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Chị Jolene Nguyễn: Gia đình tôi nhận được rất 
nhiều ơn lành của Cha Trương Bửu Diệp. Trong đó 
có một ơn lành đặc biệt xảy ra vào năm 2016. Năm 
đó vợ chồng tôi thu được một khoản tiền lớn. Theo 
luật, đến tháng 2 mọi người phải đi khai thuế. Hơn 
một năm sau, vào ngày đẹp trời nọ, tôi mới sực 
nhớ ra là chúng tôi chưa khai thuế số tiền ấy. Tôi 
hoảng hồn, vì nếu không chịu khai thuế thì sẽ bị 
phạt nặng. Sợ quá, tôi liền ra văn phòng Cha Diệp. 
Gặp Cha, tôi nói: “Thưa Cha, con không cố ý, thật 
sự là vợ chồng con quên. Con cũng biết là đụng tới 
Sở Thuế thì rất phiền phức, mà con lại đang vướng 
giấy tờ bảo lãnh cho người thân của con ở bên quê 
nhà. Con chỉ muốn được giảm tiền phạt thôi. Cha 
ơi, giúp con.” 

(Xem tiếp trang 2) 

 

TRONG SỐ NÀY 
 

 

TRONG SỐ NÀY 
 

XIN KHẤN & CẢM TẠ 
GỬI ĐẾN TỪ XA 

(Trang 3,4,5) 
 

CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI 
MẤT TRONG THÁNG 12 

(Trang 6, 7) 
 

Anh Phạm Đăng Danh, Anaheim, CA 
“TÔI TIN CHA NGHE ĐƯỢC TIẾNG 

LÒNG TÔI” 
(Trang 7) 

 
Ông Aaron Hua – Santa Ana, CA.: 

“ĐƯỢC ƠN CHA, TÔI NHƯ NGƯỜI 
CHẾT ĐI, SỐNG LẠI” 

(Trang 8) 
 

MỘT ĐỜI TẠ ƠN CHA 
Kỳ cuối: ƠN LÀNH NỐI TIẾP ƠN LÀNH 

(Trang 9, 10) 
 

THÔNG BÁO & SINH HOẠT 
TRONG THÁNG 

(Trang 11) 
 

 

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

 

Gia đình Anh chị Daniel Phùng & Jolene Nguyễn. Hình: TBDF 

Anh chị Daniel Phùng & Jolene Nguyễn – Westminster, California: 

“Cầu Nguyện Và Tin Tưởng, Cha Không Bao Giờ Bỏ Mình” 
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Chị Jolene Nguyễn: Sau khi bé Kenneth (trai) đã lớn, tôi 
đến văn phòng Cha và xin cho có con thứ hai là bé gái. 
Lúc mang thai được hơn 4 tháng, tôi đi siêu âm, người ta 
nói bào thai là con trai. Nhưng hai tháng sau, khi đi siêu 
âm lại, họ nói thai nhi là gái. Ôi, vợ chồng tôi mừng quá. 

Nói về bé Kenneth, từ khi biết nói và biết hát, bé xem 
Thánh Lễ trên YouTube xem Cha giảng, chứ không thích 
phim hoạt hình hay chơi game như những đứa trẻ khác. 

Bé rất có tình cảm với Cha Diệp và có thể hát được những 
bài hát về Cha. Chúng tôi thường đưa bé ra văn phòng 
Cha, tham dự các buổi cầu nguyện, cùng Hội đi nursing 
home và hát cho các cụ, các bác nghe những bài hát về 
Cha Diệp. Từ đó, bé thuộc luôn những bài hát về Cha. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Bé Kenneth Phùng hát trong Buổi Cầu Nguyện tháng 6, 2019 mừng 
Ngày của Cha. Hình: TBDF. 
 
Theo tôi, việc mình cầu mà hiển nhiên thì Cha cho, nhưng 
nếu chưa thích hợp, Ngài sẽ không nhận lời. Hoặc nếu điều 
mình xin sẽ dẫn đến một kết quả không tốt, rắc rối hơn, 
thì Cha sẽ không cầu bầu cho minh đâu! Mình không biết 
được tương lai của mình ra sao, nhưng Đấng Bề Trên thì 
biết hết.  

Chúng tôi muốn nhắn gửi tới mọi người là hãy tin, mà đức 
tin thì do cầu nguyện mới có được. Có nhiều người mất 
niềm tin vì cầu nguyện với Cha mà không được, hoặc xin 
hoài vẫn không được như ý. Theo tôi, việc mình xin mà 
không hợp đạo lý thì Cha sẽ không nhận lời, có thể Ngài 
sắp đặt theo cách khác, đi một hướng khác, vì nếu đi theo 
điều mình cầu xin có thể kết quả sẽ xấu hơn, tồi tệ hơn rất 
nhiều. 

Đến văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation như vào nhà 
của Cha vậy, tôi có cảm nhận như mình là con cháu ruột 
thịt của Cha, nên những gì tôi khấn xin, Cha đều cầu cho 
hết. Cứ cầu nguyện và tin tưởng, Cha không bao giờ bỏ 
mình. 

 
Anne Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 

 

 

Anh Daniel Phùng: Vợ chồng chúng tôi chấp nhận trả 
thuế, mình sống ở Mỹ thì phải làm theo luật, nhưng chỉ 
ra xin Cha, mong Cha giúp để đừng bị đóng tiền phạt. 
Như mọi người biết luật về IRS ở Mỹ, nếu nợ mà không 
trả, họ có thể hold up 3 năm và bị đóng tiền phạt rất 
cao, nên vợ chồng tôi rất sợ, mới phải ra xin Cha. Tuy 
nhiên, sau khi liên lạc với Sở Thuế, họ nói chúng tôi 
không hề bị phạt gì cả. Để chắc ăn tôi request họ cho tôi 
tax script trước đó 3 năm. Họ đồng ý, mà cho tôi thuế 5 
năm luôn. Sau khi nhận được, tôi mở ra đọc thì thấy 
đúng là không có năm nào chúng tôi nợ thuế.  

Lúc đầu đức tin của tôi với Cha Diệp…cũng lưng chừng 
thôi, nhưng ơn lành thứ hai mà tôi kể ngay sau đây mới 
thấy rõ 100% là hoàn toàn do Cha giúp.  

Tối hôm đó, vào dịp lễ cuối năm, gia đình tôi dự một 
buổi tiệc. Vì vui, nên tôi hơi quá chén. Lúc về trên xe của 
tôi nồng nặc mùi rượu bia. Chạy trên đường Westminster 
một lúc, tôi bỗng thấy có đèn cảnh sát chớp chớp. 

Từ xa, tôi cứ tưởng có tai nạn, nên không tránh, nhưng 
tới gần mới biết đó là trạm kiểm soát của cảnh sát. Trễ 
rồi. Không thể quẹo đi đâu được. Tôi quay qua nói với 
vợ tôi: “Kiểu này em phải lái xe đưa con về, có thể anh 
phải vào tù.” 

