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

 

 

 

SỐ 86 
APRIL 
2019 

Kính B iếu 

 
Hôm nay: 
Chúa Nhật, mồng 10 tháng 3 năm 2019 
Tức mồng 05 tháng 2 năm Kỷ Hợi Âm Lịch, 
 
Chúng con: 
Từ chốn mười phương, tụ tập nơi đây 
Tâm hương khấn đến Cha hiền 
Cha PHANXICO XAVIER…  
                         TRƯƠNG BỬU DIỆP 
 
Nhớ năm xưa: 
Ngó lại quê hương nước măt trào 
Bởi người hung ác đem hung bạo 
Xiềng xích gông cùm hại dân thương 
Than ôi cảnh nồi da xáo thịt 
Với sinh linh vô số điêu tàn 
Sống u hoài trong kiếp lầm than 
Cha Trương Bửu Diệp 
Tấm lòng bác ái vị tha 
Gội nhuần tư tưởng đậm đà tình thương 
Lòng từ trong sạch như gương 
Không pha ác cảm không vương tư thù 
Gió nào lay núi đá cao 
Và người trí lớn khác nào núi kia 
Đức tin thuần nghĩa liệt cương 
Cha Trương khẳng khái uy hùng điềm nhiên: 
 
“TÔI SỐNG GIỮA ĐOÀN CHIÊN  
CHẾT CŨNG GIỮA ĐOÀN CHIÊN  
LÀ CHỦ CHIÊN 
TÔI XIN CHẾT THAY 
CHO CÁC CON CHIÊN TÔI.” 
 

                                      (Xem tiếp trang 2) 

VĂN KHẤN GIỖ CHA DIỆP LẦN THỨ 73 
12 tháng 3, 1946 * 12 tháng 3, 2019 

 
“CHÚNG CON ĐÃ VỀ ĐÂY” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ngày 10 tháng 3, 2019, Trương Bửu Diệp Foundation tổ 
chức Giỗ Cha Diệp lần thứ 73. Buổi sáng, đúng 10 giờ, rất 
nhiều người đã có mặt để dâng hương.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sau phần dâng hương là phần Văn Khấn Giỗ Cha do Ban 
Nghi Thức TBDF thực hiện. Đặc biệt năm nay, Ban Nghi 
Thức có thêm hai bé Kenneth Phùng và Timmy Trương 
tham gia. 
 
 

 

 

 

 

 

Hình trên: Dâng hương 
Hình dưới: Ban Nghi thức TBDF.  
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Nặng mùi đạo, nhẹ mùi đời 
Gương chém ngang đầu 
Máu tươi lai láng xương khô rụng rời 
Non năm mươi, sinh ly tử biệt 
Ngày 12 tháng 3, năm 1946 
Tức mồng 9 tháng 2, năm Bính Tuất 
Xả thân vì nghĩa, VỀ CÕI…VĨNH PHÚC… 
 
Hơn thất thập niên qua 
Gương tử đạo một đời sáng soi 
Sống đã linh thác lại càng linh 
Chúng con ở chốn dương gian. 
 
Chín họa ba tai muôn hung ngàn dữ 
Lạc lõng không phương hướng Cha soi sáng 
Kiếp trần ai gánh nặng hai vai xót thương 
Mỗi phút giây hàng vạn nỗi lòng 
Cha lắng nghe 
Bệnh tật đớn đau Cha chữa lành 
Tiếng tốt khắp truyền xa 
Thân thuộc xóm giềng người dưng kẻ lạ 
các miền xa xăm 
Thẩy đều cộng hưởng phước lành của Cha. 
 
Ngẫm nghĩ: 
 
Sinh lão bệnh tử, lẽ thường niên 
Vào sông ra bể thân hành viễn xứ 
Thịnh suy như giọi sương mai 
Tử sinh hữu mệnh khởi vi thiên 
Sống là gửi tạm, chết là đại quy 
Luật nhân quả quân bình chẳng bao giờ trật 
Việc lành dữ do mình tạo tác 
Sau này mình hưởng hết không sai 
Hôm nay thấy đạo huy hoàng 
Đem phúc lành gieo khắp nhân gian 
Thâm sâu ơn Cha hẳn còn 
Chúng con niệm tụng để lòng nhớ mãi 
Hình bóng người cứu mạng con chiên. 
 
 

Lời Ngài biển rộng mênh mông 
Căn bản làm đầu một chữ thương 
Thương chúng, thương mình, thương tất cả 
Mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên 
Chúng con nguyện được sống đời rộng rãi 
Để theo Ngài trên bước đường lành 
Cho đến ngày bỏ lại chốn lao luân 
Bốn phương tám hướng gần trời bao la 
Dọn lòng an tĩnh thanh bình 
Sưu tầm đạo quả gieo duyên nước trời. 
 
Ước gì: 
Tinh thần Cha Diệp con cháu noi gương 
Xây nơi thanh tịnh mười phần trang nghiêm 
LÀNG VĨNH CỬU CHA… DIỆP…  
Hoa trời rưới cả ngày đêm 
Mơ ra cõi ấy tiếp người vãng sanh 
Biết bao phước đức nhơn nguyên 
Đã về cực lạc còn phiền não chi 
Lễ đàn siêu thoát vong linh 
Nước reo kinh nguyện gió khua nhạc trời 
Nén hương bát nước nghìn thu 
Lời kinh thỉnh nguyện khẩn cầu ơn Cha 
Nơi đây vĩnh viễn bên Cha 
Nơi đây nhang khói phụng thờ ngày đêm. 
 
Ngậm ngùi thay: 
Nhìn mây, nhìn nước, nhớ quê hương 
Nghẹn ngào xa cách những tiếc thương 
Cho người dân Việt thôi than khóc 
Cho trời Nam Việt hết khổ đau 
Rồi đây cùng ngồi bên nhau 
Chung lấp hầm nghèo túng thiếu 
Hoặc san bằng hố khổ đau thương 
Chúng con hiện rất hết lòng 
Nhờ Cha phù hộ bớt sầu thân tâm 
Tạc lòng ân trọng cao thanh 
Chúng con tâm nguyện phước lành kính dâng. 
 
   TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION 

CẨN BÁI 
 

                                     Bút lục: Huy Nguyễn 
                               Hiệu đính: John Nguyễn 
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CHÚNG CON ĐÃ VỀ ĐÂY (Tiếp trang 1) 
 
Trong ngày Giỗ Cha do TBDF tổ chức, nghi thức quan 
trọng nhất là Văn Khấn Giỗ Cha. Năm nay nghi thức 
Văn Khấn diễn ra vào buổi trưa, sau phần dâng hương, 
để mọi người có thể tham dự.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chánh tế Nguyễn Khắc Huy, hai phó tế Victor Duy Nguyễn và 
Nguyễn Bá Trí trong phần đọc Văn khấn. 
 
Sau nghi thức Văn Khấn là phần biểu diễn 2 nhạc phẩm 
‘Chết vì Giê-su’, và ‘Khúc anh hùng ca Cha Trương Bửu 
Diệp’. (Hình dưới) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhân ngày Giỗ Cha Diệp lần thứ 73, Hội Đồng Thành 
phố Westminster, CA. đã tặng Bằng Công Nhận sự cống 
hiến của TBDF cho cộng đồng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ban Tổ Chức Giỗ Cha của TBDF chuẩn bị thức ăn để mọi 
người đến dự Giỗ Cha có thời gian ngồi lại nhắc với nhau 
những câu chuyện về Cha Diệp. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mọi người ăn cỗ và nhắc lại những công đức của Cha Diệp. 
 
Bà Kim Đô đến từ Pennsylvania kể: ”Tháng trước tôi bệnh 
nặng lắm, lại nhớ nhầm ngày giỗ Cha nên rất buồn vì 
không sang California được. Tôi gọi phone cho con gái 
bên Florida. Con gái nói tháng 3 mới có giỗ Cha, thế là 
tôi cầu xin Cha cầu bầu cho tôi khỏe để có thể dự lễ giỗ 
Cha được. Thế mà Cha thương, đợt này tôi khỏe để đi 
với các con. Sáng nay cả nhà tôi lái xe từ Las Vegas tới 
văn phòng Cha đây. Gia đình tôi cầu nguyện với Cha mỗi 
ngày. Chúng tôi xin gì được nấy.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bà Kim Đô (áo hoa đen) xếp hàng đang thắp hương cho Cha. 
 
‘Đến hẹn lại lên’, nhiều gia đình đã thành thói quen, cứ 
đến ngày giỗ Cha là có mặt tại văn phòng TBDF, dù cuộc 
sống rất bận rộn. 
 
Anh chị Tâm-Phương Đinh (San Jose, CA.) cho biết:”Thứ 
hai là ngày làm việc của tôi, nhưng tôi xin nghỉ để đi giỗ 
Cha và trở về thư thả một chút. Trước đây anh Tâm, 
chồng tôi, không tin Cha Diệp có thể cầu bầu cho mình, 
cũng không muốn xuống văn phòng TBDF, vì anh ấy nói 
“Chỗ đó đâu có mộ Cha đâu mà xuống.” Nhưng từ khi 
được ơn Cha, anh ấy đi thăm Cha còn nhiều hơn tôi.”  
 

 

 

 

 

 

 

Bằng công nhận 
của Hội Đồng 
thành phố 
Westminster, CA 
được Nghị viên 
thành phố 
Nguyễn Mạnh Chí 
(trái) trực tiếp 
trao cho ông 
John Nguyễn – 
CEO TBDF. 
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Dự Giỗ Cha năm nay có những người ở tiểu bang xa 
như Pennsylvania, Virginia, Washington, Georgia, 
Florida, Ohio, Missouri, Texas, Michigan… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chị tâm sự: “Hai năm qua, tuy không được ở gần Cha, 
nhưng lúc nào Cha cũng trong tim tôi. Vì thế, tất cả mọi 
chuyện của tôi, Cha đều giúp tôi giải quyết được suông 
sẻ. Tôi có ông bạn người Mỹ đến nhà chơi, nhìn thấy 
hình Cha, ổng hỏi:”Bartley, cô nói đây là bà con của cô, 
sao đến nhà Tina tôi cũng thấy hình ông ấy. Vậy cô và 
Tina có họ hàng gì không?” Tina nào, tôi đâu có biết. 
Vậy đó, ở bên Virginia, hầu như gia đình người Việt Nam 
nào cũng thờ Cha Diệp. Bước vào nhà ai, quán ăn nào 
thấy hình Cha, tự nhiên lòng tôi ấm áp lạ lùng.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bà Tuyết Nguyễn và Hương Nguyễn từ San Diego, CA. 
đến dự giỗ Cha cùng những người con trai. Bà Hương 
Nguyễn kể những người con dâu của bà đều được ơn 
Cha. Khoa Phạm (con bà Tuyết Nguyễn) và Thuận 
Nguyễn (con bà Hương Nguyễn) tuy lần đầu tiên đến 
văn phòng Cha Diệp nhưng rất thành tâm thắp hương 
cho Cha và khấn nguyện.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gia đình bà Tuyết Nguyễn và Hương Nguyễn chụp hình trong 
Phòng Cầu Nguyện TBDF. 
 
Ban Ẩm Thực TBDF gồm các chị Thiện Nguyện Viên đã 
dành cả ngày Chủ Nhật để đến phục vụ mọi người bữa 
ăn ngon miệng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
Ban Ẩm Thực TBDF chụp hình lưu niệm trước khi xuống bếp 
chuẩn bị thức ăn cho mọi người. 
 
Cảm ơn Cha Diệp đã giúp TBDF chúng con tổ chức ngày 
Giỗ Cha hoàn hảo, ấm áp và đầy tình yêu thương. 
 
Hình: Đ.Trang - Duy An - Phương Anh - Leo Toàn. 
 
 
 
 

Ông bà Diệp 
Vũ, 80 tuổi 
đến từ 
Houston, TX. 
Lần đầu tiên 
đến văn 
phòng Cha 
Diệp, và vì 
được ơn Cha, 
ông đã chia sẻ 
ơn lành ngay 
trong ngày giỗ 
Cha.  
 

 

 

 

Chị Bartley Võ cũng là 
nhân chứng ơn lành Cha 
Diệp. Chị tham gia nhóm 
Thiện Nguyện Viên TBDF 
từ 7 năm nay.  

Cách đây hơn hai năm, chị 
phải trở về Virginia, nơi chị 
sinh sống trước đây để 
giải quyết công việc. Chị 
Bartley mới trở về lại 
California được vài tuần 
trước ngày giỗ Cha. 

 

Đến dự giỗ Cha năm nay, 
ông bà Quý Võ (Los Angeles, 
CA) vui mừng báo tin sức 
khỏe của ông Quý đã hoàn 
toàn bình phục. Cách đây 10 
năm, bác sĩ phát hiện ông 
mắc bệnh ung thư. Ông đã 
liên lỉ cầu nguyện với Cha 
Diệp và lần khám sức khỏe 
mới nhất cho thấy cơ thể ông 
không còn tế bào ung thư 
nữa. 
 
Hình bên: Ông bà Quý Võ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Ông bà Diệp Vũ được mời vào 
TBDF Studio để chia sẻ ơn lành. 

 

Chị Ngọc Lê (Cincinnati, 
OH.) đã vượt qua nhiều 
khó khăn để một mình 
sang California dự ngày 
giỗ Cha. Chị đã nhiều lần 
nhận được ơn Cha. Lần 
này chị cũng chia sẻ để 
làm nhân chứng cho Cha. 

Trong hình: Chị Ngọc Lê 
(phải) vừa từ phi trường 
thẳng đến Văn phòng TBDF 
để kịp dự giỗ Cha. 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa. 

 

XIN KHẤN XIN KHẤN 
 H. TRAN – SAN ANTONIA, TX. 

Thưa Cha, chồng con là một người nóng tính, hay 
giận hờn, oán ghét mọi người. Gần đây chồng con 
hay 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. 
 
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. xin Cha cầu bầu cho em thoát được căn bệnh ung 
thư. Nay con 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., và cho C.T. khỏi được bệnh ung thư. 
 
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 chạy chữa nhiều nơi, nhưng giờ đây vẫn chưa 
khỏi, mà còn đang mang nhiều bệnh khác nữa. Xin 
Cha chữa lành cho L. khỏi bệnh ngứa. Suốt 21 năm 
qua không ngày nào cháu không bị ngứa, vì gãi nên 
mặt mũi, tay chân cháu chỗ nào cũng có vết trầy. Xin 
Cha thương giúp cháu bớt ngứa vì bệnh này cũng ảnh 
hưởng đến việc học của cháu.  
 
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 cho con được mạnh khỏe, bình an. 
 
T. NGUYEN – CORDOVA, TN. 
Con xin cầu cho linh hồn mẹ con sớm được về với 
Chúa; cho ba con là T.V.T. được mạnh khỏe, bình an; 
cho con gái con sớm có baby vì cháu lập gia đình đã 
4 năm nay rồi; xin cho con gái nhỏ hết đau cuống 
họng và được nhận vào trường y. 
 
C. NGUYEN – FORT MYERS, FL. 
Thưa Cha, 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 
giúp cho vợ chồng con sớm lành bệnh.  
 
 

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 đến con, lại thêm 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. NGUYEN – WICHITA, KS. 
Con cầu xin Cha cho con của con mau quay trở về 
nhà với con, cho gia đình con mọi sự bình an. Cha ơi, 
chị V.T.L. đang bệnh nặng, con xin Cha cầu cùng 
Chúa và Mẹ Maria ban ơn chữa lành cho chị. Xin Cha 
đừng bỏ chúng con. 
 
H. LAM – HOUSTON, TX. 
Xin Cha cầu giúp cho con trai út của con bỏ được cá 
độ, bia rượu để có sức khỏe mà làm việc được ổn 
định, bình an. Con cũng xin Cha cho gia đình của 
những đứa con khác của con được khỏe mạnh, gặp 
nhiều may mắn trong cuộc sống. 
 
H. NGUYEN – GREENVILLE, SC. 
Mẹ con mắc bệnh, không tự đi đứng được bình 
thường; con thì bị đau tay. Nay con xin cho mẹ con 
và con được nhận ơn chữa lành qua lời cầu của Cha. 
Con cũng xin Cha thức tỉnh và dẫn đường chỉ lối cho 
con trai của con biết quay về kính yêu thờ phượng 
Thiên Chúa. 
 
L.K.K.O. VANCOVER, WA. 
Cha ơi con bị đau nhức khắp người. Nay con chỉ biết 
kêu cầu đến Cha, xin Cha phù hộ cho con khỏi bệnh. 
 
T. TRAN – DICKINSON, TX. 
Miệng con hiện giờ bị méo một bên, con cũng 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. 
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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. 
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
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. 
 
N.V.S. – MADISON, WI. 
 
  
 

XIN KHẤN 
 

CẢM TẠ 
L. TRUONG – CORAL SPRINGS, FL. 
Cầu xin Cha cho con bán được tiệm, cho con gái con 
được trường nhận vào học, và cho gia đình con luôn 
được bình an. 
 
V. VU – ANCHORAGE, AK. 
Thưa Cha, con mới mở nhà hàng, cầu xin Cha cho nhà 
hàng của con có khách, và cho con có đủ sức khỏe để 
làm việc để có đủ tài chính trang trải mọi việc trong 
nhà. 
 
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; xin cho một đứa con gái của con 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 gia đình con được thuận lợi, và cho anh chị 
em được sớm cho giấy tờ ổn định cuộc sống tại Hoa 
Kỳ. Xin Cha thương chúng con. 
 
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 hiện 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. 
 

              
 

 

Thưa Cha, mẹ con - bà 
Maria Cao, 96 tuổi – người 
đã được Cha giữ gìn khi bị 
té đập đầu xuống đất mà 
không hề hấn gì. Nay con 
gửi tấm hình của mẹ con 
để minh chứng cho một 
trong hàng triệu những ơn 
lành mầu nhiệm mà Cha đã 
ban cho mọi người, trong 
đó có mẹ của chúng con. 
Chúng con xin tạ ơn Cha. 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT HÌNH NGƯỜI THÂN TRONG NHÀ CẦU NGUYỆN TBDF 

 Ông Ynhaxio 
VÕ ĐẸP 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày: 1-4-1977 

 

Bà Maria 
VÕ THỊ CHẨNG 
Sinh năm: 1924 

Mất ngày: 1-4-1961 
 

 

Ông Phanxico 
TÔ CHƯƠNG 

Sinh năm: 1954 
Mất ngày: 3-4-2006 

 

Ông Phaolo 
ĐINH AN 

Sinh năm: 1954 
Mất ngày: 5-4-2016 
 

 
Ông Micae 

NGUYỄN PHÚ XUÂN 
Sinh năm: 1925 

Mất ngày: 9-4-2010 
 

Bà Maria 
VÕ THỊ CHƯỜNG 

Sinh năm: 1929 
Mất ngày: 9-4-2008 

 

Ông Phaolo 
VÕ ANH DŨNG 
Sinh năm: 1947 

Mất ngày: 10-4-2017 
 

Bà Maria 
NGUYỄN KHIẾU 
Sinh năm: 1938 

Mất ngày: 10-4-1910 
 

Ông Gioan 
VŨ ĐÌNH CƯỜNG 

Sinh năm: 1932 
Mất ngày: 11-4-1991 

 

Ông Phero 
NICE NGUYỄN 
Sinh năm: 1956 

Mất ngày: 16-4-2013 
 

Ông 
NGUYỄN VĂN SƯƠNG 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày: 17-4-2016 

 

Em 
TRẦN THỊ LÊ VÂN 

Sinh năm: 1954 
Mất ngày: 17-4-1971 

 

Ông Phaolo 
NGUYỄN THÀNH TÂM 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày: 22-4-1996 

 

Ông Phero 
TRẦN VĂN ĐÀI 
Sinh năm: 1940 

Mất ngày: 27-4-2016 
 

Ông Giuse 
CHÂU TƯỜNG 
Sinh năm: 1905 

Mất ngày: 17-4-1972 
 

Ông Giuse 
NGUYỄN VĂN ĐỘ 

Sinh năm: 1946 
Mất ngày: 21-4-2016 
 

Ông 
HỨA HIỀN 

Sinh năm: 1921 
Mất ngày: 26-4-2004 

 

Bà Maria 
TRẦN XUÂN 

Sinh năm: 1935 
Mất ngày: 16-4-2016 

 

Ông Phero 
NGUYỄN VĂN LÀNH 

Sinh năm: 1957 
Mất ngày: 24-4-1994 

 

Ông Giuse 
NGUYỄN THIỆU 
Sinh năm: 1923 

Mất ngày: 25-4-1976 
 

Ông Giuse 
VŨ VĂN HỒ 

Sinh năm: 1907 
Mất ngày: 27-4-1990 

 

Em Giuse 
DƯƠNG ĐOÃN TRÍ 

Sinh năm: 1982 
Mất ngày: 18-4-1999 

 

Bà Anna 
PHẠM THỊ HUỆ 
Sinh năm: 1945 

Mất ngày: 20-4-2011 
 

Ông Giuse 
LÊ VĂN THƯỞNG 

Sinh năm: 1912 
Mất ngày: 30-4-1981 

 

Ông Giuse 
NGUYỄN NGỌC SÁU 

Sinh năm: 1928 
Mất ngày: 30-4-2012 

 
 

Ông Giuse 
PHẠM ĐÌNH SÀO 

Sinh năm: 1932 
Mất ngày: 28-4-1978 

 

Bà Anna 
NGUYỄN DƯỢNG 

Sinh năm: 1927 
Mất ngày: 27-4-2013 

 
 

 Ông Phaolo 
NGUYỄN THUẬN 
Sinh năm: 1907 

Mất ngày: 7-4-1977 
 

Ông 
NGUYỄN Đ. K. KAVIN 

Sinh năm: 1957 
Mất ngày: 8-4-2016 

 

Bà Martina 
NGUYỄN XỨNG 
Sinh năm: 1914 

Mất ngày: 24-4-2013 
 

Bà Maria 
HOÀNG THỊ PHÁT 

Sinh năm: 1939 
Mất ngày: 26-4-1975 

 

Ông Phanxico 
VŨ HÙNG 

Sinh năm: 1951 
Mất ngày: 27-4-2016 

 

Bà Maria 
TRẦN KIM LIÊN 
Sinh năm: 1923 

Mất ngày: 30-4-2012 
 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ TƠ 
Sinh năm: 1920 

Mất ngày: 5-4-2018 
 

Ông Giuse 
NGUYỄN VĂN LỘ 

Sinh năm: 1942 
Mất ngày: 21-4-2018 
 

Ông Tô-ma 
NGUYỄN VĂN THẮNG 

Sinh năm: 1938 
Mất ngày: 30-4-1975 

 

Anh Giuse 
NGUYỄN THÁNG 
Sinh năm: 1981 

Mất ngày: 5-4-2016 
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Thấy tôi đồng ý lấy cô cháu gái, người cô của Thu 
Trần (vợ tôi bây giờ) mua vé máy bay cho tôi về 
Việt Nam để gặp trực tiếp Thu. Lúc đó, tôi không 
hề biết đằng sau của cuộc mai mối này là gì, chỉ 
đơn giản nghĩ rằng cháu gái bà tới tuổi lập gia đình 
thì bà làm mai cho tôi thôi. Ai ngờ…  
 
Cơm chan nước mắt 
 
Trước khi được làm mai, thật sự tôi muốn đi tu, nhưng 
sau đó tôi thay đổi ý định. Khi đã quyết định lập gia đình, 
tôi dành thời gian tìm hiểu về cô vợ tương lai của mình. 
 
Thời gian đầu Thu có gặp trở ngại trong việc liên lạc vì 
cách đây hơn 10 năm ở Việt Nam không phải ai cũng có 
smartphone, hay máy vi tính ở nhà có gắn Internet để 
dùng email như bây giờ. Vả lại, vợ tôi cũng chỉ học tới 
lớp 9 thì nghỉ. Vì thế Thu phải qua hẻm kế bên nhờ người 
ta giúp, nên mỗi tuần chúng tôi vẫn có thể liên lạc qua 
e-mail để hỏi thăm cuộc sống của nhau.  
 
Trong suốt bảy năm chờ đợi giấy tờ, tôi về Việt Nam 8 
lần. Càng quen biết, tôi càng thương Thu vì biết cuộc 
sống của cô ấy bên Việt Nam chẳng có gì là sung sướng. 
 
Thu là con gái thứ 5 trong gia đình có 8 anh chị em. Mẹ 
Thu đi bán ve chai kiếm tiền nuôi các con. Khi con cái 
lớn hơn một chút, bà chuyển sang bán đậu hũ nước 
đường. Thu tự hào vì má Thu là người bán đậu hũ ngon 
nhất Chợ Ga (phường 9, quận Phú Nhuận, Sài Gòn). Mọi 
người đặt tên cho má của Thu là ‘bà Tàu Hũ’. 
 
Bán tàu hũ được 9 năm thì má của Thu bị tai biến mạch 
máu não. Bà phải nằm trong nhà thương cả tháng trời. 
Khi được nhà thương cho về thì bà bị liệt một tay, và á 
khẩu. Tuy á khẩu nhưng bà hay la hét, có khi ban ngày, 
có khi giữa đêm khuya.  
 
Vợ tôi lúc đó phải ở nhà chăm sóc cho má cô ấy. Thu kể 
rằng mỗi lần má cô ấy la lên, cô ấy rất hoảng sợ. Lại 
thêm hàng xóm hay qua mắng vốn, nói bà la lối ban đêm 
dội qua nhà người ta, không ai ngủ được, nên Thu càng 
thêm căng thẳng. 
 
Mà chuyện gì cũng có nguyên do. Má của Thu bị như 
vậy, cũng vì bà phải chiu đựng nhiều năm ‘mẹ chồng, 
nàng dâu’ cơm không lành, canh không ngọt. Thu kể lúc 
bà nội của Thu còn sống, bà rất hay la mắng má của 
Thu. Lúc đầu má của Thu nhịn, nhưng sau đó chịu không 
nổi, cũng nói qua nói lại. 

Những lúc ‘chiến tranh bùng nổ’ giữa bà nội và má, có 
khi xảy ra ngay bữa ăn, chị em Thu chỉ biết bưng chén 
cơm mà khóc. Cơm chan nước mắt là chuyện xảy ra 
thường xuyên trong gia đình Thu. 
 
Một bên là mẹ, một bên là vợ, ba của Thu không dám 
bênh ai, nên mỗi lần có cãi nhau, ông lại bỏ nhà đi. Má 
của Thu mất năm 2004. Còn ba của Thu hiện nay đã 86 
tuổi, vẫn đang sống trong ngôi nhà ở quận Phú Nhuận.  
 
Những cảnh đời cơ cực 
 
Thu kể, vào năm học lớp Ba, em bị té cầu thang từ lầu 
hai xuống đất. Bị té đập đầu, nhưng Thu vẫn tự đứng 
dậy. Lúc đó không ai phát hiện kịp thời để đưa Thu đi 
nhà thương. Về nhà, Thu bị đau đầu, vì sợ ba má la rầy, 
nên Thu không nói chuyện mình bị té, chỉ ôm đầu chịu 
đựng cơn đau. Từ đó trở đi, thỉnh thoàng Thu lại bị đau 
đầu, mỗi đợt kéo dài 2, 3 ngày, nhưng Thu vẫn không 
dám nói với ai trong nhà, càng không dám nói với má, 
vì Thu thấy má mình đi buôn bán cực khổ để nuôi mấy 
chị em ăn học, Thu sợ làm phiền má mình. 
 
Lớn lên một chút, mỗi khi lên cơn đau đầu, Thu tự ra 
tiệm thuốc tây đầu ngõ mua mấy viên thuốc giảm đau 
uống cho dịu cơn đau mà thôi. 
 
Thu học ở trường trung học cơ sở Sông Đà, Phú Nhuận. 
Năm lên lớp 9, Thu chỉ học được một ngày đầu tiên thôi 
là phải nghỉ học vì bị bệnh, sau đó nghỉ luôn. 
 
Nghỉ học, Thu sang nhà dì Năm phụ móc áo hàng chợ. 
Sau đó Thu chuyển qua làm gòn ở tổ hợp. Gòn bụi quá, 
khiến Thu hay bị đau đầu, nên sau hai năm làm gòn, 
người anh của Thu xin cho Thu làm chuối sấy. Thu chỉ 
làm chuối sấy được 3 năm thì phải nghỉ, vì người chủ đi 
định cư ở Úc. Lúc này Thu 22 tuổi.  
 
Sau khi nghỉ làm chuối sấy, Thu ở nhà phụ may đồ. Một 
hôm tình cờ ba của Thu đi qua ngã Năm Bình Hòa, gặp 
người bạn làm chung ở Xí nghiệp X28. Bác đó nói mới 
mua nhà, mở quán cà phê và cần người phụ bán quán. 
 
Ba Thu xin cho Thu qua phụ bán, và làm công việc nhà.  
Nhà bác này có 8 người con trai, một người con gái. Thu 
làm gì cũng chậm, lại hay nấu cơm nhão, nên thường bị 
bác và một anh con trai của bác la mắng. Càng bị la, 
Thu càng làm chậm. Càng làm chậm, Thu càng bị la. Bị 
la hoài, nên Thu hay bị căng thẳng và thường xuyên lên 
cơn đau đầu.  
 

MỘT CUỘC ĐỔI ĐỜI – KỲ 3: LẤY VỢ 
 (Tiếp theo kỳ trước trên báo Ơn Lành số 84-85) 
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Thu có người chị song sinh, tên là Thanh Xuân. Chị này 
hơi khó nuôi, từ nhỏ tới lớn bệnh liên miên. 
 
Chị Xuân phải lòng một anh hàng xóm. Sau thời gian 
quen nhau, nhà anh này đi Mỹ. Ngày chia tay, anh này 
có nói với chị Xuân một câu: “Tôi đi, nếu Xuân chưa có 
ai thì chờ tôi.” Chị Xuân nghe vậy mang trong lòng một 
niềm hy vọng, liền đi mua vải may đầm chờ anh kia về 
cưới. Vì không có tiền nên chị phải mua vải trả góp. 
Nhưng anh đó đi biệt tăm không thấy về, mà người bán 
vải trả góp ngày nào cũng kiếm chị Xuân đòi tiền. Một 
hôm, chị Xuân ra nhà người dì của anh bạn, hỏi thăm 
xem chừng nào anh ta về, người dì trả lời: “Bay đừng có 
chờ nó nữa, nó có người khác sắp cưới rồi. Bay lo mà 
cưới chồng khác đi.” 
 
Bị shock, chị Xuân khóc tức tưởi bỏ về. 
 
Lúc đó chị Xuân đang làm ở hãng may Việt Tiến, quận 
Tân Bình, nghe nói có chương trình đi lao động hợp tác 
ở ngoại quốc, nên trong cơn thất tình, chị bèn tìm người 
quản lý để hỏi. Người quản lý nhìn chị một lúc, hỏi ngược 
lại: ”Có tiền không mà đòi đi lao động hợp tác? Không có 
tiền thì đừng mơ!” Chị bị shock lần hai.  
 
Từ đó, chị Xuân hay lên cơn hoảng loạn, la lối và nói 
năng lung tung. Không có tiền, chị phải ra trạm y tế 
phường khám bệnh miễn phí. Họ định bệnh chị bị tâm 
thần, cho chị thuốc uống và nói nếu uống thuốc trong 
vòng 1 năm mà đỡ thì họ chữa tiếp. Chị uống thuốc 2 
năm trời mà tình hình không thấy khả quan. Bác sĩ ở trạm 
y tế phường phán: ”Bó tay!” 
 
Tội nghiệp cho vợ tôi, hay bị đau đầu từ khi còn nhỏ, 
thường xuyên ăn cơm chan nước măt, lớn lên ở chung 
nhà với người chị song sanh bị tâm thần, rồi phải chăm 
sóc cho người má bị stroke. Những điều đó đã ảnh hưởng 
đến Thu, khiến sức khỏe của Thu không khá gì hơn so 
với người chị song sinh của mình. 
 
Nhưng nhìn bức hình của Thu mà bà cô đưa, tôi đâu có 
ngờ cuộc đời của em khổ như thế. 
 
7 năm chờ đợi 
 
Thật ra người cô của Thu làm mai tôi cho một cô khác, 
nhưng cô kia không chịu, thế là bà ‘gán’ Thu qua cho tôi. 
Đó là năm 2000, năm Thu 34 tuổi, còn tôi 36 tuổi. 
 
Lúc xem tấm hình của tôi, Thu thắc mắc, hỏi người cô: 
“Cô, ở ngoài anh ấy có mang kiếng không, mà sao trong 
hình có cái ngấn?” Thu tinh ý thật. Cái ngấn đó là dấu 
tích của vụ cướp ở Long Beach. Người cô trả lời tỉnh 
queo: “Anh này rửa xe, gái theo dữ lắm!” Nghe vậy, Thu 
đồng ý ngay. 
 
 
 

Biết Thu và tôi chịu lấy nhau, bà cô của Thu nói với tôi 
rằng mọi chuyện ổn thỏa thì phải đưa cho bà một số tiền, 
gọi là chi phí này nọ. Tôi không đồng ý, vì chúng tôi yêu 
thương nhau thật sự, thì sao phải trả tiền? 
 
Năm 2002, tôi về Việt Nam làm đám cưới và đưa Thu ra 
tòa ký tên làm hôn thú. 
 

  
 
Hình chụp trong ngày cưới của Tony-Thu. Hình do gia đình 
cung cấp. 
 
Đám cưới của chúng tôi tổ chức tại nhà hàng Ánh Hồng, 
trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận, Sài 
Gòn. Chúng tôi tổ chức đám cưới đơn giản, chỉ mời 
khoảng 100 khách mà thôi. 
 
Sau đó mỗi lần có người về Việt Nam, Thu đều mua quà 
đem qua Mỹ, khi thì sinh nhật tôi, khi thì quà cho má tôi. 
Quà cho tôi, Thu mua áo sơ-mi, còn quà cho má tôi, Thu 
mua vải may đồ bộ. Có năm sinh nhật tôi, Thu tự mua 
bánh, ngồi thổi bánh một mình, rồi nhờ người chụp hình 
gửi qua cho tôi. 
 

 
 
Thu bên bánh sinh nhật dòng chữ ‘Mừng sinh nhật ông xã  
15-10-2004” 
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Thu nhờ dịch vụ chuẩn bị hồ sơ. Năm 2004, Thu được 
gọi phỏng vấn, nhưng bị đánh rớt, vì thiếu giấy tờ và 
những bằng chứng của cuộc hôn nhân. Sau đó, mỗi năm 
tôi đều về Việt Nam, đưa Thu đi chơi, chụp hình ảnh để 
có bằng chứng, bổ túc giấy tờ.  
 
Năm 2007, tôi lại về Việt Nam. Lần này, Thu rủ tôi: “Anh, 
em nghe nói ở Đà Lạt có đồi thông hai mộ linh lắm. Mình 
đi Đà Lạt khấn cho giấy tờ suông sẻ đi anh.” Ừ, đi thì đi.  

 

 
 
Tony và Thu chụp hình ở Đà Lạt năm 2007. Hình do gia đình 
cung cấp. 
 
Chúng tôi đi Đà Lạt 3 ngày. Khi về, Thu còn mua bông 
vô chùa ở ngã Năm Bình Hòa, nơi đặt cốt má của Thu, 
xin má Thu cho Thu được đi Mỹ sớm. Thu khấn buổi 
sáng, thì buổi trưa hôm đó, tôi kêu Thu đi với tôi lên Lãnh 
sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn để trực tiếp hỏi, vì chúng tôi 
đã chờ đợi quá lâu. 
 
