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Cô Nguyễn Ngọc Trân và bà Du Thị Thanh Lan – Lansing, Michigan 

“Chuyện Nhỏ Chuyện Lớn Gì Gia Đình Tôi Cũng Kiếm Cha” 
 

 

Mẹ tôi bị bệnh hở van tim cách đây 7 năm. Trước đây bệnh nhẹ, 

nhưng đến năm 2016 thì mẹ tôi thường bị mệt, lên lầu xuống lầu 
rất khó khăn. Khi đi khám lại, bác sỹ nói lỗ hở lớn ra, nên máu 

không bơm lên não kịp, cần phải phẫu thuật để tránh bị tai biến. 
Tôi rất lo lắng, nên đã cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. 

 

Mẹ tôi được phẫu thuật vào tháng 5-2016. Ca mổ được nhận định 
là thành công. Do thân nhân không được ở lại trong nhà thương, 

nên tôi phải về nhà. Nhưng đêm đó tôi gọi phone vào nhà thương 
hỏi thăm thì được nghe báo rằng tim của mẹ tôi bị chảy máu 

không ngưng, tình trạng này dễ dẫn đến nguy cơ tử vong. 
 
(Xem tiếp trang 8) 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 
Trương Bửu Diệp Foundation®, viết tắt là TBDF, nhận được các câu hỏi 

thường gặp của quý khách ở khắp nơi khi đến với Hội lần đầu tiên. Chúng tôi 

xin trả lời chung như sau: 
  

TBDF là mộ t Hộ i Vô Vị Lợi (Non-Profit) hoạt động theo luật pháp của Hoa Kỳ 
theo quy chế 501(c)(3), không trực thuộc giáo xứ hay giáo phận. Hội do người 

dân tự nguyện lậ p ra với mục đích tạ ơn và vinh danh Cha Trương Bử u Diệp, vị 
Linh Mục của Việt Nam đã hy sinh mạng sôńg củ a miǹh để cứu người dân vô 

tội. Sau khi tử nạn, Cha lại rất linh thiêng cứu giúp biêt́ bao người đến cầu xin 

với Cha, không phân biệt tôn giáo, giới tińh, tuổ i tác, sắc tộc… 
  

Ai yêu mến Cha Diệp cũng mong ước Cha sớm đượ c phong Thánh theo thủ tục 
của Giáo Hội Công Giáo La Mã. Được Phong Thánh, Cha Diệp se ̃đượ c nhiều 

người biêt́ đêń, nhiều người se ̃đượ c ơn Cha hơn.  

 
Là người dân sống trong một đất nước mà Chính Phủ luôn lắng nghe tiếng nói 

của người dân, cách đóng góp của TBDF vào tiêń triǹh tuyên Thańh cho Cha 
Diệp là sử  dụng quyền công dân củ a mình để gửi các Thư Thỉnh Nguyện đến 

chińh phủ  qua chương triǹh We The People – Your Voice In Our 

Government. Đây là chương triǹh hỗ trợ đặc biệt cho những vấn đề mà nhiều 
người quan tâm.  

 
(Xem tiếp trang 2) 
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THÔNG CÁO BÁO CHÍ (tiếp theo) 

 

Ngoài ra, để vinh danh Cha Trương Bửu Diệp và giúp nhiều người biết đến Cha hơn, Hội cũng kêu gọi những ai được 

ơn Cha kể lại câu chuyện của mình để làm chứng cho sự linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp. Các câu chuyện này 
không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với Cha 

Trương Bửu Diệp. Chúng tôi tin rằng những câu chuyện về Ơn Lành Cha Diệp se ̃đem đêń niềm tin, hy vọ ng và sự 
bình an cho những ai đang cần đêń.  

 

Tóm lại, mục đích của Hội TBDF là vinh danh Cha Trương Bửu Diệp qua việc: 

1) Kêu gọi ký Thỉnh Nguyện Thư xin Phong Thánh qua chương trình We The People. 

2) Ghi nhận và phổ biến những câu chuyện ơn lành nhờ lời chuyển cầu của Cha.  

3) Xây dựng Làng Cha Diệp® cho người già neo đơn có nơi ăn, ở, và sinh hoạt lành mạnh miễn phí.  

 
Đối với TBDF, Cha không chỉ là một Vị Thánh mà còn là một anh hùng của người Việt Nam. Vì thế để tránh những ngộ 

nhận có thể ảnh hưởng đến thanh danh Cha, từ ngày thành lập đến nay, TBDF chủ trương không gây quỹ hay quyên 
góp trong cộng đồng. Thay vào đó, Hội mời gọi các doanh nghiệp, và tất cả mọi người thọ ơn Cha cùng chung sức, 

chung lòng duy trì và phát triển tinh thần Cha Trương Bửu Diệp cho thế hệ bây giờ và mai sau. 
 
Trương Bửu Diệp Foundation ®    

 Nguyễn, Danny & Hà, Kim Sương – Riverside, CA. 

