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Ngày Giỗ Cha Trương Bửu Diệp  
Thứ Năm, 12 tháng 3 năm 2015 

 

Dù ai buôn bán gần xa, 
Tháng Ba ngày giỗ của Cha cận kề. 

Dù ai bận rộn trăm bề, 
Nhớ ngay ngày giỗ, lại về thăm Cha. 

 
Ngày Thứ Năm, 12 tháng 3 năm nay là ngày chính giỗ 
Cha, văn phòng TBDF sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 
6 giờ chiều để mọi người về ăn giỗ nhân kỷ niệm 69 
năm ngày mất của Cha. Sau 6 giờ có Chương Trình 
đặc biệt gồm có: 
 

1. Văn Tế - Khấn nguyện 
2. Báo cáo hoạt động của Hội 
3. Văn nghệ "Cầu Nguyện Với Cha" 
4. Trao tặng Bằng Tri Ân khách thăm viếng 
5. Phép lành ngày giỗ Cha 

 
Trân trọng kính mời. 

 

Trong số này 
 

1-Ơn lành: Những câu chuyện 

không có trên truyền hình 

2-Xin khấn-Cảm tạ 

3-Cảm tưởng khách đến thăm Cha: 

Sr.Anna Trinh, em Yến Trần, ông 

Thomas Thông Nguyễn 

4-Giải đáp Đố vui có thưởng. Câu 

đố kỳ 2 

5-Chia sẻ: Đinh tử (cây đinh) 

6-Thơ: Kính Cha Trương Bửu Diệp 

7-Dịch vụ tư vấn miễn phí 

8-Thông tin cần thiết 
 

Truong Buu Diep Foundation 
14231 S. Euclid St., #E 103-105  

Garden Grove, CA 92843 
(714) 537-8159 – (714) 362-6608 

Email: info@truongbuudiep.org 
www.truongbuudiep.org 

 

ƠN LÀNH 

Theo số liệu thống kê tại Văn phòng TBDF, cứ 10 người cầu 

xin thì có 3 người được ơn Cha, ghi vào sổ Cảm tạ. Trong số 

đó có những người tự nguyện chia sẻ để thu hình làm nhân 

chứng cho sự linh thiêng của Cha. Nhưng cũng còn nhiều 

người với nhiều lý do khác nhau nên chưa muốn thu hình, 

nhưng sẵn lòng kể lại câu chuyện của mình. 

Tôi xin gì được nấy! 

Tháng 1-2015, bác Phan Thị Hồ, cư dân thành phố San Jose, 

California có dịp xuống miền Nam Cali thăm cháu nội. Bà ghé Văn 

phòng TBDF, vào thăm Cha và lẳng lặng ghi vào sổ Cảm tạ, rồi gửi lại 

một phong bì bên trong có hình ông bà chụp chung với đứa cháu.                                                        

(xem tiếp trang 2) 

   

 

Hai bác Phan Thị Hồ và Mai Châu và cháu nội. 

Hình do nhân vật cung cấp. 

 

Do TBDF thực hiện – Phát hành vào ngày 1 và 15 hàng tháng 

 

Kính Biếu 
 

BẢN TIN Số 5 
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Bà viết phía sau tấm hình:” Xin đăng tấm hình này 

để tỏ lòng biết ơn Ngài đã cho gia đình con ơn đã 

xin cùng Chúa qua lời cầu bầu của Cha. Phan Thị 

Hồ - Mai Châu.” 

Qua số phone bác để lại trên phong bì, các anh chị 

em Thiện nguyện viên liên lạc, thì được biết bác 

phải trở về San Jose. Nói chuyện với chúng tôi qua 

phone, bác cho biết nhiều lần bác muốn về Việt 

Nam thăm mộ Cha, nhưng chưa thực hiện được.  

