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

 

 

 

 

 
 
 
“ƠN LÀNH MẸ TÔI 
NHẬN ĐƯỢC GIỐNG 
NHƯ MỘT PHÉP LẠ” 
(Trang 3) 
 
NHỮNG LỜI XIN KHẤN 
VÀ CẢM TẠ GỬI ĐẾN TỪ 
NƠI XA (Trang 4-5-6) 
 
CẦU CHO NHỮNG 
NGƯỜI MẤT TRONG 
THÁNG MỘT (Trang 7) 
 
VƯƠN LÊN TỪ 
NỖI BẤT HẠNH 
Kỳ cuối: HẠNH PHÚC – 
NIỀM TIN VÀ HY VỌNG 
(Trang 8-9-10) 
 

MỪNG NĂM MỚI 2019 
 

Chúc Mọi Điều May Mắn và Bình An Tới Quý Độc Giả 
 

Buổi cầu nguyện đầu năm 2019 vào thứ Năm 
Ngày 3 tháng 1, 2019 sẽ có 3 nội dung chính: 

 
1-Cầu nguyện với Cha Diệp 

2-Mừng Sinh Nhật Cha Diệp lần thứ 122 
3-Mừng Năm Mới 2019 

 
Kính mời quý ông bà, anh chị em đến tham dự. 

Người ở xa xin vào tbdf.org, YouTube, hoặc Facebook 
để xem trực tiếp và hiệp thông cầu nguyện. 

 
Ban Điều Hành TBDF 

 

Bà Hương Trần: Hồi tháng trước, chân phải của tôi 
bị đau dữ lắm, đứng lên ngồi xuống là phải vịn. Đau 
ban ngày tôi còn chịu được, chứ ban đêm thì thật là 
kinh hoàng. Con tôi đưa đi gặp bác sĩ, họ cho tôi 
thuốc giảm đau, rồi kêu tập thể dục,…Tôi uống thuốc 
không khỏi, tập thể dục cũng không bớt. Cứ như thế 
suốt 2, 3 tuần liền. Những cơn đau vào ban đêm 
khiến tôi không tài nào ngủ được. 
 
Gia đình tôi đạo Phật, nhưng Cha Trương Bửu Diệp 
lại là vị Linh mục – người Cha kính yêu trong gia đình 
tôi. Nhà tôi có hình Cha, mỗi sáng tôi đi làm tôi đều 
khấn Cha. Buổi tối tôi cũng lạy Cha trước khi đi ngủ. 
Mấy bữa đau chịu không nổi, ngày nào tôi cũng khấn 
xin Cha cho hết đau.  

(Xem tiếp trang 2) 
 

Jeanne Trần và Hương Trần – Garden Grove, California 
“Thành Khẩn Xin Khấn Từ Tâm, Cha Sẽ Giúp” 
 

TRONG SỐ NÀY 

SỐ 83 
JANUARY 

2019 
Kính B iếu 

Bà Hương Trần (phải) và con gái – Jeanne Trần. Hình: TBDF 



 

2 
 

TRUONG BUU DIEP FOUNDATION ® MONTHLY NEWSLETTER          SỐ 83 – JANUARY, 2019 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bản thân tôi cũng được ơn Cha, nên rất tin tưởng nơi Cha. Chuyện của tôi kể ra không ai giải thích được. Số là 
trước đây tôi có chạy xe bằng điện. Xe đã cũ rồi, nhưng vì không hư hỏng gì, nên tôi vẫn lái bình thường. Một 
lần tôi lái xe từ thành phố khác chạy về trên Freeway I-5 thì bình điện báo còn khoảng mười mấy miles nữa là 
hết điện. Nhà còn xa, mà khoảng 20 miles nữa mới tới chỗ có sạc bình. Tôi bắt đầu hoảng sợ, vì xe tôi mới lên 
đường núi. Rất nguy hiểm nếu xe chết máy trên đường núi khi trời bắt đầu tối thế này. Xe vẫn cứ chạy đều đều, 
và tôi vẫn cứ lái mà chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giờ trên xe chỉ còn tôi và tấm hình Cha Diệp, tôi liền nói với 
Cha: “Cha ơi, Cha dẫn cho con tới được cái điểm để sạc bình nhe Cha, đừng để xe con hết bình giữa đường nhe 
Cha.” Rất lạ, là khi sắp tới chỗ để sạc bình rồi, có nghĩa tôi đã chạy được gần 20 miles, mà xe tôi vẫn chưa hết 
bình. Khi đến điểm để sạc bình, xe tôi bắt đầu muốn đứng lại, nhưng lúc đó xe vẫn còn trên lane của freeway. 
“Oh no, đừng ngừng lúc này, ráng tí nữa đi. Cha ơi, Cha cho xe con vô tới parking đi, ngừng chỗ này bây giờ là 
tai nạn ngay luôn đó Cha.” Tôi nghĩ và liên tục xin Cha như vậy. Chắc tôi kể thì không ai tin, nhưng đúng là hôm 
đó, khi xe tôi vừa tới ngay chỗ để sạc bình thì nó chết máy luôn. Không ai khác, chính là Cha Trương Bửu Diệp 
đã cứu tôi hôm đó. 
 
Vì sao tôi tin như vậy? Vì hầu như những lời cầu xin của tôi, Cha đều nhận lời. Trong cuộc sống không phải lúc 
nào cũng bằng phẳng, khiến tâm tính của mình không được tốt. Những lúc như vậy tôi cầu nguyện với Cha. Cầu 
nguyện xong, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng. Những lúc rối rắm, không biết làm sao, tôi lại nói với Cha: “Xin Cha 
đừng làm theo ý con, mà xin Cha dẫn dắt con đi theo ý Cha.” Vậy là Cha dẫn dắt tôi thật, khiến tôi chẳng phải 
lo lắng gì.  
 
Gia đình tôi sống ở thành phố Garden Grove đã lâu nhưng tôi không biết văn phòng Cha Trương Bửu Diệp. Cách 
đây 6 năm, trong lúc tôi có nhiều điều không thuận lợi, một chị bạn nói để chị đi dự đám giỗ Cha Diệp và cầu 
nguyện cho tôi luôn. Hôm đó chị ấy mang về tặng tôi trái táo, nói là ‘lộc của Cha’. Kể từ đó tôi mới thường xuyên 
đến gặp Cha và cầu nguyện với Cha. 
 
Từ những chuyện xảy ra trong gia đình tôi, tôi cho rằng tất cả những gì xuất phát từ lòng thành của mình, sẽ 
được Cha đáp lời. Trong cuộc sống, dù mình tài giỏi cỡ nào, cũng không thể tự vượt qua mọi thứ khó khăn. Phải 
có ai đó bên cạnh mình để giúp mình trong những lúc lầm đường lạc lối. Với tôi người đó chính là Cha Diệp. Cha 
là người đã đồng hành, nâng đỡ, giúp đỡ tôi. Tôi tin như vậy. 
 