“Cha Không Bỏ Rơi Những Lời 

Cầu Xin Cần Kíp” 
 

Tôi biết Cha Trương Bửu Diệp qua những lời cảm tạ của 
người nhận được ơn lành Cha rồi đăng lên báo chí tiếng Việt 

ở Mỹ. Tháng 9 năm 2016, chị ruột tôi bị mất job, chị rất lo 
âu. Thấy vậy tôi cầu nguyện Cha cho chị, bản thân chị cũng 

cầu nguyện. Trong vòng 3 tháng, chị tôi nhận được một job 

mới, tốt hơn job cũ mà chị bị mất. Chị tin đây là ơn lành Cha 
ban cho chị.  

 
Vợ tôi thi bằng nails, tôi cũng cầu nguyện cho cô ấy. Vợ tôi 

đã lấy được bằng nails rồi. Giấy tờ của chúng tôi trục trặc 

hoài. Vậy mà cứ mỗi lần cầu nguyện xong, thủ tục từng 
bước được giải quyết suôn sẻ. Vợ tôi là người ngoại đạo, 

nhưng qua ơn lành chúng tôi nhận được, bây giờ cô ấy rất 
tin là Cha Diệp linh thiêng.  

 
Mỗi lần lái xe tôi hay buồn ngủ. Trên xe tôi có hình Cha, tôi 

cầu nguyện, và tránh được rất nhiều vụ tai nạn có thể xảy 

ra. Tôi không tin dị đoan. Tôi chỉ có đức tin. Với tôi, niềm tin 
là quan trọng nhất. Tôi tin cầu nguyện với Cha những 

chuyện cấp bách, cần kíp, Cha không nề hà, không bỏ rơi ai. 
 

Anita Phùng (Ghi theo lời nhân chứng) 
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Phan, Ngọc Châu – Westminster, CA. 

“Đền Cha Diệp Là ‘Mái Nhà Chung’ Cho Mọi Người”  
 
Năm 2014, tôi có được lời mời sang Mỹ để biểu diễn, nhưng cả hai lần đi phỏng 

vấn lấy visa đều không được chấp thuận. Lý do cả gia đình tôi đã định cư tại Mỹ, 

chỉ còn tôi ở Việt Nam, và tôi lại đang chờ giấy tờ bảo lãnh. 
 

Đến lần thứ ba thì tôi cảm thấy rất nản. Lúc đó bất chợt tôi gặp người bác trong 
gia đình, vừa tổ chức chuyến hành hương về Tắc Sậy thăm Cha Diệp, có tặng cho 

tôi tấm hình Cha Diệp và khuyên: “Con cứ tin Cha và cầu nguyện đi. Bác tin là 
con sẽ được.” Mặt sau tấm hình có kinh xin ơn với tôi tớ Chúa là Cha Phanxico 

Trương Bửu Diệp. Tôi đọc kinh hàng đêm và cầu nguyện với Cha liên tục. Tôi kẹp 

hình Cha vào bộ hồ sơ. Đến ngày phỏng vấn, khi nhân viên lãnh sự mở hồ sơ của 
tôi ra thấy hình Cha thì hỏi. Tôi nói với họ:” Đây là người tôi rất tin.” Họ không 

nói gì, chỉ cười và cấp visa cho tôi. Thật sự đây là ơn lớn mà tôi đã nhận được từ 
Cha Diệp. Bạn bè, đồng nghiệp không ai tin cả. Sau lần đó, hồ sơ bảo lãnh của tôi 

cũng đã đến ngày, và nay tôi đã định cư tại Hoa Kỳ. 

 
Bắt đầu cuộc sống mới tại Mỹ, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Với nghề ca sỹ như tôi, 

ở đây chỉ có show cuối tuần thôi, nhưng không phải tuần nào cũng có, mà tôi thì 
không muốn dựa vào gia đình hoài. Trong lúc gặp khó khăn, tôi lại được một 

người bạn đưa đến văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid, thành phố Garden 
Grove. Tôi xin Cha và thật tuyệt vời, tôi đã có được công việc ở Đài Truyền Hình, 

và hát cho Trung Tâm Đỗ Thanh. 

 
Những lúc có yêu cầu, tôi cũng hát thiện nguyện ở chùa, trong nhà thờ. Thật sự 

tôi tin một điều tôn giáo nào cũng vậy, luôn hướng con người đến cuộc sống đạo 
đức, không tu nào bằng tu tâm. Trong những lúc khó khăn, vướng mắc tận cùng 

đau buồn tôi đều chạy đến Cha để tâm sự, tôi xem văn phòng Cha Diệp như là 

ngôi nhà thứ hai của mình. Theo tôi, không chỉ riêng tôi mà những người con Việt 
Nam ở Mỹ đã nhận được ơn lành khi ngay trên đất nước Hoa Kỳ mà có được mái 

nhà chung là đền Cha Diệp để có thể lui tới thăm viếng và cầu nguyện với Cha. 
Với tôi, bất kỳ lúc nào có thể là tôi lại chạy đến tâm sự với Cha. Mỗi ngày mở mắt 

ra thấy mình khỏe mạnh, hàng ngày công việc suôn sẻ, có nghĩa là mình đã nhận 

được ơn lành rồi.  
  

