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

 

 

 

Số 78 
August, 2018 

Kính Biếu 
 

 

Nhân dịp kỷ niệm 7 năm thành lập Hội Trương Bửu 
Diệp Foundation ®, chúng tôi có xem lại các thống 
kê của YouTube và Facebook là hai công ty về 
truyền thông xã hội lớn nhất hiện nay tại Hoa Kỳ.  
 
Theo Facebook, tính từ tháng 5, 2016 đến tháng 
8, 2018, Hội phát 274 tập phim ‘Ơn Cha Diệp’, và 
đã có 504,394 người xem các câu chuyện về ơn 
lành Cha Diệp, đặc biệt là các Ơn Chữa Lành có 
382,048 lượt người xem. 
 
Với YouTube, tính từ tháng 5, 2012 đến cuối tháng 
7, 2018, Hội đã phát 430 tập ‘Ơn Cha Diệp’, và 
lượt người xem lên đến hơn 6 triệu. Đặc biệt, số 
người ghi danh để xem thường xuyên 
(Subscribers) là hơn 13,500 người. 
 
Cũng theo thống kê của Facebook và YouTube, 
người xem ‘Ơn Cha Diệp’ ở khắp nơi trên toàn thế 
giới: Việt Nam, Hoa Kỳ, Úc, Canada, Pháp… và có 
cả từ các nước Nga, Nhật Bản, Nam Phi… Điều làm 
cho chúng tôi ngạc nhiên là số người xem nam giới 
chiếm 51%, nhiều hơn nữ (49%). 
 
Các thống kê này cho thấy sự linh thiêng của Cha 
Diệp ngày càng được nhiều người biết đến, Cha 
trở thành chỗ dựa tinh thần cho bất kỳ ai đang 
gặp khốn khó.  
 
Vì thế, để mừng sinh nhật Trương Bửu Diệp 
Foundation ®, không có lời nào ý nghĩa bằng lời 
cảm tạ Đấng Tối Cao đã ban cho chúng ta một 
người Cha: 
 
“Sống Anh Hùng Xả Thân Cứu Dân Lành, 
Chết Linh Thiêng Độ Trì Giúp Người Ngay.” 
 
 

KỶ NIỆM 7 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION ® 
(8/16/2011 – 8/16/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

2 
 

TRUONG BUU DIEP FOUNDATION ® MONTHLY NEWSLETTER      SỐ 78-AUGUST, 2018 

 
  Chia Sẻ Ơn Lành Là Cách Tạ Ơn Cha Hay Nhất 

 
Ngoài hàng trăm nhân chứng ơn lành đến văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation ® để thu lời chia 
sẻ, thời gian qua chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời cảm tạ qua phone hoặc email của những người 
ở xa cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp và nhận được ơn lành. Không gì bằng khi nhận được ơn Cha, 
mọi người lại chia sẻ nhằm vinh danh Cha và loan truyền cho lời cầu bầu rất linh thiêng của Cha. Đây 
chính là cách tạ ơn Cha hay nhất. Chúng tôi xin trích sau đây email của những lời chia sẻ ơn lành gửi 
đến từ nơi xa và ngoại quốc. 
 
 
 
 
                                        
 Kính chào các anh chị hội viên Hội Cha Bửu Diệp – Truong Buu Diep Foundation (TBDF) 
 
Em xin chia sẻ về ơn Cha Diệp đã cầu bầu lên Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse đã nhậm lời cầu xin của em. 
Tháng 2, 2018, người em dâu của em là Nguyen Bernard được phát hiện có bướu trong não. Bác sĩ nói phải mổ 
nhưng 80% sẽ bị liệt, hoặc mù mắt. Em nghe vậy sợ quá nên làm tuần cửu nhật, đọc kinh cầu nguyện với Chúa, 
Mẹ, Thánh cả Giuse và xin Cha Diệp cầu bầu cho em Bernard thoát được bệnh hiểm nghèo. Và Chúa đã nhậm lời 
cầu bầu của Cha.  
 
Năm 2014, người anh của em là Dominico A.T phát hiện bị bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Em đã cầu nguyện với 
Chúa, Mẹ và Thánh cả Giuse, làm tuần cửu nhật, và xin Cha Trương Bửu Diệp cầu thay nguyện giúp. Sau đó anh 
của em đã mổ bình an và gặp thầy gặp thuốc mà chữa lành bệnh.  
 
Còn rất nhiều ơn khác em không nhớ rõ, nhưng mỗi lần gặp khó khăn, em xin Cha cầu giúp thì đều nhận được ơn. 
Lời cầu nguyện của Cha rất linh thiêng. Cha ơi, con muôn vàn đội ơn Cha. Cám ơn Cha thật nhiều.  
 
Maria MyLien - Germany 
 
 

 

 

Kính gửi TBDF, 
 
Tôi tên là P.T.Anh, từ San Diego, California. Tôi xin kể ở đây về sự linh thiêng của Cha Francisco Trương Bửu Diệp: 
Tôi là người theo đạo Phật nhưng rất tin vào Cha Diệp. Mỗi lần về Việt Nam, tôi và gia đình đều đến viếng mộ 
Cha ở Bạc Liêu. Tôi và gia đình đã nhận được rất nhiều ơn lành từ Cha Diệp, nay xin kể ơn lành gần nhất mà tôi 
vừa nhận được. 
 
Đầu tháng 4 vừa qua tôi có buổi phỏng vấn thi quốc tịch Mỹ. Trước đây khi nộp đơn, tôi cũng có đến Văn phòng 
cầu nguyện Cha ở đường Euclid, Garden Grove để xin Cha ban ơn cho tôi được đậu kỳ thi này dễ dàng, vì tự tôi 
nhận thấy khả năng của mình là rất khó đậu. Trước khi đi thi một tuần, tôi rất lo lắng và gần như ngày nào cũng 
nguyện cầu với Cha ở nhà. Gia đình tôi cũng có thỉnh hình của Cha về để ở nhà.  
 
