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TRUONG BUU DIEP FOUNDATION ® KỶ NIỆM 8 NĂM THÀNH LẬP 
(16 tháng 8, 2011 – 16 tháng 8, 2019) 

 

 
 

Ngày 16 tháng 8 năm 2019 Truong Buu Diep Foundation ® được tròn 8 tuổi. Sau 8 
năm hoạt động, đến nay đã có 648 người đến TBDF làm nhân chứng về ơn lành Cha 
Diệp, mỗi tháng có 3,086 tờ báo Ơn Lành được gửi đi toàn quốc, có 9,809 khách đã 
nhận thẻ TBDF, và 4,150 làm thẻ online. Buổi Cầu Nguyện mỗi thứ Năm đầu tháng 
có khoảng 150 người tham dự tại chỗ, và gần 3,000 người xem online trực tiếp. 
Chương trình YouTube/Truong Buu Diep Foundation đã có 19 ngàn subscribers với 
hơn 9 triệu view. Lứa tuổi xem nhiều nhất là 25-34 tuổi, chiếm 29,2% tổng số người 
xem. 
 
Những con số trên phần nào đã nói lên được sự linh thiêng của Cha Diệp. Nhờ Cha 
mà rất nhiều người tìm được sự bình an, thoát cảnh u sầu, tuyệt vọng. Cha Diệp trở 
thành chỗ dựa tinh thần cho mọi người không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo, 
hay sắc tộc, lãnh thổ.  
 
Rất nhiều vị khách có tâm tình giống nhau là mỗi lần có chuyện buồn, hay lo lắng 
thì họ lại chạy đến Cha để trút hết ưu phiền cho Cha, nhờ vậy mà thấy nhẹ trong 
lòng, đầu óc thanh thản, và đêm ngủ ngon giấc.  
 
Giới trẻ lần đầu đến với Cha thường là đi theo yêu cầu của gia đình, ông bà, cha mẹ 
hoặc vì tò mò. Đến khi vào thấy khung cảnh nhà nguyện thật ấm áp và trang nghiêm, 
đặc biệt khi đứng trước tượng Cha, các em có chung cảm xúc là tượng Cha thật 
sống động và gần gũi như người thật. 
 
Những khách ở xa biết Cha qua online, đều tìm dịp để ghé thăm Cha mỗi khi về 
California. Ấn tượng chung của mọi người là sự tiếp đón nhiệt thành, niềm nở của 
người trực văn phòng Cha, và khi vào Phòng cầu nguyện, đều cảm thấy ấm áp, bình 
yên với hai bức tượng Cha rất oai nghiêm và linh thiêng. Ai cũng thấy thoải mái vì 
tất cả sách, báo, hình Cha, nước, mọi thứ tại vp đều được biếu tặng.  
 
Niềm vui của Hội trong dịp kỷ niệm 8 năm thành lập càng lớn hơn khi thấy giới trẻ 
đến Cha ngày một đông. Đến năm thứ 8, số lượng người trẻ dưới 35 tuổi đã lên đến 
hơn 30% trong số khách thăm Cha. Đây chính là tương lai của TBDF khi thế hệ trẻ 
biết đến Cha để tiếp tục con đường mà Hội đang tiến bước: Đem bình an của Cha 
đến cho mọi người. 
 
Ước gì đến một ngày Cha được tuyên Thánh, thì niềm vui không chỉ của riêng người 
Công Giáo mà còn cho tất cả mọi người yêu mến và tôn kính Cha trên toàn thế giới. 
 Trương Bửu Diệp Foundation ® 

 

Ước Mong Văn Phòng 
Cha Diệp Sẽ 
Phát Triển Tốt Đẹp và 
Lâu Bền 
 
Đã có rất nhiều người có mặt 
tại văn phòng Trương Bửu Diệp 
Foundation ® từ những ngày 
đầu thành lập, và liên tục, đều 
đặn đến với Hội trong suốt tám 
năm qua. Trong số đó, nhiều 
người tham gia công tác thiện 
nguyện tại Hội. Điều gì đã 
khiến họ gắn bó với Hội lâu dài 
đến thế? Dưới đây là những lời 
chia sẻ, tâm sự của các vị 
khách, và những thiện nguyện 
viên của Trương Bửu Diệp 
Foundation với độc giả báo Ơn 
Lành. 
                         (Xem tiếp trang 2) 
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Ông bà Nguyễn Cường Thịnh và 
Nguyễn Xuân Hương – Anaheim, CA. 
 

 
 
“Chúng tôi là người Phật giáo, sang định cư tại Hoa Kỳ 
từ năm 1990 theo diện HO. Năm 2007, sau khi hai vợ 
chồng nghỉ hưu, chúng tôi từ Chicago, IL., liền chuyển 
sang sinh sống tại thành phố Anaheim, CA. 
 
Chúng tôi có nghe nói nhiều lắm về sự linh thiêng của 
Cha Trương Bửu Diệp. Ở bên Chicago, hầu như gia đình 
nhà người Việt Nam nào cũng thờ Cha, quán ăn hay nhà 
hàng nào cũng đặt hình Cha, báo chí cũng đăng rất nhiều 
lời cảm tạ từ những người được ơn của Ngài. 
 
Năm 2007 khi vợ chồng tôi xin housing, chúng tôi có cầu 
nguyện với Cha, xin Ngài cho chúng tôi được duyệt cấp 
housing sớm. Xin thế thôi, chứ chúng tôi biết xin housing 
phải chờ rất lâu, có khi cả chục năm. 
 
Năm 2012, khi đi ngang đường Euclid, thành phố Garden 
Grove, tôi thấy có văn phòng ghi tên Cha Trương Bửu 
Diệp mới mở, nên mạnh dạn bước vào. Tôi còn nhớ khi 
đó văn phòng Cha nhỏ lắm, chỉ đủ đặt mấy cái ghế cho 
vài người đến cầu nguyện, và hai pho tượng lớn của Cha. 
Vợ tôi nhìn Cha thì sợ, vì tượng Cha to cao như người 
thật. Sau đó chúng tôi ghé cầu nguyện với Cha thường 
xuyên, và thật tuyệt vời vì chính trong năm đó, chúng tôi 
được cấp housing.  
 