Qua câu chuyện của mình, tôi khuyên mọi người hãy tin và chạy đến nhờ Cha 
giúp đỡ những khi gặp khó khăn trong cuộc sống, chắc chắn Cha sẽ ban ơn lành. 

Chúng ta phải luôn chấp nhận thế nào là đủ, và thế nào là không đủ. Đôi khi 
trong bước đường cùng nhưng vẫn luôn có tia sáng nho nhỏ, đó cũng là một 

cách, một lời gợi ý để chúng ta đi theo. Chung quanh ta có nhiều người khuyết 

tật mà họ còn làm được nhiều điều tuyệt vời hơn chúng ta, thì nếu Chúa đã cho 
chúng ta sức khỏe, có bàn tay, trí óc để làm việc thì ở đâu chúng ta cũng phải 

làm thôi. Những khi cùng đường tắc lối, hãy xin Cha mở rộng suy nghĩ, cho mình 
lối đi, hướng mở, chứ đừng xin Cha cho ‘kết quả’. 

 

Tôi xin cám ơn những anh chị em tại ‘mái nhà chung’ Trương Bửu Diệp 
Foundation đã cho tôi có cơ hội chia sẻ ơn lành đã nhận được. Cầu mong ơn lành 

của Cha sẽ đến với mọi người để sống trong Hồng Ân Thiên Chúa.  
 

Thu Hương (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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L.P. DINH – LAKE PARK, FL. 

T.M.Thanh mắc bệnh ung thư hạch và được ghép 

tủy, xin Cha ban cho ơn chữa lành; T.T.Teresa có 
bệnh về da ở hai bàn tay, hay buồn phiền lo lắng, 

xin Cha ban cho ơn chữa lành và được bình an trong 
tâm hồn, luôn học giỏi; xin cho căn nhà ở Việt Nam 

có người thuê; xin cho người bạn con là N.N.A. ở 
Việt Nam không bị ung thư. Lạy Cha, những lúc đau 

khổ này con chỉ biết phó thác, nhờ Cha cầu bầu lên 

Thiên Chúa. Con xin cảm tạ Cha. 
 

K. NGUYEN – AMHERST, OH. 
Con gái con bị trầm cảm, thay đổi tính tình, ngang 

bướng, xin Cha cứu cháu giúp con. Chồng con thì bị 

bướu mỡ, cứu tái đi tái lại hoài, chữa mãi không 
khỏi, xin Cha ban cho chồng con ơn chữa lành, cũng 

như giúp con hết bị dị ứng trên tay. Cầu xin Cha ban 
phước lành cho gia đình con được ổn định, bình an, 

vui vẻ nơi làm việc. 
 

Q. DO – BEAVERTON, OR. 

Xin Mẹ Maria, các Thánh, cùng Cha Trương Bửu Diệp 
cầu bầu cùng Thiên Chúa thương đoái ban cho các 

cháu của gia đình con, xin chữa lành chứng ‘rối loạn 
tuần hoàn não, châm phát triển” của các cháu: 

N.M.P., N.B.P., N.G.P. để các cháu sớm được bình 

phục như những đứa trẻ bình thường khác.  
 

D. NGUYEN – MOUNT AIRY, NC. 
Xin Cha Trương Bửu Diệp ban cho con B.M.N. bỏ 

được những điều xấu, ngoan ngoãn, chịu khó học 

hành, xin được việc làm để lo cho bản thân. N. năm 
nay đã 33 tuỗi rồi mà vẫn chưa ra đại học. Xin cho 

gia đình con bình an, mạnh khỏe. 
 

MẸ BÉ A.TRAN – WICHITA, KS. 
Con của con 7 tuổi, mắc bệnh Dystonia (loạn trương 

lực cơ), cơ bắp bị co rút, bé đang đi học nhưng tay 

chân cong nên viết rất khó. Bác sỹ nói cháu phải mổ 
trên đầu. Xin Cha cầu bầu cho con con được tai qua 

nạn khỏi, không bị giải phẫu, tay chân lành lặn, hết 
co quắp, viết chữ được bình thường, đi đứng vững 

vàng. Con xin cám ơn Cha. 

 
K. NGUYEN – HAVERHILL, MA. 

Xin Cha cầu giúp cho con xin được việc làm, và khỏe 
mạnh. Con tạ ơn Cha. 
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L. PHAM – COLLEGE STATION, TX. 
Xin Cha cầu cùng Chúa cứu mạng sống của cháu bé 

tên E.B.Q, cháu mới 3 tuổi rưỡi, mang bệnh từ khi 
lọt lòng mẹ; xin cho ông S.V.N vượt qua được bệnh 

hiểm nghèo khó qua khỏi; xin cho anh P.H.S. ổn 
định tinh thần, sống tốt đời đẹp đạo; xin cho con 

trai là linh mục L.M.P. được ơn bền đỗ, biết phân 

biệt người lành, kẻ dữ, để chu toàn là một vị chủ 
chăn. Con xin cảm tạ Cha. 

  
Q. TRAN – ST LOUIS, MO. 

Lạy Chúa Ba Ngôi, lạy Đức Mẹ và Thánh cả Giu-se, 

lạy Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, xin thương xót 
cho Phê-rô được mọi sự bình an, và được như ý, 

sống đẹp lòng Chúa. 
 

