên chính thức ở chỗ cháu mong 
muốn.  
 
A. NGUYEN – LOS ANGELES, CA. 
Gia đình chúng con xin suốt đời mang ơn Cha. Cám ơn 
Cha cho người con thứ hai của con đi hoang đàng, nay 
đã trở về ngoan ngoãn, tốt lành. Và Cha cho người con 
gái của con bị bệnh nan y, nay đã được lành mạnh. 
 
M. DINH – IRVING, TX. 
Lạy Cha, con xin cảm tạ Cha vì lời cầu nguyện của Cha 
lên Chúa và Mẹ đã nhận lời. Cháu của con là N.A.D. đã 
qua cơn nguy kịch. Con xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho 
cháu được mau bình phục cơn bệnh và soi sáng, dẫn 
đường cho cháu con được sống đạo đức hơn.  
 
P. NGUYEN – SAI GON, VIETNAM 
Thưa Cha, gia đình con gặp chuyện khó khăn mà chưa 
biết phải làm thế nào nên chúng con đã cầu xin Cha để 
được Cha dẫn đường chỉ lối. Và chúng con đã nhận được 
lời Cha khuyên bảo, để chọn được hướng đi đúng đắn. 
Chúng con hết lòng biết ơn Cha. Cảm tạ Cha. 
 
H. DUONG – WESTMINSTER, CA. 
Thưa Cha, con xin cảm tạ ơn Cha làm cho con của con 
chịu đi học lại bình thường và mọi sự được tốt đẹp. Con 
rất vui mừng, xin dâng vô vàn lời cảm tạ lên Chúa, Mẹ 
Maria và Cha Trương Bửu Diệp. 
 
 

CẢM TẠ 
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CHƯƠNG TRÌNH NGHĨA TỬ NGHĨA TẬN 
ĐẶT HÌNH NGƯỜI THÂN TRONG NHÀ CẦU NGUYỆN TBDF 

 

XIN CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI MẤT TRONG THÁNG BẢY 
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Hành Trình Đi Tìm Bến Bình An 
Kỳ 3: PHÉP LẠ CHA DIỆP 
 

 
 
Suốt hơn 20 năm Dũng mang bệnh, gia đình tôi 
tốn không biết bao nhiêu tiền để chạy thầy chạy 
thuốc mà cháu vẫn không hết đau, thậm chí bệnh 
tình ngày càng nặng. Nhưng từ khi chúng tôi đến 
văn phòng Cha Trương Bửu Diệp, diệu kỳ thay, 
Cha đã chữa cho Dũng hết đau đớn về thể xác, 
mạnh khỏe về tinh thần, mà gia đình tôi chẳng 
phải tốn đồng nào. 
 
Dở dang con đường học vấn 
 
Dũng chăm chỉ, học giỏi từ nhỏ. Tuy mắc bệnh, nhưng 
Dũng vẫn được đi học và lên lớp đều đều. Cho đến khi 
lên high school, Dũng vẫn học giỏi nên được nhà trường 
thương mến, tạo mọi điều kiện cho theo đuổi việc học. 
Khi đó gân tay của Dũng lúc đó bị rút, nên cháu không 
thể sử dụng bàn phím bình thường của computer được. 
Thấy vậy nhà trường đã đặt làm tặng Dũng một máy 
tính đặc biệt, trên đó mỗi chữ cái to bằng đồng 25 cent. 
Nghe nói máy trị giá 4,000 USD. 
 
Dũng hoàn thành chương trình high school trước niềm 
vui sướng của tất cả thành viên trong gia đình tôi. 
Không ai nghĩ rằng một cậu bé tật nguyền như thế, phải 
chịu đựng những nỗi đau thân xác kinh khủng mà vẫn 
học xong chương trình trung học.  
 
Nhưng con đường học vấn của Dũng phải dừng lại ở đó.  
 
