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NĂM BÀI HỌC TỪ CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP 
 

Dù ai buôn bán gần xa, 
Nhớ đến ngày Giỗ tháng Ba thì về. 

Dù ai bận rộn trăm bề, 
Nhớ đến ngày Giỗ lạ i về bên Cha. 

 
Câu vè dân gian nhắc nhở chúng ta ngày Giỗ Cha FX Trương Bửu Diệp lần thứ 73 sắp đến. Với 49 năm sống trên trần thế, 
chắc chắn phải có nhiều điều đáng ghi nhớ về cuộc sống của Ngài. Tuy nhiên vì trong thời loạn lạc, cả cuộc đời cống hiến 
của Cha Diệp chỉ tóm tắt vỏn vẹn trong một trang giấy. Mặc dù vậy, từng dòng tiểu sử của Cha vẫn đủ để gợi lên trong 
lòng mỗi người nỗi xót thương cho cái chết thảm khốc của Ngài, và hơn thế nữa, nhận ra những bài học quý giá từ cuộc 
đời của Cha. 
 
Thương cảm vì Cha chết trong đơn độc, không có một ai thân thích bên cạnh. Xót xa vì Cha phải chết trần trụi, chết trong 
lạnh lẽo. Càng đau đớn hơn khi Cha chết không toàn thây, đầu lìa khỏi cổ. Xác Cha phải nằm trong ao lạnh cho đến khi 
được lén lút vớt lên trong đêm tối. Cha chết mà không có được sự tẩm liệm, chôn cất tử tế. Đến khi chết rồi vẫn không 
yên, trong vòng 30 năm mộ Cha phải di dời đến ba lần. (Năm 1946 chôn tại nhà thờ Khúc Tréo; năm 1969 dời về nhà thờ 
Tắc Sậy; năm 2010 dời từ phía sau ra phía trước nhà thờ Tắc Sậy xây mới.) 
 
Cũng trong cái chết đau thương và thê thảm đó, những dòng tiểu sử tuy ngắn nhưng vẫn cho chúng ta nhận ra những bài 
học giá trị từ cuộc đời của Cha. 
 
Bài học thứ Nhất: Đức Tin (Sự Vâng Lời) Khi Bề Trên yêu cầu Ngài rời khỏi Tắc Sậy để lánh nạn, Cha chọn ở lại với 
dân. Với Cha, Giáo dân ở đâu thì Cha ở đó, cho dù phải gặp khó khăn, hiểm nguy. Cha vâng lời Bề Trên nhưng là Bề Trên 
cao nhất là Thiên Chúa, Đấng Tối Cao trong suốt cuộc đời Ngài. 
 
Bài học thứ Hai: Đức Cậy (Sự Phó Thác) Cho dù Cha chết trong đau khổ, khắc nghiệt, Cha vẫn thể hiện sự bình an 
trong tư thế chết hai tay khoanh trước ngực, nét mặt bình thản, không sợ hãi. Để được như vậy, Cha đã biết phó thác 
mình trong tay Đấng Quan Phòng. 
 
Bài học thứ Ba: Đức Mến (Lòng Yêu Thương) Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu 
mình. Cha Diệp chính là tấm gương của tình yêu cao quý nhất là sẵn sàng chết cho con chiên, chết cho người mình yêu 
thương. 
 
Bài học thứ Tư: Lòng Nhân Ái Cha sẵn sàng giúp bất kỳ ai chạy đến cầu xin, bất kể tôn giáo nào. Hai phần ba trong số 
hơn 70 người dân được Cha cứu sống là lương dân. Bất kỳ ai chạy đến, Cha đều giúp đỡ tận tình.  
 
Bài học thứ Năm: Gương Hy Sinh Đứng trước đe dọa của kẻ thù, Cha đã nhận mình là chủ chăn dù biết sẽ ảnh hưởng 
đến tính mạng. Cha đã hy sinh chính bản thân mình để đổi lấy sự sống còn cho đàn chiên. 
 
Là những người yêu mến và nhận được ơn Cha, chúng ta cảm động vì có một người Cha chấp nhận chết thảm vì đàn con. 
Nhưng chúng ta cũng vui mừng và hãnh diện vì Cha không chỉ yêu thương, giúp đỡ, mà còn dạy dỗ chúng ta bằng những 
bài học từ chính cuộc đời Anh Linh của Ngài.  
 
Cái chết anh dũng của Cha đã đủ để chúng ta tôn kính Ngài như một anh hùng của dân Việt. Huống chi khi đã khuất, Cha 
lại là một Đấng Thánh linh hiển trong lòng mọi người. 

Truong Buu Diep Foundation ®   
 

GIỖ CHA DIỆP NĂM NAY: CHỦ NHẬT, 10 THÁNG BA, 2019, TỪ 10 AM – 6 PM 
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HÌNH ẢNH TẾT CỔ TRUYỀN KỶ HỢI TẠI TBDF 
 
 
 
 
 
 

       
 

        
 

       
 

     

Trong những ngày Tết Kỷ Hợi, Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp đón tiếp rất đông những 
người con yêu của Cha Diệp đến thăm và cầu nguyện với Cha. Trương Bửu Diệp Foundation 
(TBDF) cũng đã tổ chức đón Giao Thừa vào ngày 4 tháng hai, 2019 (nhằm 30 tết), đốt pháo, 
dâng Hương và cầu nguyện cho một năm mới an lành đến với mọi người. Trước đó, đại diện 
TBDF cũng đã đến thăm và chúc Tết Cha Linh hướng Đinh Ngọc Quế.  
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Ông bà Nguyễn, Khắc Điềm và Hoàng, Thị Thy Tuyết – Chico, California 
“CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC NHIỀU ƠN NHÃN TIỀN” 

 

 
 
Lần trước chúng tôi đến để xin các hình Cha Diệp đem về đưa cho những người xung quanh, người Lương cũng như 
người Công Giáo, bởi gia đình tôi nhận được nhiều ơn qua lời cầu bầu của Cha rất nhãn tiền. 
 
