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Bà Jimmi Jandro - Palos Verdes Estates, CA. 

“Cứ Liên Lỉ Cầu Nguyện, Cha Diệp Sẽ Đáp Trả” 
 

Bà Jimmi Jandro. Hình: TBDF 
 

Mẹ chồng tôi bị bệnh tim. Hồi tháng Chín, 2019, bà trải qua cuộc giải phẫu và phải nằm ở ICU. Chúng tôi rất lo 
lắng cho bà. Một người bạn của tôi đưa tôi tấm hình Mẹ Maria, phía bên dưới có hình nhỏ Cha Trương Bửu Diệp, 
và khuyên tôi hãy cầu nguyện với Cha Diệp. Thật sự lúc đó tôi không biết Cha Diệp là ai cả. 
 
Sau khi nghe bạn tôi kể câu chuyện về Cha Diệp, tôi mới biết rằng Cha đã hy sinh vì đàn chiên, và khi mất đi 
Ngài đã cầu bầu cho rất nhiều người để họ nhận được ơn lành, trong đó có nhiều phép màu nhiệm không giải 
thích được.  
 
Vì đã có địa chỉ trên tấm hình, tôi đi cùng chồng đến văn phòng Cha trên đường Euclid tại thành phố Garden 
Grove này để cầu nguyện cho mẹ chồng. Đó là lần đầu tiên tôi đến đây. 
 
Nhớ lại lần ấy, tôi đã rất ấn tượng khi được chiêm ngưỡng hai bức tượng Cha Diệp, những Thánh tích, và đặc 
biệt ở đây còn có những chai nước Lộc Cha. 
 
Ngay sau khi cầu nguyện với Cha, vợ chồng tôi quay trở lại nhà thương thì phép lạ đã xảy ra. Chỉ 5 phút sau khi 
chúng tôi tới, nhà thương thông báo mẹ chồng tôi được chuyển từ ICU qua phòng dưỡng bệnh bình thường. Bà 
khỏe và bình phục rất nhanh. Hai ngày sau, bà được xuất viện.  
 
Tôi cầu nguyện rất thường xuyên với Mẹ Maria. Có điều tôi xin thì được, có điều xảy ra không như ý mình mong 
muốn, nhưng đó là ý của Mẹ. Với Cha Diệp, dù lần đầu tôi cầu nguyện với Cha, nhưng vẫn được Cha cầu thay 
nguyện giúp lên Mẹ Maria, và được Mẹ chấp nhận mà ban ơn chữa lành cho mẹ chồng tôi. Cha thật linh thiêng. 
 
Vâng, tôi tin rằng mẹ chồng tôi nhận được phép nhiệm màu, bình phục một cách nhanh chóng sau ca mổ tim, 
chính là nhờ lời cầu bầu của Cha Diệp. Có nghĩa Cha đã nhận lời cầu xin của vợ chồng tôi. Tôi tin rằng nếu chúng 
ta cứ liên lỉ, siêng năng cầu nguyện thì sẽ được Cha đáp trả bằng cách cầu thay nguyện giúp cho mình. 
 
Tôi rất náo nức trước mỗi lần đến văn phòng Cha Diệp – nơi thật sự là một không gian cầu nguyện hoàn hảo vì 
không khí bình yên, không gian tĩnh lặng. Vào đây, tôi như được trút hết mọi gắng nặng, khó khăn, lo lắng, u 
sầu của cuộc sống đời thường. 
 
Anne Nguyễn  (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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   T.V.V – NEW ORLEAN, LA. 
Lạy Cha, con có đứa cháu tên T.K.L. bị ung thư buồng 
trứng. Cháu được điều trị rồi, nhưng nay bệnh tái phát, 
nên cháu đang phải xạ trị. Việc xạ trị khiến cháu rất 
đau đớn, mệt mỏi. Tội nghiệp lắm Cha ơi. Cháu nói có 
thể phải phẫu thuật nữa. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa 
cho cháu con được ơn chữa lành. Nếu cháu phải mổ, 
xin Cha soi sáng cho bác sĩ thực hiện ca mổ thành 
công, và cháu được nhanh chóng phục hồi sức khỏe.  
 
T. PHAN – RIVERSIDE, CA. 
Thưa Cha, gia đình con đang gặp khó khăn, mà con lại 
bị thất nghiệp. Con đang mong chờ một việc làm full-
time để có đủ nguồn tài chính mà trang trải cuộc sống 
gia đình. Mẹ con năm nay gần 90 tuổi, cũng đang cần 
người chăm sóc tốt nhất cho bệnh tình và tuổi già. Cầu 
xin Cha cho con kiếm được việc, và tìm được người 
chăm sóc cho mẹ con.  
 
D. PHAN - MORGAN HILL, CA. 
Kính lạy Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, con mắc phải 
căn bệnh ung thư phổi. Chẳng lẽ cuộc đời con đến đây 
là chấm dứt rồi sao? Cha ơi, xin Cha tiếp tục ban phước 
lành cho con vượt qua căn bệnh quái ác này. Xin cho 
con có sức khỏe tốt hơn để được sống an vui bên gia 
đình. Bệnh tật thế này, con khổ lắm Cha ơi. 
 
N.P.D.K – CHARLOTTE, NC. 
Con khấn nguyện Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa 
chữa lành cho con thoát khỏi căn bệnh tiểu đường mà 
con mắc phải đã hơn 12 năm qua. Con cúi xin lòng 
thương xót Chúa, xin Chúa nhận lời cầu bầu của Cha 
Trương Bửu Diệp mà ban cho con ơn chữa lành.  
 
P. PHAM – SAN LEANDRO, CA. 
Cha ơi, hai người phụ nữ con yêu quý nhất đời đều 
đang mắc bệnh: vợ của con thì bị tiểu đường, mẹ của 
con đang phải lọc thận. Con lo buồn quá. Kính xin Cha 
cầu bầu cho vợ và mẹ của con được ơn chữa lành 
bệnh, và cho gia đình hai bên nội, ngoại được mạnh 
khỏe, bình an. 
 
H. ICKE – McKINNEY, TX. 
Cầu xin Cha cho S. được ngủ ngon giấc, cho D. khỏe 
mạnh khi ngủ mà không cần phải gắn máy. Bản thân 
con hay bị bệnh chóng mặt, và INR (một cách biểu thị 
thời gian đông máu.) không bình thường. Xin Cha cầu 
bầu giúp cho S., D., và cho con sớm được lành mạnh 
trở lại như xưa.   
 