Bảo Anh (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

     “Thành khẩn xin khấn từ tâm, Cha sẽ giúp”(Tiếp trang 1) 
 
        Bữa đó khoảng 8 giờ tối, tôi đau nên lên giường để hai chân lên cái gối  
       cho đỡ đau. Như mọi lần trước khi đi nằm tôi đều khấn xin Cha chữa lành 
cho. Tôi hay xin Cha như xin với cha đẻ của mình: “Cha ơi, Cha chữa cho con 
đi, con đau quá, chịu không nổi nữa rồi Cha ơi.” 
 
Tối đó, tôi nằm một lúc thì cơn đau lại ập tới, trong cơn đau tôi cảm giác có 
người nắm chân phải của tôi hất vắt qua chân trái. Tôi đặt lại chân phải lên 
gối mà nghĩ thầm: Chân đang để yên trên gối, sao cứ kéo qua trái chi vậy ta.  
 

   Rõ ràng là có ai cầm chân tôi vắt qua mà. Định thần một lúc tôi chợt nhớ tới Cha Diệp, 
liền bật dậy, chạy ra ngoài tủ có hình Cha, hỏi Cha:” Hồi nãy Cha có nắm cái chân của con 
để cho con hết đau, phải không Cha? Vậy chắc sáng mai con hết đau chân, đúng không 
Cha?” Sáng hôm sau thức dậy, tôi hết đau luôn. Không những hết đau chân, giờ tôi còn 
có thể chạy được nữa. 
 
 Jeanne Trần: Bác sĩ nói mẹ tôi lớn tuổi nên trong đầu gối hết chất nhờn, vì vậy khi cử  

động, các khớp  cạ vào nhau gây đau đớn. Trước đó mẹ tôi cũng uống thuốc bổ xương khớp. 
Khi bác sĩ cho thuốc giảm đau, mẹ tôi uống vô chỉ giảm được chút xíu thôi. Mẹ tôi đau tới 
mức đi đứng rất khó khăn, đứng lên ngồi xuống phải vịn tay. Biết bệnh của mẹ là bệnh người 
già, đâu có dễ chữa, nên tôi chỉ nghĩ đến chuyện cầu nguyện với Cha Bửu Diệp mà thôi. Cha 
linh thiêng quá. Xin là Cha cho. Mẹ tôi hết đau được 3 tuần rồi đó. 
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Nguyễn, Phương & Nguyễn, Nga - Portland, Oregon 

“Ơn Lành Mẹ Tôi Nhận Được Giống Như Phép Lạ” 
 

 

 

 

 

 

Tôi thương mẹ tôi lắm, và không muốn mẹ đi như vậy. Tôi nói: “Mẹ ơi, mẹ phải tin tưởng vào 
Chúa, vào Cha Trương Bửu Diệp, Cha sẽ cầu Chúa và Đức Mẹ Maria cho mẹ được khỏi bệnh. 
Cha sẽ không bỏ mẹ đâu.” Trở về nhà, tôi gửi thư xuống văn phòng Cha Trương Bửu Diệp ở 
California để nhờ các anh chị em trong Hội xin khấn cho mẹ tôi. 

Thật không ngờ, bình thường mẹ tôi vẫn phải đeo bình oxygen, nhưng tự nhiên bà kêu muốn 
bỏ bình oxygen ra, không chịu đeo nữa. Rồi sức khỏe của bà hồi phục rất nhanh. Hiện tại mẹ 
tôi đã đi lại được, thậm chí còn nhanh nhẹn hơn trước khi bệnh. Gần đây mẹ tôi nấu ăn cho tôi 
nữa, và thỉnh thoảng còn xuống nhà hàng của chúng tôi để phụ này nọ. Lạ một điều là mẹ tôi 
bệnh nặng, nằm cấp cứu như vậy, chỉ nhờ lời cầu bầu của Cha Diệp mà bà khỏe ngay, chứ 
không hồi phục dần dần. Bây giờ mẹ tôi vẫn còn phải uống thuốc, có lịch tái khám để bác sĩ 
theo dõi sức khỏe, nhưng da dẻ mẹ hồng hào lại, bà ăn uống được bình thường. Phải chăng, 
chỉ có thể là phép lạ Cha Diệp ban cho? Chúng tôi biết Cha Diệp rất linh thiêng. Cha chưa là 
Thánh, nhưng Cha ở rất gần với Chúa, Mẹ, nên khi Cha chuyển cầu sẽ nhanh hơn khi chúng ta 
cầu khấn. Vì thế, chúng tôi luôn nhờ Cha khấn giúp. 

Tôi chỉ biết nhắn nhủ tới mọi người là không phải chỉ khi các bạn có chuyện cần hay bệnh hoạn 
mới chạy tới cầu xin Cha, thì không đủ được, mà mình nên đọc kinh cầu nguyện hàng ngày 
hàng tháng dù không có vấn đề gì. Chúng tôi cầu xin Cha phù hộ cho gia đình bình an, vui vẻ, 
hạnh phúc, tất cả mọi người biết yêu thương, tha thứ cho nhau, đừng gây hận thù. Như vậy 
thì cuộc sống mới an lành. Từ trước tới nay Cha chưa bao giờ từ chối những lời khấn xin của 
chúng tôi. 

Chúng tôi biết Cha Diệp cũng hơn 10 năm rồi, và đã từng xuống thăm mộ Cha ở Tắc sậy, Cà 
Mau. Năm nay chúng tôi không về Việt Nam mà tới thẳng văn phòng của Cha ở California để 
cảm tạ Cha. Hiện tại chúng tôi đang có cuộc sống rất bình an, vui vẻ. Chúng tôi có nhà hàng ở 
Portland, nhưng năm nào cũng đóng cửa hơn 1 tháng để đi vacation mà không sợ mất khách, 
thậm chí khi mở lại, khách tới còn đông hơn. Vì thế, dù có đi đâu, vợ chồng tôi cũng dành thời 
gian đến thăm và cảm tạ Cha Diệp vì tình thương của Cha dành cho chúng tôi. 

Đúng vậy, hầu hết những lời tôi xin đều được Cha nhậm lời. Kinh nghiệm của vợ chồng tôi là 
đã xin thì phải tin, và kiên nhẫn. Vì thế, nếu tôi xin mà chưa được, tôi cứ xin hoài cho tới khi 
được thì thôi. Và một khi đã được ơn, mình nên chia sẻ để cho nhiều người biết đến Cha hơn. 
Mình sống ngay thẳng, đạo đức, có lòng bác ái, thì Cha sẽ thương; và nếu được Cha thương 
thì Chúa và Đức Mẹ sẽ không bao giờ bỏ mình.  