Ơn mới nhất gia đình tôi nhận được, là Cha Diệp đã cứu cháu ngoại 8 tháng tuổi của tôi. Hôm đó, cháu đang bò 
chơi, bố cháu mải rửa bình sữa. Lúc mẹ cháu đi làm về chỉ thấy thằng anh đi ra nên chạy xe vào garage. Đến khi 
mẹ cháu tắt máy và xuống xe thì thấy đứa 8 tháng tuổi đang ngồi sát bánh xe sau. Ôi trời, cả nhà tôi một phen hú 
hồn hú vía, vì nếu mẹ cháu bỗng dưng de xe lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trên xe của con gái tôi luôn có 
hình Cha Diệp, nên tôi tin Cha đã cứu cháu bé, vì ngày nào chúng tôi cũng cầu xin Cha cầu thay nguyện giúp lên 
Chúa và Mẹ ban ơn lành xuống cho gia đình tôi. 
 
Con tôi treo bảng bán nhà một năm trời nhưng không bán được, mặc dù cũng có nhiều người tới xem nhà. Vây mà 
chỉ một lần đi ngang nhà rao bán, chồng tôi sốt sắng nói với Cha (trong xe của chúng tôi cũng có hình Cha Diệp): 
“Cha ơi, nhà này của con gái con, để cả năm rồi mà chẳng bán được, nếu Cha thương, Cha giúp chúng con lần này 
Cha nhé!” Một tuần sau, con tôi bán được nhà. Hoặc chuyện nhà cửa ở Việt Nam, chúng tôi xin Cha cho chúng tôi 
bán giá đó thôi là chúng tôi mừng lắm rồi, vậy mà Cha cho có người mua được giá hơn gấp rưỡi.  
 
Tôi có người cháu bị dị ứng đậu phọng, cứ ăn vào một hạt thôi là miệng cháu sưng to lên, thở không được. Ba mẹ 
cháu đưa cháu lên Oregon để gặp bác sĩ giỏi, nhưng bác sĩ ấy nói khi cháu 6, 7 tuổi mới chữa được. Tôi nói với mẹ 
cháu: Con đem cháu xuống văn phòng Cha Diệp mà dâng cho Cha, xin Cha cho cháu được gặp thầy gặp thuốc. Mẹ 
cháu vâng lời, đem cháu xuống khấn với Cha, thì nay ơn lành đã đến. Mẹ cháu có một người bạn đang ở châu Âu. 
Tình cờ hai đứa gặp lại nhau. Người bạn kia bây giờ là nhà khoa học nghiên cứu về các loại thuốc, và biết cháu tôi 
bị dị ứng nên đã gửi thuốc từ châu Âu qua Mỹ cho cháu. Cháu tôi uống thuốc ấy. Vừa rồi cháu ăn nửa cái kẹo có 
đậu phụng mà không bị chi hết. Đó chính là ơn Cha Diệp cho cháu tôi được gặp thầy gặp thuốc. 
 
Còn nhiều ơn khác, mà vợ chồng tôi tin rằng chỉ có nhờ Cha Diệp mà thôi. Các con tôi bây giờ cũng rất tin và thường 
cầu nguyện với Cha. 
 
Cám ơn TBDF đã mở ra một nơi cầu nguyện khang trang và cung kính như thế này, để mọi người có nơi mà chạy 
tới mỗi khi cần thiết, có nơi giúp mình được bình tâm, bình trí giữ vững lòng tin cậy Ơn Trên. Tin chắc là chính Cha 
đã giúp tạo dựng ra một nơi linh thiêng như thế này để mọi người đến gần Chúa hơn. Cha không ban ơn, Cha cầu 
thay nguyện giúp cho mình. Mình không đến gần Chúa bằng Ngài, thì mình xin Ngài thương mà nói giúp với Chúa. 
Xin 10, mà được 3, 4 cũng phải tạ ơn Chúa. Không được gì cũng phải tạ ơn vì chúng ta an bình thế này là sống trong 
ơn Chúa rồi. 
 
Andrew Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 
 
 
 
 

Chúng tôi mơ ước được đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để 
tạ ơn Cha từ lâu, nay mới thực hiện được niềm mơ ước ấy đây.  
 
Chúng tôi mới qua Mỹ được 7 năm. Những năm đầu tiên của 
cuộc sống mới định cư, thật là xa lạ, ngỡ ngàng. Tình cờ xem 
truyền hình, thấy có chương trinh ‘Ơn Cha Diệp’ của Trương Bửu 
Diệp Foundation (TBDF), chúng tôi biết về Cha nhiều hơn, cầu 
nguyện với Ngài nhiều hơn. Thật ra đây không phải là lần đầu 
tiên vợ chồng tôi có mặt ở đây, một nơi thờ phượng Cha rất linh 
thiêng này.  
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Chị Thúy Nguyễn – Denver, Colorado 
“CÓ ĐỨC TIN XIN GÌ CŨNG ĐƯỢC” 

 

 
 
Tôi tỉnh giấc, và mừng lần thứ hai. Ngày đi tái khám, bác sĩ nói với tôi rằng trong suốt bao năm trong nghề, bà 
chưa thấy ai mổ đặt cả hai mắt giả mà được như tôi, thường là họ sẽ bị đui luôn, hoặc thị giác rất yếu, nhưng tôi 
thì không. Dù là mắt giả nhưng tôi nhìn rõ, sáng như bình thường, chỉ hơi chói thôi. 
 
Tháng 10 mổ mắt thì tháng 12, bác sĩ phát hiện tôi bị ung thư ruột, và vì phát hiện trễ nên họ tiên đoán tôi chỉ có 
thể sống được từ 3 đến 6 tháng nữa thôi. Vậy là xong, tôi nhìn thấy cái chết ngay trước mắt mình.  
 
Bạn tôi biết chuyện, nói tôi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp đi. Thật ra khoảng vài tháng trước đó tôi đã biết 
Cha Diệp qua một người bạn. Tôi cũng đã được Cha cứu khi vợ chồng tôi lái xe trên freeway. Từ đó, tôi tin Cha và 
xin Cha cho tôi thoát căn bệnh hiểm nghèo này. 
 
Ngày lên bàn mổ, tôi chuẩn bị tinh thần, và đọc kinh Lòng Chúa thương xót lúc họ đẩy tôi vô phòng mổ. Ca phẫu 
thuật của tôi được dự kiến sẽ kéo dài từ 3 đến 4 tiếng. Lúc đó là 7 giờ. Khi tỉnh dậy, tôi hỏi mấy người trực trong 
nhà thương là mấy giờ rồi, họ nói 8 giờ. Tôi không tin. Không thể nào chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ là mổ xong 
và tôi tỉnh nhanh như vậy. Cũng ngay trong ngày hôm đó tôi bước xuống giường đi tới đi lui. Bác sĩ vô cùng ngạc 
nhiên, nói chưa thấy ca mổ ruột nghiêm trọng nào mà bệnh nhân hồi phục nhanh thế. Sau đó tôi được làm hóa trị. 
 