Như tôi đã kể, càng lớn, Dũng càng bị đau nhiều hơn 
do các cơ, khớp phát triển. Xong high school, Dũng 
được nhận vào trường đại học - trường đặc biệt dành 
cho người khuyết tật, nhưng Dũng không muốn đến 
trường vì thân thể không được bình thường và ngại 
người khác phải phục vụ cho mình. 

Tôi rất tiếc cho Dũng, nhưng không thể làm cách nào 
khác được, đành chấp nhận quyết định của con. Nếu 
không bệnh, Dũng học không thua gì các anh chị của 
cháu đâu.  
 
Dũng thân với bố cháu, nhưng chỉ chơi với bố những lúc 
không đau. Khi không đau, Dũng vui lắm, cứ cười suốt 
mà thôi. Tuy vậy khi ra đường, Dũng trở nên trầm lặng, 
ai hỏi cũng cúi đầu hoặc ngó lơ. Chỉ vì Dũng rất mặc 
cảm.  
 
Không mặc cảm sao được, khi cơ thể mình không giống 
mọi người, lúc nào cũng rúm ró, co quắp như con tôm. 
Và vì cơ khớp bị co rút, tay chân cứng ngắc nên Dũng 
không thể thay quần áo, hoặc làm vệ sinh cá nhân. 
Thậm chí cầm cái muỗng để ăn, Dũng cũng không làm 
được. Mọi chuyện tôi đều lo cho con. 
 
Một hôm tôi đang ngồi đút cơm cho Dũng ăn ở ngoài 
shop thì có khách đến, tôi phải bỏ đấy mà ra tiếp chuyện 
với khách. Chừng 5, 10 phút sau quay trở vô, tôi thấy 
Dũng đang…tự ăn, bằng cách cúi đầu vào tô cơm, dùng 
lưỡi mà táp cơm. Tôi ứa nước mắt, vì thấy con chẳng 
khác nào một con vật. (Kể ra chuyện này, lòng tôi đau 
đớn vô cùng, nhưng tôi phải kể thì mọi người mới thấy 
được phép lạ Cha Diệp ở phần sau.) 
 
Vợ chồng tôi bỏ luôn shop may để có thời gian mà lo 
cho Dũng. 
 
Đi tìm sự sống cho con 
 
Dũng lên online thấy có ông thầy người Việt Nam chữa 
nhiều người bị co gân như Dũng, và chữa cho cả người 
bị câm mà nói được, nên Dũng nói chúng tôi để liên lạc 
với ông thầy ấy. 
 
Chữa chạy ở Mỹ không tới đâu, người Việt Nam làm gì 
chữa khỏi. Tôi nghĩ vậy, nhưng vợ chồng tôi vẫn làm 
theo yêu cầu của Dũng. Đó là giữa năm 2014, biết được 
số phone của ông thầy qua YouTube, tôi đã gọi tổng 
cộng trên 30 cuộc. May sao lần cuối cùng tôi cũng gặp 
được. Ông ấy nói:” Không hiểu sao tôi chưa bắt phone 
của ai gọi từ Mỹ, mà tôi lại bắt phone của cô.” Tôi xin 
ngày hẹn để book vé về, nhưng ông ấy không cho ngày 
hẹn mà nói:”Nếu có cơ duyên thì về Việt Nam gặp tôi, 
chứ tôi không hẹn trước. Mà cũng đừng đặt nhiều hy 
vọng.” Nghe vậy nhưng chúng tôi vẫn mua vé về Việt 
Nam. 