Khi xe tôi vừa ngừng, một viên cảnh sát to, trắng, đẹp 
trai, rất trẻ, kêu tôi kéo kiếng xe xuống, rồi thò đầu nhìn 
vào trong xe, hỏi: “Quý vị đi đâu đây?” Tôi nói chúng tôi 
có tiệc và trên đường về nhà. Viên cảnh sát nói tôi trình 
ID, registration, và car insurance. Tôi móc túi tìm ví, mà 
chẳng thấy đâu. Tôi nghĩ nhanh: “Tiêu! Điệu này chắc 
chắn sẽ bị bắt nhốt rồi.” 

Rồi thoáng trong đầu tôi là hình ảnh Cha Diệp. Tôi nói 
với Cha: “Cha ơi giúp con, con không muốn vào tù lúc 
này, vợ con còn đang đi học, Kenneth – con trai con, còn 
quá nhỏ.” Quay qua, tôi nói với viên cảnh sát: “Tôi không 
nhớ ID của tôi nằm ở đâu.” Cảnh sát hỏi: “Vậy anh có 
nhớ số ID không?”  

Tự nhiên dãy số trên ID của tôi hiện ngay trong đầu, 
khiến tôi tuôn ra một tràng số. Nghe xong, viên cảnh sát 
nhìn tôi rồi nói: “Lái xe cẩn thận nhé!” 

Khi tôi về đến nhà, bình tĩnh lại tôi mới nhớ được là lúc 
nãy tôi đọc số gì. Lấy bằng lái xe ra thấy đúng là số tôi 
đã đọc cho viên cảnh sát. Tôi ngạc nhiên lắm vì mấy 
chục năm nay tôi đâu có việc gì cần nhớ số ID, chỉ nhớ 
số social thôi. Nhờ vụ ấy mà cho tới bây giờ tôi nhớ hoài 
số ID của mình. 
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   KC. VUONG – COSTA MESA, CA. 
Với niềm tin tuyệt đối, kính xin Cha Trương Bửu Diệp 
và Đức Mẹ Maria Đồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội cầu 
bầu với Chúa Giesu ban ơn cho chồng con là V.D.T. 
được may mắn trong cuộc giải phẫu sắp tới, và mọi sự 
an lành trong suốt cuộc đời còn lại của vợ chồng con. 
 
L. DANG – MOUNT PLEASANT, SC.  
Xin Cha cho chúng con bán được nhà để con có tiền 
trang trải, xoay xở chuyện khác; xin cho gia đình chúng 
con mạnh khỏe, hạnh phúc, anh chị em biết thương 
yêu nhau. 
 
V. & D. – SAN JOSE, CA. 
Xin Cha cầu nguyện cho chúng con có đầy đủ nghị lực, 
tinh thần sáng suốt để có thể bình an qua khỏi mọi 
khó khăn đang mắc phải, và cho N.  được nhanh chóng 
phục hồi sức khỏe. 
 
H. LE – VIET NAM 
Thưa Cha, con theo đạo Phật, nhưng con rất tin nơi 
Cha. Vợ con đang mang thai, xin Cha cầu cùng Chúa, 
Mẹ Maria ban phép lành cho con của con ra đời đủ 9 
tháng 10 ngày và được mạnh khỏe. 
 
N. VU – HOT SPRINGS, AR. 
Xin Cha soi sáng và dẫn lối cho linh hồn con tránh mọi 
sự cám dỗ trong xã hội hiện nay, và xin Cha giúp đỡ 
cho mọi người trong gia đình con biết yêu thương, đùm 
bọc lẫn nhau, cũng như thoát khỏi mọi bệnh tật. 
 
N. NGUYEN – MONTCLAIR, CA. 
Xin Cha cho con pass được GWT test lần này để con 
lấy được cái bằng. Xin cho con kiếm được việc làm tốt. 
Cha ơi, con mà kiếm được việc làm là bao nhiêu lo toan 
của con biến mất hết đó Cha. Cha giúp con nhe Cha. 
 
T.T.N. XA – SAI GON, VIET NAM 
Cha ơi, tai nạn giao thông khiến con bị gãy một bàn 
tay phải. Mất nguyên một bàn tay con gặp khó khăn 
trong sinh hoạt hàng ngày lắm Cha ơi. Xin Cha cầu bầu 
cho con, và cho gia đình con được bình an, mạnh khỏe, 
vui vẻ, hạnh phúc. 
 
D. VANNATAY – CORONA, CA. 
Cha ơi, con khổ quá. Con của con mắc bệnh tâm thần, 
hút cần sa, rồi gây với hàng xóm. Giờ nó phải ra tòa 
rồi. Con cầu xin cho nó tai qua nạn khỏi, mọi sự bình 
an. Xin Cha giúp con. 
 

T.T. TRAN – TUPELO, MS. 
Kính xin Cha sửa đổi tính tình cho chồng con biết yêu 
thương vợ con và gia đình; xin Cha cho con thi đậu 
quốc tịch, và cho mẹ con được mổ thành công, kết 
quả tốt đẹp. 
 
H. PHAM – WEBB CITY, MO. 
Con nguyện xin Cha tha thứ tội lỗi cho ba mẹ con 
chúng con. Con tha thiết van xin Cha giữ gìn phần 
hồn lẫn phần xác cho chúng con. Xin cho đứa con nhỏ 
của con đừng ham chơi, lo học hành đến nơi đến 
chốn, ngoan ngoãn, biết vâng lời. 
 
T. TRAN – BOURNE, MA. 
Con lạy Cha. Cha ơi, thằng cháu mới lên 5 tuổi của 
con bị té cầu thang, tay cháu bị cong. Xin Cha thương 
cầu nguyện cho cháu được mau lành mà không phải 
mổ. Xin cộng đoàn hiệp lòng cầu nguyện giúp cho 
cháu tôi. 
 
Q. TONG – MARYLAND 
Nghe tin như sét đánh Cha ơi. Anh của con là T.Q.T. 
bị ung thư đường ruột. Con lo buồn quá, kính xin Cha 
cầu bầu cùng Đấng Tối Cao ban ơn chữa lành cho 
anh con. 
 
L. DINH – WEST MONREO, LA. 
Xin Cha cho mọi người trong gia đình con có được 
sức khỏe, bình an, con cái ngoan ngoãn, sáng dạ, 
thông minh; xin Cha cất bệnh ung thư phổi cho chị 
con, để chị sớm khỏe lại; xin cho mọi sự bằng an 
trong công việc của gia đình con. 
 
T. GIBBON – COSTA MESA, CA. 
Cha ơi, con cứ bị mất ngủ hoài. Con bị nhức xương, 
phần xương sống rất đau đớn mỗi khi con đứng lên 
ngồi xuống. Kính xin Cha cầu bầu cho con được ơn 
chữa lành. 
 
P & T HUYNH – NEW YORK, NY. 
Nguyện cầu Cha Trương Bửu Diệp phù hộ cho vợ 
chồng con và gia đình con cái, cháu chắt luôn được 
mạnh giỏi, có sức khỏe, bình an, cho chúng con làm 
ăn không thiếu, cũng không mong dư giả, vừa đủ là 
được rồi Cha ạ. 
 