Hôm đi thi, tôi đã gặp được người phỏng vấn rất dễ dàng và những trở ngại mà tôi lo lắng trước lúc thi gần như là 
không có. Đúng y như những gì tôi đã cầu xin Cha. Tôi đậu quốc tịch trong sự kinh ngạc của bản thân tôi và cả 
gia đình Tôi. Tất cả đều là nhờ Cha Diệp linh thiêng đã ban ơn cho tôi. Thật không có hạnh phúc nào sánh bằng. 
 
Qua đây, điều tôi muốn nói là khi chúng ta cầu xin Cha điều gì thì nên kiên nhẫn và có một sự tin tưởng tuyệt đối 
vào Cha thì chúng ta chắc chắn sẽ nhận được ơn lành từ Cha. Xin chân thành cảm ơn TBDF! 
 
P.T.Anh - San Diego, California 
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HƯỚNG DẪN XEM BUỔI CẦU NGUYỆN TRỰC TIẾP QUA INTERNET (Tiếp theo và hết) 
 

Hướng dẫn xem Buổi cầu nguyện trên Facebook: 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xem các số trước: 
 
Hướng dẫn xem Buổi cầu nguyện trực tiếp qua website www.tbdf.org (Số 76) 
Hướng dẫn xem Buổi cầu nguyện trực tiếp trên YouTube (Số 77) 
 

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 Buổi Cầu Nguyện, TBDF sẽ chọn ngẫu nhiên 
trong các lời khấn gửi về 3 ngày trước Buổi Cầu Nguyện. 
 

 *Sign-in Facebook của quý khách 
 
*Trong ô “Search” gõ chữ  
“Diep Truong” 
 
*Trên timeline của 
Facebook/DiepTruong, tìm post 
“Buổi Cầu Nguyện LIVE” 
 
Vào đúng giờ của Buổi cầu nguyện 
(7 giờ tối giờ California, mỗi thứ Năm 
đầu tháng), TBDF sẽ truyền trực tiếp để 
quý khách cùng hiệp thông cầu nguyện. 
 

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI DANH TRƯỚC ĐỂ XEM LIVE 
 
Để giúp quý khách tiện theo dõi Buổi Cầu Nguyện mỗi khi đến ngày thứ Năm đầu tháng, quý khách chỉ cần ghi 
danh trước trên Youtube như sau: 

• Vào YouTube, Trong ô “Search”, gõ chữ ‘Truong Buu Diep Foundation’ (Hình 1) 
• Click vào logo Truong Buu Diep Foundation (Hình 2) 
• Tìm “Buổi Cầu Nguyện của tháng (sắp tới) - LIVE” (Hình 3) 
• Click vào chữ “SET REMINDER” để thành “REMINDER ON”. Từ đây, YouTube sẽ tự động nhắc quý 

khách qua email trước Buổi Cầu Nguyện. (Hình 4) 
 
    1 2 3 4 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 

 

 

 

 

 

 
V. KHANH – CHANTILLY, VA. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp, Ba của con bị bệnh đường 
ruột, uống thuốc trụ sinh nhiều ngày nay mà vẫn còn 
chưa khỏi. Vì Ba yếu nên trong lúc con đỡ Ba thì Ba bị 
té. Con lo cho sức khỏe của Ba lắm. Con xin Cha cầu 
nguyện cho Ba con sớm lành mạnh. 
 
A.LE – STERLING HEIGHTS, MI. 
Thưa Cha, cháu ngoại con đang nộp hồ sơ xin việc làm 
và chờ đợi phỏng vấn, xin Cha cho người ta nhận cháu, 
để cháu có được việc làm. Lạy Cha, gia đình con đang 
trong cơn khó khăn hiện, cầu xin Cha cho chúng con có 
đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn này. 
 
H. NGUYEN – WICHITA, KS. 
Thưa Cha, Mẹ con hiện ở Việt Nam đang mắc bệnh tiểu 
đường và nhiều bệnh khác, xin Cha ban cho Mẹ con ơn 
chữa lành. Con cũng xin Cha cho ba đứa con của con 
chịu đi lễ, đọc kinh trở lại, và cho một đứa khác mau 
sớm trở về với con.  
 
N. NGUYEN – BATON ROUGE, LA. 
Cha ơi, con của con là T. đam mê game, cờ tướng, hay 
nóng nảy, đập phá nhà cửa, đập phone, phá TV. Xin 
Cha cầu bầu cùng Chúa hoán đổi tâm tính của con con, 
và cho T. từ bỏ được cờ bạc. 
 
N. TRAN – UNION COUNTY, NJ. 
Con là người ngoại đạo, nhưng con xin cầu nguyện với 
Cha. Xin Cha cho gia đạo con được bình an, bệnh tật 
được tiêu trừ; cho con cái học hành đến nơi đến chốn, 
công ăn việc làm tiến triển tốt đẹp. 
 
T. NGUYEN – GARLAND, TX. 
Cha ơi, Mẹ của con bị ho hoài vì phổi và tim rất yếu. 
Gan, thận và tụy của Mẹ con cũng yếu. Xin Cha cầu bầu 
cùng Đấng Tối Cao cho Mẹ con thoát khỏi chứng acid-
reflux (trào ngược bao tử), và cho sức khỏe của Mẹ con 
dần được hồi phục. Mẹ của con còn bị té hai lần, một 
lần hồi giữa tháng Năm và một lần hồi đầu tháng Sáu 
nữa Cha ơi. Con lo quá, Cha nhớ cầu bầu giúp cho Mẹ 
con, Cha nhé! 
 

 

N. TRAN – BELMONT, NC. 
Xin Cha cho cháu nội con giải phẫu thành công; cho gia 
đình con được bình an, mạnh khỏe, và công việc làm 
được ổn định. 
 
