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 “Xin Chúc Cha Một Mùa Xuân Tuyệt Vời” 

Ông bà Đặng Văn Tuyên – Phạm Thị Minh Phương – Orlando, Florida 

“Cha Diệp Đã Là Thánh Trong Lòng Chúng Tôi” 
 

 

Hương Phạm 
(Ghi theo lời kể của nhân chứng) 

 

Bà Phạm Thị Minh Phương: Tôi bị đau bao tử từ năm 2013, phải uống thuốc ròng rã, 
nhưng vẫn không khỏi. Suốt thời gian dài tôi chỉ ăn cháo, người yếu, hai chân run. Trước 

đây tôi mập mạp nhưng từ khi bị bệnh thì gầy gò ốm yếu lắm. 

 
Vào năm 2015, tôi đau quá nên đi gặp lại bác sĩ. Sau khi làm xét nghiệm, chụp phim, bác 

sĩ nói cuống bao tử của tôi bị hở, khi thực phẩm đi qua thì không đóng lại được. Giải pháp 
duy nhất là mổ để khâu lại phần bị hở. Trời, tôi sợ mổ lắm. Lý do là tôi còn mắc bệnh 

máu không đông, nên nếu bị mổ thì rất nguy hiểm. Vậy làm sao để cuống bao tử tự kín 

lại mà không phải mổ đây?  
 

Cứ chịu đựng đau đớn như vậy cho đến một hôm, tôi chợt nhớ đến tấm hình Cha Trương 
Bửu Diệp do người bạn tặng đã lâu. Lúc đó họ nói với tôi là Cha Diệp linh thiêng lắm, nếu 

có chuyện gì cứ cầu nguyện với Cha.  Tôi liền lấy hình Cha ra, đọc kinh, rồi vừa khóc vừa 
cầu nguyện với Cha, xin Cha ban cho ơn chữa lành mà không phải mổ. 

(Tiếp trang 2) 
 

7 giờ tối ngày 2 tháng Hai, 2017, nhằm mùng 6 Tết Đinh Dậu, tại Văn phòng và 
Nhà thăm viếng của Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đã có buổi cầu nguyện 

(BCN) đầu tháng Hai, cũng là BCN đầu năm mới âm lịch.  
 

Nhân dịp đầu năm, để bày tỏ lòng biết ơn đến Cha Quế đã hướng dẫn Hội trong 

suốt năm qua, Ban Điều Hành TBDF đã tặng Cha một món quà, là Bức Tranh Hạc, 
tượng trưng cho ‘tuổi thọ’, với niềm mong ước Cha Quế luôn sống khỏe để dẫn đưa 

Hội TBDF hoạt động lâu dài.                     (Tiếp trang 9) 
 

 

Ban Điều Hành TBDF 
trao tặng 
Bức Tranh Hạc 
cho Cha Linh hướng 
TBDF 
Đinh Ngọc Quế. 
 
Hình: Leo Vũ – TBDF. 
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“Cha Diệp Đã Là Thánh Trong Lòng Chúng Tôi” (tiếp trang 1) 
 

 Hai ngày sau đó, tôi không thấy đau nữa. Nếu trước khi 
cầu nguyện với Cha tôi còn phải uống nhiều thuốc lắm, 

thì từ khi không có cảm giác đau, tôi bỏ thuốc luôn. Vậy 
mà dù không có thuốc, tôi cũng không bị đau lại. Tôi 

mập trở lại và không đi gặp lại bác sĩ nữa, vì đâu còn 

đau gì nữa. Lúc cầu nguyện với Cha, tôi hứa là nếu khỏi 
bệnh, tôi sẽ bay sang California, đến tận văn phòng Cha 

để cảm tạ ơn Ngài đã cầu bầu giúp. Đó là lý do hôm nay 
tôi có mặt tại văn phòng Cha, và kể lại ơn lành mình 

nhận được để làm nhân chứng cho Cha. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ông bà Đặng Văn Tuyên - Phạm thị Minh Phương chụp hình 
trong Nhà cầu nguyện. Hình: TBDF. 

 

Ông Đặng Văn Tuyên: Tôi chưa bao giờ cầu nguyện 

với Cha Diệp. Thậm chí tôi rất ơ hờ khi xem những phép 
lạ Cha làm. Thật sự tôi đã xem tất cả những chương 

trình ơn Cha Diệp trên Youtube, nhưng cảm thấy đó chỉ 
là chuyện bình thường. Rồi vợ tôi bị bệnh. 

 
Tôi hiểu rõ căn bệnh của vợ mình, là muốn khỏi bệnh thì 

chỉ có cách duy nhất là giải phẫu khâu cuống bao tử lại 

mà thôi. Nhưng vợ tôi chỉ cầu nguyện với Cha Diệp mà 
khỏi bệnh, không phải mổ, và đoạn tuyệt với thuốc gần 

2 năm qua. Hôm nay vợ tôi làm nhân chứng cho sự cầu 
bầu linh thiêng của Cha Diệp, còn tôi là người chứng 

kiến vợ tôi mắc bệnh ra sao, đau đớn như thế nào, và 

nay thì lành bệnh không cần giải phẫu gì cả. 
 

Chúng tôi không muốn quay lại gặp bác sĩ vì bệnh của 
vợ tôi đã giảm tới 90%. Bây giờ tôi tin vợ tôi đã nhận 

được ơn lành của Đấng Tối Cao qua lời cầu bầu của Cha 

Diệp. Tôi tin với ai có niềm tin nơi Cha, ở mọi cấp độ 
khác nhau, cứ tin thì xin sẽ được. Thập tử nhất sinh, 

Cha còn làm được mà! 
 

X 

Bà Phạm Thị Minh Phương: Gần lễ Giáng Sinh 2016, 

cháu ngoại tôi 2 tuổi về chơi. Vì gia đình tôi làm business, 

tiền để lung tung trong nhà. Cháu tôi chơi thế nào mà 
nuốt phải đồng xu 10 cent. Cháu kêu đau và không ăn 

uống gì được. Ba mẹ cháu đưa đi bác sĩ, họ làm X-Ray và 
phát hiện ra có đồng 10 cent trong bao tử của cháu. Bác 

sĩ nói chờ trong vòng 1 tuần nữa xem đồng cent có thể ra 

ngoài theo đường tiêu hóa hay không. Nếu đồng tiền 
không ra được thì phải mổ. Làm sao một đứa bé 2 tuổi 

chịu đựng nổi ca mổ để lấy đồng cent ra? Tôi lại khóc với 
Cha, xin Cha cho cháu không bị mổ. Cả tuần đó, mẹ cháu 

kiểm ra rất kỹ mỗi khi cháu đi vệ sinh, nhưng không thấy 
đồng 10 cent, nên mẹ cháu đưa cháu đi gặp lại bác sĩ. 

Trước khi làm phẫu thuật, bác sĩ cho cháu đi soi để xem 

đồng cent nằm ở đâu. Họ tìm hoài mà không thấy đồng 
10 cent đâu cả. Nó đã biến mất. Còn cháu tôi thì từ bữa 

đó đến giờ khỏe mạnh trở lại.  
 

Ông Đặng Văn Tuyên: Chỉ cầu nguyện với Cha mà vợ 

tôi bị hở cuống bao tử không phải mổ, cháu tôi nuốt phải 
đồng 10 cent mà đồng xu biến mất, cũng không phải mổ. 

Những điều như vậy nếu không ai khác hơn là chính Cha 
Diệp đã làm. Hiện nay Cha chưa phải là Thánh, nhưng 

những gì Cha làm cho gia đình tôi, thì Cha đã là Thánh 
trong lòng chúng tôi rồi. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Ông Tuyên:”Vợ tôi làm nhân chứng cho Cha Diệp, còn tôi là 
người chứng kiến rõ vợ tôi mắc bệnh gì, chỉ cầu nguyện với 
Cha, không phải phẫu thuật và đã lành bệnh như thế nào”.   
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     LÁ THƠ CHIA SẺ ƠN LÀNH 

    Niềm Vui & Hạnh Phúc Khi Được Ơn Cha 
 

Con kính gửi Cha Trương Bửu Diệp, 
 
Nhờ có Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation, mà nay con có cơ hội chia sẻ cùng quý ông bà, anh chị em 
về những ơn lành mà con đã nhận được từ nơi Cha Trương Bửu Diệp. 
 
Vào tháng 9, 2015, chồng con được phát hiện bị ung thư nhiếp hộ tuyến, giai đoạn cuối. Hai ngày sau khi 
biết bị ung thư, chồng con bị tai biến mạch máu não rất nặng, miệng méo, không nói chuyện được, tay 
chân bị liệt. Bác sĩ nói chồng con phải nằm lại nhà thương ít nhất 2 tháng. Nghe vậy, con rất buồn và lo sợ. 
 
Nghe tin chồng con bị bệnh nặng, cô bạn của con gọi phone về văn phòng Cha Diệp để khấn và xin nước 
phép. 
 