Trong phòng tôi có hình Cha Diệp. Trong thời gian hóa trị, tôi chỉ biết cầu nguyện mà thôi. Tôi cầu nguyện với 
Chúa, Mẹ, và Cha Diệp. Mỗi lần kêu tên Cha, tôi không ngăn được những dòng nước mắt. Không hiểu sao tôi nghĩ 
Cha Diệp là cha ruột của mình. Tôi cũng gọi qua văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation, để lại lời khấn qua số 
phone xin khấn trực tiếp (714) 702 5129. Chín tháng sau khi phẫu thuât, bác sĩ cho tôi làm biopsy và thông báo 
mọi thứ đều ổn. “It is miracle!” Họ nói vậy, bởi nếu theo dự đoán của họ, tôi không còn có thể sống được đến ngày 
hôm nay. Tôi tin chắc rằng chỉ có Chúa, có Cha mới chữa lành cho tôi được thôi, chứ không có thuốc men nào cả. 
 
Lúc làm hóa trị, tôi có hứa với Cha khi nào tôi khỏe mạnh, nhất định tôi sẽ phải tìm đến gặp Cha. Hôm nay có mặt 
nơi này, tôi đã thực hiện lời hứa của mình với Cha. Vào phòng Cha, được gặp Cha, tôi khỏe lắm, và cảm giác rất 
nhẹ nhàng trong lòng. Tôi khuyên mọi người hãy tín thác vào Chúa, vào Cha. Có đức tin thì xin gì cũng được.  
 
Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 
Lời tòa soạn: Khi viết lại câu chuyện để đăng báo, chúng tôi đã liên lạc với chị Thúy Nguyễn. Chị vui mừng 
cho biết sức khỏe của chị đã hoàn toàn bình phục. Tạ ơn Chúa. Cảm tạ Cha Diệp vì lời cầu bầu của Cha mà 
chị Thúy Nguyễn nhận được ơn chữa lành đặc biệt. 
 
Kính thưa Cha, càng có nhiều người được ơn và đồng ý chia sẻ, danh sách nhân chứng ơn lành mà Hội  
Trương Bửu Diệp Foundation chúng con thu thập sẽ dài hơn thêm. Đó là một trong những công việc mà Hội 
chúng con thực hiện nhằm mục tiêu Vinh Danh Cha. 
 

Trước khi phát hiện bệnh ung thư, mắt tôi bị hư, nên phải trải qua 
hai lần phẫu thuật ghép mắt giả. Lúc bác sĩ nói mắt tôi hư là khi tôi 
đã phải chịu đựng nhiều cơn đau đớn ở mắt phải. Khi mổ xong mắt 
phải, họ lại nói phải mổ mắt trái nếu không mắt trái sẽ hư luôn. Một 
đêm tôi nằm mơ thấy có người đến nói với tôi:”Con đừng lo, hai mắt 
của con sẽ khỏi nhanh thôi.” Tỉnh dậy, tôi mừng lắm. 
 
Mấy tuần sau tôi lại nằm mơ một giấc mơ khác. Tôi được mời đi dự 
một bữa tiệc. Trong bữa tiệc đó tôi không biết ai hết, nhưng nhìn 
lên trên thì tôi thấy bàn tiệc ly. Ngồi giữa bàn tiệc là Chúa. Những 
người ngồi chung quanh bàn là ai, tôi cũng không biết. Rồi Chúa gọi 
tôi tới, và nói: “Mọi sự bình an, con đừng có lo.”  
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H.N. NGUYEN - TBDF #00827, 00828 
Cha ơi con đang mắc phải căn bệnh ung thư. Con cầu 
xin Cha cho con thoát được căn bệnh này, và cho mọi 
người trong gia đình con được bình an, nhiều sức khỏe, 
công việc làm ăn ổn định. 
 
M.N. – ROSEMEAD, CA. 
Thưa Cha, con có nhiều chuyện phải lo âu quá, xin giải 
bày lên Cha, nhờ Cha cầu bầu giúp con. Xin Cha cho 
con có việc làm thêm tại nhà để đủ chi phí lo cho gia 
đình, chăm sóc mẹ già, và trang trải nợ nần; xin cho 
con gái lớn của con cũng nhanh chóng trả xong nợ; xin 
cho con gái giữa phỏng vấn đậu vào làm chỗ tốt trong 
nhà thương; và xin cho một đứa con gái khác trở lại 
bình thường như xưa và được học ở trường y gần nhà.  
 
T. DINH – EVANS, GA. 
Gia đình con đang gặp vấn nạn, xin Cha cho con được 
tai qua nạn khỏi, qua được vụ kiện ở tiệm; xin cho giấy 
tờ bảo lãnh được thuận lợi để anh chị chúng con được 
sớm cho giấy tờ ổn định cuộc sống tại Hoa Kỳ. 
 
M.H. LE – PRESCOTT, AZ. 
Con cầu xin Cha đưa lối dẫn đường cho con trai của con 
là D.H. tìm được hướng đi đúng đắn, chăm chỉ học hành 
để có một tương lai tươi sáng. Con cũng xin Cha phù hộ 
cho gia đình con được mạnh khỏe, may mắn, và bình 
an trong cuộc sống. 
 
H.L. PHUNG – EAGAN, MN.  
Thưa Cha, chồng con nay đang mang nhiều thứ bệnh 
trong người, xin Cha ban phước lành cho chồng con 
được gặp thầy gặp thuốc, và cho bệnh tật tiêu tan từng 
ngày. 
 
K. LE – PORTLAND, OR. 
Cha ơi, con có đứa con mắc bệnh tự kỷ. Cháu tên là D. 
Con xin Cha cầu bầu cho D. mau biết nói chuyện, và 
sinh hoạt được như bao đứa trẻ bình thường khác. 
 
B. - PIEDMONT, CA. 
Thưa Cha, con là một người mẹ già cô đơn. Các con của 
con không quan tâm gì đến con. Người chị của con hay 
làm khó dễ với con. Nhưng Cha ơi, con vẫn yêu thương 
mọi người. Nay con cầu xin Cha cho những đứa con của 
con biết yêu thương nhau, khỏe mạnh, và có việc làm; 
cho người con gái ở Úc hết bệnh; và cho con có sức 
khỏe, có công ăn việc làm ổn định để tự lo được cho 
bản thân.  
 