P. VU – RANCHO CORDOVA, CA. 
Kính xin Cha ban cho gia đình con biết dìu dắt trong 

lòng kính mến Chúa và yêu tha nhân, cho các con 

con đều có việc làm, cho các cháu học hành giỏi 
giang, ngoan ngoãn, biết yêu thương nhau và vâng 

lời ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo. Con xin tạ ơn Cha. 
 

T. NGUYEN – KENNEWICK, WA. 

Cầu xin Cha cho chồng và  con của con là L. vượt 
qua mọi gian nan, đau khổ, và tinh thần được bình 

an, nhất là L. từ bỏ được bạn bè xấu, và từ bỏ được 
mọi sự cám dỗ của ma túy. Con xin cám ơn Cha. 

 
A.T. TRAN – MONTEREY PARK, CA. 

Con xin cầu nguyện cho linh hồn M.K.K. được Chúa 

thương đem lên nước Thiên Đàng. Con xin cảm ơn 
Cha Trương Bửu Diệp. 

 
L. NGUYEN & A. LINDA – PITTSBURGH, PA. 

Kính chào Cha, Cha ơi, con xin Cha cầu bầu cùng 

Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giu-se cho gia đình chúng 
con mọi sự bình an trong công việc làm ăn, có 

khách để làm, và cho vợ con khỏe mạnh, không còn 
lo âu, buồn phiền, nhất là cho chúng con được vững 

lòng trông cậy vào Chúa. 

 
H. DUONG – COLCHESTER, VT. 

Xin Cha thương cứu giúp con qua khỏi cơn hoạn nạn 
này, xin Cha ổn định cuộc sống và nhà cửa của 

chúng con, xin Cha che chở cho chúng con qua khỏi 
mọi sự dữ. Kính cảm tạ 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 
 
V. NGUYEN – HOUSTON, TX. 

Xin Cha cầu bầu cho gia đình và các con của con 

gặp mọi điều lành trong công việc cũng như trong 
học tập, xin cho mọi bệnh tật tan biến, cho chúng 

con luôn vững bền đối với Chúa, Cha, và Mẹ Maria.  
 

D & T – SUISIN CITY, CA. 

Xin cho chúng con được ơn như ý, cho công ăn việc 
làm được thuận lợi, bình an, cho 2 người chú, một 

người dì bỏ được cờ bạc, cho đứa em mới mổ đầu 
sớm bình phục và được bình thường như trước. 

 
N.P. PHAM – GREER, SC. 

Ba của con là P.P.L. bị ung thư phổi giai đoạn cuối, 

xin Cha cho ba con được khỏe mạnh, thoát khỏi 
căn bệnh hiểm nghèo này. Xin cho con bán được 

căn nhà ở Florida, cho vợ con là P.T.N khỏe mạnh, 
hết bệnh tật, cho hai con gái của con khỏe mạnh, 

học giỏi, biết vâng lời.  

 
T. LU – PARIS, PHÁP 

Xin Cha ban phép lành cho mẹ con được nhẹ nhàng 
thân thể trong lúc sống cũng như ngày ra đi, xin 

Cha giúp cho chồng con tránh được mọi lầm lỗi, về 
sống lại với con, xin cho con cái của con được yên 

lành, may mắn. 

 
C. PHAM – LAWNDALE, CA. 

Xin Cha dìu dắt H., J. Tran trên con đường học vấn 
để chúng trở nên những đứa con ngoan trong gia 

đình, là công dân tốt ngoài xã hội, tránh xa được 

những thói hư tật xấu của tuổi trẻ, xin Cha ban cho 
ba mẹ, chi em và mọi người trong gia đình con 

được mạnh khỏe, bình an. 
 

Y. NGUYEN – CHANTILLY, VA. 

Con cầu khẩn xin Cha cầu bầu cùng Chúa giúp cho 
P.N được sớm lành bệnh, bình an, tai qua nạn khỏi. 

Xin Cha giúp cho gia đình con vượt qua được 
những khó khăn hiện nay. Con xin cảm tạ Cha. 

 
K. LEING – LEWISVILLE, TX. 

Xin Cha Diệp luôn ở bên chúng con, che chở, giúp 

đỡ, bảo vệ cho gia đình chúng con luôn được bình 
an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin cho con hết bị tê 

tay, bớt đau đầu gối, cho chồng con có sức khỏe để 
làm việc, cho con trai J. sớm kiếm được công việc 

gần nhà. Con xin cám ơn Cha. 

 

XIN KHẤN 
 

T. PHAM – GLENDALE, CA. 
Cầu xin Cha che chở cho N.B.L.M. (26 tuổi) vượt 

qua được cơn trầm cảm, học hành tới nơi tới chốn 

tại Mỹ; cho con là T. và A.N. được khỏe mạnh. Con 
tạ ơn Cha. 

 
T. TON – W. COVINA, CA. 

Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho vợ chồng 
con và anh rể con hết bệnh để không bị mổ, cho 

con trai của con chịu đi lễ, giữ đạo sốt sắng, cho 

mọi người thân yêu trong gia đinh con có sức khỏe 
dồi dào phần hồn cũng như phần xác. 