Bác kể tiếp: “Chồng tôi giận thằng con trai mấy 

năm nay rồi. Tôi buồn lắm. Tháng 10-2014, tôi xin 

Cha cầu bầu lên Chúa và Đức Mẹ cho gia đình hòa 

thuận, thì chỉ hai tháng sau, chồng tôi thay đổi thái 

độ. Trước đó, năm 2013, tôi cầu xin Cha cho con 

trai có baby, thì cuối năm 2014, vợ nó sanh được 

baby. Tôi mừng vui khôn siết! Vậy là tôi xin gì được 

nấy.”  

Tình cờ lên Internet xem được các chương trình 

“Phép lạ Cha Diệp”, bác mới biết Văn phòng Cha ở 

Euclid, Garden Grove, Nam California, nên nhân dịp 

được ơn Cha, bác đã  ghé thăm. “Nếu có dịp về 

Việt Nam, tôi chắc chắn sẽ đến viếng thăm Cha”, 

bác nói. 

Xin điều khó Cha cũng cho! 

Cô Loan Nguyễn, 77 tuổi, cư dân thành phố 

Garden Grove. Vì lớn tuổi, lại không biết lái xe, nên 

cô Loan phải nhờ người đưa đến thăm viếng Cha.  

Vừa vào tới bàn tiếp tân, cô Loan hỏi ngay anh chị 

em Thiện nguyện viên ở bàn tiếp tân:” Các cô cho 

tôi chiếc lá dán lên cây được không? Tôi muốn tạ 

ơn Cha.” 

Biết cô có ơn Cha, chúng tôi ngỏ ý muốn thu hình 

nhân chứng ơn lành, nhưng cô Loan ngần ngại: 

“Tôi già, xấu xí lắm, không muốn lên truyền hình 

đâu, nhưng tôi sẵn sàng kể cho các cô nghe. 

Chuyện là thế này….” 

Qua lời kể, cô Loan độc thân, sống cùng mẹ, rồi 

mẹ cô qua đời, cô share phòng sống một mình. Từ 

năm 2005 cô nộp đơn xin housing, nhưng chờ hoài 

không thấy ai gọi. 

 

 

 

Cô Loan Nguyễn dán lá Tạ ơn trên cây Ân Phúc. Hình: TBDF 

Biết Cha Diệp linh thiêng, hay giúp đỡ người nghèo 

khổ, ốm đau, cùng đường, nên cô Loan khấn với 

Cha. Cô kiên nhẫn, liên lỉ cầu xin, nói chuyện với 

Cha qua bức ảnh ở nhà. Cô khấn rằng: “Cha ơi, 

con sống một mình, lại không nhà cửa, con khổ 

quá. Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con có 

housing, mà là tầng trệt nghe Cha, chứ con già cả, 

không lên lầu được đâu Cha ơi!” 

Không lâu sau, Sở an sinh xã hội gọi cô lên phỏng 

vấn, rồi cấp cho cô căn nhà một phòng, ở tầng 

trệt, đúng ý nguyện của cô. “Xin nhà housing đã 

khó, tôi còn đòi tầng trệt, vậy mà Cha cũng cho!” 

Cứ cầu xin là Cha giúp! 

Bác Nguyễn Hồng, 82 tuổi, theo cùng con cháu 

đến thăm viếng Cha Diệp ở TBDF vào cuối một 

buổi chiều. 

Vào Nhà thăm viếng xong, bà ra ngoài hỏi anh chị 

em Thiện nguyện viên đang trực:”Này các cô, có 

dĩa DVD mới chưa, cho bác mấy dĩa. Tuần nào bác 

cũng theo dõi trên truyền hình, nhưng bác thích 

xem dĩa hơn.” 

Hỏi chuyện, mới biết bác Hồng được nhiều ơn 

lành, bác rất muốn làm nhân chứng, chia sẻ câu 

chuyện của mình, nhưng vì con cháu đang chờ 

ngoài xe để đưa bà về San Jose, nên bác kể vội 

vàng:” Một lần tôi đi máy bay từ Virginia qua San 

Jose, thì bị lạc. Tôi kêu lên, có người đến giúp, 

nhưng họ chỉ lung tung, khiến tôi càng thêm rối trí. 
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Thế là tôi cầu xin Chúa, réo gọi tên Cha Diệp, nhờ 

Cha dẫn đường chỉ lối. Ấy vậy mà cuối cùng tôi cũng 

về được San Jose bình an.”  