Tôi có người thầy giáo cũ sinh sống tại San Francisco, 
CA., cũng xin housing mà thầy đã chờ đợi lâu nhưng 
không thấy động tịnh gì cả. Khi biết chúng tôi được cấp 
housing quá nhanh, đã hỏi tôi ‘bí quyết’. Tôi trả lời luôn: 
Có gì đâu, thầy cứ đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp, 
mà phải của Trương Bửu Diệp Foundation ® trên đường 
Euclid à nhe, rồi cầu nguyện với Cha. Không ai ngờ rằng 
chỉ một tháng sau khi thầy đến văn phòng Cha, thầy 
được cấp housing. 
 
 

Từ khi được ơn Cha, hàng tháng chúng tôi đều ghé văn 
phòng Trương Bửu Diệp Foundation để cầu nghuyện, xin 
Cha giữ gìn cho vợ chồng chúng tôi được bằng an, khỏe 
mạnh. Năm nay chúng tôi đã 75 tuổi rồi. 
 
Suốt 8 năm qua, chúng tôi chứng kiến sự phát triển của 
Văn phòng Cha Diệp. Văn phòng Cha, nhất là phòng cầu 
nguyện ngày càng rộng rãi, khang trang, và được trang 
trí rất đẹp. Tôi nghĩ trên đất nước Hoa Kỳ này sẽ chẳng 
có được một văn phòng Cha Diệp nào đẹp đẽ và trang 
nghiêm hơn nơi này đâu.” 
 

Bà Vanalay Dương – Corona, CA. 
 

 
 
”Cách đây 8 năm, từ Corona, tôi có nghe ở thành phố 
Garden Grove mở văn phòng Cha Trương Bửu Diệp. Tôi 
mừng lắm, thế là bắt đầu từ đó, tuần nào tôi cũng đều 
ghé thăm Cha, và cầu nguyện với Cha. Gia đình tôi được 
ơn Cha nhiều lắm. Ơn lớn nhất là Cha đã cứu sống chồng 
tôi trong một ca đại phẫu thuật và giữ anh sống thêm 2 
năm nữa trước khi được về với Chúa. Anh không phải là 
người Việt Nam, và không theo đạo Công Giáo, nhưng vì 
được Cha cứu, anh đã theo đạo. Chồng tôi ra đi trong 
bình an, nhẹ nhàng. Với tôi, đó cũng chính là một ơn lành 
mà Cha Diệp đã cầu nguyện cho. 
 
Tôi sống ở xa văn phòng Cha, nhưng tuần nào cũng phải 
ghé Cha một hoặc hai lần. Không hiểu sao cứ vào cầu 
nguyện với Cha xong, khi bước ra, tâm hồn tôi cảm thấy 
rất yên bình, thoải mái, và cảm giác rất lạ mà chẳng đi 
đâu tôi có được cảm giác ấy, giống như được Cha an ủi, 
chở che vậy. Tôi mong ước văn phòng Cha được tồn tại 
mãi mãi để những người ở xa có chỗ đến mà cầu nguyện 
với Cha và được gần Cha hơn.” 
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Ô.B Tony Phạm và Phượng Lê - Santa Ana, 
CA. 

 

 
 
Thời gian đầu, tôi được giao nhiệm vụ làm xướng ngôn 
viên, đọc tin tức trên Radio. Sau này chúng tôi tham gia 
Ban Văn Nghệ và Ban Văn Khấn TBDF. Tám năm có qua 
biết bao nhiêu là kỷ niệm không thể nào kể hết. Chúng 
tôi rất thích Hội TBDF ở chỗ Hội không gây quỹ, hoạt 
động bất vụ lợi, Hội phục vụ cộng đồng là chính, nhằm 
đem Cha Diệp đến với nhiều người chưa biết đến danh 
Cha.” 
 

Ông Victor Duy Nguyễn – Inglewood, CA. 
 

 
 
“Nhà tôi ở cách văn phòng Cha Diệp 45 phút lái xe nếu 
không bị kẹt đường. Nhưng tôi không ngại đường xá xa 
xôi, mà đều đặn đến với Cha suốt 8 năm qua, kể từ ngày 
Hội thành lập. 
 
Vào Phòng cầu nguyện, tôi có cảm giác như có ai đó đang 
nói chuyện với mình. Nói ra chắc chẳng ai tin, nhưng thực 
tình tôi cảm giác như vậy, và thấy trong lòng rất ấm áp, 
thoải mái vô cùng. Tôi xin gì cũng được Cha cầu giúp. Ơn 
lớn nhất là tôi cầu cho con trai được trường ở gần nhà 
nhận. Cháu học không xuất sắc, vậy mà được trường tốt 
nhận vào học, mà trường ở cách nhà chỉ 40 phút lái xe, 
Tôi không phải là người Công giáo, nhưng rất thích và đi 
dự thường xuyên các Buổi Cầu Nguyện thứ Năm đầu 
tháng do Hội tổ chức.”  
 

Ông An Dương – Anaheim, CA. 
 

 
 
Những lúc rảnh rỗi tôi đều ghé qua thăm Cha và gặp các 
anh chị em thiện nguyện trong Hội. Tôi thích nhất là 
được làm thành viên trong Ban Văn Khấn TBDF. Kỷ niệm 
sâu sắc nhất trong suốt tám năm gắn bó với Hội là dịp 
giỗ Cha lần thứ 70. Lần đó, Hội đã phối hợp với Trung 
tâm Thúy Nga Paris By Night tổ chức thành công và gây 
ấn tượng không chỉ cho đông đảo người con yêu mến 
Cha Diệp. Qua chương trình này đã có thêm nhiều người 
biết đến Cha và chạy đến cầu nguyện với Cha.” 
 

Bà Vương Kim Chi – Costa Mesa, CA. 
 

 
 
Vợ chồng tôi luôn góp ý để hoạt động của Hội ngày càng 
tốt hơn. Mấy năm sau chồng tôi bệnh, một căn bệnh mà 
20 triệu người mới có 1 ca, nên tôi ít ra Hội hơn. Mỗi 
tháng tôi chỉ ra một lần vào Buổi Cầu Nguyện và được 
phân công đọc những lời xin khấn, cảm tạ mà mọi người 
gửi đến. Nhiều khi tôi xúc động, không cầm được nước 
mắt khi đọc những lời nguyện xin tha thiết gửi tới Cha, 
nhờ Cha cầu bầu. Ôi, cứ trước Buổi Cầu Nguyện là tôi lại 
nôn nao, mong chờ tới ngày, tới giờ được gặp Cha. 
Không biết nói điều này ra có lỗi với các Đấng Bề Trên 
hay không, chứ tôi tin Đức Mẹ và Cha Diệp hơn ai hết, 
một cách tuyệt đối luôn. Lý do là những gì tôi xin Đức 
Mẹ và Cha Diệp, tôi đều được như ý.  

 

“Vợ chồng tôi đã có mặt từ 
những ngày đầu trong 
nhóm họp bàn về việc 
thành lập Hội. Thực sự lúc 
đó tôi không biết Cha Diệp 
là ai, chỉ thấy nhiều người 
đặt hình Cha và thờ Cha thì 
cũng cầu nguyện với Cha.  

 

“Gia đình tôi nhận được ơn Cha 
Diệp 2 lần liên quan đến công việc 
làm ăn, nên tôi đã chia sẻ ơn để 
làm chứng cho Cha. Sau đó, tôi ghi 
danh làm tình nguyện viên cho Hội. 
Tôi thường có mặt để phụ giúp giữ 
gìn trật tự, dọn dẹp bàn ghế, đi lấy 
đồ ăn…trong những sự kiện lớn 
như Giỗ Cha, Sinh nhật Cha, ngày 
thành lập Hội, … 

“Tôi nhớ ngày đến với Hội 
chỉ có mấy chị em: chị 
Holly Phạm - Hội trưởng, 
một vài người nữa và tôi. 
Lúc đó tôi vẫn còn ở San 
Diego. 

Khi dọn nhà về Costa 
Mesa, tôi và chồng tôi đều 
đi dự các sinh hoạt của Hội 
như các buổi tập khí công, 
các events,…  
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Anh chị Lê Thanh Hải & Võ Thị Lệ Thu và cháu Anthony Lê – Renton, Washington 
“Có thêm nhà thăm viếng Cha Diệp ở Mỹ, thật là tiện đi lại” 
 

 
 
Anh chị Hải Lê - Thu Võ và cháu Anthony Le (Hình: TBDF) 
 
Năm 2006, sau khi bị hư thai lần thứ ba, chúng tôi về Việt Nam, xuống mộ Cha Diệp ở Cà Mau và khấn: “Cha ơi, 
nếu đẹp lòng Chúa, xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con có một baby. Cho dù con sanh ra đứa trẻ thế nào, con 
cũng đều nhận lãnh. Chúng con ở bước đường cùng rồi, bây giờ chạy đến Cha đây, nhờ Cha cầu bầu cho chúng 
con.” 
 
Lần đó vừa trở lại Mỹ thì tôi mang thai, và sanh được cháu Anthony nặng hơn 8 lbs, một cậu bé bình thường và 
khỏe mạnh. Chúng tôi rất hạnh phúc, và thường khấn với Cha là hàng năm đều đưa bé Anthony về Việt Nam để tạ 
ơn Cha vì Anthony là món quà Chúa ban cho gia đình tôi qua lời cầu bầu của Cha.  
 
Lần này chúng tôi đến cảm tạ ơn Cha và tiếp tục cầu nguyện thêm. Nếu nhận được ơn lành, gia đình chúng tôi lại 
xuống đây để tạ ơn Cha. Bây giờ biết văn phòng Cha ở Mỹ, thật là tiện đi lại.  
 
Bé Anthony Lê: Con 12 tuổi, con sẽ lên lớp 7 sau khi nghỉ hè. Năm nào con cũng được ba mẹ đưa về Việt Nam, 
xuống mộ Cha Trương Bửu Diệp và tạ ơn Cha. Con nói với Cha: “Con cám ơn Cha Diệp đã cầu bầu với Chúa cho 
con có mặt trên cõi đời này.” 
 
Con đi nhà thờ có thấy hình của Cha Diệp, nhưng đây là lần đầu tiên con được đến văn phòng Cha Diệp ở đây (Hoa 
Kỳ), chứ không phải ở Việt Nam. Vô phòng cầu nguyện, con nhìn thấy tượng Cha Diệp, nhưng con không sợ. Khi 
đó, mọi thứ trong đầu con biến mất, con chỉ tập trung mà cầu nguyện với Cha mà thôi. Mỗi khi con làm điều gì 
không đúng khiến cho ba mẹ buồn, con hay vô phòng của mình, hoặc tới chỗ nào không có ai, chỉ một mình con 
thôi, và con cầu nguyện. Khi đó con cầu nguyện với Chúa, với Cha Diệp để tăng sức mạnh cho con, và để con 
không có lì nữa, cho ba mẹ con vui.  
 
Anh Lê Thanh Hải: Chúng tôi biết Cha Trương Bửu Diệp từ lâu rồi, khi còn ở Việt Nam. Cách đây 2 năm, qua 
người em họ, tôi mới biết văn phòng Cha Diệp ở nam California. Tôi không nghĩ là có một Hội của Cha Trương Bửu 
Diệp ở Mỹ. Hôm nay đến tận nơi mới thấy văn phòng quá trang nghiêm và cảm giác nơi này linh thiêng lắm. Tuy 
vậy, không khí nơi này khác ở nhà thờ, giống như trong gia đình vậy.  
 
Từ nhỏ chúng tôi đã được cha mẹ dạy, cầu nguyện giống như tâm sự với Chúa. Cha Diệp nhờ quyền năng của 
Chúa, với tấm lòng thành, mình cũng cầu nguyện với Cha, tâm sự với Cha và nhờ Cha chuyển cầu.  
 
Đoan Nguyên (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

 

Chị Võ Thị Lệ Thu: Chúng tôi lập gia đình 
năm 1995 và rất mong muốn có con, 
nhưng cả ba lần mang thai tôi đều bị hư, 
dù bác sỹ kiểm tra và kết luận nói tôi 
không bị bệnh gì cả. Chúng tôi rất buồn.  
 
Tôi theo đạo chồng và khi theo đạo mới 
biết về Cha Trương Bửu Diệp. Chúng tôi 
được một bác đưa xuống thăm mộ Cha ở 
Tắc Sậy, Cà Mau. Lúc đó nhà thờ còn cũ 
lắm, chưa được xây mới và khang trang 
như bây giờ, đường đi xuống đó cũng khó 
khăn.  
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Xin hiệp thông với những lời Xin Khấn gửi đến từ xa 
 

 

  
 

J.T.V. DINH – GERMANY 
Thưa Cha, con bị bệnh nan y; anh rể của con ở Việt 
Nam mới bị tai biến đang nằm trong nhà thương; 
anh chị của con đang ở New Zealand cũng bệnh 
nặng. Xin Cha cầu bầu cho chúng con được nhận ơn 
chữa lành. Con cũng xin cho con gái của con thi đạt 
kết qủa tốt đẹp. Con xin phó thác mọi chuyện và cầu 
xin Cha giúp chúng con vượt qua mọi khó khăn trong 
lúc này. 
 
T. LE – HOUSTON, TX. 
Xin Cha cầu bầu lên Chúa cho con khỏi bệnh đau 
nhức, cho con sớm bán được tiệm và làm công việc 
mới mọi sự tốt đẹp. 
 
D. DANG – RIVERSIDE, CA. 
Con trai của con là N.T.P., 43 tuổi, có đứa con 5 tuổi 
mắc bênh tự kỷ. Cả tháng nay cháu thất nghiệp nên 
vợ chồng cháu ‘cơm không lành, canh không ngọt’. 
Kính xin Cha cầu bầu cho cháu sớm tìm được việc 
làm, ổn định cuộc sống để lo cho đứa con bị bệnh. 
Gia đình chúng con luôn trông cậy vào lời cầu bầu 
của Cha. 
 
H. NGUYEN – TAYLORS, SC. 
Thưa Cha, xin Cha cầu bầu cho mẹ con được nhận 
ơn chữa lành, cho con trai của con được ơn hoán cải, 
biết thức tỉnh và quay về với Chúa và Đức Mẹ. 
 
P. NGUYEN – FRANCE 
Con kính xin Cha thương giúp cho anh của con là 
N.V.T. thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo mà anh con 
đang mắc phải. 
 
A. NGUYEN – ALLENTOWN, PA. 
Thưa Cha, hiện nay chị của con đang bị bệnh nặng 
lắm. Xin Cha cầu bầu cho chị con về phần hồn cũng 
như phần xác. Con cũng xin Cha hoán cải tính tình 
cho chồng của con, để anh quảng đại, bao dung và 
hướng dẫn gia đình theo con đường tốt đẹp. Xin Cha 
giữ gìn gia đình con. 
 
U. HOANG – EL SOBRANTE, CA. 
Cha ơi, người ta đã lấy tế bào trong ngực của con đi 
làm xét nghiệm, xin đừng để đó là tế bào ung thư. 
Chồng con là Giuse N.T.H. đang đau đớn và nằm bại 
liệt trên giường. Xin Cha thương mà cầu bầu cho 
chúng con sớm nhận được ơn chữa lành. 
 
A. TRAN – AUSTIN, TX. 
Cầu xin Cha cho con bán được tiệm nails. 
 

T. NGUYEN – OKLAHOMA, OK. 
Xin Cha thương cho cháu N.N. có công ăn việc làm 
mới và được mạnh khỏe. Đó là một đứa con hoang 
đàng. Con làm mẹ đang rất đau khổ về N.N. lắm 
Cha ơi. 
 
H. HOANG – HOUSTON, TX. 
Lạy Cha, xin Cha giúp con tìm được việc làm trước 
khi con bị sa thải. Cha ơi, con rất lo sợ bị mất job, 
con lo mình sẽ không kiếm được việc làm mới, con 
lo đủ thứ vì con kém thông minh, hay bất cẩn, làm 
ở đâu cũng bị người ta ghét. Giờ con không biết 
phải làm nghề gì để sống nữa. Xin Cha giúp, dẫn 
đường chỉ lối cho con với Cha ơi. 
 
A. VO – LAS VEGAS, NV. 
Con cúi xin Cha ban phép lành cho gia đình con, cho 
chồng con khỏi bệnh ung thư, cho con hết đau nhức 
khắp cơ thể, và cho hai con trai của con hết bị đau 
lưng. 
 
TBDF-03680 
Thưa Cha, con xin gửi lời khấn, cho cháu K.V. hết 
đau đầu và sớm phục hồi trí nhớ, cho con gái K.N. 
hết bị hở van tim; và cho vợ chồng con hết bị đau 
cổ. 
 
H. NGUYEN – SUNRISE, FL. 
Cha ơi con gái của con đang bị rối loạn đầu óc, cháu 
học không được, mệt mỏi và hay nói chuyện một 
mình. Con thì bị bệnh mất ngủ 20 năm nay. Con gầy 
gò ốm yếu lắm Cha. Xin Cha cầu nguyện cho con và 
con gái con nhe Cha. 
 
T.N. – AUSTIN, TX. 
Cha ơi, bên phải ở cổ của con có một cái cục. Xin 
Cha cầu nguyện cho con, để cái cục đó biến mất. 
Công việc của con là may vá, mà mắt con lại có 
cườm, xin Cha cầu bầu cho con được ơn chữa lành. 
Con cũng xin Cha cho chồng con có giấc ngủ ngon; 
cho con gái của chúng con ngoan ngoãn, hiếu thảo, 
cho con trai của chúng con mạnh mẽ hơn, sống đạo 
đức.  
 
T. NGUYEN – OMAHA, NE. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho giấy tờ 
bảo lãnh của con gái con và chồng là N.D.Q. được 
mau chóng, tốt đẹp. Xin Cha cất bớt bệnh đau chân 
và bệnh sa tử cung cho con; và cho mọi người trong 
gia đình con được mạnh khỏe. 
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C. NGUYEN – SACRAMENTO, CA. 
Xin Cha cầu bầu lên Thiên Chúa Ngôi Hai, xin Lòng 
Thương Xót Chúa chữa lành cho Anna N.T.H. sinh 
năm 1942 mau khỏi bệnh. Hiện nay người bệnh đang 
bị lưỡi cứng đơ, không ăn, không uống gì được, hàng 
ngày phải bơm thức ăn thức uống trực tiếp vào bụng 
bằng ống nhựa. Khổ lắm Cha ơi. 
 
S. NGUYEN – GRAND PRAIRIE, TX. 
Thưa Cha, con có nhiều điều muốn cầu xin với Cha 
lắm. Xin Cha cho con của con sớm tìm được việc làm, 
cho cháu ngoại được chữa khỏi bệnh tim, cho con 
gái mua được nhà như ý, cho con trai mau có thẻ 
xanh, và con dâu bỏ được nạn cờ bạc và bạn xấu. 
 
T. NGUYEN – TACOMA, WA. 
Con trai của con lập gia đình với người khác đạo, 
cháu cũng cứng lòng quá Cha ạ. Cháu lập gia đình 5 
năm nay mà hiếm muộn, chưa có con. Nay con xin 
Cha cầu cùng Chúa để chúng nó giữ được hạnh phúc 
gia đình. 
 
C. NGUYEN – BROKEN ARROW, OK. 
Ba người trong gia đình con chuẩn bị thi quốc tịch, 
nhưng chúng con thật sự kém tiếng Anh quá. Kính 
xin Cha Trương Bửu Diệp luôn phù hộ và đồng hành 
cùng gia đình chúng con để kết quả thi quốc tịch của 
chúng con được tốt đẹp, và cho chúng con luôn sống 
hạnh phúc, an bình và thương yêu nhau. 
 
D. DANG – RENTON, WA. 
Thưa Cha, con nay đã già, chỉ có lời nguyện cầu cho 
con cháu sống có đức tin, may mắn có việc làm gần 
nhà. Xin cho con trong lúc tuổi già không bị vấp té, 
bệnh hoạn, đau đớn thân xác mà làm phiền và gây 
vất vả cho con cháu. 
 
T.D. HA – TUCSON, AZ. 
Thưa Cha, con bị bệnh về thính giác bên trái. 19 năm 
qua con không nghe được. Cha ơi, xin Cha cầu bầu 
cùng Chúa và Đức Mẹ cho con với. Con cũng xin cho 
em con là H.T.T.N. và anh con là H.D.T. bị bệnh câm 
điếc và bại liệt luôn bình an, chịu đựng được bệnh 
tật. 
 
H. PHAM – EASTON, MA. 
Gia đình con đang gặp phải khó khăn về nhà cửa, tài 
chính, xin Cha cầu thay nguyện giúp cho chúng con 
sớm vượt qua khỏi sự khó này. Xin Cha thương mà 
thay lòng đổi dạ cho con trai của con bớt nóng giận, 
cho con gái của con hết được bệnh bướu cổ phải 
mang trong người 8 năm qua. 
 
 

S. NGUYEN – CHERRY HILL. NJ. 
Thưa Cha kính yêu, con xin cầu nguyện cho tất cả 
mọi người trong gia đình con không ai bị đau ốm; cho 
ba mẹ con bớt bị căng thẳng và biết rằng con luôn 
giúp đỡ ba mẹ về tài chính, con muốn ba mẹ có thể 
làm được bất cứ điều gì họ muốn và luôn vui vẻ; cho 
chị gái D. của con sớm tìm được việc làm phù hợp với 
chị; cho S. không bị stress với những môn học khó 
khăn ở trường dược; cho S. sớm tìm được thầy thuốc 
có thể chữa cho cậu ấy bớt đau đớn. Riêng con, xin 
cho con sớm được thay đổi về vị trí để con có thể làm 
được nhiều việc hơn, lịch làm việc đều đặn hơn, và 
phù hợp với sức khỏe của con. 
 
T. TRAN - S. JORDAN, UT. 
Cha ơi, con bị đau mắt trái, mất thị lực. Xin Cha cầu 
bầu cho con sớm bình phục và tìm được công ăn việc 
làm mà phụ giúp gia đình về tài chính. 
 
K. HA – TUCSON, AZ. 
Thưa Cha, con và A. yêu nhau rất nhiều và mong sống 
cùng nhau mãi mãi. Xin Cha cầu nguyện cho ba mẹ 
con sớm chấp nhận anh ấy và ủng hộ cho cuộc hôn 
nhân của chúng con. Ba mẹ và chị gái của anh ấy hiện 
đang sống ở Mexico đang gặp khó khăn về tài chính, 
xin Cha giúp họ có cuộc sống thoải mái hoặc sớm đến 
sống cùng với chúng con để họ có cuộc sống tốt đẹp 
hơn. 
 
M. NGUYEN – MELROSE, MA. 
Cha ơi, cứu con mắt của con với, sao nó mờ quá Cha 
ơi. Con biết con là kẻ có tội, nhưng xin Cha khẩn cầu 
với Chúa dùm con, và cho gia đình các con cháu của 
con được bình an, mạnh khỏe; cho con mua và bán 
được nhà được mau chóng. 
 
H.L. NGUYEN – VANCOUVER, WA. 
Con cầu xin Cha thương ban cho chúng con được 
khỏe mạnh, bình an; xin Cha Thánh hóa cho con cái 
chúng con biết chăm chỉ học hành, đừng ham chơi 
game, và xin cho con biết sống bác ái, thương tha 
nhân. 
 
D. LE – SAIGON, VIETNAM 
Con xin Cha cầu bầu cùng Thiên Chúa Toàn Năng cho 
con trai của con là L.D.T. biết ăn năn từ bỏ con đường 
cờ bạc, biết chăm sóc bản thân và lo cho con cái. 
 
L. HOANG – EVANSTON, IL. 
Con xin khấn Cha Thánh cho hai con trai của con được 
mạnh khỏe, và cho chú của hai cháu được gặp đúng 
thuốc mà chữa lành bệnh ung thư 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: 

 M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Thưa Cha, sau khi cầu nguyện với Cha, con đã không 
còn dùng máy thở oxygen cả tháng nay mà thấy 
khỏe dần, bớt bị làm mệt. Kính xin Cha tiếp tục cầu 
bầu lên Đấng Tối Cao cho con sớm được bình phục 
hoàn toàn. Con xin tạ ơn Cha. 
 
K. NGUYEN – LAFAYETTE, LA. 
Xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho 
gia đình con được bằng an, và công việc đạt kết quả 
tốt đẹp. 
 
L. NGUYEN – ALPHARETTA, GA. 
Nhờ có Cha nên mọi chuyện tưởng như bế tắc của 
chúng con được xoay chuyển theo đúng ý nguyện. 
Gia đình chúng con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
B. TRAN – SAN JOSE, CA. 
Thưa Cha, con đã lấy được giấy tờ làm việc; con 
cũng kiếm được chỗ làm việc thuận lợi; thi đỗ được 
bằng hành nghề; N. và gia đình được hạnh phúc, 
bình yên. Con xin cảm tạ Cha. 
 
H. HUYNH – LOS ANGELES, CA. 
Gia đình con mới có cháu ngoại đầu tiên rồi Cha ơi. 
Con cũng mới tìm được cái bóp bị mất. Con xin cảm 
ơn Cha vì cầu bầu cho chúng con. 
 