 
T. TRAN – GRAND RAPIDS, MI. 

Con gái con là L.N. bỏ nhà đi mấy hôm nay, chúng 

con không liên lạc được. Gia đình chúng con lo lắng 
lắm, chỉ biết gọi phone qua văn phòng Cha để xin 

Cha cứu giúp, cho con gái con mọi sự bình an, và 
xin Cha soi sáng cho cháu biết đường trở về nhà, 

ngoan ngoãn trở lại. Con lạy tạ ơn Cha. 
  

N & B. GIANG – CHARLOTTE, NC. 

Thưa Cha, chúng con cưới nhau đã 13 năm nay rồi 
mà vẫn chưa có con. Chúng con ước nguyện có 

được mái ấm gia đình nhỏ với tiếng cười trẻ thơ mà 
sao khó quá Cha ơi. Cầu xin Cha giúp cho vợ chồng 

con sớm có được 2 đứa con Cha nhé.  

 
L. VU – EL MONTE, CA. 

Cha ơi, vợ con bị cancer, xin Cha chữa lành cho vợ 
con. Con tạ ơn Cha. 

 

T. NGUYEN – STANTON, CA. 
Con xin Cha chuyển lời cầu xin lên với Chúa ban cho 

con tìm được công việc làm mới, cho gia đình con 
được bình an hạnh phúc. Con tạ ơn Cha. 

 
T. NGUYEN – DALLAS, TX. 

Xin Cha thương cầu bầu cùng Chúa cho ba con được 

chữa lành bệnh tật, không còn những cơn đau đớn 
hoành hành, xin cho ba con được đi lại bình thường, 

hết bị thấp khớp, và cho ca mổ mắt sắp tới được 
thành công tốt đẹp. Con cũng cầu xin Cha ban cho 

mẹ con được chữa lành những bệnh tật đang mang 

trong người, cho con được hồn an xác mạnh, cho 
con có sức khỏe để nuôi nấng con cái, và cho công 

việc làm ăn của con được mọi sự tốt đẹp. 
 

 

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                        Số 55 – APRIL 15, 2017 
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A.GASTON – HUNTERSVILLE, NC. 

Con cám ơn Cha Trương Bửu Diệp phò hộ cho con 
khỏe mạnh, sức khỏe tốt. 

 
K. NGUYEN - AMHERST, OH. 

Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho 
con trai của con được nhận vào trường đại học 

mà cháu mong ước. 

 
S. NGUYEN – DUDLEY, MA. 

Thưa Cha, tính đến thời điểm hiện tại, Cha đã ban 
cho con rất nhiều ơn lành mà con không thể kể 

hết ở đây, con chỉ biết cảm tạ Cha thật nhiều. Xin 

Cha tiếp thêm sức mạnh cho con để con vượt qua 
được thử thách, khó khăn mà con đang trải gua 

hàng ngày. Con xin cảm tạ Cha thật nhiều. 
 

H. NGUYEN – LINCOLN, NE. 
Chúng con cảm tạ Cha vì những lời cầu nguyện 

của Cha cầu xin cho chúng con. 

 
D. TA – HONOLULU, HI. 

Con xin cám ơn Chúa, cám ơn Cha Diệp đã độ cho 
vợ chồng con trai của con được đoàn tụ, vui vẻ. 

Xin Chúa, xin Cha tiếp tục ban phép nhiệm màu 

cho gia đình con luôn được hạnh phúc, và những 
lời cầu xin của con đều được toại nguyện. Xin 

chứng nơi đây tấm lòng của con. 
 

T. NGUYEN – DENVER, CO. 
Tạ ơn Cha và cộng đoàn đã cầu cùng Chúa cho 

anh L. của con vượt qua được cơn nguy hiểm. 

 
T.T. LE – WHEAT RIDGE, CO. 

Thưa Cha, nhờ ơn Cha, con đã được lành bệnh. 
Xin cộng đoàn giúp lời tạ ơn Cha cho con.  

 

N. NGUYEN – BATON ROUGE, LA. 
Tạ ơn Cha, con rể con đã xin được về gần nhà. 

 
L. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 

Cảm tạ Cha đã cho con sự nhẫn nhịn, cho con 

gặp may mắn với công việc mới. Xin Cha tiếp tục 
cho con đủ nghị lực để tự lo cho bản thân và giúp 

đỡ mọi người xung quanh.  
 

L. LE – LA PUENTE, CA. 
Con xin cảm tạ Cha đã cho ba mẹ con là L.M.Đ và 

N.T.L. thi đậu quốc tịch.  

 

 
 

Q. NGUYEN – ABUQUERQUE, NM. 
Con gái con đã bán được nhà, đồng thời con rể con 

cũng đã xin được việc làm. Con xin muôn vàn tạ ơn 
Cha đã cầu bầu cho chúng con. 