N. LE – HONOLULU, HI. 
Con xin thành tâm cầu nguyện cho vợ chồng con gái 
con, và N.T.H., đang sinh sống tại Irvine, CA., được may 
mắn và ổn định trong công việc làm ăn mới. Con cũng 
cầu nguyện cho anh H.N.G. đi giải phẫu cột sống được 
an lành, và vợ chồng anh chị luôn bình an. 
 
T. LE – DALLAS, TX. 
Thưa Cha, chồng con bị bệnh mất ngủ. Trăm ngàn lần 
con lạy Cha, cầu xin Cha cho chồng con có được giấc 
ngủ ngon hàng đêm. Con gái con thì bị té nứt xương, 
vô nhà thương cả năm nay rồi mà vẫn chưa lành, vết 
thương vẫn còn sưng và cháu đau lắm. Xin Cha thương 
giúp cho chồng và con gái con được hết bệnh nhe Cha.  
 
T. VU – FAIRFAX STATION, VA. 
Con bị đau cần cổ, hai vai, và hai đầu gối. Con đã đau 
lâu lắm rồi Cha ơi, uống thuốc gì cũng không khỏi. Xin 
Cha chữa lành cho con. Xin Cha phù hộ, ban cho gia 
đình con và các cháu được bình yên, mạnh khỏe, ngoan 
đạo, và công ăn việc làm mọi thứ đều tốt đẹp. 
 
L. DILLON – DELTONA, FL.  
Thưa Cha, con là kẻ khốn khổ. Cuộc đời con mất mát 
quá nhiều. Con có đứa cháu yêu cũng bị người ta đem 
đi mất. Con đau khổ khóc hết nước mắt ngày đêm. Nếu 
chết được cho hết đau lòng thì con cũng chịu vậy. Cha 
ơi, con khấn nguyện Cha thương dùm hoàn cảnh của 
con, xin cho người ta đem trả cháu con về với con, để 
hai bà cháu con được hủ hỉ với nhau. Con khổ quá, Cha 
ơi. Xin Cha thương cùng. 
 
H. DUONG – DORCHESTER, MA. 
Con là kẻ tội lỗi. Lạy Đấng Tối Cao, lạy Cha Trương Bửu 
Diệp, xin cho sự sống tương lai của con được bình an, 
xóa nhòa mọi tội lỗi của con, và cho con có sức khỏe; 
cho gia đình con được bình an vô sự. 
 
J. LEHUYNH – ARCADIA, CA. 
Lạy Cha Diệp, cúi xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ 
Maria chữa lành bệnh đau cột sống cổ, vai và lưng cho 
con. Con đau lắm Cha ơi. Xin giúp con. 
 
T. NGUYEN – LITITZ, PA. 
Con có tiệm nails, xin Cha cho con có khách đông, và 
cho con mướn được thợ giỏi. 
 

 

 H. DANG – GRAND PRAIRIE, TX. 
Cha ơi, con đang mắc căn bệnh ung 
thư ngực, đã di căn sang xương và 
phổi. Con xin Cha phù hộ cho con 
gặp thầy, gặp thuốc để con được 
chữa hết bệnh, sống thêm ít năm 
nữa vì hai con của con còn nhỏ lắm 
Cha à. Xin Cha cầu bầu giúp con. 
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N. & N. – MERRILLVILLE, IN. 
Cầu xin Cha cho em của con khỏi bệnh ung thư; cho 
giấy tờ của bố mẹ con được tốt đẹp; cho con mua bán 
được tiệm và nhà; cho con cái được mạnh khỏe, học 
giỏi, chăm ngoan, vợ chồng hạnh phúc, và cho gia đình 
con dọn về Texas được bằng an. 
 
M. NGUYEN – DENVER, CO. 
Cha ơi, con trai của con là T.T., 4 tuổi, chưa biết nói. 
Con khẩn khoản cầu xin Cha cho cháu có thể nói được 
như bao đứa trẻ khác; xin cho bé L. khỏe mạnh, ngoan 
ngoãn, và cho chồng con có công việc ổn định. 
 
T. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Xin Cha ban phép lành và ban ơn bình an, che chở cho 
gia đình chúng con. Sắp tới con đi thi quốc tịch Mỹ, con 
hy vọng phép lành của Cha sẽ đổ xuống trên con để 
con thi đậu. 
 
J. MAI - BATON ROUGE, LA. 
Con cầu xin Cha Trương Bửu Diệp giúp con vượt qua 
mọi khó khăn mà con đang mắc phải, cũng như mọi 
bệnh tật của con được tiêu trừ. 
 
H.T. BUI – GAITHERSBURG, MD. 
Thưa Cha, gia đình con trai lớn của con đang trong cơn 
sóng gió, con trai thứ hai thì bị bệnh vẩy nến. Xin Cha 
thương ban cho gia đình con trai lớn của con sớm tìm 
lại hạnh phúc, và cho con trai thứ hai được khỏi bệnh. 
Xin mọi sự bình an cho toàn thể gia đình con. 
 
T. NGUYEN – SEATTLE, WA. 
Xin Cha ban sức khỏe cho gia đình con, cho chồng con 
từ bỏ được các thói hư tật xấu, cho con cái ngoan 
ngoãn, biết vâng lời. Xin ban bình an cho gia đình con. 
 
C. NGUYEN – BATON ROUGE, LA. 
Con bị ung thư hai lá phổi và ung thư da. Nay con bị 
thêm đau cổ và đau trong tai (bên phải). Xin Cha cầu 
bầu cho con được lành bệnh. Nhưng nếu đó là ý Chúa, 
con xin vâng theo. Xin Cha thương con với, Cha nhé. 
 
N. TRAN – KENTWOOD, MI. 
Thưa Cha, con gái con là N.N. hay đi chơi đêm, bồ bịch. 
Cầu xin Cha giúp cháu tu tâm dưỡng tính, quen được 
người tốt, đạo đức mà làm bạn đời; xin cho con trai bỏ 
chơi game, lo chăm chỉ học hành, biết nghe lời. 
 