Ba ngày sau, con nhận được thùng nước, mở ra thì thấy 6 chai nước và bao thơ có hình Cha Diệp. Con 
mừng quá, liền đem hình Cha và nước vào cho chồng con. Con nói với chồng con: đây là hình Cha Trương 
Bửu Diệp và nước đã được làm phép. Mỗi khi uống nước, anh phải tin vào Cha, thế nào Cha cũng cứu anh. 
 
Rồi con treo hình Cha lên đầu giường nằm của chồng con, và cho anh uống nước. Con thấy nước mắt anh 
chảy ra. Con khuyên anh hãy cố gắng tin tưởng và cầu nguyện với Cha. Sau đó con đã gửi thơ đến Văn 
phòng Cha để cầu nguyện và xin thêm nước. 
 
Quả thật, Cha rất linh thiêng. Chỉ độ một tuần sau khi cầu nguyện và uống nước, chồng con có nhiều thay 
đổi, ngày một tốt hơn. Nằm nhà thương có 7 tuần, mà anh nói được, miệng hết méo, đứng lên đi được vài 
bước. Anh nói với con là anh đã được ơn Cha Diệp rồi. 
 
Con xin thưa với quý ông bà anh chị em, con là người Công giáo, còn chồng con là người ngoại đạo. Khi 
được xuất viện, anh có xin Cha xứ cho anh học để theo đạo. Đến tháng 4 này, vào mùa lễ Phục Sinh, anh 
sẽ được rửa tội. Xin quý ông bà thêm lời cầu nguyện cho chồng con. 
 
Từ ngày ở nhà thương về cho đến nay, nhờ ơn Cha ban, chồng con đã đi đứng bình thường, bệnh ung thư 
cũng không làm anh đau đớn gì cả, và hàng tuần anh đều đi lễ nhà thờ vào ngày Chúa Nhật. Đó là niềm vui 
và hạnh phúc mà Cha đã ban cho gia đình chúng con. 
 
Nay con gửi thơ này về Văn phòng Cha Diệp xin làm chứng những gì xảy ra cho chúng con là sự thật mà 
Cha Diệp đã ban cho chúng con. 
 
Quý ông bà nếu gặp phải chuyện gì khó khăn, hãy tin tưởng vào ơn trên, cầu nguyện với Cha Diệp với lòng 
thành và tin tưởng, thì thế nào Cha cũng cứu. 
 
Con xin chân thành cảm ơn văn phòng Cha Trương Bửu Diệp. 
 

 

Maria Thanni Thak – Wichita, Washington 
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L.K.T. PHAN – ATLANTA, GA. 

Xin Cha cho con bán được tiệm và trả hết nợ. Cầu xin 

Cha cho hai cháu gái của con khỏi bệnh, cho anh chị 
con khỏi bệnh, cho gia đình con vững đức tin, yêu 

thương nhau. Cuối cùng, xin cho con qua khỏi vụ kiện 
tụng ở tòa án. Con cám ơn Cha. 

 

N. NGUYEN – ALBUQUEQUER, NM. 
Xin Cha cầu cùng Chúa cho con hết đau nhức, phong 

thấp, cho cháu T. hết bệnh, cho cháu T. có việc làm. 
Con xin tạ ơn Cha. 

 
T. TRAN – LAS VEGAS, NV. 

Cánh tay phải của con đau nhức quá Cha ơi, xin Cha 

ban cho con ơn chữa lành. Con tạ ơn Cha. 
 

K. SPETIER – SAN JOSE, CA. 
Con gái của con tên K.N bị stress, cháu chán đời hay 

đòi tự tử. Xin Cha thương cứu cháu, để cháu sớm 

bình phục đi làm trở lại. Con cảm tạ ơn Cha. 
 

T. NGUYEN – MEMPHIS, TN. 
Cha ơi, bác sĩ nói con bị ung thư giai đoạn đầu nên 

đã mổ cho con. Nay con cầu xin Cha cho vết mổ của 
con sớm lành. Con cũng xin cho con trai của con biết 

nghe lời, không mua game chơi hoang phí nữa. Xin 

các anh chị trong Hội thêm lời cầu nguyện giúp em. 
 

D. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Xin Cha giúp cho con sớm gặp thầy gặp thuốc để 

được chữa lành bệnh. 

 
H. LE – KATY, TX. 

Thưa Cha, xin cho con trai con được lành bệnh hoàn 
toàn và bỏ tất cả mọi nết hư, tật xấu. 

 

L. TRINH – GRETOA, LA. 
Xin Cha phù hộ cho con được khỏe mạnh, xin Cha 

phù hộ cho business của con có khách để con đủ tiền 
lo chi phí, cho văn phòng và tiền mortgage căn nhà 

của con. Con cảm tạ ơn Cha. 
 

