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

 

 

 

Số 99 
November, 2020 

Kính Biếu 
 

Năm 2020 đánh dấu một thảm họa của lịch sử thế giới khi dịch bệnh Cororanirus 
lan tràn. Nó không chỉ đe dọa về an toàn sức khỏe mà còn ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến kinh tế. Người bị nhiễm thì chưa có thuốc trị, người khỏe thì mất việc 
làm, mất thu nhập. Cuộc sống bị xáo trộn, việc giao tiếp thân mật như ôm hôn, 
bắt tay không còn nữa, việc tụ họp thờ phượng trở nên khó khăn nếu không muốn 
nói là không thể. 

Trong tình hình đó, TBDF phải tạm đóng cửa từ ngày 16 tháng 3 cho đến tháng 
9, 2020. Những người con yêu mến Cha không thể đến viếng Cha trong suốt nửa 
năm trời. Tất cả sinh hoạt chính của Hội từ Giỗ Cha lần thứ 74, thu nhân chứng 
chia sẻ ơn lành, tổ chức Buổi Cầu Nguyện, đăng Tin Tức Hàng Tuần,.. đều phải 
tạm ngừng hoặc chuyển sang online. 

Tờ báo Ơn Lành phát hành hàng tháng cũng cùng chung số phận. Sau khi phát 
hành Số 98 vào tháng 4, 2020 báo Ơn Lành phải tạm dừng vì không có khách 
thăm viếng thì không có đề tài để viết báo, không có nhân viên làm việc thì không 
thể biên tập, dàn trang, in ấn, phát hành.  

Đến hôm nay, chúng tôi vui mừng khi được mở cửa trở lại đón tiếp khách thăm 
viếng Cha, nhờ đó mới ghi lại những câu chuyện của khách mà làm tiếp tờ báo mà 
mọi người mong đợi.  

  
Hình: Thông Báo của TBDF (Social Media) về ngày đóng cửa (Mar 16), và ngày mở cửa (October, 2020) 
 
Người xưa thường nói, trong cái rủi có cái may. Cái may lớn nhất là nhận ra Cha 
luôn ở bên cạnh để cầu bầu và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người, đặc biệt là 
nhân viên TBDF không ai bị nhiễm bệnh, Cha đã ban bình an đến cho từng gia 
đình trong suốt những ngày dịch bệnh hoành hành, từ tinh thần đến thể chất. Cha 
vẫn luôn hiện diện trong từng lá thư, từng email, từng cuộc gọi mà hội nhận được 
trong thời gian đóng cửa.  

Chúng con xin kính dâng Cha lòng biết ơn chân thành của chúng con trong Mùa 
Tạ Ơn năm nay, vì sau những ngày tháng thử thách cam go, chúng con đã nhận 
ra rằng Cha luôn ở bên cạnh để xua tan những lo âu, sợ hãi, và bất an. Cha đã 
cho chúng con cảm giác yên bình, vững tin, và phó thác. Cảm Ơn Cha.  

TBDF 

 

 

 

 

 Viên Ngọc Quý – BẢO CHÂU-
Trang 2 

 
 

CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG 
NGƯỜI MẤT TRONG THÁNG 11 

-Trang 7- 
 
 

Số 3 Linh Nghiệm 
Trong Phòng Cầu Nguyện  

Trang 3 
 

 

 

NHỮNG LỜI XIN KHẤN VÀ  
CẢM TẠ GỬI ĐẾN TỪ NƠI XA 

-Trang 4-5-6- 
  

TRONG SỐ NÀY 
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Viên Ngọc Quý – BẢO CHÂU 
Mãi đến hôm nay, anh chị Tracy Nguyễn và Sean Vuu mới có thể đưa 
bé Kristine đến để chào Cha Diệp. Bé chính là một ơn lành, là kết quả 
của lời khấn nguyện của anh chị trong gần 2 năm. Trước đây, anh chị 
cưới nhau đã lâu nhưng không có con. Trong suốt 8 năm, anh chị đã 
đi khám ở nhiều phòng khám nhưng không có kết quả. Ngoài ra, anh 
chị cũng đi khấn xin ở rất nhiều nơi, nhưng tháng ngày cứ trôi qua và 
hi vọng của anh chị cũng theo đó mà giảm dần . Anh kể: “chúng tôi 
đã đi rất nhiều nơi nhưng không có kết quả. Gần như có chỗ nào đi 
được, là chúng tôi đã đi hết rồi”. 

Cứ như thế cho đến năm 2016, anh chị mới bắt đầu biết đến Cha 
Trương Bửu Diệp. Dù là gia đình Phật Giáo, nhưng biết Cha hay giúp 
người ngoại đạo nên chị đã đến và thành khẩn cầu xin. Và ơn lành đã 
đến, 2 năm sau anh chị chị đã có tin vui. Khi mang thai bé, chị đã 38 
tuổi nên anh chị lại lo lắng cho thai nhi nên tiếp tục cầu xin cho được 
mẹ tròn con vuông. Cho đến Noel 2018, khi bé Kristine được sinh ra 
khỏe mạnh và kháu khỉnh, thì cả gia đình mới dám tin rằng lời cầu 
xin của mình đã hoàn toàn được Cha nhận lời. Vì vậy, bé còn có tên 
tiếng Việt là Bảo Châu, nghĩa là viên ngọc quý. 

“Chúng tôi đã chờ rất lâu, chỉ đợi đến ngày nhà Cha mở cửa trở lại, 
để có thể đưa bé đến để dâng lên Cha và tạ ơn Cha đã ban cho 
chúng tôi ơn lành này”, anh Sean Vuu chia sẻ. 

Huân Vũ 

 
 

Gia đình Bé Bảo Châu chụp trước hình Cha 
Diệp – 10/11/2020 

 
 

 

 
Mùa dịch Covid-19 khiến văn phòng TBDF phải đóng cửa 
một thời gian dài. Rất nhiều người đã vì nhớ Cha mà 
thường ghé ngang mỗi ngày để thăm dò, hoặc để nhìn Cha 
qua khe cửa cho đỡ nhớ.  
 
Ngay trong ngày đầu tiên khi vp mở cửa trở lại là mọi 
người kịp báo cho nhau để vào thăm Cha.  
 
Bà Nguyễn Thị Búp và gia đình đến thăm Cha. Dù đã 96 
tuổi nhưng bà vẫn giữ được vẻ minh mẫn và khỏe mạnh. 
Vừa bước vào văn phòng, bà đã chắp tay chào Cha và tâm 
sự "Sáng mai là tôi phải về nhà ở Nevada rồi, mấy ngày 
nay sang đây tôi muốn đến thăm Cha lắm mà không được. 
Chiều nay vừa biết nhà Cha mở cửa nên tôi vội chạy đến 
ngay. Được đến thăm Cha hôm nay là tôi mừng lắm rồi, 
cảm ơn Cha". 

Thông Nguyễn 
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Sửa sang lại phòng cầu nguyện Cha Diệp là một mong muốn từ 
rất lâu của ban điều hành TBDF nhưng chưa thực hiện được. Vì 
thế, nhân lúc phải đóng cửa vì Coronavirus thì cũng là lúc thích 
hợp để trang hoàng văn phòng Cha cho đẹp hơn. 

Trở lại thăm Cha, khách thăm viếng có thể dễ dàng cảm nhận 
được những thay đổi lớn trong phòng thờ, khang trang hơn, gọn 
gàng hơn, đơn giản hơn, với các họa tiết trên gỗ cherry gắn liền 
với con số 3, một con số nhiều ý nghĩa trong văn hóa truyền 
thống Việt Nam. 

Bước vào phòng thờ, ấn tượng đầu tiên chính là ba tấm thảm 
trải dài từ cửa vào đến bàn thờ, như ba linh đạo dẫn đưa mọi 
người đến với Cha, đường cho những em nhỏ, đường cho người 
trưởng thành, và đường cho người già; linh đạo cũng là đường 
cho những người Công Giáo, người không tôn giáo, người thuộc 
các tôn giáo khác. Đây cũng là đường cho những người đến bên 
Cha để cầu xin, đường cho người đến tạ ơn, và là đường cho 
người đến tâm tình với Cha... Dù là ai, ở đâu, hay lý do gì đi 
nữa, mọi người đều có thể chọn một con đường phù hợp cho 
mình tìm đến Cha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tượng Cha (ngồi) trên bệ gỗ mới 

Những  tấm màn nhung phủ dưới chân hai tượng 
Cha được thay bằng bệ gỗ cherry với họa tiết 3 
đường viền.   

 

    

Tượng Cha (đứng) trên bệ gỗ mới 

 

3 tấm thảm Linh Đạo 

Bàn Thờ Tổ Tiên bằng gỗ cherry 
với họa tiết 3 đường viền  
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Ông Giuse 
TRẦN THIỆN TÂM 

Sinh năm: 1917 
Mất ngày: 1-11-2014 
 

Bà Maria 
LÊ THỊ HẠT 

Sinh năm: 1924 
Mất ngày: 1-11-2018 

Anh Matthew 
NGUYỄN HỮU CƯỜNG 

Sinh năm: 1981 
Mất ngày: 2-11-2014 

Ông Anrê 
NGUYỄN VĂN CHÍNH 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày: 2-11-2018 

 

Bà Ana 
NGUYỄN THỊ NHUẬN 

Sinh năm: 1935 
Mất ngày: 3-11-2008 

Ông Phaolo 
ĐINH VĂN HÓA 
Sinh năm: 1920 

Mất ngày: 4-11-2019 
 

Bà Maria 
HOÀNG THỊ BẤC 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày: 5-11-2000 

Ông Dominico 
TRẦN MỪNG 

Sinh năm: 1946 
Mất ngày: 6-11-1994 

 