 

V. NGUYEN – DORCHESTER, MA. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con sắp được làm 

mẹ. Con đang làm nails, xin Cha cầu bầu cho mẹ 
con con được mạnh khỏe, bình an cho đến ngày 

con con chào đời, cho vợ chồng con đừng lục đục 

nữa, và cho công ăn việc làm của chúng con được 
ổn định.  

 
V. NGUYEN – DENVER, CO. 

Thưa Cha, sau những lời khấn với Cha, con gái con 
nay đã mang thai sắp sanh, con rể con cũng đã bớt 

uống rượu và cuộc sống cũng khá hơn lên. Con xin 

cảm tạ ơn Cha. 
 

B. NGO – ESCONDIDO, CA. 
Cha luôn luôn là bác sỹ trong tâm hồn của con và 

che chở cho các con của con. Kính cảm tạ ơn Cha. 

 
T. NGUYEN – SAINT SIMONS, GA. 

Con cầu nguyện với Cha, và đã nhận được nhiều 
điều như ý. Con rất cám ơn Cha. 

 
T. NGUYEN – MEMPHIS, TN. 

Cha ơi, con đã thi đậu được lý thuyết bằng nails 

rồi. Con mừng lắm Cha ơi, con cám ơn Cha nhiều! 
 

H. NGUYEN – HOBBS, NM. 
Thưa Cha, con đã tìm được vật đã mất, chúng con 

bình an trong lúc đi đường, vé phạt lái xe (ticket) 

hai lần đều được xóa. Tất cả là nhờ ơn Cha. Chúng 
con xin cảm tạ ơn Cha thật nhiều.  

 
H. DINH – SALT LAKE CITY, UT. 

Xe của chị con đã được sửa chữa và hoạt động 

bình thường, em P. được người giúp cho có công 
ăn việc làm ổn định, và nhiều lời khấn nguyện khác 

của con đều được Cha chuyển cầu. Con xin cám ơn 
Cha. 

 
C. DO & G. NGUYEN – HOUSTON, TX 

Chúng con xin cảm ơn Cha đã cứu giúp và che chở 

cho con vượt qua căn bệnh ung thư phổi. Chúng 
con xin dâng lời cảm tạ. 
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Xin  CẢM TẠ 
 

CẢM TẠ 
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Tú Phạm – Georgia 

“Tôi Tin Tuyệt Đối Vào Cha Diệp” 
 

Hôm nay, khi mà vừa nhận được ơn lành Cha Trương 

Bửu Diệp, tôi gọi ngay phone về văn phòng Cha ở 

California để kể lại câu chuyện của tôi. 
 

Ngày hôm nay, tôi để quên folder ở trường, trong đó có 
rất nhiều tài liệu quan trọng về bài thi. Tôi về nhà buồn 

ngủ quá nên nằm ra giường, rồi bỗng giật mình nhớ ra là 

để quên trên trường. Tôi gọi cho bạn bè thì chẳng ai 
thấy cái folder của tôi.  

 
Trong xe của tôi luôn có hình Cha Diệp. Tôi liền lên xe 

tới trường, tay vừa cầm hình Cha, rồi đọc kinh, xong cầu 

nguyện với Cha. Tôi nói: “Cha ơi, Cha ơi, Cha giúp con, 
con mà mất tài liệu đó thì con chết ngay. Tuần sau con 

thi nữa mà mất tài liệu học tập thế thì làm sao con thi 
đây Cha ơi.” 

 
Tôi tới trường, vô parking lot xong tay vẫn cầm hình Cha 

đi từ từ. Lòng nhủ thầm xin Cha dẫn đường con đi nhé, 

có thể con để quên ở đâu đó mà bây giờ con không còn 
nhớ gì cả. Vậy mà Cha đã dẫn tôi đến đúng ngay chỗ tôi 

để quên. Theo quy định của trường, sau 6 giờ chiều là 
mọi thứ được clean up hết. Thật ngạc nhiên là trong 

ngôi trường University of Georgia lớn như vậy, tập tài 

liệu để quên 5 tiếng đồng hồ mà không có ai đụng vào 
cả. Tôi đã bật khóc lên vì mừng. Rõ ràng đây là ơn lành 

của Cha Diệp. 
 
 Tôi muốn trở thành thày giáo dạy Toán. Trong quá trình học, có một môn rất khó, phải pass môn này thì tôi mới vô 

được ngành Toán. Tôi đã cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp để Cha ban cho tôi trí thông minh sáng suốt. Test 

thứ nhất tôi được điểm rất cao. Test thứ hai tôi làm không được giỏi lắm, nên tôi đã nói với Cha: “Cha ơi, Cha 
thương giúp con cho con được điểm A, 91 hay 90 điểm cũng được. Khi ông giáo sư chấm bài thi đó, ông ấy cho 

điểm A, dù tôi làm bài không hết. 
 

Dù theo đạo Thiên Chúa nhưng từ trước đến nay tôi chỉ tin vào Chúa, Đức Mẹ. Tình cờ cách đây một năm, cô của 
tôi ở California biết tôi gặp khó khăn, nói tôi hãy cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Tôi lên Youtube, xem hết 

các chương trình Ơn Cha Diệp của Trương Bửu Diệp Foundation, xem không xót những ơn lành mà Cha đã ban cho 

mọi người. Sau đó tôi bắt đầu cầu nguyện với Cha. Ôi Trời, Cha đã cho tôi nhiều ơn lành lắm.  
 

