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TRONG SỐ NÀY 

                                                                 THÔNG BÁO 
 

Hội Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) được biết văn phòng Cáo Thỉnh Án Phong Thánh Cha PX Trương Bửu Diệp vừa 
được khai trương vào đầu tháng 1, 2017 tại 13962 Seaboard Cir., Garden Grove, CA 92843. Để trả lời cho thắc mắc về việc văn 
phòng nào là chính thức đại diện cho Cha Diệp, chúng tôi xin phúc đáp như sau: 

Hội TBDF hân hoan chúc mừng vì người Công Giáo tại Orange County, CA có nơi chính thức lo việc phong Thánh cho Cha 
Diệp. Quan điểm của Hội TBDF đã nêu rõ trong thông điệp (*) ngày 1 tháng 1 năm 2017 là Hội toàn tâm toàn ý dành mọi nguồn 
tài, lực của Hội để góp sức cho tiến trình phong Thánh, theo đúng quy định của giáo luật và pháp luật. Hội TBDF với 8,428 thành 
viên, 518 nhân chứng ơn lành, xin tình nguyện đóng góp toàn bộ chi phí của tiến trình Phong Thánh, với ước mong công việc 
được thực hiện nhanh chóng và sớm có kết quả ngay trong năm nay.  

Bên cạnh đó, Cha Trương Bửu Diệp không chỉ là vị Thánh hiển linh mà còn là một anh hùng khi hy sinh chính bản thân 
mình để cứu sống 70 người dân vô tội. Vì thế, với lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc, Hội đã công bố dự án xây dựng Làng Cha 
Diệp tại California, dành cho 332 người già neo đơn trong dịp Giỗ Cha lần thứ 69 (năm 2015) và mô hình chi tiết về ngôi làng đang 
đặt tại văn phòng TBDF. Đây là cách để Hội tỏ lòng biết ơn và vinh danh Cha Trương Bửu Diệp như lời dạy bảo của tiền nhân: 

“Dù xây chín bậc phù đồ, 
Không bằng làm phước cứu cho một người.” 

Với tấm lòng của người Việt Nam xa quê hương, chúng tôi tin tưởng rằng việc vinh danh Cha Diệp không chỉ là việc của 
người Công Giáo mà còn là của tất cả những con dân Việt Nam yêu mến và thọ ơn Cha. Vì vậy, các thành viên của TBDF đồng tâm 
chung sức làm một điều thiết thực để tên Cha được lưu danh cho hậu thế. Hy vọng Làng Cha Diệp sẽ là nơi giúp thế hệ tương lai 
của chúng ta ở hải ngoại biết đến Cha Trương Bửu Diệp, Cha không chỉ là một vị Thánh mà còn là một anh hùng của dân tộcViệt 
Nam.  

Ban Điều Hành Trương Bửu Diệp Foundation 
 
(*) Thông điệp này đã được email đến TGM Giáo Phận Cần Thơ, Việt Nam, và Lm Cáo Thỉnh Viên Án Phong Thánh Cha Trương 
Bửu Diệp vào ngày 30 tháng 12, 2016. 
 

 

 

Chai sẻ Ơn Lành qua phone 

Ông Phạm 
Quốc Hưng 
(Minnesota) 

 
(Trang 8)  

Xin Khấn  
Cảm Tạ  
gửi đến 
từ xa  
(Trang 4-5-6) 
 

 

Đem Mùa 
Xuân đến 

với 
người 
già.  

 (Trang 9) 
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Bà Dương Thị Nhãn – Fountain Valley, CA: 

Cha dẫn đường, chỉ lối cho em tôi 
 
 

 

Tháng 11-2016, gia đình tôi ở Việt Nam báo tin em 
trai tôi mắc bệnh ung thư. Nghe vậy, tôi liền về 
thăm gia đình, thăm em. 
 
Về đến nhà tôi mới biết em tôi đã bị nhà thương trả 
về cả hai tháng trời, không thuốc men gì cả. Trước 
đó, em tôi đã thấy bệnh trong người từ lâu, mà cứ 
tưởng cảm sốt nên chỉ uống thuốc bình thường mà 
thôi. Đến khi không chịu được nữa, đi nhà thương 
Bạc Liêu thì họ nói ung thư đã chuyển qua giại đoạn 
cuối. Họ không chữa được nên chuyển lên nhà 
thương Ung Bướu ở Sài Gòn, rồi nhà thương Ung 
Bướu cũng từ chối chữa trị. Nhìn em xanh xao như 
tàu lá, không ăn uống gì được, cả nhà tôi khi đó chỉ 
biết ngồi khóc, và cầu nguyện. 
 

Rồi tôi bàn với gia đình, cùng người em dâu về Tắc Sậy cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Tôi khấn với Cha: Cha 
ơi, em con là D.V.T. 67 tuổi, ở Bạc Liêu đang mắc bệnh nặng, xin Cha thương mà ban cho em con ơn chữa lành. Em 
tôi lúc đó đã mệt lắm, thở không nổi, nên chỉ có em dâu và tôi đi thôi. Vậy mà Cha đã nhậm lời. 
 
