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 Bản tin TBDF có gì mới? 
 
Quý độc giả thân mến, 
 
Được sự cổ động về tinh thần của 
quý vị, đúng hẹn, TBDF tiếp tục 
chuyển đến tay độc giả với Bản tin 
TBDF số 3. 
 
Ngoài những mục thường kỳ, nhằm 
tạo thêm sự giao lưu với độc giả, từ 
Bản tin kỳ này sẽ có thêm mục “Đố 
vui có thưởng” (xem chi tiết trên 
trang 2). Rất mong quý vị hưởng 
ứng. 
 
Đem đến cho quý vị một món quà 
bổ ích và có ý nghĩa, chính là mong 
muốn của những người thực hiện 
Bản tin TBDF. 

Trân trọng 
Ban Biên tập 
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Do TBDF thực hiện – Phát hành vào ngày 1 và 15 hàng tháng 

Thông báo về Chương trình Giỗ Cha Diệp tại Văn phòng TBDF  
Mời xem trang 2 

Về Thánh Lễ Giỗ Cha Diệp 2015 

ưởng ứng lời kêu gọi của Lm. Trần Thế Tuyên, Cáo Thỉnh Viên 
Án Tuyên Thánh Cha Trương Bửu Diệp vào ngày 12 tháng 1 vừa 
qua về việc hiệp nhất trong việc tổ chức Thánh Lễ Giỗ Cha Diệp 
năm nay nhân dịp nhận được tin vui từ Vatican.  

Mặc dù Hội TBDF đã lên kế hoạch và sắp xếp cho Lễ giỗ năm nay 
như đã tổ chức trong 3 năm qua, Hội vẫn quyết định nhường 
hoàn toàn việc tổ chức Thánh lễ giỗ tại nhà thờ Thánh Linh vào 
ngày 14 tháng 3 sắp tới cho Lm Cáo Thỉnh Viên (email ngày 13 
tháng 1, 2015) vì các lý do sau đây:  

Trước hết, thể hiện tinh trần hiệp nhất Ki-Tô giáo, đặc biệt là lòng 
yêu mến và biết ơn Cha Trương Bửu Diệp của Hội. 

Sau đó là tạo điều kiện để Cha Tuyên với tư cách Cáo Thỉnh Viên 
có cơ hội giới thiệu công việc cao cả và mục đích gây quỹ mà Cha 
đang thực hiện tại Orange County, California. 

Cuối cùng, Do Hội TBDF hiện nay không gây quỹ hay quyên góp, 
nên để tránh sự ngộ nhận, quý ân nhân muốn ủng hộ việc gây 
quỹ của Cha Tuyên, xin liên lạc trực tiếp với Hội Con Cha Diệp 
(Father Diep’s Children Association) phone: 714-360-6120.  

Tạ ơn Chúa và cám ơn Cha Diệp để việc bàn giao đã hoàn thành 
tốt đẹp, và TBDF có cơ hội để trình bày cùng quý Cha Linh 
Hướng, anh chị em Thiện Nguyện, bạn hữu và những người liên 
quan trong Hội hiểu và đồng lòng với lý do TBDF không tổ chức 
Thánh lễ giỗ năm nay. 

Xin Chúa qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp chúc lành cho 
công việc cao cả mà Lm Cáo Thỉnh Viên Trần Thế Tuyên đang 
thực hiện. 

Trân trọng, 

Ban Chấp Hành 
Truong Buu Diep Foundation (TBDF) 
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Giỗ Cha tại văn phòng TBDF 

Vào ngày chính giỗ Cha, thứ Năm, 12 tháng 3, như 
thường lệ hàng năm, Văn phòng TBDF tại số 14231 
S. Euclid St, phòng E 103-105, Garden Grove, CA 
92843, sẽ mở cửa từ 9:30 sáng đến 6 giờ chiều để 
quý bà con đồng hương bất kỳ lúc nào rảnh đều có 
thể ghé vào ăn giỗ và cùng nhau hàn huyên tâm sự, 
chia sẻ các câu chuyện về ơn lành của Cha Diệp. 

 

Khách đến thăm ăn Giỗ Cha Diệp ngày 12 tháng 3, từ 10 giờ 
sáng đến 6 giờ tối năm 2014 tại Văn phòng TBDF. Hình: TBDF 

 
Từ 6 giờ đến 9 giờ tối cùng ngày, chương trình văn nghệ 
‘cây nhà lá vườn’ với những bài hát về Cha Diệp thường 
được sử dụng trong các Buổi Cầu Nguyện hàng tháng do 
chính các anh chị em thiện nguyện và bạn hữu của Hội 
biểu diễn. 

TBDF xin trân trọng kính mời. 

Chụp hình lưu niệm ngày Giỗ Cha Diệp 12 tháng 3 năm 2014 

 

 
Nhằm tăng cường sự giao lưu giữa độc giả 
và Bản Tin TBDF, mục Đố vui có thưởng mỗi 
kỳ gồm 3 câu hỏi chính liên quan đến Cha 
Trương Bửu Diệp, Nhà thăm viếng Cha Diệp. 
Trong trường hợp có nhiều người trả lời 
đúng và cùng lúc, sẽ có một câu hỏi phụ để 
tìm ra người thắng cuộc. 

Thể lệ: 
 
Mọi người không phân biệt tuổi tác, giới 
tính, tôn giáo, đều có quyền tham dự. Đố 
vui này không dành cho anh chị em Thiện 
nguyện viên TBDF. 

Cách thức tham dự: 
 
Người tham dự trả lời trực tiếp tại Văn 
phòng TBDF, hoặc qua phone (talk hoặc 
text: 714-537-8159 và 714-362-6608), và 
email: info@truongbuudiep.org. Chỉ cần để 
lại Họ tên và 4 số phone cuối. 

Giải thưởng: 
 
5 người đầu tiên có câu trả lời đúng sẽ được 
tặng một Bộ dĩa Ơn Cha Diệp I và II, gồm 
20 Dĩa DVD. Giải thưởng sẽ được công bố và 
phát tại Buổi cầu nguyện hàng tháng. Người 
trúng giải ở tiểu bang khác, hoặc ở nước 
ngoài vui lòng ghi rõ địa chỉ để Ban tổ chức 
gửi giải thưởng.  

Câu đố: 

1- Họ tên đầy đủ của song thân Cha 
Trương Bửu Diệp? 

2- Trương Bửu Diệp Foundation được 
thành lập ngày, tháng năm nào? 
Nhằm mục đích gì? 

3- Ở đâu có một cây cổ thụ khô gốc 
nhưng vẫn ra lá thường xuyên mà 
không cần tưới nước? Cây tên gì? 

 
Câu hỏi phụ: Có bao nhiêu người tham 
dự Đố vui kỳ này? 
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CẢM TẠ 
(Trích từ Sổ Cảm tạ) 

 
6- Con là N.T.M.Thảo cùng chồng là 

Lương Byron, và các con, xin tạ 
ơn Cha đã ban phước lành cho gia 
đình con vuột qua khó khăn, chồng 
con được bình phục, ca mổ thàn 
công. Chúng con hết lòng cảm tạ ơn 
Cha! 

7- Gia đình Đ.Q.H: Gia đình con xin 
cảm tạ Cha đã luôn luôn che chở 
giúp đỡ cho chúng con qua khỏi 
những cơn gian nguy. Chúng con xin 
cảm tạ Cha! 

8- Con là Huệ: Hôm nay con đến để tạ 
ơn Cha đã chữa cho con khỏi bệnh 
hiểm nghèo. Con xin chân thành cảm 
ơn Cha! 

9- Con là Phạm Keren: Cha ơi, hôm 
nay con đi siêu âm rồi, kết quả tốt 
(đó là bướu lành). Con mừng vui 
lắm! Con và gia đình xin cảm ơn Cha 
Trương Bửu Diệp. 

10- Con là Nguyệt Nguyễn: Con xin 
cảm tạ Cha đã nhậm lời cầu xin của 
con, Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho 
ca mổ tim của con được thành công. 
Con đã qua cơn nguy kịch và nay 
đang được hồi phục. Con hết long tạ 
ơn Cha! 

 
Gia đình được ơn Cha Diệp, dán lá Tạ ơn và chụp hình 
lưu niệm bên cây Ân Phúc. Hình: TBDF. 
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         XIN KHẤN 
                    (Trích từ Sổ Xin khấn) 

1- Chúng con là Bob Nguyễn và gia 
đình: Kính xin Cha Phanxico Trương Bửu 
Diệp ban cho vợ con là Mỹ C.H.Nguyễn 
được gặp thầy, gặp thuốc tiêu trừ bệnh 
hoạn; xin cho con của con là Jenifer 
H.Nguyễn được nhanh chóng bình phục. 
Con xin cảm tạ Cha! 

2- P.M và gia đình: Kính lạy Cha Diệp, xin 
Cha giúp con, ban cho con một phép lạ: 
cục bướu ccon đang mắc phải chỉ là 
bướu lành. Con cũng xin đa tạ Cha đã 
cứu biết bao nhiêu người. 

3- Con là Trương Bá Huệ: Con xin cầu 
bầu cùng Chúa cho con trai của con 
được học xong đại học 2 năm, có việc 
làm, và tìm được người tâm đầu ý hợp 
để đi đến hôn nhân, cho con có cháu nội 
để bồng. Con xin cám ơn Cha! 

4- Con là Thủy Vũ: Cách đây ba tháng 
con bị hư thai, con muốn xin Cha cho 
con có thêm một đứa con nữa được 
mạnh khỏe. Xin Cha ban cho anh trai 
con bị lao phổi nhanh chóng khỏe mạnh 
để đi làm nuôi vợ, con. Con xin cảm tạ 
Cha! 

5- Con là Maria Diễm: Con xin Cha chữa 
lành cho em Kiều của con hết bệnh trầm 
cảm, cho em Trang có trí khôn bình 
thường, xin Cha chữa lành bệnh cho ba 
con để ông mau chóng được bình phục. 
Con xin tạ ơn Cha! 

6- Con là Nga Nguyễn: Hôm nay con lại 
đến thăm Cha, con thành tâm xin Cha 
thương cứu giúp cho tâm con được bình 
an, trí óc được sáng suốt. Xin Cha dẫn 
dắt con đi đúng hướng, được may mắn. 
Xin cho vợ chồng con sớm được đoàn tụ 
như xưa. Thành kính tạ ơn Cha! 

 

CẢM TẠ 
(Trích từ Sổ Cảm tạ) 

 
1- Con là N.T.M.Thảo cùng chồng là 

Lương Byron, và các con, xin tạ ơn 
Cha đã ban phước lành cho gia đình 
con vượt qua khó khăn, chồng con 
được bình phục, ca mổ thành công. 
Chúng con hết lòng cảm tạ ơn Cha! 

2- Gia đình Đ.Q.H: Gia đình con xin cảm 
tạ Cha đã luôn luôn che chở giúp đỡ 
cho chúng con qua khỏi những cơn 
gian nguy. Chúng con xin cảm tạ Cha! 

3- Con là Huệ: Hôm nay con đến để tạ 
ơn Cha đã chữa cho con khỏi bệnh 
hiểm nghèo. Con xin chân thành cảm 
ơn Cha! 

4- Con là Phạm Keren: Cha ơi, hôm nay 
con đi siêu âm rồi, kết quả tốt (đó là 
bướu lành). Con mừng vui lắm! Con và 
gia đình xin cảm ơn Cha Trương Bửu 
Diệp. 

5- Con là Nguyệt Nguyễn: Con xin cảm 
tạ Cha đã nhậm lời cầu xin của con, 
Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho ca mổ 
tim của con được thành công. Con đã 
qua cơn nguy kịch và nay đang được 
hồi phục. Con hết lòng tạ ơn Cha! 

 
Gia đình cô Hoan Trần (Oklahoma) được ơn Cha Diệp 

chụp hình bên cây Ân Phúc. Hình: TBDF 
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ƠN LÀNH 

Sức mạnh của niềm tin 

Câu chuyện về hai phụ nữ được ơn lành Cha 
Diệp lần này đều liên quan đến sức khỏe, 
bệnh tật. 

Cha đã làm cho tôi phải tin! 

Đầu tháng 1 năm 2015, chị Nguyễn Thị Kim 
Cương đến TBDF Studio để thu hình nhân chứng 
ơn lành. 

 
Chị Kim Cương, nhân chứng ơn lành Cha Diệp. 

Chị kể: ”Tôi có tiền sử bị chấn thương cột sống 
cách đây 3 năm vì bị té. Hôm thứ hai vừa rồi tôi 
lại bị trợt chân té, lần này chân tôi bị rút lại, đau 
lắm, tôi ráng vào sở làm, mà phải đi cà nhắc, định 
là thứ Sáu được nghỉ sẽ tới gặp bác sĩ. Đêm hôm 
thứ tư tôi đau quá, chịu không nổi, bỗng nhớ đến 
Cha Trương Bửu Diệp. Tôi đã khấn với Cha: “Cha 
ơi, nhà con ở Việt Nam gần chỗ Cha lắm, con ở 
Hòa Bình, Cha ở Tắc Sậy. Con chưa xin Cha điều 
gì, vì hồi giờ con chỉ kính trọng Cha, chứ con chưa 
tin Cha có thể làm phép lạ như nhiều người nói. 
Giờ Cha làm phép cho con đi. Chứ con đau lắm!” 
Rồi tôi thiếp đi. 

Sáng hôm nay thức dậy, tôi bước xuống giường, 
dọn dẹp, nấu nướng một hồi, mới chợt nhận ra là 
chân tôi không còn bị co rút và tôi hết luôn cảm 
giác đau dớn. Rất ngạc nhiên, tôi bèn ra chợ Đà 
Lạt, mua bình hoa đến dâng Cha. Bây giờ thì tôi 
tin Cha lắm.” 

Một tuần sau chị Kim Cương trở lại thăm Cha lần 
nữa, và chia sẻ:”Không ngờ, không thể ngờ được 
chân của tôi bây giờ không những hết đau, mà 
còn quặp lại thế này này! Cha đã làm một điều 
mà khoa học không giải thích được, nhưng đã 
khiến tôi phải tin.” 
 
Có đức tin là có tất cả 
 
Bị di chứng của bệnh sốt tê liệt từ nhỏ khi còn ở 
Việt Nam, chị Teresa Nguyễn phải ngồi trên xe 
lăn khi đến Văn phòng TBDF. Chị kể, vào tháng 9 
năm 2013, bác sĩ chẩn đoán trong bụng chị có 
một cục bướu. Bác sĩ nói rất nguy hiểm, vì cục 
bướu nằm trong buồng trứng. Hai tháng sau, trên 
chiếc xe lăn, chị về Việt Nam, quỳ lạy bên mộ Cha 
ở Tắc Sậy để xin Cha cất hết bệnh tật. 
 
Quay về Mỹ, chị đi khám lại thì bác sĩ nói bệnh 
không tiến triển gì. Chị Teresa rất vui mừng với 
kết quả của lần tái khám mới nhất hồi tháng 11 
năm 2014, là vẫn bình thường, nên chị đến để tạ 
ơn Cha. Chị cũng cho biết bạn của chị bị mất hết 
giấy tờ. Hai ngày sau khi chị cầu nguyện với Cha, 
nhờ Cha cầu thay, bạn chị nhận được toàn bộ 
giấy tờ trong nỗi vui mừng khôn xiết. 
 

 
 

Chị Teresa Nguyễn, nhân chứng ơn lành 
 
‘Đến văn phòng Cha, tôi thấy ấm quá, như là 
chính Cha tỏa hơi ấm cho mọi người. Những 
người chưa được ơn Cha hãy cứ liên lục cầu 
nguyện, rồi sẽ được ơn. Có đức tin là có tất cả!” 
chị Teresa nói. 

PV-TBDF 
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Cảm tưởng khách đến thăm Cha 

Sr. Ý Như – Iowa 

Đến thăm Cha Diệp, điều đầu tiên tôi khấn nguyện xin Ngài 
nhậm lời tất cả những lời cầu xin đã ghi lại hoặc được gửi 
đến Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation để nhờ Cha 
cầu bầu lên Chúa. Sau đó, tôi cầu xin cho gia đình và bản 
thân được mọi sự bình an. Khung cảnh Nhà thăm viếng 
Cha thật là ấm cúng, đúng là nơi để tâm tình, cầu nguyện.  

 

Sr. Ý Như và Sr. Thanh Hữu tại Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu 
Diệp. Hình: TBDF. 

Sr. Thanh Hữu - Connecticut 

Lâu rồi tôi mới có dịp sang California. Khi đến Văn phòng 
Cha Trương Bửu Diệp ở thành phố Garden Grove này, tôi 
thật sự có cảm giác như về nhà Cha. Từ đó, tôi nghĩ đến vị 
Cha chung của chúng ta là Thiên Chúa. Thiên Chúa dùng 
hình ảnh của Cha Diệp để các con chiên đến với Ngài, gần 
với Ngài hơn.  

