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Ơn Chúa, Tình Cha 
Tối 2 tháng 1, 2020, Buổi cầu nguyện (BCN) đầu năm 2020 là BCN đặc biệt tri ân Cha  

vì trong năm 2019 vừa qua, đã có 19,930 người được ơn và ghi trong Sổ Cảm Tạ.  
(Xem tiếp trang 2) 

 
 

 

Chụp hình lưu niệm sau Buổi Cầu Nguyện và Mừng Sinh Nhật Cha. Hình: TBDF 
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Ơn Chúa, Tình Cha (tiếp theo trang 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Tình Cha Diệp thẳm sâu muôn rộng lớn, lòng Cha thương bao la hơn đại dương. Xót thương con Cha luôn đón chờ con, 
trái tim Cha thương yêu mãi không rời. Tình yêu Cha cao hơn núi đồi xanh, một tình yêu thâm sâu ôi vĩ đại. Bao người đến 
kêu cầu Cha cũng nhận, Tình Cha thương muôn đời con hát khen. 
ĐK: Con ngợi khen Ơn Chúa với Tình Cha. Tình Cha thương muôn dân không hề phai. Cha kêu cầu thiết tha dâng lên Chúa, 
Chúa chạnh lòng nhận lời ban muôn ơn. 
Tình Cha Diệp như mưa xuân đầu núi, tỏa muôn hương mưa xuân khắp trần gian. Trái tim Cha xôn xao với tình yêu, suối 
yêu thương trao ban đến muôn người. Lòng Cha thương muôn dân mãi chẳng ngơi, lòng xót thương chứng nhân ôi cao 
vời. Cha là Đấng trọn tình Chúa đã chọn, để truyền rao Chúa là Đấng Xót Thương.”  

(Lời bài hát ‘Ơn Chúa, Tình Cha’ của tác giả Đinh Vũ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Thắp nến và hát mừng Sinh Nhật Cha. 
 
Năm nay, cây Ân Phúc trên tường Phòng Cầu Nguyện đã được vẽ lại để có thêm chỗ cho lá “ơn lành” mọc thêm từ những 
người sẽ có ơn Cha trong năm mới. Văn phòng TBDF tiếp tục chuẩn bị lá Tạ Ơn để những người được ơn Cha viết lời cảm 
tạ Cha và dán lên Cây Ân Phúc, đặc biệt vào những ngày Tết Nguyên Đán và dịp Giỗ Cha lần thứ 74 sắp tới. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cắt bánh Sinh Nhật Cha                                        Viết lời cảm tạ Cha trên lá Tạ Ơn                             Dán lá lên cây Ân Phúc.                

Hình: TBDF 
 

 

 

Nhân dịp này, TBDF cũng đã tổ chức mừng sinh nhật Cha lần thứ 123 
 

(1-1-1897 * 1-1-2020) 
 
Gần 200 ngọn nến được thắp sáng cùng với giai điệu của bài hát ‘Ơn Chúa, Tình Cha’ vang 
lên, như lời chân thành của những người con dâng lên Cha kính yêu, cảm tạ Cha đã luôn 
nghe mọi lời khấn nguyện và chuyển cầu lên Đấng Tối Cao cho biết bao người được thỏa 
lòng ước mong.  
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       T. TRINH – ROSEMEAD, CA. 
Chúng con xin Chúa qua lời chuyển cầu của Cha Diệp phù 
hộ cho bố chúng con là ông T.D.T, 77 tuổi đang được 
điều trị cao máu, thận, và ung thư xương. Xin Cha cho bố 
con vượt qua giai đoạn nguy hiểm và sớm bình phục.  
 
S. LE – LAS VEGAS, NV. 
Cầu xin Cha mở rộng vòng tay cứu giúp cho gia đình con 
được tai qua nạn khỏi. Xin Cha cho con trai của con đang 
ở Phi Luật Tân được an lành, qua khỏi những khó khăn, 
gian nan của cuộc đời. Bây giờ con lớn tuổi rồi, không làm 
được gì cho các con của con cả, nên chỉ biết cầu nguyện 
với Cha mà thôi. Xin Cha đừng bỏ chúng con. 
 
H. NGUYEN – MACEDONIA, OH. 
Cầu xin Cha cho công việc của gia đình con được thuận 
lợi, may mắn; cho các con của con biết chịu khó học hành 
chăm chỉ, và cho vợ chồng con có sức khỏe tốt để nuôi 
dạy con cái học hành nên người. 
 
T. PHAM – GRAND PRAIRIE, TX. 
Xin Cha cầu cùng Đấng Tối Cao cho con thêm đức tin, 
cho con của con là H.P. đừng ham chơi, cho vợ của con 
được mạnh khỏe, và cho tiệm nails của con có đông 
khách, kiếm được thợ hiền lành, thuận hòa cùng nhau 
làm ăn. 
 
H. PHAM – SAN DIEGO, CA. 
Xin Cha ban cho con mọi sự tốt lành, cho những người 
thân của con được mạnh khỏe, bình an. Con cũng xin Cha 
giúp con trong việc chữa trị bệnh tật hiện nay, cho con 
giảm được sự đau đớn do những tác dụng phụ của thuốc 
gây ra để con mau phục hồi sức khỏe, và vượt qua được 
mọi khó khăn của cuộc sống. 
 
J. DOAN – SALT LAKE CITY, UT. 
Con bị bệnh khớp nên hai đầu gối của con đau quá Cha 
ơi! Lâu lắm rồi con chưa được về quê thăm nhà. Cầu xin 
Cha cho con có đủ sức khỏe cũng như điều kiện để con 
được về Việt Nam thăm gia đình sau nhiều năm xa cách. 
 
M. NGUYEN – GAINESVILLE, GA. 
Thưa Cha, con gái của con là N.P.K. bị bệnh về mắt. Xin 
Cha cầu nguyện cho mắt của cháu sáng lại như xưa, và 
xin cho gia đình con được tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa 
trong năm mới này. 
 
KL. NGUYEN – BROOKLYN, NY. 
Lạy Cha, xin Cha thương con, nghe lời con van xin, giúp 
con vượt qua giai đoạn khó khăn chồng chất này. 
 
