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Tết Canh Tý vừa qua, nỗi lo về bệnh cúm Corona đang hoành 
hành ở Trung Quốc và lan ra các quốc gia khác trên thế giới 
lại ập đến. Mỗi ngày càng thêm nhiều tin tức về hiểm họa lan 
truyền virus lan rộng đến nỗi ngày 30 tháng 1 vừa qua, tổ 
Chức Y Tế Thế Giới (WHO) chính thức công bố Virus Corona 
là tình trạng y tế khẩn trương toàn cầu. Tại Hoa Kỳ, mặc dù 
Chính Phủ đã ban hành biện pháp giới hạn người nhập cảnh 
bị nghi ngờ có thể đem virus vào Hoa Kỳ, nhưng khuyên người 
dân không quá lo lắng về căn bệnh này. Vì thế, sự lo lắng về 
dịch cúm Corona gần đây không hề ảnh hưởng những người 
yêu mến Cha Diệp, đến TBDF để thăm viếng và cầu nguyện 
Cha mỗi ngày. (xem tiếp trang 3) 

 

 

Bản tin do Trương Bửu Diệp Foundation ® thực hiện và phát hành hàng tháng 
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CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG PHO 
TƯỢNG CHA TẠI NHÀ THĂM 
VIẾNG CHA DIỆP 
 
Nếu quý khách đã từng đến thăm và cầu nguyện tại 
Trương Bửu Diệp Foundation, chắc hẳn quý khách sẽ 
cảm thấy quen thuộc với 2 pho tượng Cha ở được đặt 
trong phòng cầu nguyện. Cả hai pho tượng đều đã 
nhuốm màu thời gian, lớp sơn đã bạc màu và và một số 
chi tiết đã dần hư hại theo thời gian. Bởi vì tuổi đời của 
các pho tượng này đã có bề dày lịch sử lớn hơn rất nhiều 
so với tuổi đời của hội. Hôm nay, nhân dịp chuẩn bị ngày 
giỗ Cha, ban biên tập xin được giới thiệu sơ qua về lịch 
sử của bộ tượng này. 

(Xem tiếp trang 2) 
 

Hình trái: Bức tượng ngồi trong phòng cầu nguyện. 

KHAI THÔNG NGUỒN ƠN PHÚC 
 

 

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY MẤT 
CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP 

12/3/1946 – 12/3/2020 
 
 
 
 

CẦU CHO NHỮNG 
LINH HỒN ĐÃ QUA 

ĐỜI THÁNG 3 
(xem trang 4,5) 

 

CẦU NGUYỆN VÀ  
TẠ ƠN 

(xem trang 6,7,8) 

Câu chuyện ơn lành: 
HÃY BƯỚC ĐI VÀ CẦU NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI 

(Xem trang 9,10) 
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 CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG PHO 
TƯỢNG CHA … (Tiếp theo trang 1) 
 
…Hai pho tượng này, thực ra là một phần trong bộ 3 pho 
tượng của Cha, gồm một tượng đứng, một tượng ngồi, và 
một tượng bán thân (bức tượng bán thân hiện đang được 
đặt tại sảnh tiếp khách (sign-in) của Trương Bửu Diệp 
Foundation). Và nếu quan sát kỹ, quý khách sẽ thấy rằng 
cả ba pho tượng Cha đều có khuôn mặt hoàn toàn giống 
nhau. Sở dĩ như vậy bởi vì cả ba pho tượng đều chung 
một khuôn đúc, làm bởi một nghệ nhân địa phương ở giáo 
xứ Tắc Sậy. Và đây cũng là nguyên bản duy nhất vì sau 
đó, bộ khuôn này đã bị hư hỏng và không thể sử dụng 
nữa. 
 

 
Bức tượng đứng đặt trong phòng cầu nguyện. 

 
Vào ngày 12-3-1946, sau khi Cha Diệp bị sát hại tại lẫm 
lúa nhà ông giáo Sự, một số giáo dân theo lời báo mộng 
đã tìm vớt xác Ngài và đem về an táng trong phòng thánh 
nhà thờ Khúc Tréo. Đến năm 1969, hài cốt Ngài được đưa 
về chôn cất tại nhà thờ Tắc Sậy, nơi Ngài đã từng làm chủ 
chăn trong 16 năm. Đến năm 1989, ngôi mộ này đã được 
trùng tu thành một ngôi nhà mộ nho nhỏ ở phía sau nhà 
thờ. Các pho tượng này trước đây nằm trong khuôn viên 
của nhà thờ Tắc Sậy, tượng Cha đứng được đặt ngay trong 
ngôi nhà mộ của Cha, còn tượng Cha ngồi đọc sách được 
đặt trong tiền sảnh của phòng truyền thống, và tượng bán 
thân được đặt trên bàn thờ tại phòng khách của giáo xứ. 
Năm 2010, nhà thờ Tắc Sậy được xây lại khang trang và 
lộng lẫy, mộ Cha cũng được cải táng và xây dựng lại lớn 
hơn. Để phù hợp với khung cảnh mới, nhà thờ cũng cho 
làm các bộ tương Cha mới và to lớn hơn thay thế cho 
những pho tượng cũ. Nhờ lời giới thiệu của Giám Mục Cần 
Thơ Tri Bửu Thiên, và sự giúp đỡ nhiệt thành của cha sở  

nhà thờ Tắc Sậy, lúc đó là cha Nguyễn Thanh Bình, bộ 3 
pho tương này được đưa về Mỹ và đặt trong văn phòng 
Trương Bửu Diệp Foundation từ ngày thành lập đến nay. 
 
Từ khi đưa được bộ tượng Cha về Hoa Kỳ, thì càng ngày 
Trương Bửu Diệp Foundation càng được nhiều người yêu 
mến Cha đến cầu nguyện và được ơn. Từ muôn phương, 
ai đến cầu nguyện cũng muốn nắm tay Cha, được sờ vào 
tượng Cha một lần. Qua thời gian, những bộ tượng bắt 
đầu có dấu hiệu hư hại, một số người đề nghị chị làm lồng 
kính để bảo vệ các bức tượng. Tuy nhiên, chị Holly Phạm 
lại không đồng ý. Chị quan niệm, năm xưa mình đã quỳ 
xuống bên chân cha, nắm tay cha để được ơn Cha như 
thế nào, thì ngày nay chị cũng muốn mọi người có thể đến 
và nắm tay Cha như vậy.  
 