Cha đã dẫn đường, chỉ lối cho em tôi biết được một loại thuốc thang, uống vào thấy khỏe. Sau hơn một tháng, bữa 
nay ở nhà báo tin em tôi đã lên được mấy ký, khỏe mạnh trong người. Em tôi trở lại nhà thương, và bây giờ thì họ 
không chê nữa mà nhận tiếp tục chữa trị.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Với những ai xin mà chưa được, tôi khuyên nên kiên nhẫn. Ban đầu Cha sẽ ban cho mình sự bình an, sức mạnh. Khi 
đã đủ mạnh, thì mình sẽ giải quyết được mọi chuyện. Có niềm tin là có tất cả.  
 
Minh Phùng 
(Ghi theo lời kể của nhân chứng ơn lành) 
 

 

 

 

 

 

 

Tôi mới biết về Cha Diệp từ 2, 3 năm nay thôi. Đó là lần tôi đi 
bác sỹ, gặp cô bạn tâm sự rằng mỗi khi buồn hay có chuyện gì 
khó khăn cô ấy đều đi đến cầu nguyện với Cha Diệp. Rồi chúng 
tôi hẹn nhau để cô ấy đưa tôi đến Văn phòng Cha Diệp trên 
đường Euclid, thành phố Garden Grove. Tôi cầu nguyện với Cha 
cho gia đình con cái được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, thì 
đều được cả. Những khi có chuyện không yên, tôi vào nhà cầu 
nguyện thì lòng tôi như vơi đi mọi nỗi buồn lo và thấy thanh 
thản lắm!  
 
Trong lần chia sẻ ơn lành năm ngoái 2016, tôi có kể về câu 
chuyện của người bạn. Anh ta bị bệnh rất nặng, nằm cấp cứu. 
Vợ chồng tôi đã đến cầu nguyện với Cha Diệp, xin Cha cứu chữa 
cho anh ấy. Sau đó anh bạn của chúng tôi được chữa khỏi bệnh. 
Hiện nay, anh ấy đã bình phục hẳn. Thật sự Cha rất linh thiêng. 
Chính vì thế, nên tôi đã giới thiệu thêm nhiều người đến cầu 
nguyện với Cha. 
 

Bà Dương Thị Nhãn. Hình chụp trong Phòng thu hình nhân chứng 
ơn lành TBDF. 

Em trai bà Dương Thị Nhãn (dấu X) bị nhà thương 
Ung Bướu ở Sài Gòn trả về vì bệnh đã chuyển sang 
giai đoạn cuối, nhưng sau đó lại hồi phục nhanh 
chóng. Hình do gia đình bà Nhãn cung cấp. 

 

X 
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Cô Tâm Huỳnh – Missouri 

Thành tâm, tin tưởng, Cha không bao giờ phụ lòng 
 
Tình cờ xem trên Youtube, tôi thấy nhiều người được ơn lành của Cha Trương Bửu Diệp. 
Cuộc sống và công việc kinh doanh của tôi lúc đó đang gặp khó khăn, không được như ý 
muốn. Nhưng lúc đó tôi không biết cách cầu nguyện như thế nào, bèn gọi vào số phone của 
Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. 
 
Khi gặp người trực, biết tôi đang có việc cần xin khấn, chị ấy đã cho tôi một số phone chỉ để 
dành riêng cho việc xin khấn. Đó là số (714) 702 – 5129. Tôi gọi vào số phone ấy và nói với 
Cha tất cả những khó khăn tôi đang gặp phải. Tự dưng khấn với Cha xong, tôi thấy có niềm 
tin nơi Cha. Thật vậy, sau đó những điều khó khăn nhất sau đó có sự xoay chuyển, suông 
sẻ. Tôi rất mừng. 
 
Lúc đi thi quốc tịch, tôi rất lo vì tiếng Anh của tôi không tốt lắm, nên tôi thường xuyên cầu 
xin với Cha cho tôi thi được suông sẻ. Hôm đó, nhiều người đi thi bị rớt lắm, vì họ nói gặp 
người phỏng vấn khó, nên tôi lại càng lo. Tôi lại cầu nguyện với Cha cho tôi gặp người 
phỏng vấn dễ. Cha đã nhậm lời tôi. Người ra đón tôi vô phòng phỏng vấn rất dễ thương, còn 
chúc tôi may mắn. Kết quả là tôi gặp may mắn thật, như là mọi sự đã được sắp đặt trước 
vậy. 
 
Sau đó tôi còn gặp khó khăn khác về làm ăn kinh doanh, chuyện chồng con. Tuy không thể 
kể cụ thể được, nhưng thật sự những gì tôi xin đều được hết. Vì vậy hôm nay tôi muốn chia 
sẻ về sự linh thiêng của Cha đối với mọi người.  
 
Hồi ở Việt Nam, đến mấy tiệm ăn hay cơ sở kinh doanh tôi hay thấy hình của Cha. Lúc đó tôi 
không biết Cha còn sống hay đã chết. Họ nói Cha rất linh thiêng, nhưng vì không có chuyện 
gì để cầu xin với Cha, nên tôi cũng quên luôn, cho đến khi sang Mỹ gặp chuyện rồi thì mới 
nhớ đến Cha. 
 