Ông Phero 
VŨ XUÂN ĐÀI 
Sinh năm: 1907 

Mất ngày: 6-11-1978 
 

Bà Teresa 
PHẠM THỊ LAN 
Sinh năm: 1926 

Mất ngày: 6-11-1997 

Ông Gioan 
ĐÀO VĂN QUÝ 
Sinh năm: 1926 

Mất ngày: 8-11-2012 
 

Bà Maria 
NANCY DUNG ROBBINS 

Sinh năm: 1944 
Mất ngày: 9-11-1991 

Bà Ana 
NGUYỄN THỊ LỤC 

Sinh năm: 1901 
Mất ngày: 12-11-

 

Ông 
RAYMOND VÕ 
Sinh năm: 1926 

Mất ngày: 12-11-1992 
 

Ông Laurant 
NGUYỄN NGỌC LẦU 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày: 14-11-2017 
 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ THƠM 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày: 18-11-1985 

Bà Maria 
TẠ THỊ MẦU 

Sinh năm: 1929 
Mất ngày: 18-11-2012 

 

Anh Vincentê 
LẠI ĐÌNH KHUÊ 
Sinh năm: 1955 

Mất ngày: 19-11-1974 
 

Ông 
TRẦN AN 

Sinh năm: 1927 
Mất ngày: 20-11-2009 
 

Bà Ana 
LÂM THỊ KHANH 

Sinh năm: 1911 
Mất ngày: 20-11-1984 

Ông Thiện Thọ 
NGUYỄN DUY BÁCH 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày: 20-11-2018 
 

Ông Andrew 
NGUYỄN VĂN XUÂN 

Sinh năm: 1938 
Mất ngày: 21-11-2019 
 

Ông Gioan Baotixita 
KIỀU CHÍ THÁI 
Sinh năm: 1943 

Mất ngày: 22-11-1979 
 

Ông 
TRẦN LỰC HỌC 
Sinh năm: 1958 

Mất ngày: 22-11-2007 
 

Ông Phero 
NGUYỄN TẤN TÀI 

Sinh năm: 1908 
Mất ngày: 23-11-2000 
 

Bà Maria 
ĐỒNG TIÊN ĐÁI 
Sinh năm: 1919 

Mất ngày: 25-11-2002 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT HÌNH NGƯỜI THÂN TRONG NHÀ CẦU NGUYỆN TBDF 
 

XIN CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI QUA ĐỜI TRONG THÁNG MƯỜI MỘT 
 

 

Bà Ana 
THÂN THỊ HOA 
Sinh năm: 1927 

Mất ngày: 25-11-2011 

Ông  
NGUYỄN VĂN TƯ 

Sinh năm: 1912 
Mất ngày: 26-11-1978 
 

Bà Ana 
TRẦN THỊ NHỊ 
Sinh năm: 1938 

Mất ngày: 26-11-2016 

Ông Phero 
TRẦN VIỆT CƯỜNG 

Sinh năm: 1950 
Mất ngày: 27-11-2003 
 

Ông Dominico 
VŨ VĂN BAO 

Sinh năm: 1919 
Mất ngày: 27-11-2009 
 

Ông ĐaMinh 
NGẠC MINH HÙNG 

Sinh năm: 1952 
Mất ngày: 27-11-2017 
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XIN CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI QUA ĐỜI TRONG THÁNG MƯỜI MỘT (tt) 

 

 Ông ĐaMinh 
NGÔ BÁ KHẮC 
Sinh năm: 1944 

Mất ngày: 27-11-2018 
 

Ông Giuse Maria 
PHẠM HÒA 

Sinh năm: 1924 
Mất ngày: 28-11-2017 

 

Ông Phaolo 
ĐẶNG NGỌC ĐINH 

Sinh năm: 1913 
Mất ngày: 28-11-1985 

 

Số 3 Linh Nghiệm Trong Phòng Cầu Nguyện… (tiếp theo trang 3) 
 
Vào bên trong, không khó để nhận ra rằng khu bàn thờ cũng được sửa lại cân 
đối hơn với 3 khu vực, tượng Cha đứng ở bên trái, tượng Cha ngồi ở bên 
phải, và ở giữa là bàn thờ. Để ý kỹ hơn, khách thăm viếng sẽ dễ dàng nhận ra 
bục thờ, bục Cha đứng, bục Cha ngồi, 2 bảng Tạ Ơn, 2 khay nước lộc Cha, kệ 
trống, kệ chiêng, và bàn xin khấn cũng đã được đóng mới bằng gỗ cherry, với 
họa tiết ba đường rãnh đều nhau. 

3 tấm thảm tượng trưng cho 3 linh đạo, 3 đường rãnh họa tiết trên các vật dụng 
trong phòng Cha…  tương ứng với 3 tác phẩm lớn về Cha (tượng Cha ngồi, tượng 
Cha đứng, chân dung Cha) đang ngự trị trong phòng cầu nguyện.  