D. TRAN – ALBUQUERQUE, NM. 

Anh trai con hiện mắc bệnh nan y. Xin Cha ban cho 
anh ơn chữa lành. Con hết lòng biết ơn và tạ ơn Cha. 
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T.V. NGUYEN – OKLAHOMA, OK. 

Con bị viễn thị từ năm lên 5, nay con 65 tuổi. Xin 
Cha ban cho con ơn chữa lành để mắt con được nhìn 

rõ hơn. Tạ ơn Cha. 
 

T. TRAN – RALEIGH, NC. 

Thưa Cha, con có tiệm nails ở trong mall, mà bây giờ 
mall bị chết rồi, một nửa shop trong mall đã dọn đi. 

Con lo lắng quá Cha ơi, giờ lấy tiền đâu để trả tiền 
rent đây? Xin Cha chuyển lời lên Chúa, giúp con vượt 

qua được giai đoạn khó khăn này. Con xin tạ ơn Cha. 
 

M. NGUYEN – ST. PAUL, MN. 

Kính lạy Cha, Cha ơi, gia đình con đau khổ với các 
con của con quá. Con có ba đứa, đứa con gái đang 

có tiệm làm ăn tương đối thì bán tiệm đi ăn chơi, hai 
đứa con trai sống lang thang. Cha ơi, con đau khổ 

tột cùng vì cuộc sống không được bình an mà lúc 

nào cũng buồn rầu, lo lắng, thất vọng. Xin Cha nâng 
đỡ con trong lúc này, Cha ơi… 

 
C.T. LAM – CHICAGO, IL. 

Nguyện xin Cha cầu bầu cho N.V.H. thoát khỏi bệnh 
ung thư gan giai đoạn cuối. 

 

K.A. NGUYEN – VIENNA, VA. 
Lạy Chúa, lạy Cha Trương Bửu Diệp xin Cha ban 

phép lạ, chữa bệnh cho con trai J. của con mau khỏi 
bệnh, không còn đau đớn nữa, xin cho cháu khỏe 

được như xưa, ăn uống, đi đứng bình thường. Con 

thành tâm khấn nguyện, xin Cha nhậm lời. 
 

A.NGO – REDWOOD CITY, CA. 
Thưa Cha, anh của con đang ở Trung Quốc bị ung 

thư giai đoạn cuối, xin Cha ban cho anh con ơn chữa 

lành. Con cũng xin Cha cho con xin lại được thẻ 
xanh. Con tạ ơn Cha. 

 
H. LE – LAS VEGAS, NV. 

Cầu xin Cha Diệp ban cho con trai con là R.R., 46 
tuổi, có công ăn việc làm để tự lo cho gia đình. Con 

lớn tuổi, chỉ lãnh tiền già nên không lo được gì. Con 

cám ơn Cha. 
 

H. HOANG – LOS ANGELES, CA. 
Con xin Cha chữa lành cho hai con của con đang bị 

bệnh nặng. Xin Cha nhậm lời con nhe Cha. 

 

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 
 

G. DUONG – SAN JOSE, CA. 
Con đang mang bệnh hiểm nghèo. Cầu xin Cha 

thương ban cho con ơn chữa lành. 

 
N. VU – HOWELL, NJ. 

Cầu xin cho con trai của con là P.H sớm có việc làm. 
 

J. DOAN – WEST VALLEY, UT. 
Xin Cha ban phép lành cho con được nhiều may 

mắn. Con vẫn còn bệnh thấp khớp, đôi chân đau 

đớn lắm Cha ơi, con rất buồn phiền vì di chuyển khó 
khăn. Xin Cha ban cho con ơn chữa lành để con có 

thể đi đứng được bình thường. 
 

T. ANH – GREENSBORO, NC. 

Con trai con đã ra trường được 4 năm mà chưa xin 
được việc làm. Con đau buồn nhiều lúc chỉ muốn 

chết thôi Cha ạ. Xin Cha giúp con, cho con trai con 
xin việc và được người ta nhận. 

 
N. HOANG – EVANSTON, IL. 

Khấn xin Cha Thánh cho con trai Q.H. của con xin 

được bảo hiểm y tế ở bệnh viện, đi kiểm tra ung thư 
có kết quả tốt, cho con trai Q.D. được ơn gọi theo 

Chúa, và xin cho gia đình được qua khỏi những 
bệnh tật trong mùa đông này. Xin dâng lên Cha lời 

tạ ơn và yêu quý của gia đình con. 

