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

TRONG SỐ NÀY 

 

 

 

Chị Đinh Thị Thanh Hằng 
Denver, Colorado: 
NIỀM MƠ ƯỚC CỦA TÔI ĐÃ 
THÀNH SỰ THẬT (T. 3) 
 
NHỮNG LỜI XIN KHẤN &  
CẢM TẠ GỬI ĐẾN TỪ XA 
(T. 4,5,6) 
 
CẦU NGUYỆN CHO 
NHỮNG NGƯỜI MẤT 
TRONG THÁNG MƯỜI 
(T. 7) 
 
Bà Phạm Thị Yến – CA. và 
anh Nguyễn Tuấn Huy – 
Arizona: 
“CẦU NGUYỆN THÌ PHẢI 
KIÊN NHẪN VÀ PHÓ THÁC” 
(T. 8) 
 
MỘT ĐỜI TẠ ƠN CHA  
Kỳ 1: CUỘC BỂ DÂU 
(T. 9,10) 

THÔNG BÁO 
 
   Những người đang sử dụng thẻ TBDF, nếu có thay đổi địa chỉ, số điện thoại, hoặc 
email vui lòng đến Văn phòng TBDF, hoặc gọi về: (714) 537 8159, (714) 362 6608. 
 
   Điện thoại xin khấn trực tiếp của Hội: (714) 702 5129 hàng ngày nhận được rất 
nhiều lời cảm tạ và xin khấn với Cha Diệp của mọi người từ khắp nơi trên thế giới. 
Điều này cho thấy chỉ cần niềm tin và lòng thành, thì dù ở đâu, lời cầu xin 
cũng được Cha nghe và chuyển cầu. 
 
    "Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người 
ấy." (Mt 18,20). Mỗi buổi cầu nguyện đều có phần dâng những lời khấn nguyện và 
cảm tạ lên Đấng Tối Cao. Một lời khấn được đọc lên sẽ có hàng trăm người cùng 
nghe và hợp ý cầu nguyện.  
 
Đặc biệt là phần cầu cho những người thân đã qua đời trong tháng. Không ai yêu 
thương mình bằng những người thân trong gia đình như cha mẹ, vợ chồng, con cái, 
anh chị em. Tưởng nhớ đến người thân đã qua đời, cũng là cách để nhờ họ tiếp tục 
cùng với Cha cầu bầu cho những ước nguyện của mình.  
    
    Những ai muốn tham gia các chương trình của hội có thể gọi đến văn phòng để 
ghi danh. 
 
Tất cả các chương trình phục vụ cộng đồng của TBDF là hoàn toàn miễn phí. 
 
BĐH Trương Bửu Diệp Foundation ® 
 

Đạt Đỗ -  Oswego, Illinois: 
“Cha Diệp Đã Cứu Sống Gia Đình Tôi” 

 
Sự việc xảy ra vào đêm 9 tháng 12, 2018, chỉ một ngày trước sinh nhật con trai lớn Michael của chúng tôi. 
Hôm đó gia đình tôi gồm 4 người, vợ chồng tôi và hai đứa con trai trên đường từ nhà người chị về, khoảng 
hơn 10 giờ đêm.  

 

Đêm hôm ấy vợ tôi lái xe, tôi ngồi kế bên, hai đứa con ngồi ghế sau. Khi 
chúng tôi đang chạy trên đường không có đèn giao thông, cũng không 
có stop sign, bỗng nhiên một xe chạy đối diện bẻ lái cúp đầu xe của 
chúng tôi. Hai xe không bên nào thắng kịp, nên đầu xe bên này đụng 
đầu xe bên kia, kêu bùm một tiếng rất lớn. Ngay lúc đó, hai air bag của 
xe chúng tôi, cả bên driver và passenger đều bung ra, khói mịt mù trong 
xe. Sức nóng tỏa ra tới mức tay áo khoác của vợ tôi bị cháy, làm da tay 
cô ấy phỏng nặng. Còn tôi thì bị air bag đập vào ngực. Cửa xe bên vợ 
tôi bị khóa, mở không được. Tôi phải dùng sức tống mạnh cánh cửa bên 
tôi, vọt ra ngoài để lôi hai đứa con ra vì sợ chúng bị ngộp khói. Vợ tôi 
thoát khỏi xe bên phía ghế tôi ngồi. 

                                                                              (Xem tiếp trang 2) 

Số 92 
OCTOBER 

2019 
K ính Biếu 
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“Cha Diệp Đã Cứu Sống Gia Đình Tôi” (tiếp theo trang 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sau tai nạn, chiếc xe của anh Đạt Đỗ nát bấy. 
    Hình do gia đình cung cấp. 
 
Đó là tấm hình Cha Trương Bửu Diệp mà tôi đã đem về từ Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) và đặt 
trên xe từ bao lâu nay. 
 
Tôi chụp hình lại chiếc xe và đưa cho mấy người bạn xem. Họ nói chúng tôi quá may mắn khi còn sống sót sau tai 
nạn này. Bên bảo hiểm xe nói chiếc xe của chúng tôi không thể sửa chữa được. Khi hoàn hồn lại, chúng tôi mới 
nghĩ do trên xe của chúng tôi có hình Cha Trương Bửu Diệp. Vâng, chính Cha đã cứu sống gia đình tôi.  
 
Tôi là người Công giáo, vợ tôi đạo theo, nhưng cô ấy là người biết Cha Diệp trước. Gia đình tôi có vài lần về Tắc 
Sậy, nhưng chưa biết nhiều lắm về Cha, cho đến khi vợ tôi lên YouTube xem các chương trình Ơn Cha Diệp và biết 
địa chỉ của Hội ở Nam California. Gia đình tôi cũng đã có 3 lần cùng nhau sang California thăm và cầu nguyện với 
Cha. Riêng lần này tôi đi cùng các chị của mình, nhân tiện ghé qua văn phòng làm chứng cho Cha.  
 
Vợ chồng tôi có hai đứa con bị tự kỷ. Cháu lớn đã 19 tuổi, có nghĩa vợ chồng tôi liên lỉ cầu nguyện với Cha lâu lắm 
rồi. Các cháu tuy chưa khỏi hẳn, nhưng đã đỡ nhiều. Chúng tôi không nản chí. Cả hai đứa con cũng biết cách cầu 
nguyện với Cha. Con trai lớn của tôi là Michael rất dễ thương, cháu yêu quý Cha lắm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thay mặt gia đình tôi xin tạ ơn Cha đã che chở 4 người trong gia đình tôi trong tai nạn vừa qua. Cha cứu mạng cả 
vợ chồng con cái chúng tôi. Qua đây, chúng tôi cũng muốn xin cảm ơn Hội TBDF đã lập nên một nơi cầu nguyện 
rất trang nghiêm này, để cho mọi người có chỗ đến cầu nguyện với Cha, nhất là những người không có điều kiện 
về Việt Nam thăm mộ Cha, vẫn có thể gặp được Cha mà cầu nguyện ngay trên nước Mỹ này. 
 
