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Ông bà Vũ Đức Hà và Phạm Thị Ngọc Dung - Sydney, Australia: 
“Ơn Lành Tôi Nhận Được Như Một Phép Lạ” 
 

Ông Vũ Đức Hà: Tôi làm việc ở tầng 47 của một tòa nhà cao 51 tầng tại Sydney. Hôm đó có diễn tập báo cháy, nên 
chúng tôi phải rời tòa nhà bằng cầu thang bộ. Vì tuổi tôi đã cao, lại ít vận động thường xuyên, mà hôm đó phải đi cầu 
thang quá nhiều nên tôi bị thoát vị đĩa đệm, ảnh hưởng lên dây thần kinh tủy sống. Cứ tưởng tượng khi ở tuổi 62 như 
tôi, mà đi bộ xuống 47 tầng lầu, thì còn gì xương cốt nữa chứ. Lúc đi bộ, xương sống cứ va đập lên xuống như thể ai lấy 
cái búa đập liên tục vào cái đĩa đệm ở giữa vậy, nên tôi đau lắm.  
 

 

Ông bà Vũ Đức Hà và Phạm Thị Ngọc Dung. (Hình: TBDF) 
 

Hôm sau về nhà, tôi bắt đầu có những triệu chứng như tê 
chân và đau lưng, nhưng khi đó tôi lại cứ nghĩ mình bị đau 
thần kinh tọa. Tôi đã đắp nóng, xoa thuốc, uống thuốc giảm 
đau, nhưng các triệu chứng ấy không thuyên giảm. Mấy 
ngày sau một chân của tôi bắt đầu tê liệt, và rồi sau đó cả 
hai chân đều không cử động, tôi không đi đứng được nữa. 
Tất cả diễn ra từ từ trong khoảng 2 tuần lễ mà thôi. 

Gia đình đưa tôi đến gặp một người bác sỹ quen. Sau khi 
khám cho tôi, bác sỹ này thấy không làm gì được nên đã gửi 
tôi qua bác sỹ chuyên khoa thần kinh. Bà bác sỹ thần kinh 
này là khoa trưởng ở một bệnh viện. Ban đầu bà chẩn đoán 
tôi bị MS (Multiple Sclerosis - đa xơ cứng). 

(Xem tiếp trang 2) 

 

ƠN LÀNH: ÔNG ĐIỆP VŨ 
(HOUSTON, TX) – (TRANG 3) 
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LOUIS, MISSOURI) – (TRANG 4) 
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“Ơn Lành Tôi Nhận Được Như Một Phép Lạ” (Tiếp theo trang 1) 
 

Nhưng đến ngày hôm sau, là ngày thứ bảy, khi tôi vào khám, vợ tôi ở nhà có cầu nguyện Cha Trương Bửu 
Diệp, thì việc chữa trị của tôi trở nên rất thuận lợi và suôn sẻ. 

Hôm ấy, bà bác sỹ trưởng khoa như có linh tính gì đó, nên đã hủy hết các cuộc hẹn với những bệnh nhân 
khác, và đưa tôi đi khám kỹ hơn. Bà ấy cho tôi đi kiểm tra lại xem có phải bị MS hay không, rồi tham khảo kết 
quả CT scan trước đó. 

Vì thấy tôi không bị MS, bà yêu cầu chuyển tôi sang bệnh viện khác. Việc chuyển viện là một vấn đề, vì khó 
mà có được giường trống cho bệnh nhân mới, nhưng hôm ấy bệnh viện bên kia lại có sẵn giường để tôi chuyển 
qua luôn.  

Bên bệnh viện kia có một bác sỹ phẫu thuật thần kinh giỏi. Hôm ấy là thứ bảy, ông ta không có lịch làm việc, 
nhưng bà bác sỹ này yêu cầu ông ấy phải vào xem bệnh cho tôi gấp. Vậy mà ông ấy cũng đồng ý. Đầu tiên, 
ông ấy kêu tôi nhúc nhích đầu ngón chân. Tôi không nhúc nhích được. Ông ấy cho tôi đi chụp MRI. Dù đang 
là buổi tối cuối tuần, bệnh viện không có người trực làm MRI, mà ông bác sỹ đó cũng đòi cho bằng được một 
người chuyên viên vô bệnh viện chụp MRI cho tôi. 
 
Sang ngày hôm sau, bệnh viện lên lịch mổ cho tôi ngay vào buổi trưa. Mà thật lạ, bà bác sỹ trưởng khoa bệnh 
viện bên kia và tôi không quen thân gì, nhưng bà ấy lại theo sát quá trình chữa bệnh cho tôi, và tác động bên 
bệnh viện này để tôi được quan tâm chu đáo và được bác sỹ giỏi chữa trị. 

Ca mổ của tôi ngoài ông bác sỹ phẫu thuật chính, còn có bốn bác sỹ khác và những người phụ trong phòng 
mổ nữa. Trong ca mổ, ông bác sỹ này cắt đĩa đằng trước và hai đốt xương để mở rộng đường lưu thông cho 
dây thần kinh của tôi. 

Thật tuyệt vời, ba tiếng sau, khi tôi tỉnh lại thì đã có thể nhúc nhích được cái chân rồi. 

Qua thêm hai ngày nữa, tôi đã có thể đi lại bằng bộ nạng chống (walker). Khi ông bác sỹ phẫu thuật quay lại 
thăm tôi, ông ta rất ngạc nhiên, nói:" Tôi thực hiện ca mổ này để giúp anh hết đau thôi, còn anh đi được như 
thế này, chỉ có thể là một phép lạ. Tôi nghĩ sau này nếu sức khỏe anh tốt lên, anh sẽ có thể chống một gậy 
đi được rồi.” Ấy vậy mà chỉ một tháng sau, tôi đã có thể đi lại hoàn toàn mà không cần gậy gộc gì cả. 

Ông bác sỹ đó tin vào Thiên Chúa, đã nói với tôi:" Anh hãy tạ ơn Chúa đi, bởi Ngài đã ban cho anh phép lạ 
này đó!” Lúc đó tôi nghĩ ngay rằng tôi nhận được ơn này chính là nhờ lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp. 
Bởi khi tôi trong bệnh viện, chính vợ tôi đã liên lỉ cầu nguyện với Cha Diệp cho tôi. 

Bây giờ tôi đã hoàn toàn bình phục, có thể ngồi máy bay suốt 15 tiếng đồng hồ để bay sang đây mà không 
có vấn đề gì cả, không đau luôn. 

Bà Phạm Thị Ngọc Dung (vợ ông Vũ Đức Hà): 

Khi nghe tin chồng tôi phải chạy bộ xuống 47 tầng lầu, tôi đang ở nhà, rất lo lắng, không biết phải làm gì, chỉ 
liên tục cầu nguyện với Cha Diệp. 

Lúc chồng tôi mổ, tôi cũng chỉ biết phó thác, nhờ Cha Diệp cầu nguyện giúp. Tôi vốn là người không có đạo, 
lấy chồng và theo đạo chồng, nhưng tôi thấy mình có niềm tin với Cha Diệp rất lớn. Hồi đó đi làm trong hãng, 
tôi có mấy người bạn quê ở Bạc Liêu, bạn tôi có nói với tôi là khi nào chúng tôi có dịp về Việt Nam, bạn tôi sẽ 
dẫn tôi đi thăm mộ Cha Trương Bửu Diệp. Nhưng mà chúng tôi không có dịp nào để đi về Việt Nam, nên tôi 
chỉ cầu nguyện với Cha trong lòng mà thôi. 

(Xem tiếp trang 3) 
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“Ơn Lành Tôi Nhận Được Như Một Phép Lạ” (Tiếp trang 2) 
Tôi đã có nhiều thời gian tìm hiểu thêm về Cha qua tài liệu, băng đĩa, và qua các mạng truyền thông xã hội của 
Trương Bưu Diệp Foundation ở Mỹ. Dù vẫn thờ phụng Thiên Chúa, Đức Mẹ, nhưng không biết sao trong thâm 
tâm tôi luôn nghĩ đến Cha Trương Bửu Diệp. Cha đối với tôi như một người cha thân thương, luôn bên cạnh, 
nâng đỡ, và là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho tôi. Khi chồng tôi bị đau, tôi rất lo lắng, vì không biết anh ấy 
sẽ ra sao sau này. Thế mà mỗi lúc cầu nguyện với Cha Diệp xong, tôi luôn cảm thấy thật nhẹ lòng, và rồi mọi 
chuyện diễn ra thật suôn sẻ. Bây giờ mỗi khi có chuyện gì rắc rối hay gặp khó khăn, tôi đều nghĩ đến Cha. 

Tôi tâm niệm nếu có dịp qua Mỹ thì phải đến đúng văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation trên đường Euclid, 
thành phố Garden Grove, Nam California. Hôm nay đến được nơi đây, tôi xúc động lắm. Tôi không biết làm gì 
hơn là cứ đứng nhìn Cha, và lại cầu nguyện tiếp với Cha. Vì ơn lành chồng tôi nhận được là sự thật hoàn toàn 
100%, nên hôm nay tôi tạ ơn Cha bằng cách chia sẻ ơn lành để làm nhân chứng cho Cha. Nhân đây, tôi muốn 
nhắn nhủ với những ai chưa nhận được ơn lành, hãy cứ cầu nguyện với Cha, đừng nản lòng, thế nào cũng có 
một ngày nhận được ơn. Cái chính nằm ở đức tin của mỗi người mà thôi.   

Amy Phùng (Ghi theo kể của nhân chứng) 

 

Ông Điệp Vũ - Houston, TX : “Chính Cha Bửu Diệp Đã Cứu Tôi Thoát Bệnh” 
 
 
 

 
 
Ông bà Điệp Vũ. (Hình: TBDF) 
 

Cách đây 3 tháng, tôi đến bác sỹ gia đình để khám bệnh thì 
được biết chỉ số PSA của tôi rất cao, đến trên 6 – 7. (Chỉ số 
SPA – Kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt được tiết ra bởi 
các tế bào biểu mô của tuyến tiền liệt. Ở đàn ông trong 
trường hợp bình thường có một lượng PSA nhỏ trong máu – 
Nguồn: Wikipedia)  

Bác sỹ gia đình đã đưa tôi gặp bác sỹ chuyên khoa niệu để 
làm sinh thiết. Cả tháng đó, tôi cầu ơn Cha Trương Bửu Diệp 
cứu tôi. Sau đó tôi nhận được kết quả sinh thiết là lành tính, 
không phải ung thư tuyến tiền liệt. Tôi tin tưởng chính Cha 
đã cứu tôi thoát bệnh. 

Tôi luôn cầu Cha Diệp từ nhiều năm nay, cho bản thân và 
cho cả gia đình tôi. Tôi biết đến Cha được 5 - 6 năm nay rồi. 
Nhờ Cha đã cầu bầu giúp tôi đỡ bệnh tim, không bị ung thư. 
Cả gia đình tôi, vợ con tôi, cũng rất tin tưởng vào Cha. Xin 
Cha cầu bầu với Thiên Chúa để cứu vãn gia đình chúng tôi. 

 Tôi biết đến văn phòng Cha Diệp ở California do Trương Bửu Diệp Foundation thành lập, thông qua bà con ở 
quận Cam. Hôm nay, nhân ngày giỗ của Cha, chúng tôi từ Texas bay sang California mang theo cháu nội 9 tháng 
tuổi của tôi đến để cầu ơn Cha, và cũng là để tạ ơn Cha. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến với Cha. 

Tôi một lòng thành tâm trông cậy vào Chúa, vào Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse. Quan thầy tôi là Tổng Lãnh Thiên 
Thần Raphael. Tôi luôn mang theo hình Cha Trương Bửu Diệp bên mình. Trước khi đi lễ buổi tối, lúc nào tôi cũng 
cầu xin Cha: "Xin Cha giúp đỡ, cầu xin Thiên Chúa ban phép lành cho cả gia đình chúng con." Với những ơn lành 
gia đình tôi nhận được qua lời cầu bầu của Cha, chúng tôi mang ơn Cha suốt đời. 

Tôi cũng hy vọng Chúa sẽ thưởng công cho Cha, để Cha được thành Thánh trong tương lai gần.  

John Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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Chị Vân Nguyễn - St. Louis, Missouri:  
 “Nếu Đẹp Lòng Chúa, Cha Sẽ Cầu Bầu Cho Mình” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi nhất quyết sang California thăm Cha. Vào tháng 8 năm 2018, tôi đến đây cầu xin Cha, nói với Cha 
rằng: “Thưa Cha, con đến xin Cha nhưng con không biết liệu bản thân con có xứng đáng được ơn Cha 
hay không, bởi vì con cảm thấy con không phải là một người con ngoan với Chúa, với Cha." Cứ thế, tôi 
ngồi lẳng lặng khóc và xin Cha rằng nếu lời xin của tôi đẹp lòng Chúa thì xin Cha cầu bầu giúp. 

Đến tháng 11, tôi nhận được giấy từ Sở Di Trú hẹn lên phỏng vấn. Đó là trước ngày lễ Tạ Ơn. Phỏng 
vấn xong, tôi thấy mọi chuyện trở nên thật dễ dàng với mình, không khó khăn như những đợt phỏng 
vấn trước đó. Sau đó luật sư của tôi đến ôm và chúc mừng vì tôi sẽ được cấp thẻ xanh 10 năm. Tôi như 
muốn ngã quỵ tại đó vì xúc động. Thật sự không tưởng tượng nổi. Tôi nhận được thẻ xanh trước lễ 
Giáng Sinh. Đối với tôi, mùa lễ năm nay thật lớn, thật ý nghĩa. Tôi nói với chồng tôi là năm nay đừng 
mua quà cáp gì hết, hãy để tiền đó mà dâng lên nhà thờ, dâng cho Cha. Tôi tin tưởng chắc chắn đó 
chính là ơn Cha đã cầu thay nguyện giúp cho tôi, vì suốt từ năm 2010 đến trước khi tôi đến chỗ Cha, 
mọi chuyện rất bế tắc, hoàn toàn như là bóng tối trước mặt. Vậy mà chỉ sau khi cầu xin Cha, mọi chuyện 
của tôi trở nên tốt đẹp.  

Trước khi đi Mỹ, tôi cũng đã xuống mộ Cha ở dưới Tắc Sậy để cầu nguyện Cha cho được đạt phỏng vấn 
vì tuổi của tôi khi đó cũng khó được đi lắm. Lúc ấy tôi tâm sự với Cha: “Cha ơi, cuộc sống của con ở Việt 
Nam khổ quá, một mình mà nuôi hai đứa con, rất khổ. Bây giờ Cha thương, xin Cha cho con được có cơ 
hội sang Mỹ." Rồi tôi làm giấy tờ, đi nộp, và phỏng vấn đậu luôn.  

Tôi theo đạo Công giáo, nhưng tự cảm thấy bản thân chưa thực sự là một người con chiên ngoan với 
Chúa, nên chỉ biết xin Cha để Cha thương, Cha cầu bầu với Chúa giùm cho đứa con tội lỗi này, vì Cha ở 
gần Chúa, Cha xin thì Chúa cũng đoái thương. Theo tôi nghĩ không phải mình xin cái gì cũng được. Chúa  
ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy những điều gì thực sự thiết thực đối với mình để ban cho hay không 
ban. Nếu thấy đẹp lòng Chúa, mình xin Cha, Cha sẽ cầu thay nguyện giúp cho mình.  

Anita Phạm (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 

 
 

 

     
         

 

                
                

                
                 
                

                 
    

 
                

                  
                 
         

 
 
 

 

 

 

Chị Vân Nguyễn. (Hình: TBDF) 
 

Tôi đến Mỹ theo diện du lịch từ năm 2010. 
Thời gian đó tôi may mắn gặp được người 
thương, kết hôn và ở lại. Tuy nhiên tôi gặp 
rắc rối về vấn đề di dân. Trường hợp của tôi 
kéo dài rất lâu, tốn bao nhiêu thời gian và tiền 
bạc cho luật sư, mà vẫn chưa xong, cứ phải 
chờ mòn mỏi. Rồi có một lần tình cờ, trong 
cơn thất vọng và sự buồn bã, tôi lên Youtube 
mở ra xem, bỗng thấy những video chia sẻ ơn 
lành do Trương Bửu Diệp Foundation phỏng 
vấn nhân chứng do Cha Diệp cầu thay mà 
được nhận ơn lành. Khi đó, tôi bất ngờ vì biết 
ở Mỹ lại có Văn phòng Cha Diệp - một nơi thờ 
phượng Cha lớn như thế. 
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Xin hiệp thông với những lời Xin Khấn và Cảm Tạ từ xa 
 

 
 
 
 
M. DINH – IRVING, TX. 
Lạy Cha, con đang mắc bệnh, đau đớn lắm, xin Cha cất 
bớt bệnh cho con. Bố con đang bị bệnh hiểm nghèo, 
đang trong cơn nguy kịch. Cầu xin Cha cho bố con mau 
khỏe lại. Em con là N.A.D. bị thất nghiệp, xin Cha cho 
em con tìm được việc làm. 
 
U.H. – EL SOBRANTE, CA. 
Thưa Cha, con bị bệnh ung thư vú. Con sẽ đi mổ ung 
thư. Xin Cha cho con được mau bình phục, bệnh không 
tái phát, di căn, để con còn có sức mà chăm sóc cho 
người chồng của con là N.T.H. mắc bệnh bại liệt. Xin cho 
các con của con được học hành tới nơi tới chốn. 
 
H. DAO – PHILADELPHIA, PA. 
Con cầu xin Cha cho công ăn việc làm của con được ổn 
định lâu dài; cho mẹ của con là Lucia được phục hồi sức 
khỏe và đi đứng bình thường; cho Maria được khỏi bệnh; 
và cho các con của con được tăng thêm đức tin và bình 
an khi lái xe đi làm hằng ngày. 
 
C. NGUYEN – FORT MYERS, FL. 
Xin Hội cầu nguyện lên Cha cho vợ tôi với. Bà xã tôi mắc 
nhiều bệnh lắm, bệnh cao máu, tiểu đường, lại thêm 
chứng bệnh của người già, khi đi đầu cứ lắc qua lắc lại. 
Bác sỹ cho vợ tôi uống đủ thứ thuốc nhưng bà ấy không 
khỏi, mà khi đi bị té hoài thôi. Xin Cha thương cứu giúp 
cho vợ con. 
 
M.H. TRINH – WESTCHESTER, PA. 
Lạy Chúa, Lạy Cha Trương Bửu Diệp, con bị bệnh trầm 
trọng đã được điều trị tại 2 bệnh viện Riddle và 
Westchester County Emergency, PA. Sức khỏe con bây 
giờ tàn tạ kiệt quệ. Con xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối 
Cao, cho con mau phục hồi sức khỏe, bằng không xin 
cho con sớm ra đi một cách thanh thản, không đau đớn. 
 
N. NGUYEN – GRAND PRAIRIE, TX. 
Cha ơi, con gái của con là L.T. bị bệnh ngứa da từ hồi 1 
tháng tuổi. Nay cháu đã 12 tuổi nhưng vẫn còn ngứa. 
Xin Cha thương xót cháu và ban cho cháu ơn chữa lành. 
 
N.L. SUI – HONOLULU, HI. 
Con xin Cha giúp cho con được may mắn và thuận lợi 
khi quyết định dời về California để sinh sống. Xin Cha 
giúp cho cháu ngoại con là bé T.A.D. được qua khỏi căn 
bệnh tự kỉ. Cha ơi, chỉ có phép nhiệm màu mới cứu được 
cháu ngoại của con mà thôi. Xin Cha thương cháu với. 
 

 
 
 
 
HANG – EASTON, MA. 
Cha ơi, gia đình con đang gặp nhiều khó khăn về nhà 
cửa, tiền bạc. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa, Mẹ cho 
chúng con đủ sức mạnh để có thể vượt qua khỏi giai 
đoạn khó khăn này. Con cũng xin Cha cho con trai của 
con được bình an, khỏe mạnh và gặp mọi sự tốt đẹp 
trong cuộc sống. 
 
P.T. YEN – WEBB CITY, MO. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban cho chồng con sớm 
khỏi được căn bệnh nguy hiểm. Con mắc bệnh mất 
ngủ, xin Cha cho con ngủ được để con có sức khỏe mà 
săn sóc cho chồng con. Xin cho tất cả các con các cháu 
của con sống đạo, vui khỏe, may mắn trong cuộc sống, 
từ bỏ cờ bạc, từ bỏ tội lỗi. 
 
T. NGUYEN – HOUSTON TX. 
Thưa Cha, con mắc bệnh tiểu đường, mỡ cao, máu cao, 
xin Cha cho con sớm được ổn định về sức khỏe, cho 
giấy tờ của con dâu suôn sẻ, mau qua Mỹ, cho con trai 
khỏe mạnh và bỏ hút thuốc, cho 2 con trai nhỏ bỏ chơi 
game, thi đậu bằng tóc, cho con gái học hành tới nơi, 
tới chốn.  
 
A. LE – AURORA, CO. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho hai con của con 
Giuse. R và Maria. ML. Cả hai đứa con của con đều mắc 
bệnh tâm thần Cha ơi. Con xin Cha và cộng đoàn cầu 
nguyện cho hai đứa.  
 
N. TRAN – CHICAGO, IL. 
Xin Cha phù hộ cho ba con được mau chóng bình phục. 
Ba con bị khó thở, đau nhức chân tay lắm. Còn mẹ của 
con thì bị ung thư tuyến giáp và mổ được 3 tháng nay. 
Xin Cha chúc lành cho mẹ con sớm được bình phục.   
 
GIA ĐÌNH T&A – PRINCESS ANNE, MD. 
Thưa Cha, xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao ban ơn 
cho con trai của con là D.Q.T. biết nói, có thể hiểu biết, 
và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Xin 
cho gia đình con được mọi sự bình an cả phần xác cũng 
như phần hồn. 
 
V. PHAN – TEXAS 
Con cầu xin Cha Trương Bửu Diệp nâng đỡ cho con của 
con là cháu P.K. được khỏe mạnh, xa lánh được mọi tội 
lỗi, xì ke, ma túy, có công ăn việc làm ổn định, bớt ăn 
chơi sa đọa. Xin Cha thương xót cháu. 
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T. NHI – BEAVERTON, OR. 
Cha ơi, chồng con là D., mắc bệnh ung thư phổi, và có 
cục máu đông trong tim. Xin Cha chữa lành bệnh mục 
xương của con. Con mới bị bể răng hàm và hôm nay lại 
bị bể xương tay. Cha ơi, vì con bị bó bột nên viết khó 
khăn quá, Cha thông cảm cho con Cha nhé.  
 