H.P. CHU – CANOGA PARK, CA. 
Thưa Cha sắp tới con đi khám sức khỏe, xin Cha cầu 
nguyện cho con không có bệnh gì trong người. 
 

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn gửi đến từ nơi xa 
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      N. CHAU – GRAND PRAIRIE, TX. 
Xin Cha cứu gia đình em con, cho chồng nó bỏ cờ bạc,  
trở về sống đạo, giữ đạo; cho hai cháu tâm lý phát triển 
bình thường và sống hòa nhập xã hội, có đức tin. 
 
N.H. NGUYEN – RANCHO, CA. 
Con đang bị thất nghiệp Cha ơi. Xin Cha chuyển lời 
nguyện của con lên Chúa Ki-tô, cho con may mắn tìm 
được công ăn việc làm ổn định. 
 
H. NGUYEN – JACKSONVILLE, AR. 
Xin Cha ban cho con, chị con học hành thật tốt, và giúp 
đỡ cho ba mẹ con nhiều hơn. Xin Cha ban cho ba mẹ 
con được khỏe mạnh, công việc thuận lợi để chăm sóc 
cho chúng con. Xin Cha ban cho việc giấy tờ của ba mẹ 
con được như ý; và cuối cùng con xin cho chị em chúng 
con biết kính sợ Thiên Chúa, sống khiêm nhường, và hiền 
lành. 
 
S. NGUYEN – LONG BEACH, CA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con được giảm các bệnh 
tiểu đường, cao huyết áp, cao cholesterol; và xin Cha 
giúp chồng và các con của con được sức khỏe tốt. 
 
L. NGUYEN – MASSENA, NY. 
Xin Cha che chở cho ba má con luôn mạnh khỏe, nhất là 
má con, và xin Cha giúp con vượt qua được giai đoạn 
khó khăn hiện nay. 
 
T. BUI – SAN JOSE, CA. 
Mẹ con là L.T.T, đang bị bệnh ở chân. Con cầu xin cho 
chân của mẹ con được mau chữa lành. Nếu có phải mổ, 
con xin cho ca mổ của mẹ con được thuận lợi và thành 
công. 
 
D.K. CAO – LAS VEGAS, NV. 
Cha ơi, con gánh tiệm này cho em con. Xin Cha cho tiệm 
con có nhiều khách vì nếu vắng khách con sẽ không đủ 
tiền giữ  tiệm. Con cũng xin Cha cho tiệm con có thợ giỏi, 
hiền lành.  
 
C. TRAN – JAY, OK. 
Kính xin Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho công việc 
làm ăn của gia đình con được gặp nhiều may mắn, suôn 
sẻ, thuận lợi, cho gà nuôi nặng ký và ít bị chết. Xin cho 
vợ con bớt bị đau bao tử. 
 
KC. TRAN – LEXINGTON, KY. 
Thưa Cha, gia đình con sẽ đi Thái Lan và Việt Nam vào 
dịp cuối năm này. Xin Cha cho chúng con đi được bình 
an, và khi trở về con đủ sức để đi làm, không bị nhiều 
áp lực trong công việc. 
 

  J. NGUYEN – GILBERT, AZ. 
Con nguyện xin Cha cho bố con bỏ được tính tình 
nóng nảy, và dẫn đưa bố con cũng như em con quay 
trở về với Chúa; cho em con biết hiếu thảo với cha 
mẹ, yêu thương anh em, sống khiêm nhường; cho 
gia đình chúng con được bình an, mạnh khỏe. 
 
A. NGUYEN – SACRAMENTO, CA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho A. được chữa lành 
bệnh về thính giác, và sớm bình phục. 
 
C. DINH – LYNNWOOD, WA. 
Thưa Cha, con xin Cha dâng lời nguyện cầu của con 
lên Chúa, Mẹ Maria; xin cất đi tất cả những bệnh tật 
con đang mang trong người như bệnh tiểu đường, 
bệnh xương khớp, bệnh tiêu hóa, và cho con sống 
những ngày còn lại có được bình an trong tâm hồn. 
 
T. HUYNH – LONG BEACH, CA. 
Cha ơi, bao năm qua Cha đã che chở cho gia đình con 
rồi. Nay con xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho mẹ con, 
hai em, và hai cháu của con được bình an, nhiều sức 
khỏe; cho giấy tờ của con suôn sẻ, và cho con có việc 
làm tốt. 
 
T. TRAN – CARY, NC. 
Thưa Cha, con đang gặp khó khăn trong tiệm nail. 
Con cùng đường rồi, không thấy lối thoát Cha ơi. Con 
nài xin Cha chuyển lời lên Thiên Chúa và Mẹ Maria 
giúp con vượt qua giai đoạn khốn khó này. Cứu con 
với Cha ơi. 
 
N. CHON – SAN JOSE, CA. 
Cầu xin Cha phù hộ cho con được nhiều sức khỏe, 
bình an, hai mắt được sáng hơn, thân thể bớt đau 
nhức, tinh thần sáng suốt, việc làm tốt đẹp, nhà cửa, 
nơi ăn chốn ở được bình yên, tâm an lạc, bệnh tật 
tiêu tan, và bớt nóng nảy trong lòng.  
 
H. KNISLEY – HENDERSON, NV. 
Con xin Cha cho hai tiệm mắt kính, và một tiệm nước 
ở Las Vegas làm ăn khá giả, đông khách để con trang 
trải các chi phí, và nuôi hai đứa con của con ăn học 
nên người. 
 
S. NGUYEN – GRAND PRAIRIE, TX. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa, ban cho con trai của 
con có tâm hồn bình an trong công việc. Cháu bị áp 
lực quá, lại hay bỏ lễ ngày Chúa Nhật, nên con sợ con 
của con làm điều gì bậy bạ, hoặc chơi xì ke má túy 
thì khổ cả đời.  
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A. THAI – SUGAR LAND, TX. 
Con là A., 16 tuổi. Cách đây 2 tháng con phải đi nhổ 
răng khôn. Nha sĩ cho con uống thuốc để giảm đau 
và kháng viêm. Con uống thuốc xong và bị nấc cụt 
mấy hôm liền, cả ngày lẫn đêm. Con nghĩ đó là phản 
ứng phụ của thuốc. Đến ngày thứ ba, thấy con quá 
mệt, mẹ con nói hãy cầu nguyện với Cha Trương 
Bửu Diệp. Chỉ 5 phút sau khi cầu nguyện với Cha, 
con hết nấc cụt cho đến bây giờ luôn. Con nghĩ đây 
là một phép lạ con nhận được qua lời chuyển cầu 
của Cha. Con thành thật cám ơn Cha. 
 
H. NGUYEN – SAN JOE, CA. 
Cha ơi, mấy tháng trước chị hai con bị bệnh nặng 
lắm. Con đã gửi lời cầu nguyện đến Cha, nhờ Cha 
chuyển cầu lên Chúa và Mẹ Maria, thì nay chị con 
đã bớt nhiều. Con xin cảm tạ ơn Cha và xin Cha tiếp 
tục cầu bầu cho chị con nhận được ơn chữa lành 
hoàn toàn. 
 
