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‘Bài thuốc’ của Cha là lòng kính mến, tin yêu và phó thác 
 

Tôi xin Cha Diệp nhiều lắm, xin gì Cha cũng không từ chối, nên đôi khi thấy 
ngại, vì sợ…làm phiền Cha.  

Tôi xin cho con tránh được bạn xấu, học hành đàng hoàng; xin cho con gái có công ăn 

việc làm ổn định. Tất cả điều tôi xin, đều được như ý và rất nhanh. Nhưng có những 

chuyện tôi kể sau đây thì chỉ có thể là phép lạ mà thôi.  
 

Tôi có người em rể bị  đau cộ t sôńg vi ̀khiêng vậ t nặ ng. Em nằm trên giường hai tuần lễ, 
rất đau đớn, và không thể tự làm gì được. Vì em tôi đau quá nên bác sĩ phải cho chích 

morphine cầm đau để chờ mổ . Trong lúc làm việc, tôi thầm thì đọc kinh và cầu xin với 
Cha Trương Bửu Diệp, nhờ Cha cầu bầu cùng Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả  Giuse ban 

cho em rể ơn chữa lành.                                                    
(Xem tiếp trang 2) 

Linh mục Đinh Ngọc Quế (giữa) chụp hình kỷ niệm với những người mẹ nhân Mother’s Day.  

 

Vui Ngày Của Mẹ - Happy Mother’s Day 
 

Ngày của Mẹ (Mother’s Day) là ngày tôn vinh các người mẹ, tình mẹ, và ảnh hưởng 
của các bà mẹ trong xã hội. Lễ này được tổ chức vào các ngày khác nhau ở nhiều nơi 

trên thế giới, phổ biến nhất là trong mùa xuân. Theo truyền thống của Hoa Kỳ và đa 
số các quốc gia trên thế giới ngày nay, Mother’s Day được tổ chức hằng năm vào ngày 

Chủ Nhật thứ nhì của tháng 5. 

 
Buổi cầu nguyện tối thứ Năm, 4 tháng 5, 2017 tại Nhà thăm viếng Trương Bửu Diệp 

Foundation (TBDF), có hơn 80 người mẹ, chị và các em gái trong số gần 200 người 
tham dự, đã được vinh danh, được Linh mục Linh hướng TBDF Đinh Ngọc Quế ban 

phép lành và được tặng những đóa hoa hồng tươi thắm. 
                                                               (Xem tiếp trang 9) 

   

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BA%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
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Một hôm, cô em gái tôi mở Internet ra đọc, thì 

chợt thấy một phương pháp điều trị vô cùng đơn 

giản: chỉ dùng nạng nhấc người lên, thả lỏng, để 

cột sống tự kéo giãn, từ đó chất nhờn sẽ tự tràn 

vào giữa hai đốt sống.  

Chỉ làm vậy thôi mà sau hai ngày em tôi bớt đau 

rất nhiều. Trước ngày hẹn mổ, nhà thương gọ i 

về nhà để nhắc, thì em rể  bả o đa ̃ lành, không 

đến mổ nữa. Bác si ̃không tin, bắt người em rể  

phả i vào nhà thương cho họ  kiểm tra. Sau khi 

tận mắt thấy em đi lạ i biǹh thường, họ  nói chỉ  có 

thể là pheṕ lạ  mà thôi. 

 

‘Bài thuốc’ của Cha là lòng kính mến, tin yêu và phó thác (Tiếp theo trang 1) 

Nghe cô em tôi kể lại chuyện, tôi có nói rằng tôi đã cầu nguyện với Cha Diệp. Dù cô ấy tin hay không, nhưng tôi tin 
chỉ có Cha Diệp mới có được cách điều trị đặc biệt như vậy. Cha trị bệnh không có bài bản gì, không cần bác sỹ. ‘Bài 
thuốc’ của Cha là lòng kính mến, tin yêu và phó thác.  

Chuyện thứ hai liên quan đến sui gia của tôi là người Cambodia. Ông ấy mắc bệnh gì mà bụng ông ấy trương lên, da 

trắng bệch. Bác sỹ thử máu mỗi ngày mà không chẩn đoán được ông ấy mắc bệnh gì. Tôi nói với con gái rằng sẽ cầu 
nguyện với Cha Diệp cho ông. Rồi tôi đọc kinh, cầu nguyện liên lỉ. Chỉ sau ba ngày, ông sui gia lành bệnh và được 
xuất viện. Bác sỹ không biết tại sao ông ấy lành bệnh mau như vậy.  

Nơi tôi làm việc có cô bạn người Philippines. