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ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019 
  

Kính mời Quý Ông bà, Anh Chị Em đến tham dự: 
 

1-Lễ Dâng Hương Đêm Giao Thừa vào lúc 11:45 khuya 
Ngày thứ Hai, 4 tháng 2, 2019 (Tối 30 Tết) 

 

 
Lễ Dâng Hương Đêm Giao Thừa Tết Mậu Tuất. Hình Tư Liệu TBDF. 

 
2-Buổi Cầu Nguyện đầu tháng 2 vào lúc 7 giờ tối 

Ngày 7 tháng 2, 2019 
Nhằm ngày Mùng 3 Tết Kỷ Hợi. 

 
 
 

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

 

 

 

 

 
 

CÂU CHUYỆN ƠN LÀNH 
-Dzung Nguyễn 

-Natalie Lê 
-Phan Thị Hữu Hạnh 

 
 
 
 
 

(Trang 2-3) 
*** 

NHỮNG LỜI XIN KHẤN 
VÀ CẢM TẠ TỪ NƠI XA 

(Trang 4-5-6) 
*** 

CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI 
MẤT TRONG THÁNG HAI 

(Trang 7) 
*** 

CHUYỆN NHIỀU KỲ: 
MỘT CUỘC ĐỔI ĐỜI – Kỳ 1 

(Trang 8-9-10) 
 

Mừng Sinh Nhật lần thứ 122 Cha Trương Bửu Diệp thương yêu của chúng con, và đón chào Năm Mới 2019, chúng con 
xin Cha luôn đồng hành với Hội Trương Bửu Diệp Foundation, với mọi người biết chạy đến Cha nhờ Cha cầu bầu, giúp tất 
cả mọi người chúng con biết yêu thương và tha thứ, biết chia sẻ và cho đi, để tâm hồn luôn bình an và sống ngay lành. 
 

Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 122 Cha Trương Bửu Diệp - Chào Năm Mới 2019 

TRONG SỐ NÀY 

SỐ 84 
FEBRUARY 

2019 
Kính B iếu 

Hình trên: Những người sinh tháng 1 cùng cắt bánh Sinh Nhật Lần thứ 122 Cha Trương Bửu Diệp, và những người đến tham dự Buổi 
cầu nguyện chụp hình lưu niệm mừng Năm Mới 2019. Hình: TBDF. 
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Cha Đã Nhận Lời Cầu Nguyện Của Chúng Tôi 

 
Vào một ngày cuối năm 2018, văn phòng TBDF tiếp gia đình anh chị Dzung và Minh Nguyễn đến từ 
Oregon, và vợ chồng người em là anh chị Quang Nguyễn - Diễm Đặng đến từ – San Jose, California. Chị 
Dzung Nguyễn từng là nhân chứng ơn lành Cha Diệp. Lần này, do chị xin Cha Diệp và được Cha cầu thay 
nguyện giúp cho người em chồng là anh Quang Nguyễn được thoát khỏi lưỡi hái tử thần, anh chị đã đưa 
người em chồng và em dâu đến văn phòng Cha, chia sẻ ơn lành để làm nhân chứng cho Cha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chị Diễm Đặng (Vợ anh Quang Nguyễn): Chồng của tôi bị bệnh gan lâu rồi. Buổi tối hôm đó, chồng tôi có triệu 
trứng bị stroke nên tôi gọi xe cứu thương.  Tôi là người ngoại đạo nên chưa bao giờ xin một điều gì với Cha Diệp, 
nhưng lần này tôi đã cầu cứu Cha, xin Cha cho chồng tôi tỉnh lại. Thật kì diệu, Cha đã nghe lời cầu nguyện của tôi. 
Nhà chúng tôi không đủ điều kiện để trả viện phí, nên chúng tôi xin medicare. Trên đường đến văn phòng của Cha, 
tôi đã cầu nguyện, và ngay lúc đó nhận được tin chồng tôi được medicare. Cha Diệp quá linh thiêng, đã nghe được 
lời nguyện cầu của chúng tôi. 
 
Anh Quang Nguyễn: Tôi mắc nhiều bệnh lắm, nào là bị tiểu đường, bệnh gan nhẹ, sạn trong mật. Bữa đó vợ tôi 
gọi xe cứu thương tới là tôi đã bất tỉnh. Lúc hồi tỉnh trong nhà thương, thật sự tôi không biết chuyện gì xảy ra với 
mình. Hiện tại tôi thấy trong người khỏe mạnh. Tôi đã ngồi xe mấy tiếng đồng hồ từ San Jose để đến văn phòng 
Cha. Tôi biết mình được ơn Cha nhờ chị dâu và vợ tôi cầu nguyện. Biết Cha rồi, tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện với Cha 
để mau được thay gan, vì gan của tôi bị hư rồi.   
 
Chị Dzung Nguyễn: Tôi đã được ơn Cha, nên không quản đường xá xa xôi đã đưa các em tôi đến tạ ơn Cha. Nhân 
đây, tôi cũng xin cảm ơn Cha đã cầu bầu cho những điều chúng tôi kêu với Ngài. Mới đây nhất là chuyện con trai tôi 
để quên cái bóp ở đâu, tìm hoài không thấy, cả nhà tìm phụ nhưng vẫn không thấy. Thế là tôi khuyên con trai của 
tôi quỳ xuống cầu nguyện với Cha Diệp. Cháu vâng lời làm theo. Cuối cùng chúng tôi thấy được cái bóp ở ngay chỗ 
mà trước đó cháu tìm rồi mà không thấy. Thật kỳ diệu. 
 
 

Chị Dzung Nguyễn: Tôi đã được rất nhiều ơn lành 
qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp, nhưng 
gần đây nhất, tôi cầu nguyện cho người em chồng 
tên là Quang Nguyễn, và em đã nhận được ơn Cha. 
Vì thế vợ chồng tôi đã cùng vợ chồng Quang hôm 
nay có mặt nơi đây để xin kể lại câu chuyện. 
 
Quang bị bệnh gan rất nặng. Gần đây nhất là 18 
tháng 11, 2018, Quang phải nằm ICU, và bất tỉnh. 
Tôi khuyên bảo vợ Quang là Diễm Đặng nên cầu 
nguyện với Cha Trương Bửu Diệp cùng với tôi. Diễm 
lấy hình Cha Diệp đặt dưới ở đầu nằm của Quang, 
mặc dù bệnh viện không cho phép.  
 