 

   X. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Kính xin Cha cầu nguyện cho con khỏi bệnh, nhanh 
chóng bình phục và sớm kiếm được việc làm. 
 
T.T.N. – SAN DIEGO, CA. 
Kính xin Cha cầu bầu cùng Chúa, cho vợ chồng con 
được vững đức tin, được gặp thầy gặp thuốc. Xin cho 
cháu của con là K. được Chúa chữa lành tâm hồn cũng 
như thể xác; được vững niềm tin, sống phó thác và 
sớm lành bệnh.  
 
T. TRAN – SAN GABRIEL, CA. 
Thưa Cha, con bị tê hai tay, riêng tay bên phải vừa tê 
mà còn bị nhức nữa Cha ạ. Đêm đêm nằm ngủ, cơn 
đau nhức luôn làm con tỉnh giấc. Con xin Cha cầu cùng 
Chúa ban cho con ơn chữa lành, để tay con bớt tê, và 
có được giấc ngủ ngon. 
 
T. HUGE – BRIGANTINE, NJ. 
Kính xin Cha chuyển cầu lên Đấng Toàn Năng, cho 
con trai của con là P.H. được khỏi bệnh; cho cháu nội 
T.H. được mạnh khỏe và hay ăn chóng lớn, cho M.M. 
sớm tìm được bình an trong tâm hồn. 
 
M. NGUYEN – LOS ANGELES, CA. 
Kính xin Cha che chở và gìn giữ cho con thoát được 
căn bệnh ung thư. Cha ơi, con còn muốn sống thêm 
một thời gian nữa bên cạnh chồng, con cái và các 
cháu của con. Cầu xin Cha cho chúng con một cuộc 
sống bình an và hạnh phúc. 
 
N. HOANG – EVANSTON, IL. 
Hiện nay con thường xuyên bị những cơn đau đớn 
hoành hành do thoát vị đĩa đệm. Kính xin Cha thương 
cầu cùng Chúa, Mẹ Maria ban cho con ơn chữa lành. 
Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho tôi. 
 
H NGUYEN – LAWRENCEVILLE, GA. 
Cha ơi, con bị đau tay bên trái. Các bác sĩ yêu cầu 
phẫu thuật. Con sợ lắm, chỉ biết chạy đến Cha mà cầu 
nguyện. Làm sao để hết đau tay mà không phải mổ 
đây Cha ơi? Con tin chỉ có Cha mới có quyền năng mà 
cầu bầu cho con. Vậy nay con xin phó thác nơi Ngài. 
 
P. DO – AUSTIN, TX. 
Xin Cha cầu bầu cho gia đình con có được sức khỏe 
dồi dào, các con của con ngoan ngoãn, học hành đến 
nơi đến chốn, công ăn việc làm được suôn sẻ và gặp 
nhiều may mắn. 

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn gửi đến từ nơi xa 
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      T. TRAN – SAN JOSE, CA. 
Thưa Cha, con mắc bệnh tim, đang trong thời gian chờ 
được đặt máy trợ tim. Các bác sĩ nói bệnh của con cần 
phải được đặt máy càng sớm càng tốt. Không có cách 
nào khác là phải chờ đợi thôi Cha ơi, nhưng con tin nếu 
có lời cầu bầu của Cha, con sẽ sớm nhận được máy. Gia 
đình con cũng đang mong cho con gái của con ra 
trường đạt kết quả tốt, sớm kiếm được việc làm. Xin 
Cha cầu bầu cho chúng con. 
 
L. NGUYEN – ROSEMEAD, CA. 
Con hay bị nhức đầu, tê tay, nhức chân. Con bị như vậy 
nên làm việc gì cũng khó khăn. Xin Cha cầu bầu cho 
con sớm được bình phục, và cho hai mẹ con con được 
bình an, mạnh khỏe. 
 
T. HO – GAITHERSBURG, MD. 
Cha ơi, cháu nội con là T.V. mắc bệnh Eczema, cháu bị 
ngứa nên cào cấu, và gãi suốt ngày. Tội cháu lắm Cha 
ơi. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ thương ban 
cho cháu được ơn chữa lành, mau chóng khỏi bệnh. 
 
L.VU & T.NGOC – SAN JOSE, CA. 
Cha ơi, con đã nộp đơn xin housing nhiều nơi mà chưa 
được xét hồ sơ. Xin Cha cầu nguyện cùng Chúa Giêsu 
và Mẹ Maria cho con sớm được duyệt mà có chỗ nương 
thân lúc tuổi già. 
 
P. LE – SAN JOSE, CA. 
Con đang cần có việc làm để nuôi hai đứa con thơ. 
Chúng còn nhỏ và vô tội. Thương lắm Cha ơi. Xin Cha 
cho con mau kiếm được việc làm để trang trải cuộc sống 
gia đình và lo cho hai đứa con ăn học. 
 
T. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Xin Cha chuyển cầu cùng Chúa cho chồng con hết đau 
chân, đi đứng bình thường để có thể làm việc; cho con 
hết bị đau đầu, tim không đập mạnh và ngủ ngon; cho 
các con của con siêng năng đọc kinh, rước lễ, không 
hút thuốc, không chơi game; cho con dâu nhận được 
giấy tờ suôn sẻ, và con gái ăn học nên người. 
 
K.L. – NEW PORT RICHEY, FL. 
Thưa Cha, điều duy nhất con mong muốn, là các con 
của con trở về với Chúa, biết kính sợ Chúa, và sống tốt 
đạo đẹp đời. Cha cầu nguyện cho con, Cha nhé! 
 
T. TRAN – SACRAMENTO, CA. 
Cha ơi, chồng con bị bệnh ung thư. Xin Cha thương cầu 
bầu cho chồng con sớm được gặp thầy, gặp thuốc và 
vượt qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo này.  
 

 
   M. NGUYEN – GARDENA, CA. 
Kính xin Cha bầu cử và khấn nguyện cùng Chúa, Mẹ 
Maria, và Thánh cả Giuse ban ơn chữa lành cho con, 
để con hết bệnh nhức đầu, hết bị đầy hơi, ợ chua 
(heart burn), và hai tay bớt bị đau nhức.  
 
A.NGUYEN – RIVERSIDE, CA. 
Con xin lạy Cha Trương Bửu Diệp, con là người ngoài 
Công giáo, nhưng con có lòng tin nơi Cha, nên đã 
xuống viếng mộ Cha ở Việt Nam, cũng như nhiều lần 
đến văn phòng Cha ở California cầu khấn với Cha. 
Hôm nay con xin Cha ban phép lành cho con đang 
mắc bệnh; cho công việc làm của vợ chồng con thuận 
lợi, cho hai đứa con của con học giỏi, ngoan ngoãn, 
gia đình an vui. 
 