THAO – TBDF # 08206 
Con xin cảm tạ vì lời cầu bầu linh thiêng của Cha lên 
Đấng Toàn Năng để mẹ con và con được nhận ơn 
chữa lành, cũng như gia đình con luôn được che chở.  
 
T. TRINH – FREDERICK, MD. 
Cha đã cầu bầu giúp cho gia đình con được nhiều ơn 
lành, cho chúng con mạnh khỏe và làm ăn rất tốt. 
Con xin cảm tạ Cha nhiều. 
 
H. THAN – LITTLETON, CO. 
Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con mổ chân được 
mọi sự bình an. Nay con đỡ nhiều lắm rồi Cha ạ. 
 
A.M. BUI – TALLAHASSEE, FL. 
Kính tạ ơn Cha đã cầu bầu lên Chúa, Mẹ Maria và 
Thánh cả Giuse ban cho chúng con được mọi điều 
chúng con cầu xin. Tạ ơn Cha. Nhờ Cha mà Chúa đã 
nhậm lời chúng con. 
 
T. LE – S. JORDAN, UT. 
Nhờ lời cầu xin của Cha mà gia đình con được sống 
bình yên và mạnh khỏe. Con xin cảm ơn Cha. 
 

H. DUONG – LOWELL, MA. 
Con vô cùng cảm tạ Cha đã thương mà cầu nguyện 
cho con, để con có được như ngày hôm nay.  
 
C. TRAN – COLUMBUS, GA. 
Con đã cầu nguyện với Cha, và đã 4 lần con được 
ơn Cha. Gần đây nhất là hồi tháng năm, 2019, mọi 
việc của con đã hoàn tất tốt đẹp đến không ngờ. Con 
xin cảm tạ ơn Cha. 
 
N. NGUYEN – WEST VALLEY, UT. 
Cha ơi, con đã xin Cha cầu bầu cùng Chúa, ban ơn 
cho chị bạn của con vượt qua cơn đại phẫu thuật 
bướu não. Nay ca mổ đã thành công. Con xin tạ ơn 
Cha đã chuyển cầu ý nguyện của con lến Đấng Tối 
Cao. 
 
T. NGUYEN – TBDF # 09637 
Cảm tạ ơn Cha đã cho ba của con được về đây – Nhà 
Cầu Nguyện của TBDF, để con có cơ hội đến mà cầu 
nguyện cho ba con thường xuyên hơn.  
 
A. QUACH – ALHAMBRA, CA. 
Con xin thành thật cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp đã 
phù hộ cho chị vợ con là K.Y. được thuận lợi, không 
có gì trở ngại trong tiệm nails.  
 
P. CHAU – ROUND ROCK, TX. 
Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, cảm ơn Cha Trương Bửu Diệp 
vì qua lời cầu bầu của Cha lên Chúa, Mẹ, mà con 
thoát được cơn đau gan nguy hiểm. 
 
H. NGUYEN – CHICAGO, IL. 
Từ trước đến nay mỗi khi con đau bệnh và cầu 
nguyện với Cha thì đều được Cha cầu thay nguyện 
giúp lên Chúa để con được gặp thầy gặp thuốc và 
khỏi bệnh. Nay con xin dâng bó hoa cảm tạ ơn Cha. 
 
L. MAI – WEST SPRINGFIELD, MA. 
Cha ơi, gia đình em ruột của con sắp được qua Mỹ 
rồi. Cháu của con cũng được mãn tù và từ bỏ được 
ma túy. Con liên lỉ cầu nguyện với Cha và nay đã 
nhận được ơn. Con xin hết lòng tạ ơn Cha. 
 
T. NGUYEN – GARLAND, TX. 
Mẹ con mới bị stroke hồi tháng 6 vừa qua. Con đã 
cầu nguyện với Cha và xin nước lộc của Cha cho mẹ 
con uống. Nay mẹ con đã đỡ nhiều, mẹ con có thể 
lần chuỗi, đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót, mẹ con 
đã tự mình xúc cơm ăn, tự thay quần áo và đi lại 
được 20 phút. Con xin tạ ơn Cha. 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT HÌNH NGƯỜI THÂN TRONG NHÀ CẦU NGUYỆN TBDF 

  Ông Giuse 
VÕ DUY THÀNH 
Sinh năm: 1957 

Mất ngày 3-8-2015 
 

Chị Agnes Monique 
LAI THỊ THANH THÚY 

Sinh năm: 1963 
Mất ngày 8-8-1979 

 

Bà Martha 
VÕ XƯA 

Sinh năm: 1917 
Mất ngày 4-8-1993 

 

Bà Rosa-Maria 
VŨ THỊ NGA 

Sinh năm: 1923 
Mất ngày 10-8-2008 

 
Bà Catarina 

NGUYỄN THỊ THUYÊN 
Sinh năm: 1927 

Mất ngày 13-8-2012 
 

Ông Gioakim 
NGUYỄN THÔNG 

Sinh năm: 1963 
Mất ngày 15-8-1986 

 
Bà Maria 

ĐỖ THỊ LAN 
Sinh năm: 1919 

Mất ngày 15-8-2015 
 

Bà Maria 
ĐOÀN NHÀN 

Sinh năm: 1930 
Mất ngày 16-8-2014 

 Anh Giuse 
STEVE TRẦN 

Sinh năm: 1982 
Mất ngày 23-8-2014 

 Ông 
TRẦN HUY HINH 

Sinh năm: 1936 
Mất ngày 26-8-2009 

 

Anh Raphael 
LAI THANH TÀI 
Sinh năm: 1967 

Mất ngày 8-8-1979 
 

Ông Dominico 
PHẠM VĂN THIỆN 

Sinh năm: 1950 
Mất ngày 9-8-1988 

 
Ông Đa Minh 

LÊ VĂN NGÔN 
Sinh năm: 1913 

Mất ngày 13-8-1992 
 

Ông Mathew 
NGUYỄN NĂNG KHOÁT 

Sinh năm: 1942 
Mất ngày 13-8-2017 

 
Ông Phero 

NGUYỄN QUỐC VIỆT 
Sinh năm: 1954 

Mất ngày 14-8-1996 
 

Ông Đa Minh 
ĐINH QUANG HẠNH 

Sinh năm: 1917 
Mất ngày 14-8-2004 

 
Ông Andre 

NGUYỄN THỊNH 
Sinh năm: 1916 

Mất ngày 15-8-2008 
 

Ông Gia-cô-bê 
NGUYỄN VĂN LỢI 

Sinh năm: 1941 
Mất ngày 15-8-1968 

 
Bà Anna 

VŨ THỊ BẢO 
Sinh năm: 1926 

Mất ngày 15-8-2016 

 Ông Phero 
TRẦN VĂN THANH 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày 17-8-2018 