Tôi tin là Cha Diệp đã dẫn đường cho tôi, và gia đình tôi. Tôi 
xin nhắn nhủ đến với mọi người đang cầu nguyện với Cha, 
nếu chưa được thì đừng nản lòng. Mỗi ngày cứ kiên nhẫn thủ 
thỉ, tâm sự với Cha, Cha sẽ cầu thay nguyện giúp cho mình.  
 
Bảo Anh (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 
Hình bên: Gia đình anh chị Dzung và Minh Nguyễn và anh chị 
Diễm Đặng-Quang Nguyễn, cùng các con. Hình: TBDF. 

 

 Từ trái sang phải: chị Diễm Đặng, anh Quang Nguyễn, 
chị Dzung Nguyễn, anh Minh Nguyễn. Hình: TBDF. 
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Chị Phan Thị Hữu Hạnh – Minnesota: “Cha Diệp Cầu Cho Mình Nhanh Hơn Mình Tự Xin” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Năm 2008, tôi được bác sĩ chẩn đoán thận của tôi đã bị hư, chỉ còn cách 
thay thận mới mà thôi. Tôi là người ngoại đạo, nên khi mắc bệnh thì đi cầu 
tứ phương. Thời gian đó nhiều người nói tôi hãy cầu xin với Cha Bửu Diệp. 
Cũng may mắn là có Cha Diệp ở California, chứ về Việt Nam thì xa quá, mà 
sức khỏe của tôi lúc trước khi thay thận cũng yếu lắm, tôi bị xỉu hoài à. 
 
Đầu năm 2016, tôi có dịp đến California, tới Văn phòng Cha Diệp và cầu xin 
với Cha. Cuối năm đó, tôi nhận được thận khỏe để thay. Mọi người chúc 
mừng và nói rằng tôi đã nhận được Christmas gift từ Thiên Chúa.  
 

Nhưng thận mới chưa làm việc ngay, nên sau khi mổ ghép, tôi lại phải tiếp tục lọc máu. Điều đó khiến tôi hết sức 
hoảng sợ. Từ nhà thương, tôi đã gọi vào số phone xin khấn trực tiếp của văn phòng Cha Trương Bửu Diệp (714) 
702 5129, để cầu nguyện tới Cha, và xin mọi người cầu nguyện dùm. Hai tuần lễ sau, vào đêm trước ngày tôi gặp 
bác sĩ để thử máu lại, như thường lệ tôi cầu nguyện trước khi ngủ thì chỉ trong một khoảnh khắc rất nhanh, tôi cảm 
nhận được một luồng điện xẹt qua chân tôi. Đó là cảm giác rất lạ mà tôi chưa từng thấy, nên tôi nghĩ trong đầu: 
“Ồ, vậy có thể Đấng Tối Cao đã nhậm lời cầu nguyện của Cha cho mình rồi, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.” 
 
Sáng hôm sau, tôi đi thử máu, và kết quả khiến tôi mừng phát khóc: trái thận đã bắt đầu làm việc. Từ đó đến nay 
là một năm rưỡi rồi. Các chỉ số về máu của tôi càng ngày càng tốt.  
 
Tôi muốn chia sẽ với mọi người, sự hiện hữu của Cha là có thật. Tôi có nghe một người nói rằng:”Đấng Tối Cao đã 
tạo ra mình, thì chuyện gì Ngài cũng có thể làm được”. Cha Diệp ở cạnh Đấng Tối Cao đầy quyền năng, nên Cha 
cầu thay nguyện giúp cho mình nhanh hơn mình tự xin. Đối với những người đang trong cơn bỉ cực, khó khăn, bệnh 
tật, thì đừng nên tuyệt vọng, đừng nản chí, cố gắng tin vào Cha mạnh mẽ hơn. Cầu xin thành tâm thì sớm muộn gì 
Cha cũng cầu bầu cho mình. Tôi tin như vậy.  
 
Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

Chị Natalie Lê – Westminster, CA.: “Hãy Cầu Nguyện Với Cha Từ Trái Tim và Bằng Niềm Tin” 
 

 

Tôi không phải là người đạo dòng. Khi lập gia đình, tôi theo đạo của chồng. 
Trong cuộc sống có những lúc gia đình, con cái gặp chuyện không hay. Tôi 
rơi vào thế tuyệt vọng, không biết giải quyết thế nào, mà cũng không biết đi 
đâu để cầu cứu. Tôi đã thật sự muốn bỏ cuộc. 
 
Mấy người bạn tặng tôi tấm hình Cha Trương Bửu Diệp, nói tôi hãy đến mà 
cầu cứu Cha. Tôi biết Cha Diệp từ 10 năm nay, và từng đến văn phòng Cha 
trên đường Euclid, thành phố Garden Grove với mấy cô bạn, nhưng chỉ đến 
để thăm viếng thôi, chứ không cầu nguyện gì. Khoảng một năm trở lại đây, 
sau khi chồng tôi mất, có chuyện buồn trong gia đình, và bạn bè nhắc nhở, 
tôi mới lại chạy đến Cha. 
 

Tôi đến với Cha lần ấy trong sự ngần ngại, vì là lần đầu nhờ Cha chuyển cầu giúp. Tuy không biết mình có duyên 
với Cha không, nhưng tôi vẫn rất thành tâm. Kỳ diệu thay, sau đó tôi đã bình tâm để giải quyết các vấn đề, và sau 
đó mọi sự được xoay chuyển 180 độ, đúng theo ý của tôi. Quả là một phép màu nhiệm. Từ đó tôi đã đặt niềm tin 
mạnh mẽ với Cha. Nhưng tôi không bao giờ dám lợi dụng lòng thương của Cha, của Chúa và Đức Mẹ. Tôi chỉ cầu 
xin khi nào tôi cảm thấy thực sự bế tắc, và tuyệt vọng. 
 
Hiện nay cuộc sống của tôi ổn định, tâm hồn tôi rất an lành. Tôi tin rằng nếu mọi người cầu nguyện từ trái tim và 
bằng niềm tin của mình thì sẽ bình an và nhìn thấy được hướng đi đúng đắn. 
 
Khôi Vĩnh (Ghi theo lời kể của nhân chứng)  
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa. 
 