H. T. NGUYEN – VIỆT NAM 
Xin Cha phù hộ cho con trai của con làm xong giấy tờ 
để thi quốc tịch; cho gia đình hai đứa con gái của con 
được sang định cư ở ngoại quốc và cho mọi người 
trong gia đình con được bình an, mạnh khỏe. 
 
P. NGUYEN – LOS ANGELES, CA. 
Thưa Cha, con đang mang thai. Con cầu xin Cha ban 
phép lành cho bé được chào đời bình an, mạnh khỏe, 
hay ăn chóng lớn. 
 
H. TRINH – OAKLAND, CA. 
Cầu xin Cha cho gia đình con được bình an, cho mẹ 
con được khỏe mạnh, và mấy đứa con của con lái xe 
đi làm bình an vô sự. 
 
A.NGUYEN – SUGARLAND, TX. 
Cha ơi con đang bị bệnh rất nặng. Bác sĩ cho con uống 
nhiều thuốc trụ sinh rồi mà con vẫn chưa hết bệnh. 
Xin Cha cầu nguyện cho con được ơn chữa lành. 
 
N. PHAM – DENVER, CO. 
Xin Cha cầu nguyện cho ba mẹ con con qua được cơn 
khó khăn này. Con vừa mất chồng, hai đứa con mất 
Cha. Xin Cha soi sáng cho con để làm tròn trách nhiệm 
vừa làm mẹ, vừa làm cha trong gia đình con. 
 
T. NGUYEN – CORDOVA, TN. 
Thưa Cha, ba con bị nghẽn động mạch tim, phải đi 
thông. Nhưng ba con bị dị ứng thuốc gây mê, gần như 
chết trên bàn mổ, phải nằm ICU 5 tuần lễ. Nay con 
khẩn khoản nài xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ 
Maria cho ba con sớm được tai qua nạn khỏi, trở về 
nhà với chúng con. Con cũng cầu xin cho con gái của 
con được sanh nở ‘mẹ tròn, con vuông’. 
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    T. LE – FORT WORTH, TX. 
Kính lạy Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Con và gia 
đình con xin cảm ơn Cha về hai ơn lành mà chúng con 
mới nhận được qua lời cầu bầu của Cha lên cùng Thiên 
Chúa và Mẹ Maria: 1-Con đã tai qua nạn khỏi trong một 
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; 2-Con của con là 
C.L. tránh được nguy hiểm trong cơn bão ở Florida, mọi 
sự được bình an như ý muốn. Tạ ơn Cha đã luôn che 
chở, phù hộ cho mọi người trong gia đình chúng con. 
 
H. TRAN & H. NGUYEN – CONYERS, GA. 
Hôm nay vợ chồng con vui mừng nhận được thẻ thăm 
viếng TBDF, ảnh Cha Diệp, và hai chai nước lộc Cha 
mà Hội gửi về tận nhà. Chúng con sẽ luôn mang hình 
Cha bên mình và tin rằng những ơn lành chúng con 
nhận được là đều do Cha đã cầu bầu giúp. Mong một 
ngày nào đó, vợ chồng con có được cơ hội sang 
California để được gặp trực tiếp mà cảm tạ Cha và làm 
chứng cho Cha. 
 
T. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Nhờ lời cầu bầu của Cha, các con của con đã có công 
ăn việc làm ổn định, bớt chơi game. Con trai lớn của 
con đã hết đau lưng, đứa con nhỏ có công việc tốt. Con 
rất vui Cha ạ. Sức khỏe và tinh thần của con nay ổn rồi 
vì con đã khỏi hết bệnh đường ruột, mắt sáng hơn. 
Huyết áp của chồng con cũng ổn định, gia đình con 
hòa thuận, yên vui. Bây giờ con cảm thấy thoải mái 
hơn trước nhiều lắm Cha ạ. Xin Cha tiếp tục cầu bầu 
cùng Chúa ban ơn lành cho gia đình con. Đời đời con 
nhớ ơn Cha. 
 
A.NGUYEN – SUGAR LAND, TX. 
Kính thưa Cha Trương Bửu Diệp, con bị ngứa, và bị mất 
ngủ mấy tháng nay, nên đã gọi vào số phone xin khấn 
trực tiếp của văn phòng TBDF xin Cha chữa lành. Đến 
nay con có thể ngủ được 7-8 tiếng/ngày, và bệnh ngứa 
cũng hết rồi. Con muôn vàn cảm tạ ơn Cha. 
 
K.L. – NEW PORT RICHEY, FL. 
Con xin cảm tạ Cha và cộng đoàn đã thương mà cầu 
nguyện cho gia đình chúng con. Chúng con đã nhận 
được rất nhiều ơn lành qua lời cầu bầu của Cha. Gần 
đây nhất, con đã được toại nguyện khi cầu cho con dâu 
của con sanh được cháu trai; cho con gái từ bỏ được 
rượu, và thuốc lá. Con kính cảm tạ ơn Cha. 
 
N. LE – MISSISSIPPI 
Con đã được như ý rồi Cha ơi. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 

   T. TRAN – SACRAMENTO, CA. 
Lúc nhà thương phát hiện chồng con bị ung thư, con như 
suy sụp. Thấy chồng con yếu, con quá đau buồn. Con 
đã cầu nguyện và khóc với Cha rất nhiều. Tuần này con 
thấy chồng con khỏe hơn trước, có thể đứng lên đi lại 
được rồi. Xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho chồng con. 
Lạy tạ ơn Cha. 
 
T. LE – CITRUS HEIGHTS, TX. 
Khi chuẩn bị dọn sang chỗ mới, con có gọi phone cầu 
nguyện với Cha. Nay việc dọn nhà của con đã hoàn tất, 
an lành rồi Cha ạ. Con biết lời cầu xin của con đã được 
Cha lắng nghe và chuyển cầu. Con kính tạ ơn Cha. 
 
P. LE – SAN JOSE, CA. 
Mẹ con đã khỏe lại sau tai nạn bị gãy chân. Con cũng đã 
trở lại công việc bình an. Mọi chuyện trong gia đình con 
ổn định trở lại rồi Cha ơi. Con xin cảm ơn Cha đã ban ơn 
lành đến cho gia đình con. 
 