Lúc trước tôi không biết cách cầu nguyện, nhưng điều 
quan trọng mà tôi nghiệm ra rằng: hãy hết sức thành tâm 
tin tưởng vào Cha thì Cha sẽ không phụ lòng mình. Hy 
vọng các anh chị nếu gặp khó khăn thì cứ xin với Cha, biết 
đâu sẽ được ơn Cha. Và một khi đã được ơn Cha rồi thì hãy 
làm điều gì đó giúp đỡ người khác. Nghe các anh chị trong 
Văn phòng TBDF nói là nếu được ơn Cha, cách tạ ơn Cha 
tốt nhất là chia sẻ câu chuyện ơn lành để làm nhân chứng 
cho Cha. Vì thế hôm nay từ Missouri sang California là tôi 
đến Văn phòng Cha ngay để kể câu chuyện của tôi. 
 
John Nguyễn 
(Ghi theo lời kể nhân chứng ơn lành) 
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H. DINH – DENVER, CO. 
Con xin Cha ban ơn chữa lành cho cháu gái con, cho 
cháu khỏi bệnh, hay ăn, chóng lớn. Xin cho anh rể 
con sớm lành bệnh, được về cùng gia đình. Xin tạ ơn 
Cha. 
 
T. NGUYEN – ROSEMEAD, CA. 
Con xin khấn những điều sau đây: xin cho cha con đi 
đứng vững lại, cho chị con uống đúng thuốc để khỏi 
bệnh, cho chồng con có việc làm ổn định, cho tay 
chân con hết tê và đau nhức. Cám ơn Cha rất nhiều.  
 
K. NGUYEN & C. LE – MEMPHIS, TN. 
Chúng con đang mong có baby, xin Cha thương giúp 
cho chúng con toại nguyện, xin Cha cho K. được nhận 
vào graduate school và nhanh chóng được đi học lại, 
xin cho cha mẹ được nhiều sức khỏe, và gia đình 
hạnh phúc. 
 
H. NGUYEN – MARRORO, LA. 
Xin co người em của con bỏ được cờ bạc, trở về với 
Chúa. 
 
T. STASZENSKI – STUART, FL. 
Xin Cha cầu bầu cho con gái con hết bệnh mất ngủ, 
hết rụng tóc; cho con trai con hết bệnh vitiligo. Con 
cám ơn Cha. 
 
S. MASSHALL – ELGIN, SC. 
Xin Cha chữa lành bệnh cho chồng con hiện đang 
mắc bệnh tiều đường rất nặng. Xin Cha phù hộ và 
đồng hành cùng con trai con và cho cháu ngoại con đi 
lính. Con cám ơn Cha, cảm ơn Hội nhiều lắm. Từ ngày 
biết Hội, tôi tìm được nguồn an ủi rất lớn. Hy vọng tôi 
có dịp sang thăm Cha và Hội ở California. 
 
T. TANG – STAMFORT, CT. 
Thưa Cha, chúng con đang bị bệnh hiếm muộn, 
không thể có con được. Con chỉ trông chờ phép lạ 
Cha ban cho để con có được đứa con mạnh khỏe. Xin 
Cha nhậm lời con cầu xin. 
 
J. LE – KENTWOOD, MI. 
Con xin Cha ban ơn chữa lành giúp con thoát được 
bệnh nan y, cho con gái con hết bệnh kinh phong đã 
hơn 30 năm nay, và cho con trai con trở lại với Chúa. 
Con xin cám ơn Cha. 
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J. VU – CORONA, CA. 
Xin Cha cho vết thương trên đầu của con mau lành, 
xin cho con được khỏe mạnh, hết nhức đầu, hết đau 
nhức tay chân. Con xin hết lòng cám ơn Cha. 
 
L. TRINH – GRETNA, LA. 
Cầu xin Cha phù hộ cho bạn con là T.N. được tai 
qua nạn khỏi. Cảm tạ ơn Cha. 
 
P. NGUYEN – ARLINGTON, TX. 
Thưa Cha, năm 2014 con bị đụng xe, từ đó đến nay 
con hay bị đau lưng, nhức xuống hai chân, nhiều khi 
khó chịu lắm. Con xin Cha cầu cùng Chúa, Mẹ Maria 
và Thánh cả Giu-se, ban cho con ơn chữa lành. Con 
xin cảm ơn Cha. 
 
T. LE – GLENDALE HTS., IL. 
Cầu xin Cha cho con được khỏi đau vai và tay, cho 
chồng con mắt được sáng tỏ hơn trước và luôn bình 
an trong tâm hồn , xin cho gia đình chúng con sống 
được hạnh phúc, có công ăn việc làm, biết bảo ban 
yêu thương nhau, biết trông cậy vào Chúa. 
 