V. PHAN – SALT LAKE CITY, UT. 
Thưa Cha, con thi quốc tịch hai lần đều rớt. Lần thứ 
ba con cầu xin với Cha, nay con mới đi thi lại và đã 
đậu rồi Cha ơi. Con mừng quá. Con cám ơn Cha thật 
nhiều. 
 
Y. PHAM – WEBB CITY, MO. 
Thưa Cha, 100 ngày của chồng con được tổ chức 
mọi sự tốt đẹp, thời tiết rất thuận lợi. Gia đình chúng 
con cũng nhận được nhiều ơn lắm. Nay con xin cảm 
tạ ơn Cha. 
 
T. HA – LINCOLN, NE. 
Con đã được tai qua nạn khỏi sau vụ đụng xe vừa 
rồi. Con đủ trả tiền xe và nay đã có xe khác đi làm 
tạm thời. Con tạ ơn Cha đã che chở cho con được 
bảo toàn tính mạng. 
 
A. NGUYEN – ALLENTOWN, PA. 
Chân trái của con hay bị sưng. Hôm con về Việt 
Nam, con có đi xuống nhà thờ của Cha ở Tắc Sậy. 
Trên đường đi, chân của con càng sưng to, con 
mang dép không được luôn. Đến nơi, con xin Cha 
cầu bầu cho con được ơn chữa lành, chứ chân sưng 
to như thế con đau đớn lắm. Hôm đó về đến nhà, 
tự nhiên chân con hết sưng, và cho đến ngày hôm 
nay cũng không bị sưng lại. Cha ơi, chỉ có Cha mới 
làm được điều này mà thôi. Con xin dốc lòng cảm 
tạ ơn Cha. 
 

  A.D. NGUYEN - BIÊN HÒA, VN. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp đáng kính, con trai của con 
là N.D.K.H. xin đi du học ở Mỹ, nhà trường đã nhận 
rồi nhưng cả hai lần phỏng vấn ở Lãnh sự quán Mỹ 
tại Sài Gòn, cháu đều bị từ chối. Lần thứ ba, trước 
khi cháu đi phỏng vấn, con đã tha thiết khấn xin Cha 
cầu bầu cùng Chúa cho cháu được chấp nhận, nếu 
đẹp lòng Chúa. Nhờ lời bầu cử của Cha, cháu đã được 
cấp visa sang Mỹ du học ở tiểu bang IOWA. Con xin 
tạ ơn Cha, và kính xin Cha cầu bầu cùng Thiên Chúa 
cho con của con đi đến nơi bình an, học hành thành 
đạt, sốt sắng sống đạo, xa lánh mọi điều xấu, và trở 
thành một công dân tốt. Con tạ ơn Cha và hoàn toàn 
trông cậy nơi Cha. 
 
D.H. VO – HOT SPRINGS, AR. 
Tạ ơn Cha đã cầu nguyện cho gia đình con, cho ba 
mẹ, con cái và người vợ xinh đẹp của con được mạnh 
khỏe; và cho công việc làm ăn của con được thuận 
lợi để con có thể nuôi sống gia đình. 
 
T. TRAN – TEMECULA, CA. 
Thưa Cha, con mừng quá vì anh H. đã qua được cơn 
nguy hiểm rồi. Con hết lòng cảm tạ ơn Cha. 
 
TBDF – 00037 
Gia đình chúng con vừa thoát khỏi một tai nạn xe cộ 
nguy hiểm. Chúng con xin cảm ơn về lời cầu bầu linh 
thiêng của Cha Trương Bửu Diệp. Tạ ơn Chúa, Mẹ 
Maria, Thánh cả Giuse đã lắng nghe lời cầu nguyện 
của Cha cho chúng con. 
 
KL. LE – ALOHA, OK. 
Gia đình đứa con trai của con vừa có thêm thành viên 
mới, ‘mẹ tròn con vuông’. Con xin cảm tạ Cha. 
 
C. BACHTASIK – HOUSTON, TX. 
Trước đây con cầu nguyện với Cha cho mẹ con được 
khỏe lại và được nhận tiền trợ cấp, nay hai điều mong 
ước ấy đã thành sự thật. Có điều bây giờ con mới 
nhớ mà gửi lời cảm tạ ơn Cha. Con xin lỗi Cha vì sự 
chậm trễ này. 
 
H. DANG – SAN DIEGO, CA. 
Sau thời gian điều trị, bác sĩ mới thông báo kết quả 
xét nghiệm cho thấy trong người con không còn tế 
bào ung thư nữa. Con hết sức mừng rỡ. Cha ơi, con 
biết đó là nhờ lời cầu bầu của Cha giúp cho con. Kính 
lạy tạ ơn Cha. 
 
 
 
 
 

Xin chung lòng tạ ơn Cha Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT HÌNH NGƯỜI THÂN TRONG NHÀ CẦU NGUYỆN TBDF 
XIN CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI MẤT TRONG THÁNG MƯỜI HAI 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Vincent 
NGUYỄN NGỌC THỤ 

Sinh năm: 1951 
Mất ngày: 4-12-2018 

 

Ông Stephaono 
VŨ HỒNG PHÁT 
Sinh năm: 1971 

Mất ngày: 7-12-2017 
 

Ông Phêrô 
NGUYỄN NHỨT 
Sinh năm: 1911 

Mất ngày: 10-12-2000 

Ông Phero 
NGUYỄN HIỂU 
Sinh năm: 1899 

Mất ngày: 19-12-1999 

 

Ông Phaolo 
CAO TẤN ĐẬU 
Sinh năm: 1910 

Mất ngày: 9-12-2078 
 

Bà Anna 
NGUYỄN THỊ HOA 

Sinh năm: 1930 
Mất ngày: 1-12-2002 
 

Anh Giuse 
TRẦN THIỆN NAM 

Sinh năm: 1949 
Mất ngày: 2-12-1978 

 

Ông Phaolo 
NGUYỄN XUÂN SANG 

Sinh năm: 1923 
Mất ngày: 10-12-2005 

Ông Vincent 
LÂM VĂN THÀNH 

Sinh năm: 1958 
Mất ngày: 10-12-2014 
 

Bà Theresa 
NGUYỄN T VIÊN DUNG 

Sinh năm: 1971 
Mất ngày: 11-12-2011 

Ông Giuse 
ĐỖ HÀ 

Sinh năm: 1928 
Mất ngày: 13-12-2016 

 

Ông ĐaMinh 
TRẦN VĂN THÍCH 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày: 5-12-2003 
 

Ông 
LA TRẮC SANH 
Sinh năm: 1928 

Mất ngày: 8-12-2010 
 

Ông Luca Phêro 
VŨ VĂN HẢI 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày: 5-12-2012 

 

Ông ĐaMinh 
NGUYỄN VĂN LUÂN 

Sinh năm: 1952 
Mất ngày: 5-12-2015 

 

Ông 
TÔN THẤT CHIÊU ÁI 

Sinh năm: 1929 
Mất ngày: 3-12-2013 

 