M. NGUYEN - GAITHERSBURG, MD. 
Con cúi xin Cha Trương Bửu Diệp, cầu xin cùng Chúa 
và Mẹ Maria cho con gái con là N.P.K. đi thay võng mạc 
hai mắt được thành công. Chỉ có phép lạ của Cha mới 
cứu được đôi mắt con gái con mà thôi.  
 

N. NGUYEN – RALEIGH, NC. 
Thưa Cha, gia đình con đang gặp nhiều khó khăn quá. 
Con của con là J.D. hiện đang học đại học nhưng vô 
tâm, vô trí, không có được sự sáng suốt để tập trung 
học hành. Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho con 
của con bước vào tháng Tám nhập học được giỏi hơn, 
bớt chơi game, và không còn thức khuya hàng đêm nữa. 
 
D. NGUYEN – THORNTON, CO. 
Con đang mắc bệnh Cha ơi. Cầu xin Cha cho con hết 
bệnh, cho con gái con được học giỏi, ngoan ngoãn, cho 
gia đình con được hạnh phúc và bình an. 
 
Y. HOANG – SACRAMENTO, CA. 
Xin Cha phù hộ cho Mẹ con là H.T.H.Y. mau chóng bình 
phục sức khỏe, và sớm được xuất viện trở về nhà với 
con cháu. 
 
Q. NGUYEN – TACOMA, WA. 
Con của con là M. mắc bệnh tự kỷ. Con buồn lắm Cha 
à. Ngày đêm con cầu xin Cha cho cháu có thể lành bệnh, 
trở thành đứa trẻ bình thường. Con cũng xin Cha cho 
con gái là L.A. nhanh chóng có việc làm ổn định. 
 
T. PHUOC – LÂM ĐỒNG, VN. 
Cầu xin Cha Thánh thương gia đình con. Con có đứa con 
trai, 29 tuổi, hay uống rượu, uống chưa say chưa về, 
uống cho đến khi không biết gì nữa để người ta đưa về 
nhà thì mới chịu. Con cầu mong Cha thương cho con 
trai con lấy được vợ, và có cuộc sống được hạnh phúc. 
Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao giúp con, thưa Cha. 
 
M. NGUYEN – GAINESVILLE, VA. 
Xin Cha ban ơn chữa lành cho con gái của con được lành 
bệnh đau xương vai và đau tay. Xin cho cháu kiếm được 
thợ làm nails giỏi, và tiệm được đông khách. Riêng con 
hay bị đau bụng, đi siêu âm thì họ nói con có cục bướu 
trong gan. Xin Cha chữa lành cho con luôn, và cho gia 
đình con được hạnh phúc, bình an.  
 
M. VU – MINNEAPOLIS, MN. 
Lạy Chúa, lạy Cha Diệp xin dẫn đường chỉ lối cho con 
gái của con từ bỏ đam mê cờ bạc, quay về với gia đình, 
và cho con rể mới mở tiệm sửa xe có đông khách.  
 
BINH – PIEDMONT, CA. 
Cha ơi, con đang sống trong cô đơn, hiu quạnh, xin Cha 
đem các con về với con. Con cũng xin Cha chữa lành 
cho con gái con ở Úc đang mắc bệnh; cho các con của 
con có đức tin, học hành tấn tới, có việc làm ổn định. 
Xin cho gia đình con được khỏe mạnh và bình an. Con 
còn mắc bệnh mất ngủ, thấp khớp, và nám mặt, lại mới 
bị thất nghiệp nữa Cha à. Xin Cha cứu giúp gia đình con. 
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
K. LEING – LEWISVILLE, TX. 
Những gì con cầu xin với Cha đều được Cha nhậm lời. 
Con và gia đình xin cảm tạ ơn Cha. Xin Cha tiếp tục ở 
cùng gia đình con và nâng đỡ, che chở cho chúng con. 
 
N. TRAN – UNION, NJ. 
Cha ơi, Má con thi đậu quốc tịch Mỹ rồi. Con xin cảm 
ơn Cha nhiều lắm! 
 
T. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Thưa Cha, con gái con khi mang thai được hai tháng 
rưỡi, đi khám thai thì bác sĩ nói cháu bé bị down. Con 
gái con về lo buồn khóc mấy ngày liền. Chúng con đã 
gọi sang văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation nhờ 
chuyển lời khấn lên Cha. Giữa tháng Năm, con gái con 
đã sinh được bé trai nặng 3,4 kg mạnh khỏe, bình an. 
Xin cảm tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp, cảm 
ơn quý ông bà, anh chị em đã hợp ý cầu nguyện cho 
gia đình tôi. 
 
H. NGUYEN – WICHITA, KS. 
Cha đã chỉ con con loại thuốc chữa bệnh. Con uống ba 
tuần nay và thấy bớt rồi. Con cũng xin Cha cho chồng 
con bỏ được thuốc lá. Nay chồng con bỏ được rồi đó 
Cha ơi. Con xin gì Cha cũng cho, từ 30 chục năm nay 
lúc con còn ở Việt Nam cho tới khi qua Mỹ sinh sống. 
Cha ơi, con cám ơn Cha nhiều lắm. 
 
A.NGUYEN – WESTMINSTER, CO. 
Mấy tháng trước con từ Colorado sang văn phòng Cha 
ở California xin Cha cho con được nhận đi học. Mấy 
ngày sau vừa về đến nhà thì con nhận được giấy báo 
đi học. Con cám ơn Cha nhiều.  
 

 

M. TRUONG – SEMMES, AL. 
Tạ ơn Cha đã mang đến cho con một công việc khác, 
gần nhà, vừa ý trong lúc khó khăn này. Con luôn tin 
Cha ở bên cạnh con, che chở cho con. 
 
A.PHAN – MELBOURNE, AUSTRALIA 
Con chân thành cảm tạ Cha đã nhận lời khấn nguyện 
của con.  
 