Bác Hồng kể tiếp: “Một lần khác cả nhà tôi đi về Việt 

Nam. Cả đoàn nhà tôi có đến 10 cái vali, đồ đạc lỉnh 

kỉnh, trong vali có cả mấy bịch hạt giống. Tôi lo lắm, 

vì ở Mỹ người ta đâu có cho đem hạt vào! Sợ bị bắt 

lại, tôi luôn miệng khấn xin Cha che chở. Thế là máy 

soi cứ đi trót lọt. Y như cứ cầu xin là Cha giang tay 

ra giúp mình vậy. Tạ ơn Chúa, cảm tạ Cha!” 

 

Bác Nguyễn Hồng chụp hình kỷ niệm tại Nhà thăm viếng Cha Diệp 

trước khi về San Jose. Hình: TBDF 

Tình cờ! 

Một buổi sáng giữa tuần, trong số những người đến 

thăm viếng Cha Diệp tại Văn phòng TBDF có một 

người đàn ông trung niên dáng vẻ khá…ấn tượng. 

Sau khi ghi danh, anh vào Nhà thăm viếng và ở lại 

khá lâu. Khi trở ra, anh vui vẻ trả lời khi Thiện 

nguyên viên đến hỏi thăm. “Tôi mới từ Virginia qua 

Cali được mấy ngày”, anh nói. Thấy khách từ tiểu 

bang khác sang thăm viếng Cha, chúng tôi mời anh 

lưu lại ít phút để chúng tôi ghi lại cảm tưởng. Anh 

tên Thông Nguyễn, cùng đi du lịch với vợ sang 

California, và “cũng là tìm hiểu để quyết định moving 

sang đây sinh sống. Thật ra qua lời cầu bầu của Cha 

Diệp, tôi được ân sủng của Chúa nhiều lắm! ”. Anh 

Thông nói. 

 

 

Anh Thông là người theo đạo Công giáo, còn 

người vợ thì theo đạo Phật. Năm 2012, anh bảo 

lãnh vợ sang Mỹ. Giấy tờ của chị bị trục trặc. 

Thấy vậy, anh khuyên chị hãy xuống mộ Cha 

Diệp ở Tắc Sậy mà cầu xin Cha. Nghe lời anh, chị 

thuê xe đi Tắc Sậy. Như một phép lạ, sau khi 

khấn với Cha, trên đường về nhà, chị nhận được 

cú phone của người dì, báo rằng vừa nhận được 

giấy tờ.  “Từ đó, niềm tin của tôi với Cha Diệp 

càng thêm mạnh mẽ”, anh Thông nói.  

Anh Thông kể do tình cờ anh lên Internet và biết 

về TBDF. Lần này sang Cali, anh không có ý định 

đến Văn phòng TBDF, nhưng sáng nay, đang 

ngồi uống cà phê thì tình cờ có một thanh niên 

khoe anh tấm danh thiếp của TBDF. Anh Thông 

nói:”Nhìn thấy chữ TBDF, tôi mừng quá, bèn xin 

tấm card đó để biết địa chỉ mà tìm đến TBDF, 

nhưng anh ấy không cho. Thế là tôi phải dùng 

phone của mình để chụp hình lại, nên mới biết 

địa chỉ mà đến đây. Lúc nãy vào thăm Cha, vịn 

vào tượng Cha mà tôi cứ tưởng đó là người thật. 

Tôi nổi da gà!” 

 

Anh Thông Nguyễn. Hình: TBDF. 

