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Linh mục Đinh Ngọc Quế - Linh mục Linh hướng TBDF, Vợ chồng Phó Chủ tịch HĐGS Quận Cam, 
BĐH TBDF, các nhân chứng ơn lành và quý khách chụp hình lưu niệm. Hình: TBDF. 

 

 

GIỖ CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP LẦN THỨ 71 (12 THÁNG BA, 1946 – 12 THÁNG BA, 2017) 

Bà Holly Hương Phạm - Hội trưởng TBDF 
nhận bằng khen của Hội đồng Giám sát 
(HĐGS) Quận Cam, do ông Andrew Đỗ -  
Phó Chủ tịch HĐGS Quận Cam trao tặng. 
 

 

Cha Luôn Bên Con Từng Giây 
 

 

Giỗ Cha Trương Bửu Diệp được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 12 tháng 3, 
2017, đúng 71 năm sau ngày Cha mất là 12 tháng 3 năm 1946 tại văn 

phòng và Nhà Thăm Viếng Trương Bửu Diệp Foundation, thành phố 

Garden Grove, California.   
(Xem tiếp trang 2-3-4-5) 

 

Ông bà GSV Quận Cam Andrew Đỗ (thứ hai và ba 
từ trái sang) đến tham dự chương trình Giỗ Cha 
Diệp buổi tối ngày 12 tháng Ba. Trong hình: Ông 
bà Andrew Đỗ và Ban Điều Hành TBDF. Hình: TBDF 

Sáng 12 tháng Ba, Ông bà Thị trưởng TP 
Westminster Trí Tạ đến viếng Cha và chụp hình 
với Ban Điều Hành TBDF. Hình: TBDF. 

John Nguyễn 
 

 

TRONG SỐ NÀY 

 

Ông bà Võ Anh Quy & 
Nguyễn Thị Hòe - Los 

Angeles, CA.  

“Tôi Được Gặp Cha Ba 

Lần!”  (Trang 6) 

 

Xin Khấn & Cảm Tạ từ xa 

(Trang 7-8-9-10-11) 

 

Ông Ngô Văn Phước - 
Orlando, Florida 

“Chúng Con Suốt Đời Nhớ 

Ơn Cha” (Trang 12) 

 

Hướng dẫn sử dụng App 

TBDF (Phần 1) 
(Trang 13) 
 



2 
 

Page 2 of 16 

 

  

  
 

  

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                                     Số 54 – APRIL 1, 2017 

Cha Luôn Bên Con Từng Giây (tiếp theo) 
 

X 

Chủ đề Giỗ Cha năm nay, Hội TBDF nhấn mạnh 
đến sự hy sinh của Cha để cứu sinh mạng 70 

người dân vô tội. Hành động xả thân cứu người 

mang ý nghĩa cao cả hơn: Cha không chỉ là một Vị 
Thánh trong lòng mọi người mà còn là một vị anh 

hùng của dân tộc Việt Nam. 
 

Hội TBDF mở cửa từ 9 giờ sáng ngày 12 tháng 3. Các 
anh chị thiện nguyện chuẩn bị chu đáo các món ăn 

truyền thống, sẵn sàng để khách đến thăm Cha và ăn cỗ 

ngày giỗ. 

 
 
Mọi người quây quần ăn cỗ. Hình: TBDF 

 
Từ 10 giờ sáng đến 5:30 chiều, đã có gần 1,000 người 

từ khắp nơi đến văn phòng TBDF tại 14231 Euclid St 
thành phố Garden Grove, California. Đặc biệt, khách từ 

các tiểu bang khác cũng bay về đây dự ngày giỗ Cha 

như gia đình chị Ngọc Lê, Luyến Lê, Loan Đỗ từ Ohio, 
chị Thuận Nguyễn từ New Jersey, chị Nga Phạm từ 

Texas, chị Kim Nguyễn từ Colorado… và còn nhiều 
khách từ phương xa mà chúng tôi không kịp lấy tên. 

 

 
 
Chị Nga Phạm (bìa phải) đến từ Texas gặp người quen là vợ 
chồng bác Nghiêm Nguyễn – nhân chứng ơn lành Cha Diệp. 
Hình: TBDF. 

 
 

 

Trong dịp này, Hội gửi tặng tất cả mọi người đến tham dự 

cuốn sách “100 Ơn Cha DIệp” tập số 4 vừa phát hành, DVD 
Giỗ Cha lần thứ 70 do TT Thúy Nga phối hợp thực hiện. 

 

 
 
Vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Xuân (Orange, CA) – người được 
Cha cứu thoát khỏi tử thần, đến thăm Cha trong ngày giỗ và nhận 
sách 100 Ơn Cha Diệp tập 4. Hình: TBDF. 
 

Thị Trưởng Trí Tạ và phu nhân cũng có mặt vào sáng ngày 
12 tháng 3. Trong tâm tình tạ ơn, Ông cho biết dù có bận 

như thế nào chăng nữa thì ngày Giỗ Cha, ông bà cũng phải 
có mặt để bày tỏ lòng kính mến và biết ơn Cha vì Cha như 

một người thân trong gia đình. 
 

Đến 6:30 tối cùng ngày, đội Nghi Thức TBDF đã có mặt đầy 

đủ để chuẩn bị cho Văn Khấn khai mạc lúc 7 giờ tối. Cũng 
trong lúc này, Ông bà Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát 

Quận Cam, Luật sư Andrew Đỗ và Chánh Án Chery Phạm 
đã có mặt tại văn phòng Hội để tham dự nghi thức văn 

khấn tưởng niệm Cha Trương Bửu Diệp.  

 

 
 
Ông bà Phó Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam tại lễ Giỗ Cha. 
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Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho biết:” Trong 5 năm qua, 

TBDF đã giúp cho cộng đồng làm những việc thiện 
nguyện, biểu lộ tình thương yêu của Cha Trương Bửu 

Diệp dành cho mọi người qua cái chết của Ngài cách 
đây 71 năm. Việc có mặt của chúng tôi hôm nay cũng 

nhằm ủng hộ cho Hội về tinh thần.” 

 
Lm Linh Hướng của Hội là Cha Cố Đinh Ngọc Quế cũng 

đã hiện diện tại văn phòng. Ngài cũng đã nhắc lại 
thông báo của Tòa Thánh Vatican, rằng việc phong 

Thánh cho Cha Diệp không có gì trở ngại. “Về chi phí, 
chúng ta không cần phải quyên góp, vì nếu hội đồng án 

tuyên Thánh cho Cha Diệp có cần trợ giúp thì TBDF sẵn 

sàng đóng góp.”  
 

