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Trước đây tôi không biết gì về Cha Trương Bửu Diệp cả. Có một lần, 

người bạn đi Việt nam về tặng cho tôi tấm hình Cha Diệp, nói rằng 

Cha linh lắm. Tôi biết vậy thôi, rồi để hình Cha trong nhà. Một thời 
gian sau trong gia đình lục đục, tôi dọn nhà đi, và đem nguyên gói 

hình ảnh tặng người bạn để đem tới nhà thờ vì trong đó có cả hình 
Chúa, hình Cha. 

 

Cuộc sống của tôi có nhiều điều thất vọng, buồn chán, nên tôi hay lên 
Internet. Một hôm tình cờ tôi thấy hình Cha Diệp trên Youtube, giống 

như Cha chỉ đường cho tôi, thế là từ đó tôi xem hết tất cả các chương 
trinh Ơn Cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện. Tôi xem 

mà khóc quá chừng luôn. Từ đó tôi tìm lại đức tin và cầu nguyện với 
Cha. Từ ngày cầu nguyện với Cha, tôi xin gì cũng được. 

 
(Xem tiếp trang 2) 

 
 

Cô Hà Quốc Hương Marie và vị hôn phu đến từ Pháp. 
Hình: TBDF. 

NHÂN CHỨNG ƠN LÀNH 

Hà Quốc Hương Marie – Poitiers, France: 

“Ơn Tôi Nhận Được, Chỉ Có Thể Là Cha Giúp Mà Thôi!” 
 

   Cha Diệp tại Alabama 
 
Vào ngày 9 tháng 4, 2017, tại thành phố nhỏ, thơ mộng Huntville, thuộc 

tiểu bang Alabama, một nhóm nhỏ cộng đồng người Việt Nam đã tổ 
chức buổi họp mặt nhằm giới thiệu với mọi người về Cha Trương Bửu 

Diệp và Trương Bửu Diệp Foundation. Có khoảng 100 người tham dự.  

 

 

Cô Hue Tran, người đứng ra tổ chức 

buổi họp mặt, cho biết chủ đích của 
cô là giới thiệu Cha Trương Bửu 

Diệp và những điều linh thiêng Cha 
đã làm đến với mọi người.  
 
Hình bên: Cô Hue Tran đang giới thiệu 
về Cha Diệp từ sách 100 Ơn Cha Diệp 
do TBDF phát hành. 
Hình: H.T. 
 

“Chúng tôi làm việc này hoàn toàn thiện nguyện. Ngoài ra, tôi thấy Trương Bửu 

Diệp Foundation (TBDF) có văn phòng tại miền Nam California đã giúp đỡ nhiều 
người đến gần với Cha Diệp một cách kỳ diệu, nên tôi muốn dùng sự hiểu biết, tài 

hèn, trí mọn của mình để thu thập tin tức và tài liệu về Cha Diệp để gửi đến ông 

bà, cô bác và anh chị em.” Cô Hue Tran nói.                   (Xem tiếp trang 7) 
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Hà Quốc Hương Marie – Poitiers, France: 

“Ơn Tôi Nhận Được, Chỉ Có Thể Là Cha Giúp Mà Thôi!” 
 

Trước tiên là bệnh tật. Tôi bị đau lắm, đau không đi nổi luôn. Tôi cầu nguyện với Cha 
cho tôi gặp thầy gặp thuốc. Vậy mà sau đó tôi bớt đau hẳn luôn. Có lần xe tôi bị hư, 

không biết sửa, không có phương tiện đi lại. Tôi lại cầu nguyện, và sau đó có người 
sửa xe cho tôi. Mấy lần như vậy, nên tôi tin là Cha rất linh thiêng. Tôi kể chọ mẹ và 

chị tôi nghe. Bây giờ mẹ và chị tôi cũng thờ Cha ở nhà.  

 
Còn một chuyện này mới xảy ra mà tôi tin chắc rằng chỉ có Cha giúp mà thôi. Số là 

tôi có căn nhà dưới quê, ở bên Pháp, cũ lắm, mục nát, nên cần phải sửa. Tôi không 
có tiền sửa, vả lại mọi người trong nhà tôi cũng phản đối, không muốn sửa. Không 

biết phải làm sao, tôi liền nói chuyện với Cha. Rồi sau đó đầu óc tôi suy nghĩ ra hướng 
giải quyết, tôi kiếm được một số tiền. Có tiền sửa nhà, tôi vẫn chưa yên lòng vì giao 

hết tiền cho người không quen biết. Tôi lại cầu nguyện với Cha. Bây giờ nhà sửa xong 

xuôi rồi, nghiệm lại tôi mới thấy đúng là Cha giúp tôi, chứ không ai khác.  
 