 

      K. PHAM – BELLEVUE, WA. 
Thưa Cha, con quá đáng tội, nhưng con xin Cha thương 
mà cầu nguyện cho con được ơn chữa lành. Con tin vào 
Lòng Thương Xót Chúa. Con tin Chúa sẽ thương mà ban 
ơn chữa lành cho những người mắc bệnh hiểm nghèo, 
không lối thoát như con. 
 
T. NGUYEN – AZUSA, CA. 
Cha ơi, trong phổi của con có 3 cục bướu. Xin Cha cầu 
nguyện cho con, để ba cục bướu ấy biến đi. Con tin vào 
lời cầu bầu linh thiêng của Cha mà Đấng Tối Cao có thể 
ban cho con một phép lạ. Cầu nguyện cho con, Cha nhé!  
 
V. NGUYEN – TORRANCE, CA. 
Con có ba 3 điều khấn nguyện kính xin Cha cầu bầu giúp: 
Xin cho con khỏi bệnh về da và bệnh đau lưng; Xin cho 
mẹ con uống thuốc mà khỏi bệnh đau xương khớp; Xin 
cho con trai của con hết đau vì bị chấn thương do chơi 
thể thao. 
 
M. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Xin Cha cầu nguyện cho hai đứa con của con là N.K. và 
D.M. được bằng an, mạnh khỏe, học hành tới nơi tới 
chốn, và gặp may mắn trong công việc làm ăn cũng như 
chỗ ở ổn định; xin cho con trai của con là N.K. khỏi bệnh 
trầm cảm, học mau ra trường, và trở về với con; xin cho 
con được gặp thầy gặp thuốc, bình an và hạnh phúc. 
 
N.D. TA – HONOLULU, HI. 
Thưa Cha, con mới bị chấn thương nơi cổ tay bên phải. 
Bác sĩ nói con cần phải mổ, nếu không con sẽ không làm 
việc được. Con sợ lắm Cha ơi, vì con nay đã lớn tuổi. Xin 
Cha ban phép nhiệm màu cho con chỉ uống thuốc hoặc 
tập vật lý trị liệu mà khỏe như xưa để con còn đi làm. 
Xin Cha tiếp tục ban ơn cho gia đình con luôn được bình 
an, mạnh khỏe, vui vẻ hòa thuận, và yêu thương nhau 
mãi mãi. 
 
C. HOANG – HAYWARD, CA. 
Xin Cha ban cho vợ chồng con được hạnh phúc, cho con 
gái con được vui vẻ, bình an, và xin Cha cầu nguyện lên 
Thiên Chúa chữa lành bệnh thận cho con. 
 
T. VU – FAIRFAX STATION, VA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban cho gia đình con và các 
cháu được mọi sự bằng an, khỏe mạnh, ngoan đạo. Cha 
ơi gót chân của con đã đau 9 tháng nay rồi. Xin Cha phù 
hộ cho con chữa khỏi các bệnh đau gót chân, đau đầu 
gối, đau hai cánh tay, đau cổ. Con cũng xin Cha cầu 
nguyện cho chồng con khỏi bệnh tiểu đường. 
 

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. NGUYEN – MESA, AZ. 
Thưa Cha, con gái của con, 18 tuổi, bị nấm ngứa ở các 
ngón tay và chân lâu rồi. Con liên lỉ cầu nguyện với Cha 
nhưng cháu chưa khỏi. Xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho 
cháu. Còn con phải trải qua cuộc phẫu thuật, kính xin 
Cha cầu nguyện cho con được mọi sự hanh thông. 
 
H. NGUYEN – CARROLLTON, TX. 
Gia đình con xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ giúp 
con mọi điều tốt lành, bình an, may mắn; cho con gái 
của con mau hết bệnh. 
 
N. DINH – WEST HILLS, CA. 
Cha ơi, con có hai điều cầu xin nơi Cha, hiện con đang 
trong thời gian chemotherapy, xin Cha cầu nguyện cho 
con nhận được ơn chữa lành bệnh nan y với kết quả tốt 
đẹp, may mắn. Điều thứ hai, xin cho con trai của con là 
C. lấy được bạn gái là K. 
 
A.T. NGUYEN – TIGARD, OR. 
Thưa Cha, con bị bệnh về mắt, xin Cha cầu nguyện cho 
con mau được chữa lành đôi mắt này, và được ơn bình 
an trong tâm hồn cũng như thể xác. 
 
D. TRAN – NEW ORLEANS, LA. 
Cứu chúng con với Cha ơi. Chúng con cầu xin Cha giúp 
gia đình chúng con thoát khỏi những khó khăn bế tắc 
hiện tại, và ban bình an cho gia đình con. 
 
V. VU – SAN ANTONIO, TX. 
Con cầu xin cho đôi mắt của con mau sáng trở lại để con 
có thể tiếp tục những công việc như trước, và cho gia 
đình con vượt qua những khó khăn hiện nay. Kính xin 
Cha cầu nguyện cho gia đình con. 
 
T. TRAN – SAN DIEGO, CA. 
Cha ơi, xin Cha luôn bên con, giúp gia đình con vượt qua 
mọi sự khó khăn, bệnh tật. Xin Cha cầu cùng Chúa và Mẹ 
Maria cho hai đứa con trai của con lo học hành, đừng 
chơi game nữa. Xin Cha thương chúng con. 
 
T. PHAN – CERRITOS, CA. 
Thưa Cha, xin Cha thương cho con tìm được nơi săn sóc 
tốt cho sức khỏe của mẹ con là V.T.H., 86 tuổi, để mẹ 
con trong những năm tháng khó khăn của cuộc đời con 
người, dù thân xác héo tàn nhưng được nhẹ nhàng, 
thanh thản. 
 
T. TRAN – CANBERRA, AUSTRALIA 
Con xin Cha ban ơn chữa lành cho cháu con là L.L, sinh 
năm 1994, đang bị ung thư máu cấp tính. Xin Cha cho 
cháu con được gặp thầy gặp thuốc để thoát khỏi cơn 
nguy cấp này và nhanh chóng được khỏi bệnh. 
 