 
 
 
 
H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Cha ơi, con của con phải đi thử máu để xem có bị tiểu 
đường hay không. Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa, Mẹ 
Maria và Thánh cả Giuse cho con của con đừng mắc 
căn bệnh này. Con cũng xin Cha cho con khỏi bệnh gan. 
Con xin Cha giúp cho các con của con biết thương yêu 
nhau, tha thứ cho nhau mà sống hòa thuận. Con cảm 
ơn Cha nhiều lắm Cha ơi. 
 
D. NGUYEN – VIET NAM 
Thưa Cha, mẹ của con bị đột quỵ hồi tháng 6, 2018, 
đến nay vẫn phải nằm một chỗ, khổ lắm Cha ơi. Con 
kính xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao ban cho mẹ 
của con ơn chữa lành. Xin Cha cứu giúp mẹ của con 
với, Cha ơi. 
 
T. PHAN – CARY, NC. 
Chúng con nay đã già yếu, bệnh tật, cầu xin Cha cho 
chúng con bớt bệnh để sống vui vẻ, hạnh phúc, không 
làm phiền con cháu. Xin cho gia đình chúng con hòa 
thuận, thương yêu nhau trong ơn Chúa, Mẹ Maria. 
 
H. PHAM – WEBB CITY, MO. 
Ba mẹ con con cầu xin Cha phù hộ cho chúng con được 
khỏe mạnh, may mắn trong công việc làm ăn. Xin Cha 
run rủi cho con trai lớn của con tìm được người vợ tốt, 
và xin Cha kéo đứa con trai nhỏ khỏi những người bạn 
xấu, đừng bỏ học và làm điều xấu. Xin Cha giữ gìn hồn 
xác cho mẹ con con. 
 
K. NGUYEN – ROUND ROCK, TX. 
Con đang mắc bệnh tê tay, tê chân, con sợ sau này 
chân tay con sẽ bị teo đi. Cha ơi, Cha cầu bầu cho con, 
để sau thời gian điều trị, con sẽ khỏi bệnh và sớm bình 
phục nhe Cha. 
 
D. TRAN – ALBUQUERQUE, NM. 
Cha ơi, ngón tay của con bị đau quá, xin Cha thương 
giúp cho con khỏi đau, để con có thể làm công chuyện, 
chứ đau thế này con chẳng làm được gì cả. 
 
H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Thưa Cha, con cầu xin Cha cho hai cháu Andy và Julie 
được khỏe mạnh để sớm có baby. Các cháu lập gia đình 
đã hơn 3 năm rồi Cha ơi. Xin Cha thương giúp và cầu 
bầu cho hai cháu.  
 

 
 
 
 
 
T. NGUYEN – CORDOVA, TN. 
Xin Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu cùng Chúa và Mẹ 
nhận lời con khẩn kêu xin, cho linh hồn mẹ con là Anne 
T.T.D. được sớm về với Chúa; cho ba con được mạnh 
khỏe; cho con gái lớn của con mau có baby; cho con gái 
nhỏ được trở thành bác sĩ da liễu, và sớm lấy được 
chồng. Cầu mong Cha Diệp sớm được phong Thánh. 
 
S. TRUONG – SAN DIEGO, CA. 
Lạy Chúa, lạy Cha xin cứu giúp gia đình con, xin cho vợ 
chồng con được mạnh khỏe, hết bệnh ung thư, con cái 
làm ăn phát đạt. Xin Cha cầu giúp cho Ethia, cháu ngoại 
của con hết bệnh tự kỷ. Xin cho đứa con trai út của con 
mua được đất bên Virginia để gần chị gần em, làm ăn 
hòa thuận. 
 
T. TRAN – GARDEN GROVE, CA. 
Con gái của con là T.N.T., mới được phát hiện mắc bệnh 
ung thư ngực, nhưng đã di căn rồi. Mà con của con còn 
đang phải chờ bảo hiểm sức khỏe nữa. Sự chờ đợi này 
sẽ làm cho bệnh tình con gái con nặng thêm. Con lo lắng 
quá, xin Cha cứu giúp con con với Cha ơi. 
 
T. HOANG – FALL RIVER, MA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con mắt bị thương của 
cháu con ở Việt Nam mau được phục hồi, và giữ gìn con 
mắt còn lại của cháu. Bị hư mắt, cháu con sẽ không thể 
làm được gì cả. Con cũng xin Cha cho giấy tờ mà con 
bảo lãnh cho hai gia đình ở Việt Nam được suông sẻ và 
chúng con nhanh chóng được đoàn tụ. 
 
D. DAO – RIVERSIDE, CA. 
Cha Diệp ơi, con bị trượt chân té ngã sóng soài ra đất, 
bị đập đùi trái và sườn bên trái xuống nền xi măng. Hiện 
giờ đùi và sườn bên trái của con bị đau lắm. Xin Cha 
thương cầu bầu giúp cho để con mau hết đau, và không 
bị đau ngực bên trái nữa, vì năm 2011 con bị đụng xe 
nứt xương ngực. Xin Cha cho con mau bình phục.  
 
T. NGUYEN – LONG BEACH, CA. 
Thưa Cha, con có hai điều muốn xin Cha: 
Một là, chồng con là N.D.H. mới mổ tim. Xin Cha cầu 
thay nguyện giúp cho vết mổ của chồng con sớm lành 
lăn và anh mau bình phục. 
Hai là, xin Cha cho con trai của con là T.N. có suy nghĩ 
bình thường trở lại để tiếp tục đi kiếm việc làm.  
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H. DUONG – BURLINGTON, WA. 
Mẹ của con là Maria đang mắc bệnh ung thư, còn con 
chuẩn bị đi mổ mắt. Con cầu xin Cha chữa lành cho 
bệnh của mẹ con, và cho cuộc phẫu thuật mắt của con 
thành công. 
 
L. DANG – FOUNTAIN VALLEY, CA. 
Kính thưa Cha, con của con vì ham vui mà chọc phá bạn 
trong trường nên bị đuổi học và còn bị đưa ra tòa. Nay 
con cầu xin Cha, xin Chúa và Mẹ cho con của con vượt 
qua cảnh tù tội, thưa kiện. Con xin dâng hết mọi sự lo 
lắng của con, xin Cha thương xót giúp đỡ. 
 
