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Từ những ngày đầu năm 2020 đến nay, người dân ở nhiều nơi trên thế giới đã và đang đối diện với những đau khổ, sợ 
hãi trước sự hoành hành của Virus Corona và những hiểm họa chưa có hồi kết của nó. Ngày 11 tháng 3 vừa qua, tổ chức 
y tế toàn cầu đã chính thức công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Rất nhiều tổ chức tôn giáo và đoàn thể ở nhiều nơi 
đã hạn chế việc tụ họp đông người để tránh dịch bệnh lây lan. Cũng chính vì vậy mà hội TBDF đã quyết định hủy bỏ việc 
tổ chức Giỗ Cha vào ngày 15 tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, nghi thức văn khấn và dâng hương đã được một số anh chị 
em thiện nguyện viên cùng ban điều hành TBDF thực hiện. Chương trình này sau đó đã được phát trên Youtube để bất 
cứ ai yêu mến Cha đều có thể dâng ‘nén hương lòng’ lên người Cha thân yêu. 

 (xem tiếp trang 3) 

 

 

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

SỐ 98 
THÁNG TƯ 

2020 
Kính Biếu 

 

     ĐỂ ÂN PHÚC CHA ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI 
 

CẦU CHO NHỮNG 
LINH HỒN ĐÃ QUA 

ĐỜI THÁNG 4 
(xem trang 4,5) 

 

CẦU NGUYỆN VÀ  
TẠ ƠN 

(xem trang 6,7,8) 

Câu chuyện ơn lành: 
 

XEM ‘ƠN CHA DIỆP’ 
TÔI BIẾT ĐẾN CHA 

(Xem trang 5) 
 

ƠN CHA MÃI KHÔNG RỜI 
(Xem trang 9,10) 

 
GIA ĐÌNH TÔI THỌ ƠN 

CHA 
(Xem trang 10) 

 
FACEBOOK ĐƯA CHA 

ĐẾN VỚI TÔI 
(Xem trang 10) 

 
 
 
 

TRONG SỐ NÀY Tường Thuật Nghi Thức Văn Khấn ngày Giỗ Cha TBD lần thứ 74 
Tại VP Truong Buu Diep Foundation (TBDF) ngày 12 tháng 3 năm 2020. 

 
Theo thông lệ, hàng năm cứ đến ngày Giỗ Cha, TBDF tổ chức nghi thức Văn Khấn 
để tưởng nhớ đến công đức người Cha hiền Phanxico Trương Bửu Diệp theo truyền 
thống người Việt Nam. Kể từ Giỗ Cha lần thứ 66 (2012) đến nay, TBDF đã tổ chức 
8 lần với hàng ngàn khách tham dự. 
 
Năm nay, mặc dù Hội đã dự định tổ chức vào ngày CN 15 tháng 3, 2020 nhưng do 
tình hình dịch cúm corona, TBDF đã thông báo hủy bỏ để tránh tập trung đông 
đảo, bảo vệ sức khỏe của mọi người. Thay vào đó, Văn Khấn Giỗ Cha năm nay chỉ 
thực hiện để thu hình và phát trên Youtube để mọi người vẫn có thể ở nhà theo 
dõi và hiệp thông. (Xem tiếp trang 2) 

                            

Văn Khấn Giỗ Cha 2020 _ Thiện Nguyện Viên TBDF thực hiện. 
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.. và phần Ba: Kính Nhớ Cuộc Khổ Nạn nói lên tâm tình 
biết ơn của những người yêu mến và chịu ơn Cha. Bài văn 
tế kết thúc với nghi thức Cúc Cung Tứ Bái.  
 

 
 
Sau văn khấn, Ban Nghi thức trình bày thật cảm động và hào 
hùng với bài hát Chết Vì Giê-su của nhạc sĩ Trần Xuân 
Long, ca ngợi các Thánh Tử Đạo VN.  
 

 
Ban Hợp Ca sau đó được thêm các giọng nữ cùng đồng ca 
bài Cha Diệp Chứng Nhân của tác giả Đinh Vũ để nói lên 
tâm tình tạ ơn: “Cám ơn Cha, đã không chối từ lời con xin. 
Cám ơn Cha vì đời con đã có Cha nâng đỡ ủi an”. 
 

 
 
Nghi thức Văn Khấn Giỗ Cha lần thứ 74 được chấm dứt với 
màn hợp ca Lời Kinh Tạ Ơn, trích trong Trường Ca TBD, 
một tác phẩm hợp xướng, gồm 3 chương: Ngôi Sao Tắc Sậy, 
Mùa Gặt Mới, và Hồng Ân Thiên Chúa, để ca ngợi công đức 

Tường thuật nghi thức văn khấn.. (tiếp trang 1) 
 
Đúng 7g tối ngày 12 tháng 3, 2020, dù trời còn mưa lác 
đác, nhưng các anh chị Thiện Nguyện Viên trong Ban Nghi 
Thức đã hiện diện đầy đủ với trang phục cổ truyền khăn 
đóng áo dài, và sẵn sàng chờ đến giờ tiến hành nghi thức 
mà các anh đã tập luyện thuần thục từ mấy hôm trước. 
 

 
 
Ban Nghi Thức đi theo đoàn từ bên ngoài tiến vào Nhà 
Nguyện. Nhóm dẫn đầu là các anh Huân Vũ, Thông 
Nguyễn, Trần Ngọc, và Phùng Hoàn trong Ban Truyền 
Thông, phụ trách âm thanh, ánh sáng, thu âm, ghi hình, 
xướng văn. Nhóm tiếp theo trong đoàn là ô. Triệu Bang, 
và ô. John Nguyễn trong ban Cố Vấn TBDF. Hàng tiếp theo 
là nhóm phụ trách trống chiêng là 2 cháu Kenneth Phùng, 
6 tuổi, và Timothy Trương, 6 tuổi, và hai ô. Tony Phạm và 
Paul Hà. Tiếp theo đó là Ban Phụ Tế bao gồm:  Ô. An 
Dương, ô. Phan Lê, ô. Tánh Nguyễn, ô. Bảo Nguyễn, ô. 
Tới Nguyễn, ô. Thoan Nguyễn, ô. Thắng Nguyễn, ô. An 
Nguyễn, ô. Lâm Trương, ô. Trung Thành, ô. Triệu Thành. 
Hàng cuối cùng là hai ông Phó Tế Toàn Vũ, Trọng Hoàng, 
và ô. Chánh Tế Huy Nguyễn. 
 