Tôi xem Cha Diệp như cha đẻ của mình vậy, nên có chuyện gì tôi cũng níu kéo Cha. 
Ngay cả chuyện tình cảm gặp rắc rối, tôi cầu xin, Cha cũng đem đến cho tôi một 

người bạn đi cùng với tôi đây, rất mực thương yêu tôi, lo lắng cho tôi. Bạn tôi không 

biết gì về Cha Diệp cả, nhưng khi biết tôi ao ước được đi thăm Cha, về Việt Nam thì 
xa quá, nên anh đã đưa tôi sang văn phòng Cha ở miền nam California thăm Cha.  

 
Với những ai cầu nguyện mà chưa được, theo tôi cần phải có lòng kiên nhẫn. Nhiều 

khi con đường mình đi chưa tới, cứ cầu xin thì sẽ có ngày mình nhận được. 

 
Qua đây tôi rất cám ơn Trương Bửu Diệp Foundation đã lập nên một nơi thờ phượng 

để những người như chúng tôi từ phương xa có thể đến để mà cầu xin, tạ ơn Cha. 
Các chương trình Ơn Cha Diệp giúp ích cho nhiều người, nhất là những ai chưa được 

biết đến Cha, thì nay có chỗ để chạy đến mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn. 
 

Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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ƠN LÀNH: Nguyễn Thiên Phú – San Jose, California 

 

Niềm Tin Của Tôi Với Cha Diệp Ngày Càng Tăng 
 

Tôi vừa trải qua một cuộc thi khá căng thẳng ở Sacramento, và kết quả là tôi đã 

lấy được bằng Nails. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Tôi đã từng làm nghề này trước khi đi Mỹ, nên bước vào phòng thi tôi không lo gì cả. Tuy vậy, tôi vẫn đọc kinh cầu 

nguyện với Cha Diệp suốt.  
 

Cuộc thi có 3 bước. Bước thứ nhất tôi làm tốt. Qua bước thứ hai, tôi mắc không những một, mà hai lỗi khá nặng. 
Lúc bấy giờ, tôi bắt đầu run. Tôi nói thầm với Cha:” Cha ơi, vậy là con rớt rồi Cha ơi, kết thúc rồi Cha ơi…Con phải 

làm sao đây Cha…” Rồi tôi làm tiếp bước thứ ba. Bước này tôi cũng hoàn thành tốt. 

 
Làm xong bài thi, tôi đứng ngồi không yên, lòng đầy bứt rứt, lo lắng vì làm bài không như ý mình mong muốn. Thời 

gian chấm bài thi cũng xong, đến phần Ban giám khảo công bố kết quả. Một người, hai người, ba người,…Tôi càng 
hồi hộp. Rồi tôi nghe tên tôi được xướng lên. Trời ơi, tôi mừng không sao tả nổi. Trong danh sách những người 

đậu hôm đó, tôi là người cuối cùng. Những người sau tôi trở đi rớt hết. Trong đầu tôi lúc đó nghĩ ngay đến Cha 

Diệp, và nghĩ rằng phải đến văn phòng Cha để tạ ơn Cha. 
 

 

Trong suốt thời gian chuẩn bị thi cử, tôi đều cầu nguyện 

Cha Trương Bửu Diệp ban cho tôi ơn lành. Và tôi tin chính 
nhờ có Cha trợ giúp mà nhiều điều may mắn đã đến với 

tôi. 
 

Cuộc thi lý thuyết đối với tôi không mấy khó khăn, song tôi 

rất lo về cuộc thi thực hành. Buổi tối trước ngày đi thi, tôi 
cùng mẹ đọc kinh cầu nguyện. Bỗng tôi chợt thấy có gì đó 

bất an, nên check lại túi đựng đồ đi thi. Hết hồn vì không 
thấy hộp móng tay giả đâu cả, tôi liền gọi phone cho người 

đem đến nhà gấp, vì nếu không có bộ móng tay giả này thì 

tôi sẽ không được thi. 
 

