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Thư của Linh mục Đinh Ngọc Quế - Linh mục Linh hướng Trương Bửu Diệp Fouandation 

 

Quý ông bà, anh chị em thân mến, 

Thấm thoát mà một năm lại trôi qua. Năm 2016 có nhiều sự kiện đáng ghi nhớ, nhưng đặc biệt nhất 
vẫn là Lễ Giỗ lần thứ 70 Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, mà Trương Bửu Diệp Foundation đã tổ chức 

rất chu đáo và thành công.  

Nói đến Trương Bửu Diệp Foundation, tôi cảm thấy rất tự hào vì tôi đang đảm nhiệm vai trò Linh mục 
Linh hướng của Hội. Hội Trương Bửu Diệp Foundation do anh chị Holly Hương Phạm và John Nguyễn 

lập ra để tạ ơn và phổ biến Lòng Thương Xót của Chúa qua lời cầu bầu linh thiêng của Cha Diệp, vì 

chính anh John Nguyễn đã nhận được ơn chữa lành đặc biệt.  
 

Sự linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp được tỏ rõ khi số người đến Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation tại thành phố 

Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ ngày càng đông đảo. Theo số liệu ghi nhận được, nếu như trong năm đầu tiên 

thành lập Văn phòng, năm 2012 mỗi ngày chỉ có khoảng 40 khách hành hương đến thăm viếng, thì trong năm 2016 con số ấy 

đã tăng lên gấp 5 lần. Tôi muốn khẳng định rằng, Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation đã góp phần không nhỏ để đem 
Cha Diệp gần hơn với cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, nhất là những người chưa hoặc không có điều kiện về lại quê 

nhà, và đặt chân đến khu mộ của Cha Diệp ở Tắc Sậy, Cà Mau, một vùng đất ven biển tận miền cực nam Việt Nam. Sự thật 
hiển nhiên cho thấy việc làm của Hội Trương Bửu Diệp Foundation thật đẹp đẽ biết bao. 

(Tiếp trang 2) 
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Thư Linh mục Đinh Ngọc Quế (tiếp theo) 

 
Về việc phong Thánh cho Cha Trương Bửu Diệp, Tòa Thánh Vatican đã thông tin là ‘không có gì trở ngại’. Tôi cũng biết 

rằng Vatican không yêu cầu đóng nhiều tiền cho các thủ tục phong Thánh, nên không cần phải quyên góp gì cả. Mà 
con cái các Ngài ở trần gian này cũng có giàu sang gì đâu, nên tôi thật sự buồn lòng khi người ta cứ hay nói câu 

‘quyên góp để Cha Diệp được phong Thánh’. 

 
Điều khiến tôi hết sức an tâm và vui mừng, là Hội Trương Bửu Diệp Foundation chưa bao giờ có ý định quyên góp, 

mặc dù công việc mà Hội đang làm chính là thúc đẩy quá trình phong Thánh cho Cha Diệp. Nếu có thể góp được tiếng 
nói, tôi tha thiết kêu gọi các vị chức sắc có thẩm quyền hãy thúc đẩy nhanh tiến trình để Cha Diệp sớm được Tuyên 

Thánh ngay trong năm mới này. Trương Bửu Diệp Foundation xin sẵn sàng chung sức, chung lòng cho tiến trình 

Tuyên Thánh Cha Trương Bửu Diệp được mau chóng hoàn thành. 
 

Chuẩn bị bước sang năm mới 2017, chúng ta cùng kính xin tạ ơn Chúa đã nghe lời chuyển cầu của Cha Trương Bửu 
Diệp mà ban ơn lành cho mọi người không chỉ ở Hoa Kỳ mà khắp nơi trên thế giới. 

 
Trong năm mới này, vẫn trong tâm tình yêu kính và tạ ơn Cha Diệp, Hội Trương Bửu Diệp Foundation tiếp tục gửi quà 

tặng cho khách hành hương đến thăm, và những người có yêu cầu trên toàn Hoa Kỳ, trong đó có nước là ‘lộc của 

Cha’. Nghĩa cử này thật tuyệt vời, vì nước nhắc nhở về phép rửa tội mà Cha Diệp luôn khuyến khích mọi người nhớ 
đến, và nhớ mình luôn là con cái Chúa, phải làm việc tông đồ và cứu giúp người khác. Cha Diệp nhận tất cả các lời cầu 

xin của mọi người mà không phân biệt tôn giáo để chuyển cầu lên Đấng Tối Cao. 
 

Chính vì thế, trong năm mới này, những anh chị em không cùng tôn giáo cũng đừng ngại ngần mà hãy chạy đến với 

Cha để được nhận lãnh ơn lành. Những ai đã có ơn lành, không cần phải làm gì khác ngoài việc trở lại Văn phòng 
Trương Bửu Diệp Foundation chia sẻ câu chuyện ơn lành của mình để nhiều người càng biết đến Cha Diệp, đó là cách 

tạ ơn Cha Diệp hay nhất.  
 

Trong năm 2016, Hội đã thực hiện chuyến đi Ohio để gặp nhân chứng ơn lành Cha Diệp không có điều kiện sang 
California. Trong năm nay, để vinh danh Cha Diệp, Hội cũng sẽ tiếp tục những chuyến đi như thế. Do vậy, những ai đã 

nhận được ơn lành Cha Diệp mà không có điều kiện đến tận Văn phòng để chia sẻ thì hãy liên lạc ngay để Hội Trương 

Bửu Diệp Foundation lên kế hoạch cho những chuyến đi. 
 

 
Tôi rất đồng tình và vui mừng khi nghe Ban Điều hành Trương Bửu Diệp 

Foundation thông báo trong năm 2017 sẽ tiếp tục chương trình đem Cha Diệp đến 

với mọi người, trong đó có khá đông người già trong những nursing home ở vùng 
Orange County. 

 

Ngoài ra, dự án xây dựng “Làng Cha Diệp” vẫn đang tiến triển tốt. 

 

Mùa Xuân đang gõ cửa mọi nhà, tấm lòng Cha Trương Bửu Diệp vẫn rất bao la, 
chờ đón chúng ta đến cầu xin với Ngài. Tôi, với vai trò Linh Hướng Hội Trương 

Bửu Diệp Foundation, xin ban phép lành cho Ban Điều Hành Trương Bửu Diệp 

Foundation, anh chị em Thiện nguyện viên, và tất cả mọi người không phân biệt 
tôn giáo; xin chúc một năm mới mọi sự tốt đẹp, bình an cho mọi người. 

 

Lm Đinh Ngọc Quế 

Linh mục Linh hướng Trương Bửu Diệp Foundation 
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Thư Ngỏ  

Kính thưa quý vị, 
 

Năm 2016 trôi qua với nhiều sự kiện đáng nhớ của Trương Bửu Diệp (TBDF). 

Thứ nhất, tổ chức chu đáo và thành công ngày Giỗ Cha Trương Bửu Diệp lần 
thứ 70. Thứ hai, khởi động chương trình xây dựng Làng Cha Diệp tại 

Riverside, California. Có được thành quả như vậy chính là nhờ sự cộng tác 
nhiệt thành của tất cả mọi người yêu mến và chịu ơn Cha Diệp.  

 

Cũng năm 2016 này, Cha Trương Bửu Diệp đã phù trợ cho chúng ta một 
cách đặc biệt với 218 ơn lành được ghi nhận ngay tại văn phòng TBDF. 

Trong đó nổi bật là các ơn cứu mạng kỳ diệu mà Cha Diệp đã làm, với đầy 
đủ hồ sơ, tài liệu từ bác sỹ và bệnh viện tại Hoa Kỳ.  
 

Trong dịp Lễ Tạ Ơn 2016, Cha Linh Hướng của Hội, người vừa mừng 60 năm Linh mục và 90 tuổi 

thọ, đã nêu rõ ước vọng của Ngài và thúc dục Ban Điều Hành phải lưu ý đặc biệt, đó là Việc 

Phong Thánh Cho Cha Trương Bửu Diệp. 
 

Để thực hiện ý nguyện của Cha Linh Hướng, sang năm mới này, tâm nguyện của TBDF là toàn tâm 
toàn ý dành mọi nguồn tài lực của Hội để góp sức cho tiến trình Tuyên Thánh của Cha Trương Bửu 

Diệp được nhanh chóng. 
 

Nhân cơ hội này, chúng con xin mạn phép bày tỏ lòng ước mong của chúng con đến Quý Cha 

trong Ban Vận Động Án Phong Thánh Cha Trương Bửu Diệp, Cha Cáo Thỉnh Viên, là cho chúng con 
được đóng góp với tất cả khả năng hiện có: từ thỉnh nguyện thư, hồ sơ nhân chứng ơn lành, đến 

toàn bộ tài chánh cần thiết, để Quý Cha sử dụng cho tiến trình phong Thánh của Cha Phanxicô 
Saviê Trương Bửu Diệp tại Vatican được thêm phần nhanh chóng và thuận lợi, dựa trên tinh thần 

giáo luật và pháp luật hiện hành.  

 
Ước gì toàn thể ông, bà, anh, chị, em, những người con dân Việt Nam trên toàn thế giới, những 

người mến mộ và chịu ơn Cha Diệp, chúng ta hãy cùng nhau chung lòng cầu nguyện để nước Việt 
Nam sớm có thêm một vị Thánh nhân đức, thánh thiện, và hiển linh trong năm mới 2017 này. 

 
Trọng kính, 

 

Phạm Thu Hương 
Hội Trưởng Trương Bửu Diệp Foundation 
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                                   Ơn Lành gửi từ Anh Quốc 
 

       Cha Diệp Chữa Lành Bệnh Một Cách Kỳ Diệu 
 

Con tên là Maria Goretti Trần Thị Thanh Trang sống tại London, Anh Quốc. Con xin cảm 

tạ Cha Phanxico Trương Bửu Diệp đã cầu bầu lên Lòng Thương Xót của Chúa cho con 
được hết bệnh đau nhức cánh tay và bàn tay phải của con. 

Từ giữa tháng Hai, 2016, cánh tay và bàn tay phải của con bị tê cứng nên con không 
làm việc được. Những tưởng con sẽ phải bị mổ hoặc bị chích thuốc vào cổ tay theo dự 

đoán của bác sĩ gia đình. Con đã cầu nguyện thật nhiều và nhắn lời khấn vào mạng 
Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) xin Cha cầu bầu cùng Chúa chữa lành cho con. Đó 

là ngày mùng 2 tháng Ba, 2016. Con đã xin Cha cầu bầu cho con gặp bác sĩ giỏi và con 
đừng phải bị mổ. Con sợ mổ lắm.  

Hôm lễ giỗ của Cha, ngày 12 tháng Ba, 2016 con được bác sĩ chuyên khoa ở nhà thương 
gửi thư gọi đến để khám bệnh, sau đó họ thử nghiệm nhiều lần và nhiều thứ để kiếm 

nguyên nhân và theo dõi bệnh của con trong mấy tháng kế tiếp. Thật kỳ diệu, bệnh của 
con từ từ tự thuyên giảm và khỏi hẳn mà con không phải chích thuốc hoặc mổ và con 

cũng không uống thuốc mặc dù bác sỹ khuyên con nên uống thuốc giảm đau. Con vô 

cùng cám ơn Chúa, tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp đã thương chữa lành bệnh cho con một 
cách kỳ diệu. 

Nay con mạo muội xin gửi bài thơ này đến TBDF để cám ơn và tôn vinh Cha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Goretti Trần Thị Thanh Trang (London 9, 2016) 
 

Lời Nguyện cùng Cha Trương Bửu Diệp 
 

Cha Diệp ơi, đây lời con khấn nguyện, 
Bao ơn lành Cha ban phúc cho con 

Đã bao năm thầm nguyện với lòng son 
Bàn tay Cha chuyển cầu dâng Thiên Chúa. 

 
Ơn con xin không là đời nhung lụa 

Ơn con xin, lời thủ thỉ bé thơ 
Kề vai Cha lòng ấm kẻ bơ vơ 

Cô đơn bước giữa chợ đời hiu quạnh. 
 

Lời nguyện xin cho con thêm sức mạnh 
Không chối từ, Cha dâng Chúa Ba Ngôi 

Con chỉ mong cuộc sống bớt nổi trôi 
Theo gương Cha, tạo đời tràn hạnh phúc. 

 
Cha đỡ nâng những khi con khổ nhọc 
Giảm muộn phiền, những bước trần ai 
Thêm Đức Tin, nhẹ gánh trên đôi vai 

Đời mai sau, cùng Cha bên chân Chúa. 
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Chị Nguyễn Kim Dung – Costa mesa, California. 

 

“Tôi tín thác, và tôi đã được” 
 

Tháng 3-2016, sau lần khám sức khỏe định kỳ, bác sỹ phát hiện tôi mắc bệnh ung thư 
ngực. Nhận được tin đó, đầu óc tôi quay cuồng, tôi hoang mang, lo lắng, tinh thần sụp đổ, 

không biết bám víu vào đâu hết. Mắc bệnh ung thư giống như một án tử hình vậy, ít người 
qua khỏi lắm. Tôi không biết làm sao cả, liền chạy đến Cha Diệp để củng cố tinh thần và 

đức tin, xin Cha cầu bầu với Chúa. 
 

Rồi tôi được hóa trị. Trong thời gian này, tôi đã được ơn, Chúa lúc nào cũng ở 

bên tôi qua lời cầu bầu của Cha. Nhiều người nói nếu hóa trị thì không ăn uống, 

không ngủ được. Nhưng tôi thì ngủ được. Mỗi buổi sáng thức dậy tôi lại tạ ơn 
Chúa, vì Chúa đã cho tôi thêm một ngày để tôi được sống với những người thân 

yêu của tôi. Tuy vậy, có những lúc vật vã, tôi cũng hay bị ngã lòng. Lúc đó, tôi 
lại nghĩ đến Cha Diệp. Cứ mỗi lần cầu nguyện với Cha, tôi lại vững tin là Chúa, 

Đức Mẹ, Thánh Giu-se không bao giờ bỏ tôi.  
 

Trước nay tôi vẫn đến văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid, nhưng từ khi mắc 

bệnh tôi đến thường xuyên hơn. Mỗi lần đến với Cha, tôi lại nhìn vào dòng chữ 
trên quyển sách đặt ở lòng bàn tay Cha, câu “Anh hãy về đi, vì lòng tin của anh 

sẽ chữa anh.” Thế là tôi tín thác. 
  Mỗi lần bác sỹ gọi đi chemo, tôi đều cầu nguyện, năn nỉ Cha. Sau 6 lần hóa trị, bướu lớn nay còn rất nhỏ, nên bác 

sĩ cho tôi đi mổ để lấy bướu ra. Đó là ngày 21 tháng Mười, 2016. Sau khi mổ, tôi lại đi xét nghiệm, kết quả mới 
đây cho thấy trong người tôi không còn tế bào ung thư nữa. Như vậy là Chúa đã nghe được lời của Cha Diệp cầu 

thay cho tôi rồi. 
 

Trước đây, cuộc sống của tôi vô lo, tôi không biết khổ là gì. Tôi là người Công giáo nhưng rất khô khan, thiếu đức 

tin và không biết cầu nguyện. Sau nửa giai đoạn chữa trị, tôi cám ơn Cha Diệp đã cầu bầu cho tôi, tôi cảm tạ Chúa 
vì Chúa đã cho tôi căn bệnh này, để rồi tôi biết lần chuỗi Mân Côi, biết đến Lòng Thương Xót Chúa, biết chạy đến 

Cha Diệp. 
 

Qua đau khổ, mình biết sự đau khổ Chúa định cho mình là ơn cứu độ. Được hay không cũng đừng nản lòng, hãy 
cứ tin, cứ cầu nguyện vì đó là điều Chúa muốn. Tôi lại nghiệm ra rằng, nếu mình chết vì tai nạn xe cộ, chết vì 

động đất, chết vì rớt máy bay thì sẽ không có thời gian để ăn năn. Nhưng với tôi, Chúa đã cho tôi nguyên một 

năm nay để tôi ăn năn tội lỗi của mình, tôi biết làm lành lánh dữ, biết yêu thương hơn những người thân yêu của 
mình. Đó cũng là ơn mà tôi đã được nhận từ Đấng Tối Cao. 

 
Tôi biết Cha Diệp đã lâu, cầu nguyện và được nhiều ơn lành của Cha, nhưng với ơn chữa lành tôi nhận được trong 

năm 2016 là quan trọng nhất. Vì thế, tôi đã đến văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation để làm nhân chứng, và 

cũng là cách để tôi tạ ơn Cha. 
 

Tôi hay nói với mọi người, chúng ta như những khách lữ hành đang đi trên cõi tạm, khi nào đi về với Chúa mới là 
sống thật. Với những anh chị em chưa có đức tin, hoặc nếu xin mà chưa được, xin hãy đừng nản lòng, mà cứ tiếp 

tục cầu nguyện đi. Chúa không từ bỏ ai bao giờ, mà Chúa lại rất thương yêu Cha Diệp, nên hãy chạy đến Cha Diệp 
mà cầu xin với Cha, nhờ Cha chuyển cầu. 

 
 

Chị Nguyễn Kim Dung. Hình: TBDF 

Sharon Trần (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 

Ơn Lành 
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H. ICKE – WYLIE, TX. 
Xin Cha cầu cùng Đấng Tối Cao cho con gặp được 

bác sỹ chữa cho con hết bệnh chóng mặt, bệnh 

Lupus, bệnh blood clot, và cho chân bên phải của 
con hết đau, hết tê để con đi, đứng bình thường. 

 
V. DONG&H. NGUYEN – MOUNTAIN VIEW, 

CA. 

Chúng con đang mắc bệnh tiểu đường. Xin Cha 
ban cho chúng con ơn chữa lành. Cảm ơn Cha. 

 
S. PHAM – BILOXI, MS. 

Xin Cha cầu thay nguyện giúp lên Thiên Chúa ban 
cho gia đình chúng con được mọi sự bình an, may 

mắn; cho cháu nội con bớt đi chơi, quậy phá, cố 

gắng học hành để theo kịp các bạn trong trường, 
vâng lời cha mẹ. 

 
H. VO – MEMPHIS, TN. 

Chúng con có những điều xin Cha cầu bầu cùng 

Đấng Tối Cao giúp: xin hai đầu gối của con hết 
đau và cho con thi đậu quốc tịch; cho K. hết đau 

khớp; cho J. hết dị ứng và hết đau gót chân; cho 
lưng của L. được thẳng; cho chồng con có thêm 

đức tin để đọc kinh và giữ đạo sốt sắng, bỏ được 
thuốc lá, rượu bia. 

 

T. CHAU&N.NGUYEN-MONTEREY PARK, CA. 
Cầu xin Cha cho con gái út của con mau biết nói. 

Cháu gần 5 tuổi rồi mà chưa chịu nói. Cầu xin Cha 
ban cho các con của con nhiều sức khỏe. Xin Cha 

cho con gặp may mắn để phát triển sự nghiệp của 

mình trên đường đời đầy nghiệt ngã. Con xin hứa 
sẽ đến thăm Cha mỗi tháng và tạ ơn về những 

phép lạ nhiệm màu mà Ngài đã ban tặng cho gia 
đình con. 

 

L. LE – LOWELL, MA. 
Con sắp trải qua một kỳ thi khó. Xin Cha tiếp sức 

cho con để con thi đậu, và sớm có việc làm. Con 
rất cám ơn Cha. 

 
M. NGUYEN – TORRANCE, CA. 

Hiện nay chân trái của con đau lắm Cha ơi, chân 

con bị ngứa và sưng từ đầu gối xuống tới bàn 
chân luôn. Xin Cha thương xót ban phước lành để 

con mau hết bệnh. Con xin cám ơn Cha. 
 

 

D. VU – MIDLOTHIAN, VA. 

Con cầu xin Cha chuyển lời cầu xin của con lên Chúa 
Gie-su và Mẹ Maria, giúp cho con của con là T.V. thi 

đậu các môn của mùa học này. Con xin cảm ơn Cha. 
 

V. NGUYEN – DORCHESTER, MA. 
Thưa Cha, con đang mang thai, xin Cha cầu bầu 

cùng Chúa giữ gìn hai mẹ con con cho đến ngày 

sanh nở. Con bị đau bao tử, mới đây khi xét 
nghiệm, bác sỹ nói con mắc bệnh viêm gan siêu vi 

B. Xin Cha ban ơn chữa lành cho con, giúp vợ chồng 
con có công ăn việc làm ổn định để chăm lo cho em 

bé sắp ra đời.  

 
P. VU – RANCHO CORDOVA, CA. 

Xin Cha cho cặp mắt của vợ con thấy rõ, các con 
của con biết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, các 

cháu ngoan ngoãn, học giỏi. Riêng cháu C. mau hết 
bệnh trầm cảm, trí óc minh mẫn, học hành tiến 

triển. Xin Cha cho gia đình con được xứng đáng là 

những đứa con sống đạo tốt lành. Con xin tạ ơn 
Cha. 

 
D. NGUYEN – SIMI VALLEY, CA. 

Con đang bán tiệm ‘America nails’. Xin Cha giúp con 

bán được thuận lợi, may mắn, và kết quả tốt đẹp. 
Con cảm tạ ơn Chúa và Cha Trương Bửu Diệp. 

 
C. NGUYEN – ANDREWS, TX. 

Cha ơi con bị bệnh mất ngủ rất lâu rồi. Mới đây bác 
sỹ cho đổi thuốc, khiến người con mệt mỏi, tâm 

thần không thoải mái. Nay con cầu xin Cha giúp con 

tìm được đúng thuốc có thể chữa khỏi bệnh mất 
ngủ của con. Khẩn nài xin Cha nhậm lời con cầu xin. 

 
N. TRUONG – SEATTLE, WA. 

Con đang mắc bệnh, và tâm hồn không được bình 

an. Xin Cha cứu giúp cho con mau hết bệnh và sớm 
tìm được bình an trong tâm hồn. 

 
P. NGUYEN – ARLINGTON, TX. 

Lạy Cha, con bị thoái hóa cột sống, đã bị chích vào 

xương sống nhiều lần. Trước đây chích vào thì con 
bớt đau, còn bây giờ chích cũng không đỡ chút nào. 

Con khẩn cầu, nhờ Cha cầu bầu cùng các Đấng Tối 
Cao, giúp con chữa được căn bệnh này. Con kính tạ 

ơn Cha. 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 

S. STEVEN – SAN DIEGO, CA. 

Xin cầu cho chân con đi đứng bình thường, và 

không bị dị tật. Con cám ơn Cha. 
 

N. NGUYEN – TULSA, OK. 
Thưa Cha, con là người ngoại đạo, nhưng con tin 

Cha đã cầu bầu cho nhiều người được ơn như ý. 
Nay con xin Cha hiển linh cầu cho vợ chồng con 

khỏe mạnh, bình an, đặc biệt chúng con sắp đi thi 

quốc tịch, xin Cha giúp chúng con thi đậu. Con cảm 
ơn Cha. 

 
T. NGUYEN – LYNNWOOD, WA. 

Mắt phải của con không thấy đường, mắt trái bị 

nhức. Cầu xin Cha ban cho con ơn chữa lành để 
con được nhìn thấy rõ và mắt hết nhức. Xin cho gia 

đình các con của con là Phaolo T., Peter T., và con 
gái T. được bình an, mạnh khỏe, có công ăn việc 

làm. Con cám ơn Cha. 
 

K. VO – VIRGINIA 

Con xin Cha ban ơn chữa lành cho vợ con là 
D.T.M.C. được mổ ruột thừa bình an, mau mạnh 

khỏe. Con xin tạ ơn Cha. 
 