 
 
 

 

 
H. TRAN – SAN ANTONIO, TX. 
Chồng con là một người nóng tính, hay giận hờn, oán 
ghét mọi người. Gần đây chồng con bị đau nhức trong 
người. Con trai của con thì mê chơi game lắm Cha ơi. 
Con cầu xin Cha phù hộ cho chồng con để anh có được 
tấm lòng nhân ái, và mau khỏi bệnh; xin cho con trai 
con bỏ được game, tìm được người thương yêu để nên 
vợ nên chồng vì cháu không còn trẻ nữa. 
 
T. TRAN – DICKINSON, TX. 
Miệng con hiện giờ bị méo một bên, con hay bị mệt. Xin 
Cha cho miệng con hết méo, và con không bị mệt hoài 
nữa. Xin Cha cho vợ chồng con luôn được mạnh khỏe. 
 
P.T.N.X. TORONTO, CANADA 
Con đã dâng lên Cha lời khấn nguyện cho các con của 
con là K., H., và bạn trai của K. là H. Em của con là S. 
bị bệnh hiểm nghèo, xin Cha cầu bầu cho em thoát 
được bệnh này. Xin Cha ban cho chúng con ơn như ý. 
 
M. NGUYEN – LEESBURG, VA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa chữa lành cho đôi chân của 
cháu J.T.; xin cho C.T. khỏi được bệnh ung thư; và cho 
lễ rửa tội của Q.T. diễn ra tốt đẹp. 
 
L.H. VU – SAINT LOUIS, MO. 
Kính xin Cha khẩn cầu cùng Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả 
Giuse cho chồng con được khỏi bệnh mắt. Chồng con 
chữa rất nhiều, nhưng giờ đây vẫn chưa khỏi, mà anh 
còn đang mang nhiều bệnh khác nữa. Xin Cha thương 
chồng con. Xin Cha giúp cho N. có lòng kính chúa, yêu 
người. Xin Cha chữa lành cho L. khỏi bệnh ngứa. Suốt 
21 năm qua không ngày nào cháu không bị ngứa, nên 
mặt mũi, tay chân chỗ nào cũng có vết trầy vì gãi. Xin 
Cha thương giúp cháu bớt ngứa vì bệnh này cũng ảnh 
hưởng đến việc học của cháu. Xin Cha cầu giúp cho 
chúng con, Cha nhé! 
 
T. NGUYEN – BELMONT, NC. 
Kính Cha, năm nay con 77 tuổi, mang rất nhiều thứ 
bệnh trong người, lại bị mất ngủ nhiều năm. Xin Cha 
cầu bầu cùng Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse cho con 
được ơn chữa lành. 
 
C. NGUYEN – FORT MYERS, FL. 
Thưa Cha Diệp, vợ con bị bệnh mấy năm nay, lại mới bị 
té gẫy 2 cái xương sườn. Con cũng mới bị gãy tay nên 
viết khó khăn quá Cha à. Nay con cầu xin Cha Diệp cầu 
thay nguyện giúp cho vợ chồng con sớm lành bệnh.  
 

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa. 
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

  
 

 
 
 
T. NGUYEN – Y. PHAM – WEBB CITY, MO. 
Thưa Cha, con đã hết bị chảy nước ở tai, hàng đêm con 
đã ngủ ngon giấc, bệnh cao máu cũng giảm nhiều. Con 
xin cảm tạ ơn Cha và xin Cha tiếp tục phù hộ cho con 
được vui khỏe trong tuổi già, Cha nhé. 
 
L. NGUYEN – ALPHARETTA, GA. 
Kính lạy Cha Trương Bửu Diệp, con đã cầm hình Cha và 
khấn Cha trong sự lo âu và sợ hãi. Vậy mà chỉ sau 2 giờ 
đồng hồ, con cảm thấy rất bình an. Cha đã chứng cho 
con rồi. Nay con gửi đến Cha lời cảm tạ vì đã ban sự bình 
an đến cho con và cho gia đình con. Chỉ có Cha mới làm 
được như vậy thôi Cha ơi. 
 
Y. TRAN – VIỆT NAM 
Cha Diệp ơi, con xin cám ơn Cha đã nghe được lời ba mẹ 
chồng của con xin Cha, và cứu con thoát khỏi nợ nần bạc 
tỉ do bài bạc. Cha đã nhậm lời và giúp con sống lại từ cõi 
u mê. Con cũng đã từng có ý định tự tử, nhưng Cha cứu 
con thoát khỏi suy nghĩ lầm lạc ấy. Con cúi đầu lạy tạ ơn 
Cha. 
 
H. NGUYEN – RIDGEWOOD, NY. 
Con xin cảm tạ ơn Cha vì rất nhiều ơn lành hồn xác Cha 
đã cầu cùng Chúa cho chúng con. Anh chị của con đã lấy 
lại được căn nhà sau 6 tháng bị kẻ gian chiếm đoạt. Mỗi 
khi bị thất lạc đồ đạc gì hay gặp rắc rối trong cuộc sống, 
chúng con đều chạy đến và cầu xin Cha, thì mọi chuyện 
đều được giải quyết suông sẻ.  
 
C. TO – SAN DIEGO, CA. 
Cháu của con là H.Q. bị sơ gan, con cầu nguyện với Cha 
và nay cháu khỏe hơn nhiều, dù chưa hoàn toàn hết 
bệnh, nhưng vậy là Cha đã nhậm lời con rồi. Xin Cha tiếp 
tục cầu nguyện cho cháu con được ơn chữa lành.  
 
T. NGUYEN – CORDOVA, TN. 
Ngàn lần con xin cảm tạ ơn Cha đã cho em rể của con là 
C.N.S. được lành bệnh. Con bị té đau tức ngực, không 
thở được nhưng ráng cầu nguyện với Cha, thì sau đó 
không lâu con hết đau. Chúng con còn nhận được nhiều 
ơn lành của Cha lắm mà không giấy mực nào tả hết được. 
Tận đáy lòng con xin cám ơn Cha.  
 
N. HOANG – EVANISTON, IL. 
Gia đình con xin dâng lên Cha Thánh lời tạ ơn vì con trai 
của con là H.T.Q. đã bớt đau đớn. Xin Cha tiếp tục bầu 
cử cho con của con qua khỏi cơn bệnh. 
 

 

 
H. NGUYEN – PLANO, TX. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho cháu của con đi lính bên 
Nhật Bản đi về phép được bình an, mạnh khỏe.  
 