P.N. TRAN – FOUNTAIN VALLEY, CA. 
Con vô cùng cảm ơn Cha đã cầu bầu lên Đấng Tối Cao 
để các ước nguyện của con đều thành hiện thực: con 
gái của con đạt được điều cháu mong ước; mọi thủ tục 
giấy tờ trong việc bán nhà cũ, mua nhà mới của con 
đều thuận lợi và tốt đẹp.  
 
C. TSIN – ODENTON, MD. 
Con chân thành cảm tạ Cha đã ban cho con nhiều 
Hồng Ân: con mạnh khỏe, có được người chồng chung 
thủy, con gái ngoan, có nhà cửa ổn định, công việc 
thuận lợi và chủ chỗ con làm là người rất tốt. Con tin 
tất cả những điều chúng con có được là nhờ lời cầu 
bầu linh thiêng của Cha. 
 
H. NGUYEN – GARLAND, TX. 
Vợ chồng con được hạnh phúc, gia đình con bình an 
cả phần hồn lẫn phần xác. Tất cả đều nhờ lời cầu của 
Cha lên Đấng Toàn Năng. Chúng con xin tạ ơn Cha. 
 
E. NGUYEN – ALBUQUERQUE, NM. 
Tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp, nhờ lời cầu bầu của Ngài 
mà Chúa đã nhận lời van xin của con, ban cho gia đình 
con được nhiều Hồng Ân. Con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn 
Đức Mẹ, và tạ ơn Cha Bửu Diệp. 
 
L. LE – PHOENIX, AZ. 
Thưa Cha, con đã cầu nguyện với Cha cho em con là 
Lm. P.V.M. hiện đang ở Việt Nam được hết bệnh và 
bình an, thì nay con nghe tin người em đã được lành 
mạnh rồi. Chúng con cảm tạ Cha đã bầu thay nguyện 
giúp lên cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ cho chúng con. 
 
V. SNYDER – HAMMOND, LA. 
Suốt hai năm qua con luôn cảm giác có con gì đó bò 
dưới chân, tóc, mặt và dưới nệm, nhưng con chẳng hề 
tìm thấy có con gì cả. Bác sĩ nói con có triệu chứng 
như vậy là do máu mà ra, mà bệnh về máu thì rất khó 
chữa, có khi phải thay máu. Con nghe vậy thì sợ quá, 
nên đã cầu nguyện với Cha. Đến nay con đã giảm được 
cảm giác ấy rất nhiều, 80% rồi đó Cha ạ. Con xin cảm 
tạ ơn Cha, xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho con khỏi 
bệnh luôn, và có được giấc ngủ ngon mỗi đêm.  
 
 

 T. TRUONG – LACEY, WA. 
Thưa Cha, con có hai món 
thích dùng là cái kéo to bản, 
và cái cassette hiệu Sony 
cầm tay dùng để thu tiếng. 
Một ngày nọ khi cần đến thì 
con không tìm thấy hai vật ấy 
đâu cả. Còn tìm hoài, tìm 
mãi, tìm khắp nơi mà cũng 
không thấy. Thật là bực bội. 

Bỗng con nhớ đến Cha và những ơn lành Cha ban cho, 
con liền viết tên hai vật ấy vào tờ giấy và đặt dưới tấm 
ảnh của Cha trên bàn thờ. Không lâu sau đó con tìm 
được cái kéo, rồi vợ con tìm thấy cái cassette. Con mừng 
quá liền chạy ngay ra bàn thờ tạ ơn Cha. Xin kính tri ân 
tình yêu thương như trời biển của Cha cho chúng con. 
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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 TÁM 
 

 

 

 
Ông Giuse 

VÕ DUY THÀNH 
Sinh năm: 1957 

Mất ngày: 3-8-2015 

 
Cô Agnes Monique 

LAI T. THANH THÚY 
Sinh năm: 1963 

Mất ngày: 8-8-1979 
 

 
Anh Raphael 

LAI THANH TÀI 
Sinh năm: 1967 

Mất ngày: 8-8-1979 
 

 
Ông Dominico 

PHẠM VĂN THIỆN 
Sinh năm: 1950 

Mất ngày: 9-8-1988 
 

 
Ông Đaminh 

ĐINH QUANG HẠNH 
Sinh năm: 1917 

Mất ngày: 14-8-2004 
 

 
Bà Maria 

ĐỖ THỊ LAN 
Sinh năm: 1919 

Mất ngày: 15-8-2015 
 

 
 

Bà Anna 
PHẠM THỊ NỞ 
Sinh năm: 1915 

Mất ngày: 20-8-2004 
 

 
Ông Louis 

NGUYỄN MỸ THIỆN 
Sinh năm: 1966 

Mất ngày: 27-8-2015 
 

 
Bà Rosa-Maria 
VŨ THỊ NGA 

Sinh năm: 1923 
Mất ngày: 10-8-2008 

 

 
Ông Đaminh 

LÊ VĂN NGÔN 
Sinh năm: 1913 

Mất ngày: 13-8-1992 
 

 
Ông Phero 

NGUYỄN Q. VIỆT 
Sinh năm: 1954 

Mất ngày: 14-8-1996 
 

 
Ông GioanKim 

NGUYỄN THÔNG 
Sinh năm: 1963 

Mất ngày: 15-8-1986 
 

 
Ông Andre 

NGUYỄN THỊNH 
Sinh năm: 1916 

Mất ngày: 15-8-2008 
 

 
Ông Giacôbê 

NGUYỄN VĂN LỢI 
Sinh năm: 1941 

Mất ngày: 15-8-1968 
 

 
Bà Anna 

VŨ THỊ BẢO 
Sinh năm: 1926 

Mất ngày: 15-8-2016 
 

 