 
 

Bức tượng bán thân được đặt ngoài đại sảnh 
 

 
Mỗi năm, lại có thêm nhiều người biết đến danh Cha và 
đến để cầu nguyện, xin ơn. Gần đây nhất, năm 2019, đã 
có 144 người đến làm nhân chứng về ơn lành của mình, 
và hơn 19 ngàn lời cảm tạ được khách viếng thăm ghi lại. 
Ngày qua ngày, các pho tượng Cha linh thiêng vẫn ngự tại 
đây, để lắng nghe những lời khẩn cầu của những người 
yêu mến Cha đến từ khắp mọi nơi trên Hoa Kỳ và toàn thế 
giới. 
 

Huân Vũ 
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Khách viếng thăm và cầu nguyện tại Trương Bửu Diệp Foundation 

 
  

 
 
 Ơn Lành           Chú Đồng Sĩ Ba – Garden Grove, California. 

“Cha đã cứu tôi” 
Niềm vui lớn nhất của chú ba là đi xe đạp tập thể dục hàng ngày. Mỗi khi đi, chú đều ghé qua 
văn phòng Cha, đứng bên ngoài mà cầu nguyện với Cha rồi mới về đi làm.  
 
Khi được thăm hỏi, chú tâm sự: ” Nhìn tôi khỏe mạnh vậy mà đã trải qua mấy lần phẫu thuật 
ruột gan rồi đó. Sau thời gian ở tù cộng sản, tôi bị rất nhiều bịnh mà! Hồi đó, khi bị cộng sản 
tuyên án tử, tôi và cả gia đình đều liên lỉ cầu xin Cha cứu giúp. Vợ tôi thì nhiều lần xuống Tắc 
Sậy để xin Cha cứu tôi. Nhờ vậy nên dù bị biệt giam trong bóng tối cả năm trời, chỉ chờ đến 
ngày hành hình nhưng tôi vẫn không suy sụp mà vẫn vững niềm tin nơi Cha. Sau đó họ thả tôi 
ra mà không cho biết lý do, lúc ấy tôi đã nhận ra sự linh thiêng của Cha. Bây giờ mỗi ngày tôi 
đều cố gắng sống tốt và giúp đỡ mọi người vì tôi biết mình còn sống ngày hôm nay, tất cả đều 
là nhờ ơn Cha.” 

Vũ Tuyền – Ghi theo lời kể nhân chứng 
 

 
Chú Đồng Sĩ Ba – Hình TBDF 

KHAI THÔNG NGUỒN ƠN PHÚC (tt) 
 

(tiếp theo trang 1)…Hàng năm, mỗi khi đến mùa cúm, đặc biệt là ngày Giỗ Cha, văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation 
đều có các bình rửa tay cho khách thăm viếng, và các thiện nguyện viên đều mang găng tay khi chuẩn bị tiệc Giỗ. Năm nay, 
TBDF tiếp tục chuẩn bị sẵn các bình khử trùng sanitizer để khách rửa tay trước và sau khi thăm Cha, giúp cho mọi người có 
thể phòng tránh sự lây lan của bệnh cúm. Hội cũng khuyến khích mọi người nếu đang bị cảm nên ở nhà theo dõi trực tiếp 
thay vì đến nhà nguyện. Trong trường hợp xấu nhất, TBDF sẽ tạm đóng cửa để phòng ngừa bệnh lây lan. 
Một vài người khách quen thuộc khi thấy TBDF chuẩn bị như vậy đã góp ý: “Mình có Cha mà lo gì!”. Chính nhờ lời góp ý 
thân tình này mà chúng tôi xin chia sẻ suy nghĩ về một việc lớn hơn, đó là làm sao để khai thông nguồn ơn phúc. 
Mọi tôn giáo đều chung một niềm tin, đó là ân sủng của Thượng Đế mênh mông vô vàn, như ánh nắng mặt trời ngập tràn 
chiếu sáng khắp mọi nơi. Tuy nhiên, muốn được hưởng ánh nắng ấm áp, thì việc cần thiết nhất là, hoặc là phải bước ra 
ngoài ánh sáng, hoặc phải mở cửa đón tia nắng chiếu vào. Như vậy, sự cộng tác của bản thân là điều hết sức quan trọng 
để khai thông mọi nguồn ân phúc. Muốn Cha bảo vệ mình thoái khỏi cơn đại dịch, thì mình phải biết cộng tác với Cha để 
giảm thiểu sự lây nhiễm của bệnh. 
Chúng ta cảm ơn Cha Diệp vì Cha là chỗ dựa cho những lúc hoạn nạn, và sự biết ơn này càng ý nghĩa khi cùng cộng tác với 
Cha, để lời cầu bầu của Cha lên Đấng Tối Cao càng hiệu quả hơn.  

TBDF 
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Cháu Anthony 
LA QUÂN BÌNH 
Sinh năm: 1987 

Mất ngày: 1-03-1988 
 

Bà Anna  
NGUYỄN THỊ MẠNH 

Sinh năm: 1927 
Mất ngày: 2-03-2016 

 
 

Bà Lucy 
NGUYỄN THỊ PHỤNG 

Sinh năm: 1919 
Mất ngày: 12-03-2003 

 
 

Em Anna 
NGUYỄN THỊ CHAY 

Sinh năm: 1950 
Mất ngày: 12-03-1961 

 
 

Bà Martha 
NGUYỄN THỊ ÚT 
Sinh năm: 1932 

Mất ngày: 10-03-2005 

Ông Anton 
ĐẶNG TIẾN THIỆU 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày: 8-03-1975 

 

Bà Maria 
ĐẶNG THỊ NHIÊN 

Sinh năm: 1924 
Mất ngày: 6-03-2003 

 

Ông Phero 
TỐNG NHÂM 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày: 14-03-1972 

 
 

Ông ĐaMinh 
VŨ HỮU ĐÃI 

Sinh năm: 1934 
Mất ngày: 3-03-2018 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT HÌNH NGƯỜI THÂN TRONG NHÀ CẦU NGUYỆN TBDF 
 

XIN CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI MẤT TRONG THÁNG BA 
 

Ông Phaolo 
ERIC DESANGES 

Sinh năm: 1967 
Mất ngày: 1-03-2016 

 