          Anh T Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 

 

Mẹ tôi bị nhiều bệnh trong người lắm, nào là phổi 
có nước, hở van tim, tay chân bị sưng, có lúc mẹ 
tôi còn không nói được. Chỉ trong hai tháng, mẹ 
tôi phải được đưa đi cấp cứu tới 7 lần. Khi tôi vô 
thăm mẹ trong nhà thương, bà nói bà sẽ không 
qua khỏi, nên muốn nhắn nhủ con cháu như là bà 
chuẩn bị để đi xa. Nghe vậy tôi sợ quá. 

 

 



 

4 
 

TRUONG BUU DIEP FOUNDATION ® MONTHLY NEWSLETTER          SỐ 83 – JANUARY, 2019 

 

 
 

 

 
 
 

  

 

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa. 
 
 
 
 
T. VU – MINNEAPOLIS, MN. 
Xin Cha dẫn đường chỉ lối cho con rể của con trở về 
xum họp với gia đình, lo lắng thương yêu vợ con, hai 
đứa con còn quá nhỏ, không thể thiếu cha.  
 
J. LAM – WEST SACRAMENTO, CA. 
Kính xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao ban ơn chữa 
lành cho cha chồng con là Q.V. được khỏi bệnh ung 
thư. Con lo lắng lắm Cha ơi. Xin Cha thương con. 
 
C. LE – EL CAJON, CA. 
Cha ơi, bác sĩ nghi con gái của con bị bệnh ung thư 
ngực. Xin Cha cầu thay nguyện giúp cho cháu đừng 
mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Con cũng xin Cha thay 
đổi tính tình của cháu, để cháu đừng gây gỗ với con và 
với anh chị em trong nhà, đi ra ngoài đường được bình 
an. Xin Cha thương giúp con gái con. 
 
H.K. LE – SACRAMENCO, CA. 
Con kính xin Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu cho con 
được hết bệnh thận; cho chồng con được khỏe mạnh, 
có công ăn việc làm tốt; cho vợ chồng L.&F. sớm có 
baby, và cho L. tìm được công việc mới; cho con trai S. 
gặp được người tốt và thân thiết hơn với gia đình. 
 
H.L. NGUYEN – VANCOUVER, WA. 
Lạy Cha, con cui đầu xin Cha thương chữa lành cho 
bệnh thận và bệnh rụng tóc của con. Xin Cha cũng 
thương mà giúp cho con cái của con chăm lo học hành, 
ngoan ngoãn, biết vâng lời con. 
 
NGUYEN – GARLAND, TX. 
Kính thưa Cha Trương Bửu Diệp, con có đứa cháu ngoại 
đã lớn rồi mà không biết lo, cứ lêu lổng. Xin Cha cầu 
bầu cùng Chúa cho cháu biết tu tính, chí thú làm ăn để 
gia đình cháu được bình an. Con xin đặt hết niềm tin 
nơi Cha. 
 
H.N. NGUYEN – KANSAS, MO. 
Cha ơi, chồng con là T.L., đang bi ung thư phổi di căn. 
Xin Cha cầu nguyện lên Thiên Chúa giúp cho chồng con 
gặp thầy, gặp thuốc để được chữa lành và thoát được 
căn bệnh hiểm nghèo này. Con nài xin Cha thương 
chồng con với Cha ơi. Giờ đây con rất lo lắng và hoang 
mang, chỉ biết nương nhờ vào Cha – chỗ dựa tinh thần 
của chúng con. Xin Cha ban ơn bình an cho gia đình 
chúng con. 
 
 
 

 
 
 
 
P. HUYNH – BALDWIN PARK, CA. 
Kính xin Cha Trương Bửu Diêp linh thiêng cho con H.T.C. 
bỏ hút thuốc, và có được việc làm ổn định. 
 
J. TRAN – SEATTLE, WA. 
Xin Cha cầu nguyện cho con được vào trường đại học ở 
Washington. Con mong lắm ngày đón nhận tin vui. 
 
D. T. TRAN – FORT SMITH, AR. 
Lạy Cha, bố con vừa bị stroke rất nặng. Mẹ con thì bị 
mất trí nhớ, không biết gì cả. Nay con chẳng biết gì hơn 
là kính xin Cha bầu cử cùng Chúa, xin Ngài ban ơn chữa 
lành cho bố mẹ con, và xin cho con có đủ nghị lực để 
vượt qua được những khó khăn con đang đang găp phải. 
Xin Cha nhậm lời con van xin. 
 
T. NGUYEN – SAN MARCOS, CA. 
Con bị ung thư gan, đang trong thời gian điều trị. Nhờ 
lời cầu thay nguyện giúp của Cha, xin Chúa thương xót 
cứu con, cho con được ơn chữa lành. Con cũng xin Cha 
cho tất cả mọi người trong gia đình con được bình an 
trong ơn Chúa. 
 
U. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Con cầu xin Cha độ cho chồng con được khỏe mạnh, hết 
nhức mỏi, và chúng con sớm được cấp housing. 
 
H. PHAN – FORT WORTH, TX. 
Xin Cha cầu cùng Chúa và Mẹ Maria, cho người chị của 
con đi nhà thương mổ bướu trong đầu được mọi sự bình 
an và sớm bình phục. 
 
D.T. NGUYEN – STANTON, CA. 
Trong bụng của con có một cái bướu. Hiện giờ con yếu 
lắm Cha ơi. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con khỏe 
mạnh, sống vui, và bình an. Con cũng xin Cha dẫn 
đường chỉ lối cho cháu nội của con là N.T.H.N., đang ở 
đâu thì hãy quay về với gia đình. 
 
L. NGUYEN – MIRAMAR, FL. 
Ba của con là K.N. bị stroke, đã qua được cơn nguy kịch, 
và được chuyển sang nhà thương khác để điều trị. Ba 
con không tự thở được, nên người ta đặt ống thở vào cổ 
họng, còn đồ ăn thức uống thì được đưa thẳng vào bao 
tử. Ba con nằm đó, không nói, liệt nửa người, khổ lắm 
Cha ơi. Nay con xin Cha với lòng thương xót Chúa 
thương ban cho ba của con được ơn chữa lành. Con 
hoàn toàn tín thác vào tình yêu của Cha. 
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K.DUONG – PARK RIDGE, IL. 
Xin Cha Trương Bửu Diệp cầu cùng Đấng Tối Cao cho 
con khỏi bệnh ung thư ngực, và cho gia đình con được 
mạnh khỏe. 
 