 
 
Sau phần thắp đèn hương án, dâng sớ, dâng hương là 
phần đọc văn tế. Với gần một ngàn chữ trong sớ bao gồm 
3 phần, phần Một Sống Chết Vì Đoàn Chiên mô tả 
tóm lược tiểu sử và công đức Cha TBD, phần Hai Ngày 
Cuối Đời tóm tắt biến cố vào ngày Cha Diệp tử đạo, .. 
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Và cũng trong thời gian qua, văn phòng TBDF nhận được ngày càng nhiều lời khấn nguyện xin Cha Diệp cầu bầu cùng 
Đấng tối cao giúp cho đại nạn chóng qua, thế giới an bình. Qua đó cho thấy, khi con người lâm vào hoàn cảnh bế tắc, nhìn 
thấy hiểm nguy và cái chết cận kề thì niềm tin ‘tâm linh’ lại càng trở nên khẩn thiết. Cũng vì lẽ đó mà Cha Diệp ngày càng 
trở thành chỗ dựa và niềm hy vọng cho rất nhiều người biết chạy đến kêu cầu cùng Cha.  
 
Câu hỏi tiếp theo được đặt ra là: “Tôi làm gì để nhận được ơn?” Câu trả lời có thể nằm trong một câu nói: ”Hãy cầu nguyện 
cho những gì tốt nhất và chuẩn bị cho những gì xấu nhất!” Rất nhiều nhân chứng của chương trình Ơn Cha Diệp cũng đã 
tâm sự, khi họ có nguyện làm việc lành này, việc tốt kia khi cầu xin thì đều được Cha nhận lời. Và cũng rất nhiều người 
chia sẻ rằng họ đã được ơn bình an và mạnh mẽ hơn khi trải qua những biến cố đau thương. 
Nguyện xin Ơn Trên qua lời cầu bầu của Cha Diệp, cho thế giới sớm thoát khỏi cơn hiểm nguy, và cho từng người trong 
chúng con khi được Cha an ủi: ”Con có sợ không?” đều bình tĩnh, can trường trả lời:”Thưa Cha, con không sợ!”. 
 
Trích đoạn Văn Tế Giỗ Cha lần thứ 74 (12 tháng 3 năm 2020)  
 

…Tháng ba khí trời nóng bức, đường khô đất nẻ 
Ma cường quyền đắc thế sinh hùng uy, cửa quỷ thênh thang trên miền Tắc Sậy! 
Súng ống, gươm đai, xà beng chĩa dùi. Lùa bắt giáo dân, lương giáo trên trăm. 

Nhốt chung tại lẫm lúa, rơm khô chất chung quanh. 
Không khí chết chóc như bao trùm. Người già, thanh niên sợ hãi, đàn bà trẻ con bật khóc. 

Ngồi giữa giáo dân, Cha Diệp an ủi, ban phép giải tội lòng lành. 
Nước cho con nhỏ khát. Nước rửa tội cho vài người lương. 

Ðến từng người từng gia đình, Cha an ủi: “Con có sợ không?” 
Lương thiện chất phác, nhưng cương quyết, can đảm, bình tĩnh. Lẫm lúa trở nên lẫm liệt:  

“Thưa Cha, con không sợ!” 
… Xin Cha cho chúng con lòng phó thác đơn sơ, khiêm tốn,  

trợ giúp chúng con trong mọi cơn thử thách và đặc biệt trong giờ lâm tử. 
Khi toàn thân con rách nát, trái tim con rã rời, qua lời Cha cầu bầu, lòng từ bi thương xót Chúa rộng mở để 

cứu chuộc và đem chúng con, dưới sự bao bọc của Cha, tới cõi trường sinh cứu rỗi muôn đời… 
 

Bút lục: Huy Nguyễn 
                               Hiệu đính: John Nguyễn 

 
 
 
 
 
 

ĐỂ ÂN PHÚC CHA ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI (tt) 
 

Tường thuật nghi thức văn khấn.. (tiếp trang 2) 
 
..của Cha TBD từ khi còn sống đến lúc tử đạo, và lời cầu 
bầu linh thiêng của Cha. 40 thiện nguyện viên TBDF đã 
thắp nhang nhân ngày Giỗ Cha trước khi ra về. 

 

 
 
Những người bận rộn nhất trong dịp Giỗ năm nay là Ban 
Truyền Thông TBDF, chịu trách nhiệm đưa những thước 
phim Văn Khấn Giỗ Cha năm 2020 lên Youtube để mọi người 
trên toàn thế giới nhớ về Ngày giỗ Cha ngay tại nhà. 

TBDF 
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 CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT HÌNH NGƯỜI THÂN TRONG NHÀ CẦU NGUYỆN TBDF 
 

XIN CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI QUA ĐỜI TRONG THÁNG TƯ 
 

Ông Ynhaxiô 
VÕ ĐẸP 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày: 1-04-1977 

 

Bà Maria 
VÕ THỊ CHẨNG 
Sinh năm: 1924 

Mất ngày: 1-04-1961 
 

Ông Phaolo 
HOÀNG MAI 

Sinh năm: 1924 
Mất ngày: 2-04-2019 

 
 

Ông Phanxico  
TÔ CHƯƠNG 

Sinh năm: 1954 
Mất ngày: 3-04-2006 

 

Ông Phaolo 
ĐINH AN 

Sinh năm: 1954 
Mất ngày: 5-04-2016 

 

Ông Giuse 
NGUYỄN THÁNG 

Sinh năm: 1981 
Mất ngày: 5-04-2016 

 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ TƠ 

Sinh năm: 1920 
Mất ngày: 5-04-2018 

 
 

Ông Phaolo 
NGUYỄN THUẬN 

Sinh năm: 1907 
Mất ngày: 7-04-1977 

 
  

Ông  
NGUYỄN ĐẶNG KHÔI KEVIN 

Sinh năm: 1957 
Mất ngày: 8-04-2016 

 
 

Ông Micae 
NGUYỄN PHÚ XUÂN 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày: 9-04-2010 

 

Bà Maria 
VÕ THỊ CHƯỜNG 

Sinh năm: 1929 
Mất ngày: 9-04-2008 

 
 

Ông Phaolô 
VÕ ANH DŨNG 
Sinh năm: 1947 

Mất ngày: 10-04-2017 
 
 

Bà Maria  
NGUYỄN KHIẾU 
Sinh năm: 1938 

Mất ngày: 10-04-2010 
 

 

Bà Anna 
NGUYỄN THỊ RẪY 

Sinh năm: 1936 
Mất ngày: 10-04-2019 

 

Ông Gioan 
VŨ ĐÌNH CƯỜNG 

Sinh năm: 1932 
Mất ngày: 11-04-1991 

 
 

Ông Phero 
NICE NGUYỄN 
Sinh năm: 1956 

Mất ngày: 16-04-2013 
 
 

 

Bà Maria 
TRẦN XUÂN 

Sinh năm: 1935 
Mất ngày: 16-04-2016 

 
 

Ông Giuse 
CHÂU TƯỜNG 
Sinh năm: 1905 

Mất ngày: 17-04-1972 
 

Em 
TRẦN THỊ LÊ VÂN 

Sinh năm: 1954 
Mất ngày: 17-04-1971 

 
 

Ông 
NGUYỄN VĂN SƯƠNG 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày: 17-04-2016 

 