Ông Giuse 
PHẠM VĂN CẢNH 

Sinh năm: 1910 
Mất ngày: 2-03-1981 

Bà Maria 
ĐINH LAN 

Sinh năm: 1938 
Mất ngày: 2-03-2007 

 
 

Ông  
VŨ MUỖN 

Sinh năm: 1906 
Mất ngày: 3-03-1968 

 

Em Thomas 
NGUYỄN THANH BÌNH 

Sinh năm: 1963 
Mất ngày: 4-03-1980 

 
Bà Maria 

TRẦN THỊ TẦN 
Sinh năm: 1925 

Mất ngày: 5-03-2015 
 

Ông Giuse 
PHẠM VĂN THƯỢNG 

Sinh năm: 1944 
Mất ngày: 7-03-2011 

 

Ông Joseph 
ĐẶNG TÒNG 

Sinh năm: 1945 
Mất ngày: 7-03-2011 

 

Bà Anna 
NGUYỄN THỊ NGỌ 

Sinh năm: 1930 
Mất ngày: 7-03-2018 

 

Bà Maria 
LA THỊ MIN 

Sinh năm: 1929 
Mất ngày: 8-03-2015 

 

Em Cecilia 
MAI NGỌC BẢO ANH 

Sinh năm: 1991 
Mất ngày: 9-03-2001 

 

Ông Gioan Baotixita 
PHẠM VĂN TIẾN 

Sinh năm: 1944 
Mất ngày: 9-03-2010 

Ông Lorenso 
TRẦN VĂN BÌNH 

Sinh năm: 1918 
Mất ngày: 12-03-1997 

 
 

Bà  
NGUYỄN THỊ NHO 

Sinh năm: 1928 
Mất ngày: 12-03-2019 

Bà Maria 
TRẦN THỊ ÁNH THU 

Sinh năm: 1972 
Mất ngày: 13-03-2015 

 

Ông Phero 
LÊ HƯỞN 

Sinh năm: 1928 
Mất ngày: 15-03-2018 
 

Ông Đa Minh 
HOÀNG VĂN HÒE 

Sinh năm: 1936 
Mất ngày: 16-03-1997 
 

Bà Maria 
TRẦN THỊ LAN 
Sinh năm: 1924 

Mất ngày: 7-03-2019 
 

Ông Anton 
NGUYỄN VỌNG 
Sinh năm: 1924 

Mất ngày: 8-03-2012 
 

Ông Anthony 
NGUYỄN NHƯ TÔN 

Sinh năm: 1940 
Mất ngày: 8-03-2020 

 

Ông Phaolo 
BÙI VĂN TIẾN 
Sinh năm: 1923 

Mất ngày: 11-03-1992 
 

Bà Maria 
VŨ THỊ THẮNG 
Sinh năm: 1920 

Mất ngày: 11-03-2012 
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Bà Anna 
NGUYỄN THỊ TỪ 

Sinh năm: 1918 
Mất ngày: 20-03-1999 

 
 

Ông  
PHÙNG LƯỢNG 
Sinh năm: 1919 

Mất ngày: 19-03-2004 
 

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

Ông Phaolo 
LÊ VĂN HƯNG 
Sinh năm: 1948 

Mất ngày: 19-03-2014 
 

 

Bà Mary 
JANE ĐẶNG TRẦN PHỤNG 

Sinh năm: 1931 
Mất ngày: 20-03-2018 

 
 

Bà Anna 
NGUYỄN MỘNG QUỲNH 

Sinh năm: 1957 
Mất ngày: 23-03-2017 

 
 

Ông Gioan Baotixita 
TRẦN VĂN NGÔN 

Sinh năm: 1930 
Mất ngày: 23-03-2005 

 
 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ NGỌT 

Sinh năm: 1918 
Mất ngày: 23-03-1995 

 
 

Bà Alizabeth 
NGUYỄN THỊ KÍNH 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày: 24-03-2004 

 
 

Bà Cecilia 
NGUYỄN THỊ THÀNH 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày: 24-03-1983 

 
 

Ông Tâm Minh 
NGUYỄN THỚI 
Sinh năm: 1951 

Mất ngày: 24-03-2017 
 

 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ HOA 

Sinh năm: 1927 
Mất ngày: 24-03-2000 

 
 

Bà Martha 
NGUYỄN THỊ PHÉP 

Sinh năm: 1923 
Mất ngày: 26-03-2012 

 
 

Bà Anna 
NGUYỄN THỊ TOÀN 

Sinh năm: 1923 
Mất ngày: 18-03-2010 

 
 

Bà Maria 
HỒ THỊ NHÀN 
Sinh năm: 1927 

Mất ngày: 26-03-2005 
 

 

Bà  
NGUYỄN THỊ ANH 

Sinh năm: 1931 
Mất ngày: 27-03-2017 

 
 

Ông Marcel Bernard 
NGUYỄN NGỌC LONG 

Sinh năm: 1942 
Mất ngày: 28-03-2007 

 
 

Bà Maria 
BÙI THỊ THEN 
Sinh năm: 1926 

Mất ngày: 16-03-2017 
 

Ông Phaolo 
NGUYỄN VĂN MINH 

Sinh năm: 1913 
Mất ngày: 17-03-2004 

 
 

Ông Đa Minh 
VŨ VIẾT RINH 
Sinh năm: 1907 

Mất ngày: 18-03-1988 
 

Ông Phero 
NGUYỄN VĂN KHOAN 

Sinh năm: 1917 
Mất ngày: 29-03-2002 

 
 

Ông Gioan Baotixita 
NGUYỄN QUANG HỒNG 

Sinh năm: 1961 
Mất ngày: 29-03-2018 

 
 

Ông  
TĂNG HỒNG 

Sinh năm: 1931 
Mất ngày: 29-03-2019 

 
 

Bà Maria 
PHẠM THỊ NHUẦN 

Sinh năm: 1937 
Mất ngày: 30-03-2015 

 
 

Ông Gioan Kim 
NGUYỄN CHÍ HIẾU 

Sinh năm: 1915 
Mất ngày: 30-03-1993 

 

Chị Maria 
JUDY TUYẾT SƯƠNG BÙI 

Sinh năm: 1991 
Mất ngày: 30-03-2018 

 
 

Ông Giuse 
TRẦN ĐIỆT 

Sinh năm: 1928 
Mất ngày: 30-03-2001 

 
 

Bà Agatha 
NGUYỄN THỊ THƯỢC 

Sinh năm: 1920 
Mất ngày: 31-03-2016 

 
 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

Sinh năm: 1915 
Mất tháng: 03-1977 
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      A. TRAN – PORTLAND, OR. 
Chân con yếu lắm Cha ơi! Xin Cha phù hộ cho con được 
sớm bình phục, khỏe mạnh và đi đứng lại được.  
 