Đúng 7 giờ tối đội nghi thức tiến ra bàn thờ tổ và tiến 
hành nghi thức văn khấn một cách trang nghiêm và 

long trọng. Bác sỹ Huy Nguyễn, trong vai trò Chánh Tế 

đã đọc văn khấn để tưởng nhớ công đức người Cha 
hiền “Sống Anh Hùng Xả Thân Cứu Dân Lành, Chết 

Linh Thiêng Độ Trì Giúp Người Ngay.” 
 

 

Ban Văn Khấn TBDF.  

Sau phần văn khấn, ban hợp ca TBDF trình bày ca khúc 

“Chết Vì Giê-su” thật hào hùng và bi tráng. 
 

 
 
Ban hợp ca TBDF. 

 

Kế đến, Ông John Nguyễn, đại diện Ban Điều Hành TBDF 
để tóm tắt những hoạt động của Hội trong 5 năm qua 

mà theo ông là một tóm tắt về những ơn lành mà Hội 
TBDF đã nhận được từ Cha Trương Bửu DIệp. 

 

Nếu trong năm đầu tiên 2011-2012 chỉ có hơn 14,000 
lượt khách đến thăm Cha thì sau 5 năm: 2015-2016 con 

số ấy đã tăng lên hơn 66,600 lượt khách. “Nếu đây 
không phải là do Cha Diệp cầu bầu liên lỉ thì sao mọi 

người lại đến đông như vậy!” ông John nói. 

 
Theo số liệu đưa ra, khách đến thăm Cha đa số là cư dân 

California với hơn 57,000 lượt người, hơn 9,000 lượt 
người từ các tiểu bang ngoài California, và gần 3,000 

lượt khách đến từ Canada, các quốc gia ở châu Âu, châu 
Mỹ, và hơn 200 khách đến từ Việt Nam đi Mỹ du lịch và 

ghé thăm Cha. Ngoài ra Cha Diệp còn ‘thu hút’ cả người 

già lần người trẻ, con số cho thấy năm đầu tiên chỉ có 
6% người trẻ (dưới 35 tuổi) đến thăm Cha, thì sau 5 

năm, tỷ số này tăng đến 16%. (Xem biểu đồ) 
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Điều gì dẫn đưa mọi người đến với Cha ngày càng 
đông như vậy? Con số ghi nhận từ sổ xin khấn và sổ 

cảm tạ cho thấy nếu trong những năm đầu cứ 4 người 
xin thì một người được ơn, nhưng trong năm 2016, tỉ 

lệ thay đổi thành 1/3, có nghĩa cứ ba người xin là có 

một người được ơn. 
 

Thật may mắn cho những ai được ở gần Cha, hoặc ở 
xa nhưng có điều kiện đến văn phòng TBDF để thăm 

Cha, và lấy ‘lộc của Cha’ (là những chai nước đã được 

làm phép) đem về. 
 

Riêng đối với những người ở xa, có yêu cầu, trong năm 
2016, Hội đã gửi tặng gần 60,000 tấm hình Cha mà 

mặt sau là Kinh Xin Ơn với Cha Diệp (tiếng Việt và 
tiếng Anh), 11,000 sách 100 Ơn Cha Diệp tập 3, 6,700 

DVD Ơn Cha Diệp kỷ niệm 70 năm Giỗ Cha (2016), 

4,000 CD nhạc về Cha Diệp, 44,000 báo Ơn Lành. 
Riêng những người ở xa già yếu không có điều kiện 

đến tận văn phòng thăm Cha, hoặc người mắc bệnh 
hiểm nghèo, Hội đã gửi tặng khoảng 2,000 chai nước 

đã được làm phép trong năm 2016. 

 
“Tất cả những ấn phẩm đều rất tốn kém nhưng Hội chỉ 

gửi tặng mà người nhận không phải trả bất cứ chi phí 
nào. Vậy Hội lấy kinh phí ở đâu để trang trải và phục 

vụ cộng đồng tốt như thế?” Ông John Nguyễn đặt ra 
câu hỏi và trả lời luôn: Đó chính là ơn lành Cha Diệp 

đã ban cho Hội. 

 
Trong dịp Giỗ Cha năm nay, Hội đã mời ông Thomas 

Muzila, một trong gần 130 nhân chứng ơn lành được 
thu hình trong năm 2017 đến để kể lại câu chuyện ơn 

lành ông đã nhận được. 

 

 
 
Ông Thomas Muzila trong bộ áo dài truyền thống Việt Nam 
đang kể lại ơn lành ông nhận được từ Cha Diệp. 
 
 

Ông bị bệnh về tim nghiêm trọng phải giải phẫu. Ông đã 

đến cầu khấn với Cha. Nhờ ơn Cha, ông đã thoát cơn nguy 
kịch và nay đã hoàn toàn bình phục. 

 
Ông Muzilla còn là người thích nghiên cứu về tôn giáo và 

ông đã có dịp đi đến rất nhiều nơi linh thiêng trên thế giới 
như Nhật Bản, Đài Loan, Nepal. Tại các nơi tôn nghiêm 

này, ông cảm nhận rõ rệt sự rung cảm về tâm linh.  

Đến khi ông có dịp đi ngang qua Nhà Thăm Viếng Cha 
Diệp, ông bị thu hút bởi sự rung cảm y hệt như những nơi 

linh thiêng ông đã biết, nên ông đã vào thăm Cha Diệp, và 
đã nhận được ơn lành của Cha. 

 

Trong ngày giỗ Cha có sự hiện diện của ông Andrew Đỗ. 
Ông Đỗ cho biết:”71 năm kể từ ngày Cha Diệp hy sinh cho 

giáo dân, hàng ngàn giáo dân cũng như đồng bào mặc dù 
theo nhiều tín ngưỡng khác nhau cùng cầu nguyện và tôn 

kính Ngài. Ngày này hàng năm là dịp để mọi người tôn 
vinh Cha Diệp qua những phép lạ mà Cha đã làm.” Nhân 

dịp này ông Do đã trao tặng bằng khen vì những đóng góp 

của TBDF đối với cộng đồng trong 5 năm qua. 
 

 
 

Bằng khen do Hội đồng Giám sát Quận Cam trao tặng TBDF. 