      C. LƯƠNG – SEATTLE, WA. 
Ba con bị bệnh ngứa, đôi chân cũng yếu, vì ba con già 
lắm rồi. Con cầu xin Cha chữa lành bệnh ngứa cho ba 
con, và cho ba con đi đứng được vững vàng. 
 
J. MAI – BATON ROUGE, LA. 
Thưa Cha, bên gia đình vợ con đang gặp phải khó khăn, 
xin Cha thương cứu giúp. Vợ chồng con cũng đang bệnh 
tật, kính xin Cha cầu thay nguyện giúp cho chúng con 
được ơn chữa lành. 
 
H. DIERKERS – SPRING VALLEY, CA. 
Kính lạy Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con có sức 
khỏe tốt, cất đi mọi sự lo âu buồn bã trong tâm hồn con. 
 
ANTHONY – PORTLAND, OR. 
Xin Cha cho bà nội và bà ngoại con hết đau chân, ngủ 
ngon; xin cho ba con bỏ thuốc lá, ít uống rượu bia, biết 
yêu thương mẹ con và chúng con. 
 
T. HUYNH – BRIGANTINE, NJ. 
Cầu xin Cha cho P.H. được trị liệu kết quả tốt, khỏi bệnh; 
cho cháu nội con được khỏe mạnh; và cho gia đình con 
được bình an. 
 
L. HOANG – LINCOLN, NE. 
Kính lạy Cha, xin Cha thương cầu cùng Chúa, Đức Mẹ, và 
Thánh Giuse, ban sức khỏe, bình an cho mọi người trong 
gia đình chúng con; cho chúng con luôn yêu mến Chúa 
và biết thương yêu nhau. Con xin ơn cách riêng cho cháu 
A.M. sớm khỏi bệnh, sống đạo đức, chăm học, ngoan 
hiền, và luôn biết tránh xa mọi điều xấu. 
 
H. LE – GLENDALE, CA. 
Liên tiếp mấy tháng nay con không ngủ được, Cha ơi. Mỗi 
đêm con chỉ ngủ được 2 tiếng mà thôi. Xin Cha cầu bầu 
cho con, để con có được giấc ngủ ngon, Cha nhé. 
 
T. NGUYEN – SEATTLE, WA. 
Con lạy Cha, xin Cha cầu nguyện cho tất cả con cháu của 
con được bình an, mạnh khỏe, thêm lòng đạo đức, công 
ăn việc làm được ổn định, sự học hành của các cháu được 
kết quả tốt, cho con gái của con mau bình phục sau cuộc 
giải phẫu, và xin cho bản thân con được luôn khỏe mạnh. 
 
L. BUI – SAN JOSE, CA. 
Cầu xin Cha cho má con có sức khỏe tốt, sống lâu dài với 
chúng con, và bình an trong tâm hồn. Xin Cha cho con 
bán được nhà suôn sẻ. 
 
L. PHAN – STANTON, CA. 
Nguyện cầu xin Cha chữa lành bệnh tim và bệnh tiểu 
đường cho con, và xin dẫn lối đưa đường cho con gái của 
con trở về đoàn tụ với con. 
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    T. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
 Thưa Cha, con rất vui vì nhờ Cha yêu thương, cầu bầu 
cùng Chúa, mà con trai lớn của con đã bỏ được thuốc lá, 
đứa nhỏ đã có công ăn việc làm tốt nên bớt chơi game. 
Cháu M. cũng khỏi bệnh rồi, thưa Cha. Những bệnh con 
mang trong người cũng đã thuyên giảm rất nhiều, các chỉ 
số về máu huyết đều bình thường. Con vô cùng cảm tạ ơn 
Cha. 
 
A.BUI – TALLAHASSEE, FL. 
Con chân thành kính tạ ơn Cha đã cầu bầu cùng Chúa và 
Mẹ Maria cho con được nhận những ơn lành trong thời 
gian qua. Chúng con nhận được nhiều ơn lắm, không thể 
nào viết thơ mà kể hết được Cha ơi. Con mong có ngày 
được làm nhân chứng cho Cha. Xin Cha tiếp tục cầu 
nguyện cho con, Cha nhé!  
 
H. TRAN – ALHAMBRA, CA. 
Tạ ơn Cha đã dẫn dắt con trong suốt mùa học vừa qua, đã 
nâng đỡ con, giúp con vượt qua kỳ thi khó khăn để con 
đạt được kết qủa như ý.  
 
S. LE – LAS VEGAS, NV. 
Trong những tháng năm vừa qua, Cha đã đồng hành cùng 
gia đình con, để chúng con có được cuộc sống khỏe mạnh, 
an lành. Gia đình chúng con hết lòng tạ ơn Cha. 
 
A.HOANG – WICHITA, KS. 
Qua lời cầu bầu của Cha, Chúa đã ban cho chúng con nhiều 
ơn lành. Ơn mới nhất mà con nhận được là con thi đậu 
quốc tịch Mỹ rồi. Gia đình chúng con hết sức vui mừng và 
kính tạ ơn Cha. 
 
A.VU – RIVERSIDE, CA. 
Thưa Cha, qua lời cầu thay nguyện giúp của Cha, mẹ con 
vừa nhận được ơn chữa lành bệnh. Tạ ơn Chúa. Con thành 
tâm cảm tạ ơn Cha. 
 
A.H. NGUYEN – BELLEVUE, WA. 
Tạ ơn Ba Đấng đã nhận lời cầu bầu của Cha Trương Bửu 
Diệp. Cảm ơn Cha đã cầu nguyện cho con được bình an, 
mạnh khỏe về phần hồn cũng như phần xác. Con đã nhận 
được nhiều điều tốt đẹp từ học hành cho đến công việc; 
gia đình con yên lành và chúng con thoát khỏi mọi sự nguy 
hiểm trong thời gian qua. 
 
KHN – OAKLAND, CA. 
Con bị tai nạn xe cộ. Xe của con bị hư hỏng nặng mà con 
không bị sao cả. Con xin cảm tạ Cha đã che chở cho con 
được mọi sự bình an. 
 