Sharon Trần (Ghi theo lời kể của nhân chứng ơn lành) 
 
 
 
 

 

 

Khi vợ tôi vừa ra thoát ra ngoài, và tôi cũng vừa lôi được hai 
đứa con ra khỏi xe được vài giây thì tôi nghe một tiếng nổ rất 
lớn. Hai đứa con của tôi khóc quá trời. Cũng may tai nạn hôm 
đó có người làm chứng, là chiếc xe chạy phía sau xe chúng tôi. 
Cảnh sát xuất hiện rất nhanh, và có 2 xe ambulance đưa cả nhà 
chúng tôi vô nhà thương. 
 
Tai nạn xảy ra bất ngờ, tôi quá hoảng loạn quá nên không còn 
bình tĩnh để chụp hình lại hiện trường như thế nào. Ba ngày sau 
tôi đến chỗ người ta kéo xe thì không nhận ra chiếc xe của 
mình. Thật kinh khủng, đầu xe bị nát bấy, kiếng xe bể tanh 
bành, toàn bộ đồ đạc, thức ăn trên xe đều văng nát tứ tung.  
 
Nhưng lạ lùng thay, chỉ riêng một vật duy nhất không di chuyển 
và vẫn còn nguyên vẹn. 

 

Lần nào cũng vậy, mỗi tối sau khi đọc kinh cầu nguyện xong 
là Michael lại hôn lên bàn tay của Cha, nắm tay Cha rồi đưa 
lên đầu mình, như là xin Cha ban phép lành cho cháu vậy. 
Có nhiều lúc chúng tôi bận rộn mà quên giờ cầu nguyện thì 
chính Michael là người nhắc bố mẹ. Gần 1 tháng nay, cứ mỗi 
khi thấy bàn thờ hết trái cây hoặc hoa, là Michael lại nhắc 
chúng tôi đi mua về cúng Cha. Với Michael, lúc nào trên bàn 
thờ nơi có tượng Cha Diệp cũng phải có đầy đủ hoa, trái cây. 
 
Hình bên: Michael và mẹ của em, trong một lần đến viếng Cha 
Diệp tại Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. 
Hình: TBDF. 
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 Chị Đinh Thị Thanh Hằng – Denver, Colorado: 
“Niềm Mơ Ước Của Tôi Đã Thành Sự Thật” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mấy chị trong nhà tôi cũng sống ở Colorado, biết Cha Trương Bửu Diệp, và các chị cũng đã từng được ơn Cha, 
khuyên tôi hãy cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp đi. Tôi vâng theo, dù khi đó không hề biết Cha Diệp là ai. 
Ngày nào tôi cũng đọc kinh cầu nguyện với Cha bất cứ lúc nào rảnh, khi lái xe tôi cũng đọc kinh. Tôi xin Cha: 
“Cha ơi, cứu con với. Trong vòng hai tuần nữa có kết quả, đằng nào con cũng bệnh rồi, xin Cha cho con bị nhẹ 
thôi.”  
 
Hai tuần sau, bác sĩ gọi tôi lên và nói: “Tôi có tin tốt và tin xấu cho cô. Tin tốt là bệnh của cô ở giai đoạn 3, nghĩa 
là cô có thể được điều trị phẫu thuật. Tin xấu là sau phẫu thuật, cô sẽ không thể có con được nữa.” Đó là năm 
2002, bệnh của tôi không bị tái phát sau đợt điều trị ấy, tính đến nay đã được 17 năm. 
 
Cách đây hai năm, chúng tôi gặp trục trặc trong chuyện nhà cửa. Khi đó, chúng tôi quyết đinh mua nhà, chứ 
không đi thuê. Tôi mới khai phá sản (bankruptcy), nên nghĩ rằng rất khó có thể được cho vay tiền, dù chuyện 
bankruptcy tôi đã giải quyết xong rồi. Đúng như tôi dự đoán, ngân hàng nói trong tài khoản của tôi còn một 
khoản tiền chưa rõ ràng nên họ không cho vay. Thấy khó quá, không biết phải làm sao, tôi lại cầu cứu Cha Diệp, 
xin Cha cho mọi chuyện suôn sẻ để tôi có thể mua nhà, vì thật sự khi ấy chuyện nơi ăn chốn ở của gia đình tôi 
rất cấp bách. Thật không ngờ, mấy ngày sau, ngân hàng gọi cho tôi và nói họ có thể cho tôi vay tiền. Thế là 
chúng tôi mua được nhà. 
 
Thời tiết ở Denver vào mùa đông tuyết rơi nhiều lắm, đường bị đông đá là bình thường. Hằng ngày tôi phải lái 
xe khoảng 1 tiếng mới tới chỗ làm. Một hôm tôi đang trên đường đi làm, qua một xa lộ bị đông đá, khi tới đoạn 
lên dốc, xe của tôi bỗng quay vòng vòng. Xe quay thế này, nếu nó lạng qua trái hay phải gì cũng chết, vì dòng 
xe đang từ sau tiến tới. Nếu xe lên không được mà bị tụt dốc thì cũng đụng vào xe khác. Tình thế này rất nguy 
hiểm, và 99% là có tai nạn vì lúc đó tôi đã không còn điều khiển được vô-lăng nữa. Trong cơn hoảng loạn, tôi 
kêu tên Cha Diệp và luôn miệng cầu xin: Cha Diệp ơi cứu con, Cha ơi cứu con. Tự nhiên xe của tôi không quay 
nữa, mà từ từ leo dốc một cách bình thường, như trên đường không hề có đông đá như vậy. Sau giờ làm tôi về 
nhà, thì đoạn đường dốc ấy đã được cạo tuyết nên dễ đi hơn. Tôi nhớ hôm đó là ngày cuối năm Âm lịch, tôi đã 
lái xe về nhà an toàn để đón giao thừa an bình với gia đình. 
 
Tôi xem trên YouTube, thấy nhiều nhân chứng ơn lành Cha Diệp ngồi ở chiếc ghế trong phòng thu của Trương 
Bửu Diệp Foundation, tôi cầu mong được một lần sang California để ngồi đúng chiếc ghế ấy, kể câu chuyện ơn 
lành của mình mà làm chứng cho Cha. Mong thế thôi, chứ chuyện sang California với tôi rất khó khăn. Bỗng một 
ngày, chồng tôi rủ tôi sang California. Ôi, tôi mừng quá, nên nói với chồng tôi, nếu sang California thì phải đến 
văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation để tôi được tạ ơn Cha. Chồng tôi đồng ý, vì thế niềm mơ ước của tôi đã 
thành hiện thực. 
 
John Nguyễn (Ghi từ lời kể của nhân chứng) 
 

 

Năm tôi 32 tuổi, trong một lần đi khám sức khỏe thường 
niên, bác sĩ phát hiện tôi mắc bênh ung thư, và chuyển tôi 
đi gặp bác sĩ chuyên khoa. Nghe xong, tôi tá hỏa tam tinh, 
không hiểu vì sao tôi lại mang căn bệnh nguy hiểm này.  
 