Y. TRAN – UTAH 

Kính Cha, con là người ngoại đạo, xin Cha ban cho 
con những ước nguyện sau đây: cho con có sức 

khỏe, nơi ăn chốn ở, nhà cửa được ổn định, công 
việc mới thay đổi sẽ nhẹ nhàng và lương cao hơn, 

nếu được xin cho con có điều kiện để phụ cho em 
con trả nợ credit card, và những thị phi tai tiếng 

của con sớm được giải tỏa. Cúi xin Cha cứu độ giúp 

con. Con xin tạ ơn Cha. 
 

H. PHAM – UNION CITY, CA. 
Xin Cha cầu cùng chúa ban cho gia đình các con 

của con, vợ chồng được hòa thuận, xin Chúa thay 

đổi tính tình cho con rể của con bớt nóng tính, và 
con gái của con biết bổn phận làm vợ. Con cũng xin 

Cha cất bớt bệnh cho con. Con xin cám ơn Cha. 
 

H. LE – DENVER, CO. 

Thưa Cha, con có một nhà hàng ăn, nay không thể 
làm được, chi phí nặng quá. Xin Cha cầu bầu cùng 

Chúa cho con sớm bán được nhà hàng này. Con 
cám ơn Cha. 
 

T. NGUYEN – LAWNDALE, CA. 

Xin cho cháu nội của con là N.N mau chóng được chữa 

khỏi bệnh dị ứng, ngứa ngáy, nổi đỏ, để cháu được 
lành mạnh trở lại.  

 
KA. LE – COLUMBIA HEIGHTS, MN. 

Cầu Cha ban cho con tìm được công việc phù hợp với 

khả năng, sức khỏe và thời gian của con, để con có 
điều kiện kinh tế ổn định nuôi dạy con đến lúc trưởng 

thành, xin ban bình an và sức khỏe cho mẹ và gia đình 
con, cho chị con vượt qua bệnh tật, xin ban may mắn 

và hạnh phúc cho những người thân bên cạnh con. 
Con xin thành tâm khấn nguyện cùng Ngài. 

 

L. PHAM – CARROLLTON, TX. 
Cha ơi, con bị ngứa, xin Cha chữa lành cho con. Xin 

Cha cho con gái của con là B.N sớm có baby. Xin Cha 
luôn chúc lành và ban bình an cho gia đình chúng con. 

 

M. DO – VISALIA, CA. 
Thưa Cha, con có hai tiệm nails, thời gian gần đây 

vắng khách, thợ ồn ào, thiếu người làm. Xin Cha chỉ 
dẫn cho chúng con cần phải làm gì để tiệm của con 

được trở lại như xưa. Xin Cha giang tay giúp chúng con 
trong giai đoạn khó khăn này. 

 

N. VU – PENNSAUKEN, NC. 
Cầu xin Cha cho gia đình được bình an, yên vui; cho 

con con ra trường có công ăn việc làm. 
 

V. NGUYEN – CRYSTAL RIVER, FL. 
Con xin Cha hiển linh, cầu bầu cùng Chúa, Mẹ Maria 

cho con bán được nhà ở Lecanto, FL., và xin Cha chữa 
lành cho con khỏi sự lo lắng, cho con được bình an, 

công việc làm ăn suông sẻ, cho hai đứa con gái học 

giỏi ngoan ngoãn. 
 

N. NGUYEN – ALBUQUERQUE, NM. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa thương ban cho chúng con 

gia đình mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, cho con hết 

đau nhức vì bệnh phong thấp; cho cháu T. có được 
việc làm; cho cháu nội được mạnh khỏe, hết bệnh 

đường ruột. Con xin cám ơn Cha. 
 

H. PHUNG – TYLEN, TX. 
Xin cho con của con là I.P.L.V. thi đậu US ML1 để con 

của con có thể làm việc. Con cảm tạ Cha. 
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 Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

 
H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 

Cha ơi, nhờ lời cầu bầu của Cha lên Chúa và Mẹ, 
mà con của con đã xin được việc làm rồi. Con cảm 

tạ ơn Cha nhiều lắm. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho 
chúng con. Con của Cha. 

 

T. PHAM – ROADIE, VA. 
Con xin cảm tạ ơn Cha vì những gì con cầu nguyện 

nay đã được như ý. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho 
chúng con. 

 

O. LE – OMAHA, NE. 
Con xin lễ tạ ơn Cha Diệp vì con đã được Chúa Giê 

su và Mẹ Maria cùng các Thánh nhậm lời con cầu 
xin qua lời cầu bầu của Cha Diệp. Con xin cảm tạ 

ơn Cha. 
 

S. MARSHALL – ELGIN, SC. 

Cha Diệp ơi, Cha đã đồng hành với con khi con gặp 
khó khăn. Nay mọi việc đều tốt đẹp. Vợ chồng con 

mới có thêm một đứa chắt. Cháu con sinh nở ‘mẹ 
tròn-con vuông’. Gia đình chúng con vô cùng cảm 

tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha. 

 
L. NGUYEN – WEST VALLEY, UT. 

Con xin cảm tạ Cha đã cho con việc làm như ý, và 
cho con được bình an. 

 
M.D. NGO – GOLDEN, CO. 

Gia đình con xin tạ ơn Cha Diệp đã bầu cử cùng 

Chúa cho con bán được nhà. Hôm nay gia đình 
chúng con qua California để tạ ơn Cha đã thương 

và giúp đỡ gia đình chúng con. Muôn vàn tạ ơn 
Cha. 

 

V. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Con xin cảm tạ Cha đã cho con hết bướu trong 

đầu. 
 

D. NGUYEN – SIVER SPRING, MD. 

Con khấn với Cha, nay qua lời cầu thay của cha mà 
con đã được toại nguyện. Con xin cảm tạ ơn Cha.  

 
L. NGUYEN – SUGAR LAND, TX. 

Thưa Cha, con cầu xin và nay tay con đã bớt run 
rồi. Chữ con viết chưa đẹp nhưng có thể đọc được. 

Con cảm ơn Cha nhiều lắm. Xin Cha tiếp tục 

thương chữa lành bệnh, cho lưng của con hết đau. 
Cha cầu cùng chúa cho con Cha nhé. 
 

 

 

Q. VU – MIDLOTHIAN, VA. 
Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha Diệp đã cầu bầu 

để em gái con là H.V. được ơn chữa lành sau ca 
mổ. 

 
K. LEING – LEWISVILLE, TX. 

Con xin viết lên đây lời cảm tạ ơn Cha từ tấm lòng 

của con. Con cám ơn Cha nhiều lắm vì tất cả 
những lời cầu nguyện của con dù lớn hay nhỏ Cha 

cũng thương mà nhậm lời. Cha lúc nào cũng ở bên 
cạnh, giúp đỡ cho con và gia đình con. Gia đình 

con xin cám ơn Cha. 

 
T. HA – MILILANI, HI. 

Nhờ lời cầu bầu của Cha, cháu nội của con 8 tháng 
tuổi nay đã khỏe mạnh, vui vẻ, lúc nào cũng cười 

dù là mới thức dậy. Nay con xin cảm tạ ơn Cha. 
 

V. DO – APPLE VALLEY, MN. 

Tạ ơn Cha, con gái út của con đã có việc làm ở 
một công ty nhỏ. Cầu mong cho cháu thích hợp với 

việc làm này mà đừng thay đổi nữa. Cách đây một 
tháng con có ghé thăm Cha, mải lo lấy quà mà 

quên điện thoại. Con nhờ người đến lấy lại, không 

bị mất điện thoại. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 

B. MAI – UTICA, NY. 
Tạ ơn Cha vì những ơn lành Cha đã thương ban 

cho chúng con. 
 

T. TRAN – LOS ANGELES, CA. 

Con xin cảm tạ ơn Cha vì Cha đã đáp lại lời cầu xin 
của con. Gia đình chúng con hiện nay đã được sum 

họp, vợ chồng an vui hạnh phúc. Ngoài ra bệnh 
zona thần kinh biến chứng của con cũng bớt nhiều. 

Con xin nhớ ơn Cha mãi mãi trong suốt cuộc đời 

còn lại của con trên thế gian này. 
 

Q. VU – STANTON, CA. 

Cha ơi, chỉ 36 giờ trước khi con lên máy bay thì 

con nhận được giấy tờ. Vậy là lời cầu xin của con 
đã được Cha nhậm lời rồi. Con xin cảm tạ ơn Cha. 

 
L. DANG – SAN JOSE, CA. 

Con cảm ơn Cha đã cho hai đứa con tự kỷ của con 

được sự giúp đỡ ở trường có người chăm sóc 
riêng; chồng con vẫn có việc làm; và con nhận 

được nhiều điều như ý. Xin Cha tiếp tục cầu bầu 
cho chúng con. 
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Cha Diệp dẫn đưa 

  

 

 
Trong cuộc sống, có những khó khăn, trở ngại không những không 
kéo ta lùi xuống mà ngược lại, còn đẩy chúng ta tiến về phía trước, 
bạn tin không? Hãy check thử những gợi ý dưới đây nhé! Chắc chắn 
bạn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên đấy! 
 

Thất bại trong tình yêu 
Có lẽ đây là một nguyên nhân vừa lạ – vừa quen đối với tuổi teen. Việc bị từ chối tình cảm, bị lừa dối, bị 
phản bội… từ người mà mình yêu thương nhất chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy rất shock và suy sụp trong 

khoảng thời gian đầu. Tuy nhiên, khi thời gian dần qua đi, bạn mới nhận ra mọi thứ chẳng có gì là to tát cả. 
Thay vì tốn thời gian để lưu luyến những kỷ niệm trong quá khứ, đau khổ vì một người không xứng đáng để 

yêu, bạn lại càng nên tập trung hơn vào học tập, vào sự nghiệp, quan tâm và trân trọng những phút giây 

bên gia đình, bạn bè để cảm nhận được rằng, bạn vẫn sẽ sống tốt khi không có người đó, cuộc sống của bạn 
lại càng trở nên thú vị và ý nghĩa hơn khi không có người đó… Qua những nỗi đau ấy, bạn sẽ càng trở nên 

dạn dĩ, trưởng thành và có kinh nghiệm hơn trong cuộc sống này. 
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Ohio, nơi khởi đầu Chương trình đem Cha Diệp Đến Mọi Nơi 

Việc Vinh Danh, Quảng Bá Cha Diệp Là Cần Thiết 
 

 
Cincinnati là thành phố lớn thứ ba của tiểu bang Ohio, 
và là thành phố lớn thứ 65 của toàn Hoa Kỳ, với số 

dân gần 300,000 người. (Wikipedia) 
 
Hôm đoàn của Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) 

đến nơi, trời Ohio mây mù, không nắng, nhưng khi có 
mặt tại đây, chúng tôi nhìn thấy một tiệm Việt Nam - 

tiệm Lee Nails, bỗng thấy rất ấm áp lạ lùng, vì cảm 
nhận được tình đồng hương. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Chủ tiệm Lee Nails là chị Ngọc Lê, một nhân chứng ơn 

lành Cha Diệp đã có dịp đến tận văn phòng Cha ở 
miền nam California để chia sẻ ơn lành nhân lễ giỗ lần 

thứ 69 Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp vào năm 2015. 

Vì đã nhận được ơn Cha Diệp, nên bất cứ người khách 
nào đến làm nails ở tiệm có chuyện buồn phiền, tâm 

sự với chị thì chị đều khuyên hãy cầu nguyện với Cha 
Trương Bửu Diệp. Thực tế đã có nhiều người được ơn 

khi làm theo lời khuyên của chị Ngọc Lê. 

 
Đó là câu chuyện của một người Mỹ tên M. Chị Ngọc 

kể: “Bà M. bị bệnh ở đầu, bác sĩ không chữa được. Khi 
làm nails xong, bà nói phải đi gặp bác sĩ. Tôi đưa tấm 

hình Cha Diệp nhỏ cho bà, và nói bà hãy cầu nguyện 
với người đàn ông trong hình.” Bà M. đã nhận tấm 

hình, rồi gọi số phone ở mặt sau tấm hình, là phone 

của Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Khi liên 
lạc với Hội, bà được cung cấp một số phone chỉ để gọi 

xin khấn. Hai tuần sau khi gọi khấn với Cha, bà M. hết 
bệnh ở đầu. Sau đó bà bị bệnh ở mắt, nên lại gọi 

khấn với Cha lần nữa. Và bà lại khỏi bệnh.” Khi đã 

được Cha ban hai ơn chữa lành, bà M. đã đến khoe 
với chị Ngọc Lê và cảm ơn vì chị đã giới thiệu cho bà 

một người quá linh thiêng.  
 

Câu chuyện cho thấy chị Ngọc Lê không chỉ làm đẹp cho 

mọi người, mà còn giúp nhiều người biết đến Cha Diệp, 
làm rạng danh Cha. Cũng chính vì lý do đó mà TBDF chọn 

Cincinnati, Ohio, nơi có tiệm của chị Ngọc Lê là nơi đầu 
tiên cho chương trình đem Cha Diệp đến mọi nơi. Nhưng 

lý do quan trọng hơn mà các TNV của TBDF bay từ 
California sang Ohio để gặp trực tiếp chị Ngọc Lê, là do 

chị đã có thêm ơn lành mới. 

 
Theo chị Lê, chỉ trong vòng hơn một năm kể từ lần chia 

sẻ trước tại văn phòng TBDF, chị nhận được thêm rất 
nhiều ơn lành, từ ơn nhỏ cho đến ơn lớn. Chị chia sẻ như 

sau: “Trên máy bay trở về Ohio tôi tưởng chết rồi, tôi 

không thở được. Tôi xin cô tiếp viên một ly nước, uống và 
nói với Cha: Cha ơi, cứu con. Nếu Cha không cứu con thì 

chắc con chết mất. Năm phút sau, tự nhiên tôi ngủ thiếp 
đi cho đến lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh tôi mới tỉnh lại. 

Ơn này Cha ban, tôi không bao giờ quên. Mới đây, một 
người khách đến làm xong thì trả tiền bằng thẻ. Kỹ thuật 

viên của tôi scan thẻ xong, đã trả lại cho bà ấy nhưng bà 

nhất định nói rằng bà chưa nhận lại thẻ. Sau một hồi lục 
tìm kiếm vẫn không tìm được thẻ cho vị khách này. Tôi 

liền chạy lại, nhờ Cha chỉ giúp. Khấn xong tôi nói cô kỹ 
thuật viên chạy lại bàn kiếm thử. Vừa nhấc một chiếc hộp 

trên bàn lên thì cái thẻ hiện ra. Tôi luôn đặt hình Cha 

trong tiệm và cảm giác rằng Cha đang ở bên tôi, nên bất 
cứ có chuyện gì trong tiệm xảy ra, cầu xin Cha là mọi 

chuyện đều suông sẻ. Tôi có nghe câu chuyện của một 
chị bên California hay vẩy nước đã được làm phép mỗi khi 

tiệm ế ẩm. Tôi cũng làm như vậy, và quả thật mỗi lần cầu 
xin thì chỉ cần 15-20 phút sau thợ của tôi có khách vào.”  
 

 

 

 

Chị Ngọc (hình) đặt tranh điện hình Cha Diệp trong tiệm và luôn 
cầu nguyện với Cha.                          

         (Xem tiếp trang bên) 
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Việc Vinh Danh, Quảng Bá Cha Diệp Là Cần Thiết 
(tiếp theo) 
 

Chị Ngọc có tấm hình Cha Diệp, đi mua khung mắc tiền 

nhưng khung nào lắp vào cũng không vừa. Thấy vậy, 
chị lại nói với Cha. Hôm đi ra Walmart, chị mua khung 

khác về lắp thì vừa in hình Cha. Khung này chỉ có giá 

$5,99 mà thôi. Chị đặt hình Cha Diệp đầu giường, buổi 
sáng trước khi đi làm cầu xin Cha, tối về nói chuyện, 

tâm sự với Cha. Chị cho biết trong chuyện làm ăn bước 
đầu khó khăn lắm, nhưng nhờ có Cha, đặt hết niềm tin 

vào Cha, mà sau hơn một năm qua, tiệm của chị đã ổn 

định, khá lên nhiều.  
 

Điều khiến chúng tôi thích thú khi tiếp xúc với chủ tiệm 
Lee Nails, là chị Ngọc không chỉ cầu xin cho bản thân 

mình, mà còn xin cho những người thợ, và cả những 
người khách nữa. Ngoài bà M. kể trên, chị Ngọc còn 

giới thiệu Cha đến nhiều vị khách khác biết về Cha để 

cầu nguyện với Cha. Sau đó, khi hỏi lại, những người 
cầu nguyện với Cha đều cảm thấy khá hơn. “Tôi hỏi họ 

có tin Cha không, nhiều người nói tin, có người chỉ tin 
50% thôi, nhưng thế cũng làm tôi hạnh phúc.” Chị 

Ngọc nói. 
 

Nhân chuyến đi ghi nhân chứng ơn lành, chúng tôi ghé 

đến Bảo tàng viện nghệ thuật Cincinnati (Cincinnati Art 
Museum), và Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Cincinnati Art 

Museum, nơi không thể không ghé nếu có dịp đến 
Ohio, là một trong những bảo tàng nghệ thuật lâu đời 

tại Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1881. Nơi đây đã 

sưu tập được hơn 67,000 tác phẩm nghệ thuật trong 
suốt 6,000 năm lịch sử con người. Cộng đoàn giáo xứ 

Đức Mẹ La Vang là cộng đoàn người Việt Nam duy 
nhất ở Cincinnati, Ohio. Chính những người Việt Nam 

đang sinh sống tại đây đã góp công, góp của để xây 

dựng nên nhà thờ. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Nhà thờ có sức chứa khoảng 500 người. Vào mỗi cuối 

tuần, tất cả những gia đình công giáo đều đưa con em 
đến để học giáo lý, sinh hoạt thiếu nhi Thánh thể, học 

các kỹ năng khác, và đi lễ.  
 

Người Việt nam tại Cincinnati rất vui và tự hào vì có một 

cộng đoàn Việt Nam tại đây để cùng nhau họp mặt vào 

những ngày lễ lớn như Giáng Sinh, tết Tây, Tết Nguyên 
đán để hội họp, sinh hoạt nhằm giữ lại nét văn hóa cổ 

truyền của người Việt Nam. 
 

Theo vợ chồng anh chị Diễm-Ngọc, cư dân thành phố 

Cincinnati, giáo xứ ở đây đã được hình thành hơn 100 
năm qua. Linh mục Vincen Phạm Minh Châu hiện là Cha 

sở của giáo xứ có 200-250 gia đình giáo dân. Mọi sinh 
hoạt tôn giáo được tập trung vào ngày Chủ nhật: đi lễ, 

học giáo lý, ăn uống. Về Cha Diệp, khi qua Mỹ chúng tôi 

mới biết đến Cha do một người bạn tặng. Lm Phạm 
Minh Châu cho rằng việc quảng bá, vinh danh Cha Diệp 

là điều rất cần thiết để qua Cha Diệp, nhiều người sẽ 
biết đến Chúa nhiều hơn vì lời chuyển cầu linh thiêng 

của Cha Diệp. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Do giáo xứ mới được thành lập, giáo dân là người Việt 

Nam không nhiều, cũng không phải ai cũng biết đến 
Cha Diệp, trong chuyến đi lần này, TBDF đã đem theo 

nhiều hình ảnh của Cha Diệp, và những tài liệu khác liên 

quan đến Cha để tặng cho giáo dân, cũng như gửi tặng 
giáo xứ Đức Mẹ La Vang. 

 
Sau chuyến đi Ohio, chúng tôi sẽ còn tiếp tục lên đường 

đem Cha Diệp đến với những tiểu bang khác trên toàn 

nước Mỹ. Những ai đã nhận được ơn lành nhưng không 
có điều kiện bay sang California để tạ ơn và làm nhân 

chứng, vui lòng cho Hội biết để chúng tôi lên kế hoạch 
đến tận nơi ghi nhận.  

 
Thực hiện: John Nguyễn – Trần Ngọc 

(Tháng 10-2016) 

 
Xin xem tiếp trang bên các câu chuyện nhân 

chứng ơn lành mà đoàn chúng tôi đã ghi nhận 
được trong chuyến đi.  

 

Trong hình (từ trái sang phải): Linh mục Phạm Minh Châu, 
ông John Nguyễn, chị Ngọc, anh Diễm. 
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Nhân chứng ơn lành Cha Diệp tại Cincinnati- Ohio 
 

 

Anh Nguyễn Thanh Long – Kỹ thuật viên tiệm Lee Nails – Cincinnati, Ohio 

“Cha Hiện Lên Cho Tôi Tin.” 
 

Tôi là cư dân của thành phố Cincinnati này hơn 30 năm nay. Tôi làm ở tiệm nails này cũng 
khá lâu, hồi còn bà chủ trước. Thời đó, tiệm nails này ế lắm, tôi có ý định muốn xin nghỉ. Rồi 

cô Ngọc Lê này vô mua tiệm. Từ khi có chủ mới, tiệm này đắt khách quá. Có điều tôi đã 

không tin khi thấy cô Ngọc thờ Cha, có đốt đèn cầy nữa. Nhưng dần dà tôi tin. 
 

Mấy tháng trước cổ của vợ tôi có một cục bướu nổi lên. Đi khám thì bác sĩ nói không sao hết. Dù vậy, khi về nhà tôi 

đau lắm, không ăn uống gì được. Thấy vậy tôi yêu cầu mổ. Bác sĩ cho ngày hẹn đi mổ. Ngày vợ tôi lên bàn mổ, tôi lo 
sợ lắm. Bất chợt nghĩ đến Cha Trương Bửu Diệp, nhưng cũng không biết khấn thế nào. Rồi tôi mở phone lên định gọi 

cho người bạn. Trời ơi, phone của tôi là phone dỏm, không có internet, wifi gì hết, vậy mà nổi lên hình Cha Diệp y 
như tấm hình đặt trên bàn trong tiệm. Da gà, tóc gáy tôi nổi dựng lên. Kể lại chắc chẳng ai tin, nhưng tôi khẳng định 

điều tôi kể không hề là chuyện mê tín dị đoan. Rồi tôi khấn:”Cha ơi, Cha sống khôn thác thiêng giúp cho vợ con được 

lành mạnh, con đừng hao tốn tiền bạc, nếu được vậy con sẽ tin Cha.” Chưa xong, phone của tôi hiện lên tiểu sử của 
Cha, hiện rõ ngày mất của Cha. Ngày vợ tôi lên bàn mổ, chính là ngày giỗ Cha Diệp. Ca mổ của vợ tôi thành công, vợ 

tôi khỏe trở lại. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao trong phone của tôi lại có hình và tiểu sử của Cha, 
mà chỉ đúng ngày đó thôi, rồi mất luôn. Sau này tôi lục lại cách gì cũng không thấy nữa. Vậy là Cha đã hiện lên cho 

tôi tin. Bây giờ tôi tin lắm, mọi chuyện đảo ngược trong tâm trí tôi. Điều tôi mong muốn là có được tấm hình của Cha, 

thì nay TBDF đã đem đến cho tôi. Câu chuyện Cha hiện lên cho tôi xem, không bao giờ tôi quên. Tôi mong sẽ ngày 
càng có nhiều người biết đến Cha hơn nữa.  

 
 

 

Anh Ngô Giang Hà – Cincinnati, Ohio: “Tôi Xin Và Tôi Đã Được.” 
 

Tôi sang Mỹ được 12 năm. Khi còn ở Việt Nam, tôi bị dính vào ma túy. Mẹ, dì, chị tôi thuê xe 
đi xuống Cà Mau cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Tôi cũng đi cùng. Từ sau hôm đó trở 

về nhà, tôi thay đổi dần dần. Không ai ép uổng, cũng chẳng nghe lời khuyên lơn nào, trong tôi 

cảm thấy chán với ma túy, nên đã từ bỏ. Tôi tin là Cha đã soi sáng cho tôi. Tôi đã nhận được 
ơn Cha, vì tôi đi xin, và tôi đã được.  
 

Lúc xuống Cà Mau, nhà thờ Cha còn rất nghèo, chỉ là mái tôn thôi. Vào thời điểm đó, người chị ruột của tôi bị tiểu 

đường, nặng lắm, chân đau, đi không được. Sau khi cầu nguyện với Cha, từ đó đến nay gần 20 chục năm, chị tôi mới 

mất năm ngoái. Vợ tôi là người ngoại đạo, có người em đang bị ung thư. Nhân dịp này, TBDF đã gửi những phiếu xin 
khấn và cho tôi biết số phone để gia đình cầu nguyện thêm với Cha Diệp. Tôi khuyên những ai có chuyện cần hãy cầu 

nguện với Cha. Hãy tin thì sẽ được. 
 

 

Ông Vũ Ngọc Trúc (tác giả Tri tân): “Cha Đã Ở Bên Tôi.” 

 
Tôi biết Cha Trương Bửu Diệp từ trước năm 2000, khi tôi còn ở Việt Nam. Khi đó, tôi ở giáo xứ 

Vườn Xoài, nghe đến tên Cha nhưng ít quan tâm, thậm chí còn lạnh lùng. Giáo xứ Vườn Xoài 

họ quảng bá Cha rất sốt sắng, nhưng chẳng hiều vì sao tôi lại thờ ơ đến thế. Sang tới Mỹ, bất 
ngờ xem trên chương trình Ơn Cha Diệp của TBDF thấy nhiều người được ơn đặc biệt quá, 

nên tôi mới viết ra những bản hát trước hết để cảm tạ Chúa và sau nữa là tôn vinh Cha. 
Nhưng vì là người sáng tác không chuyên, nên tôi nghĩ và viết rất chậm. Một hôm khi đang 

ngồi nghĩ tiếp cho những câu sau của bài hát, tôi bỗng cảm giác có ai đó đặt bàn tay rất ấm 
lên vai phải của tôi, rồi người ấy đặt tay lên trán, ấn đầu tôi áp vào ngực.  
 

 

Khi đó, tôi biết rằng Cha thấy tôi sáng tác nhạc vất vả quá nên đã ở bên tôi. Từ sau ngày đó tôi đã hoàn thành bài hát 

đầu tiên về Cha: Tuyên xưng và tạ ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Tôi nghĩ đó là ơn đã được thụ hưởng mà Cha 
Diệp ban cho tôi. Do bài hát được Cha chúc lành nên rất rung động. Hiện nay bài hát đã được phổ biến rộng rãi khắp 

nơi. Ơn lành gần gữi, nhỏ bé, nhưng nói lên được một tâm tình lớn lao. 
 

John Nguyễn – Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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KẾ HOẠCH 2017 

THỐNG KÊ 2016 

Khách đến thăm Cha: Trong năm 2016, số khách đến thăm viếng Cha Trương 

Bửu Diệp tại Nhà Thăm Viếng Cha trên đường Euclid, TP Garden Grove, 

California là 66,664 lượt người, tăng gấp 5 lần so với năm 2012 khi mới mở 

cửa Văn phòng. Trong đó, số bạn trẻ đến thăm và cầu nguyện với Cha ngày 
càng đông. Hình bên: Các bạn trẻ đến thăm Cha vào tháng 7-2016 từ các tiểu bang xa. 
Hình: TBDF. 
 

 

Cứ bốn người xin, có một người được ơn: Nhà Thăm Viếng Cha có đặt sổ Xin Khấn và Cảm Tạ, để khách đến 

thăm có thể ghi vào, hoặc text, email những lời khấn xin hoặc lời cám ơn Cha một cách tự nguyện. Theo số liệu, 
trong năm 2016 có 36,241 lời Xin Khấn, và 13,364 lời cảm tạ. Như vậy, cứ bốn người xin thì có một người được ơn. 

 

Gửi quà tặng cho khách phương xa: Chưa kể khách thập phương đến thăm Cha và nhận quà ngay tại Văn 
phòng, trong năm qua, Hội đã gửi tặng cho người có yêu cầu 373 Sách 100 Ơn Cha Diệp, 557 CD, 1,537 DVD Ơn 

Cha Diệp, 8,110 Hình Cha và 1,791 Nước Thánh ‘Lộc của Cha’, trong đó Nước Thánh là quà tặng giá trị cho mọi 
người, được gửi đi toàn thế giới (Châu Mỹ, Châu Âu, và Châu Úc). 

 

Thẻ thăm viếng TBDF: 8,274 thẻ đã được cấp miễn phí cho khách, và gửi đi các nơi tại Hoa Kỳ, Canada, France, 

Norway, Denmark, Việt Nam, Audtralia, Sweden, Austria, United Kingdom, Belgium, Holland, New Zealand.  

 

Báo Ơn Lành: Trong năm qua Hội đã phát hành với số lượng 56,000 bản, trong đó gửi đi 44,066 bản đi các nơi 

tặng cho những người ở xa có yêu cầu. Báo được phát hành 1 tháng 2 kỳ vào ngày 1 và 15 cũng là món quà mà 

nhiều người ưa thích vì báo đăng những ơn lành mới nhất của Cha Diệp. Báo không chỉ phân phát tại văn phòng mà 
còn gửi miễn phí đến tất cả các tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ. Ngay cả Alaska hoặc Hawaii cũng có người yêu cầu Hội 

gửi báo Ơn Lành đến tận nhà. 
 

 
 

Ngoài các chương trình đã thực hiện từ những năm qua như: Ghi danh Nghĩa Tử Nghĩa Tận; Nhận Báo Ơn Lành 
tại nhà; Đem Cha Diệp Đến Cho Mọi Người; Gặp Gỡ Nhân Chứng Tại Các Tiểu Bang; Tiếp Tục Chương Trình Xây 

Dựng LÀNG CHA DIỆP và phát phiếu ghi danh cư ngụ; Cha Diệp Và Thế Hệ Tương Lai (TBDFUTURE); Cha Diệp Và 
Tuổi Trẻ (TBDFELLOWSHIPS), trong năm 2017, TBDF sẽ thực hiện thêm các chương trình sau đây: 

 

1-Đưa các chương trình phục vụ cộng đồng của TBDF vào online qua TBDF APP. Ví dụ như: 
. Gửi Xin khấn/ Cảm Tạ real-time. 

. Click yêu cầu gửi tài liệu, nước Thánh.  

. Tham dự và gửi lời khấn/cảm tạ trong các buổi cầu nguyện. 

 

  
2-Phát triển các dịch vụ ưu tiên cho người có thẻ TBDF:  

. Bảng Tạ Ơn 

. Thăm Viếng Cha Diệp  

. Chia sẻ ơn lành ngay trên phone sử dụng TBDF App 

. Quà tặng dành riêng cho nhân chứng ơn lành 

Và các chương trình khác (sẽ thông báo sau) 
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Hai số phận, hai cuộc đời 
Mừng Sinh nhật Cha thân yêu Trương Bửu Diệp (Jan 01, 1987) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Năm 2016 Vua Thái Lan vừa băng hà, sau 70 năm trị vì vương quốc. Ông được coi như một biểu tượng đáng kính 
trong lòng dân tộc Thái. 70 năm qua Ông đã xây dựng, cũng như lèo lái nước Thái trở nên một đất nước giàu 

mạnh và nỗi tiếng với nhiều điểm du lich cũng như các di tich lich sử. Toàn dân Thái đã đau buồn và khóc trong 
tiếc thương vị vua già dân tộc. Ho để tang vị Vua của mình trong một năm và sau một năm mới làm lễ đăng 

quang vì vua mới. 
 

Con số 70 năm của ông cũng trùng hợp với cuộc đời Cha Diệp. Năm 12 tuổi (1909) Cha vào Tiểu chủng viện Cù 

lao Giêng và thụ phong linh mục năm 27 tuổi (1924). Cha đã làm linh mục trong 22 năm và mất ngày 12 tháng 
Ba, 1946 (49 tuổi). Năm 2016 vừa qua là lễ giỗ của Cha đúng 70 năm. 

 
Cha Diệp không sống 70 năm cuộc đời như Vua Thái Lan nhưng Cha đã có một thành tích phục vụ Giáo hội, làm 

chủ chăn và sống với giáo dân trong 22 năm. 70 năm trước Vua Thái Lan lên ngôi cũng là năm tử đạo của Cha. 

Trải qua quãng thời gian lúc sống cũng như chết, Cha đã là tấm gương sáng ngời của Đức tin, Đức Cậy, và Đức 
Mến. 70 năm từ khi Cha về với Chúa, hình ảnh của Ngài không nhạt phai mà trái lại đậm nét hơn nữa và sống mãi 

trong trái tim của mọi người Công giáo cũng như Lương giáo bằng những ơn lành cũng như những phép lạ linh 
thiêng. Mọi người khắp nơi chạy đến kêu khấn với Ngài. 

 
Rồi đây đất nước Thái Lan sẽ có vua mới, có đường lối lãnh đạo mới. Mọi người dân sẽ theo hướng của vị Vua trẻ 

này, cuộc đời vua cũ sẽ chìm vào lãng quên. Nhưng riêng Cha Trương Bửu Diệp sẽ được nhắc nhớ muôn đời qua 

bao thế hệ bởi Ngài chỉ có một tôn chỉ, một Đức tin duy nhất mà mọi người phải noi theo. 
 

Một người cống hiến cuộc đời cho đất nước, và một người đã hiến dâng cả mạng sống để chết thay cho đàn chiên 
của mình. Hai số phận, hai cuộc đời tuy khác nhau về nhiều điểm nhưng đã trùng hợp về thời gian hy sinh cho lý 

tưởng, cho quan điểm, và cho đời sống đạo.  

 
Chúng ta tự hào đã có vì Cha tinh thần sáng soi cho muôn dân Việt Nam, qua bao thế hệ kim là chỉ nam của bao 

trái tim khát khao được nghe tiếng Chúa, được nghe lời Ngài và nhất là được sống đạo thiết tha với tấm lòng 
nhân ái vô bờ bến thấm đượm máu hy sinh tử đạo của Ngài - Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Con mến yêu Cha 

vô cùng và con xin hứa theo bước chân Cha mọi lúc, mọi nơi, theo Cha về nước Trời. 

 
Phương Quách – Minnesota. 
 

 

Mừng ngày Cha chào đời với thân phận làm người như mọi người, nhưng có ai biết 

được một cậu bé con sinh ra giữa vùng quê làng xa xôi lại mang một sứ điệp to 
tát và cả cuộc đời sau kéo dài đến hôm nay,một tiếng vang lẫy lừng bởi dòng máu 

đào đỏ thắm đã tuôn trào vì lòng kiên cường và tín trung với Thiên Chúa. 
 

Ngày Cha lìa đời, giáo dân chắc cũng đã khóc thương và đau khổ như chim lạc lối, 
xót xa cho cánh chim đầu đàn của giáo xứ Tắc Sậy đã gãy cánh bên dòng sông 

quê. 

 
Thời đó tôi còn chưa được tượng hình trong lòng mẹ nhưng đến hôm nay sau mấy 

chục năm trời. tôi được sinh ra và khôn lớn, tôi hình dung được nỗi hoang mang lo 
sợ nếu không muốn nói là hoảng loạn bởi sự đàn áp bắt bớ của bọn lính, cộng 

thêm sự mất mát to lớn. Mất đi vị chủ chăn thân yêu của họ, thì  nỗi đau của giáo 

dân Tắc Sậy thời đó mãnh liệt và đau thương gấp trăm ngàn lần so với nỗi đau 
mất một vị vua. 
 

 

Vợ chồng chị Phương Quách trong 
một lần đến thăm Cha Diệp. 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 

C. LE – KENWOOD, MI. 

Xin cho con và con gái con khỏi bệnh. Xin Cha cầu 
bầu cùng Đấng Tối Cao thêm sức cho con trong lúc 

khó khăn này. Con đang rất tuyệt vọng, con sợ sẽ 
mất đi lòng trông cậy Chúa. 

