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THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ GIỖ CHA DIỆP LẦN THỨ 71 

Giỗ Cha Trương Bửu Diệp sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng Ba, 2017, 

tại: Trương Bửu Diệp Foundation ® 

 

Kính mời tất cả mọi người yêu mến Cha ghé qua ăn cỗ ngày Giỗ Cha: 
Bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 

 

Chương trình Văn khấn-Văn nghệ (Theo thiệp mời) 
 

7:00 – 7:30: Văn khấn kỷ niệm ngày giỗ cha 
7:30 – 7:40: Tóm tắt hoạt động TBDF năm 2016. Hợp ca “Chết Vì Giêsu”. 

7:40 – 7:50: Nhân chứng kể chuyện Ơn lành Cha Diệp. 

7:50 – 8:00: Đơn ca “Như Có Cha Bên Con”, Tam Ca “Hoài Niệm 12 tháng 3” 
8:00 – 8:15: Giới thiệu các dự án do TBDF thực hiện trong năm 2017. 

8:15 – 8:30: Hợp ca “Khẩn Cầu 2” 
8:30 – 9:30: Tiệc nhẹ. 

 

Quý khách muốn tham dự chương trình buổi tối, xin gọi 

(714) 537-8159 hoặc text (714) 362-6608 để nhận thiệp mời. 

 

 

ƠN LÀNH: 

Vương Thái Lê – Cần Thơ, Việt Nam 

Cha Cứu Tôi Thoát Chết Khỏi Tai Nạn Điện Giựt 
 
Cách đây 30 năm, tôi đã nghe nhiều người nói về Cha linh thiêng, ban ơn lành cho 

nhiều người, và làm nhiều phép lạ. Lúc đầu tôi tin Cha, nhưng niềm tin chưa vững 
lắm. Tôi đeo hình Cha Diệp trên cổ và thường nói chuyện với Ngài:” Cha ơi, trong 

cuộc đời con thường gặp nhiều tai nạn lắm. Nếu Cha linh thiêng, xin làm cho con thấy 

một phép lạ mà chính con nhận được, thì con sẽ tin Cha tuyệt đối và thờ lạy Cha suốt 
đời. 

 
Năm 1990, một ngày nọ tôi lấy con dao Thái Lan ra chiết nhánh mận. Trên nhánh 

mận đó có một sợi dây điện 220V. Tôi thấy đầu dây điện cách xa 10m, và nhiều đoạn 

của dây đứt khúc, nên nghĩ dây đó không có điện, hoặc người ta đã cúp điện rồi, nên 
liền lấy con dao cắt ngang sợi dây điện trước mặt. Lúc đó tôi đi chân không và mặc 

quần đùi. Không ngờ, dây điện đó vẫn còn điện, nên tôi bị điện giựt rất mạnh vì điện 
220V, lại truyền qua con dao. 

(Tiếp trang 2) 
 

Ông Vương Thái Lê. Hình do nhân chứng 
cung cấp. 

 

John Nguyễn (ghi) 
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Vương Thái Lê – Cần Thơ, Việt Nam 

Cha Cứu Tôi Thoát Chết Khỏi Tai Nạn Điện Giựt (Tiếp trang 1) 

 
 
 
 

X 

 

Tôi gần như chết đứng tại chỗ, lúc đó không có ai xung quanh. Trên cổ tôi vẫn có hình Cha Diệp. Bất thình lình, không 

biết một sức mạnh nào đó giựt tay tôi ra, tôi ngã nhào xuống đất và thở mạnh một cái.  
 

Tuy chưa ngồi dậy được nhưng vẫn thấy hình Cha trên ngực. Tôi nói:”Con lạy Cha, Cha đã cứu con thoát khỏi một tai 
nạn kinh hồn. Nếu không có Cha, chắc con đã chết rồi. Thưa Cha, kể từ nay con tuyệt đối tin tưởng nơi Cha.” 

 

Sau tai nạn đó, tôi xuống Tắc Sậy và chuộc nhiều ảnh Cha về để thờ. Tôi đốt nhang hàng ngày và thờ lạy Cha suốt đời. 
Thật sự tôi đã là một nhân chứng đặc biệt cho Cha. 

 
Một năm sau, tôi bị tiếp một tai nạn kinh hồn nữa. Hôm đó, tôi leo lên cây dừa, rồi bị rớt xuống, ngực đập vào thân 

cây. Khi té xuống, tôi cảm giác bị tắc thở mấy giây mới tỉnh lại. Tôi được đưa đi cấp cứu, nhưng lại bị bệnh hậu. Tôi 

thường xuyên bị làm mệt, mệt muốn đứt hơi, muốn chết luôn. 
 