K. VU – CARROLLTON, TX. 
Xin Cha ban sức khỏe và bình an cho mọi người trong gia 
đình chúng con. Xin cho công việc làm ăn của chúng con 
được tốt đẹp, các em được học giỏi.  
 
N. NGUYEN – RALEIGH, NC. 
Thưa Cha, xin Cha cầu cùng Chúa giúp con của con là J.T 
tìm được việc làm như ý nguyện để cháu khỏi bị stress và 
hai mẹ con sống thuận hòa, vui vẻ hơn.  
 
L. TRAN & B. NGUYEN – SURPRISE, AZ. 
Chúng con cầu xin cho gia đình trong năm nay được nhiều 
sức khỏe, bình an và hạnh phúc, con cái học hành tấn tới, 
biết mau mắn chạy đến với Chúa trong giờ kinh nguyện, 
công ăn việc làm được ổn định và thăng tiến.  
 
C. NGUYEN –  VANCOUVER, WA. 
Gia đình con cầu xin Cha thương xót giúp cho G.M được 
hết bệnh ung thư. 
 
M. NGUYEN – TEMECULA, CA. 
Xin Cha chữa lành cho ba của con, ông bị tai biến 4 lần 
rồi. Bây giờ sức khỏe ba con yếu lắm Cha ơi! 
 
A. NGUYEN – TAMPA, FL. 
Con khẩn cầu xin Cha cho  chồng con là T có  sức khỏe 
và công việc ổn định để có tiền trả nợ. Xin Cha giúp anh 
từ bỏ rượu bia, thuốc lá và không liên lạc với người bên 
Việt Nam nữa mà biết sống toàn tâm với con suốt đời.  
 
C. DANG – OKLAHOMA CITY, OK 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho mọi người trong gia đình 
con được khỏe mạnh và bình an, cho má con phỏng vấn 
thẻ xanh được suôn sẻ, công việc của con gặp mọi sự 
may mắn.  
 
U. TA – ARLINGTON, TX. 
Xin Cha giúp con hết đau tay chân và đầu gối. Xin cho gia 
đình con năm mới bình an, các con được học tập tốt và 
thành đạt.  
 
G. NGUYEN – W. LONG BRANCH, NJ. 
Xin Cha cho gia đình con được hạnh phúc và bình an, vợ 
chồng con hòa thuận yêu thương nhau. Xin Cha giúp anh 
hai con vượt qua những khó khăn trong việc làm ăn. Xin 
Cha phù hộ cho mẹ con nhiều sức khỏe, dì con mau qua 
khỏi cơn bệnh ngặt nghèo. 

    D. DAO – RIVERDALE, GA. 
Cầu xin Cha giúp vợ con sớm gia hạn được hộ chiếu để 
chúng con kịp về Việt Nam thăm bố con. Ông đã già yếu 
mà lại vừa bị tai nạn. Xin Cha gìn giữ bố con hiện đang 
nằm trong phòng cấp cứu được mọi sự lành.  
 
Y. PHAM – WEBB CITY, MO. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban cho con khỏi bệnh, cho 
con ăn ngủ được và khỏi lú lẫn trong tuổi già. Cho con 
trai của con sang được tiệm và may mắn trong công việc. 
Xin Cha bảo vệ các cháu của con đừng nghe bạn bè xấu 
mà làm điều hư hỏng, bất chính. 
 
L. KIM – PORT RICHEY, FL. 
Kính thưa Cha, xin Cha cho con dâu của con sắp đến 
ngày sanh nở được mẹ tròn con vuông. Xin Cha cho con 
gái con ăn học nên người. 
 
P. TRAN – ROCHESTER, NY. 
Kính xin Cha chuyển cầu lên Đấng Toàn Năng cho con 
trai con là J.N đi lính ở nước ngoài được an toàn, khỏe 
mạnh; cho cháu học hành tới nơi tới chốn và thành tài. 
 
T. NGUYEN – KENNEWICK, WA. 
Con kính xin Cha thương dẫn dắt cho con gái con là L.M 
tìm được công việc mới gần nhà và biết sáng suốt trong 
mọi quyết định của cuộc sống. 
 
N. NGUYEN – RALEIGH, NC. 
Cha ơi! Chị con tên N đang bị ung thư giai đoạn cuối, 
phải vô thuốc hàng tuần nên chị con đau đớn và rất sợ. 
Kính xin Cha cứu giúp chữa lành hồn xác cho chị con.  
 
P. TRAN – STONE MOUNTAIN, GA. 
Xin Cha thương cho con gặp được thầy gặp thuốc, chữa 
lành cho khối u của con dứt hẳn. Con tín thác vào Cha.  
 
J. MAI – HOUSTON, TX. 
Xin Cha chữa những bịnh tật trong người vợ chồng con. 
Xin Cha giúp con giải quyết khó khăn trong việc làm.  
 
N. NGUYEN – EVERETT, WA. 
Xin Cha cho cho gia đình con mọi sự bằng an, các con 
giữ đạo nên người để làm gương cho các cháu. Xin Cha 
cũng giúp cho giấy tờ nhà của con được suôn sẻ. 
 
L. NGUYEN – WEST CHESTER, OH. 
Con xin dâng cháu con là J.N lên Cha, xin cho cháu vượt 
qua những cơn đau đớn thể xác và sớm bình phục. Cha 
ơi, con đang lo âu và khổ sở lắm! Xin Cha đồng hành 
cùng chúng con. 
 

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn gửi đến từ nơi xa 
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    V. HAI – SEMMES, AL. 
Kính xin Cha tiếp tục ở bên cạnh gia đình con, giúp cho 
mẹ con luôn được mạnh khỏe, không còn bệnh cao máu 
nữa. Xin Cha cho công việc của chồng con được thuận 
lợi và xin Cha ban phép lành cho con trai bé nhỏ của con 
được hay ăn chóng lớn và thông minh nhe Cha.  
 