Rồi tôi đi gặp bác sĩ chuyên khoa. Sau khi xem kết quả xét 
nghiệm, ông ấy cũng nói tôi mắc bệnh ung thư, nhưng chưa 
biết là ở giai đoạn mấy, nên cho tôi đi làm biopsy.  
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 

     S. NGUYEN – HARVEY, LA. 
Thành tâm khấn nguyện Cha ban phước lành cho con là 
N.V.S., 63 tuổi, pháp danh Trí Lực, bệnh tật tiêu trừ, 
nghiệp chướng tiêu diệt, thành tâm sám hối. 
 
N. HOANG – EVANSTON, IL. 
Kính xin Cha Thánh thương con, cầu cho con được gặp 
thầy, gặp thuốc qua khỏi cơn bệnh đau lưng thoát vị đĩa 
đệm rất đau nhức và khó chịu. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu 
nguyện cho con. 
 
B.N.H – LA MIRADA, CA. 
Con, 39 tuổi, đang mắc căn bệnh ung thư ngực. Kính 
xin Cha thương, chuyển lời cầu nguyện lên Thiên chúa, 
cho con được nhận ơn chữa lành. 
 
N. TRAN – SUNCITY, CA. 
Cha ơi, chồng của con không có việc làm, con buồn và 
lo lắng lắm. Con xin Cha cầu nguyện cho chồng của con 
sớm tìm được job phù hợp và như ý nguyện. Con cũng 
xin cho con cái của con được mạnh khỏe, bằng an, thông 
minh, sáng suốt, học hành tới nơi tới chốn. 
 
T. NGUYEN – ANNAPOLIS, MD. 
Xin Cha cầu cho gia đình con luôn được bình an, mạnh 
khỏe; xin Cha cất hết bệnh tật của vợ chồng con, cho 
công ăn việc làm của con được suôn sẻ, cho chồng con 
có việc làm; xin cho con gái khôn ngoan, biết vâng lời, 
mạnh khỏe. 
 
H. NGUYỄN - RIDGEWOOD, NY. 
Khấn xin Cha ơn chữa lành và ban sức khỏe cho con và 
mọi người trong gia đình con. Cha ơi, chân tay con đau 
nhức lắm, con đi lại khó khăn vô cùng. Xin Cha thương 
cho cháu S. khỏi đau chỗ ruột bị cắt, xin cho cháu gái 
con được khỏi bệnh hiểm nghèo, cho B. và J., khỏe 
mạnh, chăm ngoan, hay ăn chóng lớn, thông minh, học 
hành tấn tới.  
 
H. DUONG – SIMI VALLEY, CA. 
Cuộc sống của con đang bế tắc quá Cha ơi. Giờ con 
không biết làm cách nào, con chạy đến Cha, xin Cha 
giúp con gỡ hết khó khăn cho con. Xin Cha giúp ban ơn 
chữa lành cho chồng con, và xin Cha sắp xếp cuộc sống 
của hai mẹ con con cho được tốt đẹp.  
 
J. TRINH – SAN GABRIEL, CA. 
Cha ơi, xin Cha cứu con chống được sự đau yếu, bệnh 
tật, và giúp con thoát khỏi cảnh khó khăn mà con đang 
gặp hiện nay. Cha ơi, cứu con. 
 
 

 

      T. & H – MILWAUKIE, OR. 
Xin Cha cầu nguyện cho gia đình con luôn được hòa 
thuận, yêu thương nhau, luôn mạnh khỏe và xin cho 
nhà hàng con được có khách. 
 
H. T. NGUYEN – FERNANDINA BEACH, FL. 
Kính lạy Chúa, Đức Mẹ, và Cha Trương Bửu Diệp, xin 
cho con mạnh khỏe, cho con lành bệnh đỡ đau nhức, 
hết bị mệt mỏi. Cầu xin Chúa, Mẹ, Cha Diệp cho các 
con của con khỏe mạnh, gia đình chúng con bình an.  
 
MARIA – UNION, NJ. 
Con cầu khấn Cha cầu bầu lên với Chúa, Mẹ cho con 
khỏi căn bịnh nhiệt viêm loét miệng lưỡi kinh niên, hết 
mụn này rồi tới mụn khác mọc lên. Con đã uống thuốc 
tây, thuốc bắc đủ loại mà không khỏi. Xin Cha thương 
và cầu nguyện cho con được gặp thầy, gặp thuốc.  
 
B. VU - LYNN, MA. 
Con là người ngoại đạo nhưng tin Cha rất linh thiêng. 
Con cầu xin Cha ban cho con hết bệnh ung thư ngực, 
cho con bớt đau nhức trong người. Xin Cha ban cho 
con gái con tên J. T. hết bệnh trầm cảm và công việc 
làm tốt, được tăng lương.  
 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Cha ơi, xin Cha tiếp tục nhận lời cầu xin của con mỗi 
ngày. Cho con và gia đình chúng con mạnh khỏe, bình 
an, Cha nhé. 
 
N.T.T. NGUYEN – SURREY, BC- CANADA 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria ban cho 
gia đình con được hòa thuận và bình an. Xin chữa lành 
bịnh cho mọi người trên thế gian đang đau khổ vì bịnh 
tật, tai nạn. Xin cho chúng con luôn có trái tim yêu 
thương và bác ái. Xin chữa lành bịnh cho con và công 
việc của con được ổn định. 
 
H. TRAN – MONTCLAIR, CA. 
Con xin khấn cho giấy tờ hồ sơ thuế và giấy tờ bảo lãnh 
được ở lại Mỹ mọi sự thuận lợi. Con chờ đợi đã mười 
mấy năm rồi đấy Cha ơi. Xin Cha thêm lời cùng Chúa 
phù hộ cho con vượt qua khó khăn mọi thử thách trong 
giai đoạn khó khăn này. 
 
V. VU – SAN ANTONIA, TX. 
Con đã mổ mắt hơn 3 tháng nay, nhưng vẫn bị mờ quá 
Cha ơi. Xin Cha chuyển lời khẩn cầu của con lên Đức 
Trinh Nữ Maria, cho con được nhận ơn chữa lành mà 
mau sáng mắt trở lại. 
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     K.L. NGUYEN – BROOKLYN, NY. 
Lạy Cha, xin dìu dắt con vượt qua sự khó khăn. Con 
đuối sức lắm rồi. Cha ơi, đừng bỏ con nhe Cha.  
 
L.L.M. NGUYEN – WEST CHESTER, OH. 
Xin Cha ban phước lành cho cháu con là J.C. và mẹ 
cháu là E.C. được sớm bình phục. Đặc biệt cháu con 
sinh sớm hai tháng, xin Chúa ban cho cháu mau ăn 
chóng lớn để được về nhà và được phát triển bình 
thường như những đứa trẻ khác.  
 
C. NGUYEN – ANDREWS, TX. 
Cha ơi, con vừa phạm tội uống rượu lái xe. Đây là lần 
đầu tiên con bị phạm pháp vì lý do ngoài ý muốn. Con 
kính xin Cha cầu cùng Chúa ban cho con qua cơn hoạn 
nạn này.  
 