Tôi được nhiều bác sỹ chữa trị cho. Thuốc tây, rồi tới thuốc nam, tôi uống liên tục mà vẫn không hết cái triệu chứng 
ấy. Một lần tôi nói với Cha: “Cha ơi, Cha đã cứu con thoát chết khỏi tai nạn điện giựt là quá sức rồi, bây giờ với bệnh 

này chắc con mang theo suốt đời. Nhưng con tin là Cha vẫn thương con. Nếu đúng như vậy, Cha chỉ cho con biết một 
loại thuốc nào cho con uống để khỏi bệnh đi Cha.” 

 

Nhưng tôi chẳng thuốc men gì cả, mà chỉ khoảng 6 tháng sau tôi hết dần những con làm mệt lúc nào không hay. Rõ 
ràng Cha lại cứu tôi lần thứ hai. 

 
Thật ra Cha cũng đã cứu tôi nhiều lần trước đó. Sau 1975, tôi bị đi cải tạo. Có lần tôi trốn trại bị bắt lại và bị đánh bầm 

dập. Tôi cầu xin Cha và Đức Mẹ thì sau đó tôi được thả. 

 
Chúa nói hãy xin sẽ được, hãy gõ cửa sẽ mở. Cha đã hy sinh cho người ngoại đạo một cách hiên ngang. Nay nếu ai tin 

tưởng Cha thì Cha sẽ không bao giờ bỏ, nhưng phải với tấm lòng thành thật.  
 

Cha đã cứu tôi khỏi tai nạn điện giựt chết người, và cứu mạng tôi nhiều lần khác nữa, nên tôi tôn vinh Ngài suốt đời. 
  
 

Chợ Nổi, Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 
Hình minh họa. 
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Ngô Quỳnh Như – San Diego, California 

“Bằng mọi giá tôi phải chia sẻ để tạ ơn Cha” 

 

Mẹ tôi đã cầu nguyện với Cha Diệp cho tôi, và tôi là người 

được ơn Cha. Mẹ tôi nói bằng mọi giá tôi phải đến văn 
phòng Cha để tạ ơn, làm nhân chứng cho Cha.  

 
Tôi sang được Mỹ được 3 tháng. Hôm nay tôi lái xe từ San Diego 2 

tiếng để đến Văn phòng Cha, làm đúng theo lời dặn của mẹ tôi.  

 
Giấy tờ đi Mỹ của tôi gặp trục trặc, tôi phải chờ đợi cũng mất 3 

năm. Tôi thì sốt ruột, vì cứ ở Việt Nam chờ đợi hoài, không làm gì 
được, mà cũng không phụ giúp được gì cho ba mẹ bên Mỹ. Nhưng 

mẹ tôi thì rất bình tĩnh. Mẹ nói đã cầu nguyện với Cha Diệp, thì 
phải kiên nhẫn. Đồng thời, mẹ kêu tôi về Tắc Sậy xin với Cha 

thêm. Lúc đó tôi ở Cao Lãnh, nên đi Tắc Sậy không mấy khó khăn. 

 
Ngày tôi bao xe đi Tắc Sậy, vừa đặt chân đến cửa nhà thờ thì nhận 

được điện thoại báo rằng tôi đã có visa đi Mỹ. Tôi chỉ biết kêu lên: 
Cha ơi, chuyện này chỉ có Cha chứ không ai có thể làm được. 
 

Mọi người trên xe chia sẻ niềm vui với tôi, và ơn lành mà Cha Diệp ban cho tôi đã khiến cả xe càng tin tưởng hơn về 

sự màu nhiệm, linh thiêng của Cha.  
 

Sáu năm về trước, ông ngoại tôi bị cancer, đã được mổ. Nhưng năm năm sau, ông bị trở lại, nên gia đình tôi đưa ông 
đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. Thời gian nằm viện, dù bác sỹ tận tâm chữa trị, nhưng bệnh ông rất nặng. 

Miệng ông khô, không ăn uống được gì, các mạch máu ở da bị bể nên da ông tím bầm. Bác sỹ nói khó mà qua khỏi 
nên nói gia đình tôi đưa ông về nhà. Nhưng mẹ tôi nói ‘còn nước còn tát’, đừng cho ông về mà cứ để ông nằm lại 

bệnh viện, vô nước biển, rồi cầu nguyện với Cha Diệp cứu ông, cho ông uống nước ở nhà thờ Tắc Sậy. 

 
Tối hôm đó, tự dưng ông ngoại nói thèm ăn. Mẹ tôi mua đồ cho ông ngoại ăn. Xong mấy bữa sau ông ngoại nói mẹ 

tôi lấy xe đẩy ông đi chơi vòng vòng trong bệnh viện. Bác sỹ rất ngạc nhiên.  
 

Cho đến nay đã hơn một năm kể từ ngày ông ngoại tôi được xuất hiện, ông ngoại tôi vẫn khỏe mạnh, đánh cờ, ăn 

uống bình thường, và đã đi Tắc Sậy tạ ơn Cha Diệp.  
 