H. TRIEU – DALLAS, TX. 
Xin Cha cho gia đình, con cháu và bạn bè thân yêu của 
con được bình an và mạnh khỏe. Xin cho các con của con 
được may mắn, các cháu chịu khó học hành. Xin cho linh 
hồn tổ tiên được hưởng nhan Thánh Chúa và cho con 
được ơn chết lành. 
 
D. HOANG – OMAHA, NE. 
Xin Cha phù hộ cho gia đình con đến nơi ở mới được mọi 
điều tốt đẹp. Cho vợ chồng con có nhiều sức khỏe và 
may mắn trong công việc để lo cho gia đình. 
 
X. NGUYEN – ROSEVILL, MN. 
Xin Cha cho gia đình con được bình an thể xác lẫn tâm 
hồn. Cho gia đình con sớm được hợp thức hóa sống ở 
Mỹ. Xin Cha giúp các con, các cháu ngoan ngoãn sống 
đạo và có đức tin mạnh vào Cha. 
 
T. TRAN – MESA, AZ. 
Xin Cha ban sức khỏe và bình an cho gia đình con, cho 
con trai con đang trong quân đội Mỹ được bình yên. Xin 
Cha giúp con gái con được ở lại định cư trên đất Mỹ này, 
cho con có được thẻ xanh 10 năm và việc định cư của vợ 
chồng con được ổn định. 
 
J. NGUYEN – ST. LOUIS, MO. 
Gia đình chúng con khẩn thiết cầu xin Cha Trương Bửu 
Diệp ban ơn chúc lành cho con của con là K.N mới 37 
tuổi. Cháu bị tai nạn và đang được cấp cứu trong bệnh 
viện. Cha ơi, cháu còn vợ trẻ và con thơ vừa mới định cư 
Mỹ, rất cần được chăm sóc. Vợ chồng con thì già yếu rồi, 
xin Cha giúp chúng con có sức khỏe và nghị lực để lo cho 
các con cháu.  
 
Q. DUONG – SAN DIEGO, CA. 
Xin Cha chữa cho con hết tê hai tay, hết Bướu cổ và hết 
đau hai chân. Xin Cha chữa cho vết mổ của chồng con 
hết đau. Xin Cha chữa cho con gái con hết nhức đầu và 
xanh xao. Con xin cám ơn Cha. 
 
N. HOANG – EVANSTON, IL. 
Kính xin Cha Thánh Phanxico cầu cùng Chúa, Mẹ Maria, 
Thánh cả Giuse cho con trai của con là H.T.Q. uống 
nước Thánh của Cha được ơn chữa lành bệnh ung thư 
xương. Xin Cha Thánh dâng lời cầu nguyện cho gia đình 
chúng con. 

       K. LE – PORLAND, OR. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban phước lành cho bé D.T 
mau hết bệnh tự kỷ, sớm ngày sinh hoạt như những đứa 
trẻ bình thường. Tạ ơn Cha. 
 
L. LE – PHOENIX, AZ.  
Kính xin Cha cho chị con là N đang chemo được khỏi bệnh 
ung thư. Chị T được mau lành bệnh và bố mẹ con mau 
hồi phục sau tai nạn xe vừa rồi.  
 
D. PHO – HERTS, UK. 
Chúng con cầu xin Cha cho gia đình con được bình an 
trong năm mới. Xin Cha giúp cho tiệm chúng con làm 
được đông khách. Xin Cha cho con của con sớm nói được 
bình thường.  
 
H. NGUYEN – LAS VEGAS, NV. 
Kính xin Cha giúp chồng con sớm được nhận biết Chúa. 
Xin Cha cho con hết bệnh viêm gan. Xin cho con của con 
được khỏe mạnh, tính tình hiền lành ngoan ngoãn, hết 
bệnh tự kỷ, tất cả được ơn lành. 
 
H. VU – SAN FRANCISCO, CA. 
Thưa Cha con bị ung thư thời kỳ cuối. Xin Cha cho con 
được gặp thầy gặp thuốc. Nếu đẹp lòng Cha, xin cho con 
được ơn chết lành. Con cám ơn Cha. 
 
H. VU – MESA, AZ. 
Xin Cha cầu cho con mọi sự lành trong ca phẫu thuật lớn 
vào tháng tới, xin Cha giúp con gái con hết bị nấm ngứa 
ở tay chân. 
 
L. NGUYEN – MADISON, WI. 
Xin Cha cho con gái con đang còn ở Việt Nam chấp nhận 
qua Mỹ đoàn tụ cùng gia đình. Xin Cha giúp con tìm được 
3 đứa con trai bị thất lạc đã lâu. Con xin đội ơn Cha. 
 
X. NGUYEN – ROSEVILL, MN.  
Xin Cha chữa cho em của con khỏi bệnh Parkinson, cho 
mắt của má con được lành hẳn, không bị khó chịu sau khi 
mổ. Cho chỗ làm của con có sự thay đổi để con và đồng 
nghiệp bớt khổ hơn 
 
A. LE – STERLING HTS, MI. 
Lạy Cha, xin Cha thương giúp gia đình con vượt qua mọi 
sự khó khăn đang gặp phải. Con mệt mỏi quá rồi, xin Cha 
nghe lời con van xin mà giúp con Cha ơi! 
 
H. DUONG – LOWELL, MA. 
Xin Cha chữa cho con của con là bé J.N 21 tuổi, đang là 
sinh viên, được thoát bệnh trầm cảm. Xin Cha chỉ lối cho 
con tìm được chỗ làm tốt để đủ tiền lo cho gia đình. 
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

     P. DUNG – ALPHARETTA, GA. 
Kính chào Cha Diệp. Con đã qua được USA để đoàn tụ với 
ba mẹ con sau 12 năm mong chờ. Nay được ơn Cha giúp 
đỡ nên gia đình con mọi việc được suôn sẻ và nhanh 
chóng ngoài sức tưởng tượng của con. Con cám ơn Cha 
rất nhiều. 
 
H. NGUYEN – SUNRISE, FL.  
Gia đình con được bằng an, con của con thi ngành Y rất 
khó mà cha đã cho vượt qua hết. Bao nhiêu chuyện khó 
khăn con cầu xin Cha cầu bầu với Chúa và mẹ Maria cho 
gia đình con, Cha đã nhận lời, con xin cảm tạ Cha.   
 