 
Ông Giuse 

KHỔNG ĐÀO 
Sinh năm: 1943 

Mất ngày: 15-8-2010 
 

 
Bà Maria 

ĐOÀN NHÀN 
Sinh năm: 1930 

Mất ngày: 16-8-2014 
 

 
Anh Giuse 

STEVE TRẦN 
Sinh năm: 1982 

Mất ngày: 23-8-2014 
 

 
Ông Đaminh 

NGUYỄN TẤN SIÊU 
Sinh năm: 1909 

Mất ngày: 25-8-2002 
 

 
Ông Phước Hảo 

NGUYỄN VIỆT HIỀN 
Sinh năm: 1937 

Mất ngày: 25-8-2015 
 

 
Bà Rosa 

NGUYỄN BÁU 
Sinh năm: 1934 

Mất ngày: 29-8-2009 
 

 
Ông Phero 

NGUYỄN KHA 
Sinh năm: 1958 

Mất ngày: 31-8-2016 
 

 
Bà Mary 

PHẠM NGUYỄN HUỆ 
Sinh năm: 1938 

Mất ngày: 31-8-2010 
 

Chú thích: Màu Xanh: Nam, Màu Hồng: Nữ 
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Hành Trình Đi Tìm Bến Bình An 
Kỳ cuối: Con Đã Tìm Được Bến Bình An 
 
Thật lòng chúng tôi tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cảm ơn 
Cha Trương Bửu Diệp vì nhờ lời cầu bầu của Cha, 
gia đình chúng tôi tìm được tới bến Bình An, bởi 
giờ đây mỗi ngày chúng tôi đều được nhìn thấy 
gương mặt Dũng tươi cười, thấy con ăn ngon, và 
ngủ yên hàng đêm. 
 
Bí mật của Dũng 
 
Thời gian Dũng còn bệnh, đôi vai của cháu không thể 
nâng nổi cái đầu, nên lúc nào cháu cũng cúi gập xuống, 
người luôn co quắp. Vì Dũng không tự ngồi lên ghế được 
nên chúng tôi hay đặt con lên xe lăn để đẩy đi đây đi đó. 
 
Từ khi chúng tôi đưa Dũng tới văn phòng Cha Diệp và 
cầu nguyện với Cha, Dũng bớt đau hẳn, cháu ăn được, 
ngủ được. Cả nhà tôi mừng lắm. Ngày nào Dũng cũng 
đòi được đến thăm Cha. Từ nhà chúng tôi lên văn phòng 
Cha cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ, hôm nào kẹt xe thì 
lâu hơn, nhưng vì cứ lên thăm Cha là Dũng khỏe và vui, 
nên chúng tôi đưa Dũng đi mỗi ngày. 
 
Khoảng 2-3 tuần sau khi tìm đến được văn phòng Cha 
Diệp, thấy bệnh tình của Dũng có chiều hướng tốt đẹp 
nên các anh chị trong Ban Điều Hành (BĐH) Trương Bửu 
Diệp Foundation (TBDF) có gọi hỏi thăm tình hình của 
Dũng trong một lần chúng tôi đưa Dũng đến thăm Cha.  
 
Hôm đó, tôi đẩy Dũng vô phòng cầu nguyện, đặt con 
ngay sát chân tượng Cha ngồi, để cái xe lăn bên cạnh. 
Tôi đứng đọc kinh và cầu nguyện với Cha một lúc thì ra 
ngoài để nói chuyện với anh John Nguyễn – BĐH TBDF. 
Khi tôi ra ngoài, trong phòng không có ai, và Dũng vẫn 
ngồi ở dưới đất, bên tượng Cha ngồi. 
 

 
 
Dũng và ba mẹ (hàng trên) đến thăm Cha Diệp vào những 
ngày đầu thành lập Văn phòng TBDF. Hình Tư liệu. 

Câu chuyện giữa anh John và tôi kéo dài chừng 15 phút 
là xong. Khi tôi bước trở vào phòng cầu nguyện thì bỗng 
giật mình vì thấy Dũng đang ngồi trên ghế, ở hàng đầu 
tiên. Lúc đó tôi nghĩ chắc là có anh chị thiện nguyện viên 
nào vô thấy Dũng tội nghiệp nên bế Dũng lên ghế, chứ 
Dũng đâu có tự mình ngồi lên như vậy được. Tôi hỏi 
Dũng:” Ai bế con lên đây?”, Dũng cười, không nói, cũng 
không ra dấu hiệu cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.  
 
Không biết vì sao Dũng lại leo được lên ghế, tôi liền chạy 
ra ngoài hỏi các anh chị thiện nguyện viên, nhưng họ nói 
trong vòng 15-20 phút qua không có ai vào phòng cầu 
nguyện cả.  
 
“Ai bế Dũng lên ghế vậy ta?” Tôi nghĩ trong đầu như vậy 
và chưa hết thắc mắc, nên trở vô phòng cầu nguyện. Lúc 
này Dũng vẫn còn đang ngồi trên ghế. Tôi hỏi thêm lần 
nữa:” Cha Diệp bế con lên, đúng không?” Dũng lại cười. 
 
Nghe tôi thuật lại chuyện, các anh chị trong BĐH cũng 
rất ngạc nhiên. Vì trong nhà cầu nguyện có đặt camera, 
nên BĐH quyết định mở camera ra xem lại, chỉ để biết 
coi ai đã vô nhà cầu nguyện và bế Dũng lên ghế. 
 
Khi mọi người xem lại camera thì thật lạ lùng, đoạn phim 
từ lúc tôi đưa Dũng vào phòng cầu nguyện và đặt Dũng 
ngồi dưới chân Cha cho đến khi tôi ra ngoài đều rất rõ 
nét, nhưng đoạn sau đó bị trắng xóa như có sương mù 
che, đến lúc phim rõ lại thì màn hình xuất hiện Dũng đã 
ngồi chễm chệ trên ghế. Thật là lạ. Rồi mọi người xúm 
lại ‘chất vấn’ Dũng xem ai đã đưa Dũng từ dưới đất lên 
ghế, nhưng Dũng vẫn chỉ cười mà thôi. 
 
Dũng cũng không hề tiết lộ điều bí mật ấy như thế nào, 
cho đến tận bây giờ. 
 