Bà ngoại tôi bị bệnh tiểu đường, ăn không được, sức khỏe kiệt quệ, bác sỹ cũng nói khó qua khỏi. Nhưng mẹ tôi 
không thất vọng, mẹ lại cầu xin Cha. Chỉ vậy thôi mà bây giờ bà ngoại tôi khỏe mạnh. Bà ngoại tôi là người Phật 

giáo, không tin về Cha Diệp. Từ ngày bà ngoại được ơn Cha, bà luôn nhớ ơn Cha. Bà nói:” Nhờ Cha Diệp mà ngoại 
chết đi sống lại, khỏe tới bây giờ.” 

 

Ông hàng xóm của nhà tôi bên Việt Nam mắc bệnh nặng. Thấy gia đình tôi cầu xin mà được ơn, ông liền xin nước ở 
nhà thờ Tắc Sậy. Ông uống và bây giờ ông khỏe mạnh lại. Chính vì lẽ đó, từ một người Phật giáo, nay ông đã theo 

đạo Công Giáo, và thường xuyên đi Tắc Sậy, đi nhiều hơn gia đình tôi luôn.  
 

Tôi nghe nhiều người nói xin Cha hoài mà không được. Ngay bản thân tôi cũng từng xin hoài, chờ đợi rất lâu, vậy mà 

cứ kiên nhẫn là Cha ban ơn cho, một cách bất ngờ. Tôi nghĩ đơn giản, Cha trăm công nghìn việc, Cha đi cứu biết bao 
nhiều người, chứ đâu phải có mình đâu, vậy thì cứ liên lỉ cầu xin hoài, thế nào Cha cũng giúp.  

 
Hôm nay tôi rất vui, và toại nguyện vì đã đến được văn phòng Cha và chia sẻ ơn lành Cha ban, để làm nhân chứng 

cho lời cầu bầu rất linh thiêng của Cha. 
 

Trần Ngọc (ghi) 
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D. TRAN – ALBUQUERQUE, NM. 
Xin Cha ban cho anh con ơn chữa lành, để anh con 

sớm lành bệnh. 

 
L. MAI – SPRINGFIELD, MA. 

Xin Cha giúp cho ba mẹ con của em con mau chóng 
được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho sang định cư 

ở Mỹ dưới sự bảo lãnh của con. Em con và các cháu 

đã chờ đợi hơn 13 năm rồi Cha ơi. Con cũng xin Cha 
ban cho mẹ con ơn chữa lành để mẹ con không bị 

nhức mỏi, và xin cho con được bình yên trên đất Mỹ. 
Con tạ ơn Cha. 

 
N. VU – MADISON HEIGHTS, MI. 

Xin Cha cho đầu gối và lưng của con bớt đau đớn. Con 

xin cám ơn. 
 

T. PHAM – ATLANTIC CITI, NJ. 
Thưa Cha, xin Cha thương chữa lành bệnh cho con, cổ 

tay phải của con bị đau, gân bị sưng, con không làm 

việc gì được, con còn bi đau cả ở phía ót nên không 
ngửa ra được. Mong Cha chữa lành bệnh cho con. 

 
L. TRAN – DENMARK 

Con nguyện xin Cha thương giúp con gái của con 
được bình tâm, bớt nóng nảy, anh em biết yêu thương 

nhau, con cái hòa hợp với cha mẹ.  

 
Y. PHAM – DORCHESTER, MA. 

Cha ơi, Xin Cha chữa lành cho con, giờ con đang bị 
đau lưng lắm, chân tay con cũng đau, bao tử cũng 

đau. Con cũng xin Cha ban sức khỏe cho mẹ con, 

chồng con, và các con của con ngoan ngoãn, học giỏi, 
đạo đức. Con xin cám ơn Cha. 

 
G. NGUYEN – GARLAND, TX. 

Kính xin Cha chuyển cầu lên Thiên Chúa ban phép 

lành cho vợ con. Vợ con bị té, dập một đốt xương 
sống rất đau, đang chờ giải phẫu. Xin cho vợ con sớm 

bình phục để gia đình được yên vui. Kính tạ ơn Cha. 
 

T. PHAM – PORT ARTHUR, TX. 
Xin Cha cho chồng con tha thứ và quên đi những lỗi 

lầm con đã gây ra để chúng con yêu thương nhau, 

cho con cái con biết vững đức tin, ngoan ngoãn chăm 
chỉ học hành. 
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M. HODGES – ST.CLOUD, MN. 

Thưa Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa Ba Ngôi và 
Mẹ Maria cho bạn con đang mắc bệnh ung thư thời 

kỳ cuối, xin cho bạn con tin vào Chúa và được toại 
nguyện. 

 

T.H. LUONG – WORCESTER, MA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con sớm có giấy tờ 

di trú và sớm có thẻ xanh thường trú nhân. Con biết 
điều này rất khó, nhưng con tin Cha sẽ cầu bầu giúp 

con. Cảm tạ Cha. 
 