M. TRUONG – SAN JOSE, CA. 
Con bị bệnh về mắt. Mắt bên trái của con đã giải phẫu 
cách đây 3 năm, nhưng không khỏi, nên con không thể 
nhìn được ở mắt trái. Còn mắt bên phải hiện nay chỉ 
còn 50% thị lực. Hiện nay con vừa không nhìn rõ, mà 
nước mắt cứ chảy hoài khiến con khó chịu lắm. Kính xin 
Cha ban phép lạ cho hai mắt của con sáng ra và đừng 
chảy nước nữa. Chỉ có phép lạ Cha ban mới có thể cứu 
được mắt của con thôi. Xin Cha đừng bỏ con. 
 
V. TRAN – DECATUR, TX. 
Thưa Cha, con đang mắc phải căn bệnh nan y. Xin Cha 
thương, giúp con thoát khỏi được căn bệnh này.  
 
H. TO – UPPER DARBY, PA. 
Gia đình con khổ quá Cha ơi. Má con thì bị bệnh về mắt, 
em của con người thì bị bệnh Parkinson, người đang lo 
buồn với món nợ lớn. Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối 
Cao cho mọi người trong nhà con được bình an, tai qua 
nạn khỏi. Nhân đây con cũng xin Cha cho chị MN.S. khỏi 
bệnh thận, cho toàn gia đình M.K&K.D. được bình an, 
mạnh khỏe. 
 
T. TRAN – STANTON, CA. 
Thưa Cha, con là người ngoại đạo, nhưng con rất tin 
tưởng nơi Cha. Nay con bị bướu trong phổi bên phải. 
Con cầu xin đó là bướu lành. Cha cầu cho con Cha nhé! 
Con cũng bị bệnh tai mũi họng, con xin uống thuốc mà 
khỏi chứ không cần phải mổ.  
 
T. DO – HIGHLAND, TX. 
Cha ơi, con khổ quá. Con đang cần bán tiệm nail để trả 
nợ, nhưng chưa bán được, mà tháng nào con cũng cũng 
phải trả nhiều chi phí quá. Cha ơi, con xin Cha cho con 
tìm được người mua tiệm. Con bán được tiệm thì sẽ bớt 
khổ. Cha giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn nhà Cha 
nhé. Bây giờ con chỉ biết cậy trông nơi Cha mà thôi. 
 
A.M. BUI – FLORIDA 
Kính xin Cha cứu chữa cho anh Tư đang mắc bệnh hiểm 
nghèo. Con cũng cầu xin Cha cho chị T.P., là người 
ngoại đạo, bị đau đầu gối đã lâu, chữa hoài không khỏi. 
Xin Cha cứu chữa cho chị với lòng tin cậy vào Chúa vào 
lời cầu bầu của Cha. 
 

 

 

PHIEN – KANSAS CITY, MO. 
Con kính xin Cha Trương Bửu Diệp. Con có đứa cháu trai 
năm nay đã 40 tuổi, không chịu làm ăn gì cả, suốt ngày 
chỉ chơi game. Con buồn quá Cha ơi. Xin Cha cầu bầu 
cùng Chúa cứu lấy cháu con. 
 
T. TRAN – SIOUX CITY, IA. 
Con cầu xin Cha ban phước lành cho con, để con có thể 
tìm được việc làm như ý. 
 
C. NGUYEN – LOS ANGELES, CA. 
Xin Cha cầu cùng Chúa và Mẹ Maria cho chồng con sau 
khi ở bệnh viện về sẽ ăn uống được như xưa, tay chân 
hết đau, đi đứng được bình thường, và không phải trở 
lại bệnh viện nữa. Con cũng xin cho con gái của con bán 
được căn nhà hiện tại và mua được căn khác như ý hơn. 
 
C. PHAM – YAKIMA, WA. 
Xin Cha cầu thay nguyện giúp cho vợ chồng con là 
những kẻ tội lỗi đang khao khát có thêm em bé. Xin Cha 
chữa lành bệnh tự kỷ cho cháu con là bé T.L. Xin Cha 
đồng hành cùng tất cả chúng con ở cuộc đời này. 
 
K.L. NGUYEN – BROOKLYN, NY. 
Lạy Cha, con tha thiết cầu xin Cha thương giúp gia đình 
con, cho chồng con có việc làm, cho em con mạnh khỏe 
để có thể làm việc, và cho con bình an, đủ nghị lực vượt 
qua được giai đoạn khó khăn này. 
 
D. DINH – BATON ROUGE, LA. 
Thưa Cha, cháu của con là N. đang bị viêm màng não. 
Xin Cha thương và cứu cháu con với Cha ơi.  
 
B.Q. VU – ROSEVILLE, CA. 
Con bị ung thư phổi, và đang được điều trị. Cha ơi, con 
xin Cha thương giúp mà ban cho con ơn chữa lành, cho 
bệnh của con thuyên giảm, và con được khỏe mạnh lại 
như xưa.  
 
K.O. LUONG – VANCOUVER, WA. 
Lạy Cha, con cầu xin Cha ban cho con ơn chữa lành. Xin 
Cha thương con và nhậm lời con cầu xin. 
 
T. NGUYEN – ROME, GA. 
Con trai của con uống rượu bia, rồi sa vào con đường 
nghiện ngập. Con dâu của con lại sắp tới kỳ sanh nở. 
Con xin Cha cho con trai của con có đủ sức mạnh để 
thoát ra khỏi sự nghiện ngập, và cho con dâu của con 
sanh nở được bình an. 
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

  
 

 
 
 
 
H. TO – UPPER DARBY, PA. 
Thưa Cha, con có cơ hội sang thăm Cha tại Văn phòng 
Trương Bửu Diệp Foundation. Cảm ơn Cha đã cho sức 
khỏe của con khá hơn sau lần viếng thăm Cha. Cảm ơn 
Cha, vì công việc của con sẽ có thay đổi đúng y như điều 
con đã cầu xin với Cha. Xin Cha tiếp tục phù hộ cho con. 
 
M.L. LAM – SILVER SPRING, MD. 
Tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha Trương Bửu Diệp đã cầu bầu 
cho con khỏi được bệnh ung thư bướu cổ. 
 
T. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Con trai của con, Paul Le, đã nhận được tài trợ của 
trường cho năm học 2018-2019. Chúng con vô cùng đội 
ơn Cha đã không bỏ rơi mà cứu chúng con khi chúng 
con rơi vào tuyệt vọng.  
 
H.T. LE – DENVER, CO. 
Cha ơi, em gái của con đi mổ được bình an; con gái của 
con bị đụng xe mà cháu bình an vô sự. Cha đã che chở 
và cứu giúp những người thân yêu của con. Con thành 
tâm cảm ơn Cha. 
 