Em Giuse 
DƯƠNG ĐOÃN TRÍ 

Sinh năm: 1982 
Mất ngày: 18-04-1999 

 
 

Bà Anna 
PHẠM THỊ HUỆ  
Sinh năm: 1945 

Mất ngày: 20-04-2011 
 

 
Ông Giuse 

NGUYỄN VĂN ĐỘ 
Sinh năm: 1946 

Mất ngày: 21-04-2016 
 

 

Ông  
NGUYỄN VĂN LỘ 

Sinh năm: 1942 
Mất ngày: 21-04-2018 

 
 

Ông Phaolo 
NGUYỄN THÀNH TÂM 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày: 22-04-1996 

 
 

Bà Martina 
NGUYỄN XỨNG 
Sinh năm: 1914 

Mất ngày: 24-04-2013 
 

 
Ông Phero 

NGUYỄN VĂN LÀNH 
Sinh năm: 1957 

Mất ngày: 24-04-1994 
 

 

Ông Giuse 
NGUYỄN THIỆU 
Sinh năm: 1923 

Mất ngày: 25-04-1976 
 

 

Ông 
HỨA HIỀN 

Sinh năm: 1921 
Mất ngày: 26-04-2004 

 
 

Bà Maria 
HOÀNG THỊ PHÁT 

Sinh năm: 1939 
Mất ngày: 26-04-1975 

 
 

Ông Giuse 
VŨ CÂN 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày: 19-04-2013 

 
 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ CÚC 

Sinh năm: 1928 
Mất ngày: 5-04-2001 
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 XIN CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI QUA ĐỜI TRONG THÁNG TƯ (tt) 
 

Ông Phero 
TRẦN VĂN ĐÀI 
Sinh năm: 1940 

Mất ngày: 27-04-2016 
 

 

Ông Phanxico 
VŨ HÙNG 

Sinh năm: 1951 
Mất ngày: 27-04-2016 

 
 

Ông Giuse 
PHẠM ĐÌNH SÀO 

Sinh năm: 1932 
Mất ngày: 28-04-1978 

 
 Ông Tô-ma 

NGUYỄN THẮNG 
Sinh năm: 1938 

Mất ngày: 30-04-1975 
 

 

Ông Giuse 
NGUYỄN NGỌC SÁU 

Sinh năm: 1928 
Mất ngày: 30-04-2012 

 
 

Bà Maria 
TRẦN KIM LIÊN 
Sinh năm: 1923 

Mất ngày: 30-04-2012 
 

 

Ông Giuse 
LÊ VĂN THƯỞNG 

Sinh năm: 1912 
Mất ngày: 30-04-1981 

 
 

  Ơn Lành                       

  
  

Không để ý đến, được một lúc khoảng 10 phút sau, tôi sờ và bóp vào tay thì thấy không còn đau hay nhức nữa. Tôi mừng 
thầm tạ ơn Cha đã chữa cho tôi. Từ đó tôi bắt đầu tin Cha hơn và khấn Cha mỗi buổi sáng cũng như tối. Tôi thầm ước và 
khấn hứa với Cha: ”Cha thương độ con và gia đình, cho chúng con có sức khỏe để làm ăn. Con hứa có dịp vào một ngày 
gần nhất có thể, con sẽ về Việt Nam xuống viếng mộ Cha và cảm tạ ơn Cha. Tự dưng bạn tôi kêu: ”Mày có muốn về Việt 
Nam xem nhà mới xây không?” Tôi trả lời: ”Tiền đâu mà đi!”, nó nói: ”Về đi tao cho mượn..” làm tôi không ngờ luôn! 
 
Tôi đã có tiền để về Việt Nam và xuống viếng mộ Cha như ước nguyện, cũng như thỉnh hình Cha về bên đây với tôi. Giờ 
lúc nào làm gì tôi cũng khấn Cha. Bạn tôi gặp khó khăn, tôi khuyên khấn Cha, xin Cha và cô ấy cũng được như ước muốn. 
Nói chung chúng tôi nhận được nhiều ơn lắm không kể hết được. Và tôi rất cảm ơn hội TBDF đã có chương trình Ơn Cha 
Diệp để tôi biết và cầu nguyện với Cha. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và chúc hội cũng như chương trình ngày 
một thành công hơn nữa để nhiều người biết và nhận được nhiều ơn từ Cha. Xin cảm tạ!  
 
(Truyện do nhân chứng ơn lành cung cấp-TBDF) 

Hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, nhưng rất tha thiết để nói lên tiếng 
lòng và lời cảm tạ chân thành đến Cha, vì tôi đã nhận được rất nhiều ơn từ Cha. 
 
Tôi là người ngoại đạo, gia đình tôi ở Việt Nam có biết về Cha Diệp nhưng tôi chưa biết 
nhiều về Cha. Khoảng 3 tháng trước, một đêm nọ tự dưng tôi mơ và nói với mẹ rằng: 
”Mẹ hãy tin tưởng Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, ông linh thiêng lắm!” Tôi không hiểu 
tại sao mình lại có giấc mơ này, vì lúc đó tôi đâu có nghĩ hay nghe ai nói gì về Cha đâu. 
Tuy nhiên sau đó, tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu về Cha Diệp và biết được chương trình 
‘Ơn Cha Diệp’ do Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) thực hiện. Tôi đã xem những ơn 
lành mà mọi người chia sẻ mỗi ngày vào lúc rảnh rỗi.  
 
Vì công việc của tôi là bán quán ăn, làm việc nhiều nên tay chân rất hay đau nhức. Trong 
một lần ngồi massage và mở Youtube xem các ơn lành của Cha, tôi khấn: ”Cha ơi, nhà 
con ở Việt Nam vừa làm xong, còn nợ nần mà con đau nhức quá. Cha thương độ cho 
con khỏe tay khỏe chân để còn làm trả nợ, đặng còn lo cho con của con nữa”.  
 Chị Yo Ye Jin và các con.  

“Xem ‘Ơn Cha Diệp’ tôi biết đến Cha!” 
 

Chị Yo Ye Jin – Korea. 
 
 

Ông Giuse  
VŨ VĂN HỒ 

Sinh năm: 1907 
Mất ngày: 27-04-1990 

 

Ông Augustino 
PHẠM VĂN CHÂU 

Sinh năm: 1936 
Mất ngày: 27-04-2017 

 

Bà Anna 
NGUYỄN DƯỢNG 

Sinh năm: 1927 
Mất ngày: 27-04-2013 
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       P. LE – FAYETTEVILLE, NC. 
Cha ơi, cả thế giới đang hoảng loạn sợ hãi vì virus corona 
đang hoành hành. Cầu xin Cha thương xót che chở mọi 
người sớm thoát qua nạn dịch nguy hiểm này. 
 
V. NGUYEN – DENVER, CO. 
Thưa Cha, xin Cha giúp cho việc lấy tiệm của gia đình con 
được suôn sẻ. Xin Cha nâng đỡ cho anh rể con qua được 
cơn bạo bệnh, gia đình bình an. 
  