N. NGUYEN – OAKLAND, CA. 
Con cầu xin Cha thương xót cho mắt của cháu H. sáng 
ra. Cháu không biết nói Cha ơi. Nếu cháu con có bệnh 
gì trong người, xin cho cháu bệnh tật tiêu trừ. Con cũng 
xin cho chồng con thay đổi được tính tình, đừng nóng 
nẩy hung tợn nữa để gia đình được bình yên. 
 
P. PHAM – LAWNDAL, CA. 
Thưa Cha, con đang mang song bào, xin Cha cho con 
được khỏe mạnh, bình an và sinh được hai bé khỏe 
mạnh và bình thường như bao đứa trẻ khác. Con xin 
Ngài nhận lời cầu khẩn của con. 
 
K.L. NGUYEN – AMHENST, OH. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp, chúng con xin Cha cầu bầu 
cho gia đình chúng con được bình an, xin Cha chữa lành 
bệnh cho chồng con đang bị đau vai, vùng cổ; cho con 
trai con được lành chân bị trật; cho con sớm bình phục 
sau khi mổ, cho con gái của con hết bệnh trầm cảm, và 
cho mẹ của con đã lớn tuổi bớt khó tính và luôn mạnh 
khỏe, sống vui với con cháu. 
 
T. NGUYEN – AUSTIN, TX. 
Con khẩn cầu xin Cha Thánh Trương Bửu Diệp ban mọi 
ơn lành cho con trai của con là Jonathan được ơn Chúa, 
mau trở về với con – người mẹ đau khổ đang mong mỏi 
đứa con sớm ra khỏi tù. 
 
J. NGUYEN – NEW YORK 
Xin Cha cầu bầu cùng Đấng bề Trên chữa lành bệnh cho 
chồng con. Anh ấy đang bị ung thư Cha ơi, và sẽ được 
phẫu thuật trong vài tháng tới. Xin Cha thương chồng 
con với. Con tạ ơn Cha. 
 
T. NGUYEN – ABERDEEN, SD. 
Xin Cha ban cho chúng con sự bình an trong tâm hồn. 
 
 

 

 

N. NGUYEN – WASHINGTON 
Cha ơi, chồng con bị ung thư phổi, con bị đau nhức hết 
người, và bị đau thần kinh tọa. Cầu xin Cha thương mà 
ban cho chúng con ơn chữa lành.  
 
T. KHUU – BELLEVUE, WA. 
Kính lạy Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha cho con bán được 
tiệm nails sớm để con có thời gian chăm sóc mẹ già, vì 
ba con đã qua đời rồi, không ai lo cho mẹ con được. 
 
L. TRAN & C.LE – S. CALORINA 
Thưa Cha, con là người Lương giáo, ở tiểu bang xa xôi 
xin khấn Cha ban cho chúng con được tai qua nạn khỏi, 
và luôn được bình an. 
 
T. DUONG – TBDF#06609 
Lạy Cha Diệp nhân từ, con khẩn cầu xin Cha luôn ban 
phép lành, bảo vệ che chở cha mẹ, vợ chồng, con cái, 
anh chị em con được khỏe mạnh, bình an, tai qua nạn 
khỏi, công ăn việc làm được may mắn. Con tin cậy vào 
sự mầu nhiệm của Cha, khẩn cầu xin Cha hãy cứu giúp 
và nhậm lời cầu xin của con. 
 
THERESA – SEATTLE, WA. 
Thưa Cha, hiện nay con đang mắc nhiều bệnh lắm, bệnh 
đường ruột, bao tử, bệnh tim, và mắt phải đang yếu. Xin 
Cha cầu giúp cho con được ơn chữa lành bệnh.  
 
H. DO – LOS ANGELES, CA. 
Con xin cầu nguyện cho vợ con là D.T.T.M đang bị suy 
thận mau tìm được thầy được thuốc để chữa lành bệnh. 
Cha ơi, con không muốn vợ con phải đi chạy thận đâu.  
 
T. PHAM – CONWAY, AR. 
Kính xin Cha chữa lành cho anh chị em con đang đau 
bệnh, và xin Cha giúp cho gia đình con luôn mạnh khỏe, 
sớm trả hết nợ nần. 
 
H. HOANG – ESCONDIDO, CA. 
Xin Cha ban ơn cho bác T. và T. được mạnh khỏe, sống 
lâu hơn, xin cho mạ con hết đau tay, ngủ ngon mỗi đêm, 
và cho mọi người trong gia đình con được bình an, mạnh 
khỏe và hạnh phúc. 
 
V. QUACH – MAPLE GROVE, MN. 
Thưa Cha, chị của con là Q.T.N. bị bệnh ngứa dị ứng, 
xin Cha cầu bầu cho chị con được ơn chữa lành. Con 
cũng xin Cha cho mọi người trong gia đình con được 
khỏe mạnh, con cái con nên người tử tế và thành đạt. 
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

  
 

 
 
 
 
T. TRAN – MASSILLON, OH. 
Nhờ lời chuyển cầu của Cha lên Chúa, nay con đã khỏi 
bệnh đau cổ, đau đầu gối, và phổi cũng hết sưng rồi 
Cha ơi. Một niềm vui nữa là con trai của con đã được 
chấp nhận đi định cư. Con xin hết lòng cảm tạ ơn Cha. 
 
T. HA – AUBURN, ME. 
Thưa Cha, con trai của con lấy vợ 14 năm mà không có 
con. Cách đây hai năm con có dịp về Tắc Sậy, Cà Mau, 
đến viếng mộ Cha, và cầu nguyện cho gia đình con trai. 
Khi trở về Mỹ thì con dâu con có thai và đã sanh được 
một cháu gái. Nay cháu đang mang thai đứa thứ hai là 
cháu trai. Chúng con mừng lắm Cha ơi. Nay biết có văn 
phòng Cha ở nam California, chúng con xin gửi lời cảm 
tạ đến Cha. Kính mong Cha sớm được phong Thánh. 
 
H. NGUYEN – LINCOLN, NE 
Kính thưa Cha Trương Bửu Diệp, mới đây con đã thoát 
khỏi một vụ tai nạn xe cộ, con không bị thương, xe cũng 
không bị hư hại gì. Con cúi đầu cảm tạ Hồng Ân Thiên 
Chúa đã ban cho con qua lời chuyển cầu của Cha. Con 
xin cảm ơn Cha Diệp. 
 