 
A.PHAM – FORT SMITH, AR. 

Con bị bệnh thoái hóa cột sống và đau bao tử hơn 

10 năm nay rồi Cha ơi. Xin Cha ban cho con ơn chữa 
lành, và cho con gặp đúng thầy, đúng thuốc. 

 
M. NGO – GOLDEN, CO. 

Xin Cha Diệp bầu cử cùng Chúa cho con gái của con 

ăn năn hối cải trở về với gia đình, trở về đường ngay 
lẽ phải. Con xin tạ ơn Cha. 

 
R. NGUYEN – BATON ROUGE, LA. 

Hai bàn tay của con đau quá. Con sợ mổ lắm Cha ơi, 
xin cứu giúp con vì con mồ côi, không cha mẹ, thân 

nhân. Xin chữa lành cho con để con có cơ hội phục 

vụ tha nhân. 
 

T. NIVEN & L.NGUYEN – MILPITAS, CA. 
Xin cầu cho T. được nhiều may mắn trong công việc 

làm ăn. 

 
P. TRAN – BURBANK, CA. 

Xin cho vợ chồng con biết thông cảm, tha thứ để có 
hạnh phúc, công việc tốt lành, các con cháu khỏe 

mạnh bình an, công việc ổn định. Xin cho vợ chồng 
con trai lớn hạnh phúc, vợ đang mang thai được an 

lành cho đến ngày sanh nở, cho vợ chồng con trai 

thứ mạnh khỏe, công ăn việc làm tốt, con cái học 
hành giỏi, cho con gái út sớm gặp được duyên tốt 

để lập gia đình. Con tạ ơn Cha. 
 

N. NGUYEN – FOOTHILL RANCH, CA. 

Con xin Cha cầu bầu cho con trai của con là N.D.A. 
có được việc làm, và xin cho con kiếm được một chỗ 

tốt cho con cái của con. Cảm tạ ơn Cha. 
 

X. NGUYEN – PHILADELPHIA, PA. 

Thưa Cha Phanxicô, con có anh bạn thân tên là V.C 
mới phát hiện bị ung thư ruột già, đã được bác sỹ 

cắt bỏ khúc ruột ung thư, hiện đang nằm điều trị tại 
bệnh viện. Con cầu xin Cha cứu chữa cho anh sớm 

được bình phục. Vợ chồng con xin Cha chữa bệnh tê 
nhức tay chân, và cho huyết áp của con được ổn 

định.  
 

T. TRAN – WYOMING, MI. 

Cầu xin cho con trai lớn của con ở xa biết suy nghĩ và 
hối hận những gì nó đã nói và đối xử với người lớn, 

liên lạc với con. Xin cho con út của con được pass 
các kỳ thi ở trường. Xin cho bán được nhà ở Việt 

Nam. 
 

T. NGUYEN – CHANDLER, AZ. 

Cầu xin Cha cho mọi việc giấy tờ của con được mau 
chóng. Xin Cha cho con được khỏi bệnh và có việc 

làm ổn định. Nếu tốt đẹp cho chúng con, xin cho 
chúng con được thay đổi chỗ ở về California, hoặc ở 

Arizona.  

 
T. DUONG – TUCSON, AZ. 

Xin Cha giúp cho chồng con là T.H., 81 tuổi, đang bị 
ho, cổ họng bị đắng. Bịnh bị tái đi tái lại, xin Cha 

chữa lành bệnh cho chồng con, để chúng con có điều 
kiện đến thăm Cha. Cảm ơn Cha nhiều. 

 

R. PHAN – NEWBURY PARK, CA. 
Nhờ Cha cầu xin Chúa và Đức Mẹ phù hộ cho chồng 

con là D.D. được chữa khỏi bệnh ung thư não và 
sống khỏe mạnh lâu dài. Xin cho gia đình con và con 

cháu được bình an mạnh khỏe. 

 
T. HA – MILILANI, HI. 

Cháu của con mới ở Việt Nam qua, mẹ nó mắc bệnh 
gì mà bác sĩ không tìm ra bệnh. Xin Cha cầu bầu cho 

cháu nó tìm được việc làm, và cho mẹ nó được chữa 
trị cho khỏi bệnh. Xin cảm tạ Cha. 

 

V. DO – APPLE VALLEY, MN. 
Cầu xin Cha cho con gái lớn của con hết bệnh đau 

cột sống đã trên 10 năm nay. Xin Cha chữa lành cho 
cháu. Con cám ơn Cha. 

 

T.P – HARRISBIRG, PA. 
Kính xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao ban ơn lành 

và sức khỏe cho chúng con, cho cha mẹ hai bên. 
Kính xin Cha cho con gái lớn của con được nhận vào 

trường medical, cho con gái nhỏ của con được vào 

college đúng ngành học, và hợp khả năng. Con xin 
cảm tạ ơn Cha. 

 
S. TRAN – LA MESA, CA. 

Xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho M.T. khỏi bệnh gan, 
và S.T. khỏi bệnh phổi. Chúng con xin tạ ơn Cha. 
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H. TRAN – SAN GABRIEL, CA. 

Xin Cha cầu cùng Chúa và Mẹ Maria cho gia đình con 
được bình an, khỏe mạnh, mọi sự như ý và bình an 

trong tay người. Con xin cảm tạ ơn Cha. 

 
D. TRAN – ALBUQUERQUE, NM. 

Xin Cha cho anh con được khỏi căn bệnh nan y. Con 
xin cảm tạ ơn Cha. 

 
M. DAU – MACUNGIE, PA. 

Thưa Cha, con có hai đứa con gái. Xin Cha cho chúng 

con được mạnh khỏe, bình an. Cho con gái lớn đủ 
điểm để vào được ngành chuyên môn, cho con gái 

nhỏ luôn ngoan ngoãn, chăm lo học hành. Con xin 
cảm ơn Cha. 

 

T. NGUYEN – MIAMI, FL. 
Con đang mang thai, con cầu xin Cha cho đứa con gái 

của con luôn mạnh khỏe cho đến khi cháu được sinh 
ra đời. Xin Cha cầu bầu cho gia đình con luôn bình an 

và mạnh khỏe trong cuộc sống. Con cảm ơn Cha 
nhiều. 

 

E. K.L.T. – HUNTINGTON BEACH, CA. 
Con xin Cha ban phép cho con hết đau chân, được 

mau chóng bình phục như xưa; cho tài chánh của con 
không bị hao mòn vô lý. Con kính tạ ơn Cha. 

 

T. PHAM – WILLIAMSTON, NC. 
Xin Cha cho gia đình chúng con thêm nhiều đức tin, 

các con siêng năng đi lễ, công ăn việc làm may mắn; 
vợ chồng con có nhiều sức khỏe, không bị đau tay vì 

tiệm nails đông khách. Xin cho con bán được hai căn 

nhà thuận lợi. Con xin tạ ơn Cha. 
 

T. NGUYEN – MESA, AZ. 
Gần ngón chân cái của con có một cục xương nên con 

không thể đi tennis shoes được, thỉnh thoảng đau quá 
con phải mang dép. Mùa đông đến rồi Cha ơi, làm sao 

con mang dép được, lạnh lắm Cha ơi. Con xin Cha cho 

con hết đau chân, hết tê tay, và cho con giảm được 
cân nặng. Con xin đa tạ Cha. 

 
Q. VU – MIDLOTHIAN, VA. 

Con xin gửi lời khấn nguyện, cầu bình an trọn cuối 

năm cho đại gia đình. Cầu bình an và sức khỏe cho vợ 
chồng con gái; xin Cha chữa lành bệnh đau đầu cho 

con gái là V.Nguyen; cho con gái thi đậu vô trường 
U.V.A, cho công ăn việc làm gặp nhiều thuân lợi. 
 

T. NGUYEN – ALHAMBRA, CA. 

Con xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho mắt của con 
được lành. Con cám ơn Cha. 

 
G. PHAP – ELK GROVE, CA. 

Xin Cha cầu bầu lên Thiên Chúa và Đức Mẹ cho con 
lành bệnh ù tai, sốt ruột, mất ngủ, đau đầu. Xin cho 

con được bình tâm để chọn lựa chỗ ở và bình an ở 

tuổi già. 
 

T. TRAN – HENDERSON, NV. 
Xin Cha dâng lời cầu bầu cho vợ con là J.K.T người 

gốc Đại Hàn theo đạo Tin lành được ơn chữa lành vì 

đang mắc bệnh nan y mà con còn quá nhỏ mới 3 tuổi 
rưỡi. Xin Cha nhậm lời con cầu xin. 

 
M. TONG – EL MONTE, CA. 

Cha ơi, cháu của con là T.T đang bị hôn mê ở nhà 
thương. Xin Cha cho cháu được sớm tỉnh dậy và bình 

phục. Con cám ơn Cha Diệp nhiều lắm.  

 
T. NGUYEN – MURPHY, TX. 

Xin ơn Chúa qua lời cầu bầu của Cha Diệp chữa lành 
con mắt trái cho chị S., và cho cháu nội M.N. hết 

bệnh tật. Xin Cha hoán cải con cái để có đức tin. Xin 

Cha cầu bầu cho con mua được căn nhà như ý. 
 

H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Con cầu xin Cha ban cho ba mẹ con được mạnh 

khỏe, cho con cái có công ăn việc làm. Xin Cha giúp 
người đang mang nợ con có thể trả nợ cho con vì 

hiện nay con cũng đang khó khăn lắm. 

 
C. NGUYEN – ST. LOUIS, MO. 

Con kính xin Cha gia hộ cho con của con được bình 
phục lại, bớt nói nhiều và không đòi đánh con nữa. 

Con kính cảm ơn Cha. 

 
H. VU – VIRGINIA. 

Thưa Cha, cháu con là K.D đang mổ trong bệnh viện, 
xin Cha chứu giúp cho cháu được tai qua nạn khỏi, 

mau chóng bình phục trở về nhà. Con xin tạ ơn Cha. 

N. TRAN – MIDWAY CITY, CA. 
Em trai con là D.T. đang bị bệnh, ở Wisconsin cùng 

cha mẹ con. Xin Cha cho em con ăn được, ngủ được, 
sớm bình phục để đi làm phụng dưỡng cha mẹ con 

trong lúc con chưa thể làm được điều này. Con xin 
cảm tạ Cha. 
 

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

 

Q. VU – MIDLOTHIAN, VA. 

Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha Diệp đã cầu bầu 
để em gái con là H.V. được ơn chữa lành sau ca 

mổ. 
 

K. LEING – LEWISVILLE, TX. 

Con xin viết lên đây lời cảm tạ ơn Cha từ tấm lòng 
của con. Con cám ơn Cha nhiều lắm vì tất cả những 

lời cầu nguyện của con dù lớn hay nhỏ Cha cũng 
thương mà nhậm lời. Cha lúc nào cũng ở bên cạnh, 

giúp đỡ cho con và gia đình con. Gia đình con xin 
cám ơn Cha. 

 

L. DANG – SAN JOSE, CA. 
Con cảm ơn Cha đã cho hai đứa con tự kỷ của con 

được sự giúp đỡ ở trường có người chăm sóc riêng; 
chồng con vẫn có việc làm; và con nhận được 

nhiều điều như ý. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho 

chúng con. 
 

A.LE – LANHAM, MD. 
Con xin lời cảm tạ ơn Cha đã ban xuống cho gia 

đình con nhiều ơn lành đúng y như lời con khấn 
xin. Con mừng lắm Cha ơi. Ngàn đời ghi tạc ơn 

Cha. 

 
K. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con mọi sự 
bình an, cho con gái của con có đám cưới thành 

công, vui vẻ, hạnh phúc, và mọi người từ phương 

xa đến dự đám cưới đều thuận lợi, đại gia đình 
được bình an, mạnh khỏe. 
 