Tôi biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt Nam, được đi với mẹ 

xuống Tắc Sậy, Cà Mau thăm mộ Cha 2 lần. Hồi đó tôi chưa 
tin gì, nhưng những việc Cha làm cho mọi người qua các 

câu chuyện được Trương Bửu Diệp thu hình và phát lên 

YouTube, niềm tin của tôi từ số 0 tăng dần lên. Sau việc 
Cha ban ơn lành cho tôi, nay tôi càng tin hơn. 

 
Cầu nguyện là phó thác. Tôi đã dâng lên Chúa, Đức Mẹ và 

Cha Trương Bửu Diệp những điều tôi mong mỏi và nhờ 

Đấng Tối Cao sắp đặt. Niềm tin của tôi càng ngày càng 
vững mạnh. Hôm nay tôi đi cùng người bạn từ Sacramento 

xuống miền nam, tìm đến tận văn phòng Cha Diệp để kể về 
câu chuyện ơn lành Cha đã ban cho tôi. Sắp tới cứ mỗi lần 

có điều kiện tôi lại đến thăm Cha. 
 

Thomas Trần (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

 

 

Anh Nguyễn Thiên Phú đứng cầu nguyện trước tượng 
Cha Diệp bên trong Nhà cầu nguyện. Hình: TBDF. 



4 
 

Page 4 of 12 

 

 
 

 
 
 

 

 
     
        

  

 

 

H. TRAN – BELTSVILLE, MD. 
 

Lạy Cha, con xin Cha cứu giúp con có cơ hội trả lại số 
tiền nợ con đã vay mượn và đã làm thua lỗ hết nên giờ 

không trả nổi. Xin Cha soi sáng cho con, cho tiệm con 
có khách để con có thể làm trả nợ. Nếu không, xin cho 

con bán được tiệm đủ để con trả nợ. Con xin cám ơn 

Cha. 
 

H. DO – BALDWIN PARK, CA. 
 

Cha ơi, xin Cha chữa lành bệnh cho con. Con bị bệnh 

Bell’s Palsy, thần kinh bị liệt, miệng méo, nửa mặt bên 
phải bị chảy xệ. Con xin Cha nhận lời khấn nguyện của 

con. Tuy con không là người Công giáo, nhưng con xin 
đặt hết lòng tin nơi Cha. Xin Cha cứu giúp con. Con xin 

tạ ơn Cha. 
 

T.ANH & L.LE – CANADA 

 
Chúng con xin Cha cho chuyến đi du lịch sắp tới của gia 

đình con được mọi sự bình an, không gặp rắc rối gì về 
giấy tờ và sức khỏe ba mẹ con ổn định; cho vợ chồng 

con tìm lại được số tiền bị mất, xin cho mọi người trong 

gia đình con mạnh khỏe và có niềm tin Chúa vững vàng 
đến cuối cuộc đời. 

 
H. TO & GIA ĐÌNH – CLEVELAND, OH. 

 
Xin cho gia đình cha mẹ, vợ chồng con cái được sức 

khỏe dồi dào, bình an vô sự, tai qua nạn khỏi, cho cha 

mẹ con sống lâu trăm tuổi, và cho sự nghiệp của con 
ngày càng phát triển. Xin cảm tạ ơn Cha. 

 
 

K. TRAN – SAN JOSE, CA. 

 
Xin Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu cùng Chúa, Mẹ Maria, 

Thánh cả Giu-se cho chúng con khai thuế được bằng 
an, cho trường học nhận con con. Xin thương cứu giúp 

chúng con, Cha ơi. 

 
L. HOANG – BURBANK, IL. 

 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho gia đình con được 

thuận hòa, bình an, cho chồng con là H.D. trở về cùng 
với vợ con. Con xin tạ ơn Cha. 
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H. NGUYEN – LINCOLN, NE. 

 
Cha ơi, ngày nào con cũng đau đầu lắm. Xin Cha cho 

con bớt đau đầu. Sắp tới con về Việt Nam, xin Cha 
soi sáng cho mọi công việc của con được giải quyết 

êm đẹp, và cho con dâu, cháu nội lấy lại đươc căn 

nhà mà con đã gầy dựng bao lâu nay.  
 

J. DOAN – W. VALLEY CITY, UT. 
 

Xin Cha cho con được hết chứng bệnh thấp khớp hai 

đầu gối, để con có thể đi lại được bình thường. 
 