Đến đây tôi cũng biết thêm về lòng sùng kính của mọi 
người với Cha Diệp, về sự liên đới giữa người Việt ở trong 
nước và nước ngoài để cho thấy sự gần gũi và hợp nhất. 

Tôi cầu mong những ai đến với Cha, cầu xin nơi Cha, sẽ 
được nhận ơn lành và sự bình an. Khi đó, mọi người sẽ 
sống vui với Thiên Chúa và tha nhân. 

 

Cô Angie Cruz – Long Beach, CA 

Tôi là người Philippines, đạo Công giáo. Tôi đi nhà thờ 
thường xuyên, nhưng không biết đến danh tiếng Cha 
Trương Bửu Diệp. Tôi có cô bạn là người Việt Nam. Cô 
ấy nói Cha Diệp linh thiêng lắm, rồi đưa cho tôi bản 
Thông báo của Buổi cầu nguyện của TBDF để tôi biết 
địa chỉ mà đến Nhà thăm viếng. Theo như lời cô ấy, ai 
có chuyện gì lo âu, sầu khổ, hay ốm đau bệnh tật gì, 
cứ đến xin Cha, thì Cha sẽ ban phép lành cho. Hôm 
nay tôi đã cầu nguyện với Cha rồi. Tôi cũng được tặng 
hình ảnh và Kinh xin ơn bằng tiếng Anh. Tôi sẽ tiếp tục 
đọc kinh và cầu nguyện với Cha khi ở nhà. 

 
 

Cô Angie Cruz. Hình: TBDF 
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CHIA SẺ 
 
VỊ THA 
Có một người lỡ đường trong đêm tối 
tìm đến gõ cửa một nhà nọ để xin ngủ 
nhờ qua đêm. 
 

 
Hình minh họa. Nguồn: newcastlegreens.org.au 

Người chủ nhà không chấp thuận cho người 
khách lạ tá túc. Hết sức nhẫn nại, người 
khách cố gắng thuyết phục chủ nhà: 

- Ông có thể trả lời tôi ba câu hỏi không? 
Tôi tin chắc là sau khi trả lời ba câu hỏi 
này, ông sẽ vui lòng giúp tôi. 

Người chủ nhà tỏ ra tò mò và có hứng thú 
trước thái độ của người khách lạ: 

- Ông muốn hỏi điều gì? 

Người khách nói: 
- Xin ông cho hỏi, trước đây ai ở căn nhà 
này? 

Chủ nhà đáp: 
- Bố mẹ của tôi. 

Người khách hỏi tiếp: 
- Xin cho hỏi, trước bố mẹ ông thì ai ở? 
- Ông bà của tôi. 

Người khách lại hỏi: 
- Vậy sau ông thì ai sẽ ở đây? 

Chủ nhà tỏ ra bực bội: 
- Sau tôi là con cháu của tôi ở chứ ai! 
 
Lúc bấy giờ vị khách mới nói: 
- Thưa ông, vậy thì ông cũng là người ở nhờ 
như mọi người, nhưng ông là người ở nhờ 
lâu hơn tôi vậy thôi. Sao ông nỡ lòng nào 
không giúp tôi ở nhờ một đêm chứ? 
 

Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, người chủ 
nhà như chợt nhận ra điều gì, ông tỏ ra cởi mở, 
niềm nở mời người khách vào nhà. Suốt đêm 
hai người còn vui vẻ trò chuyện với nhau rất 
tâm đắc.  
(Theo ‘Thế giới trong ta’) 
 
Người khách lỡ đường trong câu chuyện trên 
rất chí lý khi thấy rằng không có ngôi nhà nào 
là tài sản vĩnh viễn của một người, mà trải qua 
nhiều thời kỳ nó thuộc sở hữu của nhiều người. 
Như vậy không ai là ông chủ thật sự cả, tất cả 
chỉ là những khách trọ mà thôi. Người thì trọ 
trong thời gian ngắn, người thì trọ trong thời 
gian dài. 
   