H. NGUYEN – LINCOLN, NE. 

Chúng con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa 
ban cho chúng con nhiều ơn lành. 

 
M. NGUYEN – MOULTRIE, GA. 

Thưa Cha, con đã bán được tiệm rồi. Má chồng con 

mắc bệnh ung thư nay cũng đã khỏe mạnh. Con 
hết lòng cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con nhiều 

ơn lành. 
 

N. DONG – ROSEMEAD, CA. 
Cám ơn Cha đã giúp má con là L.T.K bớt nóng tính, 

vui vẻ với con cháu, và khỏe mạnh, có thể đi đứng 

bình thường.  
 

L. PHAN – ELLENWOOD, GA. 

Cảm tạ ơn Cha đã chữa lành cho con hết bệnh ngoài 

da, cổ cũng hết đau. Xin Cha tiếp tục chữa cho hai 
mắt, bao tử, và đầu gối của con. Còn chồng con vẫn 

chưa khỏi bệnh, hồng cầu thấp, tiểu cầu cao. Xin 
Cha tiếp tục chữa lành cho chồng con. 

 

M.L – LA PUENTE, CA. 
Cha đã thắng xe kịp thời giúp con, khiến mọi sự bình 

an. Chúng con xin đội ơn Cha. 
 

T.B. HOANG – FALL RIVER, MA. 
Con tạ ơn Cha về tất cả các ơn mà con cảm nhận 

được chính Cha đã tha thiết cầu khẩn Chúa cho bản 

thân con, cho con của con, và cho cháu N.T.D. Xin 
Cha thương cháu D., tiếp tục cầu xin để con ngươi 

của cháu được giữ lại, và cặp mắt được bình phục 
vĩnh viễn. 

 

P. DINH – HARRISBURG, PA. 
Gia đình chúng con cảm tạ ơn Cha đã cho chúng 

con được ơn như ý. 
 

D. LE – PASADENA, CA. 
Xin cám ơn Cha đã ban phép lành và giúp con gái 

của con là J.K.S có nhiều nghị lực và sức khỏe trong 

lúc điều trị bệnh ung thư vú. 
 

C. TRAN – EVANSVILLE, IN. 
Con xin cảm tạ Cha đã cho con được toại nguyện tất 

cả. 
 

ML. MELISSA – PALMDALE, CA. 
Con xin cảm tạ Cha đã giúp con cầu cùng Chúa, Đức 

Mẹ, Thánh cả Giu-se và Thánh Martino cho con trai 

út và con dâu cả của con kiếm được việc làm hai 
tuần nay rồi. 

 
P. NGUYEN – ARLINGTON, TX. 

Tối hôm trước, chồng con bị đau bụng dữ dội, mồ 

hôi toát ra như tắm, ói và đi ngoài. Nhà chỉ có hai vợ 
chồng già, con không biết làm sao, bèn lấy chai 

nước lộc của Cha xin từ TBDF, để trên bàn thờ, cầu 
nguyện và cho chồng con uống. Sau khi uống, 

chồng dịu cơn đau, ăn cháo lỏng rồi đi ngủ. Sáng 
hôm sau cồng con thức dậy khỏe mạnh, đi lễ bình 

thường. Con xin tạ ơn Cha. 
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Tặng Người Già Áo Ấm Mùa Đông 
 

Chiều ngày 19 tháng 12, 2016, đoàn Thiện Nguyện Viên Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đã đến thăm và tặng 
qùa là hơn 40 chiếc áo ấm mùa Đông cho người già tại Garden Grove Convalescent Hospital. Nhân dịp Noel, chúng tôi 

đã đem nhiều bài ca, tiếng hát vui tươi mừng ngày Chúa Giáng Sinh đến với các cụ già. Trong dịp này, nhóm “Sống 
Vui” của anh chị Sơn Hà và Thùy Hà cũng tham gia cùng TBDF. Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến viếng thăm. 

 

 

 

 
  

Nhóm Thiện Nguyện Viên TBDF và Ban Sinh hoạt Nhà Hưu Dưỡng hát vang những bài ca mừng Chúa Giáng Sinh. 

Nhóm ‘Sống Vui’. “Mời hát với chúng con.” 

Anh chị TNV Phương Nguyễn- Daniel Phùng và con trai Kennete Phùng.                               Ca sỹ Trần Ngọc 
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Các Thiện Nguyện Viên chia nhau chăm sóc, thăm hỏi và tặng quà cho các cụ già. Trong hình: Từ trái sang phải, hàng trên: 
Thiện Nguyện Viên Andrew Nguyễn, Jake Barnes, Anne Nguyễn. Hàng dưới: Quỳnh Nguyễn, Sơn Hà, Linh mục Ngô Đ Cảnh.  
 

Hình bên: Đoàn Thiện 
Nguyện Viên TBDF. 
 
 
 
Thực hiện: TBDF 
Hình: Daniel Phùng 
Anh Phùng 
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“Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp” (*)  

 

Cuối tháng Sáu, 2016, vợ chồng tôi cùng ba cô con gái nhỏ háo hức bay đến Ý, nơi có Tòa Thánh 
Vatican mà trước đó vợ tôi luôn giục giã: “Nhất định hè này mình phải đi hành hương, để gia đình mình 

được bước qua Cửa Thánh tại chính Toà Thánh Vatican, và được hưởng nhờ Rome ơn toàn xá.” 
 

 

Chúng tôi xuống Fiucimino, phi trường quốc tế của 

thủ đô Rome, và từ đây chúng tôi bắt đầy chuyến 

hành hương ba tuần theo kiểu impromptu, tức là tuỳ 
hứng. Ngoài điểm đến đầu tiên là Vatican, chúng tôi 

không có chương trình định sẵn. Vậy mà khi đến Ý, 
một chuỗi bất ngờ may mắn đã xảy ra mà sau này 

nghĩ lại, tôi mới hiểu: nếu ai có đức tin thì “hãy xin”, 

“hãy tìm”, thì sẽ được. 
 

Tôi đặt một căn nhà nằm ngay trên đại lộ Ottaviano, 
từ cửa sổ ở lầu 5 ngó ra đã có thể thấy bức tường 

thành của Toà Thánh lấp ló ở cuối con đường thẳng 
tắp. Ngay buổi tối đầu tiên, tình cờ tôi đã may mắn 

được gặp một vị linh mục người Việt - Cha Thắng 

Nguyễn, khi Ngài đang trên đường từ nơi làm việc 
về. Biết chúng tôi mới “chân ướt chân ráo” từ 

California bay qua, và biết chúng tôi muốn tham dự 
Thánh lễ trong nhà thờ chính toà Thánh Phê-rô (St. 

Peter’s Basilica), Cha Thắng đã tặng cho gia đình 

chúng tôi giấy mời và nói ngày hôm sau là lễ Thánh 
Phê-rô và Phao-lô tông đồ, và Đức Thánh Cha 

Phanxicô sẽ chủ trì Thánh lễ. Được tham dự Thánh 
lễ mà hàng triệu triệu người Công giáo ở khắp nơi 

trên thế giới luôn mơ ước. Nhiều người có mặt ở đây 
nhưng không vào dự Thánh lễ được nếu không có 

giấy mời. Vì thế, khi Cha Thắng tặng giấy mời, 

chúng tôi như được ‘trúng số’.  
 

Điều may mắn tiếp theo là qua Cha Thắng, chúng tôi lại 
được gặp gỡ phái đoàn các Cha từ Việt Nam qua thăm 

toà Thánh và được tham dự thánh lễ tại nhà thờ dòng 
Đa Minh số 9 đường Germanico do 13 Cha người Việt 

đồng tế. Giữa thủ đô nước Ý mà được tham dự một 

thánh lễ hoàn toàn bằng tiếng Việt với các Cha và cộng 
đoàn gốc Việt, là điều bất ngờ tuyệt vời mà chúng tôi 

không hình dung được trước chuyến đi. 
 

Những ngày sau đó ở Vatican, chúng tôi dành thời gian 

thăm quan toàn bộ Đền Thánh Phê-rô, xuống thăm hầm 
mộ (Sacre Grotte) nơi yên nghỉ của gần một trăm đức 

Giáo hoàng tính từ thế kỷ thứ sáu, trèo lên mái vòm đền 
Thánh Phê-rô để chiêm ngưỡng toàn cảnh Rome từ độ 

cao hơn 300 ft., thăm nhà thờ Bà Cả (Basilica of Santa 
Maria Maggiore) và nhà thờ thánh John (Arch Basolica of 

St. John in the Lateran), là hai trong số bốn Vương Cung 

Thánh Đường tuy nằm ngoài Vatican city nhưng trực 
thuộc toà thánh. Dĩ nhiên chúng tôi không thể bỏ qua 

không thăm thú những thắng cảnh của Rome: đấu 
trường Coliseum, và những quảng trường nổi danh như 

quảng trường Venezia với quẩn thể tượng đài Chiến 

Thắng, quảng trường đài phun nước Trevi Foutain xinh 
đẹp, quảng trường Espana với những bậc thang Tây Ban 

Nha nổi tiếng mà thành phố Beverly Hills đã “vay mượn” 
khi xây dựng khu thương mại sang trọng bậc nhất nước 

Mỹ trên đường Rodeo Drive, Los Angeles.  
 

 

Đến tham dự Thánh lễ mọi người phải xếp hàng, và qua 
cửa kiểm tra an ninh để vào qua ngã riêng, khác với lối các 
du khách vào thăm viếng nhà thờ. Trong hình: Đức Thánh 
Cha Phan-xi-cô tại buổi Thánh lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô 
tông đồ, ngày 29 tháng 6 năm 2016.  
  

Quảng trường Thánh Peter nhìn từ mái vòm Thánh Đường có 
hình chiếc chìa khoá Nước Trời. Phía trước là tượng Đức Chúa 
Jesus và 12 vị Thánh tông đồ.  
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Tuy vậy, đích đến tiếp tới của chúng tôi là thị trấn 

Assisi xinh đẹp nằm trên vùng núi đồi trùng điệp của 
tình Perugia, miền trung nước Ý. Lý do chúng tôi tìm 

đến thăm viếng nơi đây là vì muốn tận mắt được thấy 

thánh địa Assisi, nơi hình thành dòng tu Thánh Phan-xi-
cô thành Assisi lâu đời mà đức Thánh Cha Phan-xi-cô 

đã lấy làm tông hiệu.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Thành cổ Assisi.  
 
Thị trấn Assisi được xây toàn bằng đá trắng, đẹp tinh 

khiết, là quê hương của hai vị thánh lớn của Giáo hội: 
Thánh Phan-xi-cô (Francis), người đã lập ra tại đây 

dòng tu Phan-xi-cô (Franciscan), thường được gọi là 

dòng Phan-xi-cô thành Assisi, và Thánh Nữ Chi-a-ra 
(Clare), người noi gương các tu sĩ Phan-xi-cô, thề sống 

khó nghèo, tận hiến cho Thiên Chúa, lập ra dòng tu 
“Các chị em hèn mọn” (Order of Poor Sisters). Cả hai 

Vương Cung Thánh đường thánh Phan-xi-cô và Thánh 

Nữ Chi-a-ra đều là những tuyệt tác kiến trúc Gô-tic 
(Gothique) cổ kính, dù đã trải qua nhiều trận động đất 

trong lịch sử nhưng đến nay phần nhiều vẫn giữ được 
nguyên bản xây cất từ những năm 1228-1260.  

 
Tương truyền là những khi thánh Phanxicô bị cám dỗ 

thì ngài đã lao mình trần vào những gai nhọn của các 

bụi hoa hồng để sự đau đớn thể xác giúp ngài vượt qua 
mọi cám dỗ. Khi chạm vào da thịt ngài, tất cả những 

cái gai đã biến đi và những cây hoa hồng không gai đó 
đã nở hoa cho đến tận ngày hôm nay. Thánh đường 

Thánh Nữ Chi-a-ra nhỏ và kiến trúc đơn giản hơn nhà 

thờ thánh Phan-xi-cô. Mộ thánh Chi-a-ra cũng đặt dưới 
tầng hầm bên dưới nhà thờ. Nhiều thánh tích được 

trưng bày trước khi bước vào khu mộ: vài bộ tu phục 
rách lỗ chỗ của cả hai thánh, những vật dụng thường 

ngày trước kia, đặc biệt nhất là chiếc hộp bằng kiếng 
đựng những lọn tóc vàng lộng lẫy của thánh nữ.  
 