 Ông Đa Minh 
NGUYỄN TẤN SIÊU 

Sinh năm: 1909 
Mất ngày 25-8-2002 

 

Ông Phero 
NGUYỄN KHA 
Sinh năm: 1958 

Mất ngày 31-8-2016 

 

Ông Giuse 
KHỔNG ĐÀO 

Sinh năm: 1943 
Mất ngày 15-8-2010 

 Bà Anna 
PHẠM THỊ NỞ 
Sinh năm: 1915 

Mất ngày 20-8-2004 

 Ông Phước Hảo 
NGUYỄN VIỆT HIỀN 

Sinh năm: 1937 
Mất ngày 25-8-2015 

 

Bà Mary 
PHẠM NGUYỄN HUỆ 

Sinh năm: 1938 
Mất ngày 31-8-2010 

 

Bà  
GIANG KIỀU 

Sinh năm: 1915 
Mất ngày 30-8-2017 

 

Ông Louis 
NGUYỄN MỸ THIỆN 

Sinh năm: 1966 
Mất ngày 27-8-2015 

 

Bà Rosa 
NGUYỄN BÁU 
Sinh năm: 1934 

Mất ngày 29-8-2009 

 

Bà Teresa 
NGUYỄN THỊ LỄ 
Sinh năm: 1927 

Mất ngày 7-8-2018 
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Chụp hình lưu niệm nhân Father’s Day. (Hình: TBDF) 

Em Nguyễn Phước Ân, Saigon, Việt Nam: 
“Cha Diệp Là Người Thân Thiết Để Con Thủ Thỉ, Tâm Tình” 
 

 
 
Việc con được vào trường chuyên, con nghĩ một phần do con cố gắng, một phần lớn là niềm tin của con đối với sự 
linh thiêng của Cha Diệp, nên con mới được Cha phù hộ. 
 
Con mới biết về Cha Diệp được 2, 3 năm nay thôi. Con thấy những ai khi có chuyện gì trong cuộc đời thường tìm 
đến những nơi mà họ tin tưởng để cầu nguyện như đi chùa, hay đi nhà thờ. Còn con thì tìm đến Cha. Gia đình con 
không theo đạo gì hết, nhưng vì trong gia đình họ hàng của con nhiều người được ơn Cha và kể lại những câu 
chuyện ơn lành ấy cho con nghe, nên con tin rằng Cha cũng sẽ phù hộ cho con. Ba mẹ con cũng rất tin tưởng nơi 
Cha. Lần này con được sang Mỹ chơi trước khi nhập học. Tình cờ đi trên đường Euclid thấy có văn phòng Cha 
Trương Bửu Diệp, gia đình con tắp vào để tạ ơn Cha. Con nghĩ đây là một cơ duyên, vì con không hề biết ở bên 
Mỹ cũng có văn phòng Cha Diệp.  Niềm tin rất quan trong trong cuộc sống, giúp mình có động lực thúc đẩy để 
mình làm được những điều hữu ích, sống tốt lành. Với các bạn trẻ, nếu có thể nói một điều, con khuyên các bạn 
hãy tin tưởng vào Cha Diệp, thì sẽ nhận được ơn lành.  
 
Bảo Khôi (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

Con vừa trải qua kỳ thi chuyển cấp từ cấp hai lên cấp ba. Nguyện 
vọng của con là vô được trường Phổ thông năng khiếu, là một 
trường chuyên ở Việt Nam rất lớn. Để vào được trường này rất 
khó, nên con cảm thấy chưa tự tin lắm. Con có nghe mọi người 
nói về Cha Trương Bửu Diệp thường ban ơn và cầu nguyện cho 
mọi người, nên con đã tìm hiểu về tiểu sử của Cha. Con cũng được 
ba mẹ cho đi xuống Bạc Liêu, nơi có mộ của Cha, và cầu nguyện 
với Cha.  
 
Hôm xuống mộ Cha, con cảm thấy Cha là người rất thân thiết, để 
con có thể thủ thỉ, tâm tình và nói lên ước vọng của mình. Con 
nghĩ là Cha đã nghe được lời con khấn nguyện, Cha đã phù hộ 
cho con, nên con đã toại nguyện là vào được trường như con 
mong ước.  
 

Bà Susan Yao – Westminster, CA.  
“Cháu Gái 6 Tuổi Dạy Tôi Cách Cầu Nguyện Với Cha Diệp” 
 

 
 
 
 
 
 

Đầu gối tôi bị méo và đau mấy năm nay. Tôi đau lắm, 
đau không chịu nổi nên đi đứng khó khăn và không 
bình thường được. Bác sỹ khám và yêu cầu mổ đầu 
gối cho tôi. Nghe tới mổ xẻ thì tôi lo lắng lắm. 
 
Vào đúng ngày hẹn, lúc 7 giờ sáng khi tôi đã sẵn sàng 
để đi mổ, thì nghe đứa cháu nội gái, 6 tuổi, hỏi: “Bà 
nội đi đâu đấy?” Tôi trả lời: “Bà nội đi mổ đầu gối 
cháu ạ.” Cháu nghe vậy liền nói với tôi hãy cầu 
nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. 
 
Cháu gái tôi theo đạo Công giáo bên nhà ngoại, còn 
tôi là người Phật giáo, đâu có biết cầu nguyện gì đâu. 
 

(Xem tiếp trang bên) 
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“Cháu Gái 6 Tuổi Dạy Tôi Cách Cầu Nguyện Với Cha Diệp” (Tiếp theo) 
 
Cháu tôi bày: “Bà nội làm dấu giống con nè: Nhân danh Cha và con, và Thánh Thần. Amen. Xong bà nội nói: Cầu 
xin Chúa, Đức Mẹ và Cha Trương Bửu Diệp cho con tai qua nạn khỏi, cho con mau lành bệnh. Đó, bà nội cầu nguyện 
như vậy nhe.” 
 