L. NGUYEN – SUGAR LAND, TX. 
 

Thưa Cha, chắc chắn Cha sẽ thương một đứa trẻ 10 
tuổi mà chưa thể chạy nhảy, nô đùa như những bạn 

bè cùng trang lứa, phải không Cha. Đó là đứa cháu 

nội của con. 10 tuổi nhưng trí khôn của cháu thì như 
đứa trẻ lên 5, xương sống thì bị cong. Nhìn cháu như 

vậy con thật đau lòng. Gia đình cháu sống ở 
Delaware, bố cháu là N.T.L, đang dự trù cho cháu đi 

giải phẫu. Nay con xin Cha chuyển lời cầu xin tới 

Chúa, để cháu được nhận lãnh một ơn chữa lành.  
 

L. NGUYEN – ROSEMEAD, CA. 
 

Con cầu xin Cha Trương Bửu Diệp ban cho con ơn 
như ý, tìm được người mướn nhà ở lâu dài, tiền bạc 

sòng phẳng; vợ chồng con cái luôn mạnh khỏe; con 

gái thi đậu bằng cô giáo; con trai út lái xe đi làm được 
bằng an.  

 
E. NGUYEN – ALBUQUERQUE, NM. 

 

Thưa Cha, gia đình có ba người bị suyễn, xin Cha cho 
chúng con ơn chữa lành. Con mới bị mổ, xin Cha cho 

con mau được lành vết thương, cho con trai con biết 
sống hiền hòa, đạo đức, siêng năng đi lễ ngày Chúa 

Nhật, cho con dâu chóng khỏi bệnh, và đại gia đình 

con nhận được Hồng Ân Thiên Chúa. 
 

D. BUI – ST. JOSEPH, MO. 
 

Cầu xin Cha cho em và con của con bán được nhà 
hàng, và có được một niềm tin nơi Cha. Con nói mà 

nó không tin Cha ơi. Con xin cảm ơn Cha nhiều. 

 

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 
 

A.VU – SAN JOSE, CA. 
 

Chúng con cầu xin Cha Trương Bửu Diệp, cầu bầu 
lên Chúa và Mẹ Maria, Thánh cả Giu-se cho cháu 

K.V. của chúng con nói được nhiều, cho T.V mau 

lành bệnh, cho A. biết vâng lời, ngoan và chịu khó 
học hành. Gia đình chúng con cảm ơn Cha. 

 
T. NGUYEN – ATLANTA, GA. 

 
Xin Cha chữa lành bệnh đau thần kinh tọa cũng như 

những bệnh khác trong người của vợ con, xin Cha 

chữa lành bệnh chảy máu cam của con gái con, 
bệnh dị ứng của con trai con, và bệnh đau lưng của 

con. 
 

 

V. LE – ESCHWEILER, GERMANY 
Thưa Cha, chân của con bị đau lắm, xin Cha chữa 

lành chân cho con. Con có đứa con gái, mới làm cho 
chính phủ được 5 tháng nay, nhưng cuối tháng này 

họ sẽ xét duyệt lại, xin Cha cầu bầu cùng chúa ban 
phép lành để cháu được nhận làm việc luôn. Con 

cũng cầu xin Cha thương cho vợ chồng đứa con gái 

của con trước ở Anh Quốc, nay chuyển sang Đan 
Mạch sinh sống nhưng đã 2 năm rồi mà chưa kiếm 

được nhà, xin Cha giúp cháu mua được nhà thuận 
tiện cho việc đi làm, đi học.  

 

T. TRAN – REGINA, CANADA 
 

Con cầu xin Cha giữ gìn hạnh phúc cho gia đình 
con, cho vợ chồng con có sức khỏe, công an việc 

làm vững chắc, cho chúng con đủ nghị lực để vượt 

qua hết mọi khó khăn trong cuộc sống, cho V. con 
của con hết buồn bã mà trở nên minh mẫn, sáng 

suốt. Con cầu xin và mong Cha nhậm lời.  
 

T. NGUYEN – DENVER, CO. 
 

Anh L. của con mắc bệnh, xin Cha cho anh con gặp 

thầy gặp thuốc để được mau chóng khỏi bệnh, có 
thể đi lại được. Xin Cha cho con trai con được vào 

trường đại học tốt, con cái khỏe mạnh, ngoan 
ngoãn, cho gia đình con có công ăn việc làm ổn 

định, đủ sống. Con tạ ơn Cha. 