 
L. NGUYEN – GARLAND, TX. 

Con kính xin Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu cho mẹ 
con được khỏi bệnh. Mẹ con là N.N.P. mắc bệnh 

tim, ho, loét bao tử, gan, thận yếu, đau chân phải, 

ngứa ngáy cùng mình. Con kính xin Thiên Chúa, Mẹ 
Maria, và Thánh cả Giu-se trả công bội hậu cho 

TBDF. 
 

C. DOAN & T. DOAN – SAN DIEGO, CA. 
Cầu xin Cha ban cho vợ chồng con ơn chữa lành, 

cho bệnh ung thư của con tan biến, mũi không bị 

chảy máu nữa, xin cho vợ con bệnh tật tiêu tan, tai 
qua nạn khỏi, sức khỏe bình an, trí nhớ tỏ tường, 

nói năng hoạt bát, ăn ngon ngủ ngon. Con tin tưởng 
cậy trông và phó thác vào lời cầu bầu của Cha. 

 

P.G.P – MANFIELD, TX. 
Xin Cha cho con trai con là P.D.K. sớm tìm được việc 

làm. Nó vừa bị thất nghiệp Cha ơi. 

 

XIN KHẤN 
 

M. NGUYEN – ORLANDO, FL. 
Sắp tới con sẽ có cuộc phẫu thuật. Xin Cha cầu lên 

Đấng Tối Cao cho cuộc phẫu thuật thành công. Xin 
Cha thương con. 

 
H. HOANG – HOUSTON, TX. 

Xin Cha cho con có được công ăn việc làm đúng sở 

thích và ý nguyện; xin cho vợ chồng con có được 
cuộc sống hôn nhân bền vững, con cái mạnh khỏe, 

bằng an. 
 

L. NGUYEN – METAIRRIE, LA. 

Cầu xin cho em con là N.V,D chóng được bình phục. 
Hiện em con đang nằm hôn mê trong bệnh viện 

UCI. 
 

A.K. HUYNH – BELLEVUE, WA. 
Thưa Cha, con năm nay 80 tuổi, nhưng những lời 

cầu nguyện của con chỉ dành cho con cháu: xin cho 

ba cháu Bi, Ti, Si biết thương yêu cha mẹ, đừng bất 
hiếu; cho con cả sớm trả xong nợ; cho cháu con có 

công ăn việc làm. Cho T. sớm bán được tiệm nails, 
cho vợ chồng bé S. thuận hòa, sum họp. 

 

A.K. NGUYEN – VIENNA, VA. 
Lạy Chúa, lạy Cha Diệp, con tha thiết cầu khẩn các 

Ngài chữa lành bệnh cho con trai con là J. bị stroke, 
xin cho cháu sớm phục hồi, có sức khỏe để ăn uống, 

làm việc bình thường. Con xin cảm tạ Cha. 

 
T. TRAN – MURPHY, TX. 

Lạy Cha, con bị bệnh mất ngủ lâu rồi, tâm hồn 
không được bình an. Xin Cha cứu giúp cho con mau 

hết bệnh và sớm tìm được bình an trong tâm hồn, 
xin cho chồng con hết bệnh ngứa đầu, cho con gái 

con ngủ không còn mê sảng. Con tạ ơn Cha. 

 
L. PHAN – ELLENWOOD, GA. 

Thưa Cha, con bị đau bao từ, ăn chậm tiêu, hai mắt 
hay bị chớp chớp, đầu gối đau. Cầu xin Cha cho con 

sớm gặp thầy gặp thuốc để được chữa lành bệnh. 

 
D. DANG – RIVERSIDE, CA. 

Chồng con tên N.T.B. năm nay 77 tuổi, mấy hôm 
nay bị bệnh nặng quá, phải nằm viện cho bác sĩ theo 

dõi. Con xin phó thác nơi Cha nhờ Cha cầu bầu cho 
chồng con sớm bình phục. Con cảm ơn Cha. 
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J. VUONG – HARVEY, LA. 

Tuần trước con có viết thơ nhờ Hội khấn cho con 
không bị bệnh ung thư. Sau vài ngày con nhận 

được kết quả biopsy là con không mắc bệnh ung 
thư. Bác sĩ nói bây giờ chỉ uống thuốc thì mọi sự 

sẽ tốt lành. Cám ơn Cha đã cầu nguyện cho con. 

Cám ơn Trương Bửu Diệp Foundation đã cầu 
nguyện cho con. Kết quả đã trông thấy tỏ tường. 