Con số 3 được chọn không chỉ vì có một ý nghĩa đặc biệt trong tôn giáo, mà còn 
có nhiều ý nghĩa đẹp khác trong đời sống tinh thần của con người.  

Với Thiên Chúa Giáo, đó là Ba Ngôi Chí Thánh, với Phật giáo là Tam Bảo, với Nho 
Giáo là Tam Tài... Trong cuốc sống tinh thần của người châu Á, con số ba còn 
mang nhiều ý nghĩa: Tam Cương (quân thần, phụ tử, phu thê), Tam Quyền (lập 
pháp, hành pháp, tư pháp), Tam Thời (quá khứ, hiện tại, tương lai), Tam Đa (Đa 
Phúc, Đa Lộc, Đa Thọ) … 

Đối với anh chị em thiện nguyện TBDF, con số 3 nói lên ba giai đoạn mà hầu như 
ai cũng đã trải qua khi đến làm thiện nguyện (Tam Nguyện): ban đầu là đến Cha 
để cầu xin, sau đó là đến Cha để cảm tạ Cha đã nhận lời, và cuối cùng là đến Cha 
để cống hiến công sức nhỏ bé của mình với hy vọng đem Cha đến cho mọi người.  

Huân Vũ 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn gửi đến từ nơi xa 

 

 
   H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho toàn thế giới sớm 
qua khỏi cơn dịch bệnh. Xin Cha cho chúng con buôn 
bán, tiếp xúc với khách được mọi sự an toàn. Xin Cha 
cho con và con trai hết bệnh mất ngủ, và cho con gái ra 
trường kiếm được việc làm gần nhà. Con cảm ơn Cha. 

T. TRAN – LAS VEGAS, NV. 
Con nguyện xin Cha ban ơn lành giúp bác sĩ kiếm được 
bệnh và chữa lành cho con. Xin cho vợ chồng con  gặp 
may mắn trong công việc và mọi sự bình an . Xin cho 
bố mẹ con luôn được bình an và mạnh khỏe. Con cảm 
ơn Cha. 
 
H. TRAN – LECAMTO, FL. 
Con cầu xin Cha giúp đỡ cho con được ổn định trong 
công việc và học hành. Xin Cha giúp cho con thi đậu 
quốc tịch, cho con tìm được việc làm và chỗ ở phù hợp. 
Xin Cha cho con sức khỏe và đầu óc được minh mẫn, 
sáng suốt. Con cảm ơn Cha. 
 
L. TRAN – CANOGA PARK, CA.  
Con khấn xin Cha cầu bầu cùng chúa và Mẹ Maria cho 
gia đình con được bình an, cho con gái con trị khỏi bệnh 
ung thư ngực. Gia đình con xin dâng lời cảm tạ Cha. 
 
N. NGUYEN – FAYETTEVILLE, NC  
Con xin cầu bình an và khỏe mạnh cho mọi người trong 
gia đình con, cho con gái Kara khỏe mạnh, hay ăn chóng 
lớn. Xin Cha giúp con sớm có bằng nail, chồng con Khoa 
Trần học sớm ra trường và công việc của chúng con 
được may mắn. Con khẩn cầu xin Cha giúp chúng con 
vượt qua các khó khăn hiện nay. Con xin tạ ơn Cha. 
 

U. NGUYEN – DENVER, CO. 
Xin Cha cho ba mẹ chúng con được chữa lành bệnh tật 
và cho mẹ con không còn đau đớn và ói mửa. Xin Cha 
cho anh trai con sớm được đoàn tụ với gia đình ở nước 
Mỹ. Xin cho nhưng khó khăn trong gia đình con được 
giải quyết trong tốt đẹp, gia đình hạnh phúc và bình an. 
Con tạ ơn Cha. 
 
J. NGUYEN – SAN DIEGO, CA 
Cha ơi, con xin Cha giúp con hoàn tất được dự án khó 
con đang làm. Xin cho con gái và con trai của chúng con 
khỏe mạnh, con gái tai nghe được rõ hơn. Xin Cha chữa 
cho con hết bệnh đau bao tử. Gia đình con đội ơn Cha. 
 

   N. TRAN – LAWNDALE, CA. 
Xin Cha ban cho ba mẹ của con được qua Mỹ đoàn tụ 
với gia đình trong tết năm nay. Xin cho gia đình chúng 
con luôn được khỏe mạnh bình an, các con của con siêng 
năng học hành ngoan ngoãn. Xin cho công việc làm ăn 
của con được tốt đẹp. Con hết lòng tạ ơn Cha.  
 
N. NGUYEN – WEST COVINA, CA. 
Xin Cha ban cho gia đình con khỏe mạnh bình an trong 
mùa dịch bệnh này. Xin Cha cho vợ chồng con được ơn 
chữa lành. Xin Cha giúp con gái con là Sendy năm nay 
có trường học được nhận vào. Con tạ ơn Cha. 
 