N. TRAN – BELMONT, NC. 
Cầu xin Cha cho việc làm của con được bảo đảm. 
Cho bà chủ đừng kiếm chuyện với con nữa, để con 
làm kiếm ít tiền sửa cái nhà, lo chỗ ở cho mẹ con. 
Con đội ơn Cha. 
 
L. NGUYEN – DES PLAINES, IL. 
Con xin Cha cất hết bệnh phong ngứa của con. Cách 
nay hơn một tháng, bệnh ngứa xuống tới chân làm 
con khổ sở quá. Con mắc bệnh này đã 51 năm rồi 
Cha ơi. Con cũng xin Cha cho con trai của con đừng 
đi theo bạn xấu, biết vâng lời cha mẹ. Con cảm tạ 
ơn Cha. 
 
T. ANH – MOUNT AIRY, NC. 
Thưa Cha, con không biết phải làm sao bây giờ, chỉ 
biết cầu xin và mong Cha nhậm lời. Xin Cha cho 
chồng con quay trở về với gia đình; cho con trai con 
có công việc làm; cho con bán được tiệm nails. Con 
thành tâm cảm ơn Cha. 
 
T. LE – BURNSVILLE, MN. 
Con xin Cha giúp con vượt qua được cơn bệnh 
nặng.  
 

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

XIN KHẤN 

 

XIN KHẤN 
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XIN KHẤN 
H. NGUYEN – OSWEGO, IL. 
Lạy Cha, xin Cha cứu hai đứa con của con là D. và 
M. hết bệnh tự kỷ, trở lại bình thường. Con cảm tạ 
ơn Cha rất nhiều. Con nài xin Cha cầu bầu cùng 
Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria cứu hai con trai của 
chúng con.  
 
T. HA – MILILANI, HI. 
Thưa Cha, con mới qua Hawaii được hai tháng nay 
thôi. Nay con xin Cha chữa lành bệnh cho P.N. qua 
Mỹ được 8 năm, thì 6 năm mắc bệnh đường ruột. 
Bác sĩ chẩn đoán do mật, đã cắt mật nhưng bệnh 
ngày càng nặng, sức khỏe giờ yếu lắm. Khi còn ở 
Việt Nam con có xuống mộ Cha cầu nguyện nhưng 
chắc con chưa đẹp lòng Chúa nên con của con chưa 
khỏi bệnh. Nay con xin Cha cầu bầu giúp con. Xin 
Cha thương nhận lời con cầu xin. 
 
P. NGUYEN – ARLINGTON, TX. 
Con bị đau thần kinh tọa, xin Cha cầu bầu cùng 
Chúa và Đức Mẹ, cùng Thánh cả Giu-se chữa lành 
cho con. Con cũng xin cho con cái trong gia đình 
được bằng an, giữ đạo nên người. Xin cám ơn Cha. 
 
T. VU – GOOSE CREEK, SC. 
Xin Cha cho con kiếm được việc làm hợp với sức 
khỏe của con và cho cậu con ở Việt Nam thoát khỏi 
nguy hiểm và được chữa lành căn bệnh ung thư 
phổi. Con xin cảm tạ Cha. 
 
C. TO – ESCONDIDO, CA. 
Xin Cha chuyển cầu cho em rể con là Giu-se D.N.H. 
được gặp đúng phương pháp điều trị để chữa hẳn 
bệnh ung thư, và nhận ra ân Thánh của Chúa Giê-
su. 
 
M. NGO – ORANGE, CA. 
Con cầu xin Cha chữa lành bệnh thư ngực mà con 
đang sắp sửa được chữa trị. Con cũng xin Cha cho 
con gái con biết nghe lời, siêng năng đi lễ, và chồng 
của con gia nhập đoàn chiên của Chúa. Con cảm tạ 
ơn Cha. 
 
T. NGUYEN – OMAHA, NE. 
Cầu xin Cha ban cho gia đình con có đức tin mạnh 
mẽ, hòa thuận, các con có công ăn việc làm ổn 
định, tốt đẹp, con dâu sanh nở bình an, và xin ban 
cho con ơn chữa lành bệnh đau chân. Xin tạ ơn Cha. 
 

XIN KHẤN 
D. TA – HONOLULU, HI. 
Kính Chúa, kính Cha, xin hãy giúp cho gia đình chúng 
con được nhiều phước lành, khỏe mạnh.Con trai con 
bị bệnh ADHD, tính tình rất nóng nảy, lúc nào cũng 
buồn, và hay cãi lời. Con phần đau vì bệnh tật, phần 
lo buồn con cái. Con van nài xin Cha hãy độ cho gia 
đình con với Cha ơi. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha 
rất nhiều. 
 
T. DINH – MICHIGAN 
Thưa Cha, con bị ung thư phổi giai đoạn cuối, xin 
Cha cầu Chúa ban cho con ơn chữa lành phần xác, 
và che chở phần hồn cho con, và ban cho chồng con 
đang bị stroke, tiểu đường ơn chữa lành. Xin Cha 
cứu giúp con trai con hiện ở VN quyết tâm từ bỏ ma 
túy, biết thương yêu gia đình, vợ con; xin cho cháu 
nội con khỏi bệnh giảm tiểu cầu. Con cầu xin Cha 
ban phép lành cho con dâu, và con gái của con. Kính 
tạ ơn Cha. 
 