Cách đây vài tháng tôi đã có dịp sang California và đến văn phòng Cha Diệp. Lần đó tôi chỉ ở được đúng 2 ngày. 
Lần đó trước khi đi, tôi có gặp một chị người Trung Hoa, theo đạo Phật, nói được tiếng Việt và rất tin Cha Diệp. Chị 

tặng tôi tấm hình Cha Diệp. Tôi cầu nguyện với Cha Diệp rất nhiều và cũng được rất nhiều ơn. Chuyện nhỏ, chuyện 

lớn gì, tôi xin với Cha thì đều được, chẳng giấy bút nào viết hết ơn lành Cha ban cho tôi đâu. 
 

Bây giờ, tôi tin tuyệt đối vào Cha Trương Bửu Diệp. 
 

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

Anh Tú Phạm. Hình do nhân chứng cung cấp.. 
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“Chuyện Nhỏ Chuyện Lớn Gì Gia Đình Tôi Cũng Kiếm Cha” 
(Tiếp theo trang 1) 

      Nếu máu cứ chảy như thế thì mẹ tôi sẽ phải mổ lại, và các bác sỹ cũng đã sẵn sàng để mổ lại cho 

mẹ tôi. Nhưng sau ca mổ đầu tiên, mẹ tôi yếu lắm, nếu phải mổ lần thứ hai chắc chắn tỷ lệ thành công 
sẽ thấp hơn. Nghe vậy tôi sợ quá. Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ mà cầu nguyện với Cha liên tục.  

 
Sáng sớm hôm sau, khi gọi vào nhà thương thì họ nói đêm qua, sau khi báo tin với người nhà thì 

khoảng 1 tiếng sau máu ngừng chảy, và vì thế mẹ tôi không bị mổ lại lần hai nữa, mà chỉ chờ thời gian 

hồi phục mà thôi. 
 

   Mẹ tôi hồi phục rất nhanh. Chỉ hơn một tháng sau khi mổ tim, mẹ tôi đã có thể làm hết tất cả những 

công việc bình thường. Tôi tin là ngay lúc mẹ tôi trong cơn nguy kịch, tôi đã cầu nguyện với Cha và được 
Cha nhậm lời chuyển cầu lên Đấng Tối Cao cho mẹ tôi. Tôi có nói với Cha: “Cha ơi, hiện tại con không biết 

phải làm sao, con chỉ trông mong phép màu Cha ban cho mẹ con mà thôi.” Lúc đó, trong lòng tôi tin chắc 
Cha sẽ nhậm lời tôi, vì đức tin của tôi mạnh mẽ lắm, tôi rất tin vào những gì Cha Diệp đã làm. Khi cầu 

nguyện với Cha, tôi trải lòng, tôi không dấu gì cả, vì nếu tôi không nói hết thì Cha sẽ không biết tôi muốn 

gì. Tôi cứ cầu nguyện hoài, cho đến khi thấy lòng bình an thì ngưng. Nhưng sau đó lại sợ Cha không nhớ 
mình đang cầu gì, nên tôi lại cầu tiếp.  

 
Tôi chỉ mới theo đạo Công giáo 4 năm nay thôi, nhưng đã biết về Cha Diệp lâu rồi. Biết vậy thôi, chứ tôi 

chưa tìm hiểu kỹ về những phép lạ mà Cha đã làm. Sau khi theo đạo, tôi được nghe nhiều về Cha hơn. Mẹ 

tôi thường xuyên nhận được thơ từ văn phòng TBDF, cũng như báo Ơn lành trong đó có nhiều người kể về 
câu chuyện ơn lành mà họ nhận được. Qua đó, tôi thấy nhiều người được ơn Cha Diệp quá, giống như ơn 

lành mà mẹ tôi nhận được.  
 

Bà Du, Thị Thanh Lan: Tôi biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt Nam, nhưng chưa tin nhiều. Khi qua Mỹ, thấy 
rất nhiều người được ơn Cha kể lại họ đã được Cha cứu giúp như thế nào, lúc đó tôi mới tin nhiều. 

 

Trong cuộc sống đôi khi không dễ dàng, thuận lợi như mình mong muốn. Con gái sanh, tôi cũng cầu 
nguyện với Cha cho con được ‘mẹ tròn, con vuông’. Cháu sanh mau lắm. Còn đứa con thứ hai thi quốc tịch 

hai lần đều rớt, lần sau lúc cháu đang thi thì tôi cầu nguyện, kết quả cháu đậu quốc tịch rồi.   
 

Chuyện nhỏ chuyện lớn gì gia đình tôi cũng kiếm Cha. Chuyện lớn Cha cho đã dành, chuyện nhỏ Cha cũng 

giúp. Ví du lúc mất một món đồ, tìm hoài không được, đến khi cầu nguyện với Cha, rồi trở lại những chỗ đã 
tìm thì thấy vật bị mất. 
 