 

Nhân dịp Giỗ Cha lần thứ 71, TBDF giới thiệu chương trình 

phục vụ cộng đồng mới có tên “Cha bên con từng giây’. Do 
xu hướng hiện nay mọi người sử dụng phổ biến 

smartphone, nên Hội đã đưa lên chương trình App 
(application) để phục vụ mọi người qua phone: xin khấn, 

cảm tạ, ký thỉnh nguyện thư, yêu cầu gửi nước, báo, các 

ấn phẩm CD, DVD, hình ảnh của Cha,...Cách sử dụng 
TBDF app được giới thiệu trên trang 13 của số báo này. 
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Về dự án Làng Cha Diệp, theo ông John, Hội vẫn 

đang xúc tiến dự án này trên một diện tích hơn 10 
acre đất ở Riverside, California để phục vụ miễn phí 

cho người già, neo đơn. Về kinh phí để duy trì Làng 

Cha Diệp, mới đây, TBDF đã nhận được một số gợi ý 
để tạo kinh phí cho hoạt động của Làng Cha Diệp, là 

xây dựng nông trại sản xuất. Cùng lúc này lại có 
thêm nhiều người hiến tặng đất cho Hội ở vùng 

Newberry Spring, CA, Cabazon, và Twenty-Nine 
Palms, CA.  
 

 
 
Mô hình dự án làng Cha Diệp 
 

“Cha Diệp lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta. Tất cả 
những việc kể trên đều do Cha Diệp ban cho chúng 

ta, cho TBDF ngay tại nơi này. Vì thế mọi người lúc 
nào cần hãy cứ chạy đến Cha.” Ông John nói. 

 

Nhân dịp này, BĐH TBDF đã cám ơn Thiện nguyện 
viên Diễm Thanh, người giới thiệu để những ân nhân 

mua những miếng đất trên cho Hội. 
 

 
 
Thiện nguyện viên Diễm Thanh tham gia nhiều hoạt động 
của hội. Trong hình: Diễm Thanh giúp đưa lời khấn, lời 
cảm tạ lên website của Hội. 

 

Một chương trình đặc biệt khác cũng được BĐH TBDF 

giới thiệu trong dịp này, là website bán hàng online 
của nhóm TBDFlowers.com. 

 
Vào tháng 7-2016 Hội thành lập Nhóm Tuổi trẻ Cha 

Diệp (TBDFellowship) do anh chị em TNV đều trẻ 

nhưng thiếu sân chơi, thiếu chỗ sinh hoạt, để làm sao 
nhớ mình là người Việt Nam, nhớ đến Cha Diệp, biết 

về nguồn cội với mục tiêu kết thêm bạn, phát huy khả 
năng và phục vụ cộng đồng.  

 
“Việc mở website bán hàng online nhằm giúp 

TBDFlowers gây quỹ sinh hoạt. Nhân cơ hội này 

TBDFlowers sẽ giảm giá 20% cho khách hàng mua 
online, từ nay đến hết ngày 31 tháng Ba, 2017.” Ông 

John nói. 
 

 
 
Website bán hàng online của TBDFellowship. 

 

TBDFlowers bán những vật phẩm về tôn giáo như 
tranh, tràng hạt, Thánh giá; tranh tượng Cha Diệp, 

những ấn phẩm về Cha Diệp, quà lưu niệm như vòng 
đeo tay, vòng cổ, gương, đồ trang sức,…Trong tương 

lai, trên TBDFlowers sẽ mở rộng bán thêm những vật 

dụng khác để phục vụ người tiêu dùng. 
 

Sau ngày Giỗ Cha, không ít người tỏ ý thất vọng vì 
không biết hoặc không thể đến dự, đành hẹn vào dịp 

Giỗ Cha lần thứ 72 sang năm. 
 

Tuy vậy, ai cũng tin rằng dù ở cách xa quê nhà nửa 

vòng trái đất, Cha Diệp vẫn hiện diện nơi này. Đó là 
điều TBDF đang và sẽ tiếp tục những chương trình 

phục vụ cộng đồng để Cha Diệp yêu thương luôn bên 
chúng ta từng giây.  

 

John Nguyễn (Tường thuật) 
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Ông bà Võ Anh Quy & Nguyễn Thị Hòe - Los Angeles, CA.  

Tôi Được Gặp Cha Diệp Ba Lần! 
 

  
 
Tôi tin Cha đã cho tôi thấy vì chính Cha đã ban cho tôi ơn chữa lành căn bệnh nan y. Đó là vào khoảng tháng 5 

năm 2010, trong khi đang sơn nhà, tôi bị trượt chân té ngã và cảm thấy đau ở lồng ngực. Cách một ngày sau tôi đi 
gặp bác sỹ. Sau khi kiểm tra, bác sỹ nói tôi bình thường, không có gì nghiêm trọng. Nhưng như được Cha mách 

bảo, tôi vẫn yêu cầu bác sĩ chụp X-Ray lồng ngực. Hình chụp X-Ray cho thấy tôi có một khối u ở ngực 
 

Bác sỹ đã yêu cầu tôi làm các xét nghiệm sinh thiết chuyên môn để kiểm tra khối u. Sau đó bác sỹ gia đình thông 

báo cho các con của tôi rằng tôi đã bị ung thư phổi giai đoạn giai đoạn cuối. Bác sỹ khuyên gia đình tôi nên chuẩn 
bị lo hậu sự cho tôi vì đã trong giai đoạn này, tôi không thể sống lâu. 

 
Con trai lớn và con dâu của tôi làm trong ngành y nên hiểu rõ tình trạng bệnh của cha mình. Các con tôi nói nếu có 

phẫu thuật thì tỷ lệ thành công chỉ khoảng 50%. Khi biết bênh trạng của mình, tôi không bi quan, tôi cầu nguyện 

với Cha Trương Bửu Diệp, và tự trong lòng tôi tin rằng Cha sẽ làm cho mình một điều gì đấy cho mình.  
 

Với niềm tin như vậy, tôi vui vẻ làm việc nhà không nghỉ ngơi cho đến ngày hẹn phẫu thuật. Nhớ ngày lên bàn mổ, 
tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, nắm chặt tấm hình Cha giấu trong người, rồi nhủ thầm:” Cha ơi, Cha đi với con, con 

xin phó thác mọi sự nơi Cha.” 
 

Trải qua cuộc phẫu thuật dài 6 tiếng đồng hồ, bác sỹ phẫu thuật đã lấy khối u trong cơ thể tôi. Ca mổ thành công. 

Tôi được giữ lại ở bệnh viện để theo dõi và điều trị trong vòng 9 tháng. Suốt thời gian được điều trị, tôi vẫn không 
ngừng cầu nguyện với Cha Diệp.  

 
Sức khỏe của tôi dần dần khá lên. Cuối cùng, bác sỹ thông báo tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh, không còn tế bào ung 

thư trong người nữa. Tôi khỏe cho đến ngày hôm nay. Việc tôi bình phục sau căn bệnh nan y như một phép lạ đã 

làm tăng thêm niềm tin cho mọi người trong gia đình tôi. Các con của tôi đã siêng năng đi lễ và cầu nguyện cùng 
Cha Diệp. Sau khi được Cha ban ơn chữa lành, vợ chồng tôi đã về tận Tắc Sậy để tạ ơn Cha. 

 
Một niềm vui nữa mà gia đình tôi nhận được, là người con trai út của chúng tôi học Đại Học UC Irvine ngành giáo 

sư toán, nhưng vì thi trượt credential để trở thành giáo sư. Thấy vậy, tôi đưa hình cho cháu và khuyến khích cháu 

hãy cầu nguyện cùng Cha Diệp để được Cha ban cho sức mạnh tinh thần. Cháu vâng lời. Kết quả sau đó cháu đã 
thi đậu và sẽ trở thành giáo sư Toán. 

 
Với những kinh nghiệm của mình, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm đến những ai chưa được ơn Cha hãy cứ luôn tin 

tưởng, phó dâng trọn vẹn vào Cha, phải luôn kiên nhẫn, đừng nản lòng mà ngưng cầu nguyện. Nhờ việc cầu 
nguyện thường xuyên mà tôi mới có được sức sống đạo của mình ngày càng mãnh liệt.  

 

Thông Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 

 
 

Trước đây, gia đình tôi đã nhận được rất nhiều ơn từ Cha Trương 

Bửu Diệp. Ơn lớn nhất là vào năm 2010, tôi được chữa khỏi căn 
bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối. 

 
Nhưng điều tôi muốn kể với mọi người rằng chính tôi đã được gặp 

Cha ba lần, sau khi tôi được chữa lành bệnh. Lần đầu Cha chỉ cho 

tôi thấy, rồi đi mất, nhưng lần sau thì lâu hơn. Tôi chào Cha và 
người tôi ngập tràn cảm xúc, cơ thể tôi run lên lạnh toát từ đầu 

đến chân. Vâng, Cha đứng đó, như một người thật, rất sống động, 
chứ không phải trong giấc mơ. 
 

Thông Nguyễn 
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T. NGUYEN – OKLAHOMA, OK. 

Con đang rối trí lắm Cha ơi. Con trai con vì bạn mà 
phải ngồi tù, con gái bỏ nhà đi xa không về nhà, 

con bị bệnh. Xin Cha cầu nguyện cho con nhiều 
nhé. Con cám ơn Cha. 

 

N. VU – PENNSAUKEN, NJ. 
Xin Cha cho con trai của con là L. sớm tìm được 

việc làm; xin cho mẹ con là C.N. được khỏe mạnh, 
sống vui với con cháu chắt; xin cho chồng con là 

D.N. biết kính trên, nhường dưới, hiếu thuận với 
anh em và mọi người, biết thương yêu vợ và lo 

lắng cho gia đình. 

 
B. NGUYEN – PIEDMONT, CA. 

Xin Cha cầu bầu giúp cho cháu M. thi đậu để có 
bằng hành nghề, cho P., T. và T.M. có việc làm tốt, 

có sức khỏe, cho con được bình an, khỏe mạnh, 

hết bệnh mất ngủ, có việc làm và giải quyết được 
khó khăn trong cuộc sống. 

 
K. TRAN – SAN JOSE, CA. 

Lạy Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha cầu bầu cùng 
Chúa Jésu, Mẹ Maria và Thánh cả Giu-se, xin 

thương con của con để cháu đủ điểm để được 

nhận vào medical school. Cha ơi, xin giúp con con. 
 

A.KIM – MOUNT AIRY, NC. 
Con bị té nên bây giờ yếu lắm Cha ơi. Cha thương 

con với, mà chữa lành cho con. Xin Cha cũng 

thương mà đổi tính cho thằng con của con, cho 
cháu biết thương yêu cha mẹ, trở thành người tốt. 

Kính đội ơn Cha. 
 

X. NGUYEN – DUDLEY, MA. 

Kính thưa Cha Diệp, xin Cha giúp con cầu bầu lên 
Chúa và Mẹ Maria chữa lành căn bệnh nấm da đầu 

của con. Con đã mang căn bệnh này hơn hai chục 
năm nay, làm con rất ngứa, khó chịu và gây rụng 

tóc. Cha ơi, xin Cha cho con một cuộc sống bình 
thường như mọi người. Con cảm tạ ơn Cha nhiều. 

 

T. LE – DALLAS, TEXAS. 
Con kính lạy ơn Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao 

cho vợ chồng con hết bị đau nhức, đi đứng được 
bình thường, không gặp khó khăn nữa. Con cũng 

xin khấn cho cháu rể của con sớm được phỏng vấn 

để đoàn tụ với vợ. Chúng con cảm tạ ơn cứu rỗi 
của Cha. 

 

T.H. LUONG – WORSCESTER, MA. 

Xin Cha cầu bầu cho con được may mắn trong 

công việc, sớm nhận được giấy tờ để định cư tại 
Mỹ, và cho gia đình con luôn được bình an, mạnh 

khỏe. 
 

L. TRAN – FORT WAYNE, IN. 

Thưa Cha, chồng con bị xơ gan, bác sĩ nói sẽ phải 
thay gan cho anh ấy. Xin Cha phù hộ cho lá gan 

của chồng con được hồi phục để không cần phải 
thay gan. Xin Cha chữa bệnh đau bao tử và đau cổ 

họng cho con. Con cảm ơn Cha. 
 

T. QUACH – WICHITA, KS. 

Xin Cha luôn phù hộ và bảo vệ cho K. và baby luôn 
được mạnh khỏe, nhất là baby phát triển bình 

thường trong bụng mẹ cho đến ngày chào đời. Xin 
Cha cho N. được mọi điều như ý nguyện. 

 

T. DUONG – ELK GROVE, CA. 
Kính thưa Cha Diệp, con nguyện xin Cha cầu bầu 

cùng Đấng Tối Cao thương đoái nhìn kết quả xét 
nghiệm máu lần hai của con, cứu giúp con thoát 

khỏi bệnh ung thư gan. Con xin tri ân Cha. 
 

T. NGUYEN – CORDOVA, TN 

Cha ơi, ba của con đang bị bệnh rất nặng, xin Cha 
cầu bầu cùng Chúa và Mẹ giúp cho ba con tỉnh lại, 

bớt đau đớn, cho ba con bình phục. Xin Cha Diệp 
đoái thương nhậm lời cầu xin của con, ban phép lạ 

cho ba con để ba sớm trở về nhà với chúng con. 

Xin cảm ơn Trương Bửu Diệp Foundation rất nhiều. 
 

L. NGUYEN – METAIRIE, LA. 
Xin Cha thương giúp cho em con là N.V.D. chóng 

được khỏi bệnh. Em con bị đứt gân máu não, khổ 

lắm Cha ơi. Xin Cha cứu em con. 
 

H. NGUYEN – DISCOVERY BAY, CA. 
Thưa Cha, con bị tiểu đường, cao huyết áp, 

cholesterol cao. Vợ con thì chân tay đau nhức. Cúi 
xin Cha cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng con 

được ơn chữa lành. Xin cho gia đình chúng con 

được mọi sự bằng an, cho những đứa con đều có 
công ăn việc làm. Nguyện xin Cha nhậm lời chúng 

con cầu xin. Muôn vàn cảm tạ Cha. 
 

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 
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C. NGUYEN – EL MONTE, CA. 

Thưa Cha, vợ chồng con nay đã già, người 89, 
người 87, và một đứa con 69 tuổi. Xin Cha cho 

chúng con mướn đươc một căn nhà cho hợp với 
hoàn cảnh của chúng con, để chờ ngày Chúa gọi. 

Con xin cảm tạ Cha. 
 

N. TRAN – GRAND RAPID, MI. 

Cầu xin Cha cho các con của con được ngoan 
ngoãn, chăm chỉ học hành, nhất là đứa thứ hai của 

chúng con được mau lành bệnh, học giỏi, đừng 
nản lòng và đừng có ý định bỏ học; cho gia đình 

con luôn được bằng an, hạnh phúc, cho chồng con 

lành bệnh, đi làm được phân công công việc vừa 
sức. Con cảm tạ ơn Cha. 

 
J. DINH – CHOPPERRBURG, GERMANY 

Xin Cha chữa tất cả các bệnh cho con, anh chị con 
ở Việt Nam, cho con gái con có thêm đức tin. Con 

cũng xin Cha lo liệu chuyện vợ chồng con. Xin Cha 

cứu con. 
 

L. – FAIKRFOX STATION, VA. 
Cha ơi, gia đình con sắp đổ vỡ rồi, xin Cha cầu bầu 

cùng Chúa cho gia đình con được hạnh phúc trở 

lại. Trước kia con có khấn với Cha cho con mua 
được tiệm. Nay con đã mua được tiệm rồi nhưng 

tiệm ế quá, xin Cha cầu nguyện cho tiệm con được 
đắt hàng nhe Cha. Con xin cám ơn Cha. 

 
D. TRAN & K. TRAN ORLANDO, FL. 

Thưa Cha, con đã mang thai được 9 tuần rồi. Vợ 

chồng con khao khát có một đứa con trai mạnh 
khỏe. Xin Ngài hãy cho con vững niềm tin, luôn 

biết tin tưởng vào Chúa và Mẹ Maria ban ơn và 
phù hộ cho chúng con. 

 

P. NGUYEN – BURNSVILLE, MN. 
Con là P., 65 tuổi, bị đau lưng hơn 15 năm nay. 

Con đã uống nhiều thuốc, chích thuốc nhưng nay 
những cách này không còn hiệu nghiệm nữa, nay 

chỉ còn cách giải phẫu lưng, nơi bị đau. Xin Cha 

ban cho con ơn chữa lành. Xin các anh chị trong 
Hội cầu nguyện giúp cho ca mổ của tôi được thành 

công để tôi không còn bị đau lưng nữa. Xin đa tạ.  
 

C. NGUYEN – CHARLOTTE, NC. 
Con bị bệnh động kinh 39 năm nay rồi. Bác sĩ cho 

con uống thuốc mà không hết. Bác sỹ còn đặt 

trong người con cái máy làm cho con đau. Con nói 
bác sỹ lấy ra mà bác sỹ nói không lấy ra được. Con 

chỉ còn cách cầu nguyện với Cha để Cha ban cho 
con ơn chữa lành mà thôi. Cha chữa cho con, Cha 

nhé! 
 

J.T. TRAN – SASKATCHEWAN, CANADA 

Con kính xin Cha gìn giữ gia đình con, cho vợ 
chồng con có sức khỏe và có công ăn việc làm, cho 

chúng con có tinh thần để đương đầu với thử thách 
trong cuộc sống hàng ngày, cho con của con có sức 

khỏe tốt, biết chăm lo học hành mà tránh mọi sự 

buồn bã. Con kính cầu xin Cha. 
 

L. HO – PINELLAS PARK, FL. 
Xin Cha làm phép lạ cho con ăn uống được một 

cách tự nhiên. Đã hơn một năm nay con không ăn 
uống được gì cả, mà chỉ bơm sữa mà thôi. Cha ơi, 

xin thương con. 

 
A.TRAN – SAN FRANCISCO, CA. 

Con xin Cha cầu bầu cho con gái con, và ban cho 
cháu ơn chữa lành. Cho con gái con có tinh thần 

mạnh mẽ, tự tin, gặp được bạn đời tốt đẹp. Cháu 

nó tự ti và buồn bã lắm. Xin Cha cứu giúp con con. 
 

S. NGUYEN – FAIRVIEW, OR. 
Con cầu cho các con của con: xin cho một đứa 

được trường dược nhận trong năm nay, xin cho 

một đứa được trường đại học nhận, xin cho đứa 
đang tìm việc sẽ có việc làm full-time để đi làm 

hoặc trở lại trường để học. Con cũng xin chồng 
được bảo hiểm chấp nhận để đi làm răng. Con xin 

tạ ơn Ngài. 
 

M. KIM – SAN PABLO, CA. 

Xin Cha giúp cho gia đình con được tai qua nạn 
khỏi, cho chúng con vượt qua được nỗi khốn khổ 

hiện nay, xin Cha phù hộ cho các con của con biết 
yêu thương nhau, không còn bất hòa, một lòng 

kính Chúa, yêu người., xin cho cháu ngoại của con 

mau hết bệnh tự kỷ và cho chồng con sớm bình 
phục. Con đang khổ tâm lắm Cha ơi, xin Cha cứu 

giúp chúng con.  
 

 
 

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 
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L. TRAN – SAN FRANCISCO, CA. 

Con nay bệnh tật nhiều, không có sức khỏe để 
trông coi tiệm fast-food, nên con xin Cha cho con 

sớm bán được tiệm, và cho con mạnh khỏe. Con 
xin cho con trai là T.T.H. được thành công trong 

công việc và những dự định trong năm nay sớm 
thành hiện thực. Con xin cám ơn Cha. 