Trước khi ra về, anh Thông cho biết về ơn lành 

mà vợ anh nhận được, lần này anh chưa có thời 

gian để kể lại kỹ càng, nhưng điều anh vừa khấn 

nguyện với Cha xong, nếu được ơn, anh sẽ trở lại 

Văn phòng TBDF để làm chứng cho Cha. “Ai 

mạnh niềm tin thì xin sẽ được. Tôi tin là tôi sẽ 

được vì niềm tin của tôi rất mạnh”, anh Thông 

nói.  

(Ghi lại theo lời kể của khách đến thăm Cha Diệp) 
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XIN KHẤN 

1- Con là Giuse Quân Trần, WA: Con đang 

bị ung thư bao tử thời kỳ cuối. Bụng con 

bây giờ rất nhiều cục bướu không hóa trị 

được nữa, xin cứu con Cha ơi! Con còn vợ 

và 3 đứa con còn nhỏ dại. Muôn vàn cảm 

tạ Cha! 

2- Con là Ngát Nguyễn, WA: Xin cho chồng 

con khỏi bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. 

Cho con lành bệnh máu nhiễm mỡ nặng và 

đau nhức khắp người đã nhiều năm.  

3- Con là Thủy Ung, FL: Con cầu xin Cha 

cho con làm răng được xuông sẻ vì đã làm 

3 tháng nay rồi mà vẫn không xong. Xin 

cho gia đình con và anh chị em được bình 

an. Con xin tạ ơn Cha! 

4- Con là Phi Đỗ, TX: Con đang ở Houston 

nên không đến thăm Cha được, nhưng xin 

Cha thương xót, cho con tìm được người 

con tên là Giuse Phạm Huy Thiện, sinh 

năm 1966 bị thất lạc khi đi vượt biên năm 

1983. Nhiều năm nay, con mong tin con 

trai con trong đau khổ. Xin Cha giúp cho 

con được biết tin tức dù cháu còn hay mất.  

5- Con là K Phượng, TX: Con xin khấn Cha 

giúp cho căn bệnh suy thận của con, để cơ 

thể con bớt phù, đau nhức, mệt mỏi. Con 

xin đa tạ Cha. 

6- Con là Hoàng Kim Liên, NE: Xin Cha cho 

mọi người trong gia đình con được bình 

an, sống đạo tốt, biết yêu thương mọi 

người. Cho con dâu con sớm có con và hai 

cháu nội con là Vy và Vinh ăn no chóng 

lớn, ngoan ngoãn.    

7- Con là Châu Phạm, GA: Xin Cha cho con 

bán được nhà ở Việt Nam. Xin cảm ơn Cha. 

8- Con là Ngọc Hân, IN: Con xin Cha cho 

con gái Amy được chữa lành ung thư, cho 

mẹ con khỏe mạnh, cho gia đình của con 

gái con được đoàn tụ ở Mỹ.    
 

(Trích trong thư Xin khấn gửi qua Bưu Điện) 

CẢM TẠ 

1- Con là Hoa Phạm, Lousiana: Con tạ ơn 

Cha đã nhận lời con cầu xin, nay con đã có 

cháu nội. Con tạ ơn Cha vì chứng đau lưng 

của con đã hết hẳn, không còn đau nữa. Xin 

cho con tìm gặp lại người con trai đã hơn 23 

năm nay không có tin tức. 

2- Con là Vui Nguyễn, Canada: Con kính cảm 

tạ Cha đã nhậm lời cầu xin của con, và con 

cũng cầu xin thêm ơn cho người bệnh được 

qua khỏi. Con chân thành cảm ơn tất cả 

những người đã thêm lời cầu nguyện cho 

con. 

3- Phan Ngọc Yến, MA: Chúng con xin gửi 

đến Cha lòng cảm tạ Cha vì những ơn lành 

Cha đã ban cho gia đình chúng con. Chúng 

con ước mong một ngày không xa Cha được 

đứng trong hàng ngũ các Thánh.  

4- Lý Lan Phương, Canada - Nguyễn Mộng 

Hằng, OR - Minh Thu, CA. Con xin cảm tạ 

ơn Cha! 