 

      K. NGUYEN – TORRANCE, CA. 
 Con xin cảm ơn Cha đã nghe lời con cầu xin, giúp con gặp 
được bác sĩ giỏi và họ đã chữa lành bệnh thần kinh tọa cho 
con, khiến con đã giảm đau được 50% rồi Cha ạ. Con xin 
Cha tiếp tục cầu nguyện cho con, để con dứt được căn bệnh 
này Cha nhé!  
 
C.T. LE – HERNDON, VA. 
Cha ơi, tất cả những điều con xin Cha cầu nguyện giúp, con 
đã nhận được hết. Nay con xin cúi đầu đa tạ Cha và quyết 
làm sáng danh Cha. 
 
S. PHAM – ARLINGTON, TX. 
Chúng con xin cảm tạ Cha vì mọi sự Cha cầu bầu cùng Chúa 
thương gia đình con để chúng con được bình an. Xin Cha 
tiếp tục để mắt đến chúng con, để chúng con luôn bước 
trên con đường công chính, tránh xa mọi tội lỗi, thoát khỏi 
những sự hiểm nghèo. 
 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Vợ chồng con gái lớn của con đã về tới Việt Nam bình an; 
con trai của con cũng vừa đậu quốc tịch. Chúng con vô cùng 
vui mừng, và xin cảm tạ ơn Cha rất nhiều. 
 
H. TRAN – LITTLETON, CO. 
Con đã trải qua cuộc phẫu thuật chân thành công, đã đi lại 
được và khỏe nhiều. Con cái của con cũng ngoan ngoãn 
hơn, chịu khó học hành và biết vâng lời bố mẹ. Con xin cảm 
tạ ơn Cha. 
 
L. VU – D’IBERVILLE, MS. 
Đã rất nhiều lần, những khi tiệm chúng con vắng khách, 
con cầu xin Cha thì Cha lại dẫn khách đến. Chúng con lớn 
tuổi mà còn phải lo có việc để có tiền trả tiền nhà, trả nợ 
nần. May nhờ có Cha. Con cảm ơn Cha đã thương và lo cho 
chúng con. 
 
T.H. NGUYEN – LINCOLN, NE. 
Mặc dù tội lỗi con quá lớn mà Chúa vẫn đoái hoài đến thân 
phận bé nhỏ, hèn mọn này của con. Đó là nhờ lời cầu bầu 
của Cha. Con xin tạ ơn Cha. Không có Chúa, không có Cha 
đồng hành cùng con trên con đường trần gian này, đời con 
sẽ khốn khổ biết chừng nào.  
 
T. NGUYEN – CHARLESTON, SC. 
Thưa Cha, con từ xa tới đây chỉ để ghi lời cảm tạ Cha, vì 
Cha đã cầu thay nguyện giúp cho con. Con bán được tiệm, 
và cháu của con hết bệnh rồi Cha ơi. 
  
H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Con cảm tạ ơn Cha đã giúp cho gia đình con đạt được  
tất cả mọi điều như con cầu xin. 
 

Xin chung lòng tạ ơn Cha Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 
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Ông Giuse 
BẾ LẠC 

Sinh năm: 1909 
Mất ngày: 1-02-1980 

 

Bà Anna 
HOÀNG THỊ XUÂN 

Sinh năm: 1927 
Mất ngày: 2-02-2009 

 
 

Bà Teresa Madelena  
HỒ THỊ LANG  
Sinh năm: 1929 

Mất ngày: 2-02-2015 
 
 

Ông Phao Lô 
LÊ VĂN CHUỘNG 

Sinh năm: 1908 
Mất ngày: 15-02-1984 

 
 

Bà Anna 
TRẦN THỊ THẾ 
Sinh năm: 1935 

Mất ngày: 13-02-2010 
 

 
Bà Anna 

TRẦN THỊ HUỆ 
Sinh năm: 1922 

Mất ngày: 15-02-2017 
 

 

Bà Rosa 
LÊ THỊ ĐIỂN 

Sinh năm: 1924 
Mất ngày: 14-02-2014 

 

Ông Michel Pierre  
NGUYỄN VĂN QUÁ 

Sinh năm: 1915 
Mất ngày: 16-02-1969 

 
 

Ông Anphongso 
HUỲNH MINH PHỤNG 

Sinh năm: 1953 
Mất ngày: 7-02-2017 

 
 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ KHA 

Sinh năm: 1920 
Mất ngày: 12-02-2005 

 
Bà Maria 

LÊ THỊ PHƯƠNG 
Sinh năm: 1908 

Mất ngày: 13-02-1985 
 

Ông Phero 
NGUYỄN VĂN NGỰ 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày: 12-02-2010 

 
 

Bà Liên Ngọc 
NGUYỄN THỊ LAN 

Sinh năm: 1933 
Mất ngày: 10-02-2012 

 

Bà Maria 
TRẦN HƯƠNG MAI 

Sinh năm: 1956 
Mất ngày: 13-02-2010 

 
 

Bà Maria 
THANH T BẠCH-YẾN 

Sinh năm: 1934 
Mất ngày: 18-02-2015 

 
 

Ông Phổ Bình 
LÊ QUÝ AN 

Sinh năm: 1934 
Mất ngày: 22-02-2018 

 

Ông Giuse 
HOÀNG TẶNG 
Sinh năm: 1910 

Mất ngày: 16-02-1972 
 

 
Ông Giuse-Dominico 
NGUYỄN VĂN PHƯỚC 

Sinh năm: 1954 
Mất ngày: 18-02-2017 

 
 

Ông Giuse  
PHẠM PHÚC 

Sinh năm: 1929 
Mất ngày: 25-02-2015 

 

Ông Alemondo 
VŨ ĐỨC THIỆU 
Sinh năm: 1900 

Mất ngày: 19-02-1962 
 

 

Bà Martha 
NGUYỄN THỊ ĐƯỢC 

Sinh năm: 1935 
Mất ngày: 17-02-1993 

 
 Bà Teresa 

NGUYỄN THỊ NĂM 
Sinh năm: 1912 

Mất ngày: 21-02-2006 
 

 