(Xem tiếp trang bên) 
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  Người em gái của tôi ở Việt Nam hướng dẫn chúng tôi 
đến địa điểm chữa bệnh của ông thầy. Chúng tôi đã phải 
chờ từ sáng sớm cho tới trưa với thời tiết nóng bức trong 
một căn phòng nhỏ chừng 12 mét vuông mà lúc nào cũng 
có tới 30-40 người. Cuối cùng ông thầy chữa cho Dũng, 
bằng cách kéo giò, bẻ cổ, chứ không cho một viên thuốc 
nào. Về nhà các khớp chân tay của Dũng bầm tím. Tất 
nhiên một lần chữa thì đâu có kết quả gì nhiều, nên tôi 
lại xin gặp ông thầy để chữa cho Dũng lần thứ hai sau đó 
4 ngày ở một địa điểm khác tại Bình Thuận.  
 
Trong thời gian chờ để khám tiếp, chúng tôi thuê xe đi 
Đức Mẹ Tà Pao ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Để 
lên được tới tượng Đức Mẹ, mọi người phải leo 400 bậc 
thang. Thấy Dũng bị như vậy, mấy người ở đó nói tôi thuê 
dịch vụ khiêng Dũng lên núi bằng võng, với giá 500,000 
VND, tương đương $25. Nhìn lên các bậc thang như dựng 
đứng, nên tôi lo mình không thể cõng Dũng lên nổi, định 
đồng ý rồi, nhưng lúc ấy trong tai tôi văng vẳng tiếng ai 
đó nói:” Không có mướn người khiêng, phải tự cõng con.” 
Và tôi đã tự cõng con mình.  
 
Tôi đã cõng Dũng lên tới chân tượng Đức Mẹ, mà chỉ phải 
nghỉ đôi lần mà thôi. Gặp được Đức Mẹ, chúng tôi đọc 
kinh và ngồi nghỉ chừng 15 phút là lại cõng Dũng xuống. 
Lên khó, xuống còn khó hơn vì các bậc thang quá dốc, 
nhưng không hiểu sao tôi đã cõng Dũng được xuống đất 
một cách an toàn. Mọi người ai cũng ngạc nhiên. Riêng 
tôi thầm nghĩ: Mình đã được ơn rồi.  
 

 

Đức Mẹ Tà Pao, và đường đi lên tượng Đức Mẹ với 400 bậc 
thang. Hình chụp qua YouTube. 
 
Ngay sau đó chúng tôi thuê xe đi đến nơi ông thầy chữa 
bệnh. Dũng lại trải qua một phen đau đớn nữa, bầm tím 
chân, vì bị ông thầy bẻ. Tháng 10, 2014, ông thầy này 
sang Mỹ chữa bệnh tại một ngôi chùa ở tiểu bang Texas. 
Nghe tin, chúng tôi ‘khăn gói lên đường’. Anh Thiện lái xe 
từ mấy ngày trước để sang Texas tới nơi kịp ngày thầy 
khám bệnh. Lần ấy chúng tôi phải ngủ trên xe vì motel 
không còn phòng nữa. Mà để vô được phòng cho ông 
thầy kéo chân kéo tay Dũng là cả một vấn đề, hết sức 
khó khăn, thậm chí phải chịu nhục.  
 

 

Thường mỗi lần ông thầy sang Mỹ chữa bệnh thì chỉ ở 
quanh một số chùa Việt Nam quen thuộc ở Texas trước 
rồi sang San Jose. Vì thế, sau khi gặp thầy ở Texas, 
chúng tôi lại phải gấp rút lái xe qua San Jose để kịp gặp 
thầy, do chúng tôi lái xe, còn thầy đi phi cơ.  
 
Những lần lái xe liên tục hơn 20 chục tiếng để kịp gặp 
thầy, đường xá xa xôi, nguy hiểm, rồi còn phải năn nỉ, 
van xin, chịu đựng những lời sỉ nhục, kỳ thị tôn giáo, 
chúng tôi chấp nhận như là một cách để đi tìm sự sống 
cho con trai. 
 