T. DINH – RICHLAND HILLS, TX. 
Con xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse đã ban 
Hồng Ân xuống cho gia đình chúng con. Cảm ơn Cha 
Trương Bửu Diệp đã cầu bầu cho chúng con, và đồng 
hành cùng với chúng con trong cuộc sống đầy khó khăn 
này. 
 
T. TRAN – VICTORIA, CANADA 
Tất cả những điều con cầu xin, nhờ Cha cầu giúp thì nay 
con đã nhận được rồi. Con chỉ biết gửi lời tạ ơn Cha đã 
thương con.  
 
H. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Con xin tạ ơn Cha đã giúp gia đình con bán được nhà, 
và mua được ngôi nhà trên đất Mỹ này.  
 
C.N. TO – SAN DIEGO, CA. 
Thưa Cha, cháu con bệnh tưởng như chết rồi mà nay 
được trở về với gia đình. Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu 
để cháu của con nhận được ơn chữa lành. 
 
N.T. CHAU – GRAND PRAIRIE, TX. 
Mẹ của con đã đi MRI chân rồi Cha ạ. Kết quả là mẹ con 
không bị bệnh gì hết. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha đã 
thương nhận lời con cầu xin. 
 

 

 

 
T. TRAN – PORT ARTHUR, TX. 
Con mắc bệnh gan, tuyến giáp, bệnh thận. Con cầu xin 
với Cha và nay con khỏi bệnh rồi. Con xin tạ ơn Cha. 
 
N.L. NGUYEN – GERMANTOWN, MD. 
Con thành kính cảm tạ Cha vì mọi ơn lành Cha đã và 
đang cho mọi người trong gia đình con, Cha đã không 
bỏ rơi khi chúng con gặp hoạn nạn, bế tắc. Chúng con 
luôn kính mến và biết ơn Cha. 
 
V. KHANH – CHANTILLY, VA. 
Kết quả khám sức khỏe tổng quát mới đây của con và 
kết quả soi tim của ba con đều tốt đẹp. Con xin tạ ơn 
Chúa và Đức Mẹ, cảm ơn Cha Trương Bửu Diệp. 
 
H&P – HARRISBURG, PA. 
Gia đình con xin cảm tạ ơn Chúa, Đức Mẹ Maria, Thánh 
cả Giuse và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Nhờ lời 
chuyển cầu của Cha lên Đấng Tối Cao mà hiện nay mọi 
người trong gia đình con đều mạnh khỏe và bình an. 
Đặc biệt hai con của con bây giờ rất ngoan, đứa lớn đã 
bỏ được game, chăm lo học hành và có tiến bộ. Con 
cảm nhận được lúc nào cũng có Cha ở bên từng thành 
viên trong gia đình con, nghe và nhậm lời cầu xin của 
chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha.  
 
T. NGUYEN – GARLAND, TX. 
Cha ơi, hai tháng trước mẹ của con bị bệnh tim yếu, bà 
bị ho, ngứa và không đi lại được. Con đã gửi lời khấn 
đến văn phòng Cha, nhờ Cha cầu thay nguyện giúp. 
Đến nay, mẹ của con đã khỏi ho được 90%, khỏi ngứa 
ngáy cùng mình và mặt mũi được 100%, và bà cũng đã 
đi lại được 10 phút. Con xin cảm tạ ơn Cha, và xin Cha 
tiếp tục phù hộ cho mẹ con khỏi bệnh hẳn. Mẹ con vẫn 
còn ho một ít, huyết áp đôi lúc không ổn định, đầu gối 
còn đau. Xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho mẹ con, Cha 
nhé! 
 
P. NGUYEN – BURMUDA DUNES, CA. 
Con đã cầu nguyện với Cha để có người đến thuê nhà. 
Nay có hai người tới thuê rồi Cha ơi. Con cảm ơn Cha. 
 
M. NGO – ORANGE, CA. 
Con đã được chữa lành bệnh ung thư ngực. Con mừng 
lắm Cha ơi. Con xin cảm tạ ơn Cha. Ngoài ra Cha đã 
dẫn dắt cho chồng con và cho con biết đến Chúa để 
chúng con được thêm sức mạnh tinh thần. Con xin cảm 
tạ ơn Cha. 
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Maria 
HOÀNG THỊ THẢO 

Sinh năm 1925 
Mất ngày 1 tháng 1, 1987 
 

Gioan Baotixita 
TRẦN QUANG CẢNH 

Sinh năm 1925 
Mất ngày 1 tháng 1, 1987 

 

Maria 
CÔNG TẰNG TÔN NỮ 

XUÂN PHƯƠNG 
Sinh năm 1952 

Mất ngày 2 tháng 1, 2009 
 

Phanxico Xavie 
NGUYỄN VĂN THANH 

Sinh năm 1927 
Mất ngày 2 tháng 1, 2002 
 

Anna 
NGUYỄN THỊ LÁNH 

Sinh năm 1934 
Mất ngày 4 tháng 1, 2014 
 

Peter Francis 
NGUYỄN MINH TUẤN 

Sinh năm 1950 
Mất ngày 5 tháng 1, 2016 
 

Francisco Assisi 
NGUYỄN VĂN MẪN 

Sinh năm 1942 
Mất ngày 5 tháng 1, 2008 
 

Phaolo 
HỒ LỘC 

Sinh năm 1955 
Mất ngày 6 tháng 1, 2000 
 

Philipphe 
TRẦN KHÁNH DUY 

Sinh năm 1915 
Mất ngày 7 tháng 1, 2002 

 

Giuse 
PHẠM VĂN ĐỨC 
Sinh năm 1944 

Mất ngày 9 tháng 1, 2005 
 

Gioan Baotixita 
NGUYỄN QUANG TRUNG 

Sinh năm 1933 
Mất ngày 10 tháng 1, 2017 

 

Mathew 
PHẠM THANH 

Sinh năm 1971 
Mất ngày 11 tháng 1, 1997 

 
 