 
 

XIN KHẤN 
 

H. TRAN – SAN JOSE, CA. 
 

Lạy Cha, xin Cha thương và cứu sống đứa con gái 
của con là T.T.P. năm nay 39 tuổi bị ung thư giai 

đoạn 3, xin phó dâng cháu trong tay Cha. Xin Cha 
phù hộ cho đứa con gái út thi đậu bằng y tá để 

cháu có việc làm giúp gia đình, và cho xin cho gia 

đình con được mọi sự bình an trong tay Cha. 
 

H. PHAM – LEESBURG, VA. 
 

Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho mẹ con được 

khỏe mạnh, chồng con có công ăn việc làm, cho 
anh hai và gia đình hạnh phúc, cho hai em trai và 

cháu C. mạnh khỏe, anh H., chị H. thi đậu, cho L. 
bỏ được nghiện ngập.  

 
M. HOAN – SAN DIEGO, CA. 

 

Xin Cha thương cầu bầu cùng Chúa cho gia đình 
con được bình an, xin cho ba con trai con bị bệnh 

thần kinh, bất ổn, lúc vui lúc buồn, được mau 
chóng bình phục, và những ơn xin như ý khác. 

 

 
S. PHAM – FAIRFAX STATION, VA. 

 
Cha ơi, con của con từ lâu đã không liên lạc với 

con. Xin Cha thương mà đem cháu quay trở về, xin 

giúp con biết đến Chúa nhiều hơn và công việc làm 
ăn được may mắn, cho tiệm được đông khách. Con 

xin cám ơn Cha. 
 

P. TRINH – PRINCETON, IL. 
 

Gia đình con xin Cha Diệp ban sức mạnh cho hai 

con gái nhỏ được học giỏi, xin được học bổng, cho 
mẹ con bị stroke mau được bình phục, cho con có 

công việc làm ăn ổn định. 
 

T. NGUYEN – BRIDGEPORT, CT. 

 
Xin Cha cho công việc làm của con được yên ổn, 

không bị ai hại, tránh được mọi sự khó khăn, gieo 
neo, con cái học hành đến nơi đến chốn, cho chân 

của con không còn bị đau nhức, đi đứng trở lại 
bình thường. Con tạ ơn Cha. 
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L.Q. HUYNH – N.CHESTERFIELD, VA. 
Thưa Cha, con là người ngoại đạo. Bác sỹ phát hiện 

con bị ung thư vú. Trước ngày đi mổ, con uống nước 
Thánh mà TBDF gửi cho và cầu nguyện với Cha. Sau 

đó bác sỹ nói không phải mổ mà định ngày cho con 

đi làm chemo. Trong suốt thời gian bác sỹ theo dõi 
bệnh của con, con lại ngày đêm cầu nguyện với Cha, 

xin cho con không phải làm chemo. Đến đúng ngày 
hẹn, trên đường đi, con kêu tên Cha nhờ Cha cứu 

giúp. Đến khi gặp bác sỹ họ báo cho con tin vui là 
không cần phải chemo, vì trong cơ thể con không 

còn tế bào ung thư nữa. Con biết Cha đã làm phép 

lạ cho con. Con xin cám ơn Cha Diệp. 
 

V. NGUYEN & GIA ĐÌNH – DENVER, CO. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ, che chở từ lúc 

con mang thai đến lúc sanh nở được ‘mẹ tròn con 

vuông’, cảm tạ Cha đã giúp chồng con có công ăn 
việc làm ổn định. Xin Cha tiếp tục che chở cho gia 

đình nhỏ bé của con. 
 

T. NGUYEN – MEMPHIS, TN. 
Con vừa thi đậu lý thuyết bằng nails rồi Cha ơi. Con 

mừng lắm. Vậy là Cha đã nhậm lời con, không chỉ 

lần này mà ban cho con nhiều ơn khác. Con xin cảm 
tạ ơn Cha. 

 
P. LE - FAYETTEVILLE, NC. 

Chồng con là T.V.A. vừa thi đậu quốc tịch Mỹ. Vợ 

chồng con xin tạ ơn Cha. 
 

M. LE – FORT WORTH, TX. 
Thưa Cha, con trai con đã được nhận vào trường rồi. 

Con xin cảm ơn Cha. 

 
D. HA – EWA BEACH, HI. 

Những điều Cha ban cho con, con nhận thấy rất rõ. 
Nay con xin cảm tạ ơn Cha. 