Ông Phaolo 
TRƯƠNG KỲ 

Sinh năm: 1924 
Mất ngày: 1-12-2008 

Bà Matta 
TRẦN THỊ HẰNG 
Sinh năm: 1925 

Mất ngày: 14-12-1984 

Bà 
NGÔ THỊ RỘNG 
Sinh năm: 1969 

Mất ngày: 17-12-2000 

 

Ông PhanxicoXavie 
TRẦN VĂN ĐIỀU 
Sinh năm: 1919 

Mất ngày: 13-12-2008 

 

Bà Matta 
NGUYỄN THỊ HIẾU 

Sinh năm: 1937 
Mất ngày: 19-12-2000 

 

Ông Gioan 
HOÀNG TUẤN 

Sinh năm: 1963 
Mất ngày: 15-12-2007 

(Tiếp theo trang bên) 
 

Ông John The Baptist 
NGUYỄN VĂN HỌC 

Sinh năm: 1907 
Mất ngày: 18-12-1976 

 

Ông Giuse 
TÔ VĂN CHÍNH 
Sinh năm: 1920 

Mất ngày: 20-12-2008 

 

Ông Phaolo 
NGUYỄN VĂN HỌA 

Sinh năm: 1929 
Mất ngày: 13-12-2013 

Ông Phaolo 
NGUYỄN PHÚ QUÝ 

Sinh năm: 1961 
Mất ngày: 13-12-2018 

 

Ông Phero 
VÕ MINH 

Sinh năm: 1942 
Mất ngày: 16-12-2015 

Bà Maria 
ĐÀO HƯỞNG NGUYỄN 

Sinh năm: 1921 
Mất ngày: 19-12-2013 

 

Ông Phero 
TRƯƠNG TIẾN 
Sinh năm: 1928 

Mất ngày: 20-12-2015 

 

Ông Giuse 
TRẦN MẦM 

Sinh năm: 1923 
Mất ngày: 14-12-1982 

 

Ông Giuse 
TRẦN THIỆN KHIÊM 

Sinh năm: 1969 
Mất ngày: 16-12-2012 

Bà Anna 
LÊ THỊ ĐÁNG 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày: 20-12-2017 
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XIN CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI MẤT TRONG THÁNG MƯỜI HAI (tt) 
 

Ơn lành: Anh Phạm Đăng Danh – Anaheim, California: 
“Tôi Tin Cha Nghe Được Tiếng Lòng Tôi” 
 
 
 
 

Bà 
MAI NGUYỆT 

Sinh năm: 1944 
Mất ngày: 22-12-2012 

 

Hồi giờ ít khi nào tôi cầu nguyện cho bản thân mình. Biết Cha Diệp linh thiêng, tôi đã cầu nguyện cho ba tôi, dì tôi. 
Ba má tôi, các cậu, các dì, các cháu của tôi đều đang sống ở bên Pháp. Tháng 5, 2019 vừa rồi, ba tôi, 84 tuổi, bị 
té, mất nhiều máu lắm. Tôi đã đến văn phòng Cha ở đây để cầu nguyện cho ba tôi mau lành lặn trở lại. Hiện nay 
sức khỏe ba tôi tốt hơn nhiều rồi. Ông ăn uống bình thường và đang tập đi. Dì Thu của tôi ở Temecula, California 
bị bệnh nhiều lắm (tôi không tiện nói ra). Tôi cầu chuyện với Cha cho dì. Nay tôi thấy dì cười, nói chuyện nhiều và 
khỏe rồi. Tôi mừng lắm nên trở lại văn phòng để cảm tạ.  
 
 

 

Bà 
VÕ THỊ NHO 

Sinh năm: 1934 
Mất ngày: 25-12-2001 

 

Tôi tin Cha nghe được tiếng lòng tôi, và cầu thay cho tôi lên Đấng Tối Cao, 
vì chỉ vài ngày sau khi tôi xin, sức khỏe của ba tôi và dì tôi chuyển biến tốt. 
Ba của tôi biết một chút về Cha Diệp. Riêng má tôi biết nhiều, năm nào má 
tôi cũng sang Mỹ và đến văn phòng cầu nguyện với Cha.  
 
Khi còn ở Pháp, tôi chưa từng nghe về Cha Diệp. Ba năm trước, tôi từ Pháp 
sang Mỹ mới biết đến Cha qua một người quen của gia đình. Tôi nhớ lần 
đầu tiên vô phòng cầu nguyện, cảm giác của tôi rất dễ chịu. Để chia sẻ với 
mọi người về việc cầu nguyện với Cha, tôi nghĩ không phải cứ cầu là được 
ngay. Mình phải chờ, phải kiên nhẫn, và có niềm tin. 
 
                                         Thông Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 

Bà Maria Anges 
NGUYỄN LẠC 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày: 25-12-2017 

 

Anh Phạm Đăng Danh. Hình: TBDF. 

Ông Giuse 
NGUYỄN VĂN NGỮ 

Sinh năm: 1931 
Mất ngày: 25-12-2017 

 

Ông Giuse 
HOÀNG NGỌC ĐÍNH 

Sinh năm: 1963 
Mất ngày: 22-12-2008 

 

Bà Anna 
NGUYỄN THỊ TỪ 
Sinh năm: 1923 

Mất ngày: 28-12-1989 

 

Bà Madalena 
MAI SEN 

Sinh năm: 1923 
Mất ngày: 21-12-2015 

 

Bà Anna 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

Sinh năm: 1932 
Mất ngày: 26-12-2015 

 

Anh Giuse 
NGUYỄN V ĐỨC 
Sinh năm: 1971 

Mất ngày: 27-12-1993 

 

Ông Micae 
NGUYỄN VĂN THU 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày: 23-12-1993 

 

Ông Giacôbê 
NGUYỄN HỮU DẬN 

Sinh năm: 1917 
Mất ngày: 23-12-1999 

 
Ông Giuse 

LÊ ĐÌNH THUYẾT 
Sinh năm: 1927 

Mất ngày: 25-12-2014 

 

Anh GioanBaotixita 
TRẦN VĂN CÂN 
Sinh năm: 1952 

Mất ngày: 23-12-1973 

 

Ông ĐaMinh 
NGUYỄN VĂN TÍNH 

Sinh năm: 1910 
Mất ngày: 28-12-1997 

 

Ông Giuse 
TRẦN ANH THOA 
Sinh năm: 1941 

Mất ngày: 24-12-2013 

 

Ông Phaolo 
NGUYỄN HỮU HIỆP 

Sinh năm: 1943 
Mất ngày: 23-12-2014 

 

Ông ĐaMinh 
NGUYỄN CHỮ 

Sinh năm: 1930 
Mất ngày: 29-12-1972 

 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ LẠC 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày: 30-12-2010 

 

Anh Giuse 
TRẦN HOÀNG QÚY 

Sinh năm: 1973 
Mất ngày: 30-12-2001 

 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ LƯƠNG 

Sinh năm: 1928 
Mất ngày: 31-12-1970 
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Ông Aaron Hua – Santa Ana, CA.: 

 “Được Ơn Cha, Tôi Như Người Chết Đi, Sống Lại” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Ông Aaron Hua. Hình: TBDF 
 
Đầu tháng 6, lúc được trả về, tôi vẫn còn yếu lắm, tay không cử động được. Từ khi còn trong bệnh viện cho tới khi 
được về nhà, nằm trên giường, nhìn xe cộ, người ta đi qua đi lại, tôi buồn lắm, cứ khóc hoài. 
 
