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

TRONG SỐ NÀY 

 

 

 

“ĐEM BÌNH AN CỦA CHA ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI” 
 
Trương Bửu Diệp Foundation ® vừa kỷ niệm 8 năm thành lập trong tháng 8 vừa qua 
(8/16/2011 - 8/16/2019). Sau 8 năm, có 3 điều đáng ghi nhớ: 1) Giới trẻ đến thăm 
Cha ngày càng đông, chiếm 30% trong tổng số khách thăm viếng. 2) Có 668 người 
làm nhân chứng ơn lành. Và 3) Trong số 72 Thiện Nguyện Viên của TBDF, hầu như 
ai cũng đã nhận được ơn qua lời cầu bầu của Cha. 
 
Kỷ niệm 8 năm thành lập Hội, kính xin Cha Trương Bửu Diệp luôn phù trợ chúng con 
trong ý nguyện ‘Đem Bình An của Cha Đến Cho Mọi Người’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chụp ảnh lưu niệm trong ngày Sinh nhật Hội. 
Hình: TBDF. 
 

CHỊ CHÂU PHẠM – 
MACON, GA.: “TÔI HY 
VỌNG SẼ ĐƯỢC LÀM 
CHỨNG CHO CHA NHIỀU 
HƠN” (T. 3) 
 
NHỮNG LỜI XIN KHẤN 
& CẢM TẠ GỬI ĐẾN TỪ 
XA 
(T. 4,5,6) 
 
CẦU NGUYỆN CHO 
NHỮNG NGƯỜI MẤT 
TRONG THÁNG CHÍN 
(T. 7) 
 
ƠN LÀNH MÙA LỄ  
(T. 8,9,10) 

Số 91 
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2019 
K ính B iếu 

 

 

Nghe tin, tôi mừng quá, liền chạy vào bàn thờ tạ ơn Cha, và 
hứa với Cha là sẽ lấy phép để sang California làm nhân chứng 
cho Cha vào năm sau, là năm 2019. 
 
Đầu năm 2019, gia đình tôi mua vé để cả ba người chúng tôi 
cùng qua California vào tháng 6. Nhưng tới tháng 5 thì chồng 
tôi phải mổ khớp gối. Mổ xong anh ấy rất đau đớn. Tôi lại nói 
chuyện với Cha: “Cha ơi, chồng con đau thế này, làm sao đi 
qua California mà làm chứng cho Cha như lời hứa được. Nếu 
Cha thương, xin Cha cho chồng con bớt đau, để nếu anh 
không đi được thì hai mẹ con con cũng có thể yên tâm để 
anh ở nhà mà đi.”                              

(Xem tiếp trang bên) 
 

 

Bà Hương Boltjes – Sioux City, Nebraska: 
“Chuyện Lớn Chuyện Nhỏ Gì Tôi Cũng Xin Cha” 

 
Chồng tôi làm công việc rất nặng, khó và gặp nhiều áp lực mấy chục năm nay. Từ 9 năm qua, chồng tôi xin chuyển sang 
công việc khác nhẹ nhàng hơn để không ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng lần nào nộp đơn cũng bị từ chối. Năm ngoái tôi 
buồn quá, nên đã cầu xin Cha Trương Bửu Diệp, nhờ Cha cầu bầu cho chồng tôi được thuyên chuyển công việc. Khoảng 
một tháng sau trong hãng thông báo một vị trí mới và kêu chồng tôi lên, giao cho chồng tôi. Vị trí này cao hơn vị trí của 
chồng tôi, công việc nhẹ nhàng hơn, và không nhiều áp lực.  
 

Bà Hương Boltjes, và con trai Alex Boltjes. Hình: TBDF 
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“Chuyện Lớn Chuyện Nhỏ Gì Tôi Cũng Xin Cha” (tiếp theo) 
 
 
Tôi mới cầu nguyện với Cha được 2 tuần thì anh ấy giảm đau thấy rõ. Qua tuần thứ ba, thứ tư, chồng tôi đau 
nhức 10 phần, chỉ còn 2 phần. Tôi mừng quá. Mẹ con tôi hôm nay có mặt nơi đây là để cám ơn Cha và cũng xin 
Cha độ cho chồng tôi lành hẳn để anh có thể đi đứng bình thường và trở lại công việc mà anh yêu thích. 
 
Con trai tôi là Alex Boltjes, học ngành y. Năm thứ nhất cháu học khá lắm, 2 năm sau vì ham vui nên sự học giảm 
sút. Đến khi thấy kết quả quá kém, con trai tôi rất buồn, rồi lâm bệnh. Lúc đó cháu hay run sợ, không muốn gặp 
gỡ ai cả, giống như bị trầm cảm vậy. Alex phải uống thuốc bác sĩ cho mỗi ngày một viên, mà bệnh vẫn chưa 
bớt. Năm ngoái tôi đưa cháu về Việt Nam thăm mộ Cha. Khi đó tôi vái xin Cha cầu nguyện giúp cho Alex không 
phải uống thuốc nữa và mau chóng mạnh khỏe để học hành tốt trở lại. Trở về Mỹ, chỉ khoảng 4 tuần thôi là 
bệnh của Alex bớt hẳn. Cháu không phải uống thuốc nữa. 
 
Năm học vừa rồi, con trai tôi chuẩn bị đi học, tôi tính lên nộp tiền cọc để thuê phòng trong ký túc xá cho Alex 
thì nhận được giấy báo của trường gửi về nhà nói gia đình cho cháu nghỉ 1 năm, vì sợ cháu học không nổi. Nhận 
được thơ, Alex buồn lắm, vì cháu đã đỡ bệnh rồi và muốn trở lại trường. Bạn bè Alex biết chuyện, khuyên con 
tôi nộp đơn vào trường khác cũng ở Sioux City. Alex nghe theo. Tôi lại cầu nguyện với Cha, xin cho cháu được 
đi học lại, vì trường này khó vô hơn trường trước nhiều, và ở gần nhà chứ không xa như trường cũ. Thật không 
ngờ, Alex được nhận.  
 
Sau đó Alex tâm sự với tôi: “Mami, con cầu nguyện với Cha Diệp đấy. Con nói với Cha là con nghỉ học trường 
kia, giờ con không biết học ngành gì, tương lai con ra sao, con hết đường tính rồi, nhờ Cha tính cho con.” May 
mắn hơn nữa, trường mới chấp nhận điểm ba năm trước của Alex và cho con tôi tiếp tục học năm thứ tư. Chắc 
chắn chỉ có Cha mới làm được điều đó cho con trai tôi mà thôi. 
 