K. LE – ALVISO, CA. 
Việc sửa chữa nhà của con được hoàn tất một cách tốt 
đep. Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa, Mẹ 
Maria, và Thánh cả Giuse đã nhậm lời con cầu xin, cho 
con được ơn như ý. 
 
P. HUYNH – EAGAN, MN. 
Thưa Cha, hai tháng trước con có gửi lời xin khấn cho 
chồng con, vì khi đó chồng con không ăn uống được, 
cứ ăn vào là bị sặc, mọi thứ phải truyền qua ống dẫn 
thẳng vào bao tử. Nay chồng con đã ăn được bằng 
đường miệng mà không bị sặc. Con xin cảm ơn Cha. 
 
H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha đã cho con trai thứ hai của 
con đã biết yêu thương và hòa thuận với cha mẹ, anh 
em và mọi người; cho các con khỏe mạnh, công việc 
tốt, lái xe an toàn và bình an trong tâm hồn. 
 
T. NGUYEN – H.B, CA. 
Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con công ăn việc làm 
ổn định. Đây là điều tốt đẹp nhất đến với con trong 
năm qua. Con cũng xin cảm tạ Cha ban cho con sự bình 
yên, tai qua nạn khỏi. Xin Cha tiếp tục giữ gìn con và 
gia đình khi con lái xe trên đường. 
 
D. LY – VIỆT NAM 
Thưa Cha Diệp, con bị bệnh tâm thần vì uống rượu quá 
liều, phải nằm trong nhà thương. Khi con ở trong nhà 
thương, con đã khấn Cha. Sau 7 tháng điều trị, nay con 
đã được xuất viện, về nhà khỏe mạnh và bình an. Xin 
Cha nhận nơi đây lòng cảm ơn sâu sắc của con. 
 
T. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Tạ ơn Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho gia đình con được 
bằng yên. Thời gian qua có rất nhiều chuyện xảy ra với 
chúng con, nhưng đều qua khỏi. Con tin chắc đó là nhờ 
sự can thiệp của Cha. Vâng, con tin chắc như vậy. 
 
N. TRAN – CHICAGO, IL. 
Thưa Cha, con trai của con là T.D.K. đã được nhận vào 
UCS; con trai T.N.M. có được công ăn việc làm tốt đẹp, 
và con gái T.T.H.Y. quay trở lại UIC. Con cảm tạ Cha 
đã nhận lời con cầu xin. 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT HÌNH NGƯỜI THÂN TRONG NHÀ CẦU NGUYỆN TBDF 

 

Ông Joshep 
ĐẶNG TÒNG 

Sinh năm: 1945 
Mất ngày: 7-3-2011 

 

Ông Anton 
NGUYỄN VỌNG 
Sinh năm: 1924 

Mất ngày: 8-3-2012 
 

Em Cecilia 
MAI NGỌC BẢO ANH 

Sinh năm: 1991 
Mất ngày: 9-3-2001 

 

Ông GioanBaotixita 
PHẠM VĂN TIẾN 
Sinh năm: 1944 

Mất ngày: 9-3-2010 
 

 

Ông Phero 
TỐNG NHÂM 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày: 14-3-2014 

 

Ông Phero 
LÊ HƯỞN 

Sinh năm: 1928 
Mất ngày: 15-3-2018 

 

Ông ĐaMinh 
HOÀNG VĂN HÒE 

Sinh năm: 1936 
Mất ngày: 16-3-1997 

 

Bà Maria 
        BÙI THỊ THEN 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày: 16-3-2017 

 

Ông Phaolo 
NGUYỄN VĂN MINH 

Sinh năm: 1913 
Mất ngày: 17-3-2004 

 

Bà Anna 
NGUYỄN THỊ TOÀN 

Sinh năm: 1923 
Mất ngày: 18-3-2010 

 

Ông ĐaMinh 
VŨ VIẾT RINH 
Sinh năm: 1907 

Mất ngày: 18-3-1988 
 

Ông  
PHÙNG LƯƠNG 
Sinh năm: 1919 

Mất ngày: 19-3-2004 
 

Ông Phaolo 
LÊ VĂN HƯNG 
Sinh năm: 1948 

Mất ngày: 19-3-2014 
 

Bà Anna 
NGUYỄN MỘNG QUỲNH 

Sinh năm: 1957 
Mất ngày: 23-3-2017 

 

Ông GioanBaotixita 
TRẦN VĂN NGÔN 

Sinh năm: 1930 
Mất ngày: 23-3-2005 

 

Bà Elizabeth 
NGUYỄN THỊ KÍNH 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày: 24-3-2004 

 

Bà Anna 
NGUYỄN THỊ TỪ 
Sinh năm: 1918 

Mất ngày: 20-3-1999 
 

Ông Tâm Minh 
NGUYỄN THỚI 
Sinh năm: 1951 

Mất ngày: 24-3-2017 
 

Bà Martha 
NGUYỄN THỊ PHÉP 

Sinh năm: 1923 
Mất ngày: 26-3-2012 

 

Bà Maria 
HỒ THỊ NHÀN 
Sinh năm: 1927 

Mất ngày: 26-3-2005 
 

Ông Marcel Bernard 
NGUYỄN NGỌC LONG 

Sinh năm: 1942 
Mất ngày: 28-3-2007 

 

Ông Phero 
NGUYỄN VĂN KHOAN 

Sinh năm: 1917 
Mất ngày: 29-3-2002 

 

Ông GioanBaotixita 
NGUYỄN QUANG HỒNG 

Sinh năm: 1961 
Mất ngày: 29-3-2018 

 

Bà Maria 
PHẠM THỊ NHUẦN 

Sinh năm: 1937 
Mất ngày: 30-3-2015 

 
 

Linh mục Francis Xavier TRƯƠNG BỬU DIỆP 
Sinh ngày 1 tháng 1, 1897 * Mất ngày 12 tháng 3, 1946 

 

Bà Cecilia 
NGUYỄN THỊ THÀNH 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày: 24-3-1983 

 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

Sinh năm: 1915 
Mất tháng 3-1977 

 
 

Bà Agatha 
NGUYỄN THỊ THƯỢC 

Sinh năm: 1920 
Mất ngày: 31-3-2016 

 
 

Chị Maria  
JUDY TUYẾT SƯƠNG BÙI 

Sinh năm: 1991 
Mất ngày: 30-3-2018 

 
 

Ông Gioan Kim 
BÙI CHÍ HIẾU 
Sinh năm: 1915 

Mất ngày: 30-3-1993 
 

 