 
 

Hình minh họa. Nguồn: flickr.com 
 
Không có ta (ngã), không có cái của ta (ngã 
sở), nhưng ai cũng thấy có ta, có cái của ta nên 
mới chịu nhiều đau khổ. Nếu thấy được vạn vật 
đều là duyên sinh vô ngã, không cố chấp bám 
víu, thuận theo lẽ vô thường, biết chấp nhận sự 
đổi thay, thịnh suy, được mất thì lòng thanh 
thản, không khổ não lo buồn. Muốn được tâm 
bình thản như thế thật không dễ, nhưng nếu nỗ 
lực tu tập thì sẽ thành tựu. Thực tập thiền quán 
về vô thường, vô ngã để có thể buông bỏ xả ly, 
thì dẫu phải đối mặt với nhiều biến động trong 
đời lòng cũng bớt giận dỗi, muộn phiền và tâm 
không chao đảo. 
 
Sống với từ bi, vô ngã, vị tha thì tấm lòng rộng 
mở, tự tại thong dong và lợi đạo ích đời. 

 
        Phan Minh Đức 
       (Tựa do TBDF đặt) 
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Bến bình an (*) 
Holy Phạm 

Cha Diệp ơi, xin thương cứu 
Đứa con trai nhỏ bé tật nguyền 
Mười tám năm ròng con bảo bọc 

Không rời mắt chăm lo 
Mười tám năm cháu đau đớn rã rời 

Mười tám năm con không hề ngơi nghỉ 
Nguyện cầu liên lỉ Đấng Tối Cao 

Chúa – Mẹ, cả Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát 
Cứu con của con khỏi khổ lụy trần gian 

Thánh giá này, con xin nguyện cưu mang 
Nhưng xin hãy cất con của con gánh nặng 
Cha Diệp ơi, xin đoái thương giùm cháu 
Gia ân độ trì, xin cùng Chúa giùm con 

Ngày từng ngày cháu đau đớn khôn cùng 
Không đi đứng, không xòe tay cầm nắm 

Nhưng trí óc vẫn mong được thoát 
Khỏi xác thân què quặt thảm sầu 

Có sanh con mới hiểu lòng cha mẹ 
Cha không con, Cha có hiểu lòng con? 

 

 
 

Peter Dũng (giữa) tại TBDF Studio năm 2013.  
(Hình TBDF) 

 
Cha Diệp ơi, Cha của con kính mến 

Xin gia ân cứu cháu giùm con 
Lấy mạng con xin tha cho cháu 

Cả đời sau con nguyện sáng danh Cha 
Con đến đây, quỳ dưới chân Cha Diệp 

Thống thiết xin trong tuyệt vọng khốn cùng 
Cha cho cháu – Peter Ngô Dũng 
Được nắm cầm một mẩu thức ăn 

Để cho cháu có cơ may biến chuyển 
Một chút thôi, chỉ một chút đó thôi 

Con mãn nguyện không mơ gì hơn nữa 
Vì biết chúng sinh đau khổ muôn vàn 

Sắp hàng cầu xin Cha kêu giùm Thiên Chúa 
Con cũng khổ như muôn người cùng khổ 

Cha ơi Cha, xin cứu cháu giùm con 
Lời cầu xin, qua Cha đi tới Chúa 
Cha Diệp ơi con lại đến bên Cha 

         
       

 
 
 

Ngày hôm nay con đem cháu tới 
Xòe được tay, chạm đến tay Cha 
Cha Diệp ơi con vui mừng khôn tả 

Tạ ơn Cha đã phù hộ độ trì 
Cháu biến chuyển và lòng con biến chuyển 

Tin tưởng nhiều vào lòng Chúa bao la 
Cho chúng con ơn bình an phó thác 

Vào quyền năng Thiên Chúa Quan Phòng 
 

 
Peter Dũng, tháng 1-2015. Hình: TBDF 

 
Mười tám năm ròng, nay con lấy lại 

Tình yêu thương, tin tưởng vào tương lai 
Con hy vọng - Cha ơi con hy vọng 

Vào ngày mai tươi sáng: Bến bình an. 
 
(*)Bài thơ do tác giả viết vào tháng 8-2012, theo 
lời kể của chị Ánh, mẹ của cháu Peter Ngô Dũng. 
 

ĐỊNH LUẬT CUỘC SỐNG 

Luật Cộng sinh: Mối quan hệ giữa hai 
bên chỉ tồn tại lâu dài khi cả hai đều sinh 
lợi (cộng sinh) cho nhau. Nếu một bên 

hưởng lợi, còn một bên mãi hy sinh thì mối 
quan hệ đó sẽ không bền. 