 
K. HOANG – LINCOLN, NE. 

Xin cảm ơn Cha Diệp đã cầu cùng Chúa cho chồng 

con khỏi bệnh đau chân, và các cháu ngoại được hết 
bệnh. Gia đình con an vui, hạnh phúc. 

 
N. TRAN – HUDSON, NH. 

Con xin cảm tạ Cha Diệp đã giúp con tìm được việc 

làm. 

 
 

N. NGUYEN – BATON RANGE, LA. 
Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, và Cha Trương Bửu Diệp đã 

cầu bầu cho con hết bệnh hiểm nghèo, con rể con 
đã trở về nhà. Xin Cha tiếp tục thương cho con rể 

con có công ăn việc làm ổn định và gia đình hợp 

nhất. 
 

K. PHAM – ESCONDIDO, CA. 
Con xin tạ ơn Cha đã che chở và giúp anh con được 

mọi sự an lành trong việc điều trị ung thư nhiếp hộ 

tuyến. Xin Cha nhận nơi đây với tất cả lòng chân 
thành của gia đình con. 

 
L. LAM – SILVER SPRING, MD. 

Tạ ơn Chúa và Cha Trương Bửu Diệp đã ban cho con 
ơn chữa lành. Nay con đã lành bệnh. 

 

B. DINH – LOS ANGELES, CA. 
Thưa Cha, hiện gia đình con đang có một chuyện 

nan giải, đã gần 2 năm nay mà giải quyết chưa xong. 
Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao, thương ban cho 

chúng con điều chúng con đang cầu khẩn, để mọi 

chuyện được giải quyết ổn thỏa, không phải ra tòa. 
 

T. NGUYEN – ESCHWEILER, GERMANY 
Cha đã cho con mổ mắt và cho con của con được 

bướu ở lưng được bình an. Con chỉ khấn ở nhà thôi 
mà Cha đã ban cho chúng con rất nhiều ơn. Con xin 

cảm tạ ơn Cha. 

 
G. PHAM – SAN BERNADINO, CA. 

Con cầu nguyện, và nay đã bớt đau thần kinh tọa, 
em của con ở Việt Nam cũng đã bớt bệnh gan. Con 

xin hết lòng tạ ơn Cha. 

 
Y. PHAM – WBBCITY, MO. 

Gia đình chúng con mừng lắm. Con xin và được Cha 
nhậm lời cầu bầu cùng Chúa. Nay con của con được 

làm trở lại, đầu gối của con đã hết đau mà không 

phải mổ. Con xin cảm tạ Cha. 
 

M. HOAN – SAN DIEGO, CA. 
Cảm ơn Cha, con đã thoát được bệnh nguy hiểm. Xin 

Cha thương tiếp tục ban cho con ơn chữa lành để 
con bình phục hẳn, không bị bướu trong phổi và 

trong ruột nữa. 
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Xin  CẢM TẠ 
 

CẢM TẠ 
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X 

Cha Diệp tại Alabama 

Trong buổi giới thiệu về Cha Diệp hôm ấy, cô Hue 

Tran đã đọc lại tiểu sử Cha Diệp được ghi trong sách 

100 Ơn Cha Diệp Tập 3, do TBDF phát hành năm 
2016, và tài liệu sự thật về cái chết của Cha Diệp của 

tác giả Ngô Thiên Hiệp được ghi trong sách 100 Ơn 
Cha Diệp tập 4, do TBDF phát hành năm 2017.  

 

Trước đó, cô Hue Tran cho biết sau khi gửi yêu cầu 
sang văn phòng Cha Diệp tại California, cô đã được 

TBDF gửi tặng nhiều hình ảnh và tài liệu về Cha Diệp, 
và đã phân phối cho bà con đồng hương, những người 

không có điều kiện về Tắc Sậy, Việt Nam, hoặc bay 
sang miền Nam California để thăm Cha Diệp. 

 

Nói về TBDF, cô Hue Tran cho biết: “Có một dịp tình 
cờ tôi tra trên mạng thì thấy có Trương Bửu Diệp 

Foundation. Tôi ngạc nhiên quá vì đã nghe tên Cha 
lâu rồi nhưng không có đầy đủ tài liệu và tin tức về 

Cha. Tôi vô cùng mừng rỡ, nên liền liên lạc với TBDF 

để tìm hiểu xem TBDF đã làm gì.” 
 