T.A. TRAN – ALLENTOWN, PA. 
Con xin cho em con ở Việt Nam bỏ được rượu bia, biết 
lo làm ăn. Xin Cha gìn giữ gia đình em con. Xin cho chị 
của con đang điều trị bệnh ung thư được ơn chữa lành, 
cho những người anh em của con đã bỏ Chúa từ lâu xin 
được ơn quay trở lại với Chúa.  
 
T. DANG – LILBURN, GA 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa soi sáng cho con của con 
biết nhận định theo ý Chúa. Hiện tại con của con là một 
đứa tàn tật, cháu học giỏi, có bằng Master, nên cháu 
muốn đi làm. Họ nói sau 3 tháng thực tập thì họ mới 
nhận cháu, nhưng nếu nhận thì cháu sẽ không được lãnh 
tiền bệnh nữa. Chúng con không biết tính sao Cha ơi. 
Xin Cha lựa chọn và dẫn đường chỉ lối cho chúng con. 
 
T. NGUYEN – MURPHY, TX. 
Thưa Cha, anh trai của con hiện đang bệnh nặng lắm. 
Con cầu xin Cha chữa lành phần xác cũng như phần hồn 
cho anh, và nếu Chúa gọi về thì xin cho anh được hưởng 
nhan Thánh Chúa. Con cũng xin Cha cho con bán được 
2 căn nhà ở Việt Nam trước khi con trai con đi Mỹ, và xin 
cho mọi thủ tục giấy tờ của gia đình được suôn sẻ. 
 
H. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Thưa Cha, ba đứa con trai của con đều mắc bệnh tâm 
thần bất ổn, chúng hay cãi vã nhau. Kính xin Cha thương 
mà cho ba đứa trở lại bình thường, biết thương yêu 
nhau. 
 
T. NGUYEN – ANNADALE, VA. 
Cha ơi cứu con, con làm việc ở sở này được 17 năm rồi. 
Bây giờ người chủ hay làm khó cho con quá. Mỗi lần con 
làm ra đều bị bà trả lại. Nếu vậy hoài con sẽ bị đuổi việc. 
Con đang stress quá Cha ơi. 
 
N. NGUYEN – BATON ROUGE, LA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con của con T. N. từ bỏ 
đam mê game, cờ tướng. Xin cho cháu bớt tính tình nóng 
nẩy, hay gây gỗ đập phá. Xin Cha chữa lành phần hồn 
cũng như phần xác để con của con có thể vượt qua 
những khó khăn của cuộc sống hiện nay. 
 

 
 
 
 
T.T NGUYEN – SAN MAROS, CA 
Lạy Cha, con đang mắc bệnh ung thư gan, xin Cha cầu 
bầu lên Chúa cùng Mẹ Maria cho con được ơn chữa 
lành. Lạy Chúa Giêsu cùng Mẹ Maria, con tín thác vào 
Chúa. Qua lời cầu bầu của Cha, con xin Chúa ban ơn 
thêm sức và chữa lành cho con.  
 
H. BUI – LOS ANGELES, CA 
Lạy Chúa, Lạy Cha hôm nay con đến để xin Cha cho 
đứa cháu của con đang bị bắt vì tội đánh nhau gây chết 
người. Xin Cha cầu nguyện cùng Chúa để răn đe cho 
cháu biết ăn năn trở về lòng thương xót Chúa, để được 
Chúa thứ tha những lỗi lầm làm mất lòng Chúa. 
 
C. TO – SAN DIEGO, CA. 
Kính thưa Cha, con xin báo Cha tin mừng là gia đình 
con của con bên Việt Nam đã nhận được giấy báo hồ 
sơ bảo lãnh đã được chấp nhận. Tuy vậy, gia đình cháu 
còn sót lại một đứa quá tuổi. Cúi xin Cha chuyển cầu 
lên Đấng Toàn Năng cho cả nhà đứa con của con đều 
được qua Mỹ mà không sót lại đứa nào. Con buồn lắm 
Cha ơi, xin Cha giúp chúng con. 
 
MICHELLE DUONG – LAVEEN, AZ 
Xin cho gia đình được bình an xin cho con cái được 
ngoan hiền, học giỏi. Xin cho công việc được thuận lợi 
may mắn. Xin cho chúng con bán được các tiệm Nail 
đang cần bán.  
 
J. TINDAL – CHARLESTON, SC 
Xin Cha chuyển lên Chúa và Mẹ Maria cho gia đình con. 
Con của con là cựu quân nhân, vì trước nó là lính nhảy 
dù, bị tai nạn rớt từ trên cao xuống đất, không chết 
nhưng bị thương. Bây giờ nó bị trở ngại khi đi đứng. 
bác sỹ nói nó sẽ bị bại liệt, nên giờ con xin khấn nhờ 
Cha giúp cho nó. Cha đừng bỏ nó Cha nhé.  
 
D. NGUYEN – SAINT PAUL, MN. 
Lạy Cha, gia đình con đang gặp nhiều chuyện lo lắng 
quá. Con đang làm nhà mà hết tiền. May là con còn có 
tiệm. Vậy con xin Cha cho con bán được tiệm để con 
có tiền làm nhà tiếp. Con lo quá Cha ơi, xin Cha thương 
mà cầu bầu giúp con. 
 
K. TRAN – MONTEREY PARK, CA. 
Kính xin Cha Diệp cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho mọi 
người trong gia đình con được mạnh khỏe, cho chân 
con hết đau nhức, và cho cháu T.Q.B. sớm vượt qua 
cơn bệnh hiểm nghèo.  
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

  
 

 
 
 
 
S.T. TRAN – DAVIE, FL. 
Thưa Cha, sau khi cầu nguyện với Cha, con đã được 
bác sĩ cấp toa thuốc uống hợp với bệnh của con, nên 
con không bị phản ứng nữa. Nay cơ thể con tạm thời 
bình phục, con khỏe hơn trước. Kính xin Cha tiếp tục 
cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho con được hoàn toàn 
bình phục. Con xin tạ ơn Cha. 