Tôi biết Cha Diệp trước khi đi Mỹ. Tôi có xuống mộ Cha rồi, nhưng lúc đó không có tin. Tháng 4, 2014, khi gia 
đình tôi còn gặp nhiều trắc trở, tôi muốn xuống mộ Cha Diệp để cầu xin, nhưng về Việt Nam thì tốn nhiều tiền, 
phải lấy phép nữa, nên rồi rầu quá. Tôi ngồi suy nghĩ:“ Ước gì ở bên Mỹ mà có nhà cầu nguyện Cha Diệp, mình 
sẽ kêu chồng mình, con mình lái xe chở tới, chứ về Việt nam thì khó khăn quá.” Tôi chỉ nói một mình như vậy 
chứ không khấn vái gì cả, vậy mà Cha cũng nghe được. Khoảng 2 ngày sau đó, tôi lên YouTube thì bỗng thấy 
hình Cha Diệp, mà bên dưới có địa chỉ nữa. Tôi liền gọi chồng tôi tới. Chồng tôi xem và nói: “Ồ, đó là văn phòng 
của Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) ở bên California đó.” Tôi quá vui mừng, liền lấy giấy bút để viết lại địa 
chỉ của Hội TBDF. Tháng 6, 2014, gia đình tôi lái xe từ Nebraska sang California. Chồng tôi lái, còn tôi thì ngồi 
nói với Cha:” Cha ơi, tụi con không rành đường, Cha cho chúng con đi tới nơi về tới chốn nhe Cha.” Lần đó, Cha 
dẫn đường cho chúng tôi một cái vèo là vô tới đúng văn phòng của Cha luôn. Từ đó đến nay, tôi đã qua thăm 
Cha được 3 lần.  
 
Từ ngày đến được với Cha, những gì tôi xin đều được Cha cầu thay nguyện giúp lên Đấng Tối Cao. Ví dụ năm 
2016 tôi bị đau đầu gối tới mức không đi được, đang ngồi mà ai bấm chuông là đứng lên không nổi vì đau gân 
ở chân và lưng dữ lắm. Bác sĩ cho tôi đi tập vật lý trị liệu mà tôi vẫn vẫn không khỏi đau nhức. Năm đó gia đình 
tôi cũng có qua California viếng Cha Diệp, nên tôi có cầu nguyện với Cha. Sau chuyến đi trở về nhà, tôi hết đau 
lúc nào không hay. Tới lúc nhận ra là mình không còn đau nữa, thì tôi biết rằng chính là do Cha Diệp độ mà thôi. 
 
Mấy năm trở lại đây, có chuyện lớn chuyện nhỏ gì tôi cũng xin Cha, để Cha trình lên Đấng Tối Cao giúp cho tôi. 
Có mấy lần tôi thấy rõ ràng, lúc thì Cha cười với tôi, lúc thì hình Cha lóe sáng, dù không có đèn nào chiếu vào. 
Qua những dấu chỉ như vậy, tôi tin Cha lắm.  
 
Con trai tôi theo đạo Tin lành. Tôi chỉ thờ ông bà thôi, vì thế khi vào viếng Cha tôi chỉ nói chuyện, khấn, chứ 
không biết đọc kinh gì hết. Tôi kể lại câu chuyện này cho mọi người, và khuyên bà con chú bác anh em hãy đặt 
niềm tin nơi Cha, và khi cầu nguyện với Cha, nhớ là phải nói câu “Xin Cha trình lên Đấng Tối Cao lời cầu xin của 
con”.  

Tuyền Lâm (Ghi lại theo lời kể của nhân chứng) 
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Chị Châu Phạm - Macon, GA. 

“Tôi Hy Vọng Sẽ Được Làm Chứng Cho Cha Nhiều Lần Nữa” 
 
 

 
 
Chị Châu Phạm. Hình chụp tại TBDF Studio. 
Hình: TBDF 
 
Ơn lành đầu tiên tôi nhận được là vào năm 2007. Thời gian đó tôi làm giấy tờ và không nghĩ là thuận lợi nên 
đã cầu nguyện với Cha. Thật không ngờ, Cha đã cầu thay nguyện giúp, nên giấy tờ của tôi được giải quyết 
suôn sẻ và rất nhanh. Năm đó tôi đã về Việt Nam hai lần để tạ ơn Cha. 
 
Từ Georgia, nhưng tôi có theo dõi và biết bên California có lập Văn phòng Cha Diệp vào năm 2011. Đó là 
Trương Bửu Diệp Foundation. Lúc đó tôi đã lập gia đình mà khó có con quá, nên đã cầu nguyện với Cha. 
Không lâu sau khi cầu nguyện với Cha, tôi sanh được một cháu trai. Khi cháu được một tuổi rưỡi, tôi có đến 
văn phòng Cha để tạ ơn nhưng chưa làm chứng. Có một đứa rồi, tôi lại xin Cha cho thêm đứa nữa. Lần này 
là một bé gái.  
 
Tôi có một căn nhà ở Việt Nam, rao bán 7 năm trời mà chẳng có ai hỏi han gì cả. Khi đã nhận được 3 ơn: ơn 
về giấy tờ, ơn có con thứ nhất và ơn có con thứ hai, tôi nghĩ: “Sao mình không tiếp tục xin Cha cho mau bán 
được nhà nhỉ. Thế là tôi lại xin. 6 tháng sau tôi bán được nhà.  
 
Chưa hết, khi gia đình tôi đi thi quốc tich, tôi đều cầu nguyện với Cha. Kết quả là lần lượt chúng tôi đạt theo 
ước nguyện. Đầu tiên tôi đậu quốc tịch, kế đến là mẹ tôi, mới đây nhất chồng tôi cũng vừa đậu quốc tịch.  
 
Ô, nhà tôi còn một ơn nữa. Đó là hồi năm ngoái, người chị dâu của tôi mang thai. Lúc đầu bác sĩ nói thai nhi 
bị down syndrome (hội chứng down). Chị dâu và tôi cầu nguyện với Cha Diệp liên tiếp 2 tuần. Đến khi chị đi 
khám thai lại, bác sĩ nói thai nhi bình thường. Wow, thật là kỳ diệu. Tôi xin nói thêm, chồng tôi và người chị 
dâu đều không có đạo, nhưng tôi hay nói: “Có sao đâu, cứ tin và muốn cầu gì với Cha là cầu thôi.” 
 
Thật sự lúc đầu tôi rất ngại khi chia sẻ ơn lành, nhưng không hiểu sao khi ngồi đây, trong phòng thu hình của 
TBDF, tôi không ngại tí nào hết, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái và tự tin. Tôi hy vọng sẽ còn tới làm 
chứng cho Cha thêm nhiều lần nữa. 
 
Anita Phùng (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

Từ trước đến nay tôi nhận được rất 
nhiều ơn lành qua lời cầu bầu của 
Cha Trương Bửu Diệp, nhưng tôi chỉ 
đến tạ ơn Cha chứ chưa bao giờ vô 
thu hình làm nhân chứng cho Cha, 
vì tôi ngại lên hình lắm. 
 