Ông Gioan Baotixita 
ĐOÀN HỒNG SƠN 

Sinh năm: 1951 
Mất ngày: 12-02-2017 

 
 

Ông Phanxico Xavie 
VÕ VĂN VÂN 

Sinh năm: 1959 
Mất ngày: 3-02-2008 

 

Bà Veronica 
TRẦN THỊ NỤ 
Sinh năm: 1900 

Mất ngày: 1-02-1988 
 

 

Ông 
NGUYỄN VĂN LẦU  

Sinh năm: 1927 
Mất ngày: 2-02-2017 

 

Bà Anne 
TRẦN THỊ DỎ  
Sinh năm: 1937 

Mất ngày: 4-02-2013 
 

 

Bà Maria-Anna  
NGUYỄN THỊ HÁT 

Sinh năm: 1933 
Mất ngày: 4-02-2004 

 
  

Bà Anna 
NGUYỄN THỊ HỢP 

Sinh năm: 1935 
Mất ngày: 11-02-2002 

 
 

Bà Rosa-Maria 
NGUYỄN THỊ THÔI 

Sinh năm: 1931 
Mất ngày: 11-02-2018 

 
 

Ông Giuse 
VÕ KIM 

Sinh năm: 1951 
Mất ngày: 13-02-2015 

 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT HÌNH NGƯỜI THÂN TRONG NHÀ CẦU NGUYỆN TBDF 
 

XIN CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI MẤT TRONG THÁNG HAI 
 
 

Ông Gioan Baotixita 
NGUYÊN VĂN TRỌNG 

Sinh năm: 1963 
Mất ngày: 21-02-2005 
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XIN CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI MẤT TRONG THÁNG HAI 
 

 
 
 
 

Ông Giuse 
VŨ VĂN BÌNH 
Sinh năm: 1940 

Mất ngày: 26-02-1971 
 

 

Ông Philipphe 
NGUYỄN VĂN ĐIỀU 

Sinh năm: 1920 
Mất ngày: 25-02-2000 

 
 

Ông Dominico 
LÊ KIM ANH 

Sinh năm: 1957 
Mất ngày: 28-02-2018 

 
 

Ông Phero 
BÊ VĂN QUÍ 

Sinh năm: 1907 
Mất ngày: 26-02-1993 

 
 

Bà Maria 
VŨ THỊ HOA 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày: 28-02-2000 

 
 

Bà Anna 
TẠ THỊ LỊM 

Sinh năm: 1896 
Mất ngày: 25-02-1994 

 
 

Ông Dominico 
NGUYỄN VĂN TRỤ 

Sinh năm: 1931 
Mất ngày: 26-02-2019 

 
 

XIN CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI MẤT TRONG THÁNG HAI (tt) 
 
 

  Ơn Lành 
 
                     Chị Tracy Đặng – San Jose, CA. 

               “Từ Khi Có Cha, Mọi Chuyện Đều Trôi Chảy!” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tôi nhớ là khi cầu nguyện với Cha, tôi có hứa nếu Cha cho ba tôi khỏe lại, tôi sẽ về Việt Nam, xuống Tắc Sậy để tạ ơn Cha. 
Tôi đã thực hiện lời hứa ấy rồi. 
 
Bản thân tôi cũng nhận được ơn Cha. Trong cuộc sống, chuyện làm ăn của tôi trước đây hay gặp khó khăn, trục trặc. Từ 
khi tôi biết Cha và cầu nguyện với Cha thì mọi chuyện trôi chảy hết, cho nên tôi rất tin Cha. Vì được ơn Cha nên gặp ai tôi 
cũng khuyên hãy cầu nguyện với Cha. Em gái tôi đang có chuyện khó khăn muốn về Việt Nam đi Tắc Sậy để cầu nguyện 
với Cha. Sau đó em tôi search online thì thấy có văn phòng Cha ở miền Nam California, nên rủ tôi: “Chị đi cùng em xuống 
văn phòng Cha ở miền Nam nhe. Có Cha ở đây, mình đâu cần phải về Việt Nam nữa.” Vì vậy, hôm nay tôi đi cùng người 
em đến cầu nguyện, nhận tiện tôi chia sẻ ơn lành để làm nhân chứng cho Cha.  
 
Tôi không biết cầu nguyện theo cách người công giáo, mà chỉ nói tên, rồi xin Cha giúp theo điều mình mong muốn, xong 
ăn chay, làm từ thiện. Tôi muốn nói với mọi người rằng hãy đặt niềm tin nơi Cha, vì Cha rất linh thiêng. 
 
Sharon Trần (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 

 

Hai năm trước ba tôi bị stroke. Bác sĩ nói nếu phẫu thuật, ba tôi 
có thể ra đi luôn vì họ dự đoán tỷ lệ thành công rất thấp. May 
mắn lắm ba tôi mới có thể được cứu sống. 
 
Tôi theo đạo Phật nên không biết Cha Diệp là ai. Nhưng lúc ba 
tôi đang trong cơn thập tử nhất sinh, nhiều người khuyên tôi 
hãy cầu nguyện với Cha. Người nhà của tôi ở Việt Nam cũng 
xuống Tắc Sậy, Cà Mau xin Cha cho ba tôi mổ thành công. 
 
Sau đó ba tôi được phẫu thuật. Thật không ngờ, sau khi mổ, 
ba tôi bình phục rất nhanh chóng.  
 
 

Chị Tracy Đặng. Hình: TBDF 
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  Ơn Lành                                        Anh Chị Tùng Nguyễn – Houston, TX 

“Cha Giúp Tôi Luôn Sáng Suốt” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thật không ngờ, một tháng sau khi anh cầu nguyện, các bác sĩ ngạc nhiên báo với anh rằng kết quả chụp hình cho thấy 
các tế bào ung thư trong người của vợ anh không còn nữa. Các bác sĩ nói họ không tin, và nghĩ rằng đây chính là một 
phép màu nhiệm mà vợ anh đã nhận được. 
 