D. TRAN – CLARKSBURG, MD. 
Qua lời cầu bầu của Cha, Chúa và Mẹ Maria đã che chở 
cho con thoát khỏi mọi khó khăn trong công ăn việc làm 
và cuộc sống hàng ngày, tránh được mọi sự dữ. Con xin 
dâng lời cảm tạ lên Cha. 
 
T & K – ORLANDO, FL. 
Cha Diệp ơi, con đã thi đậu quốc tịch rồi. Người phỏng 
vấn con rất dễ thương, và là người Công giáo luôn đó 
Cha. Đúng là một phép lạ, vì những điều xảy ra y chang 
lời con mong muốn và cầu xin với Cha. Con tạ ơn Cha. 
 
H.T. TRAM – GAITHERSBURG, MD. 
Con có cục bướu nơi cổ, bác sĩ khám và cho làm 
ultrasound. Sau đó con rất lo sợ khi họ cho đi làm biopsy 
vì nghi ngờ bị ung thư. Con kêu nài xin Cha cầu nguyện 
cho con. Hôm qua bác sĩ kêu con tái khám, nói kết quả 
biobsy cho thấy đó là bướu lành. Con mừng quá Cha ơi. 
Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
T. TRAN – TUCSON, AZ. 
Tạ ơn Cha đã và đang nguyện giúp cầu thay cho gia đình 
chúng con được mạnh khỏe, hạnh phúc. Gia đình chúng 
con đã qua được cơn sóng gió, nguy hiểm rồi thưa Cha. 
 
T. HO – GAITHERSBURG, MD. 
Vừa rồi con chở con và cháu đi trên xa lộ, bị người ta 
tông phía sau, mà cả ba bà cháu không bị thương tích 
nặng nề, vì trên xe con có hình Cha. Cảm ơn Cha đã che 
chở cho chúng con. 
 
 
 
 
 

Xin chung lòng tạ ơn Cha Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 
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Ông Phanxico Xavie 
NGUYỄN VĂN THANH 

Sinh năm: 1927 
Mất ngày: 2-1-2002 

 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ NHỊ 
Sinh năm: 1923 

Mất ngày: 5-1-2019 
 

Ông Philipphe 
TRẦN KHÁNH DUY 

Sinh năm: 1915 
Mất ngày: 7-1-2002 

Bà Maria 
BERNICE NGUYỄN 

Sinh năm: 1984 
Mất ngày: 20-1-2018 

 

Ông Phero 
NGUYỄN RIỆP 

Sinh năm: 1923 
Mất ngày: 17-1-1990 

 

Ông Gioan Baotixita 
TRẦN QUANG CẢNH 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày: 1-1-1987 

 

Bà Maria 
CÔNG TẰNG TÔN NỮ 

XUÂN PHƯƠNG 
Sinh năm: 1952 

Mất ngày: 2-1-2009 
 

Ông Gioankim 
TRẦN VĂN QUÃNG 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày: 19-1-1976 

 

Ông Phero 
LÊ HẢI 

Sinh năm: 1960 
Mất ngày: 18-1-2015 

 

Ông Phero 
ĐINH VĂN VANG 
Sinh năm: 1916 

Mất ngày: 19-1-1991 

 

Ông Vincent 
PHẠM NĂNG TỈNH 

Sinh năm: 1950 
Mất ngày: 11-1-2019 

 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ XUÂN 

Sinh năm: 1937 
Mất ngày: 13-1-2013 

 

Ông Giuse 
TẠ QUANG VINH 
Sinh năm: 1934 

Mất ngày: 16-1-2015 
 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ HỢI 
Sinh năm: 1936 

Mất ngày: 14-1-2016 

 

Anh Phanxico 
TRẦN NHẬT TÚ 
Sinh năm: 1983 

Mất ngày: 15-1-2013 
 

Anh Mathew 
PHẠM THANH 

Sinh năm: 1971 
Mất ngày: 11-1-1997 
 

Bà Maria 
HOÀNG THỊ THẢO 
Sinh năm: 1925 

Mất ngày: 1-1-1987 

Bà Lucia 
KIỀU THỊ THÔNG 
Sinh năm: 1938 

Mất ngày: 15-1-1979 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ THƠM 

Sinh năm: 1944 
Mất ngày: 19-1-2016 

 

Ông Phero 
TRẦN VĂN THIỄM 
Sinh năm: 1939 

Mất ngày: 21-1-2016 

 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ NGA 
Sinh năm: 1928 

Mất ngày: 20-1-2014 

 

Ông Giuse 
NGÔ HỒNG PHƯỚC 

Sinh năm: 1952 
Mất ngày: 22-1-2016 

 

Ông Phero 
DAVID CHU 

Sinh năm: 1950 
Mất ngày: 23-1-2016 

 

Ông Giuse 
PHẠM VĂN ĐỨC 
Sinh năm: 1944 

Mất ngày: 9-1-2005 
 

Ông Phao Lô 
HỒ LỘC 

Sinh năm: 1955 
Mất ngày: 6-1-2000 

 

Bà Anna 
NGUYỄN THỊ LÁNH 

Sinh năm: 1934 
Mất ngày: 4-1-2014 

 

Ông Peter Francis 
NGUYỄN MINH TUẤN 

Sinh năm: 1950 
Mất ngày: 5-1-2016 

 

Ông Phổ Thăng 
NGUYỄN TẤN PHI 
Sinh năm: 1952 

Mất ngày: 6-1-2019 

 

Ông Gioan Baotixita 
NGUYỄN QUANG TRUNG 

Sinh năm: 1933 
Mất ngày: 10-1-2017 

 

Ông Francisco Assisi 
NGUYỄN VĂN MẪN 

Sinh năm: 1942 
Mất ngày: 5-1-2008 

 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ HOA 
Sinh năm: 1915 

Mất ngày: 6-1-2019 
 

Ông Anton 
TRỊNH NHƯ TUYẾN 

Sinh năm: 1928 
Mất ngày: 7-1-2018 
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Bà 
THIÊU NGỌC CHAT 

Sinh năm: 1930 
Mất ngày: 28-1-2015 

 

Bà Marie Therese 
PHẠM THỊ QUÍ 
Sinh năm: 1918 

Mất ngày: 24-1-2014 

 

Em Joseph 
LÝ THIÊN GEORGE 

Sinh năm: 1989 
Mất ngày: 27-1-2007 

 

Ông Phêrô 
NGUYỄN TRƯƠNG 

Sinh năm: 1984 
Mất ngày: 29-1-2015 

 