Một hôm chúng tôi tham dự Thánh lễ ở nhà thờ Thánh 
Linh. Sau lễ, Cha Đinh Ngọc Quế - Linh mục Linh hướng 
của TBDF – đứng nói chuyện cùng một số giáo dân. Bỗng 
Cha quay sang thì nhận ra Dũng, nên Cha gọi: “Nào, đứa 
con thiêng liêng của Cha, có gì cho Cha xem không?” 
Dũng đang ngồi trên xe lăn, tự nhiên đứng thẳng lên 
trong vài giây, rồi ngồi xuống. Vâng, chỉ có một lần duy 
nhất ấy là Dũng tự đứng trên đôi chân của mình. 
 
Bây giờ Cha Quế nằm dưỡng bệnh ở Dòng Chúa Cứu Thế, 
thỉnh thoảng chúng tôi đưa Dũng ghé tới thăm Cha. Lần 
nào gặp, Cha cũng đều nhắc lại kỳ tích đó và nói Dũng 
đã được Cha Diệp làm phép lạ. 

(Xem tiếp trang bên) 
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Gia đình Dũng vào thăm Cha Quế tại Dòng Chúa Cứu Thế. 
Hính do gia đình cung cấp. 
 
Dũng ‘gánh’ cho mọi người 
 
Trong bốn đứa con, ngoại trừ Dũng bị tật nguyến từ 
nhỏ, còn hai chị và em trai của Dũng đều phát triển 
bình thường, học giỏi, thành công trong sự nghiệp, 
hạnh phúc trong cuộc sống. 
 
Cứ nghĩ đến các con, các cháu, chúng tôi như thấy được 
nguồn sống để tồn tại mỗi ngày mà chăm sóc cho Dũng. 
Ai cũng nói Dũng đã ‘gánh’ hết cho những người trong 
gia đình tôi. Càng nghĩ, chúng tôi càng thương Dũng 
hơn. 
 
Kim Anh là chị hai trong nhà. Từ khi học mẫu giáo ở 
Việt Nam, cháu đã được cô giáo khen là thông minh và 
biết nhiều hơn những bạn cùng tuổi. Khi qua Mỹ, Kim 
Anh cũng luôn dẫn đầu trong học tập, và được học 
những lớp cao hơn các bạn cùng khối. 
 
Xong high school, Kim Anh được UC Irvine nhận. Một 
ngày nọ, cháu hỏi anh Thiện và tôi về chuyện gia đình, 
hoàn cảnh của chúng tôi từ hồi xưa, và cuộc sống của 
gia đình khi qua Mỹ định cư tị nạn. Tôi thắc mắc, hỏi:” 
Sao con lại muốn biết chuyện gia đình mình vậy?” Cháu 
trả lời:” Con đang xin học bổng của Quỹ Bill & Melinda 
Gates từ ông Bill Gates - chủ của hãng phần mềm 
Microsoft. Để được học bổng, con cần đi làm thiện 
nguyện và viết một bài 10 trang giấy nói về hoàn cảnh 
gia đình mình.” Ồ, thì ra là thế. Chúng tôi đã kể cho 
Kim Anh nghe chuyện gia đình từ khi còn ở Việt Nam 
khó khăn ra sao, rồi được sang định cư tại Mỹ thế nào. 
 
Nộp hồ sơ mới được một tuần, Kim Anh đã nhận thông 
báo được chọn trao học bổng 2,700 USD/tháng. 
 
 

Chúng tôi mừng quá, bởi làm sao chúng tôi có được số 
tiền nhiều như thế với nghề may thu nhập ba cọc ba đồng 
mà cho con ăn học. 
 
Sau khi hoàn thành chương trình 4 năm ở UC Irvine, Kim 
Anh tiếp tục học lên để trở thành bác sĩ mắt. Nhưng mới 
được hai năm thì cháu ngưng, với lý do: nếu là bác sĩ mắt 
thì phải…mổ mắt, mà Kim Anh lại rất sợ mổ xẻ. 
 
Bỏ học thành bác sĩ, Kim Anh chuyển sang học dược sĩ, 
nhưng cũng chỉ thời gian ngắn sau lại kêu chán. Cuối cùng 
Kim Anh ‘trụ’ lại được ở ngành Banking. 
 
Sau khi tốt nghiệp, cháu được nhận ngay vào làm việc 
trong một nhà băng lớn có chi nhánh tại Newport Beach. 
Gần đây cháu được chuyển về chi nhánh tại Irvine. Tháng 
Năm, 2018, Kim Anh được giao chức vụ cao hơn. Kim Anh 
lập gia đình và đã có ba cháu.  
 
Thiên Trang – em gái Kim Anh, cũng học ở UC Irvine. 
Xong 4 năm đại học, cháu đi làm ở Macy’s với chức vụ 
quản lý tài chính. Nhưng từ khi lấy chồng, Thiên Trang 
nghỉ ở nhà chăm sóc hai con nhỏ. Vì chồng của Thiên 
Trang làm lương cao nên có thể nuôi cả gia đình, và không 
muốn cho vợ đi làm. 
 
Út trong nhà là Chí Hùng. Hùng cũng đã xong đại học, 
hiện đang làm ở San Diego cho một công ty chuyên vận 
chuyển và kinh doanh mua bán. Công việc của Hùng rất 
tốt và ổn định. 
 
Dũng rất có phước vì các chị em đều yêu thương Dũng 
nhiều lắm. Không bao giờ chị em trong nhà kỳ thị Dũng bị 
bệnh. Khi còn đi học, cứ mỗi lần về thăm nhà, các chị của 
Dũng, hay Út Hùng lại cõng, bế Dũng đi chơi, rồi mua đồ 
ăn cho Dũng. 

Thời gian Dũng bệnh nặng, hai chị và em của Dũng rất lo 
lắng. Lần nào về nhà thấy Dũng quằn quại vì đau đớn, 
chúng đều khóc, và hỏi tôi: “Má ơi, Má đưa Dũng đi khám 
bệnh chưa? Dũng có bị chết không vậy? Bác sĩ có nói bao 
giờ Dũng bỏ chúng ta mà ra đi không?” Những lúc nghe 
con hỏi, tôi lại cố bấm bụng để nước mắt không tuôn rơi.  
 