Mới đây tôi lại nhận được ơn nữa. 
Lần này tôi bay sang California để tạ 
ơn Cha, nhưng nghe các cô chú ở 
đây nói cách tạ ơn Cha hay nhất là 
chia sẻ ơn lành, nên tôi đã lấy hết 
can đảm để vào phòng thu. 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 

T. NGUYEN – AUSTRALIA 
Con gái của con tên K.M. đã ra trường nhưng muốn 
học tiếp. Xin Cha giúp cho mọi điều tốt đẹp và bình an. 
Xin cho con gái của con gặp được người tốt thật lòng 
yêu thương. Con trai út của con là D.M. bị tự kỷ, xin 
Cha cho cháu nói được dễ dàng với mọi người.  
 
K.Q. TRINH - CHANDLER, AZ. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho mẹ con con. Cho con 
gái con chóng bình phục, và soi sáng, hướng dẫn cho 
mẹ con chúng con biết tuân theo ý Chúa.  
 
T. TRAN - REDLANDS, CA.  
Xin Cha cho vợ con bớt đau ở chỗ mổ. Vợ con bị mổ 
lâu rồi mà vẫn chưa hết đau. Chúng con tin cậy nơi lời 
cầu bầu của Cha để giúp chúng con làm sáng danh 
Chúa qua sự linh thiêng của Cha. 
 
T. MY – GAINESVILLE, CA. 
Con gái của con là M.P.K. bị bệnh mắt, đã mổ mỗi mắt 
3 lần. Con cảm tạ Cha đã chữa lành mắt cho con của 
con, nhưng mắt nó vẫn còn yếu lắm, vậy con xin Cha 
ban phép lạ chữa lành mắt và ban cho con của con 
luôn mạnh khỏe và luôn vui vẻ.  
 
B. NGUYEN – ALBUQUERQUE, NM.  
Xin Cha cho em con qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo; 
xin cho toàn gia đình con luôn được hồn an xác mạnh 
và mau chóng ổn định. Con của con đang chuẩn bị đi 
thi đó Cha ơi, con cầu xin Cha soi sáng cho cháu, để 
cháu làm bài được và đạt kết quả tốt.  
 
L. NGUYEN – ALPHARETTA, GA. 
Cha Diệp ơi, gần đây khu nhà chúng con đang ở bỗng 
nhiên bị trộm nhiều quá. Xin Cha thương và che chở 
dùm cho nhà con và tất cả các nhà trong xóm con 
được bình an, để kẻ trộm cướp xa lánh dùm, cho chúng 
con được ổn định cuộc sống. Xin Cha hãy thương giúp 
chúng con. 
 
T. NGUYEN – GREENSBURG, PA. 
Con bị đau nhức và tê hai chân hơn 5 năm nay, đã đi 
bác sĩ và uống thuốc mà không hết, con xin Cha cầu 
bầu để con được ơn chữa lành. Con cũng xin dâng Cha 
5 đứa cháu nội, ngoại của con, cho các cháu được sống 
trong ơn Chúa, biết vâng lời cha mẹ. Xin Cha cho vợ 
chồng già con luôn được bình an và luôn hòa thuận.  
 

  L. TRAN – DAVIS, CA. 
Con xin Cha cầu thay nguyện giúp cho mẹ con mau 
khỏi bệnh ung thư. Cầu xin cho gia đình con khỏe 
mạnh, công việc làm ăn của chồng con suôn sẻ, 3 đứa 
con trai học giỏi, và cho ba của con được mạnh khỏe.  
 
T.A. NGUYEN – SEATTLE, WA. 
Lạy Cha, xin Cha ở với gia đình con luôn mãi. Xin Cha 
cầu bầu cùng Chúa cho linh hồn Maria, Gioan 
Baotixita, Maria Madalena, Teresa. Xin Cha hãy cất đi 
những đau đớn thể xác cho cha, mẹ, bác, em gái con. 
Xin Cha ở với ba mẹ con trong lúc khó khăn. Xin Cha 
ngăn chặn tế bào ung thư trong người mẹ con. Con 
xin Cha soi sáng cho con để con có thể làm trụ cột gia 
đình về kinh tế, và tinh thần. Xin Cha soi sáng cho con 
có thể đi học lại, và cho con có công ăn việc làm để 
con lo được cho gia đình.  
 
A. NGUYEN – SACRAMENTO, CA. 
Con xin Cha dâng lên Chúa phù hộ cho con vì con bị 
đau lưng, đứng lên đi lại khó khăn lắm vì con bị đau 
thần kinh tọa, phải có cái gậy mới đi được, mà cũng 
chỉ đi được chừng 2-3 phút thôi là mệt lắm, phải ngồi 
xuống mà thở. Con xin Cha dâng lên Chúa lời nguyện, 
phù hộ cho con mau khỏi bệnh. 
 
D.T. DANG – RIVERSIDE, CA. 
Xin Cha thương cầu nguyện cho cháu của con là E. 
năm nay 5 tuổi và vẫn chưa nói được. Cháu bị bệnh 
tự kỷ, thưa Cha. Xin Chúa chữa lành cho cháu được 
mở miệng và cất giữ những bệnh tật trong người của 
cháu và gìn giữ cháu từ thể xác đến tâm hồn, cho 
cháu đầu óc phát triển mỗi ngày, tính tình đằm thắm. 
Lạy Cha, con tha thiết xin Cha nhận lời.  
 
J. NGUYEN – SAN DIEGO, CA.  
Lạy Cha, xin Cha cầu xin Chúa ban cho cháu con là A. 
được khỏi bệnh tâm thần để sống như một đứa trẻ 
bình thường. Con cũng xin Cha cầu nguyện cho con 
của con P. được bỏ thói hư tật xấu. Xin Cha thương 
chúng con với Cha ơi. 
 
T. TRAN – BOSTON, MA. 
Gia đình chúng con ở tiểu bang xa xôi có dịp qua đây 
và đến thăm Cha. Trước tiên con xin cám ơn Cha về 
tất cả những ơn lành mà Cha đã ban cho chúng con. 
Xin Cha ban bằng an cho gia đình lớn nhỏ của chúng 
con, và chữa lành các bệnh tật cho chúng con. Xin 
cho chúng con mọi việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ, con 
cái ngoan biết vâng lời và có đức tin mạnh mẽ hơn. 
 

XIN KHẤN 
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D. VU – MIDLOTHIAN, VA. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa Giesu và Mẹ Maria, 
xin các Ngài luôn che chở cho con của con là T. Vu 
luôn luôn bình an trong tâm hồn và gặp nhiều hạnh 
phúc, sức khỏe tốt.  
 
T. PHAM – OVIEDO, FL. 
Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao thương ban cho 
con trai của con là T. Tran sớm mau được vào trường 
học bác sĩ về khoa mổ xương và tim được học giỏi và 
đạo đức, đạt kết quả tốt đẹp. Xin cho gia đình của 
con được khỏe mạnh, có công ăn việc làm bền vững 
lâu dài, vợ chồng hòa thuận gắn bó nhau và luôn 
được bình an, hạnh phúc. 
 
H. NGUYEN – DALLAS, TX. 
Con xin Cha chữa lành cho em con là L.T. Vuong 
đang nằm mổ tim ở Việt Nam, vì nhà nghèo quá 
không có đủ tiền để chữa bệnh. Xin Cha cho em con 
mau chóng bình phục.  
 