T. NGUYEN – GREENSBURG, PA. 
Con bị đau nhức xương khớp nhiều năm, mùa lạnh về con 
đau nhức chân tay lắm. Bệnh cao máu và đau bao tử khiến 
con khổ sở, uống thuốc mà không hết. Xin Cha chữa lành. 
 
B. NGUYEN – ALBUQUERQUE, NM. 
Xin Cha cầu nguyện cùng Chúa cho con gái của con được 
hết bệnh, gia đình con được ơn trở lại. Xin chữa lành bệnh 
đau lưng của con. Con xin cảm ơn Cha. 
 
M. LE – HERNDON, VA. 
Lạy Cha nhân từ, xin cho chúng con sớm có con, chồng 
con có việc làm tốt để lo cho gia đình. Xin Cha cho chị dâu 
con sắp đến ngày sanh nở được mẹ tròn con vuông. 
 
H. NGUYEN – CARROLLTON, TX.  
Xin Cha Diệp cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria cho gia đình 
con mọi điều tốt lành, khỏe mạnh và bình an. Xin cho con 
học đạt kết quả tốt và công việc thuận lợi. 
 
T. MY – GAINESVILLE, GA. 
Sắp đến ngày Giỗ Cha, xin Cha phù hộ cho mọi người 
trong gia đình con được ơn trở lại Đạo, chịu đi Lễ, xưng 
tội và rước lễ. Xin Cha cho con ngủ được, không bị đau 
lưng và mạnh khỏe trong tuổi già. 
 
K. NGUYEN – SAN FRANCISCO, CA. 
Thưa Cha, chồng con bị bệnh đau cột sống, bác sĩ nói nếu 
mổ thì 50% bị liệt nên chúng con sợ lắm. Xin Cha cầu bầu 
cùng Chúa chữa lành cho chồng con và giúp cho tiệm con 
được đông khách. 
  
L. LE – BARTLETT, TN. 
Cha ơi gia đình chúng con gặp nhiều khổ nạn, bệnh tật 
ngặt nghèo. Xin Cha độ cho chúng con bớt hoặc qua khỏi 
mọi bệnh tật. Con xin cảm ơn. 
 
C. HOANG – MINERAL BLUFF, GA. 
Lạy Cha, xin Cha cầu cùng Chúa cho con nhiều may mắn 
và vượt qua khó khăn khi làm trại gà. Xin Cha cho bản 
thân con sớm bình phục sức khỏe, gia đình bình an. 
 

     H. PHAM – WILLISTON, ND. 
Cha ơi con đang bị bệnh đau bao tử hành hạ, con mệt mỏi 
quá. Xin Cha thương giúp chữa lành cho con. 
 
G. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa giúp cho các bác sĩ sớm tìm ra 
thuốc để điều trị bệnh nhiễm virut corona cho mọi người. 
Cho 2 con của con trở về Mỹ, vào nước được bình an.  
 
J. NGUYEN – CHANTILLY, VA. 
Xin Cha cho anh chị em trong gia đình con được thuận hòa 
yêu thương nhau. Xin cho con khỏi bệnh đau lưng và chồng 
con khỏi bệnh tiểu đường. Con cảm ơn Cha. 
 
T. CHESTER – MONTGOMERY, AL. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban cho 2 con trai con trong 
quân đội được nhiều sức khỏe, làm việc tốt và sớm bình 
an quay về cùng gia đình. 
 
T. NGUYEN – OMAHA, NE. 
Xin cha thương cho giấy tờ bảo lãnh của con rể được tốt 
đẹp, con gái con về Việt Nam được quay trở về bình an. 
Cho A.N bỏ được thuốc lá và có công việc tốt. Xin Cha cho 
mọi người trong gia đình biết đoàn kết yêu thương nhau. 
 
H. NGUYEN – MASSENA, NY. 
Con xin khấn Cha Diệp cầu cùng Chúa cho ba mẹ con luôn 
mạnh khỏe. Xin Cha chữa lành bệnh và cho con vượt qua 
lần xét nghiệm này. 
  
M. NGO – NEW BRAUNFELS, TX. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa chúc lành, gìn giữ con và gia 
đình được mọi sự bình an. Cầu xin Ngài ban ơn chữa lành 
căn bệnh trong thân xác con và giúp con vượt qua mọi khó 
khăn trong việc điều trị. 
 
J. TRAN – BOUGIVAL, FRANCE. 
Kính xin Cha soi sáng cho bác sĩ tìm ra bệnh và chữa lành 
cho con trai con hết sốt, khỏe mạnh trở lại. Con tạ ơn Cha. 
 
P. NGUYEN – KANSAS CITY, MO. 
Cha ơi con đang bị ung thư ruột già, xin Cha giúp chữa 
lành và cho con mau bình phục. Xin Cha cho con trai P chịu 
khó đi làm, con gái N cho các cháu rửa tội theo đạo. Xin 
Cha cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. 
 
T. TRINH – BALDWIN PARK, CA. 
Xin Cha ban ơn lành cho gia đình con được khỏe mạnh 
bình an. Cho các con của con biết nghe lời, chịu khó học 
hành, không theo bạn bè xấu, bỏ hút thuốc. Con cảm ơn 
Cha. 
 

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. BUI – HOUSTON, TX. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con sớm khỏi mổ chân. 
Cho gia đình con được bình an. Xin cho chồng và con của 
con được khỏi bệnh. Con cảm ơn Cha. 
 
J. NGUYEN – EVERETT, WA. 
Gia đình con cầu xin Cha giúp chữa lành con của con là 
K.N vừa bị mắc bệnh ung thư gan. Xin cho gia đình con 
mọi sự bằng an. Chúng con tạ ơn Cha rất nhiều. 
 
N. PHAM – WICHITA, KS. 
Con xin Cha chữa lành bệnh ung thư phổi và ngực của 
con được khỏi. Xin cho ba con và con được bằng an khỏe 
mạnh, cho ba sống với con. Con van xin Cha thương xót. 
 
C. NGUYEN – SAINT LOUIS, MO. 
Con thành tâm xin Cha cầu cùng Đấng Tối Cao che chở 
giúp gia đình con được an lành bình yên trong cuộc sống 
hàng ngày. Và con trai của con là M được sáng suốt, 
không còn nói nhảm nữa. Kính tạ ơn Cha. 
 
T. PHAN – DOWNING TOWN, PA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa chúc lành, gìn giữ con và gia 
đình được mọi sự bình an. Cầu xin Ngài ban ơn chữa lành 
căn bệnh trong thân xác con và giúp con vượt qua mọi 
khó khăn trong việc điều trị. 
 
L. TRAN – DALLAS, TX. 
Con xin khấn Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria chữa 
lành bệnh cho con. Con bị mất ngủ lâu năm, bệnh bao 
tử, bệnh cao huyết áp rối loạn. Xin Cha giúp con cái con 
biết tin vào Chúa và sống ngay lành.     
 