Q. VU – MIDLOTHIAN, VA. 
Xin Cha chữa lành tất cả bịnh tật cho con gái V.N. của 
con. Xin Cha chữa lành bịnh chóng mặt cho con. Xin 
Cha cứu vợ chồng và con gái chúng con thoát khỏi bịnh 
hiểm nghèo. Xin Cha cầu bình an cho việc làm của 
chồng con. 
 
H. NGUYEN – TAYLORS, SC. 
Con xin Cha cầu bầu cho mẹ của con luôn được Chúa 
và Đức Mẹ nâng đỡ ủi an phần xác cũng như phần hồn 
đến giờ phút cuối cùng.  
 
T. DO & H. NGUYEN - HUNTSVILLE, AL. 
Kính xin Cha cầu bầu cho vợ chồng con không bị thay 
đổi job và xin cho chúng con không bị mất job. Xin cho 
con khỏi bịnh tật nguy hiểm. Kính xin Cha che chở cho 
các con của con đi học được tiến bộ và bình an. Kính 
xin cộng đoàn giúp lời cầu nguyện. 
 
K. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Mười năm qua, con mang trong mình bệnh gan, dù đã 
được chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Xin cộng đoàn 
cầu nguyện cùng Cha Bửu Diệp cho con được hết bịnh. 
Xin Cha dẫn dắt cho đứa con trai của con. Cháu uống 
rượu, hút thuốc lá và bỏ lễ nhà thờ suốt 40 năm qua. 
 
N.V.L & T.L – DALLAS, TX. 
Cha ơi, vợ chồng con bị đau khớp vai và khớp gối. Con 
gái con về thăm ba má bị té gãy xương chân, mà cháu 
lại đang mang thai. Giờ cháu đau đớn lắm. Xin Cha cầu 
bầu giúp cho vợ chồng con, và cho con gái con sớm 
được bình phục. 
 
M. TRAN – SAN FRANSISCO, CA. 
Kính xin Cha cầu bầu cho chúng con được nhận lãnh 
ơn chữa lành; cho con trai N.H.P. của chúng con khỏi 
bệnh và sớm gặp được bạn gái có đạo, ngoan hiền. 
 

      M.V. TRINH – SAN JOSE, CA. 
Kính Cha, con viết thư này xin Cha ban ơn cho gia đình 
con tai qua nạn khỏi. Mỗi ngày, những lúc con rảnh 
rỗi, con đều tâm sự và cầu nguyện xin Cha giúp đỡ. 
Con ước mong Cha giúp con bán được tiệm này để có 
cơ hội con xuống thăm Cha và về Việt Nam đi Tắc Sậy 
thăm mộ Cha. Cha đã cho con và gia đình con nhiều 
ơn mà con không thể ngờ được. Con trai của con đang 
có việc làm, xin Cha giúp cho con con ổn định cuộc 
sống và thay đổi tánh tình, biết báo hiếu cha me. Xin 
Cha giúp gia đình con qua cơn sóng gió này và bình 
an, may mắn.  
 
KIM CHI – N.C 
Cha ơi, con bị bệnh động kinh từ năm lên 6 tuổi. Năm 
nay con 38 tuổi. Sang Mỹ con được chữa trị, người ta 
đặt máy trong người con, nhưng con vẫn chưa hết 
động kinh. Mới đây con còn mắc thêm bệnh viêm gan 
B. Con xin Cha cầu bầu cho con được gặp thầy gặp 
thuốc mà mau lành bệnh. 
 
D.T. VU – SILOAN SPRING, AR. 
Thưa Cha, con phát bệnh từ hồi tháng 7 tới nay. Hiện 
tại con rất mệt, có lúc con không thở được, hay bị hụt 
hơi, nghẹt thở. Cuối tháng 8, 2019, con phải nhập viện. 
Kết quả chụp X-ray cho thấy con bị sưng phồng thực 
quản, yếu tuyến giáp, và còn gì nữa con chẳng biết. 
Phải chờ từng bước Cha ạ. Con mệt mỏi lắm Cha ơi. 
Giờ con chỉ ăn uống được chút một mà thôi. Vậy xin 
Cha linh thiêng và cộng đoàn chung lời cầu nguyện 
cho con chóng mạnh khỏe. Gia đình con khổ lắm. Xin 
cho con tai qua nạn khỏi để con có sức khỏe phụ giúp 
con cháu. Con có đứa cháu bị tàn tật tứ chi; cháu 4 
tuổi sanh ra đã bị thiệt thòi, hiện giờ chỉ biết uống chút 
sữa, thức ăn thì đưa thẳng vào ống dẫn tới dạ dày, 
chân tay cháu quặp gấp lại, không đi đứng được, và 
còn nhiều công việc con cần phải làm cho con cháu, 
anh em, họ hàng. Vậy kính xin Cha và cộng đoàn hiệp 
ý cầu thay cho con với nha. Con mong chóng được 
khỏe mạnh trở lại lắm Cha ơi.  
 
H.H.N. EVANSTON, IL. 
Kính xin Cha cầu bầu cho con trai của con là T.Q. đang 
đau đớn vì bệnh ung thư xương hành hạ được ơn 
Chúa, phó thác hoàn toàn cho Lòng Thương Xót Chúa. 
Nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa ban ơn lành cho cháu 
được qua khỏi. Làm cha, con không chịu nổi khi thấy 
con mình đau đớn như vậy Cha ơi. 
 
B. HO - HAYWARD, CA. 
Kính xin Cha chuyển lời khấn của con lên Đấng Toàn 
Năng, cho cháu con là C. được hết bệnh đau đầu, và 
con của con là D.N. được hết bệnh ngứa ngoài da.  
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

        H. NGUYEN - RIDGEWOOD, NY. 
Cảm ơn Cha, mỗi lần con gặp khó khăn, trắc trở, Cha 
đều giúp con vượt qua và tâm hồn con được bính an. 
Mỗi khi bị thất lạc những đồ vật nho nhỏ, cầu xin Cha, 
con lại tìm thấy. Sức khỏe của con nhờ ơn Cha vẫn 
còn được đến hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
A. GASTON – HUNTERSVILLE, NC. 
Con rất cảm ơn Cha đã phù hộ cho gia đình con và 
con cháu của con mạnh khỏe, học hành tấn tới, công 
việc ổn định, cuộc sống an vui, hạnh phúc.  
 
J. NGUYEN – LATHAM, NY. 
Con đã cầu xin Cha thương mà cầu nguyện cho chồng 
con bị ung thư tuyến tiền liệt. Phép lạ đã xảy ra Cha 
ạ. Chồng con đã được chữa lành rồi. Nay con xin dâng 
lời cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp. 
 
M TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp, em gái con bị té xe nứt 
xương mắt cá chân ở Việt Nam. Con đã vội vàng đến 
khấn xin với Cha, và nay em con đã bình phục rồi. Con 
xin cảm tạ ơn Cha. 
 
N.T.T. NGUYEN – SURREY, BC- CANADA 
Con xin cảm tạ Chúa, cảm ơn Cha Trương Bửu Diệp 
đã nhận lời khấn nguyện của con mà ban cho con trai 
con ơn chữa lành bệnh, công việc ổn định và ban cho 
con bán được món hàng như ý.  
 