 
Maria 

NGUYỄN THỊ XUÂN 
Sinh năm 1937 

Mất ngày 13 tháng 1, 2013 
 

Phanxico 
TRẦN NHẬT TÚ 
Sinh năm 1983 

Mất ngày 15 tháng 1, 2013 
 

Lucia 
KIỀU THỊ THÔNG 
Sinh năm 1938 

Mất ngày 15 tháng 1, 1979 
 

Giuse 
TẠ QUANG VINH 
Sinh năm 1934 

Mất ngày 16 tháng 1, 2015 
 

Phero 
NGUYỄN RIỆP 
Sinh năm 1923 

Mất ngày 17 tháng 1, 1990 
 

Phero 
LÊ HẢI 

Sinh năm 1960 
Mất ngày 18 tháng 1, 2015 
 

Maria 
NGUYỄN THỊ THƠM 

Sinh năm 1944 
Mất ngày 19 tháng 1, 2016 
 

Gioakim 
TRẦN VĂN QUÃNG 

Sinh năm 
Mất ngày 19 tháng 1, 1976 
 

Phero 
ĐINH VĂN VANG 
Sinh năm 1916 

Mất ngày 19 tháng 1, 1991 
 

Maria 
NGUYỄN THỊ NGA 

Sinh năm 1928 
Mất ngày 20 tháng 1, 2014 
 

Maria 
BERNICE NGUYỄN 

Sinh năm 1984 
Mất ngày 20 tháng 1, 2018 
 

Phero 
TRẦN VĂN THIỄM 

Sinh năm 1939 
Mất ngày 21 tháng 1, 2016 
 

Giuse 
NGÔ HỒNG PHƯỚC 

Sinh năm 1952 
Mất ngày 22 tháng 1, 2016 

 

Phero 
DAVID CHU 

Sinh năm 1950 
Mất ngày 23 tháng 1, 2016 
 

Maria 
NGUYỄN BẠCH VÂN 

Sinh năm 1933 
Mất ngày 24 tháng 1, 2014 

 

Marie Therese 
PHẠM THỊ QUÍ 
Sinh năm 1918 

Mất ngày 24 tháng 1, 2014 
 

Vincente 
NGUYỄN VĂN THƯ 

Sinh năm 1937 
Mất ngày 24 tháng 1, 2014 

 

Vincente 
NGUYỄN DUY CƯỜNG 

Sinh năm 1977 
Mất ngày 25 tháng 1, 2009 

 
 

Maria 
LÊ THỊ VEN 

Sinh năm 1928 
Mất ngày 26 tháng 1, 1997 

 

Joseph 
LÝ THIÊN GEORGE 

Sinh năm 1989 
Mất ngày 27 tháng 1, 2007 

 

Gioakim 
NGUYỄN TỊCH 
Sinh năm 1905 

Mất ngày 28 tháng 1, 1984 
 

THIÊU NGỌC CHAT 
Sinh năm 1930 

Mất ngày 28 tháng 1, 2015 
 

Teresa 
PHẠM KÊ 

Sinh năm 1929 
Mất ngày 29 tháng 1, 2016 
 

Phero 
NGUYỄN TRƯƠNG 

Sinh năm 1984 
Mất ngày 29 tháng 1, 2015 

 

Màu vàng: Nữ, màu xanh: Nam 
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Michael thích chụp hình với Cha Diệp 
 
Tháng 8-2015 chúng tôi sang cầu nguyện và sau đó được 
ơn Cha, thì đúng một năm sau, tháng 8-2016 chúng tôi lại 
được sang California để đến văn phòng Cha Diệp, thăm 
và tạ ơn Cha. Lần này, cả nhà chúng tôi được mời vô 
phòng thu để chia sẻ ơn lành. 
 
Trong buổi thu hình hôm ấy, Hoa đã kể lại chuyện nằm 
mơ thấy Cha Diệp đến thăm nhà, cũng như sự hối tiếc khi 
thấy Cha mà Hoa lại tụng kinh Phật khiến Cha bỏ đi. Hoa 
kể luôn chuyện chúng tôi có hai đứa con bị bệnh tự kỷ. Vì 
cuộc sống sinh nhai, vợ chồng tôi phải đi làm, nhưng Hoa 
không thể làm full-time do phải thay phiên nhau chăm sóc 
cho con, vì thế Hoa xin làm park-time. Xin hoài mà không 
được, nên Hoa cầu nguyện với Cha, thế là Hoa gặp được 
người hướng dẫn và hãng chấp nhận cho Hoa làm part-
time. 
 
Cha Diệp thương Hoa thật, dù Cha là Linh mục Công giáo, 
còn Hoa là người Phật giáo. Cứ nhìn Hoa vào thăm Cha, 
nắm tay Cha, thành tâm cầu nguyện mới biết Hoa sùng 
kính Cha biết dường nào. Trong chuyến sang California 
lần đó, chúng tôi có 9 ngày, thì cả 9 ngày chúng tôi đều 
đến thăm Cha, cầu nguyện với Cha thương hai đứa con 
của tôi. Vì đã biết Cha trong lần viếng thăm kỳ trước và 
quý trọng Cha, nên Michael rất thích chụp hình chung với 
Cha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trở về Illinois được 2 tháng thì Hoa quyết định đi Việt Nam 
thăm Cha. 
 
Đó cũng là lần đầu tiên Hoa được viếng mộ Cha. 
 
 
 
 
 

Cha luôn ở bên chúng tôi 
 
Từ sau khi biết Cha Diệp và khấn xin với Cha, cuộc sống 
của gia đình chúng tôi có những chuyển biến tốt hơn. 
Michael dù chưa nói nhiều, nhưng càng ngày càng ra 
dáng ‘anh Hai’, biết chăm sóc, che chở cho em nhiều 
hơn. David thỉnh thoảng vẫn nói tiếng lạ, nhưng ngoan 
ngoãn, biết nghe lời. Cả hai anh em đều học giỏi. 
 

 
 
David trong giờ tập trống. Hình do gia đình cung cấp. 
 
Riêng bản thân mình, tôi thấy Cha đã che chở và giúp 
đỡ tôi nhiều lần. Tôi luôn đặt hình Cha trên xe. Có một 
lần đèn xe bị hư mà tôi biết. Tôi bị cảnh sát kêu lại. Bị 
cảnh sát kêu thì chắc chắc bị ticket, nghĩ vậy nên tôi liền 
xin Cha Diệp cho tôi đừng bị phạt. Quả thật, anh cảnh 
sát chỉ kêu vô và báo cho tôi biết đèn xe bị hư, chứ 
không phạt gì cả. Lần thứ hai do tôi không dừng lại đủ 
lâu ở bảng Stop sign vì ỷ y đường vắng lúc sáng sớm. 
Tôi biết là lỗi do mình nhưng bữa đó cảnh sát gọi lại và 
chỉ đưa cho tôi giấy cảnh cáo. Tôi không ngờ mình được 
như vậy, vì những lỗi vi phạm này nhỏ thôi, nhưng nhiều 
người bị phạt lắm, vậy mà tôi thì…thoát. Tôi biết đó là 
do Cha Diệp che chở, nhưng không vì thế mà tôi ỷ lại. 
Sau hai lần đó, Cha nhắc tôi chạy xe cẩn thận hơn. 
 
Một lần tôi thuê xe chở gia đình hơn 10 người đi Florida. 
Trước lúc khởi hành, tôi nhìn hình Cha và khấn:” Cha ơi, 
Cha đi cùng con trên chuyến xe này nhe.” 
 