Khi đó, vợ tôi khuyên tôi đến Cha Trương Bửu Diệp để cầu nguyện, xin Cha Diệp coi có đường nào cứu giúp cho tôi 
sớm bình phục không. Lần đầu tiên tôi phải đi cùng bà xã, vì tự mình không lái xe được. Lúc đến cầu nguyện với 
Cha Diệp, tôi nói: “Cha Diệp ơi giúp con, cho con tìm được người chữa bệnh cho con, để con mau hết bệnh, con 
muốn trở lại thành người bình thường, bệnh thế này con buồn lắm.” 
 
Sau lần đó, một người em trong gia đình tìm ra một chỗ châm cứu. Tôi theo ông này để được châm cứu liên tục 
mỗi ngày trong vòng 3 tháng trời. Sức khỏe tôi hồi phục rất nhanh. Mỗi ngày tôi thấy mình khá hơn từ từ, mặt bớt 
bị xệ, tay nhúc nhích được ngày càng nhiều. 
 
Cách đây 5 tuần, tôi đã viết được, tự cầm đũa ăn một mình. Tôi đã đi làm lại từ đầu tháng 9. Ai không biết, nhìn 
tôi, không nghĩ là tôi bị stroke. Còn mấy người trong hãng đi thăm lúc tôi nằm liệt một chỗ trong bệnh viện thì nghĩ 
rằng tôi ‘xong’ rồi. Giờ gặp tôi, ai cũng ngạc nhiên. Họ nói giống như có một phép màu, vì chỉ sau hơn 3 tháng mà 
đã có thể đi làm lại. Tôi được ơn Cha Diệp soi sáng để tìm ra người châm cứu mà chữa lành cho tôi. Bây giờ nhớ lại 
lúc nằm bệnh viện, tôi vẫn còn sợ.  
 
Tôi thấy mình nhận được điều may mắn mà Cha Diệp đã cầu nguyện cho, nên mới bình phục nhanh như vậy. Mỗi 
lần đến văn phòng Cha tôi đều xin nước lộc Cha về, uống và cầu nguyện. Lúc nào tôi cũng nhớ tới Cha, nhưng vì 
đi làm nên hôm nay tôi mới tới để tạ ơn Cha được.  
 

 

 

 

Sáng 15 tháng 4, 2019, lúc ngủ dậy, tôi bị stroke. Một nửa người 
bên phải của tôi rất yếu. Tôi không giơ tay lên được, mắt và mặt 
bị xệ xuống. Gia đình đưa tôi đi cấp cứu. Tôi phải nằm trong bệnh 
viện 4 ngày. 
 
Trong thời gian nằm viện, các bác sĩ nói bị stroke thế này tôi phải 
mất từ 9 tháng tới 1 năm, may ra mới có thể hồi phục. Sau đó 
bệnh viện chuyển tôi sang khu dưỡng bệnh. Tôi nằm ở đó thêm 
hơn 1 tuần nữa thì họ cho về. 

 

À, Cha hay lắm nhe! Mới đây, nhà trường của con tôi gửi thông báo, nói nếu ở 
địa chỉ này thì con tôi phải đổi sang trường khác. Vì cháu học ở đây mấy năm 
liên tục rồi, nên nếu phải đổi trường sẽ có nhiều trở ngại. Tôi chợt nhớ đến Cha. 
Một hôm đến văn phòng Cha để cầu nguyện, tôi nói chuyện với Cha luôn về 
trường hợp của thằng con. Mấy bữa sau, nhà trường gửi giấy về nói con tôi 
không phải đổi trường nữa. Trời, sao trường đổi ý lẹ vậy ta!  Có những chuyện 
Cha làm mà nhiều khi kể tới, tôi nổi da gà. Không thể tưởng tượng được sự linh 
thiêng của Cha như vậy. 
 
Hôm nay ngồi đây kể lại, tôi vẫn còn xúc động muốn khóc. Tôi đi làm lại được 
là cũng nhờ ơn Cha giúp đỡ cho. Tiền có trong tay không bằng mình có sức 
khỏe để đi đứng và trở lại làm việc như xưa. Từ khi trở lại cuộc sống bình 
thường, tôi vui lắm, giống như chết đi, sống lại vậy.  
 
Anh Phùng (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

 

Tượng Cha Trương Bửu Diệp đặt trong 
Phòng Cầu Nguyện TBDF. 
Hình: TBDF 
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Cha giúp thay đổi ý định 
 
Với con trai lớn, tôi nhớ mãi một sự nhiệm mầu của lời tâm 
sự với Cha. 
 
Con tôi thích mua xe hơi, loại xe đua, sang số tay. Tôi 
khuyên mãi nhưng con vẫn không nghe. Sáng 19 tháng 5, 
tôi vừa lái xe đi làm, vừa tâm sự với Cha Diệp: “Cha ơi con 
nói với con trai con hết lời nhưng nó vẫn không nghe, con 
buồn quá.” Chiều hôm đó, khi đi làm về, con tôi nói cháu 
đã mua được một chiếc xe hơi số tự động ở dealer gần 
nhà. Đó là chiếc xe mà con từng mơ ước. Tiền cọc đã đóng 
và thủ tục mua bán đã xong xuôi, nhưng con tôi không lấy 
xe về được vì còn kẹt vấn đề bảo hiểm. Tôi sững sờ, vì con 
còn là sinh viên thì làm sao đủ tiền mà mua xe, mà con tôi 
mua chiếc xe này với lãi suất rất cao. 
 
Tuy vậy, hôm sau, tôi vẫn đến dealer để thương lượng lại 
lãi xuất. Nhưng họ từ chối. Chính lúc này tôi mới khám phá 
ra điều kỳ diệu Cha đã làm cho tôi. Số là sau đó con tôi đổi 
ý định, thay vì mua xe số tay, con tôi chọn chiếc xe số tự 
động. Khi gặp người bán xe, họ không muốn bớt giá tiền 
lời hay bất cứ điều gì nữa, bởi vì họ đang tức giận vì sự 
thay đổi ý định của con tôi. Người bán hàng không vui vì 
họ vừa vuột mất một cơ hội đẩy chiếc xe đua số tay khó 
bán ấy đi. Sau đó, tôi cũng đã tìm được ngân hàng khác 
với lãi xuất rất thấp cho chiếc xe mới này. 
 
Trở về nhà, lòng tôi lâng lâng một niềm cảm xúc dạt dào 
không từ nào diễn tả nỗi. Tôi thầm cảm ơn Cha đã nghe 
lời tôi tâm sự mà thay đổi ý định của con trai. Từ đó, tôi 
phó thác mọi sự cho Cha Diệp, nhờ lời chuyển cầu của Cha 
lên Chúa lòng lành cho gia đình tôi. 
 