Dù không có hẹn, nhưng vì tôi làm dữ nên họ đồng ý cho 
tôi vô gặp ‘sếp’ của tòa Tổng Lãnh Sự. Vừa gặp họ, tôi 
hỏi ngay: “Tôi về cưới vợ đã 7-8 năm nay, sao tới giờ 
này vợ tôi vẫn chưa được đi?” Bà này kêu người đem hồ 
sơ của chúng tôi tới cho bà kiểm tra. Một lúc sau, bà gọi 
chúng tôi vô và nói: “Giấy tờ cô này xong rồi mà, sao còn 
ở đây?” Xong bà ta kêu nhân viên đưa cho Thu visa. Cầm 
được visa, tôi mua vé cho Thu bay qua Mỹ liền. 
 
Ngày 12 tháng 12, 2007, tôi đưa Thu sang Mỹ một cách 
suông sẻ. Người anh thứ 3 của tôi đón chúng tôi ở phi 
trường LAX, rồi đưa về nhà tôi ở Huntington Beach.  
 
Người cô của Thu không lấy tiền của tôi được thì tìm cách 
mượn tiền. Tôi không có nhiều tiền, nhưng những lúc bà 
đòi quá, tôi phải lấy tiền để dành của mình để đưa cho 
bà.  
 
Vợ chồng tôi hiện nay tuy nghèo khó, nhưng cuộc sống 
tạm ổn định, và có người nương tựa, chăm sóc lẫn nhau. 
Kể ra chúng tôi cũng mang ơn người cô mai mối này lắm, 
nên tôi không muốn làm gì rắc rối thêm cho người ta.  

 

Qua Mỹ chưa hết khổ 
 
Cuộc đời của Thu đã khổ, tưởng qua Mỹ sẽ sung sướng 
hơn, nào ngờ, cái khổ vẫn cứ đeo đuổi Thu.  
 
Thu sang Mỹ khi bệnh tình của má tôi đã trở nặng. Hàng 
ngày, tôi hoặc hai cô em đi chợ về cho Thu nấu nướng. 
Ba tôi thì chích thuốc tiểu đường cho má tôi, sau đó dạy 
cho Thu chích để phòng khi ông bận việc. 7 tháng sau khi 
Thu qua Mỹ, má tôi qua đời. Một năm sau, ba tôi cũng đi 
theo má tôi vì căn bệnh ung thư gan. Từ khi được phát 
hiện cho đến khi ông qua đời chỉ vỏn vẹn có 4 tháng mà 
thôi.  
 
Từ ngày ba mẹ tôi mất, gia đình tôi hay xảy ra chuyện 
xích mích. Trong số các anh chị em của tôi, có một người 
anh hay gây chuyện với Thu. Phận làm em, Thu không 
dám cãi, dù nhiều lúc bị la oan ức. Sự nhịn nhục kéo dài, 
cộng thêm bệnh đau đầu chưa dứt, khiến Thu mang thêm 
chứng bệnh trầm cảm. 
 
“Văn phòng Cha Diệp kìa!” 
 
Thu hay đọc báo xem tin tức. Nhiều lần thấy trên tờ Báo 
Mới đăng lời cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp, Thu nói với 
tôi: “Anh, đưa em đến văn phòng Cha Diệp đi.” Thật tình 
tôi có biết văn phòng Cha Diệp ở đâu mà đưa đi. Vả lại, 
tôi vẫn hay lên cơn động kinh nên DMV đâu có cho tôi lái 
xe, đi đâu tôi cũng chỉ đi bus mà thôi. 
 
Một ngày nọ, khi tôi đưa Thu đi chùa thì gặp một bác. Tôi 
bèn hỏi: “Bác có biết văn phòng Cha Trương Bửu Diệp ở 
đâu không, chỉ cho cháu với.” Bác ấy nói: “Bác không biết, 
nhưng chắc ở nhà thờ người ta biết. Lên xe đi, bác chở 
hai con đến nhà thờ La Vang.”  
 
Ở nhà thờ, chúng tôi gặp một chị. May sao, chị biết và chỉ 
đường rất kỹ. Bác tốt bụng kia lại sẵn lòng đưa vợ chồng 
tôi đi đến văn phòng Cha. Lúc xe chạy ngang đường 
Euclid, chợt thấy tấm bảng ‘Trương Bửu Diệp Foundation’, 
Thu la lên: “Văn phòng Cha Diệp kìa!.” 
 
Bước vô nhà thăm viếng Cha Diệp, tôi thấy giống như vô 
nhà thờ, rất trang nghiêm. Nhưng Thu thì cảm giác khác 
hơn. Thu nói đến với Cha Diệp thấy ấm cúng và bình an 
quá. Điều đó khiến tuần nào Thu cũng đòi tôi đưa đến 
Văn phòng Cha Diệp. 
 
Không ngờ chính nơi này, chính nhờ có Cha Trương Bửu 
Diệp, cuộc đời của vợ chồng tôi thay đổi. Từ hai cảnh đời 
bất hạnh, yếu kém về sức khỏe, đến với TBDF, vợ chồng 
tôi đã làm được những việc hữu ích cho cộng đồng. 
 

(Còn tiếp) 
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 
 

 

                          BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 4 THÁNG 4, 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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