L. HUYNH – RANDOLPH, MA. 
Nhờ vào lời cầu bầu của Cha mà sau khi con cầu nguyện 
với Cha, con không còn cảm thấy nhức mỏi nữa Cha ơi 
(dù con không uống thuốc). Con cũng ngủ được, và gia 
đình con bình yên. Lúc nào con cũng tin tưởng Cha luôn 
ở bên cạnh chúng con nên tâm rất an lạc. Con xin cảm 
tạ ơn Cha. 
 
D. NGUYEN – N.CHESTERFIELD, VA. 
Mấy tuần trước con cầu nguyện với Cha, xin Cha cho 
con trai của con được về làm ở gần nhà. Nay điều con 
xin đã thành hiện thực rồi Cha ơi. Con hết lòng cảm tạ 
ơn Cha. 
 
T.H. PHAM – AUSTRALIA. 
Thưa Cha, con của con đã tỉnh rồi và đang dần phục 
hồi. Con rất vui mừng và rất biết ơn Cha. Xin cám ơn 
tất cả các anh chị em trong hội TBDF đã hiệp thông cầu 
nguyện giúp cho tôi. 
 
K. ANH – AUSTIN, TX. 
Nhờ lời cầu bầu của Cha, con đã có một gia đình êm 
ấm, hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, mạnh khỏe. 
 
J. HUAN – SAN DIEGO, CA. 
Thưa Cha, con đã được medical school nhận vào học 
rồi. Con xin cám ơn Cha đã cho con được như ý. Xin 
Cha tiếp tục ban cho con ơn khôn ngoan, và sáng suốt. 
 
V. TRAN – SAN GABRIEL, CA. 
Con bị té gãy cổ tay trái. Con buồn và lo sợ lắm, nên đã 
cầu nguyện với Cha. Nay con đã được mổ sắp xếp lại 
xương. Ca mổ thành công. Con mừng lắm. Nay con xin 
gửi lời cảm tạ ơn Cha. 
 
J.T. VU – SAN DIEGO, CA. 
Cha ơi, con đã trải qua cuộc giải phẫu hết sức thành 
công. Con cảm tạ ơn Cha và xin Cha tiếp tục phù hộ 
cho con sớm phục hồi sức khỏe. 
 

 
 
 
 
H.T. NGUYEN & T.T. NGUYEN – TAMPA, FL. 
Chúng con xin đa tạ Cha đã cho gia đình mọi sự bình 
an, hoạn nạn đã qua. Xin Cha cầu nguyện với Chúa, 
Mẹ, cho con cháu chúng con biết thờ lậy, siêng năng 
cầu nguyện, và có niềm tin vào Đấng Tối Cao. 
 
B. TRAN – MONTERY PARK, CA. 
Kính thưa Cha, nhờ Cha hiển linh phù hộ mà nay vợ của 
con đã qua khỏi căn bệnh ung thư rồi. Chúng con xin 
cảm tạ ơn Cha. 
 
T. NGUYEN – SAN JOSE, CA 
Con xin cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp đã giúp cho công 
ăn việc làm của con được trôi chảy và thành công. Con 
gái của con vô được trường đại học tốt trong năm nay.  
 
M. TRAN – LAKE WOOD, CA. 
Thưa Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, sau khi con dốc 
tâm cầu nguyện với Cha, Cha đã thay đổi tính tình của 
chồng con. Bây giờ chồng con đã biết thương yêu con, 
quan tâm đến con, và gia đình con nữa. Con vô cùng 
cảm tạ Cha. 
 
B. DANG – WESTMINSTER, CA. 
Gia đình chúng con cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa 
cho gia đình con, các con các cháu của con được mọi 
sự bình an, cả phần xác lẫn phần hồn, cho chúng con 
vượt qua nhiều gian nan của cuộc đời. Gia đình chúng 
con xin cảm tạ Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse. Chúng 
con đồng vinh danh Chúa qua lời cầu bầu của Cha 
Trương Bửu Diệp. 
 
T. NGUYEN - HOUSTON, TX. 
Tạ ơn Cha, anh V. đã được khỏi bệnh bướu cổ. Sức 
khỏe của con cũng ổn định. Con cảm ơn Cha luôn lắng 
nghe tiếng con cầu khẩn và cầu bầu cùng Chúa giúp 
con. Biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho gia đình 
con nhờ sự cầu bầu của Cha. Xin Cha đừng bỏ rơi gia 
đình con, mà hãy lưu lại với gia đình con, Cha nhé. 
 
N. ARBUCKLE – SAN JOSE, CA. 
Con cảm tạ Cha Bửu Diệp đã giúp con bán được nhà.  
 
T. TRAN – TUCSON, AZ 
Con của con đã được khỏi bệnh. Cháu nhờ uống nước 
lộc của Cha mà bệnh đã bớt rất nhiều. Gia đình con xin 
tạ ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT HÌNH NGƯỜI THÂN TRONG NHÀ CẦU NGUYỆN TBDF 

  

Ông Giuse 
PHẠM VĂN ĐẠT 

Sinh năm: 1916 
Mất ngày 1-7-1990 

 

Ông 
NGUYỄN NGỌC LINH 

Sinh năm: 1965 
Mất ngày 2-7-2017 

 

Bà Maria 
TRẦN ÁNH SƯƠNG 

Sinh năm: 1951 
Mất ngày 29-7-2016 

 

Bà Teresa 
NGUYỄN THỊ TÂN 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày 31-7-2014 

 

Bà Maria 
NGUYỄN BẠCH TUYẾT 

Sinh năm: 1939 
Mất ngày 2-7-2017 

 

Ông Peter 
NGUYỄN VĂN THÂN 

Sinh năm: 1919 
Mất ngày 3-7-2008 

 

Bà Agnès 
NGUYỄN THỊ HIÊN 

Sinh năm: 1912 
Mất ngày 3-7-1990 

 