5- Con là John Nguyễn, TX: Con đến đây để 

cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho 2 vợ 

chồng con có sức khỏe, được bình an, và 

nhiều điều tốt lành trong năm qua. Xin Cha 

tiếp tục phù trợ chúng con trong năm mới 

này được mọi sự bình an và may mắn. Con 

kính cảm tạ ơn Cha!  

6- Con là Clake Hảo Huỳnh, Tacoma: Kính 

lạy tạ ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi, xin tạ ơn 

Cha Phanxico Trương Bửu Diệp đã cho như ý 

nguyện của con. Xin Cha cho con cái biết giữ 

đạo, cho cháu con bỏ hút và hết bệnh. 

7- Con là Dương Minh Sách, NC: Chúng con 

xin cảm tạ Cha đã ban ơn cho gia đình chúng 

con.             
(Trích trong thư Cảm Tạ gửi qua Bưu Điện) 

 
Anh chị Bảo Trịnh và Hằng Nguyễn (Las Vegas) dán lá Tạ ơn 

trên cây Ân Phúc. Hình: TBDF 
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Những lời khấn từ các nơi xa đăng trên Bản Tin Ơn Lành xin mọi người cùng chung lời cầu nguyện 
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Rev. Lucas Thumma (Catholic Priest) 
 

I am from India. Now I serve in San Diago. I 
come here to pray for my healing, particularly my 
diabetic neuropathy. 

 
Through to in intercession of Fr. Francis Xavier 
Truong Buu Diep, may the favour of God is 
healing my take place. Praise be to Jesus Christ. 
Praise to the father, Son and the Holy Spirit. 
Amen. 

Ông Thomas Thông Nguyễn – Oklahoma” 

“Tôi lái xe từ Oklahoma sang thăm đứa con đang 
học ở California. Tình cờ, tôi đi ngang và thấy Văn 
phòng Cha Trương Bửu Diệp ở TP Garden Grove, 
nên vào thăm viếng Cha. Tôi biết Cha Diệp lâu 
lắm rồi! Có lần tôi bị lên huyết áp đột ngột, sợ 
quá, tôi không biết làm sao chỉ kêu lên:”Cha Diệp 
ơi, cứu con!” Vậy là khoảng 5-10 phút sau, tôi 
thấy bình thường trở lại. Cha đã giúp tôi vượt qua 
được cơn nguy hiểm. Từ đó đến nay, cứ mỗi lần 
gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại gọi tên Cha.  

Ở thành phố Oklahoma có nhiều người Việt Nam 
biết Cha Diệp lắm, nhưng họ không có tài liệu gì 
về Cha cả. Biết tôi đến được Văn phòng Cha ở 
California, mấy người bạn nhờ tôi đem về Sách 
Ơn Cha Diệp, và hình ảnh của Cha. Tôi đã xin cả 
mấy chai nước đã làm phép để tặng cho người 
bạn đang mắc bệnh hiểm nghèo.  

 “Rất cám ơn TBDF đã lập nên Nhà thăm viếng 
Cha Diệp.”  

 

Cảm tưởng khách đến thăm Cha 
 
Sr. Anna Trinh – Việt Nam: 

 

“Trong một hoàn cảnh rất tình cờ, hai chị em dòng 
nữ Biển Đức rất cảm động khi đến được nơi đang 
kính nhớ Cha Trương Bửu Diệp trên đất nước Hoa 
Kỳ. 
Con kính xin Cha cầu cùng Chúa cho quê hương 
Việt Nam chúng con được bình an, cho cộng đoàn 
đan tu của chúng con và tất cả quý ân nhân của 
chúng con được ơn an bình như lòng Chúa mong 
ước. Con xin cảm tạ ơn Chúa!” 
 