H. N. TRAN – SPRING, TX. 
Con đã mang thai rồi ạ. Cha ơi, con xin Cha và cộng 
đoàn cầu nguyện cho mẹ con con được bình an và 
khỏe mạnh. Và con xin lần thai thứ năm này, vợ chồng 
con được một đứa con trai. Con xin cám ơn Cha và 
cộng đoàn. 
 
K. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Tạ ơn Đấng Tối Cao đã nhậm lời cầu xin của Cha Bửu 
Diệp cho con. Cám ơn Cha Diệp đã cầu cho con, để 
con được qua Mỹ sum họp gia đình. Con xin đa tạ và 
mang ơn Cha Bửu Diệp muôn đời. 
 
T. PHAM – BENNINGTON, NE. 
Con xin cảm tạ Cha Diệp đã phù hộ và ban ơn cho cha 
mẹ con được mạnh khỏe, bình an, cho gia đình nhỏ 
bé của con được hạnh khúc và khỏe mạnh. 
 
T. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Uống nước lộc của Cha, đường huyết của con ổn định, 
con cũng đỡ đau bao tử, cả nhà con bình an, mạnh 
khỏe. Chúng con lạy tạ ơn Cha. 

       N. TRAN – CHICAGO, IL. 
  Ba con đã được khỏe lại không bị đau nhức nhiều nữa 
xin tạ ơn Cha. Cũng tạ ơn Cha đã dẫn dắt con gái N.L. 
mua được căn nhà vừa ý. Con trai N.M. cũng mua được 
chiếc xe thích hợp và con gái H.Y. cũng có được chiếc 
xe vừa ý muốn. Xin cảm tạ ơn Cha. 
 
Q. VU – MIDLOTHIAN, VA. 
Cám ơn Cha đã cầu bình an cho yearly checkup của con 
2019. 
 
V. SNYDER – HAMMOND, LA. 
Con tạ ơn Cha đã cầu bầu lên Chúa và Đức Mẹ Maria 
giúp con tìm được bác sĩ giỏi trị về đau nhức khớp 
xương. Nay con đã lành hẳn rồi Cha à. Con còn được 
nhiều ơn lành của Cha giúp. Con lần chuỗi mỗi đêm để 
tạ ơn và cầu xin được một giấc ngủ an lành. Amen! 
 
T. DO & H. NGUYEN - HUNTSVILLE, AL. 
Đôi mắt con đã đỡ, xương chậu của con đã bớt đau. Gia 
đình con được bình an. 
 
L.T. VU – BOSTON, MA. 
Lạy Chúa, lạy Cha Trương Bửu Diệp con tạ ơn Cha 
những năm tháng qua gia đình con gặp nhiều những tai 
ương khó khăn bất trắc con chỉ biết kêu cầu tên Cha, 
Cha cũng ban cho. Cha là một vị Thánh cao cả hay 
thương xót những con chiên gặp sự khó gì chạy tới kêu 
cầu Cha, Cha đều giúp đỡ nay con nói lên những lời chân 
thật từ đáy lòng con để tạ ơn Cha. Cả đời con không bao 
giờ quên ơn Cha. Con cám ơn Chúa Mẹ đã ban cho 
chúng con một vị Thánh tuyệt vời. Nay con dâng lên Cha 
lòng chân thành biết ơn của con. Con xin tạ ơn Cha 
nhiều. 
 
L. NGUYEN – WESTMINSTER, CA. 
Hôm nay có dịp đến đây con xin cảm tạ ơn Cha đã cầu 
nguyện cho con mổ bên chân trái. Con đã bình phục và 
đi đứng trở lại không còn dùng gậy và xe lăn nữa. Con 
muôn vàn cảm tạ ơn Cha. 
 
M. NGUYEN & U. TRAN – SAN GABRIEL, CA. 
Chúng con xin cảm tạ Đấng Tối Cao và Cha Diệp đã che 
chở, giúp đỡ chúng con vượt qua cơn khốn khó, tai qua 
nạn khỏi, mọi việc đều như ý muốn. 
 
N.L.S. – HONOLULU, HI. 
Cha ơi, lời cầu nguyện của con dâng lên Cha đã được 
Cha nhậm lời. Căn bệnh tự kỷ của bé A.K.D. nhiều phần 
thuyên giảm. Xin Cha tiếp tục thương mà cầu nguyện 
cho cháu được hoàn toàn bình phục. Con kính tạ ơn Cha. 
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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 MƯỜI 

 

 

Bà 
TRIỆU ANH 

Sinh năm: 1910 
Mất ngày 13-10-1977 

 

Bà Maria 
TẠ THỊ THOA 

Sinh năm: 1937 
Mất ngày 13-10-2017 

 
Bà Maria 

NGUYỄN THỊ MÃO 
Sinh năm: 1916 

Mất ngày 15-10-2002 
 

Bà Anna 
NGUYỄN THỊ HỒ 
Sinh năm: 1915 

Mất ngày 15-10-2005 
 

Bà Anna 
ĐỖ THỊ VÂN 

Sinh năm: 1909 
Mất ngày 16-10-1985 

 

Bà Teresa 
NGUYỄN THỊ LỢI 
Sinh năm: 1928 

Mất ngày 20-10-2008 
 

Ông Phanxico Xavie 
PHẠM XUÂN CHẤN 

Sinh năm: 1936 
Mất ngày 21-10-2011 

 

Bà Maria 
KIỀU KIM THOA 
Sinh năm: 1963 

Mất ngày 22-10-1999 
 

Ông Giuse 
NGUYỄN HỮU NAM 

Sinh năm: 1957 
Mất ngày 24-10-2011 

 

Ông Giuse 
NGÔ BÌNH 

Sinh năm: 1913 
Mất ngày 26-10-1969 

 

Bà Cecilia 
NGUYỄN KIM Y 
Sinh năm: 1929 

Mất ngày 26-10-2007 
 

Ông Vincente 
NGUYỄN VĂN THÔNG 

Sinh năm: 1919 
Mất ngày 27-10-2011 

 

Ông Joseph 
DAVID PHAN 

Sinh năm: 1951 
Mất ngày 29-10-2015 

 

Em Giuse 
HỒ THUẦN 

Sinh năm: 1967 
Mất ngày 29-10-1980 

 

Ông 
VÕ BÌNH 

Sinh năm: 1945 
Mất ngày 30-10-2004 

 

Ông 
LÊ VĨNH PHÚC 

Sinh năm: 1986 
Mất ngày 30-10-2018 

 

Ông Guise 
HOÀNG CÔNG ẤT 
Sinh năm: 1916 

Mất ngày 7-10-2000 
 

Bà Maria 
NGUYỄN HOÀN 
Sinh năm: 1902 

Mất ngày 8-10-1988 
 

Ông Phaolô 
NGUYỄN GIÁO 

Sinh năm: 1914 
Mất ngày 2-10-1989 

 
Bà  

NANCY PHAN 
Sinh năm: 1959 

Mất ngày 2-10-2016 
 

Bà 
MAO AN NAM 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày 2-10-1993 

 
Ông Micae 

NGUYỄN TIẾU 
Sinh năm: 1912 

Mất ngày 4-10-2015 
 

Chị Maria 
PHAN LOAN 

Sinh năm: 1977 
Mất ngày 5-10-1998 

 