N. PHAM – SAN DIEGO, CA. 
Gia đình con khẩn xin Cha giúp con trai của con là Hưng 
mau hết bệnh. Cho cháu ngoại của con Ethan hết bị dị 
ứng đậu phọng, cho cháu nội của con là  Hailey phổi 
được bình thường. Gia đình con tạ ơn Cha. 
 
D. TRAN –  HERNDON, VA. 
Lạy Cha xin Cha cầu bầu cho vợ chồng con được ơn soi 
sáng, ơn khôn ngoan để chúng con có thể vững vàng 
học và làm thật tốt. Xin cha tiếp thêm sức mạnh và ở 
cùng chúng con mỗi ngày . Chúng con tạ ơn cha amen. 
 
T. DUONG – ROWLETT, TX. 
Con xin Cha cầu nguyện cho thế giới được bình an vô 
sự, cho gia đình con mọi người được nhiều sức khỏe, 
cho ba của con ở Việt Nam được tai qua nạn khỏi, bệnh 
tật tiêu trừ , và được bình an. Con cảm ơn Cha. 
 
N. HUYNH – GARLAND, TX 
Lạy Cha con là người ngoại đạo xin cha cầu bầu cùng 
Đấng Tối Cao chữa lành bệnh ung thư cho con. Xin Cha 
phù hộ cho cuộc phẫu thuật được bình an cho con mau 
khỏe mạnh lại và mau hồi phục. Con cảm ơn Cha. 
 
C. TRAN – SAN MARCOS, CA 
Xin Cha ban sức khỏe và bình an cho gia đình con, cho 
chúng con có công ăn việc làm và cuộc sống ổn định, 
tránh được mọi phiền toái trong cuộc sống. Tạ ơn Cha. 
 
C. PHAN – BARTLETT, TN. 
Con khấn xin Cha che chở gia đình con và thế giới được 
bình an qua cơn đại dịch. Xin Cha cho con gái con được 
nhận vào trường y khoa, cho con trai sớm tìm được 
việc làm như ý. Gia đình con đội ơn Cha.  
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    H. TRAN – GAINESVILLE, GA. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho gia đình con được 
hòa thuận và biết yêu thương nhau, cho chồng con biết 
trở về với Chúa. Xin Cha chữa lành bệnh của con và cho 
con gái của con có được một đứa con. Xin cho gia đình 
con được hạnh phúc và bình an. Con xin cảm ơn Cha. 
 
N. HA – THOUSAND OAKS, CA. 
Con cầu xin Cha bảo vệ gia đình con khỏi bệnh tật và 
cho mọi người trên thế giới được bình an. Xin cho chồng 
con tìm được việc làm mới. Xin Cha đồng hành cùng 
chúng con trong lúc khó khăn này. Con cảm tạ Cha. 
 
Con M. TRAN – LAKEWOOD, WA 
Cha Diệp ơi, con xin Cha giúp cho anh trai lớn của con 
sớm được gặp thầy gặp thuốc, được ơn chữa lành và 
mau chóng khỏi bệnh. Con xin cảm ơn Cha. 
 
J. NGUYEN – SAINT LOUIS, MO 
Kính xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con của con đang 
bị viêm gan B, cháu ho nhiều rất tức ngực và phải thở 
bằng máy cả ngày đêm, xin Cha ban ơn cho cháu được 
khỏi bệnh và bằng an. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.  
 
P. TRAN – HOUSTON, TX. 
Lạy Cha, xin cha giúp cho con hết bệnh đau bao tử, cho 
Q hết stress, H hết bệnh tim và M học giỏi. Xin Cha cho 
vợ chồng con luôn được bình an, gia đình hạnh phúc 
yêu thương nhau. Chúng con cảm ơn Cha. 
 
H. TO – UPPER DARBY,PA 
Con cầu xin Cha chúc lành cho em con là Bình đang bị 
bệnh thận rất nặng, xin Cha phù hộ cho em có cơ hội 
được ơn chữa lành. Xin Cha cho gia đình các em của 
con được bình an mọi lúc mọi nơi. Con cảm ơn Cha. 
 
T. TRAN – CANADA 
Con xin Cha cầu cùng Chúa cho gia đình em con đang 
mắc bệnh Covid-19 được mau chóng khỏi bệnh và bằng 
an trong cuộc sống. Xin Cha chúc lành cho mọi người 
trong gia đình chúng con. Con cảm ơn Cha. 
 
B. THUY –  SAN FRANCISCO, CA. 
Xin Cha ban cho con được hồn an xác mạnh và gìn giữ 
mọi người trong gia đình con được bình an trong cơn 
đại dịch này. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia thần trí 
khôn ngoan, thể xác bình an để chống lại thù trong giặc 
ngoài, mang lại hạnh phúc và tự do cho mọi người trên 
toàn thế giới.  