D. TRAN – CLAREMONT, CA.  
Lạy Chúa, lạy Cha, con đang chuẩn bị thi, xin ơn soi 
sáng cho con làm bài thi tốt. Con xin Chúa giúp và 
ban bình an cho con và gia đình. Cho em trai con 
không chơi game nhiều và siêng năng học trong năm 
tới, sống đạo đức và ngoan hơn, không nóng giận.  
 
J. DANG – TEWKSBURY, MA.  
Xin Cha cho con cái của chúng con biết sống đạo, giữ 
lễ ngày Chúa Nhật và những ngày lễ bắt buộc, hiếu 
thảo và yêu thương gia đình. Xin cho hai con trai của 
con học hành giỏi giang, biết lo cho tương lai. Xin 
cho gia đình con mọi người đều được mạnh khỏe.  
 
T. DANG – TBDF-09474 
Lạy Cha Phanxico Trương Bửu Diệp nhân từ, xin Cha 
cầu bầu cùng Thiên Chúa và Mẹ Maria thương cứu 
giúp và dẫn đường chỉ lối cho con trai của cúng con 
là Giuse K.D. Tran sớm biết đường tìm về với gia đình 
thân yêu của chúng con. Xin Cha thương nhậm lời 
chúng con khấn nguyện. 
 
T. NGUYEN – CHARLOTTE, NC. 
Cha ơi, con bị ung thư ruột. Con đau buồn quá Cha 
ạ. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria cho con 
được chữa lành căn bệnh hiểm nghèo này. 
 
T. NGUYEN – SCOTTSDALE, AZ.  
Xin Cha phù hộ cho gia đình con được mạnh khỏe. 
Vợ chồng con lâu có baby quá, xin Cha cho chúng 
con sớm có baby để giữ gìn hạnh phúc.  
 

N.D. DINH – TBDF-01825  
Xin ban cho con được bình an trong tâm hồn và may 
mắn trong cuộc sống hiện tại và tương lai, xin chữa 
trị tất cả những chứng bệnh nan y trên cơ thể của 
con. Xin Cha ban ơn phù hộ cho B.L. Dinh và gia đình 
nhỏ của con được tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. 
 
A. KIM – BELLEVUE, WA.  
Thưa Cha, P. Vo gần 3 tuổi mà mới gọi được từ ‘Ba’, 
xin Cha cầu nguyện cho cháu nói được để cháu còn 
đi học. Con kính xin Cha nhận mọi sự mà con đã kêu 
cầu Cha từ hôm giỗ Cha về đến giờ. Xin Cha giúp con 
được hồn an xác mạnh, bình an để sống với con cháu 
trong tuổi già còn lại.  
 
L. NGUYEN – SAINT PAUL, MN. 
Xin Cha cầu cùng Chúa cho gia đình con được mạnh 
khỏe, lành các bệnh trong người. Xin cho con giải 
quyết chuyện nhà cửa được thuận buồm xuôi gió, 
con cái siêng năng đến với Chúa. Cho con trai trở lại 
cuộc sống tốt, lánh xa mọi tội lỗi.  
 
Q.K.S – ROWLETT, TX.  
Cầu xin Cha cho gia đình chúng con bình an; mỗi 
ngày Q. lái xe an toàn.  
 
B. NGUYEN – PIEDMONT, CA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho con hết bệnh 
mỡ, máu, đau nhức khớp, mất ngủ, có việc làm ổn 
định. Các con con có việc làm, con gái học hành tấn 
tới, có kết quả tốt. Gia đình con trai được hạnh phúc. 
Xin Chúa đem các con con về với con, giúp đỡ con 
trong lúc tuổi già. Các em bé mà con chăm sóc luôn 
được khỏe mạnh.  
 
L. KIM – LEWISVILLE, TX. 
Con khẩn cầu xin Cha phù hộ giúp đỡ che chở cho 
gia đình con luôn khỏe mạnh và bình an. Con trai con 
đám cưới được 1 năm, con dâu con nay có thai, xin 
Cha phù hộ cho con dâu con và baby được khỏe 
mạnh và bình an. Con cầu xin Cha cho con được cháu 
trai khỏe mạnh, trắng trẻo, đẹp trai. Xin Cha phù hộ 
cho hai cậu con trai của con công việc đang làm được 
ổn định lâu dài. 
 
T. DAI – ANDERSON, SC. 
Xin Cha cho gia đình con bình an, mạnh khỏe vợ con 
mau hết bệnh và sống được đẹp lòng Chúa. Cho gia 
đình con có được chỗ ở ổn định, cũng như cho anh, 
chị, em và cha mẹ nội, ngoại trong gia đình con được 
bình an, mạnh khỏe.  
 



 

6 
 

TRUONG BUU DIEP FOUNDATION ® MONTHLY NEWSLETTER         SỐ 91-SEPTEMBER, 2019 

 

  

Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

 

H. NGUYEN – LAWRENCEVILLE, GA 
Chồng con là V.M.T. bị đột quỵ, chân bị tật, không 
thể trở lại như xưa và đi cà nhắc, nhưng nay anh đã 
bớt đau nhiều, lái xe được. Anh bị mất việc nhưng 
con đã khấn và nay chồng con trở lại đi làm sau 8 
tháng ở nhà. Con xin cảm ơn Cha, cảm ơn Trương 
Bửu Diệp Foundation đã lập ra nhà nguyện của Cha. 
Xin Chúa và Mẹ ban phúc lành cho Trương Bửu Diệp 
Foundation.  
 
T. NGUYEN – AUSTRALIA 
Con trai của con tên D.M. ra trường đã nhiều năm 
vẫn chưa có việc làm. Con cầu nguyện với Cha, cách 
đây 1 tháng cháu đã được một văn phòng luật sư 
nhận vào làm. Con xin cảm tạ Cha và xin Cha phù 
hộ cho cháu giữ được công việc này. Con trai thứ 
K.M. của con đã tiến bộ trong việc học rất nhiều. 
Xin Cha luôn phù hộ để cháu có thể hoàn tất việc 
học. 
 
T. TRAN – CHICAGO, IL. 
Cảm tạ ơn Chúa, cám ơn Cha Diệp đã cầu bầu cho 
vợ chồng con được ơn đoàn tụ. 
 
H. NGUYEN – ALBUQUERQUE, NM. 
Gia đình con được bình an, hòa thuận, chuyện tình 
cảm được như ý. Đó là nhờ Cha cầu bầu cho chúng 
con. Nay chúng con gửi lời kính tạ ơn Cha. 
 
C. WADE – ROSEVILLE, CA. 
Con xin đa tạ Cha đã cầu bầu lên Thiên Chúa cho 
con trải qua 4 lần mổ và một lần bệnh nặng đều 
bình an, kết quả mỹ mãn. Cám ơn Cha đã mang đến 
những bác sĩ tốt, tài giỏi để chữa bệnh và chăm sóc 
cho con được tốt để con sớm bình phục. 
 
T. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Thưa Cha, qua đợt kiểm tra vừa rồi, máu và huyết 
áp của con xuống nhiều, mắt của con cũng thấy rõ 
hơn, đầu bớt đau, tuy con ngủ chưa được nhiều 
nhưng con đã cảm thấy khỏe hơn. Cha ơi, con biết 
Cha luôn yêu thương gia đình con và tất cả mọi 
người, luôn lắng nghe và cầu bầu cùng Chúa chữa 
lành cho chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
P. LY – MONTREAL, CANADA 
Cha ơi, lời cầu nguyện của con lên với Cha đã thành 
hiện thực rồi. Con tin Cha đã chuyển lời cho con lên 
Đấng Tối Cao. Con hết lòng tạ ơn Cha. 
 

H. NGUYEN – CHICAGO, IL. 
Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho con bớt 
bệnh. Xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho con được khỏi 
hết bệnh tật. 
 
L. HUYNH – RANDOLPH, MA. 
Cầu nguyện với Cha xong con đã đỡ nhức mỏi, con ngủ 
yên giấc, và gia đạo của con được bình an. Tất cả là nhờ 
sự giúp đỡ của Cha. Ngàn đời con không quên ơn Cha. 
 
T. NGUYEN & H. CHU – VANCOUVER, CANADA 
Tạ ơn Cha đã nhận lời cầu xin của con, nay con trai 
chúng con đã nhận được ơn như ý, tạ ơn Cha đã cho 
gia đình con có được cuộc sống hạnh phúc và sáng suốt, 
biết được việc gì phải làm, nhất là học được tính kiên 
nhẫn, nhịn nhục, và tha thứ. 
 
H. BOLTJES - SIOUX CITY, NE. 
Con xin cảm tạ Cha đã ban phước lành cho gia đình con, 
cho chồng con có được việc làm tốt, bớt đau đầu gối 
bên trái, cho con trai của con học giỏi và gặp nhiều may 
mắn. 
 
H. NGUYEN – CHANTILLY, VA. 
Gia đình con xin cảm tạ Cha Phanxico Xavier Trương 
Bửu Diệp. Những điều mà Cha đã chuyển đến Chúa và 
Đức Mẹ trong nhiều năm qua giúp con, đều thành hiện 
thực. Con xin cảm tạ Cha. 
 
K.L. DINH – PHILADELPHIA, PA. 
Con xin cảm tạ Cha đã đưa con trai là J.D. về nhà với 
gia đình; và cho chồng con có được niềm tin nơi Cha. 
 
TIFFANNY – S. JORDAN, UT. 
Thưa Cha, mẹ của con đã được sức khỏe tốt, chồng con 
tìm được bác sĩ giỏi để chữa cho mắt bên trái thấy được 
ánh sáng; cho em của con có được cuộc sống bình yên, 
việc làm tốt, cho hai con của con ngoan ngoãn, học 
hành tốt, và con hết bệnh nhức đầu. 
 
L. VU – PINEVILLE, NC. 
Tạ ơn Cha đã nhận lời con cầu xin trong lúc con gặp sự 
khó khăn, nguy hiểm. Nhờ Cha chuyển cầu lời khấn của 
con mà con đã nhận được ơn lành.  
 
D. LE – DEARBORN, MI. 
Con xin cảm tạ Cha đã cầu nguyện cho con, và Chúa, 
Mẹ Maria cũng đã ban cho con được mọi sự như ý. Bệnh 
của con đã thuyên giảm rất nhiều. Kính xin Cha tiếp tục 
che chở, cho con bình phục và an lành. 
 

CẢM TẠ 
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Bà Maria 
Lê Thị Nên 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày 3-9-2000 

 

Bà Anna 
Nguyễn Phép 

Sinh năm: 1924 
Mất ngày 3-9-2017 

 
Bà Maria 

Ngô Kim Long 
Sinh năm: 1919 

Mất ngày 8-9-2005 
 

Ông Giuse 
Dương Đức Trác 
Sinh năm: 1922 

Mất ngày 6-9-2008 
 

Ông Dominico 
Dinh Văn Nghĩa 
Sinh năm: 1920 

Mất ngày 5-9-2008 
 

Bà Maria 
Phạm Thị Ngân 
Sinh năm: 1925 

Mất ngày 9-9-2013 
 

Ông Joseph 
Nguyễn Văn Dần 
Sinh năm: 1914 

Mất ngày 9-9-2011 
 

Bà Maria 
Ngô Thị Truyện 
Sinh năm: 1920 

Mất ngày 8-9-2009 
 

Bà Maria 
Nguyện Thị Lê 

Sinh năm: 1934 
Mất ngày 11-9-2016 

 

Bà Madalina 
Hồ Thi Huệ 

Sinh năm: 1945 
Mất ngày 10-9-2015 

 

Bà Luxia 
Nguyễn Thị Thiết 
Sinh năm: 1930 

Mất ngày 22-9-2017 
 

Bà Maria 
Trần Thị Mão 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày 18-9-2015 

 

Ông Phero 
Đặng Đình Tuân 
Sinh năm: 1931 

Mất ngày 14-9-2014 
 

Bà Maria 
Đỗ Thị Ơn 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày 13-9-2015 

 

Ông ĐaMinh 
Nguyễn Trường Bột 

Sinh năm: 1954 
Mất ngày 12-9-2017 

 

Ông Dominico 
Nguyễn Văn Rao 
Sinh năm: 1917 

Mất ngày 27-9-1992 
 

Ông Phero 
Tạ Han 

Sinh năm: 1929 
Mất ngày 29-9-2014 

 

Ông Louis 
Nguyễn Văn Tư 
Sinh năm: 1908 

Mất ngày 12-9-1973 
 

CHƯƠNG TRÌNH NGHĨA TỬ NGHĨA TẬN 
ĐẶT HÌNH NGƯỜI THÂN TRONG NHÀ CẦU NGUYỆN TBDF 

 

XIN CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI MẤT TRONG THÁNG CHÍN 
 

 

Bà 
NGUYỄN THỊ NGUYỆT 

Sinh năm: 1946 
Mất ngày 12-9-2004 

 

Ông Thomas 
NGUYỄN THIÊN TRÍ 

Sinh năm: 1936 
Mất ngày 13-9-2014 

 

Ông Vincent 
LÊ VĂN VINH 

Sinh năm: 1933 
Mất ngày 13-9-2018 

 

Bà Maria Matha 
NGUYỄN THÔNG 
Sinh năm: 1937 

Mất ngày 14-9-2009 
 

Ông Giuse 
NGUYỄN VĂN TÁO 
Sinh năm: 1933 

Mất ngày 14-9-1986 
 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ ĐÍNH 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày 15-9-2011 

 

Ông Phaolô 
NGUYỄN VĂN QUÝ 

Sinh năm: 1951 
Mất ngày 15-9-2011 

 

Ông Giuse 
NGUYỄN LINH 

Sinh năm: 1911 
Mất ngày 18-9-2015 

 