 

Yến Trần – Dallas, Texas: 
 

“Em biết về Cha Trương Bửu Diệp qua bà Ngoại. 
Bà kể cho em nghe nhiều về Cha Diệp, về những 
ơn lành mà Cha đã ban cho mọi người. Lúc đầu 
bước vào Nhà thăm viếng, em cảm thấy rất lạ lẫm. 
Nhưng sau một lúc ngồi tâm sự với Cha, em thấy 
tâm hồn mình rất bình an, và cảm giác rất gần gũi 
với Cha. Em đã ngồi và xin Cha hết chuyện này 
đến chuyện khác. Chiều nay em phải sang Texas 
để đi học rồi. Em rất mong sẽ có dịp sang 
California để lại đến thăm Cha nữa.” 
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Giải đáp Đố vui có thưởng Số 1 

1- Họ tên đầy đủ của song thân Cha Trương 

Bửu Diệp? 
Trả lời: Cha của Ngài là ông Micae Trương Văn 

Đặng và mẹ của Ngài là bà Lucia Lê Thị 
Thanh. 
2- Trương Bửu Diệp Foundation được thành 

lập ngày, tháng năm nào? Nhằm mục đích 

gì? 

Trương Bửu Diệp Foundation được thành lập 
ngày 16 tháng 8 năm 2011. Mục tiêu của Hội 

là Vinh danh Cha Trương Bửu Diệp. 
3- Ở đâu có một cây cổ thụ khô nhưng vẫn 

ra lá thường xuyên mà không cần tưới 

nước? Cây tên gì? 
Cây cổ thụ ra lá thường xuyên mà không cần 

tưới nước chỉ có ở trong Nhà thăm Viếng Cha 
Trương Bửu Diệp. Đó là ‘Cây Ân Phúc’ với ‘lá 

cảm tạ’ là lời tạ ơn.  

 

 
Anh Thế Phạm (nhân chứng ơn lành) và vợ con dán 

lá Tạ ơn trên cây Ân Phúc. Hình: TBDF 

 
Danh sách 5 người trúng giải: 

1- Ngọc - 1121 
2- Dũng Ngô - 9940 

3- Lan Nguyễn - 9359 

4- Nguyệt Nguyễn - 5880 
5- Ngọc Phương - 9800 

Câu đố kỳ này: 
1- Cha Trương Bửu Diệp được thụ phong 

Linh mục tại đâu? Năm nào? 
2- Một trong những tôn chỉ quan trọng của 

Trương Bửu Diệp Foundation là gì? 

3- Cây đàn Guitar, vật chứng trong câu 
chuyện ơn lành của ông Huỳnh Trung 

Chính xuất hiện trong DVD Ơn Cha Diệp số 
mấy? 

Câu hỏi phụ: Có bao nhiêu người tham dự đố 

vui kỳ này? 
 

CHIA SẺ: Nhân Sinh Tiền Tiến Tứ Bộ (tiếp theo) 

 

ĐINH TỬ (Cây đinh) 
Blog của Lưu Văn Đại – Zing – 25 Sep 2011 

 
Có một cậu bé trai có tật xấu là ưa nổi nóng quạu 
quọ, vì vậy, cha cậu đã đưa một túi đinh, bảo cậu 
mỗi khi nổi nóng quạu quọ thì hãy đóng một cây 
đinh lên trên bờ rào phía sau vườn nhà. 
 

Ngày thứ nhứt, cậu đóng được 37 cây đinh. Từ từ, 

mỗi ngày số đinh được đóng lên bờ rào mỗi ít 

đi.  Cậu cũng nhận thấy mình đã chế ngự phần nào 
tật xấu, cũng như cái việc đóng những cây đinh có 

hơi dễ dàng. 
Cuối cùng, có một ngày kia cậu bé này cũng thấy là 

mình vẫn đủ nhẫn nại để không nổi lên cái tật xấu 

nóng nảy quạu quọ nữa, bèn báo cho cha nó biết 
việc này. 