 
V. NGUYEN – UNION, NJ. 

Chúng con chân thành cảm tạ Cha Trương Bửu 

Diệp đã nhậm lời chúng con cầu xin mà cho vợ con 
được bình an trong cuộc giải phẫu vừa qua. 

 
M. NGUYEN – CAPE GIRARDEAU, MO. 

Con bị tai nạn xe cộ, và Cha đã che chở để con 
không bị một thương tích nào. Con muôn vàn cảm 

tạ ơn Cha. 

 
T. NGO – ALPHARETTA, GA. 

Từ nhiều năm qua vợ chồng con già yếu 84 tuổi 
hằng ngày đều cầu nguyện với Cha Diệp, nhờ Cha 

nguyện giúp cầu thay cho chúng con được bình an, 

mạnh khỏe, không làm phiền hà con cái. Mấy năm 
nay chúng con đều được như ý. Chúng con xin 

cảm tạ Cha. 
 

K.D – CHARLOTTE, NC. 
Con xin cảm tạ Cha Diệp đã ban ơn chữa lành cho 

ba con. Nay ba con đã khỏi bệnh. Xin Cha tiếp tục 

thương gia đình chúng con, cho ba con, vợ chồng 
con mạnh khỏe, có việc làm lâu dài, và ba đứa con 

thông minh, học giỏi.  
 

L. HOANG – LINCOLN, NE. 

Gia đình chúng con xin cảm tạ Cha đã cầu cùng 
Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giu-se cho gia đình 

chúng con bình an, tai qua nạn khỏi, con cháu học 
giỏi, đạo đức, và rất nhiều ơn khác về phần hồn 

cũng như phần xác mà chúng con cảm nhận được. 

 
T.M.T – LAKE PARK, FL. 

Con bị ung thư hạch, đã được hóa trị 8 lần nhưng 
vô hiệu. Mẹ con đã khấn với Cha Trương Bửu Diệp 

mỗi ngày. Và Cha đã nhậm lời. Con được vô thuốc 
thử nghiệm, nay bướu giảm chỉ còn 1%. Con đang 

chờ ghép tủy. Vây xin Cha tiếp tục cầu bầu cho 

con để con sớm được bình phục. Con tạ ơn Cha.  
 

 

 
H. DINH – OKLAHOMA, OK. 

Con xin cảm tạ Cha trong một năm qua đã giúp cho 
con và gia đình con được bình an, mạnh khỏe. 

 
H.L, T.T. A.T – ELK GROVE, CA. 

Con là H.L đã được ơn Cha, lấy được tiền bán nhà 

như lời cầu xin với Cha; con là T.T đã bán được 
nhà vì người thuê đã dọn ra ngay trong ngày đăng 

bảng; con là A.T lần đầu sanh nở được mẹ tròn con 
vuông, cháu nhỏ khỏe mạnh. Chúng con cùng cảm 

tạ ơn Cha. 

 
V. PHAM – ATLANTA, GA. 

Kính lạy Cha, gia đình của con luôn được bình an, 
con của con có công ăn việc làm, em của con mổ 

tim thoát được tình trạng nguy hiểm, đã khỏe 
mạnh. Tất cả là nhờ ơn Cha. Nay con xin dâng lời 

cảm tạ Cha. 

 
C. NGUYEN – ST. LOUIS, MO. 

Con xin cảm tạ Cha đã giúp cho con của con là 
L.M.P bớt nóng tính, bớt nói nhảm một mình. Xin 

Cha tiếp tục giúp cháu được lành hẳn bệnh. Con 

thành tâm cảm niệm. 
 

L. VU – DIBERVILLE, MS. 
Chúng con cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp đã ban 

sức khỏe cho gia đình con, cho con gái có được 
baby, công việc bằng an, cho con khỏi bệnh đau 

mắt, và cho gia đình con được rất nhiều ơn không 

kể hết được. 
 

T. NGUYEN – GARLAND, TX. 
Con xin cảm ơn Cha Diệp đã cầu bầu cùng Chúa 

cho con sớm bình phục. Hai tháng trước con bị té 

bể xương chậu, con cầu nguyện với Cha, và nay có 
phần tiến triển, con không còn đau đớn, và đi lại 

gần như bình thường. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho 
con được hoàn toàn lành lặn. 

 

O. TRAN – BROKEN ARROW, OK. 
Xin cảm tạ Cha đã bầu cử cùng Chúa và Mẹ Maria, 

Thánh cả Giu-se cho gia đình con được đoàn tụ. Xin 
Cha tiếp tục đồng hành cùng gia đình con luôn mãi, 

để nâng đỡ chúng con, giúp gia đình con được an 
vui, hạnh phúc. 