Từ chính lời của các chuyên gia y khoa nói rằng ‘có một phép màu nhiệm’, anh bạn tôi tin chắc rằng đó là nhờ lời cầu bầu 
của Cha Diệp. Vì anh không nghi ngờ gì về lời cầu bầu linh thiêng của Cha. Kể từ đó đến nay đã hơn 10 năm, vợ anh ấy 
hoàn toàn khỏe mạnh, nên khi gặp bất cứ ai khó khăn, bệnh tật, anh ấy đều khuyên hãy cầu nguyện với Cha Diệp.  
 
Khi nghe câu chuyện của anh bạn về lời cầu nguyện của Cha Diệp, ngay lúc tôi có chuyện cần kíp, nhưng cũng ‘bán tín, 
bán nghi’, vì tôi theo đạo Phật, không biết gì về đạo Công giáo cả. Tôi lên Google để search về Cha Diệp thì quả thật, có 
rất nhiều người được ơn Cha. 
 
Chuyện là tôi có miếng đất bên Việt Nam, muốn bán mà bán hoài không được. Thời điểm đó đất đang xuống giá. Mặc dù 
tôi đã hạ giá xuống rất thấp rồi mà chẳng có ai mua. Tôi chán quá, nhưng vì lúc đó rất cần một số tiền để giải quyết công 
việc, nên đã cầu nguyện với Cha. Bạn tôi nói cứ đọc kinh chín lần một ngày, đọc trong chín ngày. Tôi nghe theo. Tới đêm 
thứ chín, tôi nằm mơ thấy Cha Diệp mặc bộ đồ màu đen, cổ Ngài còn rướm máu, nhưng Cha cười rất tươi. Qua ngày hôm 
sau, người nhà bên Việt Nam nói đã bán giúp được miếng đất với giá cao hơn giá tôi đưa ra. Tôi hết sức bất ngờ vì điều 
tôi xin xảy ra nhanh chóng như vậy. Từ đó, tôi rất tin nơi Cha Diệp, và mỗi khi gặp trở ngại gì, tôi đều nhờ Cha Diệp giúp. 
 
 

 

Tôi biết về Cha Trương Bửu Diệp qua câu 
chuyện của một người bạn. Anh ấy kể rằng, 
trước đây khi nghe người ta nói về phép lạ Cha 
Diệp, anh không hề tin. Cho đến một ngày, vợ 
anh bị ung thư. Khi biết kết quả xét nghiệm 
chính xác là vợ mình mắc căn bệnh hiểm 
nghèo, anh rất đau buồn. Anh suy sụp, và hoàn 
toàn thất vọng, vì cho đến bây giờ, y học cũng 
chịu thua trước nhiều loại bệnh ung thư.  
 
Lúc ấy, một người bạn khuyên anh hãy cầu 
nguyện với Cha Diệp, nhờ Cha chuyển cầu lên 
Ơn Trên, cho vợ anh thoát được bệnh. Trong 
cơn tuyệt vọng, ai nói gì anh cũng làm theo. Dù 
trước đó không tin Cha Diệp, nhưng anh vẫn 
cầu nguyện với Cha một cách chân thành. 

Anh Chị Tùng Nguyễn. Hình: TBDF 

Ngoài ra, trong cuộc sống có những trở ngại gì, tôi đều tìm đến Cha. 
 
Nơi Cha, tôi như có được niềm tin, một chỗ nương tựa vững chắc để có thể vượt 
qua tất cả. 
 
Khi cầu nguyện với Cha tôi rất thành tâm và tin tưởng. Bây giờ Cha là nơi tôi 
nương tựa hàng ngày, giúp tôi luôn có tinh thần sáng suốt hơn. 
 
Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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Ơn Lành                        Anh chị Khải Trần & A Tư Đồ Thể Vân – Bakersfield, CA. 

“Hãy Tin Tưởng Và Giữ Vững Niềm Tin Nơi Cha” 
 
 

 

Anh Khải Trần: Chúng tôi nhận được rất nhiều ơn qua lời cầu 
bầu của Cha, trong đó có hai ơn lớn lắm, không thể ngờ được. 
 
Ơn thứ nhất xảy ra cách đây khoảng 3 năm rưỡi. Lúc đó tôi đang 
ở Mỹ lo giấy tờ và chuẩn bị về Việt Nam cưới vợ. Một hôm, từ Mỹ 
tôi nghe tin ba vợ phải đi cấp cứu vì ông đột nhiên không thở được. 
Khi vô tới nhà thương vào buổi sáng thì các bác sĩ yêu cầu phải 
mổ gấp cho ông ngay trưa hôm đó, do ông bị vỡ động mạch tim, 
máu tràn vào phổi. Đó là nguyên do khiến ông không thở được. 
Trước khi làm phẫu thuật, các bác sĩ yêu cầu gia đình chuẩn bị 
tâm lý vì họ cho rằng tỷ lệ thành công sau mổ rất thấp do tình 
trạng sức khỏe của ông lúc đó quá tệ, ông yếu lắm. 
 

Nghe tin vợ tôi báo như vậy, tôi liền cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp cho ba vợ tôi được tai qua nạn khỏi. Tôi cũng 
gửi hình Cha và bản kinh qua phone cho vợ tôi, và nói cô ấy hãy đọc kinh cầu nguyện với Cha. Dù vợ tôi theo đạo Phật, 
nhưng cũng nghe lời tôi, tập đọc kinh và xin Cha trong lúc ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu. 
 
Chị Thể Vân: Trong lúc ngồi chờ bác sĩ mổ cho ba, tôi chẳng biết làm gì hết, nên chỉ ngồi cầu nguyện thôi. Đến khi mệt 
quá, tôi thiếp ngủ đi. Đột nhiên tôi giật mình tỉnh giấc vì nghe có tiếng một giọng đàn ông gọi:”Dậy đi, dậy đi, ba ổn rồi!” 
Mở mắt ra, tôi chỉ thấy cậu em trai ngồi kế bên. Tôi hỏi: “Em mới gọi chị hả?” Em tôi trả lời: “Không, em đâu có kêu chị.” 
Vừa lúc đó, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu và cho biết ba tôi đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Cho đến giờ tôi cũng không 
biết ai là người đánh thức tôi dậy và nói là ba tôi đã ổn. Phải chăng đó chính là Cha Diệp? Ba tôi nằm trong nhà thương 
khoảng 1 tháng rưỡi sau để các bác sĩ theo dõi và điều trị, sau đó ông được xuất viện. 
 