H. DIERKER – SPRING VALLEY, CA. 
Kính lạy Cha, con đã kịp nhận và uống 2 chai nước của 
Cha trước ngày con đi CT-Scan. Sau đó bác sĩ đã gọi và 
cho con biết kết quả phim chụp của con bình thường. Con 
hết lòng cảm tạ Cha đã thương xót và nhận lời con cầu 
xin.  
 
H. NGUYEN – RIDGEWOOD, NY.  
Cha ơi, nhờ lời cầu bầu của Cha, Chúa đã thương con, ban 
cho con rất nhiều ơn: mọi khó khăn về giấy tờ, về công 
việc của con đã được giải quyết rất nhanh chóng. Mỗi khi 
gặp khó khăn thử thách, con khẩn cầu thì Cha đều nhận 
lời. Con hết lòng cảm tạ Cha. 
 
T. NGUYEN – GARLAND, TX.  
Cha ơi tất cả những điều gia đình con cầu xin, Cha đã 
thương nhận lời: Mẹ con nay đã khỏi hẳn stroke, cụ tỉnh 
táo và nói  rõ ràng rồi. Bệnh đau bao tử, đau đầu gối, 
bệnh trĩ, bệnh ho của Mẹ cũng đã khỏi. Bây giờ bà thở dễ 
dàng, ngủ ngon và ăn khỏe như xưa. Gia đình con ngàn 
lần tạ ơn Cha. 
 
H. VUONG – SEMMES, AL.  
Tạ ơn Cha đã luôn bên cạnh gia đình con trong những lúc 
khó khăn cùng quẫn nhất. Cha đã ban phép lành cho mẹ 
con khỏi bệnh và con trai của con được ngoan ngoãn trở 
lại. Con cảm ơn cha Diệp rất nhiều. 
 
J. MAI – HOUSTON, TX. 
Con xin cám ơn Cha đã chữa lành cho mẹ chồng của con 
và giúp con xử lý những khó khăn trong công việc được 
tốt đẹp. Con xin đội ơn Cha. 
 
D. PHAN – TACOMA, WA. 
Cảm ơn Cha đã luôn ở cùng gia đình con trong mọi biến 
cố của cuộc sống. Trong tai nạn bất ngờ vừa rồi, con vừa 
cầu cứu là Cha đã ra tay nâng đỡ để vợ chồng con và bé 
J.N an toàn thoát khỏi tay tử thần. Gia đình con ngàn lần 
tạ ơn Chúa, đội ơn Cha. 
 
 
 
 

      H. PHAM – BURBANK, CA. 
Cha ơi con đã thi đậu quốc tịch rồi. Con gái K.T rất khỏe 
mạnh và đã biết nói. Con xin cảm ơn Cha. 
 
T. NGUYEN – PEWAUKEE, WI. 
Cảm ơn Cha đã giúp chúng con mọi điều tốt lành trong cuộc 
sống. Con rất vui vì có Cha và gia đình bên cạnh, mọi người 
mạnh khỏe, anh chị em thuận hòa giúp nhau làm ăn. Chúng 
con sẽ khai trương tiệm mới vào tuần sau.  
 
L. NGUYEN – MOUNT LAUREL, NJ. 
Con xin cảm tạ Cha Diệp đã luôn ở bên cạnh để giúp đỡ và 
yêu thương chúng con. Con trai của con đã trở về làm hòa 
với chúng con rồi, chúng con xin đội ơn Cha.   
 
B. VAN – SAN DIEGO, CA. 
Gia đình con xin cảm tạ ơn Cha đã và đang cầu bầu cho 
chúng con được nhiều ơn lành. Con xin tạ ơn Cha đã thương 
giúp cho bạn của con mau chóng lành bệnh. 
 
T. NGUYEN – CHARLESTON, SC. 
Con có cầu xin Cha giúp cho con bán được tiệm và cho Cháu 
của con hết bệnh. Nay mọi chuyện đều tốt đẹp, con quay 
lại đây để cảm tạ Cha. 
 
M. NGUYEN – MIDWAY CITI, CA. 
Vợ con đã có thể đi làm lại được sau một năm chữa trị bệnh 
ung thư ngực. Gia đình con được bình an trong năm qua. 
Chúng con xin cảm tạ Cha. 
 
Y. PHAM – WEBB CITY, MO. 
Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho con thoát cơn bạo bệnh và 
sống đến ngày hôm nay. Gia đình con được mọi điều tốt 
lành. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha.  
 
L. LE – NEW ORLEANS, LA. 
Con làm chủ được nhiều tiệm và thuận hòa với các thợ. Con 
được an cư lạc nghiệp. Mẹ con được khỏe mạnh và an bình. 
Con xin cảm tạ ơn Chúa và Cha. 
 
N. VAN  – TAMPA, FL. 
Lạy Cha! Từ việc lớn đến việc nhỏ, con xin Cha thì đều được 
Cha  thương giúp. Có những việc con tưởng chừng bế tắc, 
Cha đã soi sáng cho con thấy hướng đi. Con xin cảm tạ ơn 
Cha suốt cuộc đời này. Amen. 
 
T. NGUYEN – GERMANTOWN, MD. 
Thưa Cha, các con của con đã biết cậy trông Cha và đều có 
được công ăn việc làm ổn định. Mọi khó khăn của gia đình 
con nhờ ơn Cha lo liệu nên đều ổn. Chúng con xin dâng Cha 
hàng triệu lời cảm tạ vì đã cứu vớt mỗi thành viên gia đình 
chúng con. 
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Ông Bà Matthew & Linda Schmitt. Hình: TBDF. 

 
Bà Linda Schmitt: Từ tiểu bang Minesota xa xôi, sáng 
nay chúng tôi thức dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến bay 
sang California để thăm Cha. Nhưng khi đến phi trường thì 
máy bay gặp trục trặc, có thể không khởi hành đúng lịch. 
Tôi lo lắng và thủ thỉ với Cha:” Cha ơi, nguyện ước của con 
là được đến thăm Cha. Xin Cha phù hộ cho chúng con mọi 
chuyện hanh thông trong chuyến này, đi đến nơi về đến 
chốn.” Chỉ một lúc sau, hãng hàng không thông báo mọi 
chuyện bình an, và phi cơ sẽ cất cánh trong vòng 10 phút. 
Tôi nghe xong thì thở phào, nguyện trong lòng: “Con tạ ơn 
Cha” 
 
Đó là ơn lành mới nhất mà chúng tôi nhận được sáng nay, 
và tôi tin đó là nhờ lời cầu bầu của Cha. Nhưng những điều 
tôi muốn chia sẻ sau đây mới thật sự kỳ diệu. 
 