Ông Mattheo 
NGUYỄN VĂN KHEN 

Sinh năm: 1920 
Mất ngày 21-9-1996 

 

Ông Giuse 
NGUYỄN VĂN VIỆT 

Sinh năm: 1928 
Mất ngày 21-9-2018 

 

Ông Joseph 
PHẠM ANH MINH 
Sinh năm: 1959 

Mất ngày 22-9-2005 
 

Ông Tadeo 
LẠC PHỤNG 

Sinh năm: 1941 
Mất ngày 22-9-2018 

 

Em Cecilia 
NGUYỄN TRẦN THÙY LINH 

Sinh năm: 1971 
Mất ngày 24-9-1984 

 

Bà Maria 
LÊ THỊ HOA 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày 25-9-1990 

 

Ông Phêrô 
TRẦN VĂN TOAN 
Sinh năm: 1930 

Mất ngày 27-9-2008 
 

Ông Phaolô 
HỒ LONG 

Sinh năm: 1942 
Mất ngày 28-9-2014 

 

Anh Dominico 
BENJAMIN ANH LƯƠNG 

Sinh năm: 1994 
Mất ngày 11-9-2016 

 

Ông Giuse 
NGUYỄN ĐÌNH HUY 

Sinh năm: 1988 
Mất ngày 11-9-2012 

 

Ông Phero 
LAI VAN NHẠN 
Sinh năm: 1907 

Mất ngày 1-9-1990 
 

Ông Augustine 
PHÙNG TUYẾN 
Sinh năm: 1963 

Mất ngày 2-9-2015 
 

Bà Maria 
LÊ THỊ NÊN 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày 3-9-2015 

 

Bà Anna 
NGUYỄN PHÉP 

Sinh năm: 1924 
Mất ngày 3-9-2015 

 

Ông Dominico 
ĐINH VĂN NGHĨA 
Sinh năm: 1920 

Mất ngày 5-9-2008 
 

Ông Giuse 
DƯƠNG ĐỨC TRÁC 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày 6-9-2008 

 
Bà Maria 

NGÔ KIM LONG 
Sinh năm: 1919 

Mất ngày 8-9-2005 
 

Bà Maria 
NGÔ THỊ TRUYỆN 
Sinh năm: 1920 

Mất ngày 8-9-2009 
 

Ông Joseph 
NGUYỄN VĂN DẦN 

Sinh năm: 1914 
Mất ngày 9-9-2011 

 

Bà Maria 
PHẠM THỊ NGÂN 
Sinh năm: 1925 

Mất ngày 9-9-2013 
 

Bà Madalina 
HỒ THỊ HUỆ 

Sinh năm: 1945 
Mất ngày 10-9-2015 

 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ LÊ 
Sinh năm: 1934 

Mất ngày 11-9-2016 
 

Ông ĐaMinh 
NGUYỄN TRƯỜNG BỘT 

Sinh năm: 1954 
Mất ngày 12-9-2017 

 

 Ông Louis 
NGUYỄN VĂN TƯ 
Sinh năm: 1908 

Mất ngày 12-9-1973 
 

Bà Maria 
ĐỖ THỊ ƠN 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày 13-9-2015 

 
Ông Phêro 

ĐẶNG ĐÌNH TUÂN 
Sinh năm: 1931 

Mất ngày 14-9-2014 
 

Bà Maria 
TRẦN THỊ MÃO 
Sinh năm: 1925 

Mất ngày 18-9-2015 
 

Bà Luxia 
NGUYỄN THỊ THIẾT 

Sinh năm: 1930 
Mất ngày 22-9-2017 

 
Ông Dominico  

NGUYỄN VĂN RAO 
Sinh năm: 1917 

Mất ngày 27-9-1992 
 

Ông Phero 
TẠ HAN 

Sinh năm: 1929 
Mất ngày 29-9-2014 
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ƠN LÀNH MÙA LỄ 
Vào những ngày lễ quan trọng của Trương Bửu Diệp Foundation, những người thường xuyên đến văn 
phòng chắc hẳn sẽ biết ông Ba Trần, một thiện nguyện viên gắn bó với Hội từ những ngày đầu tiên. 
Vào lễ giỗ của Cha năm nay, mặc dù đã tập luyện cho ban Văn Khấn cũng như đã cố gắng sắp xếp thời 
gian, ông Ba Trần không thể đến tham dự. Nhưng thay vào đó, ông đã đến và chia sẻ một câu chuyện 
ơn lành vào ngày chính giỗ của Cha (ngày 12 tháng 3 năm 2019). Câu chuyện của ông là một chuỗi 
những sự kiện kéo dài từ đêm Lễ Tạ Ơn năm 2018 cho đến ngày 11 tháng 3 năm 2019 này. Ông cho 
rằng trong suốt khoảng thời gian đó, Cha Diệp đã hướng dẫn và giúp đỡ, để mỗi khi gặp bế tắc là ông 
xin Cha và gần như Cha giải quyết ngay lập tức. Dưới đây là câu chuyện của ông: 

 
 
Lời cầu nguyện đêm Lễ Tạ Ơn 

Chuyện bắt đầu từ đêm Lễ Tạ Ơn năm 2018. Tối 
hôm đó, sau khi trở về từ bữa tiệc ở nhà chị tôi, 
tôi lên mạng tìm đọc tin tức. Tôi đã nghĩ mình 
muốn đọc cái gì đó liên quan đến Lễ Tạ Ơn, thay 
vì tin tức thời sự như mọi khi. Thế nên tôi đã khấn 
với Cha Diệp rằng: "Cha ơi, Cha có thể giúp con, 
chỉ cho con điều gì đó để trong đêm Lễ Tạ Ơn này 
con được làm một việc có ý nghĩa và tốt cho một 
người khác. Nếu không được cho nhiều người thì 
ít ra cũng cho một người để con cảm thấy rằng 
trong thời gian hưu của con, con sống có ý nghĩa 
một chút." 

Vừa khấn xong thì trong đầu tôi chợt hiện ra ba 
chữ "orphan needs help," tức là "trẻ mồ côi cần 
giúp đỡ." Tôi liền nhập ba chữ đó vào mục tìm 
kiếm trên Google, thì kết quả đưa tôi đến bài báo 
ở Pennsylvania viết về trường hợp của 4 anh em 
của gia đình họ Nguyễn là Joseph Nguyễn, 
Jonathan Nguyễn, Jessica Nguyễn, và Jesse 
Nguyễn, đăng trên tờ Bucks County Courier Times 
ở Pennsylvania. Người viết tên là Phil Gianficaro. 
Sau khi đọc bài báo đó, tôi đã vội gửi email và 
thậm chí còn gọi điện thoại ngay cho chị Ngọc Lan 
bên báo Người Việt nhờ tìm cách liên lạc với các 
cháu, vì báo Người Việt cũng đăng câu chuyện này. 