K. PHAN – RENTON, WA. 
Thưa Cha, con cầu nguyện với Cha, và Cha đã cầu bầu 
cùng Đấng Tối Cao cho con được nhận việc làm ngay 
sau khi con ra trường. Chỗ làm gần nhà và công việc ổn 
định lắm Cha ạ. Con cảm tạ Cha.  
 
D.NGUYEN – STANTON, CA. 
Lạy Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, con có gửi lời khấn 
đến Cha khi chưa có kết quả khám bệnh của hai mẹ con 
con. Nay con xin báo Cha tin mừng: sức khỏe của hai 
mẹ con con bình thường, chúng con không bị bệnh gì 
cả Cha ạ. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
G. NGUYEN – OKLAHOMA, OK. 
Thưa Cha, 5 tháng trước con có gửi lời xin khấn đến văn 
phòng Cha, xin cho cháu của con bị bệnh sớm được bình 
phục. Nhờ lời cầu bầu của Cha lên Chúa và Mẹ Maria, 
nay cháu của con đã bình phục, đã đứng dậy và đi lại 
được rồi Cha ơi. Con mừng muốn rơi nước mắt. Tuy vậy 
cháu con vẫn còn yếu, xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho 
cháu con. Con hết lòng cảm tạ ơn Cha. 
 
T. COTTERELL – SUNSET BEACH, CA. 
Con đã hết bị đau bụng và không bị mổ. Con xin cảm tạ 
Cha đã cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho con. 
 

 

 

S. NGUYEN – TUSTIN, CA. 
Con mắc bệnh ung thư phổi và liên lỉ cầu nguyện với 
Cha. Nay bệnh con đã giảm 50% rồi Cha ạ. Con xin cảm 
tạ Cha đã thương con và xin Cha tiếp tục cầu bầu cho 
con hết hẳn được căn bệnh hiểm nghèo này. 
 
T. TRAN – HOUSTON, TX. 
Kính lạy Cha, con bị nhiều bệnh lắm Cha ơi, nhưng nặng 
nhất là bệnh xơ gan. Vào tháng 6, 2018, bệnh viện yêu 
cầu con thử máu và sinh thiết gan xem con có bị ung 
thư hay không. Kết quả thử máu cho thấy gan của con 
không còn bệnh nữa. Con muôn vàn cảm tạ ơn Cha đã 
cầu thay nguyện giúp cho con được ơn chữa lành. 
 
D. DOAN, SRINGFIELS, IL. 
Năm ngoái chồng con bệnh nhiều lắm, nhưng con đã 
liên lỉ cầu nguyện với Cha. Và vì lòng thương xót của 
Chúa, Mẹ Maria qua lời cầu nguyện của Cha, mới đây 
chồng con đi khám và làm xét nghiệm lại thì kết quả 
rất tốt. Kính tạ ơn Chúa, Mẹ Maria đã cho vợ chồng con, 
và hai đứa con được nhiền Ân Phúc. Con vô cùng cảm 
tạ Cha Diệp. 
 
MARIA CAO – MADISON, WI. 
Cha ơi, con vừa nhận được một ơn rất lạ lùng. Con bị 
té cầu thang, máu chảy rất nhiều. Con của con vội gọi 
xe cấp cứu. Đến nhà thương, họ khâu cho con 7 mũi, 
rồi đưa vào máy chụp toàn thân. Tạ ơn Chúa, con 
không bị chấn thương nặng, chỉ ở bên ngoài thôi. Đến 
hôm nay con đã bình phục, coi như không có chuyện gì 
xảy ra. Con biết Cha đã cầu bầu cho con được tai qua 
nạn khỏi. Con muôn vàn cảm tạ ơn Cha. 
 
S. DUONG – CHARLOTTE, NC. 
Thưa Cha, con năm nay 87 tuổi, vợ con 85 tuổi. Mới 
đây, vợ con bị bệnh nằm trên giường 1 ngày 1 đêm. 
Con sợ quá, bèn cầu nguyện với Cha, rồi đưa cho vợ 
con chai nước mà Hội gửi qua (chỉ còn một chút). Vợ 
con uống xong một lúc thì mở mắt, gương mặt có vẻ 
tỉnh táo. Sáng hôm sau vợ con thức dậy ăn được nửa 
chén cháo. Riêng con, Cha đã đồng hành với con và 
ban cho con nhiều ơn lành không kể siết. Con xin cảm 
tạ ơn Cha. 
 
H. NGUYEN – MICHIGAN 
Con bán được nhà rồi Cha ơi, rất nhanh chóng và đúng 
ý nguyện. Nay con xin gửi lời cảm tạ ơn Cha đã thương 
và ban cho con được như ý. 
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Bà Veronica 
TRẦN THỊ NỤ 
Sinh năm: 1900 

Mất ngày: 1-2-1988 
 

Ông Giuse 
BẾ LẠC 

Sinh năm: 1909 
Mất ngày: 1-2-1980 

 

BàAnna 
HOÀNG THỊ XUÂN 

Sinh năm: 1927 
Mất ngày: 2-2-2009 

 

Bà Teresa Madalena 
HỒ THỊ LANG 
Sinh năm: 1929 

Mất ngày: 2-2-2015 
 

Ông 
NGUYỄN VĂN LẦU 

Sinh năm: 1927 
Mất ngày: 2-2-2017 

 

Bà Maria-Anna 
NGUYỄN THỊ HÁT 

Sinh năm: 1933 
Mất ngày: 4-2-2004 

 

Ông Anphongso 
HUỲNH MINH PHỤNG 

Sinh năm: 1953 
Mất ngày: 7-2-2017 

 

Bà Liên Ngọc 
NGUYỄN THỊ LAN 

Sinh năm: 1933 
Mất ngày: 10-2-2012 

 

Bà Anna 
NGUYỄN THỊ HỢP 

Sinh năm: 1935 
Mất ngày: 11-2-2002 

 

Bà Rosa Maria 
NGUYỄN THỊ THÔI 

Sinh năm: 1931 
Mất ngày: 11-2-2018 

 
 

 
Ông RAYNOLD ĐOÀN 

HỒNG SƠN  
Sinh năm: 1951 

Mất ngày: 12-2-2017 
 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ KHA 

Sinh năm: 1920 
Mất ngày: 12-2-2005 

 

Ông Phero 
NGUYỄN VĂN NGỰ 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày: 12-2-2010 