Ông 
VÕ VĂN ĐỆ 

Sinh năm: 1914 
Mất ngày 4-7-1985 

 

Bà Maria 
TRẦN THANH MỸ  

Sinh năm: 1934 
Mất ngày 4-7-2015 

 

Ông Phero 
TRẦN XUÂN VẠN 

Sinh năm: 1930 
Mất ngày 5-7-1978 

 

Ông Giuse 
NGUYỄN VĂN BỬU 

Sinh năm: 1953 
Mất ngày 5-7-2008 

 

Ông Phero 
NGUYỄN NGỌC HOÀNH  

Sinh năm: 1923 
Mất ngày 7-7-1961 

 

Ông Giuse 
MAI VĂN BÈO 
Sinh năm: 1924 

Mất ngày 5-7-2014 
 

Bà Maria 
BÙI THỊ HOA  
Sinh năm: 1925 

Mất ngày 8-7-2015 
 

Ông Giuse 
NGUYỄN VĂN LƯỢC 

Sinh năm: 1919 
Mất ngày 8-7-2001 

 

Ông Phero 
NGUYỄN DOÃN THÁP 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày 11-7-1994 

 

Ông Guise 
TRẦN VĂN VẬN 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày 12-7-2011 

 

Bà Maria 
VŨ THỊ NHO 
Sinh năm: 1915 

Mất ngày 13-7-1991 
 

Ông Giuse 
NGUYỄN VĂN THI  

Sinh năm: 1912 
Mất ngày 13-7-1985 

 

 
Ông Giuse 

TRẦN THẾ HỢP 
Sinh năm: 1947 

Mất ngày 13-7-2011 
 

Ông Gioan Baotixita 
VŨ LÂM MỘC 
Sinh năm: 1930 

Mất ngày 15-7-2003 
 

Bà Maria  
TỪ THỊ LIÊNG  
Sinh năm: 1905 

Mất ngày 14-7-2005 
 

Bà Maria 
VŨ T. XUÂN 

Sinh năm: 1924 
Mất ngày 14-7-1986 

 

Ông Giuse Maria  
PHẠM VĂN IN  
Sinh năm: 1918 

Mất ngày 17-7-1997 
 

Ông Giuse 
PHẠM HỮU XƯỚNG  

Sinh năm: 1941 
Mất ngày 20-7-2003 

 

Bà Maria 
NGUYỄN KIM ÁNH  

Sinh năm: 1946 
Mất ngày 20-7-2018 

 

Ông Giuse 
NGUYỄN DUY NGHIÊU 

Sinh năm: 1928 
Mất ngày 21-7-2017 

 

Ông Đa Minh 
ĐINH VĂN CHỬ 

Sinh năm: 1917 
Mất ngày 23-7-1990 

 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ LA 

Sinh năm: 1910 
Mất ngày 24-7-1994 

 

Ông Dominico 
NGUYỄN NGỌC KHUÊ 

Sinh năm: 1915 
Mất ngày 27-7-1994 

 

Ông Dominico 
ĐẶNG KIM NĂM 

Sinh năm: 1957 
Mất ngày 28-7-2004 

 

Bà Maria  
NGUYỄN THỊ SÁU 

Sinh năm: 1923 
Mất ngày 28-7-1995 

 

Bà Ane 
VÕ THỊ VỌNG 
Sinh năm: 1910 

Mất ngày 29-7-2012 
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Buổi cầu nguyện tháng 6 – Cầu nguyện và chúc mừng những người cha nhân Father’s Day 
 
Tối ngày 6 tháng 6, 2019, hơn 180 người đã đến tham dự buổi cầu nguyện do Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) 
tổ chức định kỳ vào mỗi tối thứ năm đầu tháng. Tháng 6 có Ngày của Cha. Năm nào cũng vậy, Ban Tổ Chức Buổi 
cầu nguyện đều dành thời gian sau chương trình chính để chúc mừng những người đã, đang và sẽ làm cha. Ông 
John Nguyễn, Ban Điều hành TBDF nói: “Con không cha như nhà không nóc. Ngày của Cha giúp chúng ta nhớ lại 
công lao sinh thành dưỡng dục của người cha, người đã hy sinh hết lòng vì đàn con. Father’s Day là dịp để những 
người còn cha chạy về bên cha mà nói rằng: “Cha ơi, con yêu cha lắm.” Ngày hôm nay, chắc chắn chúng ta càng 
nhớ ơn người cha mà chúng ta chạy đến hằng ngày – Cha Trương Bửu Diệp. Ngài chính là người cha của mọi người, 
luôn yêu thương, chăm sóc bất kỳ khi nào chúng ta chạy đến với Ngài. Người cha thứ hai là Cha Linh Hướng Đinh 
Ngọc Quế, dù Cha tuổi già sức yếu, đi lại khó khăn, nhưng tinh thần của Ngài luôn hướng về cộng đoàn nhỏ bé 
Trương Bửu Diệp Foundation này trong mỗi buổi cầu nguyện.” 

Để bày tỏ tâm tình của người con với cha cũng như của người cha với con, hai thiện nguyện viên của TBDF là bé 
Kenneth Phùng và anh Trần Ngọc trình bày hai ca khúc ‘Tình Cha’ của Ngọc Sơn và ‘Con của cha ơi’ của tác giả 
Nguyễn Minh Cường. Đó là món quà mà TBDF dành cho những người cha nhân Father’s Day 2019. 
 
Dưới đây là một số hình ảnh của TBDF chúc mừng những người cha nhân Father’s Day 2019 tại Buổi cầu nguyện 
tháng 6 vừa qua. 
 