 

Q. VU – MIDLOTHIAN, VA. 
Chúng con, vợ chồng, con cái cầu xin Cha cho đại 

gia đình chúng con được hạnh phúc, sức khỏe dồi 
dào, công ăn việc làm thuận lợi trọn năm 2017, xin 

Cha chữa lành bệnh đau chân cho Q.N. Chúng con 

xin cảm ơn Cha. 
 

D.N.H. – LAS VEGAS, NV. 
Lạy Cha, con xin Cha cho con được nhiều sức khỏe 

và gặp may mắn trong việc học tập ở trường để 
con sớm tốt nghiệp ngành con mong muốn. Con 

xin Cha soi sáng và ban phước lành để con có đủ 

nghị lực vượt qua mọi thử thách trong học tập, thi 
đâu đậu đó. Xin Cha nhậm lời cầu xin của con. Tạ 

ơn Cha. 
 

C. DOAN – T. DOAN – SAN DIEGO, CA. 

Lạy Chúa, lạy Cha, con tha thiết khẩn cầu các Ngài 
chữa lành bệnh ung thư và các bệnh khác của 

con, cho con được phục hồi sức khỏe, ăn uống 
được bình thường. Xin cho bệnh tật của vợ con 

sớm tiêu tan, sức khỏe bình thường, 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. 
 

V. SNYDER, HAMMOND, LA. 
Đã hơn một năm nay, nhà con xuất hiện một loại 

ký sinh trùng. Nhiều lần con mua thuốc xịt nhưng 

vẫn không trừ được nó. Nó không phải là con chí, 
nó biết cắn, thường ở chân tóc. Thưa Cha, con 

không biết phải làm sao, vì xịt thuốc nhiều không 
tốt, con sợ sẽ mắc bệnh ung thư. Nay con cầu xin 

Cha giúp con. Con hết lòng cảm ơn Cha. 

 
P. NGUYEN – MILILANI, HI. 

Con cầu nguyện cho em họ con sanh em bé được 
khỏe mạnh, an toàn, xin cho con hết bệnh để có 

thể giúp đỡ được nhiều người hơn. 
 
 

P. HOANG – SAN DIEGO, CA. 
Xin Cha cầu cùng Chúa cho gia đình con giải quyết 

được sự bất hòa giữa vợ chồng để mọi chuyện theo 
hướng êm đẹp, không bị tan vỡ. Con xin cảm tạ 

Cha. 

 
T. KIM – LAS VEGAS, NV. 

Cầu xin Cha cho mẹ con H.T.T., cùng A.K., E.K. luôn 
mạnh khỏe, cộng ăn việc làm tốt đẹp, tiệm ngày 

càng đông khách. Con cảm tạ ơn Cha. 
 

H. NGUYEN – JONESBORO, GA. 

Láy Chúa, lạy Cha Diệp, xin Ngài cầu bầu cùng Chúa 
cho gia đình con thử máu lần này kết quả tốt đẹp, 

sức khỏe bình và gia đình được bình an. Con xin 
cảm ơn Cha. 

 

L. NGUYEN – BROOKLYN, NY. 
Lạy Cha, con đã nhiều lần gửi lời khấn đến Cha, kiên 

nhẫn, cố gắng chờ đợi. Xin Cha nhận lời con cầu xin, 
giúp con vượt qua được khó khăn. Xin Cha đừng bỏ 

rơi con, con van xin Cha, Cha ơi… 
 

H. TRAN – SAN JOSE, CA. 

Con lạy Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha cứu con gái 
con là P.T., năm nay cháu mới 39 tuổi, bị ung thư. 

Con là bố của cháu, con xin phó thác và gửi gấm 
cháu cho Cha. Cháu có một đứa con gái nhỏ, nếu có 

mệnh hệ gì thì khổ lắm. xin Cha cứu cháu. 

 
K. NGUYEN – PLACENTIA, CA. 

Năm nay con đã hơn 80 tuổi. Xin Cha dâng lên Thiên 
Chúa lời van xin của con, cầu nguyện cho hai đứa 

con song sanh năm nay 58 tuổi cùng bị bệnh trầm 

cảm từ 20 năm qua. Xin Ngài dẫn đường chỉ lối cho 
con biết phải làm sao đây.  

 
M. TANG – SIOUX CITY, IA. 

Xin Cha ban cho vợ chồng con ơn chữa lành, cho 
con trai út thi đậu, và cho đứa thứ hai sớm lập gia 

đình. 

 
T. NGO – LYNNWOOD, WA. 

Xin Cha phù hộ cho T.L. vượt qua được ca mổ ung 
thư ngực thành công. Con cám ơn Cha.  

 

T. NGUYEN – OMAHA, NE. 
Xin Cha cho con gái con là B.N. tìm được người bạn 

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

Xin  
C. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 

Thật là một phép lạ, Cha Diệp đã ban cho con ơn 

như ý nguyện. Con xin hết lòng cảm tạ Cha. 
 

D. TRAN – CLARKBURG, MD. 
Cha ơi, con xin tạ ơn Cha rất nhiều, vì qua lời cầu 

bầu của Cha lên Chúa và Mẹ thì con được nhiều 

ơn như ý, và con đã vượt qua được nhiều khó 
khăn trong cuộc sống hàng ngày. 

 
M. NGUYEN – MURPHY, TX. 

Gia đình con xin cảm tạ Cha đã ban cho chúng con 

ơn như ý. Cha đã cầu bầu cho mọi chuyện trong 
nhà con, dù lớn hay nhỏ, cứ cầu xin là chúng con 

được Cha nhận lời. 
 

P. NGUYEN – RIVERSIDE, CA. 
Con xin cảm tạ Cha đã nhậm lời cầu xin của con. 

 

M. HOANG – WICHITA, KS. 
Kính cảm tạ Cha đã cho vợ chồng con cái chúng 

con được hồn an, xác mạnh; con gái chúng con 
được hồi tâm, dứt bỏ được cám dỗ; công việc làm 

ăn, học tập của chúng con được gặp thuận lợi, 

may mắn. Xin cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp rất 
nhiều. 

 
Y. CONG – SAN JOSE, CA. 

Gia đình chúng con cảm tạ ơn Cha đã cầu bầu 
cùng Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse đã 

cho cháu K. được vào Badminton. Xin Cha tiếp tục 

soi sáng cho tâm tư của cháu sống đạo đức, tốt 
lành. Cảm tạ Chúa, Mẹ và Cha Diệp. 

 
H. DANG – FREDERICKSBURG, VA. 

Thưa Cha, ngày con của con đi mổ tim, con đã rất 

lo lắng, liền chạy ra văn phòng Cha xin Cha giúp. 
Nay con của con đã tai qua nạn khỏi, cháu đã đỡ 

rất nhiều. Con xin cám ơn Cha đã phù hộ cho con 
con. Xin Cha tiếp tục ban phép lành cho con con 

được hoàn tòn bình phục. 