VƯƠN LÊN TỪ NỖI BẤT HẠNH 
Kỳ cuối: Hạnh Phúc, Niềm Tin và Hy Vọng 
 

Anh Đạt Đỗ: “Chúng tôi rất ái mộ anh chị John Nguyễn và Holly Hương Phạm đã sáng lập ra Hội Trương Bửu Diệp 
Foundation (TBDF), cũng như các Thiện nguyện viên làm việc tại văn phòng Cha Diệp để những người gặp hoạn nạn, 
khó khăn, hay bệnh tật như gia đình tôi, đều có thể đến mà cầu nguyện xin ơn Cha ban. Chúng tôi có duyên nên lần 
nào sang thăm Cha cũng nhằm tháng 8, là tháng kỷ niệm ngày thành lập Hội.” 

 

 

Michael chụp hình trước 
bức họa Cha Trương Bửu 
Diệp đặt trong phòng cầu 
nguyện do họa sỹ Mạc 
Chánh Hòa vẽ và tặng cho 
TBDF. 
 
Hình do gia đình cung cấp. 
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Bữa đó mưa tầm tã. Từ biển, chúng tôi tìm hướng ra ngoài 
đường lộ để tới hotel, nhưng trời tối hù, tôi không thấy 
đường chạy luôn, nên sợ lắm. Trong tay tôi là tính mạng 
của chục con người, gồm anh chị, các cháu và hai đứa con 
tôi, nên cơn lo lắng của tôi càng dâng cao. Trong tình thế 
này, không ai có thể giúp được tôi, ngoài Cha Diệp. Tôi 
liền khấn: “Cha ơi, đây là lần đầu tiên con chở nhiều người 
đến như vậy. Giờ trời tối hù, lại mưa gió, con không biết 
chạy hướng nào nữa đây, xin Cha dẫn đường cho con.”  
 
Bữa đó Michael ngồi ghế kế bên tôi. Không hiểu sao, nó 
cứ chỉ cho tôi hướng đi, và tôi đã chạy theo hướng tay của 
Michael. Có đoạn, tôi thấy rõ ràng tấm bảng đề chữ ‘Exit’, 
nhưng Michael không cho tôi chạy hướng đó, mà là hướng 
ngược lại. Tôi đánh liều đi theo hướng mà Michael chỉ. Rồi 
Michael ra dấu cho tôi đánh một vòng cua. Tôi làm y như 
vậy. Vừa ngừng xe, tôi thấy hotel ngay bên đường. Lạ 
thật, trời tối như thế, đường xá thì lạ lẫm vì chúng tôi mới 
tới lần đầu, làm sao Michael có thể định hướng chính xác 
đến như vậy, nếu không phải Cha Diệp đã nhập vào 
Michael mà chỉ đường cho tôi đi. 
 
Có đợt bên thành phố tôi bị ngập nước. Xe của Hoa hư, 
không chạy được nữa nên phải mua xe khác. Chúng tôi 
cầu nguyện với Cha, xin Cha cho mua được chiếc xe tốt. 
Tôi tìm được chiếc xe tốt có giá $10,000. Mấy hôm sau, 
người chủ gọi điện thoại, nói giảm cho chúng tôi gần 
$3,500 mà không nói lý do tại sao. Chiếc xe đó tốt thiệt. 
Hoa chạy cho đến bây giờ mà không hư hỏng gì cả. 
 
Tôi tin những điều may mắn đến với tôi là có sự hiện diện 
của Cha Diệp.  
 
Tháng 3, 2017 tôi về Bạc Liêu dự giỗ Cha lần thứ 71. Đó 
là lần đầu tiên tôi tới được mộ Cha. 
 
Dự lễ xong ngày hôm sau tôi trở lại Cần Thơ để đi đảo 
Nam Du chơi.  Tôi mua vé cho 9 người trong gia đình xong 
xuôi hết rồi. Nhưng khi lên tàu, tôi bị anh soát vé chặn lại 
để kiểm tra. Vì không có chứng minh thư nên tôi không 
qua được đảo. Lý do vì đảo Nam Du chưa phải là khu du 
lịch, mà còn là khu quân sự, nên không cho người ngoại 
quốc qua.  
 
Một ngày chỉ có hai chuyến qua đảo. Tôi lỡ chuyến đầu, 
và biết rằng mình sẽ phải trở về chứ không đi chơi được 
cùng với gia đình. Tôi cảm thấy hụt hẫng quá vì kế hoạch 
đã lên hết rồi mà bây giờ bị trục trặc. Tôi lại cầu xin Cha, 
một mặt tôi gọi phone cho Hoa biết tình hình. Chứng 5 
phút sau, Hoa gọi lại cho tôi, và nói:” Anh cứ tin tưởng, 
anh sẽ được đi.” Chừng 4 phút sau có người đến chỗ tôi, 
nói rằng nếu tôi thật sự muốn qua đảo, anh ta sẽ giúp, 
bằng cách gọi qua bên đảo, nhờ một người trong đất liền 
bảo lãnh cho tôi đi. Thế là tôi đã sang được đảo trong 
chuyến thứ hai.  
 
 
 
 
 
 

May mắn có Cha trong đời 
 
Từ khi biết Cha Diệp và được ơn Cha, hàng năm vào ngày 
sinh của Cha, gia đình chúng tôi đều mua bánh, hoa và 
trái cây mừng sinh nhật Cha. 
 

 
 
Gia đình anh Đạt tổ chức sinh nhật Cha Diệp lần thứ 121 tại nhà 
với đầy đủ bánh sinh nhật, bông hoa, trái cây. Hình do gia đình 
cung cấp. 
 
Tháng 8, 2018, gia đình tôi lại có dịp sang thăm Cha Diệp, 
cũng là muốn dự sinh nhật Hội. Chuyến bay từ Illinois 
sang Cali, mọi người trên phi cơ đã yên vị, cài dây an toàn 
hết rồi, nhưng đột nhiên phi hành đoàn thông báo phi cơ 
có trục trặc kỹ thuật: một cửa máy bay bị nứt. 
 
Tôi nghe tin này thì rất lo sợ. Với các hành khách khác, 
chuyện phải chờ 20-30 phút, hoặc phải đổi phi cơ cũng là 
chuyện bình thường, nhưng với Michael và David thì khác. 
Chúng sẽ rất giận dữ nếu như hành trình bị thay đổi. Tôi 
vội vàng cầu nguyện với Cha cho mọi chuyện suông sẻ, 
đừng thay đổi gì hết. 
 