   T. NGUYEN – CHANDLER, AZ. 
Lạy Cha, con là người ngoại đạo nhưng con rất tin tưởng 
nơi Cha. Con đang bị một cơn bệnh ung thư giai đoạn 
cuối, xin Cha giúp cho con vượt qua cơn bệnh hiểm 
nghèo này. Con hết lòng tạ ơn Cha. 
 
T. HO – GAITHERSBURG, MD. 
Xin Cha phù hộ và che chở cho con dâu Mona đang có 
thai được an toàn tới lúc sanh nở. Xin Cha cho con trai 
được thuận lợi trong công việc mới và con gái được bình 
an. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
L. NGUYEN – DALLAS, TX. 
Lạy cha Phan Xi Cô Trương Bửu Diệp con xin cầu khẩn 
Cha làm phép lạ cho các con của con được trở về cùng 
Chúa, biết làm việc lành, lánh việc giữ. Xin cho Michelle 
sanh nở được mẹ tròn con vuông, gia đình được hạnh 
phúc và bình an. Chúng con tạ ơn Cha. 
 
S. VU – SALEM, OR. 
Con gái con bị ù tai đã 2 năm rồi, xin Cha thương chữa 
lành bệnh cho cháu. Xin Cha cho con gái lớn sớm có con 
để gia đình hạnh phúc bền lâu, cho con trai út có việc 
làm ổn định để lo cho bản thân. Gia đình con tạ ơn Cha. 
 
C. NGUYEN – BROKEN ARROW, OK. 
Xin Cha cho mọi người trong gia đình con được an bình, 
mạnh khỏe, cho các con chọn được ngành học phù hợp 
với khả năng và thành công tốt đẹp. Con cảm ơn Cha. 
 
H. TRAN – LECANTO, FL 
Con cầu xin Cha cho con tìm được chỗ ở phù hợp, công 
việc ổn định. Ngoài ra con đang gặp khó khăn về tài 
chánh, xin Cha soi sáng giúp con giải quyết mọi việc. Gia 
đình con tạ ơn Cha! Amen. 
 
H. PHAM –  SACRAMENTO, CA 
Lạy Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban ơn lành hồn 
xác cho vợ chồng con. Xin Cha ban thêm ơn đức tin và 
nghị lực để chúng con vượt qua những đau đớn trong 
việc điều trị bệnh và cuối cùng xin cho con được ơn chữa 
lành. Gia đình con đội ơn Cha. 
 
N. DO – WILLISTON, ND. 
Con xin khấn Cha cho người thân của con đang bị ung 
thư giai đoạn cuối, được ơn chữa lành và ơn bình an, 
không bị đau đớn nhiều. Xin Cha phù hộ cho gia đình 
con được bình an trong mùa dịch bệnh này.  
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

 
    T. TRAN – HOUSTON, TX. 
Đêm qua con khấn nguyện được khỏe. Cha ban ơn lành 
cho con. Xin tạ ơn Cha. Xin Cha ban phước cho con được 
ăn ngon ngủ khỏe là con mừng vô cùng.  
 
J. HUYNH – LAWNDALE, CA 
Gia đình Jacquelyn Huỳnh và John Nguyễn xin tạ ơn Cha 
đã cho gia đình con được như ý. 
 
N. PHAM – DALLAS, TX. 
Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho 
chúng con nhận được ơn lành: Não con gái con đã hết 
úng nước. Con trai con được khỏe mạnh, bình an xác 
hồn. Chồng con bớt đau bệnh.  
 
N. NGUYEN – PHOENIX, AZ 
Con cảm tạ Cha đã cho ba con sức khỏe để được về nhà 
và có sức mạnh để chấp nhận sự thật về bệnh tình của 
mình và chiến đấu để vượt qua. 
 
C. HOANG – MINERAL BLUFF, GA 
Gia đình con xin chân thành cảm tạ Cha đã luôn ở bên 
chúng con và nhận lời cầu xin của chúng con.  
 
T. ĐINH – WINNETKA, CA 
Con xin cảm tạ Cha đã ban cho chúng con luôn mạnh 
khỏe và được bình an. 
 
J. LE – SAN DIEGO, CA  
Cảm tạ Cha ban đã cho chúng con  nhiều sức khỏe, công 
việc làm ăn thuận lợi, gia đình hạnh phúc và bình an. 
 
K. ABBOT – CAPE CORAL, FL 
Con xin cảm tạ Cha đã ban phước lành cho 3 mẹ con Đào 
Thị Diệu Hiền, Ngô Y Đình, Ngô Thiên Bảo đã đến nơi an 
toàn. Chúng con xin tạ ơn Cha. 
 
M. TRAN – Lake Wood, WA 
Lạy Cha, Con xin tạ ơn Cha luôn đồng hành bên con trong 
cuộc sống hằng ngày và Cha tiếp sức cho con được mạnh 
khỏe, bình an. Xin Cha tiếp tục phù trợ giúp con Cha nhé! 
 