Ông Phanxico Xavier 
TỐNG CHIÊU CẦM 
Sinh năm: 1947 

Mất ngày 5-10-2018 
 

Bà Maria 
PHẠM THỊ LƯỢM 
Sinh năm: 1928 

Mất ngày 7-10-2013 
 

Ông Guise 
NGUYỄN VĂN THÀNH 

Sinh năm: 1918 
Mất ngày 7-10-1979 

 

Ông 
LÊ VĂN LƯỠNG 
Sinh năm: 1930 

Mất ngày 7-10-1962 
 

Ông Guise 
HỒ CHỮ 

Sinh năm: 1905 
Mất ngày 9-10-1992 

 

Bà 
TRẦN KIM UYÊN 
Sinh năm: 1972 

Mất ngày 12-10-2013 
 

Bà Maria 
TRẦN THỊ THÁNG 
Sinh năm: 1930 

Mất ngày 13-10-1972 
 

Ông  
PHẠM MÂN 

Sinh năm: 1930 
Mất ngày 20-10-2012 

 
Bà Anna 

NGUYỄN THỊ NHIỆM 
Sinh năm: 1920 

Mất ngày 23-10-2002 
 

Bà Maria 
PHẠM THỊ THÂN 
Sinh năm: 1919 

Mất ngày 27-10-2000 
 

Ông Phero 
TRỊNH HIỂN 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày 30-10-2008 

 

Ông Fanxico Xavier 
BERT ĐÀO 

Sinh năm: 1919 
Mất ngày 31-10-1967 

 

Ông Dominico 
LÊ TƯỞNG 

Sinh năm: 1912 
Mất ngày 1-10-1974 

 
Bà Maria 

NGUYỄN THỊ LƯỢT 
Sinh năm: 1912 

Mất ngày 3-10-1967 
 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ CẬY 
Sinh năm: 1920 

Mất ngày 3-10-1972 
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Bà Phạm Thị Yến - California, và con trai – anh Nguyễn Tuấn Huy – Arizona 
“Cầu Nguyện Thì Phải Kiên Nhẫn Và Phó Thác” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anh Nguyễn Tuấn Huy: Con tôi bị bể ruột dư, phải mổ gấp. Khi mổ xong, cháu lại bị viêm, nên phải nằm lại trong 
nhà thương. Đến ngày thứ 15, khi bác sĩ kiểm tra thì phát hiện có dấu hiệu không bình thường nên giữ cháu lại tới 
ngày thứ 18 mới cho xuất viện, nhưng chỉ về nhà được 14 tiếng đồng hồ thì cháu lại bị đau trở lại. Hôm ấy tôi đi 
làm nên mẹ cháu phải đưa cháu trở lại nhà thương. Bác sĩ kiểm tra nói cháu bị nghẽn ruột, nên họ phải mổ lần thứ 
hai để sắp xếp lại ruột. Khi nghe cháu phải mổ nữa, tôi sợ quá. Trong khi đó, vợ tôi rất bình tĩnh, liên tục cầu nguyện 
với Chúa, Đức Mẹ và Cha Trương Bửu Diệp.  
 
Ca mổ trải qua 3 tiếng, và cháu phải nằm thêm 1 tuần nữa. Suốt thời gian đó, vợ tôi cứ dúi hình Cha Diệp vào tay 
con tôi, cứ thế mà khóc và nhờ Cha cầu bầu, và còn dặn với con là phải cầu nguyện với Cha Diệp. Con tôi dù không 
biết Cha Diệp là ai, nhưng nghe mẹ nói thì cũng rất sốt sắng mà cầu nguyện với Cha. Con tôi phải mổ hai lần, 1 lần 
mổ ngang, môt lần mổ dọc, mỗi vết mổ dài cả gang tay. Ngay cả các bác sĩ cũng nói với tôi rằng trường hợp của 
con tôi chỉ Chúa mới có thể cứu được mà thôi. Ơn Chúa, Đức Mẹ qua lời cầu bầu của Cha, con tôi đã hồi phục rất 
nhanh và nay đang dần khỏe lại. Qua chuyện của con tôi, niềm tin của vợ tôi với sự cầu bầu linh thiêng của Cha 
Diệp ngày càng vững vàng hơn. Lần này tôi cùng đứa con trai lớn sang California thăm mẹ tôi, vợ tôi dặn là phải 
đến văn phòng Cha Diệp để tạ ơn Cha, vì nhờ Cha cầu bầu mà gia đình tôi mới nhận được Ơn Phúc từ Chúa và Mẹ 
Maria.  
 
Bà Phạm Thị Yến: Con dâu của tôi là tân tòng, nhưng trước khi lấy chồng đã có ơn, nên rất tin vào Chúa, Đức Mẹ, 
và sau này biết thêm về Cha Trương Bửu Diệp, cháu càng đặt trọn niềm tin nơi Ngài.  Nhìn lại những năm tháng 
qua, gia đình chúng tôi nhận được rất nhiều ơn lành mà Đấng Tối Cao ban cho qua lời cầu bầu của Cha Diệp. 
 
Anh Nguyễn Tuấn Huy: Tôi biết Cha Diệp lâu rồi, vợ tôi cũng lên YouTube xem chương trình Ơn Cha Diệp rất 
nhiều. Tôi ngạc nhiên khi đến chơi nhà mấy người bạn làm chung trong hãng bên Arizona, họ là Phật giáo nhưng 
lại thờ Cha Diệp. Tôi biết Trương Bửu Diệp Foundation qua mẹ của tôi. Thật tình mà nói, niềm tin của tôi không 
bằng vợ tôi. Khi đụng chuyện, tôi còn hoang mang lo lắng, chứ vợ tôi thì không, cô ấy luôn nói: “Anh yên tâm, mọi 
chuyện sẽ ổn mà.” Suốt gần 30 năm qua kể từ ngày chúng tôi lấy nhau, cô ấy nhận được rất nhiều ơn lành. Cô ấy 
nói cầu nguyện thì phải liên lỉ, và thành tâm. 
 
Bà Phạm Thị Yến: Đúng là cuộc đời này có nhiều cảnh khác nhau, có người được ơn và có người chưa được ơn, 
kinh nghiệm bản thân của gia đình chúng tôi là đã cầu nguyện thì phải kiên nhẫn và phó thác. Bản thân tôi không 
chỉ cầu nguyện cho con, cháu, mà còn cầu cho những người đang có việc lo lắng, xin Cha thương đến những người 
có lòng cậy trông vào Cha, Cha cầu bầu để giúp họ có thêm niềm tin, sức mạnh và sự nhẫn nại, thế nào cũng được 
nhận ơn lành.  
 
Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

 

 

Bà Phạm Thị Yến: Cách đây hai tháng, cháu nội của tôi 
phải cấp cứu trong nhà thương vì bị đau bụng. Cháu nói 
là cháu đã bị đau âm ỉ lâu rồi, nhưng vì phải chuẩn bị cho 
học và thi cuối khóa, nên cháu cố gắng chịu đựng mà 
không nói cho ba mẹ biết. Đến khi chịu không nổi cháu 
mới nói. Vô đến nhà thương, bác sĩ kiểm tra thì cho biết 
tình trạng của cháu đã quá nặng. 
 