Chúng tôi còn đưa Dũng đến gặp ông thầy lần cuối cùng 
khi ông chữa bệnh ở khách sạn Ramada, thành phố 
Garden Grove. Ông thầy nói cứ theo ông hoài thì Dũng 
sẽ đứng được lên, nhưng sau lần đó Dũng không muốn 
đi nữa. Có thể Dũng biết rõ cơ thể của mình khó lòng 
trở lại bình thường. Chúng tôi chiều theo ý Dũng. 
 
“Con muốn đi thăm Cha Diệp” 
 
Trong thời gian chăm sóc cho con, tôi hay xem báo, bất 
kỳ chỗ nào như chùa chiền có người châm cứu, chữa 
bệnh được, tôi đều mang cháu đến. Trên báo họ đăng 
nhiều lời cầu nguyện và cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp. 
Mẹ tôi ở Việt Nam gọi qua nói bà cũng đi thăm mộ Cha 
Diệp. Nghe vậy, chúng tôi lo liệu giấy tờ cho cháu, tính 
tháng 9 hay tháng 10 năm đó mang Dũng về xin Cha 
chữa lành cho. 
 
Một hôm tôi đi lễ ngày Chủ Nhật, nghe Cha thông báo 
rằng ở trên đường Euclid, thành phố Garden Grove có 
văn phòng Cha Trương Bửu Diệp mới mở để ký thỉnh 
nguyện thư xin phong Thánh cho Cha. Tôi dự định tìm 
thử xem văn phòng có cho xin khấn không, hay chỉ cho 
ký tên xin phong Thánh thôi nên về nhà tôi kể lại với 
anh Thiện. Hôm đó Dũng đang coi Tivi thì ú ớ gọi tôi 
đến. Thì ra lúc đó trên Tivi đang chiếu chỗ văn phòng 
Cha Diệp. Dũng nghe nói cầu nguyện với Cha sẽ được 
ơn lành thì thích lắm nên muốn đi cầu nguyện, mong 
mỏi sẽ mau khỏe lại để thực hiện ước mơ đi lính, và 
được đá banh. Thấy con vui anh Thiện nói:” Thôi để mai 
tôi đi trước xem văn phòng Cha nằm ở đâu, rồi chở hai 
mẹ con đi sau.” Hôm đó anh Thiện đi về nói không tìm 
ra văn phòng Cha. Dũng nghe vậy thì ỉu xìu. Thấy con 
buồn, tôi bàn với anh Thiện sáng hôm sau cứ chở hai 
mẹ con tôi đi.  
 
Sáng thứ hai, cả ba chúng tôi cùng đi. Hôm đó, chúng 
tôi tìm ra văn phòng nhưng thời gian đầu văn phòng 
đóng cửa thứ Hai. Thế là cả ba chúng tôi lại lủi thủi ra 
về, buồn lắm! Hôm ấy Dũng đã khóc nhiều vì thất vọng, 
tìm đến tận nơi rồi mà cũng chưa gặp được Cha.  

 
(Xem tiếp trang bên) 
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Ngày hôm sau, anh Thiện lại chở Dũng, tôi và con gái 
thứ hai Thiên Trang đến văn phòng Cha. Vì biết chỗ rồi 
nên chúng tôi không mất nhiều thời gian nữa. Bữa đó tôi 
đến quỳ dưới chân Cha mà van nài: “Cha ơi, con trai con 
mắc bệnh gì không biết mà gân cơ cháu co lại, cháu đau 
đớn lắm Cha ơi. Cháu đi đứng không được, nhưng con 
không dám xin cho cháu đứng lên được đâu, chỉ dám xin 
cho con của con hết đau mà thôi. Cha cứu con con với.” 
Trên đường về, tôi có hỏi Dũng: “Đến văn phòng Cha 
Diệp, con có cảm giác gì không?” Dũng trả lời: “Đến đây, 
con thích lắm!”  
 