L. NGUYEN – GERMANTOW, MD 
Gia đình con đồng cảm tạ ơn Cha rất nhiều. Cha đã 
thương giúp cho con rể con được hồng ân về công ăn 
việc làm và nhiều ơn lành hồn xác nữa. Chúng con kính 
cảm ơn Cha. 
 

    B. NGUYEN – GARDENA, CA 
Con cảm ơn Cha Thánh đã bầu cử và cho con vào được 
vào làm trong bệnh viện. Xin Ngài tiếp tục ban cho 
chúng con và gia đình luôn bình an và sức khỏe.  
 
P. TRAN – HOUSTON, TX 
Sau 5 năm bị thất nghiệp, con của con đã tìm được việc 
làm hơn một năm nay. Công việc này đã giúp con của 
con có tiền để phụ lo cho cuộc sống gia đình và cũng 
đỡ bị stress rất nhiều. Con chân thành cảm tạ Cha. 
 
C. LE – HERNDON, VA 
Mọi ơn lành con xin cho mẹ đã được Cha bầu cử. Con 
gái con mổ được thành công đã được Cha bầu cử đến 
Chúa, Đức Mẹ. Con xin cảm tạ Cha. Ngàn đời con không 
bao giờ quên. 
 
N. HUYNH – GARLAND, TX 
Con ngàn lần cảm ơn Cha Diệp đã cho con ăn được, 
nuốt được, đứng lên và đi lại được. Xin Cha tiếp tục ban 
cho con sức khỏe, bình an.  
 
H. NGUYEN – DISCOVERY BAY, CA 
Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho 
chúng con được toại nguyện như lòng mong ước mà con 
đã tâm sự và chia sẻ cùng Cha. Xin Cha nhận nơi chúng 
con bông hoa lòng để được cảm tạ Cha đã giúp đỡ 
chúng con. Xin đa tạ Cha. 
 
J. NGUYEN – SAINT LOUIS, MO 
Gia đình chúng con cảm tạ Cha thật là nhiều những gì 
Ngài đã ban cho gia đình chúng con. Xin Ngài chúc lành 
cho công việc làm ăn của gia đình chúng con. Gia đình 
chúng con cảm tạ Cha. 
 
T. CAO – CONLEY, GA 
Con xin cảm tạ Cha đã giúp cho con vượt qua kỳ thi 
Quốc tịch một cách thành công. 
 
H. NGUYEN – GRAND PRAIRIE, TX 
Con xin cảm tạ Cha đã giúp con mạnh khỏe sau mổ. 
Cảm tạ Cha, tiệm Nail của con đã có khách trở lại, và 
những gì con cầu xin đã được như ý.  
 
A. BUI – TAMPA, FL 
Tạ ơn Cha đã cầu bầu cùng Chúa, Mẹ Maria, Thánh 
Giuse ban cho con trải qua 2 ca mổ mắt được bình an.  
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Cô Dương Tuyết Hồng kể lại câu chuyện trong phòng thu TBDF. 
 

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát dữ dội, Cơ quan Y Tế 
ra lệnh cho tất cả các tiệm phải đóng cửa theo lệnh của 
tiểu bang, và tiệm trà sữa của chị Hồng tại San Diego cũng 
không phải là ngoại lệ. 
Việc đóng cửa một thời gian dài suốt từ tháng 3 đến tháng 
7, rồi lại bị đóng tiếp từ giữa tháng 7 đến tháng 9, 2020 
đã ảnh hưởng rất lớn đến tất cả mọi người.  

Khi được mở cửa lại lần 2, rất nhiều tiệm khác không thể 
kinh doanh được như trước, do hoạt động bị giới hạn, chỉ 
được bán cho khách mang về, có nhiều tiệm phải ngừng 
hoạt động. Tuy nhiên, cửa tiệm của chị lại rất đông khách, 
gần như không bị ảnh hưởng. Chị tin rằng đó chính là nhờ 
ơn Cha ban, vì trong cửa hàng của chị luôn có hình ảnh 
Cha để chị cầu nguyện. 

Trước đây, chị cũng đã rất thường xuyên đến với TBDF để 
thăm Cha. Hôm nay, khi phòng cầu nguyện Cha Diệp mở 
cử trở lại, chị đã đến và thỉnh tượng Cha về nhà, như lời 
chị đã tự hứa trong lòng. 
(*) Ơn lành OCD 343 đã phát trên Youtube ngày 9/22/2020 

Ngay ngày đầu tiên nhà Cha mở cửa, ông bà Thái Phạm 
đã vội đến để tạ ơn Cha, và làm chứng cho Cha về ơn 
lành Cha vừa ban cho bà. 
Cách đây vài tuần, bà Thu đột nhiên bị một chứng bệnh 
quái ác, khiến cho bà không thể ăn và uống được bất cứ 
thứ gì, cũng không thể đi vệ sinh được, miệng của bà 
méo một bên. 
Sau 4 ngày không thể ăn uống gì được, gia đình đưa vào 
bệnh viện, bác sĩ không thể chẩn đoán để tìm ra bệnh 
của bà nên chuyển bà vào Hospice, nơi dành cho những 
người bị bệnh nan y giai đoạn cuối, gia đình cũng mời 
Cha đến xức dầu, và chuẩn bị lo hậu sư cho bà, vì bệnh 
viện cho rằng bà chỉ sống thêm được vài hôm nữa... 
Được người thân, là một người ngoại đạo, mách bảo, ông 
đã nhờ người tìm đến và cầu nguyện với Cha, và ngay 
sau đó, bà đã uống được những ngụm sữa đầu tiên, và 
dần bình phục. 