R. NGUYEN – FALLS CHURCH, VA. 

Con xin Cha giúp lời cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa 
lành cho vợ con, hoặc để con lãnh nhận mọi bệnh 

tật của vợ con, ngay cả con có phải chết để vợ con 
được khỏe mạnh như xưa mà vui với con cháu thì 

con cũng rất vui. Xin hãy nhậm lời con. 

 
L. NGUYEN – GERMANTOWN, MD. 

Xin Cha giúp chuyển lời cầu nguyện cho hai bà cháu 
con là N.L và T.Â được hết các bệnh tật trong người. 

Con tạ ơn Cha. 
 

T. PHAN – ORLANDO, FL. 

Nguyện xin Cha ban cho chúng con những ơn sau: 
ơn chữa lành cho con gái, cho con bán nhà được 

thuận lợi, cho con mua tiệm được thuận lợi và gặp 
nhiều may mắn trong làm ăn, cho gia đình mạnh 

khỏe, hạnh phúc, bình an. 

 
L. NGUYEN – SPRINGBORO, OH. 

Xin Cha chữa lành bệnh khô mắt và cho con cái biết 
nghe lời, ngoan ngoãn. 

 

S. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Cha ơi, con cầu xin Cha giúp đỡ em con vượt qua 

cơn khó khăn hiện nay, xin Cha giúp chồng con mau 
có công ăn việc làm, cho các con của con được 

mạnh khỏe, bình yên. Con thành tâm cám ơn Cha. 
 

T. NGUYEN – LITITZ, PA. 

Con cầu xin Cha giúp cho con bán được nhà, xin Cha 
cầu bầu cùng Đấng Tối Cao giúp con bằng cách cho 

số khách cũ quay về với tiệm con, để công ăn việc 
làm của gia đình con được thuận lợi. Xin Cha nhậm 

lời con cầu xin. 

 

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 
 
T. NGUYEN – FALLS CHURCH, VA. 

Cầu xin Cha giúp cho gia đình con không còn chịu 

cảnh bị rệp cắn, cho chúng không bao giờ đến nhà 
con nữa. Con cảm ơn Cha. 

 
D. THAI – QUINCY, MA. 

Xin Cha ban phước lành cho mẹ con là N.T.K.C. 

đang bị bệnh được sống vui, sống khỏe, sống 
trường thọ với chúng con; xin cho con tìm được 

việc làm tốt hơn. Con cám ơn Cha. 
 

T. NGUYEN – PENNLAIRD, VA. 
Xin Cha thương cầu bầu cùng Chúa cho gia đình 

con được bình an, cho con có được quyết định 

đúng đắn, sáng suốt cho những dự tính của con. 
Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Cha, cho mọi việc 

của con theo Thánh ý Chúa. Con cảm tạ ơn Cha. 
 

D. NGUYEN – BELLINGHAM, WA. 

Thưa Cha, chồng con bị ho khù khụ cả năm nay đi 
chữa không khỏi, con rể con bị cancer đường ruột, 

xin Cha thương ban phép lạ cứu chồng con và con 
rể con được thoát khỏi bệnh tật. Riêng con bị 

cancer nhưng đã hết 7 năm nay, xin Cha cho bệnh 
đừng quay trở lại. 

 

L. NGO – ROCKFORD, IL. 
Con khẩn nài xin Cha cầu bầu cho con, hiện con 

đang phải đi lọc máu mỗi tuần 3 lần, xin ban cho 
con ơn chữa lành, thưa Cha. 

 

H. PHAM – UNION CITY, CA. 
Xin Cha thương giúp con bán được nhà may mắn, 

xin Cha giúp gia đình con gái của con được hòa 
thuận vợ chồng, cho các cháu có công ăn việc làm, 

sức khỏe tốt, biết giữ đạo. Xin cho con được khỏi 

bệnh. 
 

N. NGUYEN – WAGGAMAN, LA. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho gia đình con 

được khỏe mạnh, bằng an; cho chồng con sớm 
được nhận vào hãng để gia đình chúng con có bảo 

hiểm, cho công việc chúng con được tốt, vững bền, 

xin Cha cất các bệnh tật cho em trai con, và cất hết 
những khó khăn hiện tại trong gia đình con lúc này. 

Xin Cha nhậm lời con với, Cha ơi. 
 

XIN KHẤN 

 
N. NGUYEN – RIVERSIDE, CA. 

Con bị đau cột sống, đau lưng, đau xuống chân và 
đầu gối. Xin Cha linh thiêng chữa lành cho con.  

 
L. TRAN – YORBA LINDA, CA. 

Xin Cha cho tiệm của con được mọi chuyện tốt đẹp, 
tai qua nạn khỏi, bình yên trở lại, và cho chúng con 

có sức khỏe, bằng an. 

  
P. LE – FAYETTEVILLE, NC. 

Kính xin Cha phù hộ cho chồng con là TVA đang 
mắc bệnh viêm gan B, được mau lành bệnh. Chúng 

con mới nộp đơn thi quốc tịch, xin Cha giúp cho giấy 

tờ của chúng con được suông sẻ. Xin cho em con 
hiện ở VN sắp đi mổ mũi được bình an, mạnh khỏe. 