O. NGUYEN – ONTARIO, CANADA 
Chúng con chỉ có hai vợ chồng. Vợ con bị bệnh tâm 
thần phân liệt, lúc chửi hàng xóm, lúc vui vẻ. Con thì 
bị cao máu, tiểu đường, gan nhiễm mỡ. Con sợ 
không có điều kiện sang California để thăm Cha, nay 
kính xin Cha thương cứu chữa bệnh tật cho vợ chồng 
con. Cảm tạ ơn Cha. 
 
T.A.DO – SAN DIEGO, CA. 
Thưa Cha, con bị xỉu 2 lần, vào nhà thương bác sĩ 
thử máu mà vẫn chưa tìm ra bệnh của con. Nay con 
cầu xin Cha Diệp cho con gặp được bác sĩ giỏi để 
chữa bệnh cho con. Hai đứa con của con còn nhỏ 
lắm Cha ơi. Con có bề gì không ai chăm sóc các cháu 
cả. Xin Cha phù hộ cho con sớm chữa lành bệnh. 
Con xin tạ ơn Cha vô vàn. 
 
N. NGUYEN – SEATTLE, WA. 
Con năm nay 68 tuổi, sắp đi mổ mắt. Cầu xin Cha 
giúp con qua được cơn khốn khó này. Con sợ mù lắm 
Cha ơi. Con trai con tên A.H., 38 tuổi, bị bệnh tự kỷ, 
không thể kiếm được việc làm. Xin Cha giúp cho 
cháu được chính phủ giúp đỡ. Con sợ khi con chết đi 
thì không ai nuôi nó, nó sẽ trở thành homeless.  
 
N.S. DINH – GERMANY 
Con cầu xin Cha cứu giúp cho chị J.N. được mau lành 
bệnh, và người đến với chị là thiệt tình, không giả 
dối. Con cám ơn Cha. 
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L. VU – D'IBERVILLE, MS. 
Con bị mổ đầu, khấn cùng Cha Diệp nay đã được 
bằng an. Con gái con cũng đã có một đứa con, và 
rất nhiều ơn lành khác chúng con nhận được. 
Chúng con cám ơn Cha Diệp. 
 
K. A. NGUYEN – VIENNA, VA. 
Con xin muôn vàn cảm tạ Cha Diệp đã chữa lành 
bênh cho con trai của con là N. được qua khỏi cơn 
bệnh. Bác sĩ đã cho về nhà rồi thưa Cha. Xin Cha 
tiếp tục phù trợ để cháu sớm được phục hồi các 
chức năng, mạnh khỏe trở lại. 
 
T. VU – GOOSE GREEK, SC. 
Kính Cha Diệp. Năm ngoái Cha đã giúp con vượt 
qua khó khăn nhưng con chưa có dịp tạ ơn Cha. 
Con xin lỗi Cha. Nay con gửi thư để cảm tạ ơn vì 
Cha đã nhậm lời cầu xin của con. Xin Cha tiếp tục 
thương và cầu bầu những lời khấn của con. 
 
M. NGUYEN & Q. HOANG – SIMI VALLEY, CA. 
Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cho chồng con 
lành mạnh. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho chúng 
con. 
 
H. NGUYEN – LINCOLN, NE. 
Con xin cảm tạ Cha đã cho con trở về nhà, không 
còn đi nhậu nữa, và biết lo cho gia đình, vẫn giữ 
được cái nhà, đi làm và còn sức khỏe.  
 
L. TRAN & K.HUONG – EVERETT, WA. 
Chúng con xin cảm tạ Cha vì chúng con đã nhận 
được rất nhiều ơn lành từ Cha ban cho. Gia đình 
con được bình an, công việc làm ăn thuận lợi, 
những khó khăn, phiền toái đã được giải quyết tốt 
đẹp. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cùng Đấng Tối Cao 
cho chúng con. 
 
E. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Con xin cám ơn Cha vì suốt năm 2016 Cha đã che 
chở, dìu dắt, đồng hành cùng chúng con vượt qua 
được tai ương, vấn nạn. Xin tiếp tục đi cùng chúng 
con trong năm mới 2017 này. 
 
T. NGUYEN – OMAHA, NE. 
Kính tạ ơn Cha vì đã cầu bầu cùng Đấng Tối Cao, 
cho con dâu của con sanh nở bằng an, mạnh 
khỏe. 
 

 
 
D. NGUYEN – CROYDON, PA. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã thương mà giúp cho gia 
đình con nhận được nhiều hồng ân Thiên Chúa qua 
lời cầu bầu của Cha. Mọi khó khăn vừa qua của 
chúng con đều được giải quyết một cách bình an. 
Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho gia đình chúng con. 
 
J. PHAM – GARDEN GROVE, CA. 
Gia đình chúng con xin cảm tạ Cha Trương Bửu 
Diệp, đã cầu bầu cho con gái chúng con được Cha 
ban phép lành, giữ gìn được bằng an.  
 