Ông Vincente 
NGUYÊN VĂN THƯ 

Sinh năm: 1937 
Mất ngày: 24-1-2014 

 

Ông Gioankim 
NGUYỄN TỊCH 

Sinh năm: 1905 
Mất ngày: 28-1-1984 

 

Ông Phêrô 
TẠ RI TÚ 

Sinh năm: 1897 
Mất ngày: 29-1-1992 

 

Ông Vincente 
NGUYÊN DUY CƯỜNG 

Sinh năm: 1977 
Mất ngày: 25-1-2009 

 

Bà Theresa 
VŨ THỊ LINH 

Sinh năm: 1930 
Mất ngày: 29-1-2012 

 

Bà Maria 
NGUYỄN BẠCH VÂN 

Sinh năm: 1933 
Mất ngày: 24-1-2014 

 
Bà Maria 

LÊ THỊ VEN 
Sinh năm: 1928 

Mất ngày: 26-1-1997 

 

Bà Teresa 
PHẠM KÊ 

Sinh năm: 1929 
Mất ngày: 29-1-2016 

 

 

Chị Hà Cao – Phoenix, AZ. 

“Cha Soi Sáng, Giúp Tôi Vượt Qua Mọi Khó Khăn” 
 

 

Con trai của tôi lúc một tuổi hay bị bệnh. Tôi thường phải đưa cháu đi gặp 
bác sĩ. Một lần nọ, cháu bị bệnh, nhưng vợ chồng tôi cứ để cháu ở nhà mà 
chăm sóc. Tới khi thấy con mệt quá, chúng tôi đưa cháu đi cấp cứu, nhà 
thương phát hiện cháu bị nhiễm virus RSV (Respiratory Syncytial Virus), rất 
nặng. Sợ quá, chúng tôi cầu xin Cha Diệp cho cháu qua được cơn nguy hiểm, 
và mau chóng bình phục. Nằm được 5 ngày thì cháu được xuất viện. Nhưng 
ba tháng sau, bệnh cháu tái phát. Thấy cháu khó thở, tôi lấy chai nước lộc 
của Cha xin từ văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation cho cháu uống, và 
định gọi nhà thương đưa cháu đi cấp cứu. 

 Nhưng lạ lùng thay, khi vừa uống xong hớp nước rót từ chai nước lộc của Cha, cháu thở đều đặn, tỉnh táo, và nhanh 
chóng khỏe lại như bình thường. Từ đó đến nay, bệnh của cháu không tái phát nữa. 
 
Vợ chồng tôi có hai con nhỏ. Mỗi khi các cháu bị mệt, hay mắc bệnh gì, tôi đều dâng cho Mẹ Maria và Cha Diệp, xin 
Mẹ và Cha che chở.  
 
Trong suốt thời gian sinh sống tại Mỹ, chúng tôi đã gặp khó khăn về giấy tờ, khiến tôi rất lo lắng và luôn trong tình 
trạng căng thẳng. Tôi đã liên lỉ cầu nguyện với Cha. Kết quả là Cha đã soi sáng cho chúng tôi tìm được cách giải 
quyết, khiến chúng tôi vượt qua mọi sự khó khăn, từng bước một. Kết quả của một thời gian dài cầu nguyện với 
Cha hết sức tốt đẹp đến mức không thể ngờ được. Qua bao nhiêu sự việc xảy ra, tôi xác tín rằng: Hãy ký thác đường 
đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. (Peter 5:7). 
 
Tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng, cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào, và dù mình có làm điều gì sai đi chăng nữa thì 
quan trọng là thành tâm sửa chữa. Hãy giữ vững lòng tin, bám vào Chúa, Mẹ thì Đấng Toàn Năng sẽ không bao giờ 
bỏ mình. Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Cha Trương Bửu Diệp đã nâng đỡ chúng con đặc biệt trong những lúc khó khăn, 
căng thẳng và thất vọng. Tôi xin cảm ơn văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation và đặc biệt là cô Hội trưởng đã 
an ủi, động viên tôi trong suốt thời gian khó khăn vừa qua.  

Maria Martino Hà Cao  
 

Gia đình chị Hà Cao. Hình: TBDF 
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Anh chị Tâm Nguyễn & Thi Nguyễn – Garden Grove, CA.”: 

“Tôi từng trách Cha” 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Tuy vậy, đến ngày đi sanh, tôi bị đau bụng từ 1 giờ sáng hôm trước tới 4 giờ chiều hôm sau mà vẫn chưa sanh 
được. Y tá nói tim thai đập yếu lắm, nên họ phải mời bác sĩ đến vì không thể chờ cho đến lúc có dấu hiệu sanh. 

Trong lúc họ chuyển tôi từ phòng bệnh sang phòng có bác sĩ khám, tôi tiếp tục xin Cha cứu. Vô tới phòng, bác sĩ 
vừa đeo bao tay để khám, thì con tôi tự động chui ra. Tạ ơn Cha. 

Hồi tháng hai vừa qua, tôi mua vé cho hai mẹ con tôi về Việt Nam thăm bà ngoại. Ngay sát ngày bay, con tôi tự 
dưng lên cơn khó thở, giống như bị phổi hay suyễn gì đó. Tôi lo quá, vừa đưa con đi gặp bác sĩ, vừa khấn Cha Diệp. 
Bác sĩ khám xong nói con tôi bị viêm phế quản, cho thuốc uống 5 ngày, và may mắn là bác sĩ đồng ý cho cháu đi 
Việt Nam. Chuyến đi một tháng rưỡi của mẹ con tôi bình an. Nhưng khi trở về Mỹ, cháu lại có triệu chứng khó thở 
như trước khi đi. Tôi nói với Cha: “Cha ơi, con được ơn Cha nhiều quá rồi, nay con xin Cha cứu con trai con. Được 
ơn lần này, con sẽ làm nhân chứng cho Cha. Mấy lần trước con nhát quá, nên không dám lên chia sẻ. Nhưng lần 
này con sẽ lên. Xin Cha cho con của con đừng mắc bệnh gì nặng nhe Cha.” Tôi đưa con đi khám bệnh, bác sĩ nói 
cháu không mắc bệnh phổi hay suyễn gì hết, mà chỉ bị viêm tai nhẹ mà thôi.  