Chẳng là trước đây từng có những trường hợp lừa 
đảo trên Gofundme, nên tôi rất sợ mình giúp sai 
người. Nhưng mặt khác, khi đọc bài báo mà ông 
Phil tường thuật lại câu nói của Joseph Nguyễn - 
là người anh cả trong bốn anh em mồ côi cả cha 
lẫn mẹ trong vòng có 3 tháng thôi - rằng “tuy cháu 
rất đau khổ nhưng cháu tin rằng Chúa đã có một 
kế hoạch nhất định.”  

 

Điều đó chứng tỏ niềm tin của cháu rất là vững, 
cháu là người rất ngoan đạo, thì không có lý do gì 
để có chuyện không chính đáng hoặc mờ ám xảy 
ra. Tuy vậy, tôi vẫn nhờ chị Ngọc Lan tìm hiểu, và 
bản thân tôi cũng tìm. 

Tìm kiếm thông tin 

Vì bài báo có cho số điện thoại của ông Phil, nên 
tôi đã thử liên lạc qua số máy đó mà không thành 
công. Tôi gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời. Tôi 
bèn gọi lên tòa soạn của tờ báo Bucks County 
Courier Times, mà vì đó là cuối tuần của dịp Lễ Tạ 
Ơn nên không ai bắt máy. 

Mãi đến thứ hai, tôi mới gọi được, và được cô tiếp 
tân ở đó nghe máy. Tôi nói với cô ấy rằng tôi là 
người Việt Nam sinh sống ở California, tôi có đọc 
bài báo của ông Phil về trường hợp 4 anh em 
Joseph Nguyễn, nên tôi muốn liên lạc với ông ấy; 
thế là cổ đưa cho tôi một số điện thoại khác của 
ông Phil để tôi gọi và nhắn tin. 

Sau khi liên lạc được với ông Phil qua tin nhắn, ông 
ấy có cho tôi địa chỉ Facebook của Joseph Nguyễn. 
Nhưng khi tôi vào đó lại không tìm được thông tin 
nào để có thể gọi cho cháu. 

Tôi lại cố gắng kiếm trên mạng để tìm số điện thoại 
mà không được, rồi tôi còn vào cả hai tài khoản 
Gofundme đăng trên báo để tìm thêm, nhưng vẫn 
không thấy gì. Song song đó, bên phía cô Ngọc Lan 
cũng chưa có liên lạc được với các cháu. 

Sau mấy ngày tìm kiếm không có kết quả, tôi đã 
nghĩ đến việc bay thẳng qua Pennsylvania để tìm 
trực tiếp.  
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  Tôi đã ngồi khấn với Cha Diệp: "Cha ơi, con rất 
muốn giúp mấy đứa nhỏ. Vì con nghĩ rằng chính Cha 
đã dẫn con đến gặp mấy đứa nhỏ trên tờ báo đó. 
Bây giờ Cha làm ơn dẫn dắt làm sao để con có thể 
tìm được mấy đứa nhỏ. Chứ nếu không thì con phải 
bay qua bên đó. Cha mà không giúp thì con cũng 
bay qua bên đó để con tìm cho ra. Vậy xin Cha hãy 
giúp con đi để con đỡ tốn tiền, vì tiền lương hưu của 
con có bao nhiêu đâu. Mà mười mấy năm rồi con 
chưa hề đi máy bay. Bây giờ phải bay qua tiểu bang 
khác, thực lòng con rất là sợ. Mà con qua bên đó, 
chân ướt chân ráo, đất lạ xứ lạ con cũng chưa có 
rành lắm. Vì con thấy trường hợp này rất là đáng 
giúp, nên xin Cha giúp con. Nếu không, con cũng 
cương quyết bay qua đó.”  

Sau khi khấn, tôi lại ngồi nhìn vào tài khoản 
Gofundme mà báo đưa (mà sau này tôi mới biết 
rằng, thật ra hai tài khoản đó là do vợ chồng người 
quen mấy đứa nhỏ đó lập nên). Tình cờ tay tôi nhấn 
vào một tài khoản 2 lần, và từ đó hiện ra một đường 
link của một tiệm nail - đó chính là tiệm nail mà mẹ 
mấy đứa nhỏ từng làm việc, kèm theo đó có địa chỉ 
và số điện thoại của tiệm. Tôi liền gọi ngay và sau 
đó gặp cô Châu Thanh Trúc, chủ tiệm nail. Cổ nói 
với tôi rằng cổ rất mừng vì đây là lần đầu tiên từ khi 
bài báo được đăng tới giờ mới có người Việt Nam 
gọi tới hỏi. Tôi nói với cô là tôi muốn cô giúp sắp 
xếp một cuộc hẹn phỏng vấn giữa mấy đứa nhỏ với 
phóng viên báo Người Việt. Cô Trúc cho biết ngày 
chủ nhật sắp tới cô ấy có tổ chức một bữa tiệc gia 
đình nhỏ, để mang mấy cái checks mà người ta ủng 
hộ mấy anh em Joseph Nguyễn và khui ra trước mặt 
mấy đứa nhỏ. Tôi có hỏi ngày giờ cụ thể để hẹn 
phỏng vấn với bên báo Người Việt.  

 

Ông Ba Trần (thứ tư từ trái sang) chụp hình tại tiệm nail với 4 
anh em, ông bà nội của các cháu và phóng viên báo Người Việt. 
(Hình do NCOL cung cấp) 

 

Sự việc sau đó diễn ra khá trôi chảy. Anh Đằng 
Giao bên báo Người Việt đảm trách cuộc hẹn 
phỏng vấn chiều chủ nhật đó. Ảnh có hỏi thêm 
một số thông tin, hình ảnh, để thêm vào bài viết. 
Tôi thì cũng gọi cô Châu Thanh Trúc để dặn cổ 
nhắc mấy đứa nhỏ gởi thông tin cần thiết càng 
sớm càng tốt, để bài báo sớm được hoàn thành và 
đăng tải. 

Vào buổi sáng sớm mà bài phỏng vấn được đăng 
tải lên mạng, tựa là "Câu chuyện thương tâm của 
4 anh em Joseph Nguyễn tại Pennsylvania," tôi đã 
thức suốt mấy tiếng liền để kiểm tra hai tài khoản 
gofundme và thấy tiền ủng hộ các cháu tăng lên 
nhanh chóng mặt. Tiền được gởi đến từ khắp nơi 
trên thế giới, ở Mỹ nè, ở Canada nè, ở Úc nè, ở Âu 
châu, vv. Tôi báo cho anh Đằng Giao, tôi cũng báo 
cho cô Trúc. Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục 
gửi bài viết đến với các Hội Sinh Viên Việt Nam tại 
các trường Đại Học ở Mỹ để thông tin được lan tỏa 
nhiều hơn. 