Tối hôm đầu tiên từ văn phòng Cha Diệp về, tuy vẫn còn 
đau, nhưng Dũng rất muốn trở lại. Vợ chồng tôi đưa 
Dũng đi theo ý thích, cũng là để Dũng khuây khỏa, chứ 
ở nhà tù túng lắm. Những đêm kế tiếp khi thăm Cha về, 
Dũng ngủ vẫn còn hay giật mình, còn kêu đau. Tôi hỏi:” 
Vậy con có còn muốn đi Cha Diệp nữa không?” Cháu lại 
gật đầu và cười. Chính nụ cười của cháu là động lực cho 
vợ chồng tôi mang cháu đến thăm Cha mỗi ngày. 
 

 
 
Dũng cười thật tươi khi được đến thăm Cha Diệp. Hình chụp 
qua video clip. 
 
Phép lạ Cha Diệp 
 
Hồi chưa gặp Cha Diệp, Dũng chỉ có da bọc xương, ăn 
uống không được. Lúc đó Dũng hay xem Tivi thấy người 
ta quảng cáo đồ ăn thì thèm lắm. Dù ngày hay đêm, thấy 
con muốn ăn gì, anh Thiện cũng chạy đi mua, nhưng 
Dũng chỉ ăn được mấy miếng rồi bỏ vì đau quá, không 
ăn được. Mỗi lần bị đau, người Dũng ướt đẫm mồ hôi hết 
cả quần áo. Tôi phải bế cháu đi tắm mỗi ngày. 
 
Thật không ngờ, chỉ sau một tuần liên tục đi thăm Cha, 
Dũng bớt đau hẳn, ăn được nhiều hơn, và quan trọng 
hơn là có thể ngủ một giấc từ tối tới sáng.  
 
Một hôm đến văn phòng khoảng 10 giờ sáng, tôi thấy 
các anh chị Thiện nguyện viên đang loay hoay mở tủ 
đựng hòm xương Thánh của Cha Diệp. Chúng tôi vừa 
cho Dũng vào phòng thì tủ bật mở. Họ ồ lên.  
 
 

 

Biết trong tủ có hòm đựng xương Cha Diệp, tôi hỏi xin 
cho Dũng được sờ vào hộp xương của Cha với hy vọng 
Dũng sẽ đỡ hơn nữa, nhưng các anh chị ấy từ chối vì 
không thuộc thẩm quyền của họ. Thấy vậy tôi liền xin 
phép Ban Điều Hành Trương Bửu Diệp Foundation, và 
được chấp thuận. Hôm đó, Dũng được sờ vào hộp đựng 
xương Thánh Cha Diệp. 
 
Từ ngày đó trở đi, Dũng giảm hẳn các cơn đau, thậm chí 
không cần dùng đến thuốc giảm đau nữa. Đặc biệt, từ 
ngày bớt đau, Dũng cũng không còn thấy các linh hồn 
ám ảnh nữa. Ngày nào Dũng cũng nói: “Con muốn đi 
thăm Cha Diệp.” 
 
Tôi cũng muốn nói thêm là suốt 11 năm trời, Dũng chỉ 
ngủ sấp, hai chân co quắp lại như con ếch. Một đêm 
trong khoảng thời gian 2 tuần từ ngày đến Cha Diệp, 
một đêm tôi đang ngủ thì mơ thấy có người kéo chân 
Dũng ra, kêu rắc rắc luôn. Khi vừa bừng tỉnh dậy, tôi 
cũng thấy Dũng vừa thức giấc. Đó là 3 giờ sáng. Tôi liền 
hỏi:” Con có thấy ai kéo chân cho con không?” Dũng gật 
đầu, xong ra dấu cho tôi xoa chân từ đầu gối xuống cho. 
Lạ lùng thay, bắp chân của Dũng khi đó rất mềm. Tôi 
chợt nhớ lại lời một bác sĩ đông y, nói rằng máu bị tắc 
lâu ngày, khi lưu thông, ta sẽ có cảm giác tê tê, lúc đó 
cần phải xoa cho máu lưu thông được tốt. “Ồ, không lẽ 
Cha Diệp kéo chân Dũng?”, tôi nghĩ thầm. Quả thật như 
vây, vì tối hôm sau, và cho đến bây giờ, Dũng đã duỗi 
chân được khi ngủ, Dũng không còn lên những cơn đau 
quằn quại, rúm ró, tay đã cầm được vật nhẹ, ăn uống 
ngày một nhiều, và cười nhiều hơn. 
 