 
L. NGUYEN – LINCOLN, NE. 

Lạy Chúa, lạy Cha, xin nhậm lời con cầu xin, xin cứu 
chữa cho con khỏi bệnh đau thần kinh tọa, cho vợ 

con khỏi bệnh tâm thần và bệnh tim.  

 
J. PHAN – CHESAPEAKE, VA. 

Xin Cha cầu bầu cho gia đình con được bằng an, 
giấy tờ suông sẻ, công việc ổn định, con của con 

được khỏe mạnh, và đặc biệt cho gia đình con thoát 

được cảnh khó khăn như hiện nay. 
 

H. DANG – FARMINGTON, MN. 
Xin Cha thương ban cho gia đình con được mạnh 

khỏe, cho con trai con hết bệnh tự kỷ, đừng phá 

phác, đừng đánh người. Con tạ ơn Cha. 
 

D. THANH – SAVANNAH, GA. 
Thưa Cha con bị bệnh đau đầu, đau lắm Cha ơi, xin 

Cha thương giúp ban cho con ơn chữa lành.  
 

D. THAI – QUINCY, MA. 

Con xin cầu cho anh trai con là T.D.C. mau lành 
bệnh, cầu cho hai đứa con gái của con là H.T.N. và 

H.C.N. khỏe mạnh như những đứa trẻ khác.  
 

J. TRAN – BOGATA, TX. 

Con bị bệnh tiểu đường đã 25 năm nay, xin Cha 
chữa lành hẳn bệnh này cho con, xin cho con cái 

sớm ăn năn sám hối trở về với Chúa, và cho vấn đề 
hôn nhân của con trai con diễn biến tốt đẹp như ý. 

Xin cảm ơn Cha. 
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TBDF 
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M. NGUYEN – KACKSONVILLE, FL. 
Con xin hết lòng tạ ơn Cha vì những ơn lành: kết 

quả xét nghiệm của mẹ con là bình thường, không 
phải ung thư như nghi ngờ trước đây; chồng và 

con trai con đoạn tuyệt được thuốc lá; giấy tờ bảo 

lãnh vợ chồng của con trai và con gái con được 
thuận lợi, gia đình con bình an trước mọi khó 

khăn.  
 

MP & K. NGO – FRIENDSWOOD, TX. 
Kính thưa Cha, bệnh tình của con đã thuyên giảm, 

xin Cha tiếp tục cầu bầu cho con được chữa lành 

hoàn toàn bệnh.  
 

N. PHAM – OKLAHOMA CITY, OK. 
Con xin cảm tạ Cha vì cháu con đi mổ được bình 

an và đang dần hồi phục, chồng con đã bớt bệnh 

gan nhiễm mỡ, ba mẹ và các anh chị, các con luôn 
an mạnh, riêng con đã đỡ đau tay rất nhiều. 

 
V. NGUYEN – CLAREMONT, CA. 

Mắt của con được bác sĩ điều trị, nay đã trong 
sáng lại rồi Cha ơi. Con được như vậy là bởi lòng 

thương xót Cha ban cho. Con xin kính trọng ơn 

Cha.  
 

O.TRAN – HAYWARD, CA. 
Con xin cảm tạ Cha đã cho chồng con được kết 

quả tốt trong lần thử máu này. Xin Cha tiếp tục 

gìn giữ chúng con luôn. Con cảm tạ Cha. 
 

P. PHAM – ESCONDIDO, CA. 
Thưa Cha, điều con cầu xin đã trở thành sự thật. 

Nay con xin cảm tạ Cha đã chuyển lời cầu xin của 

con. 
 

J. TRAN – BOGATA, TX. 
Tạ cơn Cha đã cho con bán được nhà. 

 
X. NGUYEN – DUDLEY, MA. 

Con xin cảm tạ Cha thật nhiều vì Cha đã ban cho 

bạn con ở Việt Nam không có tên trong danh sách 
những người làm dự án, vì bạn con cần thời gian 

để học Anh văn chuẩn bị cho việc đi du học sắp 
tới. Con cám ơn Cha nhiều lắm. 

 

 

 
T. HO – EL MONTE, CA. 

Con xin cảm tạ Cha vì đã chữa lành bệnh cho cha 
mẹ con trong lúc nguy nan, đã ban cho chúng con 

ơn bình an, vạn sự tốt lành cho gia đình. Cha đã 

cứu cha mẹ của con trong những lúc nguy nan 
khốn cùng, tuyệt vọng. 

 
Y. NGUYEN – EL MONTE, CA. 

Con đã xin và anh trai con đã có việc làm, còn em 

dâu thì thi đậu quốc tịch Mỹ rồi. Con xin cám ơn 
Cha. 

 
MARIA – PFLUGERVILLE, TX. 