 
(Sưu tầm) 
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Hướng dẫn  

- Xin Khấn & Cảm Tạ: Để xin khấn/cảm tạ với Cha Trương Bửu Diệp: 
o Tại văn phòng: Xin ghi lời khấn vào sổ xin khấn hoặc phiếu xin khấn tại nhà Thăm Viếng Cha. 
o Qua phone: Xin gọi số (714) 362 6608 và để lại lời khấn sau tiếng “bíp”. 
o Internet: Nhận lời khấn trên trang web: www.truongbuudiep.org hoặc www.tbdf.org 

- Đăng Lời Cảm Tạ: 
o Xin lấy Lá Tạ Ơn tại quầy tiếp tân để ghi lời cảm tạ và dán lên Cây Ân Phúc trên tường Nhà Thăm Viếng. 
o Xin hỏi Ban Tiếp Tân nếu quý khách muốn đặt Bảng Tạ Ơn trong Nhà Thăm Viếng Cha. 

- Chia Sẻ Ơn Lành:  
Quý vị muốn chia sẻ câu chuyện ơn lành mà mình nhận được, xin hỏi nhân viên Tiếp Tân tại văn phòng TBDF. 

 

 

Thông tin Cần Thiết 
 
1. Buổi Cầu Nguyện Tháng 2-2015 sẽ  

được tổ chức vào thứ Năm, ngày 5 
tháng 2, lúc 7 giờ tối tại Nhà Thăm 
Viếng Cha Trương Bửu Diệp. 

 
2. Giờ phát hình chương trình Truyền hình 

ƠN CHA DIỆP: 
• SAIGON TV 57.5 LÚC 9:15 sáng mỗi 

thứ Năm hàng tuần và GALAXY 19 
trên toàn HOA KỲ 

• VBS 57.6 LÚC 11:00 trưa mỗi Chủ 
Nhật hàng tuần GALAXY 19 trên 
toàn HOA KỲ. 

 
3. GIÚP DUY TRÌ VĂN PHÒNG VÀ NHÀ 

THĂM VIẾNG CHA DIỆP:  
Mỗi khi có dịp đi chợ Saigon City Market 
Place (tại góc đường McFadden và 
Brookhurst), TP Westminster, xin quý vị 
đọc số 123 (ngày Giỗ Cha Diệp) tại 
quầy thu ngân. 

 
 

 
BAN BIÊN TẬP 

Holly Phạm 
John Nguyễn 
Trang Nguyễn 

 
Đóng góp thông tin, bài vở cho BẢN TIN TBDF, xin gọi: 

Trang Nguyễn (714) 537 8159 
hoặc email: info@truongbuudiep.org 

 
TBDF chân thành cám ơn Ông Thuận Nguyễn và nhà in LNT 

Printing đã giúp in ấn Bản Tin. 
 
 

Dịch vụ Tư vấn Miễn phí tại TBDF 

Tư vấn về Sức khỏe:  
Muốn hiểu thêm và ghi danh về bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân 
thọ, vui lòng gọi phone để lấy hẹn. Do thời hạn ghi danh 
Obamacare sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 2 năm 2015, chị Tâm 
Nguyễn có mặt tại Văn phòng TBDF để tư vấn và ghi danh giúp 
miễn phí 3 buổi/tuần, gồm thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, từ 10:00 đến 
12:00 sáng. 
 
Tư vấn về Pháp luật:  
Luật sư Derek Tran (Trần Truyền Đức), một tình nguyện viên mới 
của TBDF đã tư vấn miễn phí nhiều trường hợp, liên quan đến Luật 
Hôn nhân & Gia đình, và các luật khác. Ghi danh lấy hẹn tại văn 
phòng TBDF. Thứ Hai và Thứ Năm từ 4:30 chiều. 
 
 

 

Quà Tặng tại Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp 

Quý khách đến Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp được 
nhận các quà tặng: DVD Lễ cải táng Cha Diệp, hình Cha Diệp 
(nhiều cỡ lớn nhỏ); Kinh Xin Ơn, DVD và CD về Nhân chứng ơn 
lành Cha Diệp mới nhất; Sách 100 Ơn Cha Diệp Tập I và II, 
Bản Tin TBDF. 
 
Quý vị ở xa muốn nhận Hình, CD, DVD, sách và Bản tin TBDF 
(xuất bản mỗi tháng 2 lần), vui lòng liên lạc với TBDF qua 
phone: (714)537-8159 hoặc email: info@truongbuudiep.org 
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