Y. PHAM – WEBB TITY, MO. 
Thưa Cha, năm nay con 76 tuổi, trước bị đau đầu 
hai đầu gối, nhờ cầu nguyện mà nay con hết đau 
rồi Cha ơi. Gia đình con, chuyện nhỏ chuyện lớn gì 
cũng chỉ biết kêu cầu danh Cha mà thôi mà đều 
được Cha thương xót. Xin cảm tạ ơn Cha. 
 
L. DU – LANSING, MI. 
Con đã cầu xin Cha cứu cháu ngoại con là T.T.T., 2 
tuổi bị sốt, co giựt. Con đã được Cha thương nhậm 
lời. Nay cháu khỏe rồi, con mừng quá, Cha ơi. Con 
biết ơn Cha nhiều lắm. 
 
U.T. NGUYEN – NEW BRAUNFELS, TX. 
Con xin cảm ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giu-se 
và Cha Trương Bửu Diệp đã ban bình an xuống cho 
gia đình chúng con trong năm qua.  
 
C.H. PHAN – SAN DIEGO, CA. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con có việc làm. Cha 
cũng đã nhậm lời con cầu xin cho một người bạn 
ngoại đạo của con tin vào phép lạ của Cha, và Cha 
cũng đã ban cho con ơn theo ý riêng. 
 
M.K.T. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Xin tạ ơn Cha Diệp vì Cha đã chữa lành bệnh cho 
gia đình con, cho mẹ con. 
 
A.NGO – LAWNDALE, CA. 
Cha đã phù hộ cho con gặp nhiều may mắn. nay 
con đã có việc làm rồi. Con kính xin cảm tạ ơn Cha. 
 
L.M. LAM – SIVER SPRING, MD. 
Kết quả biopsy bướu cổ của con là bướu lành Cha 
ơi. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha Diệp đã cầu 
bầu giúp con. 
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CẢM TẠ 
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 Ông Trần Đình Ba – Santa Ana, CA. 
 “Cha đã cứu ngay khi tôi bật gọi tên Cha” 
 
 
 
 

 

Đây là lần thứ ba tôi được Cha thương mà chuyển lên Đấng Tối Cao 
cứu giúp tôi.  
 
Sáng 16 tháng Tám, 2016, khi đang ngồi ở trong nhà thì đột nhiên 
tôi có cảm giác như lồng ngực của tôi bị ép mạnh từ hai phía cả 
trong lẫn ngoài, khiến tôi không thể thở được. Vì là người trong 
ngành y, nên tôi biết về chuyên môn, đây là cơn đau thắt ngực loại 
khẩn cấp. Khi đó trước mặt tôi là bàn thờ Cha Trương Bửu Diệp, tôi 
nhìn lên hình Cha và một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: cầu 
nguyện với Cha Diệp sẽ nhanh hơn gọi 911.  
 

Thế là tôi liền nói với Cha: Cha ơi, xin cứu con thoát khỏi cơn nguy kịch này, mọi chuyện con phải giải quyết còn 
đang dang dở lắm. Nói xong, tôi lấy liền ba chai nước đã được làm phép mà tôi đem về từ Văn phòng Trương 
Bửu Diệp Fundation. Tôi khui ta từng chai và uống liên tục. Trong đầu tôi lúc đó là đặt mạng sống của mình lên 
bàn tay Cha. Vừa uống xong thì tôi thấy cơn đau dịu lại liền, và 1 phút sau thì cơn đau biến mất. Cho tới nay, tôi 
chưa gặp lại cơn đau tương tự như bốn tháng trước nữa.  
 
Theo giải thích của y khoa, có thể một nhóm động mạch vành nuôi tim của tôi bị nghẽn. Nguyên tắc là lúc đó cần 
phải có ngay một viên thuốc ngậm dưới lưỡi để động mạch vành đó nở ra cho máu lưu thông. Nhưng điều tôi 
muốn nói ở đây là không có một trị liệu ngoại khoa nào, hoặc viên thuốc nào đưa vào người tôi, mà chỉ bằng ba 
chai nước phép mà cơn đau của tôi qua khỏi. Ngày 31 tháng 12, 2016 và ngày 1 tháng 1, 2017 tôi đã đến cảm tạ 
ơn Cha. Hôm nay tôi đến để ghi hình làm nhân chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của Cha. Đối với tôi, chỉ cần ba 
chai nước như vậy mà tôi qua được giây khút ngặt nghèo thì chẳng có lời giải thích về y học nào ngoại trừ phép 
lạ mà Cha đã ban cho tôi.  
Năm 2014 tôi cầu xin cho mẹ tôi khỏi bệnh, dù khi đó bà bệnh rất nặng là ung thư tụy tạng. Sau đó mẹ tôi khỏe. 
Năm 2015, do tuổi cao, sức yếu, mẹ tôi không qua khỏi, tôi đã xin Cha cho mẹ tôi được ra đi thanh thản, thì quả 
nhiên tất cả đều được chuẩn thuận. Năm 2016, tưởng chừng như không cần xin Cha gì cả thì bất ngờ trong lúc 
khẩn cấp, tôi buột gọi tên Cha, và Cha đã cứu tôi ngay.  
 