Chia sẻ với mọi người, cô Hue Tran cho biết TBDF 

được thành lập từ những người thọ ơn Cha, hoạt động 

nhằm giới thiệu Cha đến với mọi người qua tất cả các 
chương trình và dịch vụ hoàn toàn miễn phí.  
 

“Từ một doanh nhân thành đạt, người trưởng văn 

phòng Cha Diệp (ông John Nguyễn-NV) đã từng bị rớt 
xuống vực sâu vì khủng hoảng trong việc làm, căng 

thẳng gia đình và bệnh tật. Sau đó vợ chồng anh đã 

cầu nguyện với Cha Diệp và kết quả là họ được Cha 
nâng đỡ mọi bề. Để nhớ ơn Cha, anh đã lập Hội để 

có thêm biết bao nhiêu người đến cầu xin và được ơn 
Cha. Những ai có nhu cầu, chỉ cần gọi phone sang văn 

phòng TBDF là sẽ có người giúp. Tôi thấy công việc 

của Hội quá cao siêu, tốt lành.” Cô Hue Tran nói. 
 

‘Riêng với ấn bản thường niên 100 Ơn Cha Diệp, khi 
đọc hàng trăm câu chuyện của người được ơn Cha mà 

TBDF đã ghi lại và giới thiệu trên sách, tôi như thấy 
có một sức mạnh thiêng liêng nào đó muốn chia sẻ 

niềm tin này đến ông bà cô bác anh chị em”, cô Hue 

Tran nói thêm. 
 

Ngay trong buổi họp mặt, cô Hue Tran đã giới thiệu 
thêm với mọi người về dự án ‘Làng Cha Diệp’ mà TBDF 

đang tiến hành xây dựng, và phân phát các Thỉnh 

nguyện thư xin phong Thánh cho Cha Diệp. 
 
 

 

Cô Hue Tran cho biết:”Nhóm cộng đồng Việt Nam ở đây 

rất nhỏ, nên tôi chỉ lấy được 33 chữ ký Thỉnh nguyện 
thư. Ước mong trong tương lai, tôi sẽ tìm dịp khác để 

phổ biến về Cha Francisco Xavie Trương Bửu Diệp và 
Trương Bửu Diệp Foundation nhiều hơn nữa.” 

 
Sau buổi họp mặt, tất cả mọi người đều mang hình ảnh 
của Cha về nhà.  

 

 
 
Mọi người lên nhận hình Cha Diệp do Trương Bửu Diệp 
Foundation gửi sang. Hình chụp qua video do cô Hue Tran 
gửi. 

 
 “Có một cậu bé Việt Nam khoảng 6 tuổi đã hỏi tôi rất 

nhiều về Cha Diệp. Cháu không nói được tiếng Việt 

nhưng rất khôn ngoan khi hỏi về Cha. Tôi đã cắt nghĩa 
rõ ràng cho cháu ấy. Cậu bé nhìn những tấm hình của 

Cha một lát, xong lấy khoảng 10-12 tấm hình size nhỏ 
nhất của Cha Diệp. Tôi ngạc nhiên lắm. Lúc ấy cậu bé 

nói với người anh trai của mình đứng kế bên:”I will tell 

all of my friends about Father Diep and give them his 
pictures.” Thật tuyệt vời! Một tâm hồn nhỏ bé mà đã 

biết rao truyền tin Cha.” Cô Hue Tran kể. 
 

Được biết, việc tập họp những người trong cộng đồng 
Việt Nam tại Alabam không đơn giản, vì mọi người sống 

rải rác khắp nơi. Tuy nhiên, với lòng yêu mến Cha 

Trương Bửu Diệp, cô Hue Tran cho biết sẽ cố gắng tìm 
thêm cơ hội để giới thiệu Cha Diệp cho những người 

chưa biết đến Cha. Qua việc phân phối và quảng bá 
những tài liệu, hình ảnh về Cha Diệp do TBDF cung cấp, 

cô Hue Tran như một ‘cánh tay nối dài’ củaTBDF, đã góp 

phần đem Cha Diệp đến với mọi người. 
 

Anne Nguyễn 
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Những Em Bé Của Cha Diệp 

 
Trong thời gian qua, Văn phòng và Nhà Thăm Viếng Cha Trương Bửu Diệp đón tiếp rất nhiều em bé được ba mẹ 
dẫn đến cầu nguyện với Cha Diệp. 