Cách đây một năm, một buổi sáng thức dậy tôi cảm giác 
tê hết một bên người, từ dưới cánh tay trái xuống đến 
chân trái. Cánh tay trái gần như không có cảm giác. Tôi 
hoảng sợ, không biết mình bị gì đây. Hay là stroke? Định 
thần một lúc, tôi bèn lấy hình Cha ôm vào lòng mà khấn:” 
Cha ơi, Cha giúp con với. Con hai vai gánh nặng, vừa phải 
lo cho chồng, lại còn gia đình con ở Việt Nam nữa. Xin Cha 
giúp chữa lành, vì nếu cứ như vậy thì con không biết phải 
làm sao.”  
 
Một lúc sau tôi ngồi dậy, cố gắng hết sức để đến chỗ làm, 
vừa lái xe vừa cầu nguyện cùng cha. May mắn sao tôi cũng 
đến được chỗ làm. Đó là một ngày bận rộn, tôi thậm chí 
không có thời gian mà để ý tới sức khỏe của mình như thế 
nào. Cho đến cuối ngày khi lên xe về nhà, tôi mới phát 
hiện tay chân không còn bị tê nữa. Đến lúc đi tắm, khi xoa 
người, tôi thật sự tìm lại cảm giác bình bình thường như 
mấy ngày trước. 

Như vậy, chính Cha đã nghe được lời tôi và cầu nguyện để 
tôi nhận được ơn chữa lành rất nhanh, chỉ trong vòng một 
ngày hôm đó. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn nguyên cảm 
giác vui sướng. Sau lần ấy đến giờ tôi không bị triệu chứng 
như vậy nữa. Cảm ơn Cha rất là nhiều.   
 
Ông Matthew Schmitt: Tôi thấy vợ tôi hay cầu nguyện 
với Cha, nhưng tôi thì không biết đến Cha. Một đêm nọ, 
trong giấc mơ tôi gặp một người đàn ông mặc bộ đồ tu sĩ 
màu đen, chân đi sandal, hàm răng rắng và để hàng ria 
mép; rồi từ trên cao, nhiều trái bom thả xuống dưới đất 
có rất đông người. Vị tu sĩ ấy từ đâu bỗng giang cánh tay 
khổng lồ để ôm những con người bé bỏng, rồi che chắn 
để mọi người chạy thoát khỏi bom đạn một cách bình an, 
tôi cũng để ý trên cổ của vị tu sĩ ấy có máu chảy ướt đẫm, 
như ông bị ai đó cắt. Tôi bừng tỉnh giấc và kể cho vợ tôi 
nghe. Cô ấy nói người tôi gặp trong mơ chính là Cha 
Trương Bửu Diệp, và kể cho tôi nghe về Ngài.  
 
Tôi đã tâm tình với Chúa:” Chúa ơi, hãy đến cùng con, và 
xin chỉ cho con biết người đàn ông trong tấm hình nhỏ xíu 
này là ai.” Bỗng tôi nghe có tiếng trả lời :“Này Matthew, 
con không biết ta, nhưng Chúa Cha đã cho ta biết con là 
ai rồi. Ta sẽ cầu nguyện cho con.” Cha nói ngài biết tôi từ 
khi tôi còn là một đứa trẻ mồ côi còn ở trong cô nhi viện. 
Cha kêu gọi tôi và cho tôi sức mạnh để gặp nhiều người, 
để chia sẻ niềm tin của mình, và cầu nguyện cho những 
mảnh đời bất hạnh. Tôi cũng nghe có tiếng nói thúc giục 
tôi hãy đến phòng cầu nguyện, quỳ xuống và cúi đầu để 
các Đấng đặt tay và ban phước. Một lần, tôi nghe Cha Diệp 
nói hãy đến với Ngài ở Nam California, vì Cha có một món 
quà muốn cho tôi thấy. Đó là lý do vì sao chúng tôi có 
chuyến đi này. 
 
Hôm nay, khi đến đây, tôi được Cha cho thấy về cuộc tử 
nạn của Ngài, thấy Ngài bị giết khi bảo vệ cho ‘đoàn chiên’ 
ở Việt Nam, để rồi Cha dẫn dắt cho mọi người đến với Ơn 
Trên. Lúc đó tôi có thắc mắc với Cha:”Thưa Cha, Cha 
muốn con làm gì?”. Tôi nghe được giọng Cha nói bên tai:” 
Con hãy quỳ xuống mà cầu nguyện, để có nhiều phép mầu 
nhiệm nảy sinh từ nơi đây, và nhiều người sẽ nhận được 
ơn Thánh. Bất cứ nơi nào con đi, Cha sẽ luôn ở cùng con.”  
 
Linda Schmitt: Trước năm 1975, tôi cũng là trẻ trong Cô 
Nhi Viện, được đưa đi theo chương trình nhân đạo của 
Chính Phủ Hoa Kỳ. Tôi không biết gì về Cha Diệp, cho đến 
khi một người bạn giới thiệu về Cha cách đây 4 năm. Anh 
nói tôi hãy cầu nguyện với Cha vì Cha rất linh thiêng. 

Ơn Lành     Ông Bà Matthew & Linda Schmitt  – Minneapolis, Minesota. 

“Hãy bước đi và cầu nguyện cho mọi người” 
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Sau đó tôi có nhờ người cháu ở Việt Nam xuống Tắc Sậy, 
Cà Mau xin hình Cha để gửi sang cho tôi.  
 
Rồi đến một ngày, sau khi đi làm ra tôi cảm thấy người 
mình có một cảm giác rất lạ, một cảm giác bồn chồn, hồi 
hộp, khiến tôi chỉ mong về nhà ngay. Về đến nhà, trong 
khi tôi còn đang phân vân sao mình có cảm giác kỳ lạ 
như vậy, tôi thấy mình có thư từ Việt Nam gửi qua, đó là 
tấm hình Cha Trương Bửu Diệp do người cháu đi xuống 
tận nhà thờ Tắc sậy, xin và gửi sang cho tôi. Xúc động 
cầm hình Cha lên, tôi cầu nguyện: ”Cha ơi, đôi khi vì 
thương Cha quá nên con có sự ghen tuông. Xin Cha cho 
con một dấu chỉ nào đó để con biết Cha đã đến với con.” 
Vừa nói xong, tự nhiên tôi thấy tai mình ù đi như có nước 
biển ập vào. Trong vòng 3 phút đồng hồ, tôi không nghe 
được gì cả, tai bị ù đặc. Sau đó thì tôi trở lại bình thường. 
Tôi tin đó chính là dấu hiệu Cha cho tôi thấy.  
 