Từ khi tình trạng sức khỏe của Dũng khá lên, chúng tôi 
có đem Dũng trở lại nhà thương gặp bác sĩ thần kinh, 
nói rằng Dũng có biểu hiện tốt, nhưng không kể chuyện  
Dũng được Cha Diệp chữa (vì chắc gì họ tin). Nhà thương 
đã lập một hội đồng để nghiên cứu về bệnh của Dũng, 
nhưng cuối cùng họ chịu thua, không biết Dũng bệnh gì, 
và cũng không giải thích vì sao Dũng lại bớt đau được 
như thế. 
 
Vì tay Dũng còn yếu nên ngượng ngập khi cầm đũa, 
muỗng. Chúng tôi vẫn đút cơm cho Dũng, nhưng Dũng 
đã ăn được một hay hai chén cơm mỗi bữa, và có thể 
cầm bánh kẹo để ăn, chơi game, mở tivi được chứ không 
phải dùng chân như trước nữa.  
 
Chúng tôi đã tốn bao nhiêu tiền cho bệnh của Dũng 
nhưng không khỏi, trong khi Cha Diệp chữa lành cho 
Dũng mà chúng tôi chẳng tốn đồng nào. Nhưng chuyện 
không chỉ dừng ở đây. Ngay tại văn phòng Trương Bửu 
Diệp Foundation này, Cha Diệp đã hiện diện và làm thêm 
phép lạ cho Dũng. 
 

(Còn tiếp)  
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 
 

 

                          BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 5 THÁNG 7, 2018 
Vào lúc 6:45 tối sẽ có buổi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp và Mừng lễ Độc Lập July 4th. 
Khách ở xa xem trực tiếp trên Youtube: Truong Buu Diep, hoặc trên Facebook: Diep Truong, hoặc website: 
www.truongbuudiep.org  
Quý khách có thể book trước trên Youtube để được nhắc khi đến giờ phát hình. 
 
TV Show ‘ƠN CHA DIỆP’ được phát thường xuyên trên Youtube, Twitter, Facebook, Google Plus, và 
website: www.tbdf.org.  Những ai không xem được trên online, xin gọi cho chúng tôi để nhận DVD và 
CD Ơn Cha Diệp miễn phí. 
 

GIỜ MỞ CỬA NHÀ THĂM VIẾNG 
CHA DIỆP 

 
   
Từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối Mỗi ngày 

Thăm viếng và xin khấn 
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ 

 
THÔNG BÁO: 

 
Những ai đã nhận CD, DVD, Báo Ơn Lành, 
hình của Cha Trương Bửu Diệp từ Trương 
Bửu Diệp Foundation, mà nay không còn 
dùng nữa, vui lòng đem đến hoặc gửi về 

văn phòng: 
 

Trương Bửu Diệp Foundation 
14231 Euclid St. St. # 103-105 

Garden Grove, CA 92843 
CHÂN THÀNH CÁM ƠN 

 

GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE: 
Xin gọi số 

(714) 702 5129                                                            
(Để lại lời khấn sau tiếng bíp) 

 

 

 

 TBDF App 
Cầu nguyện với Cha 

ngay trên phone. 
TBDF đã có trên Apple 
Store và Google Play. 

Free Download! 
 

 

 

 

 

QUẢNG CÁO 

Điền và cắt Phiếu ghi danh này rồi gửi về Trương Bửu Diệp Foundation để được nhận báo miễn phí. 
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Happy Independence Day! 
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