Khi mẹ tôi dùng nước mà khỏi bệnh, rồi đến tôi cũng uống nước mà vượt qua cơn nguy kịch, trong lòng tôi nghĩ 
không có lý luận nào của y khoa, dược khoa nào ngoài phép lạ Cha Diệp. Tôi là người ngoại đạo, nhưng khi dời 
về ngôi nhà mới, việc đầu tiên của tôi là lập bàn thờ tại một vị trí rất trang trọng trong nhà. Tôi thờ Chúa, Đức 
Mẹ, Thánh Giu-se, và đặt cả hình Cha Trương Bửu Diệp.  
 
Tôi xin được phép gửi lời đến tất cả những ai muốn được Cha Trương Bửu Diệp cứu giúp trong mọi hoàn cảnh, 
thì điều quan trọng nhất là đức tin. Tin tuyệt đối vào Cha thì Cha sẽ ban ơn lành. Trong lòng tôi, Cha Diệp đã là 
một vị Thánh rồi, vì tôi xin và đã nhận được nhiều ơn lành. Xin hãy đến với Cha bằng tất cả niềm tin. Được thì 
phải biết tạ ơn không được thì đừng nản lòng. Thật sự tôi cũng đã từng xin Cha mà không được. Lúc đó, tôi đã 
nghĩ ngay rằng: như vậy là bề trên thấy điều tôi xin không tốt cho tôi nên không cho. Rõ ràng từ ‘cái không được’ 
dẫn đến ‘cái được’ hoàn toàn cao hơn ước muốn của tôi. Đó là sự sắp xếp của bề trên chứ không phải mình 
muốn là được. Mình xin mà chưa được đều có lý do, nhằm bảo vệ mình, nhằm tạo cơ hội tốt cho mình. Phải tin 
như vậy mới được. Cứ bền chí thì sẽ được.  
 
Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn Ban Điều Hành TBDF đã duy trì được Văn phòng và Nhà thăm viếng Cha Diệp để 
mọi người được đến đây, để củng cố niềm tin của mình đối với Thiên Chúa cũng như sự màu nhiệm hiển linh của 
Cha Diệp. Lần đầu tiên tôi đến cầu nguyện cho mẹ tôi, tôi có hứa khi mẹ tôi được Cha Diêp chữa lành tôi sẽ tham 
gia làm thiện nguyện ở TBDF. Bây giờ đã đến lúc tôi thực hiện lời hứa của mình. Tôi đã xin làm thiện nguyện ở 
TBDF, mỗi tuần một ngày. Thời gian và giờ giấc cụ thể sẽ do Ban Điều Hành TBDF sắp xếp.  
 
 

 

Hương Phạm (Ghi theo lời kể nhân chứng) 



8 
 

Page 8 of 12 
 

 
     

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                        Số 51 – FEBRUARY 1, 2017 

 

 
 
Ông Phạm Quốc Hưng – Apple Valley, Minnesota: 

“Ba điều tôi xin Cha mà được, đúng là phép lạ” 
 
Trong 6 tháng qua tôi bị heart attack, khi vô nhà thương thì ba mạch máu bị nghẽn, chỉ còn một 
mạch máu còn hoạt động. Ngay lúc đó, bác sĩ nói mổ. Khi đó tôi mới biết và xin Cha Diệp, tôi xin 
Cha cho tôi mau khỏe để đi làm lại vì lúc đó chân tôi đau lắm, đi không nổi. Tôi xin Cha cho con 
hết đau chân, tinh thần con căng thẳng, con không còn muốn sống nữa rồi. Con không muốn giàu 
có, chỉ cần chân con mau lành để con đi làm nuôi gia đình. 
 
Cách một hôm sau tôi gọi phone đến Văn pòng TBDF ở California. Văn phòng gửi cho tôi 6 chai 
nước nhỏ và hình của Cha. 
 
Bác sĩ nói uống thuốc trong vòng một năm, nhưng tôi mới uống có mấy tháng, khi đi khám lại thì 
bác sĩ nói không cần phải uống nữa. Tôi chỉ cầu nguyện và uống nước phép của Cha thôi.  
 
Có thời gian tôi nợ nần, đến kỳ phải trả, nào là tiền nhà, tiền đóng cho nhà thương, tiền credit 
card, mà tôi không đủ tiền để trả. Tôi đọc kinh cầu nguyện thì chỉ trong vòng 3 tháng sau có người 
bạn hỏi tôi là có muốn mượn tiền để trả nợ không, anh ta tự nguyện cho tôi mượn tiền mà không 
tính lãi. Rồi con cái tôi mấy đứa cũng có công ăn việc làm. Tôi cám ơn Cha vì Cha cho tôi được hết 
những gì tôi khấn nguyện. 
 