Cha cậu lại bảo, bắt đầu từ nay, mỗi khi chế ngự 
được tật xấu thì hãy nhổ bỏ một cây đinh. Ngày 

ngày trôi qua, sau cùng cậu báo cho cha hay là đã 
nhổ hết những cây đinh rồi. Người cha nắm tay con 

trai, cùng đi ra sau vườn nhà và nói rằng: Con của 

cha, con ngoan lắm, con làm rất tốt. nhưng hãy nhìn 
những lỗ đinh trên bờ rào: bờ rào này không thể hồi 

phục được nguyên trạng nữa. Một khi con nổi nóng 
thì những lời nói của con cũng giống như những cái 

lỗ đinh này, chúng đã để lại những vết hằn. Giả dụ 

như con dùng dao đâm người ta một dao, thì bất 
luận là con đã nói bao nhiên lần những lời tạ lỗi, vết 

thương đó vẫn sẽ vĩnh viễn còn đó. 
 

 
 

Cảm nhận:  Giữa người và người với nhau, thường 

do cố chấp bởi những lỗi lầm giữa đôi bên, đã tạo 

nên những thương tổn vĩnh viễn cho nhau. 
Nếu mọi người trong chúng ta đều có thể tự mình 

làm, bắt đầu có thái độ khoan dung đối với mọi 
người, bạn nhất định sẽ nhận được những kết quả 

tốt mà bạn không hề nghĩ tới… Giúp mở cánh cửa sổ 

cho người ta, cũng là để cho chính mình nhìn thấy 
được một không gian hoàn chỉnh hơn. 
 
(Kỳ tới: Câu chuyện thứ ba: Thả mạn hạ thủ (chậm 
xuống tay) 
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Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha  

Quý khách đến Nhà thăm viếng Cha Trương 
Bửu Diệp sẽ được tặng: Hình Cha Diệp (nhiều 
size); DVD, CD về Nhân chứng ơn lành Cha 
Diệp; Sách 100 Ơn Cha Diệp Tập I và II, bản tin 
Ơn Lành. 
Quý vị ở xa muốn nhận các tặng phẩm, sách và 
Bản tin (xuất bản mỗi tháng 2 lần), vui lòng liên 
lạc với TBDF qua phone: (714)537-8159 hoặc 
email: info@truongbuudiep.org 
 

Kính Cha Trương Bửu Diệp (*) 
 

Josept Nguyễn 
Louisville, Kentucky 

 

 

Cha Trương Bửu Diệp đáng tôn vinh 

Yêu mến đàn chiên Cha hiến mình 
Kẻ cướp vung gươm Cha bị giết 

Để đàn chiên Chúa sống thanh bình. 
 

Cha Trương Bửu Diệp, mến Cha nhiều 

Cha khổ trăm chiều tựa lửa thiêu 
Dẫn dắt đàn chiên gương sống đạo 

Sống tình yêu Chúa bỏ tà yêu. 
 

Đường đời vạn nẻo Cha bôn ba 
Rao giảng phúc âm khắp mọi nhà 

Mến Chúa yêu người, lời Chúa dạy 

Cùng nhau chung sống hết phong ba. 
 

Đời là tạm gởi vướng thương đau 
Con nguyện xin Cha cứu giúp mau 

Thoát cảnh lầm than cơn bĩ cực 

Cho con hạnh phúc mãi mai sau. 
 

Cha Trương Bửu Diệp đáng tôn vinh 
Chúa thưởng công Cha được hiển linh 

Diễm phúc trường sinh Cha nên Thánh 
Cầu cho dân Chúa thoát điêu linh. 

 

 
(*) Bài thơ được tác giả viết vào Sổ Cảm tạ khi 
đến thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp tại Euclid 
St, Garden Grove, CA cuối tháng 1-2015. 
 

Cảm nhận khi đến thăm Cha Diệp 

Gia đình Ngọc Lệ- Thanh Quan: Con kính 

lạy Cha, Cha kính yêu của chúng con. Chiều 

nay vợ chồng con là Louis Nguyễn Thị Ngọc Lệ 

và Phero Lê Thanh Quan lại đến đây viếng 

thăm Cha. Cha kính yêu ơi, khi đến đây, chúng 

con cảm thấy tâm hồn thật bình an như được 

vỗ về an ủi, như Cha đang hiện diện trong 

chúng con, Cha đang ban phước lành cho 

chúng con. Cha thật linh thiêng và nơi này đã 

ban cho chúng con những phép màu kỳ diệu. 