 

 
 

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                 Số 52 – FEBRUARY 15, 2017 

Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

Xin  CẢM TẠ 
 

CẢM TẠ 
 



7 
 

Page 7 of 12 

 

 

 

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                           Số 52 – FEBRUARY 15, 2017 

X 

ƠN LÀNH 

 “Giấc Mơ Năm Xưa Hiện Về Trong Con” 

 
 

 
 
 

Trước đây bác con có đi viếng cha Diệp ở nhà thờ Tắc Sậy và đem về tặng gia đình con một bức ảnh Cha Diệp và 

một chai nước Thánh. Ba mẹ con để bức ảnh của Cha nên nóc tủ thuốc gia đình.  
 

Bẵng đi một thời gian dài, mọi người trong gia đình con không còn thấy bức ảnh của Cha nữa. Cho đến một ngày 

con dọn dẹp nhà cửa, con kê cái ghế để với tay lau nóc tủ thuốc gia đình, thì con phát hiện bức ảnh Cha Diệp nằm 
úp trên nóc tủ thuốc, bụi bặm và mạng nhện giăng kín bức ảnh. Con vội vàng đem xuống lau chùi sạch sẽ và đặt ở 

nơi trang nghiêm.  
 

Sau đó một thời gian thì con có mơ một giấc mơ, đó là con đi đến một nhà thờ, ở đó có những người rất lạ đến bắt 

chuyện với con. Kiến trúc nhà thờ, nội thất của nhà thờ, khuôn mặt những người con gặp ở nhà thờ và cả trang 
phục của họ, con đều nhớ như in. 

 
Vào năm 2016, một người bạn giới thiệu con tới một công ty ở đường Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình, Sài Gòn để 

tìm việc làm. Sau buổi phỏng vấn, con được nhận vào làm ngay. Chưa hết, giám đốc công ty khi xem hồ sơ, biết 
con là người công giáo nên mời con cùng gia đình của họ đến viếng Cha Diệp vào cuối tuần. Gia đình Giám đốc 

không theo tôn giáo nào. Vì không quen biết nên con cũng khá e dè và chưa dám nhận lời, vì sợ làm phiền họ, dù 

rằng con cũng rất yêu mến cha Diệp. Tuy nhiên cả gia đình họ rất nhiệt tình, mỗi ngày họ đều nhắc lại lời mời với 
con. Vì vậy con đã cùng họ đến viếng Cha Diệp. 

 
Khi vừa đặt chân xuống cổng nhà thờ Tắc Sậy lúc 3 giờ sáng, giấc mơ năm xưa chợt hiện về trong con. Từ bầu trời, 

khung cảnh xung quanh, những người bán vé số đều giống y chang trong giấc mơ. Con bước từng bậc tam cấp vào 

trong thánh đường, từng chi tiết bên trong thánh đường giống y chang trong giấc mơ. Dù rằng con chưa bao giờ 
đến nhà thờ Tắc Sậy hoặc xem hình ảnh nhà thờ qua ti vi, báo chí, internet, hoặc nghe ai kể lại. Con hoàn toàn 

sửng sốt, bất ngờ và xúc động. Con reo lên vui sướng và kể lại phép lạ Cha Diệp ban cho con với gia đình Giám 
đốc. Họ lại có thêm đức tin với Cha Diệp.  

 
Bây giờ con cũng đang gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng vẫn vững lòng tin với cha Diệp. Cầu xin Cha phù hộ 

cho con sớm vượt qua những thử thách, khó khăn đang chồng chất. Qua phép lạ Cha ban, con nhận ra rằng: nếu 

chúng ta tôn kính Cha, dù chỉ là việc làm nhỏ bé dành cho Cha nhưng rất đẹp lòng Cha và Cha sẽ luôn ban ơn cho 
mỗi người chúng ta. 

 
Thu Phương (Gửi đến TBDF qua email từ Việt Nam) 
 

Năm Mới, Bé Đi Chúc Tết Cha Diệp 
Hình ảnh các bé được cha mẹ đưa đến thăm Cha vào những ngày đầu Xuân Đinh Dậu. 

 

    

Hình: Anh Phùng - TBDF 
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Cha Diệp và Mùa Xuân Với Các Cụ Già 
 

Chiều ngày 4 tháng Hai, 2017 (tức Mùng 8 Tết Đinh Dậu), đoàn thiện nguyện viên (TNV) Trương Bửu Diệp Foundation 

(TBDF) đã đến thăm các cụ già tại nursing home Fountain Care Center, tọa lạc tại thành phố Orange, California. 
 