Khoảng chừng 10-15 phút sau, cơ trưởng thông báo bộ 
phận kỹ thuật sẽ kiểm tra lần cuối, nếu bảo đảm an toàn 
thì phi cơ sẽ cất cánh ngay sau đó. Nghe vậy tôi vội vàng 
khấn Cha tiếp. Đúng 5 phút sau, cơ trưởng thông báo mọi 
chuyện đã được kiểm tra và phi cơ chuẩn bị cất cánh. 
 
Tôi thầm tạ ơn Cha. 
 
Từ phi trường, tôi lấy xe để đưa cả nhà đến thăm Cha. 
Vừa bước chân vào Văn phòng, tôi kể ngay câu chuyện 
ơn lành Cha ban trong chuyến sang thăm Cha.  
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  Hạnh Phúc 
 
Tháng 10, 2018, tôi lại có dịp về thăm quê nhà Việt Nam. 
 
Chuyến đi của tôi thật tốt đẹp và vui vẻ. Hầu như những 
lần máy bay cất cánh, hạ cánh, hay khi tôi di chuyển trên 
đường bộ, tôi đều khấn Cha Diệp phù hộ cho tôi và 
những người đồng hành. Khi tôi về đến phi trường Tân 
Sơn Nhất vào lúc 2 giờ chiều, ngay tối hôm đó, lúc 10 
giờ đêm tôi lên xe đò đi Bạc Liêu để được thăm Cha. Tôi 
ở với Cha được 2 ngày một đêm thì về lại Sài Gòn. Sau 
đó một tuần tôi trở lại thăm Cha lần thứ hai để cảm tạ 
và chia tay Cha.  
 

 
 
Anh Đạt chụp hình tại nhà thờ Tắc Sậy trong chuyến đi Việt 
Nam hồi tháng 10, 2018. Hình do nhân vật cung cấp. 
 
Những năm gần đây, nhất là từ khi biết đến Cha và thờ 
phượng Cha, công việc tôi rất suông sẻ, may mắn, dù 
hơi cực vì phải…làm nhiều hơn. Điều tôi xin cho hai đứa 
con trai, tuy chúng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng 
tôi luôn cảm giác Cha luôn đồng hành trên những đoạn 
đường tôi đi, kể cả khi tôi đang ở Mỹ hay ở Việt Nam. 
Tôi tin chắc rằng một ngày nào đó Cha sẽ nhậm lời cầu 
xin của tôi, và chữa lành cho hai đứa con trai bị tự kỷ 
của tôi. Tôi biết chứng bệnh của con tôi hiện giờ khoa 
học bó tay, chưa tìm ra thuốc chữa trị, nhưng lúc nào tôi 
cũng tin rằng nếu cứ liên lỉ cầu xin Cha thì trước sau gì 
Cha cũng nhậm lời. 
 
Michael dù không nói được, nhưng nó hiểu hết. Nó biết 
đến gặp Cha là phải hôn Cha. Lần nào cũng vậy, Michael 
đến bên tượng Cha, vuốt Cha, rồi vuốt lên đầu nó, rồi 
hôn Cha. Mấy lần tôi thử kêu Michael đừng có làm như 
vậy, nhưng nó không chịu. 
 
Michael rất yêu quý Cha, nên được Cha thương. Càng 
lớn Michael càng đỡ bệnh hơn nhiều. 
 

 
 
Michael (trái) đưa ông bà nội ra phi trường ở Chicago về Việt 
Nam hồi giữa tháng 11, 2018. 
 
David cũng vậy, cháu tham gia hầu như tất cả hoạt động 
của nhà trường.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hằng đêm trước khi đi ngủ, Michael và tôi thường cầu 
nguyện cho cả nhà, đặc biệt cho hai đứa Michael và 
David vượt qua được mọi khó khăn của căn bệnh mà 
chúng đang mang, xin được nhìn thấy hai đứa trưởng 
thành, tự biết lo cho bản thân trước khi vợ chồng tôi 
nhắm mắt xuôi tay.  
 
Bây giờ tôi không tin khoa học có thuốc chữa bệnh cho 
hai đứa con trai của tôi nữa, mà đặt hết niềm tin lên 
Cha. Tôi nghĩ chỉ có Cha, nhờ Cha cầu bầu lên Thiên 
Chúa, Mẹ Maria thì mới có thể chữa lành cho con tôi 
được. Chúng tôi đã có hạnh phúc, có niềm tin, thì nay 
sẽ tiếp tục hy vọng để đón nhận thêm ơn lành cho hai 
đứa con.  
 
Tôi xin cảm ơn toàn thể anh chị em Thiện nguyện viên 
của Trương Bửu Diệp Foundation rất nhiều vì đã lập nên 
một văn phòng tại Hoa Kỳ để bà con không thể về Việt 
Nam – trong đó có hai đứa con trai của tôi – vẫn có thể 
đến mà cầu nguyện với Cha. 
 
Bước sang năm mới 2019, xin thay mặt gia đình cầu chúc 
cho tất cả anh chị em trong văn phòng Cha Diệp được 
nhiều sức khỏe, được nhiều Hồng Ân Thiên Chúa và Mẹ 
Maria ban cho, và nhất là được Cha Diệp phù hộ cho văn 
phòng ngày càng phát triển tốt đẹp và thành công, đi 
đúng mục tiêu của Hội là làm sáng danh Cha Trương 
Bửu Diệp kính yêu của mọi người chúng ta. HẾT 
 

(Xem từ số 79-80-81-82) 
 
 

 

David (ngồi) chụp chung với đội 
Basketball của trường học tại 
thành phố Oswego, IL trong 
buổi tập chuẩn bị cho giải thi 
đấu vào tháng 12, 2018. 
 
Hình do gia đình cung cấp. 
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 
 

 

                          BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 3 THÁNG 1, 2019 
Vào lúc 6:45 tối sẽ có buổi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Quý khách ở xa có thể 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 trên phát trên VietFace TV 57.2 và 18.10 vào 4:30 chiều Chủ Nhật 
hàng tuần, và 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 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều - Mỗi ngày 

Thăm viếng và xin khấn 
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ 

 
 

 

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. 

http://www.truongbuudiep.org/
http://www.tbdf.org/


 

12 
 

TRUONG BUU DIEP FOUNDATION ® MONTHLY NEWSLETTER          SỐ 83 – JANUARY, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION ®  
14231 Euclid St. STE E 103-105 
Garden Grove, CA 92843 – 4986 
Office: (714)537 8159. Cell: (714)362 6608 
Email: info@truongbuudiep.org 
Web: www.truongbuudiep.org  
 

NON-PROFIT 
US POSTAGE 

PAID 
GG, CA 

Permit # 523 
 

 

Chúc Mừng Năm Mới – Happy New Year 2019 
 
 

mailto:info@truongbuudiep.org
http://www.truongbuudiep.org/