Vợ chồng con vô vàn cảm tạ ơn Cha. Cha Diệp 

kính yêu của chúng con… 

Anh Nguyễn: Kính lạy Cha Trương Bửu Diệp. 

Con đã nghe rất nhiều về ơn Cha ban cho mọi 

người. Nhưng con là người khô khan, nguội 

lạnh. Mặc dù con ở rất gần nơi Cha, nhưng 

chưa bao giờ con có ý định đến viếng Cha. Tình 

cờ có mấy người quen đến Cali, con làm tài xế 

đưa họ đến viếng Cha. Khi bước vào căn phòng 

đặc biệt của Cha, một luồng khí chạy dọc theo 

người của con, từ đầu xuống chân, lòng con 

ngất ngây không sao kềm được xúc động. Con 

có khấn nguyện với Cha. Xin Cha cho con một 

dấu chỉ để con biết lời nguyện của con có được 

Cha chuyển cầu hay không. Con: Anh Nguyen 

(Trích Sổ Cảm tưởng, tháng 1-2015) 

mailto:info@truongbuudiep.org
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Thông tin Cần Thiết 

1-Buổi Cầu Nguyện (BCN) tháng 3:  vào thứ Năm, ngày 5 tháng 3, lúc 7 giờ tối tại Nhà Thăm Viếng Cha Diệp.  

2-Ngày Giỗ Cha Diệp: Thứ Năm, 12 tháng 3 năm 2015 tại Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation, từ 9:30 sáng đến 

6:00 chiều. Sau 6 giờ tối: Văn Khấn – Cầu Nguyện, Báo Cáo Hoạt động của Hội, văn nghệ “Hát cầu nguyện với Cha”.  

3-Thánh Lễ Giỗ Cha: Năm nay TBDF nhường việc tổ chức Thánh Lễ cho Cha Trần Thế Tuyên, Cáo Thỉnh Viên án Phong 

Thánh để Cha có cơ hội giới thiệu về các công việc đang thực hiện.  

4-Giờ phát hình chương trình Truyền hình ƠN CHA DIỆP: 

 SAIGON TV 57.5 LÚC 9:15 sáng thứ Năm hàng tuần và GALAXY 19 trên toàn HOA KỲ. 
 VBS 57.6 LÚC 11:00 trưa Chủ Nhật hàng tuần và GALAXY 19 trên toàn HOA KỲ. 

5-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 (là ngày Giỗ Cha Diệp)  

6-GIỜ MỞ CỬA: Nhà thăm viếng Cha Diệp mở cửa từ 10:00 sáng đến 6:00 chiều mỗi ngày, kể cả Thứ Bảy và CN. Mọi 

người không phân biệt tôn giáo, giới tính, tuổi tác đến thăm viếng, cầu nguyện và xin khấn hoàn toàn miễn phí. 
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Đóng góp thông tin, bài vở, quảng cáo… trên 
bản tin ƠN LÀNH, xin gọi Trang Nguyễn  

(714) 537 8159 Email: info@truongbuudiep.org 
 

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

 

BAN BIÊN TẬP 
 
 

Dịch vụ Tư vấn miễn phí tại TBDF 
 
Tư vấn về Sức khỏe: Dịch vụ tư vấn về bảo hiểm sức khỏe, bảo 
hiểm nhân thọ do chị Tâm Nguyễn và chị Kim Anh phụ trách 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 thiện nguyện viên của TBDF đã tư vấn miễn phí nhiều trường 
hợp, liên quan đến Luật Hôn nhân & Gia đình, và các luật khác.  
 
 

TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION (TBDF)  
14231 Euclid St., Suite # E 103 -105  
Garden Grove, CA 92843 – 4986 
Office: (714)537 8159. Cell: (714)362 6608 
Email: info@truongbuudiep.org. Web: www.truongbuudiep.org 
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