 

Ông Giuse 
VÕ KIM 

Sinh năm: 1951 
Mất ngày: 13-2-2015 

 

Bà Maria 
TRẦN HƯƠNG MAI 

Sinh năm: 1956 
Mất ngày: 13-2-2010 

 

Bà Maria 
LÊ THỊ PHƯƠNG 
Sinh năm: 1908 

Mất ngày: 13-2-1985 
 

Bà Anna 
TRẦN THỊ THẾ 
Sinh năm: 1935 

Mất ngày: 13-2-2010 
 

Bà Rosa 
LÊ THỊ ĐIỂN 

Sinh năm: 1924 
Mất ngày: 14-2-2014 

 

Ông Phaolo 
LÊ VĂN CHUỘNG 

Sinh năm: 1908 
Mất ngày: 15-2-1984 

 

Bà Anna 
TRẦN THỊ HUỆ 
Sinh năm: 1922 

Mất ngày: 15-2-2017 
 

Ông Michel Pierre 
NGUYỄN VĂN QUÁ 

Sinh năm: 1915 
Mất ngày: 16-2-1969 

 

Ông Giuse 
HOÀNG TẶNG 
Sinh năm: 1910 

Mất ngày: 16-2-1972 
 

Bà Maria 
THANH T BẠCH YẾN 

Sinh năm: 1934 
Mất ngày: 18-2-2015 

 

Ông Giuse Dominico 
NGUYỄN VĂN PHƯỚC 

Sinh năm: 1954 
Mất ngày: 18-2-2017 

 

Ông Alemondo 
VŨ ĐỨC THIỆU 
Sinh năm: 1900 

Mất ngày: 19-2-1962 
 

Bà Teresa 
NGUYỄN THỊ NĂM 

Sinh năm: 1912 
Mất ngày: 21-2-2006 

 

Ông Phổ Bình 
LÊ QUÝ AN 

Sinh năm: 1934 
Mất ngày: 22-2-2018 

 

Ông Giuse 
PHẠM PHÚC 

Sinh năm: 1929 
Mất ngày: 25-2-2015 

 

Bà Anna 
TẠ THỊ LỊM 

Sinh năm: 1896 
Mất ngày: 25-2-1994 

 

Ông Philipphe 
NGUYỄN VĂN ĐIỀU 

Sinh năm: 1920 
Mất ngày: 25-2-2000 

 

Ông Phero 
BÊ VĂN QUÝ 

Sinh năm: 1907 
Mất ngày: 26-2-1993 

 

Ông Giuse 
VŨ VĂN BÌNH 
Sinh năm: 1940 

Mất ngày: 26-2-1971 
 

Bà Maria 
VŨ THỊ HOA 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày: 28-2-2000 

 

Ông Dominico 
LÊ KIM ANH 

Sinh năm: 1957 
Mất ngày: 28-2-2018 
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Tản cư sang Hoa Kỳ 
 
Tôi được sinh ra ở Sài Gòn, Việt Nam vào năm 1964.  
 

 
 

Tony Trần - Hình chụp năm 6 tuổi. Hình do gia đình cung cấp. 
 
Trước năm 1975, ba của tôi là Trần Duy Hinh - Sĩ quan 
Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), cấp bậc thiếu tá. Vì 
ba tôi là sĩ quan quân đội, nên cả nhà tôi ở trong Bộ Tổng 
tham mưu. Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH nằm trên 
đường Võ Tánh, gần phi trường Tân Sơn Nhứt. 
 
Năm 1973, bác của tôi – anh rể của ba tôi, là chuẩn tướng 
Lê Văn Thân (*) biết rõ về tình hình chiến sự, nên đã làm 
giấy tờ cho gia đình của bác và gia đình tôi đi lánh nạn tại 
Hoa Kỳ. Nhưng ba tôi và bác tôi chưa thể đi được lúc đó 
vì còn phải làm nhiệm vụ ở Bộ Tổng Tham Mưu. 
 
Sau ngày 30 tháng Tư, 1975, ba tôi và bác tôi phải đi tù. 
Ba tôi là một trong những người tù lâu năm nhất với 17 
năm cấm cố qua 18 trại giam từ Nam ra Bắc.   
 

 
 
Các anh em của Tony Trần chụp hình trong Bộ Tổng Tham 
Mưu Quân Lực VNCH. Trong hình: Tony Trần đứng ở bìa phải. 
Hình do gia đình cung cấp. 
 
Về chuyến bay đưa chúng tôi sang Hoa Kỳ. Đó là ngày 
15 tháng Hai, 1975, chúng tôi được phi cơ của quân đội 
VNCH đưa sang đảo Guam. Trong chuyến bay đó có gia 
đình tôi gồm má tôi, bà ngoại, 7 anh em tôi (ba người 
anh, tôi, 1 em trai, và 2 em gái), và gia đình bác tôi. 
Chúng tôi ở đảo Guam hai tuần. 
 
Sau khi làm thủ tục giấy tờ xong, chúng tôi được chuyển 
đến thành phố Oceanside, San Diego. Nhưng chúng tôi 
cũng chỉ ở đó khoảng 1 tháng, thì được nhà thờ St 
Bonaventure ở Huntington Beach bảo lãnh. Khi đó Cha 
xứ là Linh mục Michael Duffy. 
 
Nhưng xin kể thêm, là ngay trong ngày đầu đặt chân đến 
Mỹ, tôi bị lên cơn động kinh rồi xỉu nên người ta chuyển 
tôi tới nhà thương để săn sóc. Thấy tôi vậy, má tôi cũng 
xỉu, và bà được đưa đi một nhà thương khác nữa. Sau 
đó, anh em chúng tôi không biết má ở đâu. Đó là lần đầu 
tiên tiên tôi bị lạc má. 
 