 

Nhiều người nói với tôi rằng nếu không có điều kiện về Việt Nam, xuống Tắc Sậy để cảm tạ 

Cha thì có thể bay sang California, đến đền thờ Cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation lập 
nên. Vì thế, mục đích của gia đình tôi trong chuyến đi lần này là đến đền Cha Diệp để tạ ơn 

Cha. Lúc nãy được gặp mặt Cha, sờ vào tượng Cha mà tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài, xúc 
động quá.  

 

Tôi luôn mong Cha giúp đỡ tất cả mọi người, vì nan đề của họ cũng giống của mình thôi, cùng 
cực lắm mới chạy đến cầu xin Cha mà. Nhiều người xin mà chưa được thì nghĩ rằng Cha không 

linh thiêng. Thật ra mình phải thật kiên nhẫn, đừng nên giao động. 
 

Quỳnh Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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Hướng dẫn sử dụng App TBDF (Phần 2) 

(Xem hướng dẫn cách download và install App TBDF trên số báo 54, phát hành ngày 1 tháng 4, 2017) 

 

 

 

 

Sau khi download từ 

App Store hoặc Google 
Play, nếu sử dụng 

Galaxy Phone, quý vị sẽ 
thấy App TBDF xuất 

hiện trên phone của 

mình. 
 

Nhấn vào App TBDF quý 
khách sẽ thấy trang đầu 

tiên là thông báo mới 
nhất của Hội. Ở góc 

trên bên trái có 3 gạch 

trắng, nhấn vào đây để 
xem dach sách các 

chương trình của App.  
 
 

  

Góc trên bên phải là chữ 
Login, nhấn vào đây để 

ghi danh nếu đây là lần 

đầu tiên quý khách vào 
App TBDF, hoặc Sign in 

nếu quý khách đã ghi 
danh từ trước. 
 

 

Để trở lại trang đầu tiên, quý khách nhấn vào 3 gạch trắng 

trện cùng bên trái, trên màn hình sẽ xuất hiện các danh 
sách của App TBDF. 

 
 

Ngoài ra quý khách ở xa muốn viếng thăm văn phòng và 
nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp nhưng chưa có điều 

kiện đến trực tiếp, vẫn có thể tìm hiểu qua chương trình 

Virtual Tour. Tại đây, quý khách sẽ được chứng kiến văn 
phòng Cha từ trong ra ngoài, y như mình đang ở ngay tại 

chỗ của Cha. 
 

Kỳ tới: Hướng dẫn sử dụng chi tiết App TBDF.       

 

 

Từ đây quý 

khách có thể 

xem tất cả các 
chương trình 

của Hội. 
 

Ví dụ: video về 
ơn lành, xem lời 

khấn, lời cảm tạ 

của mọi người ở 
các nơi gửi vào, 

xem tin tức, 
nghe nhạc về 

Cha Diệp. 
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BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 4 THÁNG NĂM, 2017 

 
Vào lúc 7 giờ tối sẽ có buổi cầu nguyện với cha Diệp tạ i nhà thăm viếng 

Cha Trương Bửu Diệp. 

Khách ở xa xem online trực tiếp trên website: www.truongbuudiep.org 
và trên Facebook: Truong Buu Diep Foundation. 

 
 

 

 

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

Youtube, Twitter, Facebook, 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 miêñ phi.́ 

 

 

 

GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE: Xin gọi số (714) 702 5129  

 
 

 

THÔNG BÁO VỀ TBDF APP 
(Ứng dụng TBDF trên phone) 

 
Cám ơn quý khách đã hỏi thăm về việc download TBDF app vào phone từ Apple 

Store và Google Play. Do còn một vài lỗi trong vấn đề kỹ thuật nên TBDF app chưa 
xuất hiện trên Apple Store và Google Play để download. 

 
Hiện nay do không biết thủ tục duyệt app của Apple mất bao lâu nên chúng tôi 

không thể thông báo chính xác ngày TBDF app sẽ có mặt trên app store. 
 

Trong khi chờ đợi, quý khách vẫn có thể vào trang www.truongbuudiep.org hoặc 
www.tbdf.org từ brower trên phone/ Ipad/ PC để dùng như mọi khi. 

 
Nếu quý khách gặp trở ngại khi sử dụng trang web mới, xin vui lòng email về: 

info@truongbuudiep.org. Chân thành cáo lỗi cùng quý khách. 
 

Ban Kỹ Thuật TBDF 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

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


11 
 

Page 11 of 12 

 

  

Truong Buu Diep Foundation                                                                     Số 55 – APRIL 15, 2017 

 

Phần Quảng cáo này được thực hiện để bày tỏ lòng tri ân đến các cá nhân, công ty, cơ sở thương mạ i đã 

nhiệt thành giúp đỡ Trương Bửu Diệp Foundation trong việc in ấn và phát hành Bản tin ƠN LÀNH. 

 

 



12 
 

Page 12 of 12 

 

 
 
 Nhâ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                                        Số 55 – APRIL 15, 2017 

TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION (TBDF) Số 20 – October 
15, 2015 

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

NON-PROFIT 

US POSTAGE 

PAID 

GG, CA 

Permit # 523 

To: 

 

 
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.tbdf.org/