 
Các bé lớn có thể tự cầu nguyện, hoặc ghi lời cảm tạ và sổ xin khấn, có bé còn rất nhỏ nhưng cũng được theo ba 

mẹ đi cầu nguyện, thậm chí còn được dự buổi cầu nguyện hàng tháng. 
 

Với những em bé còn nhỏ hoặc bé bị bệnh thường được Cha Đinh Ngọc Quế - Linh mục Linh hướng Trương Bửu 

Diệp Foundation ban phép lành sau mỗi buổi cầu nguyện.  
 

Phóng viên báo Ơn Lành đã ghi lại được khoảnh khắc những lần các bé đến thăm Cha. 
 

 

  

  

 

Một bé gái đang cầu nguyện với Cha. 

Cha Đinh Ngọc Quế đang ban phép 
lành cho một em bé được mẹ đưa đi 
tham dự buổi cầu nguyện. 

Bé Kenneth rất thích thú khi được nói chuyện với Cha Diệp. 

Bé Carson Vuong: “I wanna 
kiss Cha.” 

Một bé viết lời cảm tạ vào sổ 
đặt trong phòng cầu nguyện. 

Bé Huyền Huỳnh:”Cám ơn Cha 
đã phù hộ cho gia đình con.” 

Hình:  Leo Vũ - Kelvin Vĩnh - Anita Phùng - Holly Phạm 
 

 

Bé Oceana:” I Love You, 
Cha Diep.” 
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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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Quà Tặng Người Già Nhân Lễ Phục Sinh 
 
Ngày 15 tháng 4, hoà với không khí vui mừng ở khắp nơi đón mừng Phục Sinh, các Thiện nguyện viên (TNV) của  
Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đến thăm các cụ tại Garden Grove Convalescent Hospital. Đây là lần thứ 3 
TBDF đến thăm người già tại nursing home này. Lần này số người già tham dự khá đông, lên đến gần 40 người. 
 
Tuy đã lớn tuổi, nhưng hầu hết các cụ đều thích thú với trò chơi xổ số trúng thưởng. Kế tiếp phần trò chơi là phần văn 
nghệ, với những giọng hát tuy ‘cây nhà, lá vườn’ của TBDF nhưng không kém chuyên nghiệp, trong đó có tiếng hát 
điêu luyện của ca sỹ Trần Ngọc, xướng ngôn viên chương trình truyền hình ‘Ơn Cha Diệp’ với bài “Tình Yêu Thiên 
Chúa”, giọng ca không chuyên nhưng đầy cảm xúc của TNV Phan Lê với bài hát “Cám Ơn”, tiếng ca ngọt ngào của 
TNV Quỳnh Nguyễn với bài hát tiếng Anh “What a wonderful world”  
 
Trong khi đó, các TNV mời mọi người dùng món ăn mặn là bánh giò nóng hổi và thạch mát. 
 

 

 

              

Các TVN trẻ (từ trái sang phải): Trọng Hoàng, Pauline Thạch, Khôi Vĩnh, Anh Phùng chia nhau chăm sóc, thăm hỏi người già. 

Ca sỹ Trần Ngọc đã trình bày xuất sắc ca khúc “Về đây nghe em”. Các bác rất vui và thích thú khi được nghe bài hát 
này với tiếng đàn guitar của anh John Nguyễn. Cùng với tiếng vỗ tay là tiếng khen ngợi:” Hát hay quá cậu ơi!” 
 
Hầu như lần thăm viếng nào của TBDF, bác Dương Hạnh đều tham gia. Vì thế, khi được các TNV hỏi thăm, bác nói: 
“Phải có duyên mình mới gặp lại nhau, bác rất vui mỗi khi TBDF đến thăm các bác.” 
 

 

 

TNV Quỳnh Nguyễn đang trình bày bài hát 
“What a wonderful world”  
 
 Tiếng hát của ca sỹ Trần Ngọc khiến một 

bác rơi lệ vì xúc động. 
 
 

Anh Nguyễn 

Hình: Toàn Vũ – Khôi Vĩnh 
 

 Các phóng viên báo Ơn Lành đang 
tác nghiệp. 
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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 tại 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 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 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
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 

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. 
 

http://www.truongbuudiep.org/
http://www.tbdf.org/
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Truong Buu Diep Foundation                                                                         Số 56 – MAY 1, 2017 

 

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.tbdf.org/