Cha Diệp làm được tất cả 
 
Tôi muốn nói, bạn hãy kiên trì dốc lòng tâm sự với Cha. 
Những ước muốn, khó khăn không giải quyết được, những 
bế tắc trong cuộc sống, những u uất trong tâm hồn cộng 
với sự chân thành thật sự, bạn sẽ thấy những điều nhiệm 
mầu đến với bạn ngoài sự mong đợi.  
 
Con trai nhỏ của tôi thích đi chơi khuya cho đến khi trời 
sáng mới về. Cháu thích bài YuYiO, ngồi cả ngày chơi 
không chán. Sợ việc ham chơi làm ảnh hưởng đến sức 
khỏe và việc học hành của cháu, tôi lại than thở với Cha. 
Vậy mà Cha đã giúp con tôi từ bỏ những thứ đam mê ấy.  
 
Mỗi khi phải thuyết phục các con nên tốt lành, thật hao hơi 
tốn sức. Tôi thường nói:"Thôi, mẹ sẽ nói chuyện với Cha 
Diệp." Nghe thế, chúng rất lo sợ, bởi chúng biết Cha có 
thể làm thay đổi tất cả.                 
                                                    (Xem tiếp trang bên) 
 
 

MỘT ĐỜI TẠ ƠN CHA (tt) 
Kỳ cuối: Ơn Lành Nối Tiếp Ơn Lành 
 
Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ mình là người đau khổ nhất, cuộc 
sống mình là bế tắc tột cùng. Nhưng khi đến Văn phòng 
Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF), tôi mới thật sự ‘mở 
mắt nhìn đời.’ Còn biết bao người thống khổ hơn tôi, gần 
như họ cùng đường, không lối thoát. Tất cả đều trông chờ 
vào phép nhiệm màu của Cha mà thôi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gia đình hòa thuận 
 
Trước đây, tôi đến với Cha mang nặng tâm tư, cầu nguyện 
thiết tha, nhưng tôi đã học được bài học ‘nhìn đời’ và học 
được sự cảm thông. Lăng kính cuộc đời không chỉ có một 
màu hồng tuyệt diệu mà là một khoảng trần gian đầy tục 
lụy, là bể khổ mà nếu không đến đây, không có dịp lắng 
nghe những lời nguyện xin ấy thì tôi không thể nào hiểu 
hết được cuộc sống thực ở thế gian này. Từ đó, tôi biết 
mình còn hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người. Tôi 
không thể chỉ biết cầu nguyện cho riêng tôi, mà phải hiệp 
ý cầu nguyện cho những người khác - những trường hợp 
khó khăn bức thiết đang nhờ Cha Diệp chuyển cầu. 
 
Cuộc sống dễ thở hơn từ khi tôi tìm đến Cha, đặt Cha vào 
trái tim nhỏ bé của các con cũng như để Cha đi nhẹ nhàng 
từng bước một vào tâm hồn của chồng tôi. 
 
Chồng tôi, từ một người có những tư tưởng sai lạc về 
Thiên Chúa Giáo, đã thay đổi tư duy. Anh đã chịu khó lặn 
lội đi tìm tượng Đức Mẹ, hay một cây Thánh giá nhỏ mang 
về cho tôi.  
 
Chồng tôi đã vui vẻ đón tiếp hội đoàn Gia đình Tận Hiến 
Đồng Công Minnesota đến nhà họp, cũng như khi Cha Xứ 
đến nhà tôi làm lễ. Anh đã biết đến Chúa, biết đến Cha 
Diệp, và nhờ ơn Cha cầu bầu cùng Chúa, loại bỏ được 
những tư tưởng không hay về đạo Công giáo. Từ những 
ơn lành này, vợ chồng tôi bớt cãi vã, không khí gia đình 
hòa thuận hơn xưa. Tôi mong một ngày không xa, Cha sẽ 
ban cho chồng tôi một ơn đặc biệt - được làm con Chúa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gia đình tác giả chụp năm 2005. Hình do tác giả cung cấp. 



 

10 
 

TRUONG BUU DIEP FOUNDATION ® MONTHLY NEWSLETTER          SỐ 94-DECEMBER, 2019 

  
Tôi đã phó dâng hai con trai của mình trong tay Cha. 
Nguyện xin Cha cầu bầu cùng Chúa, gìn giữ các cháu theo 
Thánh ý của Ngài. 
 
Với bản thân tôi quá nhiều thứ để kể, nói sao cho hết. Bởi 
ngay cả khi tôi ngã lòng chán nản, hay khi lòng tôi giận dữ 
ai đó đã làm tổn thương, tôi cũng được ơn Cha hỗ trợ, đỡ 
nâng. Cha như một người cha ruột đã tưới mát tâm hồn 
tôi bằng một nguồn nước dịu êm tha thứ và bao dung. 
 
Gần đây nhất, gia đình tôi lên kế hoạch sang thăm Cha, 
tự nhiên tôi bị đau bên hông sườn phải, cứ đau âm ỉ ban 
ngày, nhức nhối về đêm. Mỗi đêm tôi chỉ ngủ được khoảng 
3 tiếng. Tôi đã đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác. Cả một 
quá trình dài. Tôi được cho đi thử máu hai lần, rồi thử 
nước tiểu, chụp X-Ray, siêu âm và qua ba người bác sĩ. Họ 
chẩn đoán, còn tôi phải chờ đợi. Họ nói tôi có thể phải lên 
bàn mổ nếu là sạn mật, sạn thận, lá lách hay gan. Chuyến 
đi California của tôi để gặp Cha đã gần kề. Chúng tôi dự 
định hủy bỏ chuyến đi này nếu như kết quả xét nghiệm 
không như ý. Tôi đã tâm sự với Cha và các con tôi tha 
thiết mong đợi ngày về gặp Cha biết bao. 
 
Cuối cùng, với sự sáng suốt Chúa ban, tôi đã chọn đến 
một bệnh viện khác, không thuộc bảo hiểm tôi đang có 
(out of network). Vào sáng thứ bảy 24 tháng 8, 2019, ngồi 
tại phòng chờ, tôi lâm râm đọc kinh, cầu nguyện với Cha 
Diệp. 
 
Kết quả xét nghiệm là tôi bị bruised rib (bầm xương sườn). 
Thế là tôi không phải mổ xẻ gì cả, tuy cơn đau vẫn còn, 
nhưng tôi biết chắc rằng không gì có thể níu chân tôi lại, 
và chúng tôi đã có mặt tại California vào những ngày cuối 
tháng 8, 2019 để thăm Cha.  
 
Thực hiện lời hứa 
 
Tôi bắt đầu thực hiện lời hứa của mình khi cầu nguyện với 
Cha Trương Bửu Diệp, là hằng năm đều về California thăm 
Cha. Giờ đây, tôi vui mừng vì chuyện thăm viếng Cha đã 
là một chương trình bắt buộc, bất biến hàng năm trong 
kế hoạch mùa hè của gia đình. 
 