 
 

Vừa bước vào nhà Cha, Ông Thái Phạm đã không 
kiềm được niềm vui và chia sẻ ngay ơn lành mà vợ 

ông vừa nhận được qua Cha Diệp. 

(*) Ơn lành OCD 342 đã phát trên Youtube ngày 9/15/2020 
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Việc giữ gìn an toàn sức khỏe cho nhân viên làm 
việc và khách thăm viếng là mối quan tâm hàng 
đầu khi vp TBDF mở cửa trở lại. 

Tất cả hệ thống thông gió và 3 máy điều hòa 
trung tâm (Central Air Conditioner) đã được 
thay mới để không khí trong văn phòng luôn 
được thông thoáng. (Hình trên, bên phải). 

Lắp đặt các tấm chắn bảo vệ tại quầy tiếp tân, 
bàn làm việc, bàn xin khấn, và nhất là hai bức 
tượng Cha. (Hình dưới, bên phải). 

Phòng Cầu nguyện chỉ để lại một vài ghế ngồi để 
đảm bảo khoảng cách an toàn (Hình dưới). 

 

 

 

Thay mới 3 máy điều hòa 
trung tâm trên nóc tòa 
nhà TBDF 

 

                     

Rửa tay, đo thân nhiệt, ký waiver, đeo khẩu trang, và giữ khoảng 
cách là quy định bắt buộc đối với mọi người khi vào vp TBDF. 

 

 

                         
Các quy định đối với khách thăm viếng: 

1. Rửa tay  
2. Đo thân nhiệt 
3. Ký miễn trừ trách nhiệm 
4. Nhận thẻ Thăm Viếng 
5. Đeo khẩu trang  

Đặc biệt, nhắc nhở mọi người thực hiện 
theo 4 chữ tắt TBDF: 

- Take a mask 
- Be clean by washing hand 
- Distance at least 6 feet 
- Feel sick please stay home 

Nhân viên trực phải bảo đảm số người 
trong văn phòng không quá 25% sức 
chứa theo quy định.  

Tượng 
Cha 

được 
bao 
bọc 

bằng 
tấm 
chắn 

Acrylic 
trong 
suốt 

Nơi làm việc 
của nhân 
viên được 
phủ bằng 
tấm chắn 

Acrylic 
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  THÔNG TIN CẦN THIẾT 
 

 

 
 

GIỜ MỞ CỬA NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP 
Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều – Mỗi ngày 

Thăm viếng và xin khấn HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ 
 

 
 

GỬI LỜI KHẤN QUA 
PHONE, XIN GỌI: 

 

(714) 702 5129                                                          
(Để lại lời khấn sau 

tiếng “beep”) 
 

 

Cầu nguyện với Cha ngay trên phone: 
Download App “TBDF” từ Apple 

Store hoặc Google Play.  

 

 

BẢNG TẠ ƠN 

Đặt trong Phòng Cầu 
Nguyện có đánh dấu 
hàng và cột để tìm vị 
trí bảng tên người 
đăng. Bảng này cũng 
có trên website 
www.tbdf.org để quý 
khách tìm bảng Tạ Ơn 
của mình trên online. 
Xin theo đường dẫn: 
tbdf.org/menu/TBDF/
Bảng Cảm Tạ 

 

    

 

 NGHĨA TỬ NGHĨA TẬN (NTNT) 

Quý khách muốn đặt hình người 
thân đã qua đời tại Nhà Nguyện 
TBDF để mọi người hiệp thông cầu 
nguyện khi đến ngày giỗ, vui lòng ghi 
danh trên website: www.tbdf.org 
hoặc gọi về văn phòng TBDF để biết 
thêm chi tiết (714)537-8159 

 

 

BUỔI CẦU 
NGUYỆN 

THỨ NĂM, NGÀY 5 
THÁNG 11, 2020. 

TV Show ‘ƠN CHA DIỆP’ 

Phát sóng hàng tuần trên Youtube, và trên website: 
www.tbdf.org.  Tập mới nhất 348 phát sóng vào ngày 27 
tháng 10, 2020. Quý khách không xem được trên online, xin 
gọi cho chúng tôi để nhận DVD “Ơn Cha Diệp” miễn phí. 

 

           
     

     

 

 

Vào lúc 7:00 tối sẽ có live stream trên Youtube 
Buổi Cầu Nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. 
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