Anh Tâm Nguyễn: Vợ tôi quên kể lúc con tôi sanh được 1 tháng tuổi, mắt cháu đổ ghèn nhiều lắm. Bác sĩ nói tình 
trạng này kéo dài thì khi được 1 tuổi, bác sĩ phải thông lỗ ghèn cho cháu. Liên tục ba tháng sau khi được chữa trị, 
mắt cháu vẫn đổ ghèn. Cháu đau lắm. Thấy vậy, tôi mới ẵm cháu đến Cha, xin Cha cho cháu được ơn chữa lành. 
Một tuần sau, con tôi vẫn đổ ghèn đầy con mắt. Bữa đó nhậu xỉn, tôi trách Cha: “Cha, chúng con được nhiều ơn 
qua lời cầu bầu của Cha, vậy mà nay con trai cưng của con nó bệnh, sao Cha không cứu cháu?” Vợ tôi la tôi, nói tôi 
không được trách Cha như vậy. Qua tuần thứ hai, tôi lại ẵm con ra Cha. Lần trước vô Cha, con tôi không khóc. 
Nhưng lần thứ hai này, khi đứng trước mặt Cha, cháu bỗng khóc ré lên. Tôi cho cháu ra ngoài, khi bước vô, cháu 
lại khóc ré lên lần nữa, khiến tôi phải cho cháu về. Ngay hôm sau, mắt con tôi không còn ghèn nữa, và cháu hết 
hẳn bệnh cho tới nay luôn. 

Tay của tôi bị một cục u. Lúc tôi hít đất thì đau lắm, còn khi cong tay lại, cục u nhô lên thấy rõ luôn. Tôi đến Cha, 
vuốt vuốt tay và xin Cha lấy cục u đi. Trước khi tôi có cục u, vợ tôi chuộc cho tôi cái vòng đeo tay, tôi đeo bên tay 
phải. Sau đó tôi đeo qua tay có cục u. Hai tuần trước, tôi lên đây cũng thoa tay vào chỗ có cục u. Về nhà mấy hôm 
sau tự nhiên thấy cục u biến mất. Giờ mỗi lần hít đất, tôi không còn đau nữa. Tôi quá bất ngờ luôn. 

Anh chị Tâm Nguyễn - Thi Nguyễn: Tôi biết về Cha Trương Bửu Diệp từ khi còn ở Việt Nam. Cách đây 4 năm, 
khi mẹ tôi bị bệnh tôi mới chạy đến văn phòng Cha ở thành phố Garden Grove để cầu nguyện cho mẹ tôi. Kinh 
nghiệm của chúng tôi là khi cầu nguyện với Cha thì phải kiên nhẫn. Không phải cứ xin một lần mà được.  

John Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Chị Thi Nguyễn: Mẹ tôi ở Việt Nam bị bệnh tiểu đường lâu lắm rồi. 
Cách đây 4 năm, mẹ tôi bị stroke, bác sĩ nói 80% bà sẽ bị liệt nửa 
người. Nghe người nhà báo tin vậy, ở đây tôi chỉ biết khóc.Tôi chạy 
tới văn phòng Cha Diệp để cầu nguyện cho mẹ tôi, xin Cha cứu mẹ 
tôi, đừng để bà bị liệt thì khổ lắm. 

Đến ngày thứ ba mẹ tôi tỉnh lại. Cha Diệp nghe được lời tôi van nài, 
và cầu bầu cho mẹ tôi, nên sau khi tỉnh, mẹ tôi bình phục nhanh và 
không bị liệt. 

Lúc tôi mang thai tháng thứ ba, bác sĩ khám và nói thai nhi không 
bình thường. Tôi một phen khiếp vía, nên lại cầu nguyện với Cha. 
Mấy kỳ khám thai kế tiếp bác sĩ nói thai nhi bình thường. 

 

Anh chị Tâm Nguyễn & Thi Nguyễn 
Hình: TBDF 
 



 

9 
 

TRUONG BUU DIEP FOUNDATION ® MONTHLY NEWSLETTER          SỐ 95-JANUARY, 2020 

 

 

 

 

 

 

  

Cuối cùng các bác sĩ quyết định hóa trị cho chồng tôi, 
chứ không phẫu thuật. 

Phác đồ hóa trị cho chồng tôi tổng cộng 54 lần, 3 tuần 
hóa trị 1 lần. Trong suốt hơn 3 năm trời vô hóa trị, người 
của chồng tôi sưng lên, và đen xì như cột nhà cháy. 

Trước lần hóa trị cuối cùng – lần thứ 54, chồng tôi yếu 
lắm, không thể vào thuốc được nữa. Tôi năn nỉ bác sĩ 
cứu chồng tôi. Tôi sợ anh ấy sợ chết. Mà anh cũng sợ 
chết. 

Khi đó, bác sĩ nói có một loại thuốc đang trong thời gian 
thí nghiệm, có người tài trợ 50% tiền thuốc, nên nếu 
muốn thì họ cho chồng tôi uống. Thoạt nghe qua tôi 
mừng quá. Nhưng hỏi kỹ, mới biết thuốc này rất đắt: 500 
USD/ngày, vị chi là 15,000 USD/tháng. Được giảm 50%, 
có nghĩa phía gia đình tôi phải đóng 7,500 USD/tháng. 
Tôi từ chối, vì làm sao mẹ con tôi xoay nổi số tiền lớn 
như thế cơ chứ!  

Nhà thương lại họp, tôi lại cầu nguyện với Cha, xin Cha 
làm sao để nhà thương cho luôn tiền thuốc chữa bệnh 
cho chồng tôi. Thật không ngờ, cuối cùng chồng tôi được 
cấp thuốc miễn phí. Nhưng lúc ấy chồng tôi yếu lắm, tôi 
sợ chưa kịp uống thuốc thì anh đã bỏ mẹ con tôi mà đi. 

Một mặt chờ đợi thuốc, một mặt ba mẹ con tôi chuẩn bị 
hậu sự, tìm nhà quàn, chọn chỗ chôn. Tôi lại gọi sang 
Hội Trương Bửu Diệp Foundation, nhờ Hội gửi cấp tốc 
nước Lộc của Cha sang, để tôi lấy nước đó cho anh uống 
thuốc. Chồng tôi khi đó chỉ nằm thôi chứ không ngồi nổi. 
Anh không ăn uống được gì, ăn gì ói nấy, người chỉ còn 
da bọc xương. Tôi năn nỉ anh:“Nếu anh không ngồi dậy 
được thì hãy thông công với em, uống nước Cha Diệp và 
đọc kinh cầu nguyện. Em tin Cha Diệp sẽ chữa lành cho 
anh.”  