 

Một cuộc đổi đời 
 
Là một trong bảy người con của một sĩ quan Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, anh Tony Trần cùng gia đình được đưa 
sang lánh nạn tại Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng Tư, 1975. Nhưng sau hai vụ cướp bằng dao và súng tại thành phố Long 
Beach vào năm 1987 mà anh là nạn nhân, cuộc đời của anh đã thay đổi theo hướng khác không như mong muốn. 
Cộng với căn bệnh động kinh từ nhỏ, sau hai vụ cướp, sức khỏe của anh Tony yếu hẳn. Chị Thu Trần, cô thợ may xinh 
xắn ở Sài Gòn sau khi được anh Tony về Việt Nam cưới và đưa sang Mỹ sinh sống cũng bị ảnh hưởng, do một thời 
gian dài phải chăm sóc cho chồng, và chịu những áp lực khác trong gia đình. Cuộc sống của vợ chồng anh chị Tony – 
Thu Trần tưởng chừng đi vào ngõ cụt bởi bệnh tật và những khó khăn chồng chất, khiến họ luôn mang nặng mặc cảm 
thua kém mọi người. Nhưng chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây, khi tham gia nhóm Thiện Nguyện Viên của Trương Bửu 
Diệp Foundation, cuộc đời của họ đã thay đổi, tốt hơn nhiều, và trở thành người có ích cho cộng đồng.  
 
Trong chuyện nhiều kỳ đợt này, Ban Biên Tập báo Ơn Lành chọn đăng về cuộc đời của anh chị Tony - Thu Trần nhằm 
chuyển tải một lẽ sống của nhân gian: “Người ta dù là ai thì ắt cũng có chỗ dùng được, ắt cũng có phúc phận của 
riêng mình.” (Trang Tử) 
 
Câu chuyện được viết theo lời kể của anh chị Tony. 
 
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_T%C3%A1nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BB%A9t
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Anh em tụi tôi lo và buồn lắm, vì tự nhiên sang một chỗ 
mới, lạ nước lạ cái, mà không có má ở bên. Cũng may, 
anh em tôi có bà ngoại. Khi đó, bà ngoại chúng tôi mới 
55, 56 tuổi, còn khỏe mạnh để lo cho chúng tôi. 
 
Sau này má tôi có kể lại là khi hồi tỉnh bà không thấy 
con mình đâu, bà đã có ý định tự vẫn. Vì không biết 
tiếng Anh nên bà không thể hỏi ai đươc về tung tích 
của mẹ và những đứa con của mình. May sao sau đó 
khoảng một tháng, má tôi tình cờ gặp người anh họ của 
tôi là Lê Anh Dũng (con của bác Lê Văn Thân). Anh 
hỏi:” Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi thím?” Má tôi nói:”Mất 
hết rồi.”, nhưng anh Dũng không tin, cố gắng hỏi thăm 
và cuối cùng chúng tôi gặp được nhau. 
 

 
 
Gia đình Tony Trần chụp hình năm 1976 tại căn nhà thuê ở 
Huntington Beach. Trong hình, người mẹ đứng ở bìa trái, 
Tony đứng ở bìa phải. Hình do gia đình cung cấp. 

 
Sau đó gia đình tôi không phải thuê nữa mà mua được căn 
nhà khác, cũng thuộc thành phố Huntington Beach, California. 
 

 
 
Gia đình Tony, chụp sau khi hai người em gái được rửa tội. 
Trong hình, Tony Trần mặc áo sọc, đứng ở bìa trái. Hình do 
gia đình cung cấp.  
 
 
 
 
 
 

Như vậy, tôi đã sống tại Hungtingon Beach, California từ 
tháng Ba, 1975 cho đến nay.  
 
Epilepsy 
 
Lúc đầu, cả nhà chúng tôi đi học, mẹ tôi cũng đi học. 
Nhưng vì phải nuôi chúng tôi nên mẹ tôi đi làm thêm. Bà 
làm cho chợ Quê Hương trên đường Bolsa. Mẹ tôi đi làm 
bằng bus. Lúc đó có rất ít người Việt, tiệm ăn Việt như 
bây giờ. Đường Bolsa rất vắng vẻ, hai bên đường là cỏ. 
Chợ ABC lúc đó là một chợ Mỹ, tên là Alpha Beta.  
 
Tôi được đi học ngay sau khi sang Mỹ. Đó là trường tiểu 
học Village View School, rồi học trung học ở Marina High 
School. 
 

 
 
Village View School – Huntingon Beach, nơi Tony Trần học khi 
mới sang Hoa Kỳ. Hình lấy từ website của trường. 
 
Nhưng tuổi học trò của tôi, dù ở một đất nước giàu có, 
văn minh như Hoa Kỳ, cũng không sung sướng gì. 
 
Tôi mắc bị bệnh động kinh từ nhỏ. Có lẽ vì thế trong nhà 
tôi được má cưng nhất. Má tôi kể, năm tôi lên 3 tuổi thì 
bị sốt cao. Má tôi không biết, nên đã đem tôi ra đi tắm. 
Vừa tắm xong, tôi lên cơn động kinh, người tôi co quắp, 
mắt trợn ngược. Má tôi sợ quá, đưa tôi vô nhà thương 
cấp cứu. Bác sĩ nói tôi bị viêm màng não. Từ đó trở đi, tôi 
hay bị lên cơn động kinh. (***) 
 
Suốt thời gian đi học, năm nào tôi cũng bị lên cơn động 
kinh. Khi lên cơn động kinh, người tôi co giựt, rớt từ trên 
giường xuống, rồi không biết gì hết. Cả nhà ai cũng sợ, 
chỉ biết gọi 911 mà thôi. Lần nào xe cấp cứu cũng đến 
tận nhà đưa đi. Nhà thương xác nhận tôi bị epilepsy (bệnh 
động kinh) nên Chính phủ lo cho hết, cả Medical luôn.  
 
Chết hụt 
 
Dù bệnh nhưng tôi cũng cố gắng để tốt nghiệp high 
school, sau đó học ở Golden West College 1 năm, rồi 
chuyển sang Orange Coast College học 2 năm nữa.  
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Hình chụp Tony Trần trong ngày tốt nghiệp trung học, cũng 
là sinh nhật của mẹ anh. Hình do gia đình cung cấp. 
 
Vì tôi bị bệnh động kinh nên không tự lái xe được, mà đi 
học cùng với người anh họ. 
 
Trong thời gian học ở OCC, tôi bị một tai nạn tưởng chết.  
 
Hôm đó, anh họ chở tôi đi học. Khi xe chúng tôi đang 
chạy, tự dưng một chiếc xe đằng sau vọt lên trên rồi cụp 
đầu xe của chúng tôi, ép chúng tôi vào lề. Tôi tưởng đó 
là xe cảnh sát nên quay sang nhìn anh ngụ ý hỏi mình 
có làm gì sai không. Anh tôi không nói gì. 
 