P. MIELKE – SUITLAND, MD. 
Con xin khấn Cha cho con trai con là K.N, cháu khó nuôi 
bệnh suốt. Xin Cha cất hết bệnh cho cháu khỏe mạnh, 
hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn biết vâng lời cha mẹ.  
 
Q. VU – MIDLOTHIAN, VA. 
Xin Cha cầu cùng Chúa ban phước lành cho gia đình con. 
Cho chúng con nhiều sức khỏe, chồng con có công việc 
tốt, con gái hết bệnh và gặp được người tốt để cùng nhau 
sống đạo. Con tạ ơn Cha.  
 
H. HUYNH – SANFORD, NC. 
Lạy Cha! Xin Cha hãy phù hộ cho con, trong thời gian 
con xạ trị và hóa trị được mọi sự bình an, và có kết quả 
tốt đẹp. Con xin cảm tạ ơn Cha.  
 
J. NGUYEN – MADISON, WI. 
Xin Cha chữa lành thể xác cũng như tâm hồn các con, 
cháu của con. Xin Cha cất hết mọi sự phiền muộn cho 
chúng con. Nhiều lúc con chán nản quá Cha ơi!  
 

    Q. DUONG – SAN DIEGO, CA. 
Con bị tê hai tay, đau hai chân và bướu cổ, xin Cha chữa 
cho con. Xin Cha chữa cho chồng con vết mổ hết đau; cho 
con gái con hết nhức đầu và xanh xao.  
 
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. 
 
K. LE – DENVER, CO. 
Xin Cha cho mẹ con sớm định cư Mỹ, cho tiệm con đông 
khách để con đủ tiền lo cho các con ăn học. Xin Cha 
thương chữa lành bệnh cho con gái con. Con cám ơn Cha. 
 
L. LE – SAN JOSE, CA.  
Kính xin Cha phù hộ cho chồng con là K sớm được thay 
gan, mạnh khỏe để sống cùng gia đình. Con cầu xin Cha. 
 
D. HA – HERTS, UK. 
Con cầu xin Chúa, xin Cha phù hộ cho con thoát căn bệnh 
hiểm nghèo, cho con hết đau tay để còn đi làm. Xin Cha 
giúp con vượt qua mọi khó khăn hiện nay. 
 
L. DUONG – LOWELL, MA. 
Kính thưa Cha, cháu con là D có bệnh về não, xin Cha cầu 
bầu cùng đấng tối cao cho cháu được ơn chữa lành và 
được bình an. Con cảm ơn Cha. 
 
T. NGUYEN – WICHITA, KS. 
Con đang bị bệnh Thyroid, có khối u ở cổ, xin Cha cầu 
nguyện cho con được vượt qua bệnh tật. 
 
T. HUONG – UPPER DARBY, PA. 
Kính xin Cha cầu nguyện cùng Chúa cho chồng của con 
được ơn chữa lành. Anh bị bệnh nặng hết thuốc chữa. Con 
trai của con bị nghiện, bỏ nhiều lần không được, xin Cha 
cho cháu kiên cường vượt qua.  
 
C. TRAN – ODENTON, MD. 
Lạy Cha xin giúp gia đình con hạnh phúc, đoàn kết trở lại. 
Xin Cha giúp con gái con tìm được người bạn đời phù hợp 
và sống hạnh phúc. Con tạ ơn Cha. 
 
H. NGUYEN – PHOENIX, AZ. 
Xin khấn Cha cho gia đình con được mọi sự bình an. Cho 
con qua khỏi bệnh tật hiểm nghèo, giúp chúng con vượt 
qua những khó khăn trong cuộc sống.  
 
T. TRUONG – SAN FRANCISCO, CA. 
Cha ơi, xin Cha bảo vệ gia đình con đang gặp nguy hiểm 
giữa cơn đại dịch. Xin Cha cứu mọi người, cho đại dịch 
chóng qua và con vẫn có việc để 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: 

      H. PHAM – SAN DIEGO, CA. 
Cảm tạ Cha đã gìn giữ con và gia đình vượt qua bao khó 
khăn, cho con sức khỏe chống chọi lại bệnh tật. 
 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Tạ ơn Cha vì tất cả những điều con cầu xin Cha đã nhận 
lời. Con tìm được việc phù hợp, anh con đậu quốc tịch, 
mọi người đều khỏe mạnh và hòa thuận yêu thương nhau. 
 
S. VU – GARLAND, TX.  
Gia đình con đã được mọi sự suôn sẻ, công việc tốt đẹp, 
ba mẹ đến Mỹ bình an. Chúng con xin đa tạ  Cha. 
 
L. NGUYEN – FREMONT, CA 
Tạ ơn Cha cầu cùng Chúa cho bố mẹ con hết bệnh. Gia 
đình con được bình an trong tình yêu thương của Ngài. 
 
T. LUU – SAN JOSE, CA.  
Con và 2 cháu được mọi sự bình an, ổn định cuộc sống, 
con gái học cao đẳng. Chúng con tạ ơn Cha rất nhiều. 
 
H. NGUYEN – LOUIS, MO. 
Mỗi khi đau yếu hay gặp khó khăn, chúng con cầu xin thì 
đều được Cha nhận lời. Các con các cháu luôn được bằng 
an mạnh khỏe, gia đình con cảm ơn Cha rất nhiều. 
 
Q. VU – MIDLOTHIAN, VA.  
Cảm ơn Cha đã cho chồng con bình an trong lần soi ruột 
vừa rồi. Con gái con từ Spain về Mỹ an toàn. Con đã hết 
bệnh mất ngủ, gia đình được mọi sự bình an.  
 
T. QUYNH – MOUNT LAUREL, NJ. 
Con xin cảm tạ Cha đã giúp con thi được bằng lái xe và 
bằng nail, cho con trai của con là P biết tu chí làm ăn. 
  
Y. TRAN – TORRANCE, CA. 
Chồng con đã phẫu thuật mắt thành công và đang dần 
hồi phục, chúng con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
T. TRAN  – TAMPA, FL 
Tạ ơn Cha! Bao tử con đã đỡ đau, xương lưng của con đã 
bớt đau. Gia đình con được hạnh phúc, bình an. 
 
T. DANG – MOUNT PLEASANT, SC 
Cảm ơn Cha đã luôn bên cạnh cầu bầu cho chúng con có 
được ngày hôm nay. Từ khi qua Mỹ đến nay, gia đình con 
nhận được rất nhiều may mắn. 
 
J. DINH – LYNNWOOD, WA. 
Cha kính yêu, tạ ơn Cha đã giúp con đã thoát được căn 
bệnh ung thư và có cuộc sống an lành. Những gì con xin 
cho mọi người cũng đều được Cha chuyển cầu.  
 

       L. NGUYEN – WEST CHESTER, OH. 
Con ngàn lần cảm tạ Cha đã cầu cùng Chúa che chở gia 
đình con thoát cơn nguy hiểm giữa ranh giới sinh tử. Hồng 
ân to lớn này chúng con mãi không quên. 
 