 
 

Ông John Nguyễn. (Hình: TBDF) 

 

Bé Kenneth Phùng. (Hình: TBDF) 

 

 
Anh Trần Ngọc. (Hình: TBDF) 

 

 
Chụp hình lưu niệm nhân Father’s Day. (Hình: TBDF) 
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  Một cuộc đổi đời: Kỳ cuối 
PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 
 
Trong một lần đến văn phòng Cha Diệp, tôi đã hỏi ý 
của Ban Điều Hành Trương Bửu Diệp Foundation 
(TBDF), cho phép tôi giúp những người lớn tuổi để họ 
có thẻ ACCESS mà sử dụng khi cần thiết. Ban Điều 
Hành TBDF đồng ý ngay. Vậy là trong buổi cầu nguyện 
tháng Bảy, 2018, anh John Nguyễn – BĐH TBDF thông 
báo cho mọi người về chương trình này để nếu ai cần 
thì tôi giúp. 
 
Sau đó, tôi đã giúp một số bác điền mẫu đơn, gọi 
phone đặt ngày hẹn để người của OCTA đến tận nhà 
đón họ lên văn phòng làm thẻ. 
 

 
 
Anh Tony Tran đang giúp một bác lớn tuổi điền đơn để làm 
thẻ ACCESS. (Hình: TBDF) 

 
Tính đến nay, tôi đã giúp được hơn 10 người làm thẻ 
bus ACCESS. Những người có thẻ rất vui vì được đưa 
rước tận nhà mà phí phải trả rất thấp. 
 

 
 

Trong hình: Bà Phượng Nguyễn – một trong những người 
được Tony Trần giúp làm thẻ ACCESS, đã đến dự buổi cầu 
nguyện tháng 11, 2018 bằng thẻ này. (Hình: TBDF) 
 

Những người già yếu phải đi bằng khung, hoặc ngồi xe 
lăn, cũng được xe đến tận nhà đón và đưa về.  
 
Người có thẻ muốn đi bất cứ đâu trong Quận Cam, chỉ 
cần gọi đặt trước 1 ngày. Khi đó sẽ có xe lớn đi đón. Dù 
chỉ có 1 người, họ vẫn đưa xe lớn đi. Nhưng nếu có 
chuyện đi gấp, và đi sau 5 giờ chiều, chương trình sẽ 
điều phối xe taxi Yellow cab (714) 999 9999 đi đón. 
 
Được Ban Điều Hành TBDF giao nhiệm vụ hướng dẫn 
và giúp người cao niên làm thẻ, nên bất cứ ai gọi phone, 
tôi đều hẹn ra văn phòng Cha Diệp để tôi gọi giúp lên 
văn phòng của OCTA. Cứ mỗi lần giúp được ai có thẻ là 
tôi vui lắm. 
 
Mang chứng bệnh động kinh từ nhỏ không chữa được, 
lại thêm những tai nạn bất ngờ ập xuống làm cho cơ 
thể tôi không được khỏe mạnh như mọi người, rồi lấy 
cô vợ cũng có cảnh đời bất hạnh không kém gì tôi, khiến 
đôi khi chúng tôi cảm thấy buồn tủi, tự ti. Nhưng từ 
ngày biết Cha Diệp, và được đến làm thiện nguyện ở 
văn phòng Cha, chúng tôi cảm thấy cuộc đời của mình 
có ý nghĩa hơn, có ích hơn. Cuộc sống của chúng tôi trở 
nên vui hơn, và bệnh tật cũng từ từ bớt dần. Chúng tôi 
tin rằng chính Cha Diệp đã thương, dẫn dắt chúng tôi 
tìm đến với Ngài, và thay đổi cuộc đời của chúng tôi. 

HẾT 
 
 
 
 
 

OC ACCESS là chương trình dùng thẻ đi xe bus của Sở 
Giao thông Quận Cam (Orange County Transportation 
Authority – gọi tắt là OCTA), phục vụ cho người tàn tật 
và người cao niên trên 65 tuổi với giá vé rẻ. Để ghi 
danh làm thẻ, người cao niên có thể gọi đến số 714-
560-5956 ext.#2 để lấy hẹn. 
 
Sau khi đánh giá về tiêu chuẩn, OCTA sẽ phê duyệt và 
người ghi danh được cấp số thẻ ACCESS (gọi là OC 
ACCESS ID). Người đã có thẻ, gọi số 877-628-2232 
mỗi khi cần sử dụng dịch vụ.  
 
Người cao niên hoặc thân nhân có thể doawload và in 
phiếu ghi danh làm thẻ và bản hướng dẫn dành cho 
người sử dụng thẻ đi bus từ website của OCTA: 
https://www.octa.net/Getting-Around/Bus/Access-
Service/Overview/ 
 
Theo OCTA, tại mỗi thành phố của quận Cam còn có 
chương trình chuyên chở phục vụ người cao niên là cư 
dân của thành phố đó. Vào website để biết thêm chi 
tiết. Ngoài ra OCTA còn có Chương trình y tế không 
khẩn cấp dành cho người cao niên. Để biết thêm thông 
tin và ghi danh cho chương trình, gọi số 714-891-9500. 

 
Theo OCTA 

 

https://www.octa.net/Getting-Around/Bus/Access-Service/Overview/
https://www.octa.net/Getting-Around/Bus/Access-Service/Overview/
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 
BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 4 THÁNG 7, 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 Foundation, Facebook: Truong Buu Diep, 

hoặc trên website: www.truongbuudiep.org 
Quý khách có thể book trước trên YouTube để được nhắc khi đến giờ phát hình. 

 
TV Show ‘ƠN CHA DIỆP’ được phát 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 10 giờ sáng đến 7 giờ tối - 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) 

 

 

 

 

 

 

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

 

Cần download tài liệu 
hình ảnh, sách, báo… 
về Cha Diệp và Hội: 

Xin Log-in vào trang web 
www.tbdf.org 

(Lưu ý: Nhớ ghi danh 
trước khi download) 

PHIẾU GHI DANH NHẬN BÁO ƠN LÀNH MIỄN PHÍ 

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