 
Ông Ba Trần chụp cùng 4 anh em Joseph Nguyễn. (Hình do 
NCOL cung cấp) 

Đến gần Lễ Giáng Sinh, cô Châu Thanh Trúc có 
nói với tôi rằng cộng đồng ở Lansdale, 
Pennsylvania muốn mời tôi và anh Đằng Giao sang 
tham dự một buổi văn nghệ gây quỹ cho mấy đứa 
nhỏ. Ngày đi là ngày 8 tháng 3 và về lại California 
ngày 11 tháng 3 năm 2019. Tôi đã nói đi đâu thì 
đi nhưng dứt khoát là ngày 11 tôi phải về, vì ngày 
12 là giỗ Cha Diệp.  
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  Sau đó tôi mới biết là ngày giỗ Cha Diệp năm nay 
tổ chức vào ngày 10, và tôi bị trùng lịch. Tôi đã suy 
nghĩ đi Pennsylvania và về giỗ Cha ngày 12, nên tôi 
đã khấn, "Cha ơi, Cha cho con đi. Tại vì chuyện này 
cũng là Cha dẫn dắt con tới với người ta. Giờ cộng 
đồng ở bên đó như vậy, mà mấy đứa nhỏ cũng 
mong muốn gặp con với anh Đằng Giao. Cha cho 
con đi đi, rồi 12 con về con giỗ Cha. Con giỗ Cha 
vào ngày chánh giỗ luôn và con sẽ báo với TBDF 
như vậy." 

Đi Pennsylvania, bị bệnh, và lại được ơn Cha  

Khi sang đến Pennsylvania, gặp gỡ mọi người bên 
đó mà tôi có cảm giác như là bạn bè quen nhau từ 
lâu vậy. Chúng tôi tay bắt mặt mừng, rồi đi ăn uống 
nữa. Buổi tối đó, chúng tôi tham dự buổi họp mặt 
với những người trong ban tổ chức tại nhà anh Luận 
Đinh - cũng là một thành viên trong ban tổ chức. 
Trong bữa tiệc đó, tôi vì quá vui nên đã có uống 
nhiều rượu, có cả rượu mạnh, mặc dù tôi đã bỏ 
rượu được hơn ba mươi năm nay rồi. 

Đêm hôm ấy, bao tử của tôi trở nên căng cứng và 
đau đớn vô cùng. Ngày hôm sau, khi đi vệ sinh, tôi 
mới nhận ra mình có triệu chứng xuất huyết trong 
bao tử. Tôi sợ hãi lắm, nhưng không dám nói với ai 
vì không muốn mọi người lo lắng. Tôi đã khấn với 
Cha, cầu xin Cha cứu giúp, nếu có phải trừng phạt 
tôi thì xin Cha cũng giữ cho tôi về lại California rồi 
phạt;  để đừng làm khổ đến người thân của tôi. Tôi 
khấn liên tục như vậy. Tối hôm đó, khi vào nhà 
hàng, tôi không dám ăn gì, chỉ uống nước lạnh (có 
đá), và vẫn khấn thầm trong bụng, " Cha phải cứu 
con chứ tình hình càng ngày càng tệ. Con nói thiệt 
với Cha, con đang trong tâm trạng sẵn sàng gọi cấp 
cứu rồi, nhưng con chưa hề cho người nào biết hết. 
Nhưng con xin Cha cứu con vì con không muốn làm 
phiền mọi người." Ngày hôm sau nữa, bao tử của 
tôi êm hơn, nhưng tôi vẫn rất yếu. Tôi có mua một 
két nước và ít thuốc bao tử. Tôi uống thuốc theo 
liều lượng trên đó, còn két nước thì tôi đã khấn 
rằng, "Cha ơi, ở đây không có nước của Cha như ở 
Trương Bửu Diệp Foundation để xin, xin Cha dùng 
những chai nước này để cứu con." Và tôi uống toàn 
nước đó không. Tôi nhờ cô bạn nấu cháo cho ăn. 

 

 

 

 

Qua ngày hôm sau nữa, là ngày chúng tôi quay về 
Cali, thì tôi cảm thấy khỏe hơn, không còn đau. Tôi 
mừng lắm, lúc này tôi mới dám nói với cô bạn và 
anh Đằng Giao về tình hình sức khỏe của mình mấy 
hôm vừa qua. Cho đến khi tôi ở trên máy bay về lại 
Cali, tôi vẫn cứ khấn mãi, "Con tạ ơn Cha. Tất cả 
những việc này đều là do Cha làm, chứ con không 
có nhận sự cứu giúp nào từ y tế. Con tạ ơn Cha. 
Thôi bây giờ Cha cho con về nhà bình yên, để ngày 
mai con còn phải tới Trương Bửu Diệp Foundation 
để giỗ Cha như lời con đã hứa.” 

 
Ông Ba Trần đang dâng hương cho Cha Diệp. (Hình chụp ngày chính 
giỗ của Cha Trương Bửu Diệp tại TBDF) 

"Lúc nào tôi xin cũng có Cha Diệp bên cạnh!" 

Tất cả sự việc nó là như vậy. Không có lúc nào mà 
tôi ngưng cầu nguyện để xin Cha cứu giúp. Khi mà 
Cha đã chịu giúp rồi, Cha ra tay cứu giúp rồi, thì cái 
gì cũng trở thành phương tiện để Cha cứu giúp 
được. Dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo nào, thiếu 
thốn nào, mà cầu xin Cha Diệp thì dù chỉ một chai 
nước lọc và nước đá cục, Cha có thể vẫn làm nên 
phép lạ như thường. 

Lúc nào tôi xin cũng có Cha Diệp bên cạnh. Tôi rất 
là biết ơn Cha vì chuyện này. Đó là điều mà tôi rất 
là tâm đắc. Mà tôi nghĩ rằng tôi là người thọ hưởng 
ơn Cha Diệp và tôi có trách nhiệm nói lên điều đó 
như một cách làm rạng danh Cha Diệp. Đó cũng là 
lý do mà tôi phải tới đây để nói. Cách tạ ơn Cha hay 
nhất là làm chứng về những ơn lành của Cha mà 
mình được hưởng.  

An Phùng (Ghi theo lời kể nhân chứng) 
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              THÔNG TIN CẦN THIẾT 

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 

 
 

 

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 dow nload) 

 

                          BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 5 THÁNG 9, 2019 
Vào lúc 6:45 tối sẽ có buổi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. 

Khách ở xa 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. 
 

 

GIỚI THIỆU TBDF SOCIAL MEDIA 
Những thông tin mới nhất về hoạt động của Trương Bửu Diệp Foundation ® sẽ được phát trên:  

         

 

 

            

GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE: 
Xin gọi số 

(714) 702 5129                                                            
(Để lại lời khấn sau tiếng bíp) 

 

 

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


 

12 
 

TRUONG BUU DIEP FOUNDATION ® MONTHLY NEWSLETTER         SỐ 91-SEPTEMBER, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION ®  
Garden Grove, CA 92843 – 4986 
Office: (714)537 8159. Cell: (714)362 6608 
Email: info@truongbuudiep.org Web: www.truongbuudiep.org  
 

NON-PROFIT 
US POSTAGE 

PAID 
GG, CA 

Permit # 523 
 

  

Happy Labor Day 

mailto:info@truongbuudiep.org