Lúc tôi mang thai, chồng tôi cũng dặn dò tôi là phải đọc kinh xin Cha cho mẹ khỏe, con khỏe và sanh nở bình thường. 
Nghe lời chồng nên tôi đọc kinh mỗi ngày. Nhiều người có thai thì bị nghén, nhưng tôi thì không. Suốt thời gian mang 
thai, tôi thấy trong người khỏe lắm, ăn nhiều, ngủ ngon, chẳng có triệu chứng gì gọi là ốm nghén cả, nên tôi rất thoải 
mái. Cho đến khi con tôi ra đời, cháu cũng khỏe mạnh, cười vui suốt ngày và lại có duyên nữa.  
 
Tôi tin tất cả ơn lành tôi nhận được đều nhờ vào lời cầu nguyện của Cha. Một điều này nữa khiến niềm tin của tôi càng 
tăng lên. Đó là khi con trai tôi ra đời được 14 ngày rồi mà cháu vẫn chưa rụng rốn. Trước đó khi được một tuần tuổi, rốn 
của cháu vẫn còn ướt và có dịch màu xanh, nên tôi rất sợ cháu bị nhiễm trùng. Tôi cầu nguyện với Cha Diệp:”Cha ơi, 
Cha cho con của con rụng rốn đi, chứ nó như vậy hoài con sợ quá.” Trong lúc cầu nguyện, trong lòng tôi dự định qua 
ngày hôm sau sẽ đưa con vô nhà thương. Vừa đọc kinh xong tôi quay qua con, giở rốn nó ra xem thì tự dưng cái rốn nó 
rụng xuống, rụng ngay trên tay tôi, mà rốn cháu thì khô, chứ không bị ướt tí nào. Tôi mừng quá chừng luôn! 
 
Anh Khải Trần: Tôi xin kể tiếp ơn thứ hai. Đó là ơn quan trọng liên quan đến giấy tờ. Vợ tôi qua Mỹ được hơn 2 năm. 
Lúc đầu làm giấy tờ, tôi đã đóng tiền thẻ xanh xong hết rồi nhưng vẫn không nhận được thẻ. Tôi hỏi, họ cứ bảo đợi. Tôi 
đợi hoài, đợi hoài. Thấy lâu quá, tôi điền form báo rồi gửi đi, nhưng chẳng có tin tức gì. Thời gian gần đây tôi ráo riết 
đọc kinh cầu xin Cha cho vợ tôi có được giấy tờ vì nếu không có thẻ xanh thì không xin được đầy đủ bảo hiểm sức khỏe 
và tình trạng di trú gặp nhiều trở ngại, rắc rối. Một ngày nọ tôi nhận được giấy báo, trong đó có số điện thoại để lấy hẹn. 
Lúc đó tiếng Anh tôi chưa giỏi nên tôi không cách nào lấy hẹn được. Tôi lại cầu xin Cha. Rồi tự nhiên, không biết thế nào 
mà khi bấm vào điện thoại, tôi lại lấy hẹn được cho 2 mẹ con nó lên làm giấy tờ. Và cách đây khoảng 2 tuần, vợ tôi đã 
nhận được thẻ xanh rồi. 
 
Ngoài hai ơn kể trên, thực sự tôi được rất là nhiều ơn nhỏ khác liên quan đến công việc làm ăn. Tôi thường đọc kinh Cha 
chín lần trong vòng chín ngày. Nhiều khi đọc xong chín ngày mà lời mình cầu nguyện chưa được, tôi vẫn đọc tiếp, cho 
đến khi nhận được ơn.  

(Xem tiếp trang bên) 

Anh Chị Khải Trần & A Tư Đồ Thể Vân. Hình: TBDF 
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  “Hãy Tin Tưởng Và Giữ Vững Niềm Tin Nơi Cha” (tt) 
 

Ví dụ lúc tôi bảo lãnh vợ tôi qua, ngày đi phỏng vấn, vợ chồng tôi cùng cầu xin Cha cho phỏng vấn suôn sẻ, gia đình đoàn 
tụ. Kết quả là người phỏng vấn chỉ hỏi vợ tôi có hai ba câu là xong. Còn như công ăn việc làm cũng vậy, tôi cầu xin Cha 
cho việc làm ổn định. Tôi không cần phải kiếm nhiều tiền, mà chỉ xin đừng bị thất nghiệp. Không có việc này là tôi nhận 
được việc khác liền. Nói chung công việc của tôi lúc nào cũng suôn sẻ, luôn có người này giúp, người kia giúp.  
 
Tôi biết Cha Diệp đã lâu từ khi còn ở Việt Nam. Lúc đó vì tôi còn trẻ nên cũng không để ý lắm. Chỉ từ khi tôi xem phim Nhà 
Thờ của Cha được xây lại, người ta bốc mộ Cha lên thì tôi mới tìm hiểu thêm về sự hy sinh của Cha, và những gì Cha cầu 
bầu cho mọi người quá linh thiêng. Đến khi tôi cưới vợ, gia đình ngoại cũng muốn có cháu sớm để nhìn mặt cháu trước khi 
vợ tôi qua Mỹ, thế nhưng cả năm đầu sau khi cưới mà chúng tôi vẫn không có con. Vì công ăn việc làm tôi phải trở về Mỹ, 
xong năm sau lại về Việt nam thăm vợ. Vì đã biết mộ Cha ở Tắc Sậy, Cà Mau nên tôi xuống tận nơi xin Cha cho chúng tôi 
có baby. Ông anh kế tôi lấy vợ 7 năm mà cũng chưa có con, nên khi biết tôi xuống mộ Cha, anh nhờ tôi xin Cha giúp. Lần 
ấy tôi xin nước Lộc Cha về cho chị dâu và vợ tôi uống. Đến khi tôi trở về Mỹ thì nghe tin cả vợ và chị dâu đều có thai. Hai 
người sanh em bé cách nhau có mấy ngày thôi. Chuyện Cha làm thật là diệu kỳ. 
 