Tôi nhớ vào một ngày đầu tháng 8-2016, vợ chồng tôi bay 
từ Minnesota sang California, đến văn phòng Trương Bửu 
Diệp Foundation (TBDF) để tham dự buổi cầu nguyện 
hàng tháng. Trong buổi cầu nguyện hôm đó, lòng tôi xao 
xuyến không tả xiết, nhất là khi nghe những lời xin khấn 
được đọc vang lên. Những lời xin khấn khẩn thiết đã đánh 
động tâm hồn tôi. Tôi thầm mến phục Ban Điều Hành 
TBDF đã tạo dựng một văn phòng, nhà cầu nguyện có quy 
mô, kinh nghiệm, chuyên nghiệp và tổ chức rất chu đáo, 
khiến cho những người đến tham dự không ngại ngần và 
bỡ ngỡ. 
 
 

Khi bước vào nhà cầu nguyện, ai cũng cảm nhận được 
một bầu không khí yên tĩnh và trang nghiêm. Các anh 
chị em TNV ở đây làm việc rất chuyên nghiệp và vui vẻ. 
Mọi thứ đều theo đúng trật tự đã chuẩn bị và sắp xếp 
trước, không ai dẫm chân lên ai. Với tôi, mỗi lần đến văn 
phòng Cha là một cảm xúc khác nhau, dù khung cảnh 
không thay đổi, vẫn không khí yên bình, trang nghiêm, 
vẫn mùi hương hoa mà mọi người dâng lên Cha thơm 
ngát, vẫn những nụ cười niềm nở và nhân ái của các 
TNV. Chúng tôi đến và mang tâm tình hiến dâng, và một 
niềm tin vào Chúa, Đức Mẹ và Cha Bửu Diệp.  
 
Ước gì tôi có thể đến dự buổi cầu nguyện hàng tháng 
đều đặn và có nhiều cơ hội tham gia sinh hoạt cũng như 
đóng góp công sức thiện nguyện cho TBDF. Ước gì tôi 
biết nơi này sớm hơn. Nhưng không sao, bây giờ biết 
vẫn chưa muộn mà, phải không?  
 
Điểm tựa 
 
Tôi đã được Cha nhận lời. Có những chuyện không xảy 
ra ngay, mà từ từ diễn ra một cách tốt đẹp hơn cả ước 
mơ. Thật sự, suy cho cùng không phải chỉ ngồi đó cầu 
nguyện mà phải biết kết hợp với lời cầu xin và hành 
động. Tôi muốn nói đến lời nói, việc làm, và cách suy 
nghĩ hàng ngày phải thay đổi theo chiều hướng tốt, theo 
đúng tinh thần cầu nguyện. Một sự tương tác hoàn hảo 
giữa Cha Trương Bửu Diệp và chính tâm hồn chúng ta 
cũng như sự hợp tác giữa Cha và Thiên Chúa tạo nên lời 
nguyện cầu như ý trong ân sủng của Ngài. Hay nói cách 
khác, cầu xin nhưng phải cố gắng sống lương thiện và 
tâm trong sạch.  
 
Suốt một quãng đời từ thời trẻ đến giờ, khi tóc đã điểm 
sương, Cha Diệp là nơi chốn tôi tựa nương. Cha đã làm 
rất nhiều điều tốt đẹp cho gia đình tôi, giúp đỡ con tôi 
thoát khỏi sự thất vọng, chán nản khi gặp thất bại, để 
có thể vươn lên mà vui sống. 
 
Với tấm lòng từ ái vô biên, Cha ban nhiều ơn lành cho 
vợ chồng tôi, sống hạnh phúc hơn, biết đến Chúa nhiều 
hơn. Ngày nào còn sống, tôi còn phải bám víu vào Cha, 
làm điểm tựa đời mình. 
 
Tôi vẫn luôn tâm sự với Cha, chắc hẳn Cha cũng đã biết 
đến những điều cầu xin ấp ủ bấy lâu nay của tôi. Tôi tin 
Cha sẽ luôn giúp đỡ và tuôn đổ muôn ơn lành cho chúng 
tôi.  
 
Từ đáy lòng con, con xin cảm ơn Cha. Không có ngôn từ 
nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn sâu xa của con.  
 
Xin Cha hãy ở cùng gia đình con luôn mãi, Cha nhé! 
  
                                                    Hoa Phượng Đỏ 
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GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE: 
Xin gọi số 

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

 

 GIỜ MỞ CỬA TBDF 
 
 
 
 

   
9am đến 6pm mỗi ngày 

Thăm viếng và xin khấn 
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ 

 

SINH HOẠT TRONG THÁNG 
(Số liệu từ 9 tháng 10 đến 5 tháng 11, 2019) 

 
*15 Nhân chứng ơn lành: Bà Kim Wells, bà Châu Nguyễn, Bà Thủy Hoàng và anh Sơn Trần, Ông Aaron Hua, Bà Văn 
Thị Chuyên, Anh Danh Phạm, Bà Misty Nguyễn, Bà Võ Thị Ngọc Ánh, bà Crystal Trần, Chị Phương Nguyễn, Bà Khâu 
Bích Liên, bà Mary Anne Nguyễn, Anh Trần Quang trí, Chị Tracy Đặng. 
*315 vị khách lần đầu tiên đến thăm Cha Diệp: 
Canada và Việt Nam - 11 người; Các Tiểu Bang Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, 
Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nevada, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, 
Pennsylvania, Tennessee, Texas, Virginia, Washington State - 126 người; California - 178 người. 
*40 thẻ mới (Làm tại văn phòng: 25, Online: 15) 
*05 đơn ghi danh tham gia chương trình Nghĩa Tử Nghĩa Tận – Đặt hình người thân qua đời trong Nhà Cầu Nguyện. 
*98 hình Cha Diệp gửi đi các tiểu bang: New Jersey, Texas, Virginia, và Pháp. 
*1,955 lời xin khấn và cảm tạ gọi vào số phone (714) 702 5129 
*5,133 chai nước Lộc Cha được khách mang về, 46 chai nước gửi đi: Arizona, Illinois, Florida, Georgia, Missouri, 
New Jersey, Oklahoma, Virginia, và Australia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nhân chứng ơn lành                                                           Khách đến thăm Cha                          Nước lộc Cha                         
 

 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) 

 

THÔNG BÁO 
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 12, 2019: 7g tối, THỨ NĂM, NGÀY 5 THÁNG 12, 2019 
BUỔI CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM 2020: 7g tối, THỨ NĂM, NGÀY 2 THÁNG MỘT, 2020 

 
Khách ở xa xem trực tiếp trên Youtube: Truong Buu Diep, hoặc vào Facebook: Truong Buu Diep 

Quý khách có thể book trước trên Youtube để được nhắc khi đến giờ phát hình. 
oOo 

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.  
 

 

 

 

 

  

http://www.tbdf.org/
http://www.tbdf.org/
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Merry Chritmas! 
 

Merry Chritmas!  Merry Chritmas!  Merry Chritmas!  Merry Chritmas!  Merry Chritmas!  Merry Chritmas!  Merry Chritmas! 
  

 

 

 

 

 

 

 

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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