Hôm sau tôi dẫn cả nhà đi thăm khu Đền Thờ (shrine) 

của Cha Thánh Pi-ô (Pio Padre) tại vùng núi ven biển 
phía đông nam nước Ý, cách Rome khoảng gần 300 

dặm.  

 
Cha Thánh Pio Padre (1887-1968) còn được gọi là 

Thánh Pi-ô Năm Dấu Thánh là vị linh mục dòng Phan-
xi-cô được Chúa ban cho cách riêng ơn phép lạ: được 

mang trong mình 5 dấu Thánh của Chúa Giêsu suốt 
50 năm. Ông nổi tiếng và được yêu mến ở Ý giống 

cha Trương Bửu Diệp đối với người Việt. Chạy bon 

bon trên cung đường cao tốc dọc theo ven biển từ 
Rome đi San Giovanni Rotondo, nơi có khu đền thờ 

của cha Pi-ô, tuy có cảnh trí và thiên nhiên hoàn toàn 
khác, nhưng không hiểu sao tôi lại nhớ tới và so sánh 

với đường từ Sài Gòn xuống Tắc Sậy thăm cha Diệp 

mà tôi đi vài năm trước. Sau 4 giờ lái xe và được sự 
hướng dẫn tận tình của một vài người dân địa 

phương, chúng tôi tới được khu đền thờ trước 2h 
chiều để dự lễ, sau đó xuống tầng hầm viếng Cha 

Thánh Pio. Ngài mất năm 1968, khi mất được lập mộ 
ngay tại đây, nơi ngài sinh sống và tu hành. Ngài 

được đức Giáo Hoàng Joan Phao-lô II long trọng cất 

nhắc lên bậc thánh nhân năm 2008, khi đó thi hài 
Ngài được lấy lên từ mộ phần trong tình trạng hầu 

như không bị hủy hoại sau 40 năm chôn cất. Được tận 
mắt nhìn ngắm Ngài nằm với hai mắt nhắm lại và trên 

khuôn mặt thoát ra một vẻ thanh thản dịu dàng như 

đang ngủ, thật khó mà tưởng tượng Ngài đã qua đời 
gần nửa thế kỷ. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Thi hài Cha Pi-ô trong hòm kính tại nhà nguyện. 
 

Sau khi thăm Cha Pi-ô, chúng tôi rời thị trấn San 

Giovanni Rotondo để chuẩn bị cho một hành trình dài 
trong ngày hôm sau lên phía bắc, hướng tới thành 

phố Florence, cái nôi của nền nghệ thuật Phục Hưng. 
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Di hài thánh Chi-a-ra được đặt trong hòm kiếng, 

phần xương cốt vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày 
nay.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vương Cung Thánh đường Thánh Phan-xi-cô 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thi hài Thánh nữ Chi-a-ra  
 

Sau khi rời thánh địa Assisi, chúng tôi dành những 
ngày còn tại nước Ý để thăm viếng những địa danh 

của thành phố Florence xinh đẹp: nhà thờ chính toà 

Duomo (Saint Mary of the Flower); Cầu Cũ (Ponte 
Vicchie)- cây cầu đá cổ kính với bốn tầng lầu là các 

cửa hàng kim hoàn có từ thế kỷ 16 nằm in bóng 
xuống dòng sông Arno; bảo tàng viện Galleria 

dell’Accademia nơi trưng bày bức tượng chàng David 
của danh hoạ Michelangelo. 

 

Từ Florence, chúng tôi đi dọc theo dòng sông Arno 
chảy ra biển, tới thăm thành phố cổ Pisa từng là một 

thương cảng quan trọng từ thời La Mã, nơi có toà 
tháp chuông của nhà thờ chính toà (Pisa Cathedral) 

đã trở thành một biểu tượng vô cùng nổi tiếng: tháp 

nghiêng Pisa. Khách du lịch từng đoàn kéo tới thăm 
quan tháp nghiêng Pisa rất đông từ sáng sớm. 

Những cánh cửa bằng đồng ở đây đều là những kiệt tác 

nghệ thuật, đa phần được đúc từ thế kỷ 17, riêng cánh 

cổng đi vào từ phía tháp nghiêng được đúc năm 1180, 
đã sống sót qua trận hoả hoạn năm 1595 và cho tới 

nay vẫn không hề hư hại. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Gia đình chúng tôi ở Florence, hình chụp tại quảng trường 
Michalengelo nhìn về phía nhà thờ chính toà Duomo. 

 
Những ngày di chuyển trên đất Ý, chủ yếu bằng xe hơi, 

đã để lại trong chúng tôi những kỷ niệm đẹp mà chắc 
sau nhiều năm chúng tôi cũng không thể nào quên 

được. Hệ thống xa lộ ở Ý khá tốt, tuy hẹp hơn bên Mỹ 

nhưng vì mặt đường tốt và ít xe hơn, nên cho phép lái 
xe đi với tốc độ nhiều khúc tới 150 km/h (hơn 90 dặm). 

Trong các thành phố lớn như Rome, Florence thì lại 
hoàn toàn khác, đường chật, xe đông, giao thông có 

phần giống Việt Nam (!), các bác tài Ý dường như nóng 

tính và không phải lúc nào cũng sẵn lòng nhường 
đường. Tuy vậy chúng tôi đã không gặp bất cứ rắc rối 

nào mà còn được nhiều người bản xứ tận tình giúp đỡ.  
 

Tạm biệt nước Ý, chúng tôi bay đi Toulouse, thành phố 
miền tây nam nước Pháp để từ đây đáp xe lửa tới thăm 

Đức Mẹ Lộ Đức. Về chuyến hành hương ở Lộ Đức 

(Lourdes) và cuộc gặp gỡ tình cờ với các soeur dòng 
Mến Thánh Giá từ Việt Nam qua mà sau đó đã đưa 

chúng tôi tới thăm toà giáo đường đồ sộ Sanctuaire de 
Lisieux, nơi thờ Thánh Nữ Tê-rê-sa (Thérèse) cùng hai 

vị thánh cha mẹ ngài tại vùng Normandy thơ mộng của 

nước Pháp. Câu chuyện ở nước Pháp xin được kể lại 
vào số báo tới. 

 
Bài và Hình: Phúc Phạm 

(Anh Phúc Phạm hiện là Thông dịch viên Y khoa, là 

Thiện Nguyện Viên TBDF từ năm 2015, tham gia dịch 
bài viết cho báo Ơn lành tiếng Anh – The Grace) 

 
(*) (Matheu 7:7-11) 
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Sau báo Ơn Lành số 49&50 – số Đặc biệt Mừng Năm Mới 2017, phát 

hành ngày 1 tháng Một, 2017, Ban Biên Tập sẽ tạm ngưng một kỳ (giữa 
tháng 1). Báo số 51 sẽ được phát hành vào ngày 1 tháng Hai, 2017. 

 
BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 5 THÁNG MỘT, 2017 

Vào lúc 7 giờ tối sẽ có buổi cầu nguyện với Cha Diệp tại Nhà Thăm 
Viếng Trương Bửu Diệp Foundation, và Mừng Sinh Nhật Cha Diệp lần 

thứ 120. 

Khách ở xa xem online trực tiếp trên website: www.truongbuudiep.org 
 

 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH “ƠN CHA DIỆP” được phát thường xuyên trên 

Youtube, Twitter, Facebook, Google Plus, và website: 

www.truongbuudiep.org. Những ai không xem được trên online, xin gọi 
cho chúng tôi để nhận DVD Ơn Cha Diệp miễn phí. 

 GIỜ MỞ CỬA VĂN PHÒNG VÀ NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP 

Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày 

Kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật. 

Thăm viếng và xin khấn hoàn toàn miễn phí. 

 

 

 
GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE: Xin gọi số (714) 702 5129  

 
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 

Tư vấn Bảo hiểm Sức khỏe, Medi-Cal, Medicare, Obamacare, Bảo hiểm nhân thọ, Chương 
trình Về Hưu, Học Đại học… 

Chuyên viên: Cô Tâm Nguyễn, Cô Kim Anh: 714 856 8209. Tư vấn cho người ở xa. 
 

Tư vấn Luật Hôn nhân & Gia đình: Luật sư Derek Tran: 714 345-0589. 
 

Dịch thuật & Công chứng: Ông Phúc Phạm: 714 489-1287 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

GIÚP DUY TRÌ VĂN PHÒNG VÀ NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP 
1.Xem các chương trình ‘ƠN CHA DIỆP’ của TBDF trên Youtube. 

 

2.Shopping Amazon online, vừa mua hàng vừa ủng hộ TBDF bằng cách vào Amazon Smile và chọn 

Truong Buu Diep Foundation. 
 

3.Đi chợ Saigon City Marketplace (McFadden và Brookhurst), TP Westminster, xin đọc số 123 (là 
ngày giỗ Cha Diệp) tại quầy thu ngân. 

 

Đóng góp thông tin, bài vở trên Báo ƠN LÀNH xin gọi Trang Nguyễn: (714) 537 8159 

Email: info@truongbuudiep.org 
 

BAN BIÊN TẬP BẢN TIN TBDF 
 

THÔNG TIN CẦN THIẾT 

http://www.truongbuudiep.org/
http://www.truongbuudiep.org/
mailto:info@truongbuudiep.org


23 
 

Page 23 of 24 

 

  

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                Số 49-50 – January 1, 2017 

 

Phần Quảng cáo này được thực hiện để bày tỏ lòng tri ân đến các cá nhân, công ty, cơ sở thương mại đã 

nhiệt thành giúp đỡ Trương Bửu Diệp Foundation trong việc in ấn và phát hành Bản tin ƠN LÀNH. 
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PHIẾU GHI DANH NHẬN BÁO ƠN LÀNH MIỄN PHÍ 

(TBDF Free Newsletter Subscriber Registration Form) 

 
Số thẻ TBDF (TBDF Card No.):……………….…… 

Tôi muốn nhận Báo ƠN LÀNH phát hành vào ngày 1 và 15 mỗi tháng qua:   

(I want to receive ON LANH newsletter issued on 1 and 15 of the month by:) 

1. Bưu điêṇ theo điạ chỉ hiện tại. (Mail to current address) 

2. Bưu điêṇ theo điạ chỉ mới (Mail to new address): 

                 New address……………………………………………. City…………………………..State……… Zip code…………….. 

3. Email …………………….………………………………….……………………....... 

4. Cell Phone (text receivable) ………………………………………………………… 

5. Ngưng gửi báo vì tôi có thể đọc trên web site của TBDF. 

                                           Ngày (day)………..tháng (month)…….năm (year)…………  

       Chữ ký (Signature) 

  

 
 

PHIẾU GHI DANH NHẬN BẢO ƠN LÀNH MIỄN PHÍ 
(TBDF Free Newsletter Subscriber Registration Form) 

 
Số thẻ TBDF (TBDF Card No.):……………….…… 

Tôi muốn nhận Bản Tin ƠN LÀNH phát hành vào ngày 1 và 15 mỗi tháng qua:   

(I want to receive ON LANH newsletter issued on 1 and 15 of the month by:) 

1. Bưu điêṇ theo điạ chỉ hiện tại. (Mail to current address) 

2. Bưu điêṇ theo điạ chỉ mới (Mail to new address): 

                 New address……………………………………………. City…………………………..State……… Zip code…………….. 

3. Email …………………….………………………………….……………………....... 

4. Cell Phone (text receivable) ………………………………………………………… 

5. Ngưng gửi báo vì tôi có thể đọc trên web site của TBDF. 

                                           Ngày (day)………..tháng (month)…….năm (year)…………  

       Chữ ký (Signature) 
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