Niềm tin của tôi về lời cầu thay nguyện giúp của Cha rất mạnh. Và tôi tin đó chính là yếu tố quan trọng giúp cho lời cầu 
nguyện của mình sớm thành sự thật. Ngoài ra, nếu đọc kinh cầu nguyện mà vẫn chưa có ơn lành thì cũng đừng nản lòng, 
phải kiên nhẫn. Không phải cứ cầu nguyện là có được ngay ơn lành. Có mấy lần tôi cầu nguyện mà đâu có được liền đâu, 
nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục. Sau đó những chuyện tôi cầu xin rẽ sang một hướng khác tốt hơn, dễ dàng và thoải mái hơn. 
 
Qua câu chuyện của gia đình tôi, tôi mong những người chưa được ơn Cha sẽ có thêm niềm tin để tiếp tục cầu nguyện, 
còn những người đã được ơn rồi thì càng giữ vững thêm lòng tin của mình với Chúa, Mẹ Maria, và Cha Trương Bửu Diệp. 
Nhà tôi ở xa, mỗi lần lái xe xuống thăm Cha cũng mất hơn 3 tiếng. Nhân đây vợ chồng chúng tôi cũng xin cảm ơn văn 
phòng Cha Diệp đã duy trì được một nơi để chúng tôi có thể đến để cầu xin Cha cũng như tạ ơn Cha.  
 
An Nam Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 

Ơn Lành   Anh Trần Quang Trí – Westminster, CA.: “Cha Là Người Tôi Có Thể Tâm Sự” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tôi chờ kiếm việc cũng lâu lắm, nhưng chỉ một tuần sau khi tôi đến cầu nguyện với Cha thì tôi có việc làm. Trước đó, tôi 
không hề đọc báo để tìm việc, nhưng có một cái duyên đưa đẩy tôi tới công việc. Tôi tin đó là do Cha đã nhận lời cầu 
nguyện của tôi. Bạn bè hay hỏi sao tôi theo đạo Phật mà lại tin vào một vị linh mục Công giáo? Tôi nghĩ đạo Phật hay đạo 
Công giáo không quan trọng. Tôi muốn nói rằng từ ngày biết Cha Diệp, tôi tìm được nơi để nương tựa. Những lúc trống trải 
nhất, bơ vơ nhất, tôi luôn tìm đến Cha. Cha là người tôi có thể tâm sự bất cứ lúc nào. Với tôi, Cha là Bề Trên Thiêng Liêng, 
giúp tôi thoát được tâm trạng lo âu, chán nản, thất vọng. Nhiều người nghĩ đến văn phòng Cha để xin, để cầu, nhưng với 
tôi, những lúc chẳng có việc gì để mà cầu xin, chỉ là có chuyện lo lắng, nhưng cứ vào gặp Cha là tôi cảm thấy bình an, rồi 
khi bước ra là cảm thấy thoải mái. Chỉ vậy thôi là đủ rồi. Theo cách nghĩ của tôi, nếu ai cầu nguyện mà chưa được có nghĩa 
là điều họ xin vượt ngoài khả năng của họ. Khi đó cần suy nghĩ lại bản thân mình, đừng cầu nguyện những gì quá đáng. 
Mỗi người đều có phần phước riêng, nên khi xin mà không được cũng đừng nản lòng, buông xuôi. Phải kiên nhẫn.  
 
Anita Phùng (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

 

Gia đình tôi theo đạo Phật. Tuy không biết gì về đạo Công giáo, nhưng tôi lại có niềm 
tin nơi Cha Trương Bửu Diệp. Khi còn ở Việt Nam, tôi đã nghe danh Cha. Trước lúc 
qua Mỹ, tôi cũng xuống Tắc Sậy, Cà Mau, nơi có mộ Cha để khấn nguyện. Tôi muốn 
kể câu chuyện thật của mình với mọi người. 
 
Tôi cũng chỉ mới sang Mỹ được 5 năm. Thời gian đầu, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. 
Chưa quen với cuộc sống mới, lại khó kiếm việc làm, nên nhiều lúc tôi đã muốn buông 
xuôi tất cả. Cũng may mắn, tôi sống gần văn phòng Cha ở thành phố Garden Grove 
nên có điều kiện đến cầu nguyện với Cha. 

Anh Trần Quang Trí. Hình: TBDF 
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HÌNH ẢNH TRONG THÁNG 
 

 
 
 
 
 
 
 
            

THÔNG BÁO 
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 2, 2020: lúc 7 PM THỨ NĂM, NGÀY 6 THÁNG 2, 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 thường xuyên trên YouTube, Twitter, Facebook, Google Plus, 

và website: www.tbdf.org.  
 

 VP TBDF MỞ CỬA MỖI NGÀY 
9 AM - 6 PM 

 CÁCH NHẬN TIN TỪ TBDF 
QUA CELL PHONE 

 

XIN KHẤN QUA PHONE 

TBDF App 

 

CẦN DOWNLOAD TÀI LIỆU 
 

 

Xin gọi số 

(714)702 5129 
 

Để lại lời khấn 
sau tiếng beep 

 

 GỬI ĐẾN SỐ 
797979 

SOẠN TIN NHẮN 
TBDF 

 

Cầu nguyện với Cha 
ngay trên phone. 

TBDF đã có Apple 
Store và Google Play. 

Free download! 

Hình ảnh, sách, báo… 
về Cha Diệp và Hội: 

Xin log-in vào website 
www.tbdf.org 

(Lưu ý: Nhớ ghi danh 
trước khi download) 

THĂM VIẾNG 
XIN KHẤN 

HOÀN TOÀN 
MIỄN PHÍ 

 

  

 

 

Nhân Chứng Ơn Lành 

Khách đến thăm và dâng hoa tặng Cha 

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