Nhưng đó không phải là cảnh sát, mà là một thanh niên 
người Mexico. Anh ta ngoắc tay kêu chúng tôi bước ra 
khỏi xe, rồi chạy ra trunk để lấy một vật gì đó. Nghĩ rằng 
anh ta muốn nhờ việc gì, nên anh em tôi bước ra.  
 
Tôi vừa ra khỏi xe thì nghe anh chàng thanh niên đó gào 
lên:” Tại sao chúng mày chạy chậm vậy.”, rồi nhanh như 
cắt, hắn nhảy xổ vào tôi, tay cầm một vật dài đập thẳng 
vào đầu tôi. May sao cây đó xượt xuống tai trái của tôi. 
Tôi gục xuống rồi bất tỉnh. 
 
Anh tôi kể lại rằng tôi đã bị đập bằng cây sắt dùng để 
nâng bánh xe. Khi thấy tôi gục ngã, gã thanh niên kia 
lên xe chạy mất tiêu, người hắn nồng nặc mùi bia rượu. 
Anh tôi vội vàng gọi 911 đưa tôi đi cấp cứu. 
 
Tai nạn khiến một vành tai trái của tôi bị đứt. Tôi phải 
nằm ở nhà thương St Josehp 10 ngày để khâu lại lỗ tai. 
 
Tỉnh lại trong nhà thương, tôi vẫn không hiểu vì sao mình 
có thể sống sót. Đó là lần đầu tiên tôi chết hụt. 
 
Vào những năm 1980, anh của tôi có mở một tiệm bán 
bàn ghế trên Long Beach. Tôi và người anh họ đến phụ 
bán cho anh tôi. 
 

Gặp cướp  
 
Năm tôi 23 tuổi, một hôm sau giờ làm tôi và người anh họ 
tên Thảo đóng cửa ra về khi trời đã tối đen, nhìn đồng hồ 
là 8:45 PM. Hai anh em tôi vô trong xe rồi, thì có ba người 
Mỹ da đen tới, đứng ở ngay cửa xe, kêu tôi kéo kiếng xe 
xuống, rồi họ hỏi giờ. Tôi cúi xuống tay xem đồng hồ, vừa 
ngẩng lên thì thấy lạnh toát ngay mắt trái. Đó là nòng súng 
đã lên đạn. 
 
Bọn cướp. Chúng kêu tôi đưa tiền. Ý nghĩ thoáng qua nhanh 
trong đầu tôi: Một sống hai chết. Tôi móc ví ra đưa cho bọn 
chúng, nói:”Tao chỉ có cái này, chúng mày lấy đi.” Trong ví 
tôi lúc đó có $130. Chúng quay sang hỏi anh Thảo, anh đưa 
ra $200.  
 
Thấy số tiền ít quá, chúng đòi đưa thêm. Thật ra trong túi 
quần bên trái của tôi còn $600, nhưng tôi không đưa. Anh 
Thảo nói: “Chúng tao không còn tiền, nếu muốn lấy xe thì 
lấy đi.” Nói rồi anh lấy chìa khóa đặt lên mui xe.  
 
Gã thanh niên đứng cạnh tôi tay vẫn dí súng sát mặt tôi, 
hét lên:” Đưa tiền đây!.” Tôi nói nhanh:” Tao hết rồi.” Hắn 
bóp cò. Tôi thấy choáng váng. Chưa xong, hắn bắt tiếp một 
phát nữa ngay vai tôi, rồi chĩa súng sang bắn hai phát vào 
bụng anh Thảo. 

(Còn tiếp) 
 
(*) Thiếu tá Trần Duy Hinh (tức Nhà văn Thảo Trường) sinh 
1936 tại Nam Định, nổi tiếng tại miền Nam trước 1975, qua 
đời tại Quận Cam, California, Hoa Kỳ vào ngày 26-8-2010 
vì bệnh ung thư gan, thọ 74 tuổi. (Wikipedia) 
 
(**) Chuẩn Tướng Lê Văn Thân (1932-2005), nguyên là 
một tướng lĩnh gốc Pháo binh của Quân lực Việt Nam Cộng 
Hòa. Ông xuất thân từ những khóa đầu tiên tại trường Võ 
bị Quốc gia Huế - Đà Lạt - Thủ Đức. Sau khi chuyển từ Huế 
về Nam Cao nguyên Trung phần ông đã phục vụ ở ngành 
chuyên môn của mình một thời gian dài. Sau ông được 
chuyển sang lĩnh vực Chỉ huy và Tham mưu, từng giữ chức 
vụ Chỉ huy một đơn vị Bộ binh cấp Sư đoàn. Sau cùng là 
Tư lệnh phó của một Quân đoàn. (Wikipedia) 
 
(***) Động kinh là một chứng bệnh hệ thần kinh do xáo 
trộn lặp đi lặp lại của một số nơron trong vỏ não, tạo nhiều 
triệu chứng rối loạn hệ thần kinh (các cơn động kinh) như 
co giật của bắp thịt, cắn lưỡi, sùi bọt mép, mắt trợn ngược, 
bất tỉnh, mất kiểm soát tiểu tiện, hoặc gây cảm giác lạ. 
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ người 
mắc bệnh động kinh trên thế giới khoảng 0,5% dân số, 
thay đổi tùy theo địa lý, như ở Pháp và ở Mỹ là khoảng 
0,85%; Canada là 0,6%. Tại Việt Nam khoảng 2% dân số 
bị bệnh động kinh, trong đó gần 60% bệnh nhân là trẻ em. 
(Wikipedia) 
 
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BA%A7n_kinh
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/N%C6%A1ron
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Y_t%E1%BA%BF_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 
 

 

                          BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 7 THÁNG 2, 2019 (Mùng 3 Tết) 
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.  

 

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! 
 

 

 

 

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

 

Cần Tư Vấn Pháp Lý 
Gọi (714) 548-8289 

(Tiến sĩ Luật Joseph Đỗ Vinh) 
Giải đáp các thắc mắc về: 

Thương Tích Cá Nhấn; Nhà Cửa (Cho 
Thuê/Đi Thuê); Y Tế Sức Khỏe; 

Luật Gia Đình/Trẻ Con; Thuế Vụ; 
Trợ Cấp Xã Hội; Luật Hình Sự; Di Trú. 

 

  
 

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