Niềm tin đã chữa lành cho chồng tôi. Ba ngày sau khi 
uống nước mà Hội gửi sang, chồng tôi uống được sữa 
mà không bị ói. Mấy ngày sau đó anh ăn được ít cháo. 
Từ khi uống sữa và ăn được, chồng tôi khỏe dần. 

Các bác sĩ nói họ không thể tưởng tượng được rằng một 
người vô hóa trị 54 lần mà vẫn chịu đựng nổi như chồng 
tôi. “Đó là một phép lạ.”, họ nói. Tính ra từ khi chồng tôi 
lâm bệnh cho tới nay, chỉ riêng tiền thuốc men, hóa trị 
đã lên tới mấy triệu USD. Mẹ con tôi nghèo, chỉ biết cầu 
nguyện, mà chồng tôi được chữa bệnh hoàn toàn miễn 
phí. Chẳng phải là phép lạ hay sao! 

Còn chuyện này, cả nhà tôi thi đậu quốc tịch mới rõ là 
có Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu cho. 

(Xem tiếp trang bên) 

 

Bà Ngát Nguyễn – Seattle, Washington: 

“Cha Sẵn Sàng Giúp Đỡ 
Những Người Kêu Xin” 

 

 

 

 

 

 

Bà Ngát Nguyễn. Hình: TBDF 

Nhờ biết Cha Trương Bửu Diệp, tôi đã liên lỉ cầu nguyện 
với Cha. Qua YouTube, tôi biết ở California có văn phòng 
Cha Diệp mới mở, nên vội vã gọi phone qua văn phòng 
Trương Bửu Diệp Foundation gửi lời khấn. 

Ung thư kỳ cuối, được cứu sống 

Thật ra lúc đó nhà tôi cũng mới sang Mỹ được một năm, 
nên tôi hết sức lo buồn. Các chị trong văn phòng Cha Diệp 
khuyên tôi đừng quá lo mà hãy cầu nguyện với Cha. Tôi 
nghe theo, ngày nào cũng gọi tên Cha, van xin Cha cầu 
bầu giúp. Suốt mấy tháng trời, chồng tôi được nhà thương 
điều trị. Qua đến tháng thứ 6, thấy chồng mình chưa đến 
nỗi nào, tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì Tử Thần chưa cướp 
đi sinh mạng của chồng; lo vì việc điều trị tốn kém quá, 
làm sao mẹ con tôi đủ chi phí để trả cho nhà thương đây. 
Tôi lại xin Cha cầu bầu Lòng Thương Xót Chúa cho chồng 
tôi tiếp tục được điều trị để sống thêm với mẹ con tôi, vì 
chồng tôi chưa muốn chết.  

Nghe người ta nói ở Seattle còn có bệnh viện khác tốt hơn, 
tôi đưa chồng tôi đến. Sau khi cho chồng tôi làm các xét 
nghiệm, bác sĩ ở đây cũng nói anh đã bị ung thư ở giai 
đoạn 4, rất khó chữa. Họ không hứa hẹn điều gì nhưng 
cho biết sẽ cố gắng chữa cho chồng tôi. Mà chi phí điều trị 
rất tốn kém. Bao nhiêu? Họ nói: “Chưa tính chi phí phẫu 
thuật, nếu hóa trị thì một lần phải trả 13,000 USD.” Trời 
ơi, nhiều như thế tiền đâu mà trả. Không có tiền thì chồng 
tôi chết sao? Mẹ con tôi khi đó than khóc như mưa.  

Biết gia đình tôi không có cách nào để trả các chi phí, sau 
6 tiếng hội ý, nhà thương vẫn quyết định chữa trị cho 
chồng tôi. Lúc ấy, khối u trong phổi chồng tôi lớn quá rồi, 
nếu phẫu thuật để lấy ra là có khả năng 99% chết trên 
giường mổ. Tôi nghe vậy, đành phó thác hết cho Chúa, 
Mẹ, nhờ Cha Trương Bửu Diệp cầu nguyện giúp. 

 

 

 

Năm 2011, bác sĩ phát hiện 
chồng tôi bị ung thư phổi thời 
kỳ cuối, họ nói chồng tôi chỉ 
sống thêm được 6 tháng nữa 
thôi. Mẹ con tôi nghe tin đó 
mà rụng rời tay chân, bầu trời 
như sụp đổ trước mặt. 
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  Hai đứa con gái tôi giỏi tiếng Anh nên tôi không lo, tôi chỉ 
sợ thằng con trai nhỏ bị đánh rớt, vì cháu đang tuổi mới 
lớn, bồng bột, thường chạy xe bạt mạng, từng bị nhận 9 
giấy phạt. Ngày cháu vô thi quốc tịch, tôi ở ngoài đọc kinh 
cầu nguyện với Cha Diệp, không nghĩ người ta có thể cho 
nó đậu. Vậy mà đúng 15 phút sau nó từ phòng phỏng 
vấn bước ra, la lớn:”Con đậu rồi!” 

Chồng tôi mới lạ. Anh ấy qua Mỹ định cư khi không còn 
trẻ, lại bị bệnh nặng, nên đâu có học hành gì nổi. Lúc nộp 
hồ sơ thi quốc tịch, nhà thương có đưa cho giấy tờ chứng 
minh rằng anh bị bệnh, phải nằm một chỗ, nhưng họ vẫn 
bắt thi, mà phải thi tiếng Anh. Chồng tôi không dám đi 
thi, vì anh nghĩ anh rớt là cái chắc. Gần đến ngày, tôi năn 
nỉ chồng tôi dữ lắm, và động viên rằng chắc họ chỉ hỏi 
vài câu thôi. Biết bố vừa bệnh, vừa không biết tiếng, con 
gái tôi xin vào cùng bố để làm thông dịch. Ai nghe vậy 
cũng cười, nói: “Đùa à! Hồi giờ chưa thấy người nào đi 
thi quốc tịch mà có con gái vào cùng để trả lời thay.” Vậy 
mà có đó. Con gái tôi được vào phòng thi theo bố nó. 
Chẳng biết bố con nó làm thế nào, mà họ cho chồng tôi 
đậu.  