Lạy Chúa, lạy Cha Trương Bửu Diệp, con xin tạ ơn 
vì Chúa đã gìn giữ, che chở cho gia đình con và con 

trai con được tai qua nạn khỏi.  

 
H. NGUYEN – BEAVERTON, OR. 

Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã cho gia đình con 
được đoàn tụ trước tết Đinh Dậu, các cháu đã thích 

nghi được với cuộc sống mới, vui chơi, ăn ngủ tốt 

hơn. Xin Cha tiếp tục thương đứa cháu 4 tuổi rưỡi 
đang mang hội chứng ‘rối loạn tuần hoàn não’, 

châm phát triển, và chữa lành cho cháu. 
 

H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Cha ơi, nhờ lời cầu bầu của Cha mà nay con đã hết 

bệnh, gia đình con gặp mọi sự bình an. Con xin 

cảm tạ ơn Cha và mong Cha tiếp tục cầu bầu cho 
chúng con. 

 
T. HUGHES – COLUMBUS – KY. 

Cuối tháng 1-2017 bạn con đang trên đường vào 

nhà thương mổ đầu gối, nhờ con cầu nguyện với 
Cha Diệp. Nghe vậy con đã khấn cho bạn, và nay 

bạn con gặp mọi sự bình an, đã bình phục. Con xin 
cám ơn Cha Diệp. 

 

T. GIANG – ALHAMBRA, CA. 
Con thành kính cảm tạ Cha đã cho con được tai 

qua nạn khỏi, cảm tạ Cha đã cho con được an lành 
và mạnh khỏe. 

 
V. NGUYEN – CLAREMONT, CA. 

Mắt của con được bác sĩ điều trị, nay đã trong sáng 

lại rồi Cha ơi. Con được như vậy là bởi lòng thương 
xót Cha ban cho. Con xin kính trọng ơn Cha.  

 

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                              Số 53 – MARCH  1, 2017 

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

Chúng Tôi Tin Và Chúng Tôi Đã Được 
  

Từ năm 2015, phổi của chồng tôi bị nước tích tụ. Bác sĩ đã cho rút nước ra và anh từ từ hồi phục sức khoẻ, tuy không 
được 100%.  Đến tháng 10/2016, chồng tôi cảm thấy hay bị mệt, xuống cân, ăn uống không được ngon. Khi đi khám 

bệnh thì bác sĩ cho hay vẫn còn ít nước tích tụ quanh phổi bên phải. Vì nước không nhiều như lần trước nên ông cho 
thuốc uống để nước bớt từ từ. Trong thời gian 4 tuần này nhà tôi xuống 9 pounds, tôi thật tình rất lo cho chồng tôi. 

Tôi rất sốt ruột, tôi gọi bác sĩ trình bày về bệnh trạng của chồng tôi, cũng như hỏi về sự trị liệu. 

 
Vào dịp lễ Thanksgiving con dâu tôi làm full body scan cho chồng tôi. Bác sĩ tại văn phòng này đọc kết quả. Họ nhìn 

thấy một màng dày trên phổi bên phải và đề nghị làm PET scan cho chồng tôi, với scan này thì chúng tôi sẽ biết được 
chồng tôi có bị ung thư hay không. Đó là một tin làm cho tôi rất lo, vì mẹ chồng tôi đã bị ung thư ngực. 

    

Sau khi nghe kết quả của PET scan, qua lời trình bày của bác sĩ, tôi biết chồng tôi đang là một người có thể bị bệnh 
rất nặng, vì tôi thấy chung quanh lá phổi bên phải là một vòng sáng đủ màu sắc. Tôi đã nghiên cứu và đọc về PET 

scan và biết là khi thử PET scan, nếu bệnh nhân có bệnh thì các tế bào ung thư sẽ hút chất đường vừa đươc tiêm 
vào, và sẽ có những màu sắc sáng như vậy. Bác sĩ xem kết quả của PET Scan chỉ cần nhìn vào nơi có màu này để 

định bệnh. Trên đường về nhà lòng tôi nặng trĩu vì buồn và lo. Chồng tôi thì không nghe bác sĩ nói tới chữ cancer là 
anh yên tâm rồi. Trước khi đi về nhà, bác sĩ đã cho anh hẹn để đi làm test Sleep Study, với test này họ sẽ đo nhịp tim 

và lượng oxy được bao nhiêu phần trăm khi anh thở ra, hít vào, cũng như khi thức và khi ngủ.  

 
Ngày 12/1/17, chúng tôi đi gặp bác sĩ chuyên khoa. Sau khi cho biết kết quả của PET scan, ông nói: sau khi làm 

biopsy ông ấy sẽ biết được chồng tôi bị ung thư loại nào, từ đó chồng tôi sẽ được trị liệu. Bác sĩ hẹn ngày 18 tháng 1, 
2017 là ngày chồng tôi đi làm biopsy.  