 
L. HOANG – LINCOLN, NE. 

Cảm tạ ơn Cha đã cầu thay nguyện giúp cho gia 
đình con được rất nhiều ơn lành hôn xác, con cháu 

mạnh khỏe, vui tươi, ngoan ngoãn và đạo đức, 
mọi người hòa thuận. 
 

L. TRAN – SAN FRANCISCO, CA. 

Cha đã nhậm lời con cầu xin, cho con trai của con 
được bình an, vui vẻ trở lại sau thời gian bị trầm 

cảm nặng. Con thì bị té gãy xương mà nay con đi 
đã đi lại được bình thường. Con xin cảm ơn Cha. 

 
L. NGUYEN – SUGAR LAND, TX. 

Tạ ơn Cha đã cầu Chúa cho con tìm được người 

mướn căn nhà của con với giá khá cao. Tay của 
con cũng đã bớt run được 80% rồi. Xin Cha thương 

chữa hẳn cho tay con hết run luôn Cha nhé!  
 

L. NGUYEN – LATHAN, NY. 

Cha đã chữa lành bệnh ung thư cho một người em 
họ bên chồng con. Riêng bản thân con và gia đình, 

cứ mỗi khi bị đau và khấn nguyện với Cha thì Cha 
lại chữa lành cho hết đau. Chúng con cảm ơn Cha 

Diệp nhiều lắm. 
 

Y. PHAM – WEBB CITY, MO. 

Con cầu xin Cha, thì nay cháu ngoại của con đã hết 
đau đầu, con hết đau đầu gối và ngủ ngon. Con 

luôn nhớ đến Cha và cầu xin Cha đừng quên vợ 
chồng, con cháu chúng con, Cha nhé! 

 

A.BUI- REOSEMEAD, CA. 
Thưa Cha, gia đình cháu Q. và L. đã đậu phỏng vấn 

đoàn tụ rồi. Chúng con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu 
cho chúng con được như ý nguyện con xin. 

 
N. NGUYEN – GAITHERSBURG, MD. 

Con xin tạ ơn Chúa, Mẹ, và Cha Trương Bửu Diệp 

đã ban ơn cho cháu A.T. được tiếp tục làm việc ở 
gần nhà mà không bị đổi đi xa. 

 
H. NGUYEN – SAN JOSE, CA.  

Cha ơi, con cầu xin Cha thì nay công việc làm của 

con thuận lợi, may mắn. Con cảm tạ ơn Cha rất 
nhiều vì đã cầu bầu lên Thiên Chúa cho con. 

 
L. LE – CINCINNATI, OH. 

Cứ mỗi lần con chạy đến với Cha, cầu xin, thì được 

Cha nhậm lời. Nay con cúi đầu lạy tạ ơn Ngài vì 
những gì Ngài đã ban cho con. 

 
L. LAM – SILVER SPRING, MD. 

Kính tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha Diệp. Kết quả sinh 
thiết bướu cổ của con là bướu lành. Con mừng lắm 

Cha ơi. 
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L. NGUYEN – GERMANTOWN, MD. 
Con xin thành kính cám ơn Cha vì đã nhận lời cầu 

xin của con. Nay con đã nuốt được chứ không 

mắc nghẹn như trước, cháu của con cũng biết 
nghe và hiểu biết chút ít. Cúi xin Cha tiếp tục 

thương hai bà cháu chúng con. 
 

K.YANG & J.YANG – ALHAMBRA, CA. 
Chúng con xin cảm tạ Cha Diệp đã phù hộ cho 

con gái của con là C.Y. khỏi bệnh, mạnh khỏe, 

khí hậu ấm áp, mọi người vui vẻ, mọi sự thuận 
lợi, may mắn vào ngày cưới vừa qua. 

 
L. TRINH – GRETNA, LA. 

Thay mặt hãng bảo hiểm, con xin cảm tạ Cha đã 

giải quyết được rắc rối của chị M. là khách hàng 
của chúng con.  

 
T. LE – WESTMINSTER, CA. 

Con xin cảm tạ Hồng Ân mà Chúa đã ban cho 
chúng con qua lời cầu bầu của Cha Diệp. Toàn 

gia đình con đã tai qua nạn khỏi. Riêng em L.H.P. 

không còn ý định sai trái mà có được đức tin nơi 
Cha. 

 
J. TRINH – GERMANTOWN, MD. 

Qua lời bầu cử của Cha Trương Bửu Diệp, tôi đã 

tai qua nạn khỏi. Con xin cảm tạ ơn Cha, cám ơn 
quý vị ở Hội Trương Bửu Diệp. 

 
T. TRAN – SAN FRANCISCO, CA. 

Con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha đã cho con gái của 
con được ơn chữa lành, chồng con có việc làm 

tốt, xin Cha tiếp tục ban ơn lành cho gia đình 

con. 
 

L. VU – NEW ORLEANS, LA. 
Con trai con đã bớt bệnh ngoài da rất nhiều. Hôm 

con bị đau bụng, toát mồ hôi hột và muốn xỉu thì 

gọi Cha, và Cha đã chữa cho con. Nay con xin 
cảm tạ ơn Cha đã cứu chữa hai mẹ con con. 

 
M. HO – WASHINGTON 

Kính tạ ơn Cha đã ban cho con nhiều ơn lành.  

 
P. NGUYEN – C. NGUYEN –RIVERSIDE, CA. 

Con cầu nguyện và Cha đã cho công việc làm ăn 
của chúng con tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió. 

Chúng con xin tạ ơn Cha.  
 

 

 

Y. NGUYEN – EL MONTE, CA. 
Cảm ơn Cha đã cầu bầu cho con bán được đất. 

 

C. NGO – GARDEN GROVE, CA. 
Sau khi mổ hai đầu gối, nay con đã mạnh khỏe, 

đi lại được bình thường. Cha đã ban cho chúng 
con phép lạ, bàn ơn chữa lành để con được đi 

đứng như trước. Nay con không còn đau nhức gì 
nữa. Con xin cảm ơn Cha vô vàn.  

 

C. LUONG & K. LE – LONG BEACH, CA. 
Chúng con xin cảm tạ ơn Cha vì những ơn lành 

Cha đã ban xuống cho gia đình chúng con, để 
chu1ngc on có được cuộc sống bình an, mọi sự 

tốt lành. 

 
T. NGUYEN – WASHINGTON 

Tạ ơn Cha đã ban cho gia đình chúng con nhiều 
ơn lành. 