B. NGUYEN – ALBANY, NY. 
Cảm ơn Cha đã cho việc làm ăn của chúng con tốt đẹp, 2 
gia đình bên chồng con định cư Mỹ được bình an.  
 
T. CHANNA – ODENTON, MD. 
Vợ con đã tìm lại sự tự tin và đi làm trở lại. Con gái con đã 
kiếm được việc phù hợp. Bản thân con đã khỏe hơn rất 
nhiều và hết stress. Chúng con xin tạ ơn Cha. 
 
H. TRAN – HOUSTON, TX 
Cảm ơn Cha đã nhận lời con xin, giúp con từng bước vượt 
qua mọi khó khăn, lo lắng và cho con được nhiều may mắn. 
 
A. PHAN – SAN DIEGO, CA. 
Con đã tìm được nhà như ý nguyện. Các con của con đã có 
công việc phù hợp, ổn định. Chúng con cảm ơn Cha. 
 
V. NGUYEN – DENVER, CO. 
Cảm ơn Cha giúp con mua được tiệm, em con qua được cơn 
bạo bệnh và mọi người được bình an.  
 
C. PHAM – MACON, GA 
Ca mổ của chồng con đã có kết quả tốt đẹp, gia đình con 
được nhiều may mắn. Con xin tạ ơn Cha. 
 
M. LE – HERNDON, VA. 
Cảm ơn Cha đã cầu cùng Chúa cho chúng con mọi sự tốt 
lành, vượt qua mọi khó khăn của việc kiện tụng vừa qua. 
 
H. LOAN – NEW PORT RICHEY, FL 
Con xin dâng Cha lời cảm ơn chân thành vì gìn giữ gia đình 
con trong thời gian qua. Giúp chúng con an toàn vượt qua 
mọi bệnh tật và khó khăn. 
 
D. RIVAS – CARROLLTON, TX. 
Cảm tạ Cha đã phù hộ gia đình con bình yên. Cháu K giải 
phẫu xương sống được an toàn tốt đẹp rồi Cha ơi.  
 
D. LE – NEW ORLEANS, LA. 
Con vào được College theo đúng chuyên ngành phù hợp, 
đã hòa nhập được môi trường mới và gặp những người bạn 
tốt. Con vui và hạnh phúc lắm. Tạ ơn Cha. 
 
L. KIM – LEWISVILLE, TX. 
Cảm ơn Cha giúp con trai con tìm được việc tốt không phải 
làm đêm, con dâu có thai bé trai đúng như con nguyện xin, 
con vui lắm Cha ơi!  
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Anh chị Thông Nguyễn & Vũ Tuyền - Hình: TBDF. 

 

Ơn Lành  Anh chị Thông Nguyễn & Vũ Tuyền  – Garden Grove, California. 

“Ơn Cha mãi không rời” 
 

 

Thông Nguyễn: Gia đình tôi đã nhận được rất nhiều ơn 
lành Cha Diệp, trong đó có một ơn đặc biệt tôi xin Cha lần 
đầu tiên và ơn này vẫn còn tiếp tục mãi đến hôm nay. 
 
Đó là năm 2012, bạn bè rủ tôi đi xuống thăm mộ Cha Diệp  
ở Tắc Sậy, Việt Nam. Lúc đó, tôi đơn thuần chỉ xem là 
chuyến đi chơi vì tôi chưa biết nhiều về Cha và cũng chưa 
có điều gì để cầu xin. Đang chuẩn bị cho chuyến đi, có 
điều gì đó thôi thúc nên tôi lên mạng tìm xem tiểu sử và 
ơn lành Cha Diệp. Khi thấy Cha hy sinh mạng sống mình 
cho mọi người, lòng tôi bỗng dâng lên một niềm kính mến 
Cha dạt dào. Từ đó, tôi bắt đầu tâm sự những chuyện vui 
buồn với Cha. Có một lần, đang cô đơn lái xe trên đường, 
tôi chợt nghĩ: “Cha ơi, giờ con chưa yêu ai, nhưng nếu sau 
này có người đến với con, xin Cha cho chúng con sống hòa 
hợp hạnh phúc, chứ đừng mang lại đau khổ cho nhau”. 
Mình buồn thì thủ thỉ với Cha lúc đó cho nhẹ lòng rồi cũng 
quên đi. Ngày xuống mộ Cha, tôi chỉ xin bình an và công 
việc tốt đẹp cho mọi người trong đoàn. 
 
Cho đến một hôm, tình cờ tôi gặp Tuyền, sau này là vợ 
tôi, tại sân cầu lông mà tôi hay tập. Cảm mến nhau vì tính 
nết và cùng chung quan điểm, lý tưởng sống, chúng tôi 
ngày càng gắn bó hơn trong ơn Chúa tình Cha. Yêu nhau 
được 2 năm, tôi tạm biệt nàng, sang Mỹ đoàn tụ cùng gia 
đình, để lại những lời hẹn ước và mang theo những lo âu 
về việc bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới ở một nơi 
mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến. 
 
Đặt chân đến Mỹ, khi tôi còn đang hoàn toàn mơ hồ và 
chưa định hướng được điều gì, thì may mắn thay tôi biết 
được phòng cầu nguyện với Cha Diệp. Tôi liền tìm đến như 
tìm một người thân thuộc mà tôi không nghĩ rằng có thể 
gặp lại ở một nơi xa lạ này. 

Được trút bầu tâm sự với Cha, lòng tôi vui sướng và tràn 
ngập bình an. Tôi ra về với niềm tin mạnh mẽ rằng Cha sẽ 
soi sáng và nâng đỡ tôi trong mọi sự. Và đúng như vậy, rất 
nhanh sau đó tôi thi đậu bằng lái xe, tìm được việc làm, về 
Việt Nam làm đám cưới, và làm thủ thủ tục bảo lãnh, mọi 
việc đều diễn ra suôn sẻ. Hơn thế nữa, những khó khăn 
trong việc có em bé và khi sanh nở của vợ tôi đều đã được 
giải quyết một cách tốt đẹp với sự trợ giúp của Cha.  
 
Tôi nghĩ rằng cơ duyên cho chúng tôi đến với nhau, nhưng 
để cùng vượt qua nhiều trở ngại và sống gắn bó hạnh phúc 
với nhau cho đến bây giờ, tôi tin tất cả đều là nhờ ơn Cha. 
 