 

Từ ngày nghe kết quả của PET scan, tâm hồn và trí tôi rất bối rối. Tôi không muốn chồng tôi biết về sự lo lắng của 
tôi. Tôi cầu nguyện cùng Chúa, Đức Mẹ. Tôi cũng cầu nguyện mỗi ngày 9 lần với Cha Trương Bửu Diệp, với một 

nguyện vọng duy nhất là: “Xin Cha lấy hết vi trùng ung thư ra khỏi người của chồng con, càng sớm càng tốt”. Tôi cầu 
nguyện vào lúc chồng tôi đã ngủ và lúc anh chưa thức giấc, để anh không suy nghĩ nhiều hay thắc mắc vì sao tôi cầu 

nguyện vào những giờ ấy. Tôi xin Cha Trương Bửu Diệp khẩn thiết như vậy vì tôi không còn nhiều giờ, tôi muốn, nếu 
Chúa nhậm lời Cha cầu bầu thì việc này phải được thực hiện trước ngày làm biopsy.  

 

Ngày 18/1/17 đã  đến , sau gần 3 tiếng trong phòng để làm biopsy, nhìn lên màn hình thấy tên Anh đã xong, chúng 
tôi rất hồi hộp và lo lắng, mặc dù trước đó tôi và con tôi đã đi cầu nguyện trong nhà nguyện của nhà thương. 

 
Hai chúng tôi được gọi vào phòng của bác sĩ, là người thực hiện biopsy cho chồng tôi. Ông nói “We took three pieces 

of tissue from his lung, sent to the lab, the result came out negative, it is a rare result. I took two bigger pieces, sent 

to the lab, we had the same result, NO CANCER.” Tôi nói “Would you please repeat again Doctor!” Ông ta nói: “We 
found NO CANCER in his lung!” Trong nước mắt sung sướng, chúng tôi đã cùng đứng lên và tôi xin phép được “hug” 

ông bác sĩ, ông ta rất vui. Tôi nói “It’s a miracle!”  Ông cũng nói như vậy. Ông bác sĩ này đã gặp chúng tôi vào ngày 1 
tháng 2 để cho kết quả chính thức của biopsy. Kết quả giống như lần trước. Chồng tôi không bị bệnh ung thư. 

 

Chúng con xin tạ ơn Chúa! Chúa đã nhận lời cầu bầu của Đức Mẹ, của cha Trương Bửu Diệp, Chúa đã nhận lời cầu 
nguyện của chúng con. Chúa đã cho nhà con thoát được căn bệnh hiểm nghèo, một căn bệnh không ai thích nghe 

đến.  
 

Chúng con xin tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp, Cha đã làm phép lạ cụ thể cho chồng con. Nay chồng con không bị ung 
thư mà chỉ bị nhiễm trùng ở phổi. Bác sĩ nói chỉ cần uống thuốc trụ sinh thì sẽ khỏi bệnh. 

 

Thật là một phép lạ, chúng con xin tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp. 
                                                                      

Anna Maria VHT 
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Nguyễn Quốc Vũ – Garden Grove, California 

Tôi Được Cha Cho Hai Ơn Lành Quá Lớn 
 

Trước đây vợ chồng tôi lập gia đình đã lâu nhưng chưa có con. Chúng tôi đến cầu nguyện với Cha Diệp , và Cha đã 
cho chúng tôi một đứa con trai. 

 

Khi mang thai đứa thứ hai, vợ tôi đi khám thai thì bác sỹ nói cháu bị bướu trên đầu, nên đề nghị phá bào thai, nếu 
không sanh ra cháu sẽ không được bình thường. Nghe vợ nói vậy tôi không tin, nên đã lấy hẹn đến gặp ngay bác sỹ 

để nói chuyện. 
 

Hôm gặp bác sỹ, ông ấy lại nói vợ chồng tôi về tính toán cho mau, nếu để lâu quá, bào thai càng lớn thì phá không 
được. 

 

Nghe vậy tôi chạy đến văn phòng Cha Diệp. gặp Cha, tôi nói:” Thưa Cha, hồi trước Cha đã cho chúng con có con 
rồi. Bây giờ Cha cho con thêm đứa nữa, xin Cha cho cháu khỏe mạnh bình thường. Cha đã thương con rồi, xin Cha 

thương cho trót.” 
 

Thời gian ấy, chúng tôi ngày nào cũng đến cầu nguyện với Cha. Vài tuần sau, khi vợ tôi đi khám thai lại, bác sỹ 

kiểm tra và không thấy bướu trên đầu thai nhi nữa. Lần siêu âm kế tiếp cũng không thấy bướu nữa. Cho đến khi 
cháu ra đời, cháu hoàn toàn bình thường.  

 
Cha cho vợ chồng tôi hai ơn lành quá lớn. Mọi chuyện trong gia đình, chúng tôi đều cầu xin với Cha. Vì thế, những 

ai đang gặp chuyện chẳng lành, hay bệnh tật ốm đau, hãy đến cầu xin với Cha Diệp. Cha làm được hết! 
 