Theo đại diện ban sinh hoạt của nursing home, nơi đây hiện đang nuôi dưỡng gần 160 cụ già, trong đó hầu hết là 
người Mexico, có một vài người Mỹ và chỉ có 2 cụ là người Việt Nam. Đa số người già ở đây đều đã phải dùng đến xe 

lăn, nhưng tinh thần còn khá minh mẫn. Có mặt tại phòng sinh hoạt chiều 4 tháng Hai gồm hơn 30 cụ già, người lớn 
tuổi nhất là cụ E., 97 tuổi. Như thường lệ, đoàn TBDF đã đem lời ca, tiếng hát, tình thương yêu và những món ăn nhẹ 

đến với các cụ già. Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị những món quà để tặng các cụ trong phần chơi ‘Raffle’, gây bất ngờ 

và thích thú cho các cụ già. 
Dưới đây là vài hình ảnh trong buổi thăm viếng Fountain Care Center. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

   

 

 

   Ban Điều Hành TBDF giới thiệu về tiểu sử Cha Diệp. 
 
 

 

Mời cụ E., 97 tuổi, rút số. Trao giải thưởng. Người trúng thưởng. Mời cụ thưởng thức bánh bao. 

Các TNV TBDF trình bày những bài hát về Cha Diệp. Dù không hiểu lời bài hát, 
nhưng người già lắng nghe, và hưởng ứng nhiệt tình. 

Ca sỹ Trần Ngọc với bài hát ‘O Sole Mio. 

 
 Hình: Anita Nguyễn, Leo Vũ – TBDF. 
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“Xin Chúc Cha Một Mùa Xuân Tuyệt Vời” (Tiếp trang 1) 

 

Trong phần Thánh hóa lời cầu nguyện, Linh mục Linh hướng TBDF Đinh Ngọc Quế nhắc lại lời của Tòa Thánh Vatican 

là quá trình phong Thánh Cha Trương Bửu Diệp không có gì trở ngại. Cha Đinh Ngọc Quế mong Cha Diệp sẽ được 
đứng trên hàng ngũ các Thánh trên Thiên quốc trong năm 2017, vì Cha Diệp lên Thánh thì Ngài sẽ ban được ơn lành 

hơn cho nhiều người hơn nữa. Cha Quế cho biết Ngài rất vui vì ngày càng có nhiều người biết đến Cha Diệp, lặn lội 
đến Văn phòng TBDF để cầu nguyện với Cha. Cha Quế đã ban phép lành cho mọi người đang tham dự BCN cũng như 

những người đang xem trực tiếp BCN trên Facebook. Cuối BCN, Cha Quế đã ‘phát lộc’ cho mọi người bằng những 

phong bao lì xì đỏ thắm mà Cha đã làm phép. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Trước đó, vào đêm Giao thừa và sáng mùng Một Tết Nguyên Đán, Cha Quế đều đến Văn phòng TBDF để cầu nguyện 
với Cha Diệp và ban phép lành cho mọi người một năm mới bình an. Trong suốt ba ngày Tết, văn phòng TBDF luôn 

tấp nập người đến cầu nguyện với Cha Diệp, và cảm tạ Cha. Khởi đầu năm mới với nhiều niềm vui đem lại từ những 

người nhận được ơn lành đến văn phòng TBDF để làm nhân chứng cho Cha, khiến mọi người càng mong Cha Diệp sẽ 
sớm được phong Thánh.                                                  

                                                                                                                       
            

 

 

 

 

   

 
 

 

Xin 

Chúc 

Cha 

Một 

Mùa 

Xuân 

Tươi 

Mới 
 

  

 

Xin 

Chúc 

Cha 

Một 

Mùa 

Xuân 

Tuyệt 

Vời 

John Nguyễn 

Hình ảnh được chụp vào những ngày đầu Xuân Đinh Dậu. Hình: TBDF. 

Hơn 130 bao lì xì được Cha Quế làm phép và lì xì cho những người đến dự BCN đầu năm. Hình: Leo Toàn Vũ – TBDF. 
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BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 2 THÁNG BA, 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 
 

 
 

 
GIỖ CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP LẦN THỨ 71 (1946-2017) 

     TBDF trân trọng kính mời quý khách đến tham dự: 
.Tiệc Giỗ từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều Chủ Nhật, 

Ngày 12 tháng Ba, 2017. 
.Văn khấn và văn nghệ Giỗ Cha vào lúc 7 giờ tối cùng ngày. 

(Vào cửa tự do) 
 

 
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 phi.́ 

  

 
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/
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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 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) 

  

 

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