Hình bên: Anh Nguyễn Tuấn Huy và bà Phạm Thị Yến. 
Hình: TBDF 
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Lưng mẹ gầy còm, anh chị em chúng tôi ốm xơ ốm xác. 
Một niềm an ủi duy nhất cho chúng tôi, là mẹ tôi vẫn giữ 
được căn nhà khang trang ở quận 3, Saigon, là khu nhà 
ở của các nhân viên thời Ngô Đình Diệm cấp cho. Đó là 
điều may mắn cho gia đình tôi lắm rồi.  
 
Sau 1975, ông bà ngoại tôi phải hồi tịch, trở về Pháp. 
Ông ngoại tôi từng là luật sư tòa Thượng thẩm, tài ba 
lỗi lạc thời đó. Ông bà ngoại tôi bán căn biệt thự dưới 
Cao Lãnh, ngay trung tâm thành phố, để đi định cư tại 
Pháp. Mẹ tôi đau buồn khi phải nói lời chia tay với cha 
mẹ, vì thời thế bắt buộc. 
 
Trước ngày ngoại đi, mẹ dẫn tôi đi chụp hình với ngoại 
để làm kỷ niệm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chúng tôi đâu biết đây là tấm ảnh duy nhất và cuối cùng 
tôi được chụp chung với ngoại. Ngoại ra đi và qua đời 
trên đất khách quê người sau một cơn bạo bệnh. 
 
Ngoại đã ước mơ được về thăm mẹ con tôi một lần, 
nhưng mơ ước ấy không thành. Khi nhận được điện tin 
báo bà ngoại mất, mẹ tôi khóc không thành tiếng. Nỗi 
đau không từ nào diễn tả nổi.   
 
Gia đình tôi là người Công giáo. Chúng tôi đi nhà thờ và 
siêng năng đọc kinh cầu nguyện. Khi sung sướng, tôi rất 
ngoan đạo, nhưng khi cuộc sống rơi xuống vực thẳm, lời 
cầu nguyện của tôi dường như càng thắm thía hơn và 
khẩn khoản hơn. Tôi cầu xin đủ các Thánh, mong cuộc 
sống của gia đình tôi đỡ phần vất vả.  
 
Một sáng nọ, vào ngày hè, mẹ đội nón lá, dẫn tôi đi lang 
thang ngoài phố tìm một anh chụp hình để chụp cho mẹ 
con một tấm hình. Mẹ muốn gửi hình này cho ba tôi 
đang ở trại tù Thanh Hóa. Rồi mẹ dẫn tôi đến tu viện 
Saint Paul, dòng tu kín của các Soeur trên đường Cường 
Để để cầu nguyện. Thực ra tâm hồn tôi lúc đó còn rất 
ngây ngô. Dường như tôi chưa ý thức được sự thống khổ 
của việc mất nước, của việc ly tan xa cách vợ chồng, của 
nỗi đau đồng bào Việt Nam. Thời ấy, tôi còn quá trẻ để 
hiểu thấu giá trị cuộc sống ở đời. 
 
Từ thời ấy, chúng tôi đã nghe danh Cha Trương Bửu 
Diệp. Thỉnh thoảng gia đình tôi lại thuê xe về Cà Mau, 
cầu xin với Cha. 
 
 
 
 
 

MỘT ĐỜI TẠ ƠN CHA 
 
Tôi chỉ là một người phụ nữ rất đỗi bình thường, như mọi 
người phụ nữ khác. Chỉ có điều, tính tôi vui vẻ, hài hước, 
nên không ai biết được cuộc đời tôi đã trải qua những sóng 
gió, đau buồn như thế nào. Tôi chưa từng kể chuyện đời 
tư của mình cho ai nghe, nhưng hôm nay tôi sẽ mở lòng 
ra để chia sẻ với mọi người, vì một lý do duy nhất: suốt cả 
cuộc đời tôi đã được nhiều ơn lành qua lời cầu bầu của 
Cha Trương Bửu Diệp, và qua câu chuyện đời thực, tôi 
muốn chứng minh cho tình yêu bao la của Ngài.  
 
Kỳ 1: Cuộc Bể Dâu 
 
Khi còn là một cô bé, tôi vẫn thường mơ mộng về tương 
lai của mình. Đó là một bức tranh đầy màu sắc tươi đẹp, 
một cuộc sống sung túc, hạnh phúc, giàu sang, phú quý.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sống trong nhung lụa ấm êm, một cuộc sống đầy đủ của 
gia đình được ưu ái dưới chế độ Cộng Hòa, tôi cứ nghĩ 
cuộc đời của mình sẽ mãi mãi là như thế. 
 
Nhưng không ngờ… 
 
Biến cố tháng 4 năm 1975 đã làm đảo lộn cả vận mệnh 
đất nước nói chung và cuộc đời gia đình tôi nói riêng. Đám 
bạn của tôi cùng gia đình di tản. Đang có một đám bạn 
chơi chung, giờ chúng biến đi hết, chỉ còn một mình, tôi 
rơi vào cảm giác hụt hẫng. 
 
Ba tôi, các chú, anh trai, anh họ, anh rể, tất cả đàn ông 
trong nhà tôi đều đi tù. Gia đình tôi lâm vào cảnh túng 
nghèo, bởi xưa kia, ba tôi không phải thuộc loại người ăn 
hối lộ, nên khi rũ áo đi tù, ông chẳng để lại cho mẹ tôi 
đồng bạc nào, ngoài bầy con nheo nhóc. 
 
Chúng tôi vừa đi học, vừa đi làm thuê, bán rau, bán hàng 
rong, làm thủ công theo mùa. Trung thu chúng tôi xỏ lồng 
đèn, mùa hè dệt chiếu, nuôi gà. Anh chị em tôi làm đủ thứ 
nghề, toàn là những nghề tay chân, cực nhọc, nhưng 
lương thiện, để phụ mẹ nuôi ba trong tù cải tạo và cho lo 
bằng ấy miệng ăn trong nhà.  
 
 
 
 
 

 

Tác giả chụp với bà 
ngoại của mình. 
Hình do tác giả 
cung cấp. 
 

 

Lớn lên một chút, tôi càng tự tin 
cho rằng ước mơ của mình không 
khó để có thể trở thành hiện thực. 
Tôi nhớ vào năm 1974, lúc đó tôi là 
một cô nữ sinh trung học, cuộc 
sống của tôi đã toàn là một màu 
hồng. Thời ấy, ba tôi là một nhân 
viên cao cấp của Tòa Thượng 
Thẩm. Gia đình tôi khá giả, nên 
hàng ngày tôi chỉ có việc cắp sách 
đến trường, nô đùa cùng đám bạn, 
chẳng phải lo lắng gì. 