Đến trường hợp của tôi mới là gay go. Vốn tiếng Anh của 
tôi cũng tệ lắm, nên tôi thi rớt lần đầu. Đến lần thi thứ 
hai thì đậu, tôi mừng quá chừng luôn. Họ kêu tôi điền 
phiếu, và hẹn hai tuần sau đi tuyên thệ. Lúc điền phiếu, 
tất cả những câu liên quan đến phạm pháp, tù tội,…tôi 
đều đánh dấu vào ô ‘Yes’. Thế là tôi bị ‘giam’ lại mấy 
tháng trời, không được tuyên thệ. Tôi lại cầu cứu Cha 
Diệp. Sau đó họ cho tôi phỏng vấn lại. 

Hôm đi phỏng vấn tôi giải thích với họ rằng vì mừng quá 
nên đã đánh dấu nhầm vào ô ‘Yes’ thay vì ‘No’. Họ nói 18 
tháng sau tôi mới được thi lại, mà phải thi như lần đầu.  

Quá chán nản, tôi trách Cha: “Sao Cha không giúp, không 
chỉ cho con cách trả lời, để con đánh dấu sai tùm lum 
vậy.” Thấy tôi bị stress nặng quá, con tôi mua vé cho tôi 
về Việt Nam để thư giãn. Tôi về Việt Nam, xuống mộ Cha 
Diệp ở Cà Mau, tâm sự với Cha, kêu gào, xin Cha cho tôi 
được người ta gọi về tuyên thệ chứ đừng có phải thi lại. 

Ba tuần sau, trong lúc tôi vẫn còn đang ở Việt Nam, thì 
bên này có giấy báo gọi tôi đi tuyên thệ. Nhận tin các con 
gọi qua báo, tôi hét toáng lên vì vui mừng. Tôi bỏ luôn vé 
khứ hồi, mà mua vé khác trở lại Mỹ ngay để kịp đi tuyên 
thệ.  

Thế là cả gia đình tôi 5 người đều có passport Mỹ rồi. Tôi 
tạ ơn Chúa, Mẹ, và xin lỗi Cha Diệp vì đã trách Cha. Tôi 
trách vậy mà Cha vẫn thương và cầu nguyện cho tôi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gia đình bà Ngát Nguyễn chụp hình kỷ niệm tại văn phòng TBDF 
tháng 9, 2019. Hình: TBDF. 

Có Cha ‘tiếp sức’ 

Tôi làm nghề nails. Cứ làm xong là tay tôi đau lắm, người 
mệt rũ rượi. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần mệt mỏi, 
tôi lại gọi tên Cha, xin Cha tăng cho tôi thêm sức mạnh, 
và chỉ vài phút sau là tôi hết đau, cảm thấy khỏe lại. Không 
chỉ trong công việc, bất cứ chuyện gì tôi kêu xin Cha, Cha 
đều nghe và cầu bầu giúp. 

Bác sĩ nói tôi bị high cholesterol, và bị tiểu đường. Họ bắt 
uống thuốc và ăn kiêng. Ừ thì ăn kiêng, uống thuốc, 
nhưng tôi vẫn cứ cầu nguyện với Cha, tin rằng có Cha 
‘tiếp sức’, tôi sẽ khỏe hơn. Quả thật, một thời gian sau, 
kết quả xét nghiệm máu của tôi cho thấy lượng mỡ xấu 
và lượng đường đều giảm xuống mức ở cho phép. Tôi tin, 
tất cả là nhờ vào lời Cha Diệp cầu thay nguyện giúp. 

Còn chuyện này nữa, người ta xin chính phủ cấp housing, 
có khi phải chờ cả chục năm trời vẫn chưa được duyệt. 
Còn tôi vừa xin chính phủ, vừa xin Cha, nên chờ chỉ có 4 
năm thì được duyệt. Nhưng căn nhà đó nằm ở khu vực 
mà tôi không thích, nên tôi xin đổi. Ai cũng nói là tôi ‘được 
voi đòi tiên’. Đòi được cứ đòi, vì ‘an cư lạc nghiệp’ mà! Ở 
không yên, sao làm ăn gì được! Vậy mà cuối cùng tôi cũng 
được cấp một căn nhà rất hợp ý tôi.  

Tôi hay tưởng tượng rằng Cha vẫn đang còn sống, luôn 
dõi theo chúng ta, sẵn sàng giúp đỡ những ai kêu xin, biết 
chạy đến cùng Cha. Kinh nghiệm của tôi là bất kỳ khi nào 
gặp khốn khó thì cứ xin Cha. Khi cầu nguyện thì đừng lo 
ra, mà đặt hết niềm tin, phải xin ráo riết, miệt mài, hết 
mình. Ơn lành gia đình tôi nhận được qua lời cầu bầu của 
Cha không thể kể hết được. Được nhiều ơn quá, nên cả 
gia đình tôi xuống văn phòng Cha Diệp ở Nam California 
để cảm tạ và làm chứng cho Cha.  

Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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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 6 tháng 11 đến 9 tháng 12, 2019) 

 
*Nhân chứng ơn lành: Chị Đặng Tracy, bà Nguyễn Thị Kiều, bà Jennifer Tâm Nguyễn, bà Jandro Jimmi, 
gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hà, gia đình ông Lê Đăng Bình, bà Lê Thị Phương, chị Cao Hà, ông bà Nguyễn 
Tùng, gia đình bà Nguyễn Loan, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, bà Lee Tina, bà Võ Nương, bà Le Tron.  
 
*247 vị khách lần đầu tiên đến thăm Cha Diệp: Canada, Đức, Úc, và Việt Nam; Các Tiểu Bang: Alabama, Arizona, 
Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Minnesota, Mississippi, New Mexico, Nevada, New York, North 
Carolina, Ohio, Texas, Utah, Virginia, Washington DC, Washington State; và California. 
*24 thẻ mới  
*04 đơn ghi danh tham gia chương trình Nghĩa Tử Nghĩa Tận – Đặt hình người thân qua đời trong Nhà Cầu Nguyện. 
*9 hình Cha Diệp gửi đi tiểu bang Maine. 
*1,686 lời xin khấn và cảm tạ gọi vào số phone (714) 702 5129 
*4,170 chai nước Lộc Cha được khách mang về, 30 chai nước gửi đi: Alabama, Arizona, California, Florida, Georgia, 
Minezota, Illinois, Missouri, New Jersey, Texas, và Washington State. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Nhân chứng ơn lành                                              Nước Lộc Cha                                          Khách đến thăm 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 ĐẦU NĂM 2020 và Mừng Sinh Nhật Cha Diệp lần thứ 123 

 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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Happy New Year 2020! 

Happy New Year ! Happy New Year ! Happy New Year ! Happy New Year ! Happy New Year ! Happy New Year ! Happy New Year 
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