Tôi làm theo cháu, xong bố nó chở tôi đi đến nhà thương để mổ. Trên xe, tôi niệm Phật, và cũng có nhẩm đi nhẩm 
lại lời cháu dạy cách cầu nguyện. Tới nhà thương, lúc người ta vô nước biển, thử máu và làm dấu cái chân phải mổ, 
tôi lại cầu nguyện với Chúa, Đức Mẹ và Cha Diệp. Tự dưng tôi cảm thấy an tâm, không còn cảm giác sợ như trước, 
cho đến khi tôi được đẩy vào phòng mổ và mê đi. Hơn 1 tiếng sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy không đau đớn gì hết. Qua 
3 ngày nằm ở nhà thương, tôi được chuyển sang khu tập vật lý trị liệu. Tôi tập được hơn một tháng thì đi đứng trở 
lại bình thường. Rồi tôi đi làm lại. 
 
Nhưng một hôm lúc đang ở chỗ làm, tôi thấy đau phía trên đùi bên chân đã mổ. Tôi đến gặp bác sỹ. Ông ta khám 
và nói tôi phải mổ nữa vì cái dĩa đệm đã bị mòn rồi. Nghe mổ nữa tôi sợ quá, vì mới mổ được có 7 tháng thôi. 
 
Đứa cháu gái 6 tuổi và mấy chị em nó hay đến văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid để cầu nguyện. Mấy đứa nói 
với tôi rằng chúng xin gì cũng được. Thấy bệnh tình của mình căng quá, tôi cũng thử đến văn phòng Cha mà cầu 
nguyện. Vô khấn Cha, tôi xin kỳ này mổ được tai qua nạn khỏi, rồi xin nước lộc của Cha về uống. Hôm đó tôi xin 3 
chai nước, tôi uống 1 chai, ngày hôm sau uống 1 chai. Còn 1 chai tôi để dành tới ngày mổ phải nhịn đói, chỉ uống 
nước, và tôi chỉ uống nước lộc của Cha thôi.  
 
Đến nay tôi đã mổ được 3 tháng, cảm thấy khỏe mạnh và đi đứng bình thường. Hôm nay sức khỏe đã hoàn toàn 
bình phục, tôi đến để tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cảm ơn Cha Diệp. Chị sui của tôi có tặng tôi kinh về Cha Diệp để tôi đọc 
hàng ngày. Tôi là người Hoa, nhưng từ khi được ơn Cha lần đầu tôi đã rất tin tưởng nơi Ngài, vì thế bây giờ ngày 
nào tôi cũng đọc kinh và cầu nguyện với Cha, và tôi tin Cha luôn theo mà độ trì cho tôi.  
 
Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

Trích lá thơ chia sẻ ơn lành của Ông Rao Trần gửi đến từ Houston, Texas 
 
“…..Gia đình chú Rao Trần được Cha Diệp cầu bầu cùng Chúa thương 
xót ban rất nhiều ơn lành, phần hồn và phần xác. Chú bị mổ tim thay 4 
ống dẫn máu bị nghẹt 2 ống 94%, 1 ống nghẹt 71%, ống thứ 4 nghẹt 
74%. Bác sỹ nói người ta nghẹt một ống đã đủ chết, mà chú bị nghẹt cả 
4 ống dẫn máy mà bị xỉu rồi tỉnh lại thì đúng là nhờ Ơn Trên. Đúng như 
vậy, vì ở nhà cũng như trên xe của chú đều có hình ảnh Cha Diệp, nên 
chú luôn luôn tin tưởng và phó thác vào Cha, xin Cha chuyển cầu cùng 
Chúa ban nọi ơn lành hồn xác cho gia đình chú. 
 
Ca mổ tim của chú kéo dài 7 giờ đồng hồ. Bác sỹ chuyên khoa cắt trái 
tim của chú rồi bỏ ra ngoài cái thau có chất hóa học bảo quản. Sau đó 
họ nối các mạch máu và bỏ quả tim lại vào lồng ngực của chú. Ca mổ 
đã được một năm. Bây giờ chú khỏe hẳn rồi. Tạ ơn Chúa. 
 
Vừa đây vào hôm thứ hai, mồng 10 tháng 6 năm 2019. Vợ chú lái xe đi 
làm, đang chạy thì bị một xe khác vượt đèn đỏ, đâm vào cửa xe của vợ 
chú bên tay lái. Xe của vợ chú bị hư hỏng hoàn toàn cái cửa xe, nhưng 
vợ chú thì không bị hề hấn gì, vì trên xe của vợ chú có hình Cha Diệp. 
Ngài đã che chở vợ chú. Chú xin cảm ơn Ngài. May lắm, khi xảy ra tai 
nạn có một xe cảnh sát chạy sau xe vợ chú, và nữ cảnh sát ấy đã làm 
chứng toàn bộ sự việc.” 
 

 

Hình chụp lại lá thơ của Ông Rao Trần 
gửi đến Trương Bửu Diệp Foundation. 
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 
BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 1 THÁNG 8, 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) 

 

 

 

 
 

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) 

GIỚI THIỆU TBDF SOCIAL MEDIA 

Những thông tin mới nhất về hoạt động của Trương Bửu Diệp Foundation ® sẽ được phát trên:  

         

 

 

            

Website: 
www.truongbuudiep.org 

Hoặc www.tbdf.org 
 

Facebook: 
Truong Buu Diep 

 

Google: 
Truong Buu Diep Foundation 

(TBDF) 
 

Instagram: 
tbdf123 

Truong Buu Diep Foundation 
 

Twitter: 
TBDF 

Pinterest: 
Truong Buu Diep Foundation 

Yelp: 
Truong Buu Diep 

 

YouTube: 
Truong Buu Diep Foundation 

http://www.truongbuudiep.org/
http://www.tbdf.org/
http://www.tbdf.org/
http://www.truongbuudiep.org/
http://www.tbdf.org/
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TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION ®  
14231 Euclid St. STE E 103-105 
Garden Grove, CA 92843 – 4986 
Office: (714)537 8159. Cell: (714)362 6608 
Email: info@truongbuudiep.org 
Web: www.truongbuudiep.org  
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Kỷ niệm 8 năm thành lập Trương Bửu Diệp Foundation ® 
(16 tháng 8, 2011 – 16 tháng 8, 2019) 

 

8th Anniversary Truong Buu Diep Foundation ® 
(August 16, 2011 – August 16, 2019) 

 

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