 

Gia đình tác giả chụp 
vào năm 1972. Hình do 
tác giả cung cấp. 
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  Tôi còn nhớ vào những năm 80, nhà thờ Tắc Sậy chỉ là 
một ngôi nhà lợp lá, rất đơn sơ, nghèo nàn. Tôi, một cô 
gái mới lớn, tâm hồn trong trắng, cũng đã gửi gấm nơi 
Cha những lời cầu nguyện mộc mạc, chân thành. 
 
Thôi gian trôi qua, ba tôi được thả về với căn 
bịnh suyễn, suy hô hấp. Mẹ con tôi lại tiếp tục những 
ngày làm lụng vất vả, nuôi và chăm sóc cho ba vào 
những ngày cuối đời.  
 
Sinh ra trong nhung lụa, nhưng tôi lại lớn lên trong sự 
nghèo khó, túng thiếu. Nhờ sự giáo dục trong gia đình, 
tôi sống rất giản dị, không bon chen, không đua đòi. 
 
Hồi ấy, một cô gái mới lớn khá xinh xắn như tôi cũng có 
nhiều anh theo đuổi.  
 
Tôi nhiều lần ngơ ngẩn vì những tiếng hát ngọt ngào 
của các anh trai: “Em tan trường về, Đường mưa nho 
nhỏ, Ôm nghiêng tập vở, Tóc dài, tà áo vờn bay… Em 
tan trường về, anh theo Ngọ về…”. Nhưng “Rồi ngày 
qua đi, qua đi, qua đi…”  Mấy anh từng theo đuổi tôi 
lần lượt ra đi. Những người yêu tôi thì chỉ hẹn biển thề 
non; còn những người tôi thầm thương trộm nhớ thì đi 
vượt biên hết, chẳng thấy quay về. 
 
Một trong những anh theo đuổi tôi cũng đi Mỹ do gia 
đình anh thuộc diện HO. Tôi thật sự thấy bơ vơ, lạc lõng 
giữa biển người sặc mùi Cộng Sản. Tôi không thể làm 
bạn với ai.  
 
Một hôm, tôi tình cờ gặp lại một người. Anh là người 
duy nhất còn ở lại không đi vượt biên mà tôi có thể nói 
chuyện cùng một quan điểm sống chung chế độ Cộng 
Hòa. 
 
Mùa hè, ve kêu nỉ non trên cành phượng đỏ thắm trong 
sân trường. Chúng tôi ngồi bên nhau, nơi băng đá, 
chuyện trò rôm rả vui vẻ như đời chưa từng khó nghèo.  
 
Bẵng đi rất lâu sau đó, tôi không còn gặp anh ấy. 
 
Năm tôi vào đại học, môt chiều chủ nhật trời vào thu, 
nơi nguyện đường Mai Khôi trên đường Tú Xương, tôi 
lại tình cờ gặp anh. Ôi chao, tôi mừng rỡ khôn siết. 
Mừng lắm, vì tôi lại có được người để chia vui sẻ buồn. 
Tình bạn của chúng tôi được nối kết, thân thiết hơn xưa, 
sau bao năm tháng xa cách. 
 
Ngặt một nỗi, anh là một Phật tử. Gia đình anh rất sùng 
đạo, anh siêng năng đi chùa giống như tôi chăm đi nhà 
thờ vậy. Với lòng mến Chúa thiết tha và sự hăng say 
nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, tôi ra điều kiện, 
buộc anh phải theo đạo, nếu không, anh không thể cưới 
tôi làm vợ. 
 
 
 
 

Vì quá yêu và thật lòng muốn cưới tôi, anh đã vào nhà 
thờ, xin học giáo lý để được rửa tội. 
 
Ngày anh được làm con Chúa, tôi rất đỗi hả hê vì sự thành 
công của mình, vì tôi đã biến một anh Phật tử nên con 
chiên của Chúa. 
 
Ngày 29 tháng 6, 1988, tôi kết hôn với anh. Nhưng chính 
vì sự bất đồng tôn giáo, tôi trải qua rất nhiều đắng cay 
trong suốt những năm tháng làm dâu. Tuy vậy, vì biết 
nhẫn nhục chịu đựng, tôi cũng vượt qua được mọi khó 
khăn của cuộc đời làm dâu con trong gia đình không cùng 
tôn giáo. 
 
Khi tôi mang bầu đứa con trai thứ nhất, mẹ tôi lìa đời. Bà 
thậm chí còn chưa được biết rằng mình có một đứa cháu 
ngoại trai. Đứa con thứ hai của tôi và anh cũng là con 
trai, rất kháu khỉnh. 
 
Anh là một người đàn ông thành đạt, làm được nhiều tiền. 
Cuộc sống của tôi lại trở nên vương giả, không thiếu kẻ 
hầu người hạ. Tôi thuê 3 cô giúp việc để trông nom hai 
đứa con. Tôi chỉ làm công việc nội trợ như nấu cơm, giặt 
giũ, mà không cần lo lắng gì về ‘cơm, áo, gạo, tiền’, vì 
điều này đã có chồng tôi lo. 
 
Do có thời gian rảnh rỗi, cứ vài tháng tôi lại về Cà Mau 
thăm Cha Diệp. Tôi đến với Cha trong tâm trạng thỏa mãn 
vì đã đưa được một người khác đạo vào nhà Chúa, cuộc 
sống lại quá viên mãn, sung túc. Nhưng càng ngày, 
những lời cầu nguyện của tôi lên Cha dần nhạt phai. Đầy 
đủ quá rồi, tôi còn gì để xin khấn với Cha nữa đâu kia 
chứ!  
 
Nhưng chuyện đời không như bài thơ xuôi vần xếp chữ. 
Chồng tôi tuy là một doanh nhân thành đạt, nhưng anh 
sống cũng rất giản dị. Một ngày nọ, anh quyết định tự lái 
chiếc xe gắn máy đi ký một hợp đồng mua bán ở tỉnh. 
Lúc ấy đã gần chiều, trời bắt đầu mưa rơi lất phất. Tôi ra 
sức cản ngăn, vì dù sao sáng ngày mai sẽ có xe hơi chở 
anh đi, việc gì phải tự lái xe một mình như thế, nhưng 
anh vẫn nhất quyết tự đi. 
 
5 giờ chiều hôm ấy, anh ra khỏi nhà. Hai tiếng đồng hồ 
sau, tôi nhận được tin sét đánh: anh đã ra người thiên 
cổ. Khi chạy tới Long An, xe anh va phải một con lươn 
dưới chân cầu và bị một chiếc xe tải lớn cán chết.  
 
Tin xấu ấy đến với tôi vào ngày 29 tháng 6, đúng vào 
ngày mà 12 năm trước chúng tôi đã làm lễ cưới tại nhà 
thờ. Kỷ niệm ngày cưới giờ đây lại là ngày giỗ của anh. 
 

Hoa Phượng Đỏ 
Kỳ tới: Vượt lên chính mình 
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 

TV Show ‘ƠN CHA DIỆP’ được phát trên DirectTV VietFace Channel 2033 tại 50 tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ vào 
lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật hàng tuần (giờ California), 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 
download) 

 

BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 3 THÁNG 10, 2019 
Vào lúc 6:45 PM 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/
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