Thomas Trần (ghi) 
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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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Cha Đã Chữa Lành Một Căn Bệnh Trầm Kha Về Tâm Linh 
 

Chồng tôi, một người theo đạo Phật không thích nói chuyện về các Linh mục, luôn nhìn đời 

sống Công giáo như những tệ hại xấu xa mà anh đã đọc được trên báo đài. Anh không có 
cái nhìn tích cực về đạo Chúa, nhưng tôi chấp nhận vì lời thỏa thuận ban đầu khi kết hôn với 

nhau: Đạo ai nấy giữ.  
 

Tuy ‘đạo ai nấy giữ’ nhưng thỉnh thoảng tôi cũng đi chùa với anh. Thật ra đi chùa để ăn cơm 

chay, chứ không phải để tụng kinh, niệm Phật. Nhưng dù sao đây cũng là một nghĩa cử 
‘open mind’ mà tôi muốn cho anh thấy tôi không ghét đạo của anh, thì anh cũng không nên 

ghét đạo của tôi. Tôi bước vào chùa thì nếu cần anh cũng nên bước vào nhà thờ, đúng 
không nào? Tôi bao dung độ lượng thì mong rằng anh hiểu điều đó. 

 

Mỗi lần nói về đạo Chúa anh luôn phán những câu xanh rờn làm tôi đỏ mặt tía tai. Rồi một 
hôm vì không chịu nổi, tôi tuyên bố anh không được đá động gì về đạo của tôi nữa nếu 

không giữ đúng lời hứa ấy mẹ con tôi sẽ xách túi ra đi. Từ đó về sau anh không dám nói gì 
nữa cả. Đối với một người mà theo người công giáo hay nói "cứng lòng cứng dạ” như anh, 

tôi không hy vọng gì anh sẽ đi đạo, không hy vọng gì anh sẽ là con của Chúa. 
 

Hai tháng trước đây, bỗng một ngày anh muốn đi cùng tôi sang California để viếng văn 

phòng ChaTrương Bửu Diệp. Tôi rất đỗi ngạc nhiên. Các con tôi thì mừng rỡ, và quyết định 
tặng ba chúng vé máy bay sang California. 

 
Trên đường đi tôi rất thắc mắc, không biết tại sao anh lại muốn đi theo tôi. Rồi đoán già 

đoán non, thắp thỏm suy tư suốt chuyến bay, liệu anh có bước chân vào văn phòng Cha để 

cầu nguyện không?  
 

Điều bất ngờ đã xảy đến. Ngày sang California, không những anh vào văn phòng Cha, mà 
còn tham dự suốt buổi cầu nguyện. Đúng là một phép lạ nhiệm màu. Ai cũng nghĩ phép màu 

của Cha Diệp là cứu chữa người bệnh nặng là cứu mạng người, nhưng có ai biết đâu Cha 
đang cứu chữa cho chồng tôi một cơn bịnh trầm kha về mặt tâm linh.  

 

Dưới con mắt đời thường, việc Cha dẫn người không tin Chúa đến với Cha có lẽ là điều nhỏ 
bé, nhưng với gia đình tôi thì thật là to lớn, vì Cha đã xoay chuyển tâm tư suy nghĩ của một 

trái tim sắt đá trở nên mềm mại để có thể đến trước mặt Cha thầm thì lời cầu nguyện.  
 

Những ước ao thầm kín của anh rồi đây Cha sẽ nhậm lời bởi tôi tin Cha rất ưu ái những kẻ 

không có đức tin như anh. 
 

Lúc thấy anh cầu nguyện với Cha, tôi rất mãn nguyện và không dám xin Cha điều gì xa xôi 
hơn nữa. Nhưng tôi luôn chờ đợi một ngày nào đó nhờ lời cầu khấn của Cha lên Chúa và Mẹ 

Maria, Cha sẽ mang đến cho ba mẹ con tôi những điều kỳ diệu mới. Vâng, Ngài biết tôi 

muốn gì, Ngài biết cần phải ban ơn lành cho anh lúc nào và như thế nào.  
 

Một lần nữa tôi lại nói thầm một mình "Niềm tin của con sẽ cứu con." 
 

Quách Tú Phương  
Minneapolis, MN 
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BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 6 THÁNG TƯ, 2017 

Vào lúc 7 giờ tối sẽ có buổi cầu nguyện với cha Diệp tại 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 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 BÁO ƠN LÀNH  
 

THÔNG TIN CẦN THIẾT 
Báo số 54 sẽ phát hành vào ngày 1 tháng Tư, 2017 (thay vì 15 tháng Ba, 2017), để chuẩn 
bị cho số báo Đặc biệt về ngày Giỗ Cha Diệp lần thứ 71. Kính mời quý độc giả đón đọc. 
 

http://www.truongbuudiep.org/
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 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) 

  

 

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