Tuyền Vũ: Trước đây tôi chỉ biết cầu nguyện với Chúa và 
Mẹ Maria. Từ khi được ơn Cha, tôi như có thêm một nguồn 
cậy trông. Khi qua Mỹ được 6 tháng, buổi chiều nọ tôi bị đau 
ở vị trí dạ dày. Cơn đau ngày càng nặng kèm theo ói mửa 
nên tôi liền được chồng đưa đi cấp cứu. Bác sĩ sau khi khám 
chỉ nói cần theo dõi thêm mà không chữa trị hay thuốc men 
gì. Nhiều giờ trôi qua, tôi vẫn đau, lại vừa mệt và lo lắng cho 
con. Tôi và chồng chỉ biết khẩn xin Cha Diệp rồi thiếp đi lúc 
nào không biết. Một lúc sau tỉnh dậy, cơn đau tự nhiên tan 
biến, chúng tôi đã xin về trong sự ngạc nhiên của các bác sĩ 
ở đó. 
 
6 tháng sau, tôi về Việt Nam thăm gia đình thì lại bị đau và 
ói như trước. Lần này bác sĩ cho biết tôi đã có thai bé thứ 
hai được 2 tháng, đồng thời chuẩn đoán tôi bị đau ruột thừa 
và cần phải mổ ngay nếu cơn đau nặng hơn. Tôi lo lắm nên 
vừa cầu xin Chúa, Mẹ Maria và vừa xin Cha Diệp: "Cha ơi, 
xin Cha thương cho con khỏi phải mổ lần này, để đến khi 
sanh em bé xong con sẽ ngoan ngoãn đi mổ ngay…"  Và quả 
thật cơn đau một lần nữa tan biến hẳn. Đến khi tôi sanh em 
bé được đúng 1 tháng, cơn đau ruột thừa trở lại, tôi không 
dám cầu xin nữa mà đi mổ ngay. Từ đó đến nay, tôi khỏe 
mạnh bình thường trong tình yêu của Chúa và Cha. 
 
Thông Nguyễn: Ba tôi cũng đã được ơn Cha cứu mạng.  
Cuối năm 2018, ba tôi bị cơn ho khan kéo dài cả tuần, tình 
hình ngày càng tệ khi kèm theo chứng tức ngực và khó thở. 
Dù bệnh trở nặng, nhưng ba không muốn đi bác sĩ vì ông cứ 
nghĩ mình bị cảm lạnh thông thường. Đến đêm, mọi thứ trở 
nên tệ hơn vì ông không thở được, phải vừa ngồi vừa ngủ vì 
cứ nằm xuống là ho không dứt. Gia đình thuyết phục mãi  
nhưng ông vẫn không chịu vào bệnh viện vì ông cho rằng 
mình chịu đựng được và khuya rồi không muốn làm phiền 
ai. Lúc ấy, tự nhiên linh tính mách bảo trong đêm sẽ có 
chuyện chẳng lành, tôi sực nhớ và cầu xin Cha: “Cha ơi, xin 
Cha thương gìn giữ hồn xác ba con cho đến sáng, để con 

     ể        
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Ơn Lành       

 
 

  

Ơn Lành       

 
 
 

Đêm lễ Tạ Ơn 2019, sau bữa tiệc vui, khi cả nhà đang 
chuyện trò vui vẻ thì má tôi bỗng nhiên ho ra máu rồi gục 
xuống. Lượng máu ói ra ước bằng 2 ly nước dùng trong 
party, khiến mọi người hết sức lo sợ và nghĩ rằng mẹ sẽ 
không qua khỏi. Chúng tôi liền gọi xe cứu thương đưa bà 
đi cấp cứu. Trong khi cả nhà còn đang bối rối, tôi sực nhớ 
tới Cha Trương Bửu Diệp, nên tôi liền khẩn thiết xin Cha 
bảo vệ mẹ tôi. 
 
Bác sĩ nói bà lớn tuổi, phổi rất yếu nên cần tịnh dưỡng 
một thời gian. Nhưng không ngờ bà hồi phục rất nhanh 
và được xuất viện chỉ sau 4 ngày điều trị. Ai cũng nói mẹ 
may mắn, riêng tôi biết chính Cha Diệp đã giúp mẹ tôi.  
 
Cách đây 6 năm, ba tôi bị liệt vì tai biến của bệnh tiểu 
đường. Thương ba, tôi đã cầu xin Cha cho ba tôi gặp thầy 
gặp thuốc và cho tôi cơ hội để trả hiếu cho ba. Ông nằm 
liệt được hơn 1 tháng thì có người chỉ tôi chỗ châm cứu. 
Vị lương y này nói nếu ba tôi đi gặp ông đủ 9 lần thì sẽ 
bình phục. Quả thật, đến lần thứ 9 thì ba tôi khỏe hẳn. 
Bây đi ông đứng bình thường như chưa từng bị tai biến.  
 
Tôi biết Cha Diệp khi thấy có rất nhiều lời cảm tạ Cha 
được in trên báo. Sau khi tìm hiểu nhiều, tôi đã tin và cầu 
nguyện với Cha. Sau lần má tôi được Cha cứu, tôi đã 
nguyện và ao ước sẽ về tận mộ Cha ở Việt Nam để tạ ơn. 
May sao có người chỉ tôi văn phòng Cha bên California, 
nên hôm nay tôi như được toại nguyện. Được vào phòng 
cầu nguyện, nhìn thấy Cha, tôi có cảm giác Cha đang cười 
thật tươi khi thấy tôi tới. 
 
Mỗi người có một niềm tin. Tôi nghĩ khi mình cầu nguyện 
thì điều cần nhất là mình phải có niềm tin. Nếu xin hoài 
mà không được thì…xin tiếp, đừng có nản. Ngoài ra còn 
phải xem mình ‘có phước có phần’ hay không nữa. 

 
(Thùy Trần _ ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 
 
 

Anh Hoan Phạm – Portland, OR. 
 

“Gia đình tôi thọ ơn Cha” 
 
 
                                      

     
 

 

GĐ. Chị Thùy Nguyễn – Sài Gòn, Việt Nam. 
 “Facebook đưa Cha đến với tôi” 

 

  

 

Quả thật Cha đã gìn giữ ba tôi đến sáng và ông chịu vô nhà 
thương. Bác sĩ cho biết ông may mắn chưa chết khi bị nhồi 
máu cơ tim. Cholesterol làm nghẽn 5 động mạch tim và van 
tim cũng bị hở, cần phẫu thuật bắc cầu chỗ bị nghẽn và thay 
van tim nhân tạo. Gia đình tôi đã liên lỉ cầu xin Cha. Cuối 
cùng một bác sĩ nổi tiếng đã phẫu thuật và sửa van tim cho 
ba thành công, không thay van tim nhân tạo nữa. Ba bình 
phục nhanh chóng và khỏe mạnh cho đến bây giờ. 
 
Mỗi khi nhìn lại, tôi đều thấy ơn Cha luôn đổ tràn. Ngoài việc 
phải có lòng tin và trông cậy khi khấn xin, tôi luôn nguyện  
gắng cộng tác với Cha. Ví như khi xin cho gia đình hạnh phúc, 
tôi luôn gắng cải đổi bản thân mình. Cũng như ai đó, khi xin 
cho học giỏi và thi đậu thì cũng phải văn ơn võ luyện vậy.   
 