Mới đây khoảng 2 tháng, một người bạn thân hay làm từ 
thiện chung với vợ chồng tôi buồn bã kể rằng chị ấy bị 
sạn thận. Sạn rất to, cỡ nửa đốt ngón tay út. Bác sĩ nói 
sạn to như thế không bắn laser được thì phải mổ. Chị 
nhờ tôi cầu nguyện giúp với Cha. Mới đây, khi bác sĩ tiến 
hành quy trình gây mê và xác định vị trí viên sỏi để mổ 
thì các bác sĩ lại không còn thấy dấu hiệu của viên sạn 
đó nữa, và chị được xuất viện. Sau đó tôi có đưa cô đến 
một cộng đoàn khoảng 200 người để làm chứng cho Cha. 
Đó là lần đầu tiên tôi làm việc này để vinh danh Cha và 
cho nhiều người biết đến Cha. 
 
Tôi mong nhiều người khi nghe câu chuyện của tôi sẽ có 
niềm tin mạnh mẽ hơn nơi Cha. Phải kiên nhẫn, vì có 
nhiều khi mình xin hoài mà chưa được, có thể là theo 
thánh ý Chúa, cứ thành tâm thì Ngài sẽ cho mình điều 
khác, đôi khi còn tốt đẹp hơn điều mình cầu xin. Những 
lúc tôi xin mà chưa được, tôi không nản lòng vì tin Cha 
sẽ giúp điều tốt nhất cho mình. Vì vậy khi cầu nguyện 
mình cũng phải xem điều mình xin có thực sự tốt và khẩn 
thiết chưa, hay đó chỉ là điều mình mong muốn. 
 
Thông Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

“Hãy bước đi và cầu nguyện 
cho mọi người” (tt) 

Ơn Lành      Ông Bà Phương Nguyễn – Vân Phạm  
                                   San Marcos, CA. 

“Tôi cầu khẩn và Cha đã nhận lời” 
 

 
Ông Bà Phương Nguyễn – Vân Phạm. Hình: TBDF. 

Ông Phương Nguyễn: Hồi cuối năm 2019, tôi bị stroke 
nhẹ, Lúc đó có cậu em họ, từng chứng kiến người mẹ bị 
stroke nên khi thấy tôi bị té, cậu ấy liền kêu xe cứu thương 
chở tôi đến bệnh viện lớn ở San Diego. Đầu óc tôi lúc đó 
vẫn tỉnh táo nên liền cầu xin Cha giúp cho mọi sự tốt đẹp.  
 
Khi đến nơi, nhờ họ kịp thời chữa trị thích đáng nên tôi 
thoát mọi di chứng của stroke. Sau 5 ngày tôi  được xuất 
viện, không cần xe lăn mà tự đi được. Đến giờ không có 
dấu hiệu gì cho thấy tôi đã bị stroke. Đầu óc, tay chân, tất 
cả đều bình thường. Bác sĩ nói tôi rất may mắn, nhưng tôi 
biết đây là ơn do lời cầu bầu của Cha Diệp.  
 
Thật ra trước khi bị té chừng 2 tuần, tôi đã thấy những 
biểu hiện như mắt bị hoa, mờ và có xây xẩm mặt mày kéo 
dài chưa tới 1 phút. Khi đó tôi cứ nghĩ mình bị trúng gió 
nhưng không phải, đó là những biểu hiện của tai biến 
mạch máu não. Qua câu chuyện của tôi, ai nghe được hãy 
để ý. Nếu có triệu chứng như vậy thì phải đề phòng ngay.  
 
Tôi biết Cha Diệp cách đây khoảng 3 năm. Trong một lần 
về Việt Nam tôi có xuống Tắc Sậy viếng Cha nhưng lúc đó 
tôi chỉ xin bình an cho gia đình. Vừa rồi nhờ một người bạn 
cho địa chỉ, tôi mới biết có văn phòng Cha ở đây mà đến 
cảm tạ Cha đã kịp thời cứu mạng tôi.  
 
Tôi thấy lòng tin là quan trọng nhất. Có khi nhờ Cha cầu 
nguyện giúp, mình đã được nhiều ơn nhỏ rồi, nhưng mình 
không biết mà cứ mong một điều gì đó to lớn hơn. Vì vậy 
mình phải liên lỉ cầu nguyện và vững lòng cậy trông. Bây 
giờ tôi luôn giữ tấm hình Cha trong người để luôn nhớ và 
cầu nguyện với Cha mỗi ngày.  
 
Trang Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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THÔNG BÁO 
 

 
 
 
 
 
 

oOo 
TV Show ‘ƠN CHA DIỆP’ được phát thường xuyên trên YouTube, Twitter, Facebook, Google Plus, và website: www.tbdf.org.  

 
 

HÌNH ẢNH TRONG THÁNG 
 

 
 
 
 
 
 
 
            

XIN KHẤN QUA PHONE 

 

CÁCH NHẬN TIN TỪ TBDF 
QUA CELL PHONE 

 

TBDF App CẦN DOWNLOAD TÀI LIỆU 
 

Nhân Chứng Ơn Lành 

Khách đến thăm Cha ngày Tết Canh Tý 2020 

 

VP TBDF MỞ CỬA MỖI NGÀY 
9 AM - 6 PM 

 

Xin gọi số 

(714)702 5129 
 

Để lại lời khấn 
sau tiếng beep 

 

THĂM VIẾNG 
XIN KHẤN 

HOÀN TOÀN 
MIỄN PHÍ 

 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) 

 

BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 3, 2020: vào lúc 6:45 PM 
THỨ NĂM, NGÀY 5 THÁNG 3, 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. 

 

KỶ NIỆM NGÀY GIỖ CHA lần thứ 74  
Chủ Nhật 15 tháng 3, 2020 tại TBDF 
Từ 11g đến 12g Nghi Thức Văn Khấn 
Từ 12g trưa đến 5g chiều: Tiệc Giỗ 

 

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