Em Anthony 
LA QUÂN BÌNH 
Sinh năm: 1987 

Mất ngày 1-3-1988 

Em Anna 
NGUYỄN THỊ CHAY 

Sinh năm: 1950 
Mất Tháng 3-1961 

 
 

Ông Phaolo 
ERIC DESANGES 

Sinh năm: 1967 
Mất ngày: 1-3-2016 

Ông Giuse 
PHẠM VĂN CẢNH 

Sinh năm: 1910 
Mất ngày: 2-3-1981 
 

Ba Anna 
NGUYỄN THỊ MẠNH 

Sinh năm: 1927 
Mất ngày 2-3-2016 

 
Bà Maria 

ĐINH LAN 
Sinh năm: 1938 

Mất ngày 2-3-2007 
 

Ông ĐaMinh 
VŨ HỮU ĐÃI 

Sinh năm: 1934 
Mất ngày: 3-3-2018 

 

Em Thomas 
NGUYỄN THANH BÌNH 

Sinh năm: 1963 
Mất ngày: 4-3-1980 

 

Bà Maria 
TRẦN THỊ TẦN 
Sinh năm: 1925 

Mất ngày: 5-3-2015 

Ông Giuse 
PHẠM VĂN THƯỢNG 

Sinh năm: 1944 
Mất ngày: 7-3-2011 

 

Bà Lucy 
NGUYỄN THỊ PHỤNG 

Sinh năm: 1919 
Mất ngày: 12-3-2003 

 

Ông Lorenso 
TRẦN VĂN BÌNH 
Sinh năm: 1918 

Mất ngày: 12-3-1997 
 

Bà Maria 
TRẦN THỊ ÁNH THU 

Sinh năm: 1972 
Mất ngày: 13-3-2015 
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  Suýt chết  
 
Gã thanh niên đứng bên phía tôi ngồi vẫn dí súng sát 
mặt tôi, hét lên:”Đưa tiền đây!.” 
 
Tôi nói nhanh:”Tao hết rồi.” Hắn bóp cò. ‘Đùng!” Tôi thấy 
choáng váng. Chưa xong, hắn bồi thêm một phát nữa 
ngay vai tôi, rồi chĩa súng sang bắn hai phát vào bụng 
anh Thảo. 
 

 
 
Không hiểu sao, lúc bị bắn, tôi không thấy đau đớn gì 
cả, chỉ cảm giác một dòng chảy ấm ấm xuống bàn tay. 
Trời tối quá, tôi không nhận ra đó là máu. 
 
Máu chảy ròng ròng xuống, mà tôi vẫn tỉnh. Hai anh em 
tôi liền tông cửa xe, chạy ra kêu cứu. 
 
Bọn chúng chưa tha, bắn tiếp hai phát. ‘Đùng, đùng’, 
một phát trúng chân của tôi, một phát trúng chân anh 
Thảo. Trúng đạn nhưng chúng tôi vẫn cố chạy vào tiệm 
bán nước gần đó. 
 
Vừa lết vô được tới cửa tiệm nước thì anh Thảo ngã quỵ 
xuống, bất tỉnh nhân sự. 
 
Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu sao lúc đó tôi còn 
nói được, viết số phone của anh tôi và nhờ người trong 
tiệm nước gọi phone kêu anh tôi tới. Xong tôi còn kịp xin 
họ cuộn giấy để dí vào vết thương để cầm máu, vì lúc 
đó máu vẫn chảy đầm đìa. 
 
Biết chúng tôi gặp cướp, hai người trong tiệm liền chạy 
vào trong nhà. 
 
Một phút sau, tôi thấy họ đem ra hai khẩu súng, một 
khẩu súng dài và một khẩu súng ngắn, nhưng họ chỉ ở 
trong tiệm phòng thủ chứ không dám ra ngoài, sợ gặp 
bọn cướp. 
 
 

Lúc anh em tôi bị cướp là 8:45 tối. Khi đó có một phụ nữ 
mới mua vé số ở tiệm nước xong, vừa bước ra khỏi tiệm 
thì nghe tiếng súng nổ. Chính bà ấy là người chứng kiến 
vụ cướp và kể lại cho cảnh sát.  
 
Cảnh sát đến rất nhanh, họ hỏi chuyện nhân chứng. Tôi 
thấy nhân chứng chỉ hướng mà bọn cướp chạy. Hai xe 
cứu thương, và xe cứu hỏa cũng có mặt kịp thời. Chúng 
tôi được đưa đi cấp cứu ở Long Beach Memorial Medical 
Center.  
 
Bị trúng đạn nhiều nơi trên người, nhưng tôi vẫn tỉnh táo 
cho đến khi xe băng ca đẩy tôi vô bên trong nhà thương 
thì tôi không còn biết gì hết. Tôi đã bị mất máu khá 
nhiều. 
 
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, tôi thấy hai tay một bên là dây 
truyền nước biển, một bên là dây truyền máu, vai và 
chân bị băng bó kín mít, miệng bị khóa lại. Viên đạn từ 
phát súng nhắm vào mặt tôi không trúng não, hay mắt, 
mũi, mà xuyên qua xương hàm, khiến tôi bị gãy xương 
hàm. Đó là lý do miệng tôi bị khóa. Lúc này tôi mới thấm 
thía cảm giác đau đớn, khó chịu. Khi đó hai cô em và 
anh tôi nói cho tôi biết là ba tên cướp đã bị bắt. Sau khi 
bắn anh Thảo và tôi, chúng ném khẩu súng xuống 
đường. Cảnh sát bắt được bọn cướp vì nhờ tìm được 
súng và lấy dấu vân tay. 
 
Vụ cướp được báo chí địa phương đăng tải ngay trong 
ngày hôm sau, như tờ Los Angeles Times; Press-
Telegram của Long Beach. 
 
Suốt mấy tuần liền, tôi sống bằng thức ăn truyền qua 
đường ống. Sau ba tháng nằm trong nhà thương, tôi mất 
gần 20 lbs. Khi xuất viện tôi chỉ còn 90 lbs. 
 
Sống chung với những mảnh đạn 
 
Sau này anh tôi mới kể lại cho nghe về cái đêm kinh 
hoàng hôm đó. 
 