(Huân Nguyễn _ ghi theo lời kể của nhân chứng) 

“Ơn Cha mãi không rời (tt)” 
 

Tôi tên Thủy, hiện đang sinh sống 
ở Việt Nam. Mặc dù đã nghe danh 
Cha Diệp từ lâu nhưng chỉ đến khi 
một người bạn cho tôi xem trang 
Facebook của Cha Diệp thì tôi mới 
bắt đầu biết về Cha. 
 
Nhờ ơn Cha, chúng tôi đã vượt qua 
mọi khó khăn trong năm qua và có 
được như ngày hôm nay. Vì vậy 
hôm nay tôi xin chia xẻ những ơn 
nhận được để làm chứng cho Cha. 
    
 Ơn thứ nhất: Khi tôi có thai lần hai, cách bé đầu có 1 tuổi 

mà tôi lại sinh mổ nên rất nguy hiểm. Nhiều người khuyên 
tôi nên bỏ thai đi, nhưng tôi đã cầu xin Cha bảo vệ cho 2 mẹ 
con được khỏe mạnh, bình an. Và trong suốt 9 tháng 10 ngày 
tôi đã rất khỏe mạnh và cuối cùng được mẹ tròn con vuông. 
  
Ơn thứ hai: Cũng trong lúc có thai bé thứ hai, khi siêu âm 
bác sĩ nói là bé trai. Tôi ước mong có bé gái nên đã cầu xin 
Cha. Đến tháng thứ tám tôi siêu âm lại thì đã là con gái, tôi 
đã khóc và nghĩ đó chính là hồng ân của Cha.   
 
Ơn thứ ba: Chúng tôi mua nhà gặp rất nhiều trục trặc về 
giấy tờ, rồi thiếu hụt tiền sửa chữa nhà, chúng tôi xin Cha thì 
liền có người không quen biết giúp. Đó là Cha giúp rồi còn 
gì! Và còn nhiều ơn khác nữa không thể kể hết. Tôi không 
biết lấy gì đền đáp, chỉ mong Cha sớm được phong thánh và 
ngày càng nhiều người biết đến Cha. Amen! 
  
(Truyện do nhân chứng ơn lành cung cấp _ TBDF) 
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THÔNG BÁO 
 

 
 
 
 
 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

HÌNH ẢNH TRONG THÁNG 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
            
 

 

XIN KHẤN QUA PHONE 
 

CÁCH NHẬN TIN TỪ TBDF 
QUA CELL PHONE 

 

CẦN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

 

Nhân Chứng Ơn Lành 

Dâng Hương Giỗ Cha 
 

Xin gọi số 

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

 

 GỬI ĐẾN SỐ 
797979 

SOẠN TIN NHẮN 
TBDF 

 

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 4, 2020: sẽ được thu và phát 
online, kính mời quý ông bà hiệp thông cầu nguyện. 

Youtube/Truong Buu Diep, hoặc Facebook/Truong Buu Diep 
Quý khách có thể book trước trên Youtube  

để được nhắc khi đến giờ phát hình. 
TV Show ‘ƠN CHA DIỆP’ được phát thường xuyên trên 
YouTube, Twitter, Facebook, Google Plus, và website: 

www.tbdf.org. 

Để đem Cha Diệp đến cho mọi người, TBDF cần tuyển: 
* Người dịch bài: Việt-Anh, Việt-Spanish, Việt-Korean và Việt-
Chinese. 
* 01 nhân viên (part-time/ full-time) viết bản tin, có kinh nghiệm 
về Social media (Facebook, Youtube) 
Giờ làm việc và mức lương theo thỏa thuận.  
Để biết thêm chi tiết, xin email về: info@truongbuudiep.org. 

 
 

Để bảo vệ sức khỏe của quý khách và các TNV, văn phòng 
Trương Bửu Diệp Foundation sẽ tạm đóng cửa 

từ ngày Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020, 
và Buổi Cầu Nguyện tháng 4 chỉ xem trên Online,  

cho đến khi có thông báo mới. 
 

Quý khách ở Nhà vẫn có thể thăm viếng  
và cầu nguyện với Cha qua trang web www.tbdf.org 

Nguyện xin ơn trên, qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp, 
cho thế giới sớm thoát khỏi hiểm nguy của thiên tai, địch họa. 

 

Xin vào www.tbdf.org để: 
👉👉 Thăm viếng online: xin vào "Thăm viếng - Virtual Tours" ở 
cuối trang Home Page. 
👉👉 Gửi lời khấn: Xin ghi danh rồi vào phần Xin Khấn/Cảm Tạ. 
👉👉 Xem buổi cầu nguyện tháng 4 (Thứ Năm, Apr 3, 2020) 
 
Nếu không sử dụng internet, quý khách cũng có thể:  
🙏🙏 Gửi lời khấn qua Phone (714)702-5129.  
🙏🙏 Gửi lời khấn qua thư về 14231 Euclid St Ste E 105. 

http://www.tbdf.org/
http://www.tbdf.org/
mailto:info@truongbuudiep.org
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.tbdf.org/?fbclid%3DIwAR1pXv0RLCOa5FFKrhORzzq3W92CALWhqn8pTYQdwIhgh0agZTscXu-xBbo&h=AT12DYCMmkXKh4jKoGVPEPsd_xU3TTztJczlzZeVnzH8W-bUM9pqt4aD-pIAw8idKPx9YLw_p7WQ7ks1Xt8ke2gGyayV3V4XLLDeur0H_SDOa5uBgkcFWqY1EFmT6WMs8bEIbHsiW8HfmfcLi-mAF3cvVrUtMrwYzC6L25JAbcs3gKeE9_OugsbmJ0kmRs6ps-Vm1PjFBY6yshpAP0a40B3cxbb-8c36qfbxMtyqr6S9ov_ac8k1_uu5ofIRlXCx5Chy_V7mUamPVT4t0M5tYumwAsZ-3utlHPvAwR7Gr3fucf3HKr2Dh6ZacotmVgi9bsmKcL-v3QOSJZpfms49q4rGS52oDrqjXCfYKyxEOt9v9HR8ksys3QeGDi-3iOOoQ2XlTSHSBui6jnavGLGZOV3QrynrC8Eq_rtPglcrSPEn3BhagA7LnNBTpzlqtzpWwpoWy6OnlfMJo4L7UFqi4vVE7HA97cQqCcv-6BhWvnQ8BNYYRz8dNQfD1nvKMQzJnX5aRISgzQ-JDdoaBggf4lWfDtYVRzP39Qz2PYyQKnWoHuiAq88nB0nA3kUo1qR9jQSpkbmd8daMiQWIeAh_D3ubpDIlWITEPyQdWg9Agsuamitu3T1QadgWoq3efpg2xeFlzw
http://www.tbdf.org/?fbclid=IwAR1gjR_N4vB_xiVc8JEdukd-Ezfg0oU4VBYYQLr4BIQbsXmKMp_LliPZUIE
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