Thấy các con yêu thương nhau, vợ chồng tôi cũng mừng. 
Tôi hay gọi các con ngồi xuống nói chuyện, và khuyên 
nhủ: Các con phải hy sinh cho em, để cứu lấy mạng của 
nó. Cho dù nó có tàn tật mà còn sống với má ngày nào thì 
má yên lòng ngày ấy.” 
 
Cả Kim Anh, Thiên Trang và Chí Hùng đều luôn nhắc tôi 
phải cố gắng sống khỏe mà lo cho Dũng.  

 
(Xem tiếp trang bên) 

 
 
 
 
 

X 
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Tôi hay tự an ủi bản thân và nói với các con: “Nhìn Dũng 
ngày càng khỏe và ngoan là ba má yên tâm rồi. Thà như 
thế, còn hơn Dũng mà bình thường như người ta, nhưng 
lớn lên trở thành kẻ nghiện ngập, hay băng đảng, hoặc 
giết người, cướp của thì chúng ta còn đau lòng hơn biết 
dường nào.”  
 
Hồi trước, cơ gân ở bụng của Dũng hõm vào như cái bát, 
ăn gì vào cũng ói ra mật xanh, mật vàng. Còn bây giờ 
cơ bụng của Dũng nở ra. Vai thì trước kia bên năm bên 
mười, còn bây giờ bên tám bên mười. Tuy gia đình tôi 
trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, vất vả, nhưng từ ngày 
Cha Diệp chữa cho Dũng hết đau đớn, chúng tôi rất mãn 
nguyện. Tạ ơn Cha. 
 
Vẫn biết đời người ngắn ngủi, không biết Dũng sẽ ra đi 
lúc nào, nên chúng tôi rất quý những phút giây được đi 
chơi cùng nhau. Dũng thích đi Legoland, xem phim, và 
ăn uống chung cả nhà. Chúng tôi cố gắng ngày nào cũng 
chở cháu ra ngoài đường để cháu khuây khỏa.  
 

 
 
Cả nhà đi chơi ở Legoland. Hình do gia đình cung cấp. 
 
Văn phòng Cha Diệp – Gia đình thứ hai 
 
Gia đình chúng tôi bây giờ và mãi mãi sau này cảm tạ 
Hồng Ân Chúa, Đức Mẹ và Cha Trương Bửu Diệp đã cho 
ba đứa con thành tài và cho Dũng khỏe mạnh hơn trước 
rất nhiều. Chúng tôi không dám đòi hỏi gì hơn nữa.  
 
Niềm vui của chúng tôi hiện nay là nhìn thấy Dũng cười 
nói, xem tivi vui vẻ và ngủ ngon. Chuyện sống chết ai 
cũng phải trải qua và trong tay Chúa an bài. Đôi khi tôi 
ngồi buồn mà nghĩ, nếu Chúa cất tôi đi trước thì Dũng 
sẽ khổ lắm, hay Dũng bỏ chúng tôi mà đi trước thì tôi 
biết sống ra sao. Thế là tôi cầu nguyện Chúa, Đức Mẹ 
và Cha Diệp cho hai mẹ con tôi được Chúa cất cùng một 
lúc.  
 
Dũng thích lên thăm Cha Diệp lắm, vì không chỉ đã được 
Cha chữa hết đau, mà còn vì các anh chị em thiện 
nguyện viên ở Hội rất thương mến gia đình chúng tôi.  

 
 
 

Ở văn phòng có cái kẹo, cái bánh gì, các anh chị cũng đều 
chia sẻ cho Dũng. Dũng vui lắm! Có mấy năm Hội còn làm 
sinh nhật cho Dũng nữa.  
 

 
 
Văn phòng Cha Diệp tổ chức sinh nhật cho Dũng và những Thiện 
nguyện viên sanh cùng tháng. Hình: TBDF. 
 
Nhiều lúc tôi nói với Dũng: Mình không có ông bà nội 
ngoại, lên thăm Cha Diệp cũng như lên nhà ông bà của 
mình, con nhỉ. Dũng cười gật đầu ra vẻ đồng ý. 
 

 
 
Dũng rất vui khi gặp các cô chú ở Văn phòng Cha Diệp. 
Hình chụp tháng 7, 2018. Hình: TBDF. 
  
Tôi thành thật cám ơn Hội Trương Bửu Diệp Foundation - 
gia đình thứ hai của chúng tôi. Cám ơn anh chị sáng lập 
viên đã thành lập và duy trì văn phòng Cha Diệp để những 
người bệnh tật, đau khổ như chúng tôi có chỗ mà đến để 
cầu nguyện với Cha.  
 
Lời Tòa Soạn: Xin chân thành cảm ơn anh chị Thiện – 
Ánh Ngô đã dành thời gian để kể lại câu chuyện của Dũng. 
Chúng ta cùng chia sẻ nỗi đau và sự hy sinh của người 
làm cha làm mẹ có đứa con tật nguyền như anh chị Thiện-
Ánh. Để bù đắp cho sự hy sinh đó, những người con khác 
của anh chị đều mạnh khỏe và thành công trong cuộc 
sống. Nguyện xin Cha Trương Bửu Diệp tiếp tục cầu bầu 
lên Đấng Tối Cao và ban thêm ơn lành cho GĐ anh chị. 
 
Qua câu chuyện này, xin hãy cùng cảm nhận được Hồng 
Phước mà Thượng Đế đang ban cho mọi người chúng ta. 

                     HẾT 
 
 

(Xem từ số 75-76-77) 
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 
 

 

                          BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 2 THÁNG 8, 2018 
Vào lúc 6:45 tối sẽ có buổi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp và Mừng Sinh Nhật Hội lần thứ 7. 
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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