Tối hôm ấy vì có hẹn với bạn gái nên anh kêu tôi và anh 
Thảo ở lại đóng cửa tiệm. Khi hai anh chị đang đi chơi 
với nhau thì nhận được cú phone báo tin chúng tôi bị 
cướp. Anh tôi là người yếu bóng vía, nên nghe phone 
xong thì run cầm cập, không lái xe được nữa. Anh phải 
nhờ cô bạn gái chở vô nhà thương để xem tình hình 
chúng tôi thế nào.  
 

MỘT CUỘC ĐỔI ĐỜI – KỲ 2: 
Có số gặp…cướp  

(Tiếp theo kỳ trước trên báo Ơn Lành số 84) 
 
 

Tony Trần trong tiệm 
bán bàn ghế của 
người anh ở Long 
Beach – nơi xảy ra 
vụ cướp. Hình chụp 
năm 1986, do gia 
đình cung cấp. 
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Má tôi ở nhà chờ mãi không thấy tôi về thì gọi cho hai cô 
em gái của tôi. Hai cô em gọi cho tôi không được, gọi 
đến tiệm cũng không có ai nhấc máy, nên gọi cho anh 
tôi. Khi nghe anh tôi loan tin tôi bị đạn, hai cô em tôi rất 
hoảng sợ, nhưng vì chưa biết tình hình ra sao nên không 
dám báo tin cho má tôi. Vả lại, ai cũng biết má tôi thương 
và hay lo lắng về bệnh động kinh của tôi, nên cả nhà 
dấu, không cho má tôi hay tin. 
 
Qua tới ngày hôm sau, vẫn chưa thấy tôi về, má tôi gặng 
hỏi tất cả anh chị em trong nhà, nên hai cô em của tôi 
phải nói thiệt.  
 
“Má, anh Tuân bị cướp (tên giấy khai sinh ở Việt Nam 
của tôi là Trần Thiện Tuân), đang nằm cấp cứu trong nhà 
thương.” Vừa nghe xong, má tôi té xỉu.  May mà có ba 
tôi bên cạnh. (Lúc đó ba tôi đã được sang định cư sống 
chung với gia đình tôi sau 17 năm bị tù ở Việt Nam.) 
 
Khi tỉnh lại, má tôi nhất quyết đòi vào nhà thương xem 
tôi sống chết thế nào. Lúc gặp má trong nhà thương, tôi 
tỉnh nhưng vẫn chưa nói chuyện được. Bác sĩ nói rằng 
trong mặt của tôi có rất nhiều mảnh đạn, họ hỏi ý kiến 
ba má tôi là có đồng ý cho họ giải phẫu lấy các mảnh 
đạn ấy ra không.  
 
Má tôi thấy tôi đang được truyền máu, biết tôi đã bị mất 
rất nhiều máu, nếu giải phẫu ghắp hết các mảnh đạn ra 
nữa thì càng mất máu thêm, nên má tôi không đồng ý. 
Vì tôi bị khóa miệng, không nói năng gì được, nên quyền 
quyết định là của thân nhân. Vì thế, nhà thương làm theo 
quyết định của má tôi. 
 
Anh Thảo và tôi nằm ở nhà thương 3 tháng thì được xuất 
viện. Khi về, tôi nhận được trát của Tòa ở Long Beach. 
Tòa kêu anh Thảo và tôi lên để đối chứng, vì bọn cướp 
không nhận tội. Hôm đó ở tòa có cả nhân chứng là bà 
mua vé số. 
 
Tại tòa, tôi và anh Thảo nhận ra ngay ra mặt của ba tên 
cướp, nhất là tên đã dí súng vào mặt tôi. Tòa hỏi từng 
người với cùng một câu hỏi: “Đây có phải là người đã 
cướp các anh trong ngày hôm đó không?” Chúng tôi đều 
trả lời: “Đúng”. Nhưng khi tòa hỏi ba tên cướp, chúng 
đều không nhận tội.  
 
Lúc đó, một viên cảnh sát cầm ra một bao ny lông bên 
trong có khẩu súng. Họ cũng đưa ra tờ giấy có hình dấu 
vân tay của bọn cướp với tên tuổi rõ ràng. Nhìn thấy khẩu 
súng, và những bằng chứng, ba tên cướp xanh máu mặt. 
Biết không thể chối cãi được, bọn chúng nhận tội. 
 
Vì đây là lần phạm tội thứ ba của bọn cướp này, nên với 
đầy đủ chứng cớ của tòa án, cả ba tên cướp đều nhận 
mỗi tên một bản án tù chung thân.  
 
 
 
 
 

Ai cũng tưởng lần đó tôi không sống nổi khi trúng 3 viên 
đạn: 1 viên ở mặt, một viên ở vai và 1 viên ở chân. Sau 
lần đầu tiên tôi chết hụt khi bị một tay say xỉn đập thanh 
sắt lên đầu, đây là lần thứ hai tôi sống sót trước họng 
súng của kẻ cướp hung ác. Cũng may mà mạng của tôi 
vẫn còn. 
 
Hiện nay, trên gương mặt trái của tôi còn nguyên những 
mảnh đạn của lần bị cướp ấy. Sau này, những lần đi phi 
cơ mà bước qua trạm kiểm soát là máy nó kêu lên inh ỏi.  
 
Lại gặp cướp 
 
Vào năm 2007, khi tôi vẫn làm việc trong tiệm bán bàn 
ghế của người anh, một hôm có tay Mỹ da đen vào tiệm. 
Nhìn bề ngoài thanh niên này cũng bình thường. Anh ta 
đi tới đi lui trong tiệm, ngắm nghía hết bộ bàn ghế này 
đến bộ bàn ghế kia, rồi hỏi xem catalog. “Muốn xem mẫu 
trong catalog, ắt hẳn muốn mua bàn ghế thiệt đây.”, tôi 
nghĩ vậy. 
 
Tính tôi rất vui vẻ, nhiệt tình. Nhất là với khách hàng, tôi 
lại càng săn đón, giới thiệu sản phẩm cho họ xem để họ 
lựa chọn. Tôi chạy vào tủ, cầm ra một quyển catalog. Vừa 
tới gần vị khách hàng, tôi bỗng thấy hắn rút ra một vật 
nhọn. Dao! “Rồi, lại gặp cướp”, nghĩ ý thoáng qua nhanh 
trong đầu tôi. 
 
Quả thực đó là tên cướp. Hắn lập tức tiến sát hơn, dí dao 
vào bụng tôi, rồi nói vừa đủ cho tôi nghe: “Đưa tiền đây!” 
Đã suýt chết hai lần, nên lần này có vẻ tôi bình tĩnh hơn, 
tôi nói với hắn: “Ok, chờ chút xíu nhe anh bạn.” 
 