Cuối cùng, tôi xin Cha cho công ăn việc làm của tôi được ổn định, thì sau khi nghỉ bệnh, họ vẫn 
nhận tôi làm, dù công ty tôi làm đã bán cho một nơi khác. Trở lại công việc, tôi vẫn khiêng đồ đạc 
tỉnh bơ không đau đớn gì cả, về nhà ngủ ngon lành. Tôi trả nợ được, sức khỏe bình thường. Khi 
mổ, bác sĩ lấy ba mạch máu ở chân để thay cho ba mạch máu tim bị hư. Bây giờ mạch máu tim 
của tôi bình thường trở lại rồi. Ba điều tôi xin mà Cha mà được, đúng là phép lạ. 
 
Hồi xưa tôi mở tiệm nails, trên báo Sài Gòn Nhỏ đăng lời tạ ơn Cha Diệp nhiều lắm, nhưng nghĩ đó 
là chuyện bình thường. Cho đến khi tôi xem Youtube các nhân chứng kể về phép lạ Cha làm, có cả 
người bạn của tôi nữa nên tôi mới biết. Tôi đi vượt biên năm 1981, có người em là nhạc sỹ Quốc 
Hùng sống ở California, có gọi cho tôi nói:” Anh ơi, Cha Diệp linh lắm, rất nhiều người cầu nguyện 
và được ơn. Anh cứ thử cầu nguyện xem sao.” 
 
Tôi xem chương trình Ơn Cha Diệp trên Youtube thấy người Phật giáo mà Cha còn giúp. Tôi muốn 
chia sẻ để làm nhân chứng cho Cha, mong sao Cha nhanh chóng được phong Thánh. 
 

 
Trần Ngọc 
(Ghi theo lời nhân chứng kể qua phone) 

Chia sẻ ơn lành qua phone 
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Đem Mùa Xuân đến với người già 
 
Ngày 13 tháng Một, 2017, nhóm thiện nguyện viên Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đến thăm các 
bác trong nhà hưu dưỡng Mission Palms Healthcare Center. 
 
Nhân dịp tết Đinh Dậu, ngoài đem niềm tin vào Cha Diệp đến với các bác, TBDF còn mang những nụ cười, tình yêu 
thương, và không khí Tết với những ca khúc Xuân để các bác có thêm niềm vui. Chương trình thăm nhà hưu dưỡng 
lần này có thêm phần ‘xố số lấy hên’ nhân dịp đầu năm mới. Ban tổ chức đã mời cụ B.T, 96 tuổi, người lớn tuổi nhất 
bốc thăm đầu tiên cho giải thường đầu tiên. Kế đó, những bác được giải bốc số cho những giải tiếp sau. Có tổng 
cộng 9 giải thưởng được trao cho những bác may mắn nhất: Đ.R., James, L.S., N.H.Đ., N.T.N., L.T., T., Newton, B.T. 
Đặc biệt, bác B.T.- người cao niên nhất trúng giải độc đắc trong trò chơi xổ số. Dù lớn tuổi, nhưng tất cả các bác đều 
hăng hái tham gia trò chơi, khiến ban tổ chức rất hạnh phúc vì đã đạt được mục đích là đem niềm vui đến cho các cụ 
già. Như thường lệ, các anh chị em thiện nguyện viên chia nhau thăm hỏi, giúp các bác thường thức những món ăn 
nhẹ trong khi nghe những bài hát Xuân. Vâng, mùa Xuân đến rồi đó, đến với những nơi tưởng chừng như ít ai muốn 
đặt chân đến. 
 
Trong năm 2017, TBDF sẽ tiếp tục chương trình đem Cha Diệp đến với các cụ già, bởi niềm vui và niềm tin sẽ giúp 
các sống khỏe hơn, lâu hơn và tâm hồn được bình an hơn. Đó cũng là mục tiêu của TBDF, cũng là cách để tạ ơn và 
vinh danh Cha Diệp. 
 
 

 

 

Nhóm thiện nguyện viên TBDF hát tặng các cụ già những bài 
hát về Cha Diệp và những ca khúc Xuân tươi vui. 

 

 

Trao giải thưởng xổ số. 
 

Trao giải thưởng xổ số. (Có sự hiện diện của người thân.) 

 

Những người may mắn trúng xổ số. 

 Hình: Daniel Phùng – Anita Phùng (TBDF) 
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BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 2 THÁNG HAI, 2017 
Vào lúc 7 giờ tối sẽ có buổi cầu nguyện với cha Diệp tạ i nhà thăm viếng 
Trương Bửu Diệp Foundation. 
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 miêñ phı.́ 

 

 

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

BAN BIÊN TẬP BÁO ƠN LÀNH  
 

THÔNG TIN CẦN THIẾT 

http://www.truongbuudiep.org/
http://www.truongbuudiep.org/


11 
 

Page 11 of 12 
 

  
Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                              Số 51 – FEBRUARY 1, 2017 

 

Phần Quảng cáo này được thực hiện để bày tỏ lòng tri ân đến các cá nhân, công ty, cơ sở thương mạ i 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 điện theo địa chỉ hiện tại. (Mail to current address) 

2. Bưu điện theo địa 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) 

  

 

Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 
 

 

 

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