 
L. TRAN – FOUNTAIN VALLEY, CA. 

Cảm tạ Cha đã cho chúng con ơn như ý. 

 
N. HA – DURHAM, NC. 

Con xin cảm tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha Diệp đã cho 
mẹ của con được khỏe hơn rât nhiều. Xin Cha 

tiếp tục cầu bầu cho mẹ con. 

 
T. LE – SUHR, THỤY SỸ 

Con đã nhận được phép lạ Cha ban cho. Con tin 
chính Cha mới là người giúp con trong việc này. 

Con hết lòng tạ ơn Cha. 

 

 
 
Một bác ngồi đọc sách ‘100 Ơn Cha Diệp’ tập 4 vừa 
được phát hành nhân ngày Giỗ Cha Diệp. Hình: TBDF 

 

 

 
 

 
 

 

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

Xin  
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Ông Ngô Văn Phước – Orlando, Florida 

“Chúng Con Suốt Đời Nhớ Ơn Cha” 
 
Tôi quê ở Bạc Liêu, quận Vĩnh Lợi. Sống và lớn lên ở quê nhà, cuộc đời tôi gặp nhiều sóng gió. Cuối đời, tôi ra nước 

ngoài định cư. Hiện nay tôi đang sống ở Orlando, Florida. 
 

Tôi có đứa cháu tên N.P.T., hơn 40 tuổi, hiện ở Los Angeles, California, đang làm cho chính phủ. Năm 2016 cháu tôi 

phát hiện bị bệnh ung thư. Nghe tin báo, gia đình cháu và chúng tôi rất lo âu. Cháu tôi cũng rất buồn rầu, lo lắng cho 
số phận của mình.  

 
Vợ chồng tôi nay đã 73 tuổi. Thương và tội nghiệp cho cháu mà chẳng biết làm gì hơn là cầu nguyện với Cha Trương 

Bửu Diệp, xin Cha ban cho cháu ơn chữa lành. Thật ra chúng tôi là người Phật giáo, nhưng biết về Cha Diệp lâu rồi, vì 
từ nhà tôi đến nhà thờ Cha chỉ khoảng mấy chục phút mà thôi, nên nghe người ta nói về Cha nhiều lắm. 

 

Nhà tôi có bàn thờ Cha Diệp, tôi cúng Cha bằng nến và bông Vạn Thọ, xem Cha như ba ruột của mình, vì Cha đã ban 
cho tôi hai đặc ân. Gia đình chúng tôi được định cư bên Mỹ cũng là nhờ ơn Cha.   

 
Rồi cháu tôi được nhà thương chữa trị, cho chemo 7 lần. Lần cuối cùng cháu chemo là vào cuối tháng 1-2017. Nếu sau 

7 lần chemo mà tế bào ung thư vẫn chưa hết thì khá là nguy hiểm. Với lòng chí thành, tôi đã cầu nguyện với Cha cho 

cháu tôi được khỏi bệnh sau lần chót làm chemo. 
 

Như một phép lạ từ Cha ban cho, cháu tôi nhận được kết quả như mong muốn, là được bình phục hoàn toàn. Vào ngày 
1 tháng 3 vừa qua là ngày đầu tiên cháu tôi đi làm trở lại. Chúng tôi hết sức vui mừng. 

 

Tôi không bao giờ tin dị đoan, nhưng những điều Cha Diệp ban cho, tôi tin chỉ có Cha mới có thể làm được mà thôi. 
Bây giờ đi về Tắc Sậy thì quả là khó khăn, vì chúng tôi tuổi già sức yếu. Vợ tôi còn bị bệnh hay chóng mặt, không thể 

cúi xuống như người bình thường. May mắn thay, Văn phòng Cha đã có ở miền Nam California, ở các nước người ta 
còn bay qua được mà tạ ơn Cha, cớ gì mình chỉ bay có 4 tiếng rưỡi mà không chịu đi!  

 
 

 

 
 

 

Giữa tháng 2-2017, vợ chồng tôi làm một chuyến qua California, đến 
văn phòng Cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation lập nên, để tạ ơn 

Cha về ơn lành Cha ban cho cháu tôi, và cả cho gai đình tôi, mà chúng 
tôi chưa có dịp tạ lễ Cha.  

Hôm vào phòng cầu nguyện, được gặp Cha, tôi thấy đôi mắt Cha long 

lanh, lòng tôi bồi hồi xúc động.  
 

Xin quý anh chị em hãy tin những gì tôi kể ở đây. Với lòng bao dung 
cứu độ con người của Đức Cha Trương Bửu Diệp, Ngài sẵn lòng giúp 

cho ai quyết tâm tin nguyện nơi Cha. 

 
Vâng thưa Cha, chúng con suốt đời nhớ ơn Cha. 

 
Ngô Văn Phước  

Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

Hình bên: Ông Ngô Văn Phước đang giúp người vợ mang giày vì bà 
không thể cúi người xuống. Hình chụp trước Phòng cầu nguyện Cha 
Diệp, văn phòng TBDF. 
Hình: Thu Hương. 
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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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Hướng dẫn sử dụng App TBDF 

Phần 1: Hướng dẫn cách download và install App TBDF 
 
 

Nếu trên Iphone không có 
icon ‘app store’, quý khách 
tìm icon App Store bằng cách 
dùng ngón tay lật màn hình 
sang phải, sẽ thấy xuất hiện ô 
‘Search’ như hình bên cạnh. 
 
Trong ô này gõ vào chữ ‘App 
Store’ và tìm. Icon App store 
sẽ xuất hiện, click vào icon để 
install ‘app store’. 
 
 

 

 

Sau khi cài đặt ‘app 
store’, icon này sẽ xuất 
hiện trên màn hình. 

 

Download cho IOS: 
 
-Vào ‘app store’ 
-Trong ‘Search’ tìm ‘TBDF’ 
-Nhấn vào để install 
 

Download cho Android: 
 
-Vào ‘Google Play’, chọn ‘APPS’ 
-Trong ‘Search’ tìm ‘TBDF’ app 
-Nhấn vào để install 

   

 

 

Kỳ sau: 

Hướng dẫn sử dụng tổng quát 

App TBDF. 
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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.tbdf.org 
 

 
 

 

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

Youtube, Twitter, Facebook (Truong Buu Diep Foundation), Google 
Plus, và website: www.tbdf.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 10 giờ sáng đến 7 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 liên lạc Ban Biên Tập qua 
số phone: (714) 537 8159 hoặc Email: info@truongbuudiep.org 

 

THÔNG TIN CẦN THIẾT 

http://www.tbdf.org/
http://www.tbdf.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/