Qua nhiều kinh nghiệm xương máu, tôi không để giấy tờ 
tùy thân quan trọng trong ví. Hôm đó biết chắc trong ví 
cũng chỉ có vỏn vẹn $80, nên chẳng tiếc làm gì, tôi đưa 
ví cho hắn. Giựt ví trong tay tôi, nhưng hắn đâu có tha, 
hắn dùng cán dao đập mạnh vào sau gáy tôi, khiến tôi 
quỵ xuống bất tỉnh. Xong hắn chạy mất.  
 
Vừa lúc đó, anh Thảo đi giao đồ về thấy tôi nằm sóng 
soài trên nền đất liền gọi 911 đưa tôi đi nhà thương. Lần 
đó tôi chỉ nằm trong nhà thương mấy tiếng. Cũng may, 
tay cướp chỉ đập trúng huyệt cho tôi té xỉu, chứ hắn mà 
lụi mạnh thêm tí nữa thì hôm đó là ngày giỗ của tôi rồi. 
 
Được làm mai 
 
Sau 2 lần tôi gặp cướp, anh tôi quyết định bán hai tiệm 
bàn ghế ở Long Beach, dời về thành phố Orange cũng mở 
tiệm bàn ghế vì anh tôi có kinh nghiệm về việc này. Tôi 
vẫn tiếp tục phụ anh bán hàng, và đi làm ở chỗ rửa xe tại 
thành phố Fountain Valley của người em. Tôi vừa bán 
hàng vừa rửa xe như vậy được 5 năm. 
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Tony trong tiệm rửa xe. Hình do gia đình cung cấp. 
 

Trước vụ cướp lần đầu năm 1987, tôi đã có một đời vợ. 
Lấy nhau chẳng được bao lâu thì chúng tôi chia tay. Đơn 
giản là cô ấy không muốn sống chung với gia đình tôi, 
mà cứ bắt tôi phải ra ở riêng. Tôi không đồng ý, vì má 
tôi bị bệnh. Sau cuộc hôn nhân lần đầu đổ vỡ, tôi chỉ 
muốn ở độc thân để chăm lo cho ba má tôi khi họ về 
già. Lấy vợ vướng nợ vào thân! Tôi hay nói như vậy.  
 
Năm 1992, ba tôi mãn hạn tù và được sang Mỹ định cư 
theo diện H.O. Sang Mỹ, ba tôi viết truyện. Lấy bút danh 
Thảo Trường, ba tôi cộng tác với mấy tờ báo tiếng Việt 
ở Nam California, như tờ Người Việt, Việt Báo Kinh tế. 
Ba tôi sáng tác một vài quyển truyện đã được xuất bản, 
như: Cánh Đồng Đã Mất – NXB Tân Văn ở Sài Gòn, 
1971; Tiếng Thì Thầm Trong Bụi Tre Gai – NXB Tin ở 
Paris, 1995; Đá Mục – NXB Đồng Tháp ở California, 
1998. 
 
Năm 1997 tôi có dịp đi cùng với ba tôi đi qua bên Miami, 
Florida thăm người bác. 
 

 
 

Tony và ba của anh – nhà văn Thảo Trường. Hình chụp tại 
Florida, do gia đình cung cấp. 

 

Má tôi rất thương tôi. Sau này khi đã có tuổi, má tôi chỉ ở 
nhà nấu cơm, vả lại anh hai tôi làm cho hãng máy bay ở 
Huntington Beach, nên đủ khả năng chi tiêu trong gia 
đình. Trong những bữa ăn, biết tôi thích ăn gà, lúc nào 
má tôi cũng để giành cho tôi cái đùi gà. Bình thường công 
việc đi chợ nấu ăn thì dành cho phụ nữ, nhưng má lại hay 
giao cho tôi. Còn 2 cô em gái của tôi thì có nhiệm vụ đưa 
má tôi đi chơi, shopping, đi bác sĩ. Anh em chúng tôi thay 
nhau chăm sóc cho má, đền ơn đáp nghĩa công lao sinh 
thành và cả một đời vì chồng con. Càng lớn tuổi, má tôi 
càng bệnh nhiều. Bà bị cao máu, và mắc bệnh tiểu đường.  
 
Thời gian này, bệnh động kinh của tôi chưa hết. Thỉnh 
thoảng tôi vẫn lên cơn. Chính vì thế, tôi chỉ có thể làm 
những việc phụ giúp ở tiệm bán đồ gia dụng và tiệm rửa 
xe. Thấy má bệnh, tôi nghĩ ngay đến chuyện phải lập gia 
đình để má tôi có người bầu bạn hàng ngày.  
 
Đến năm 2000 (lúc này má tôi đã 63 tuổi), có một phụ nữ 
hay đến rửa xe, mai mối cho một cô ở Sài Gòn. Bà nói với 
tôi rằng bà có người cháu gái đang sinh sống tại Sài Gòn, 
Việt Nam. Bà kêu tôi đưa một tấm hình để cháu gái bà 
‘xem mắt’. Tôi đưa cho bà tấm hình của tôi chụp ở chỗ 
rửa xe, đứng bên chiếc xe hơi màu đỏ. Lúc này tôi cũng 
còn bảnh trai lắm, nghĩ chắc em đó sẽ chịu ngay thôi. 
 

 
 
Tony bên chiếc xe màu đỏ. Hình do nhân vật cung cấp. 
 
Cùng lúc ấy cũng có mấy người mai mối cho tôi, một cô ở 
Cần Thơ, một cô ở Mỹ Tho, nhưng tôi chỉ gửi hình cho cô 
ở Sài Gòn, là Thu Trần - vợ tôi bây giờ. Người mai mối, là 
cô của Thu, cũng đưa tôi một tấm hình của Thu. 
 
Ừ, em này xinh đấy. Tôi chịu ngay. Thấy tôi đồng ý, bà 
cô của Thu liền mua vé máy bay cho tôi về Việt Nam để 
gặp trực tiếp cô vợ tương lai và lo chuyện cưới hỏi. 
 
Lúc đó, tôi không hề biết đằng sau của cuộc mai mối này 
là gì, chỉ đơn giản nghĩ rằng cháu gái của bà tới tuổi lập 
gia đình thì bà làm mai cho tôi thôi. (Còn tiếp) 
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 
 

 

                          BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 7 THÁNG 3, 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.  

 

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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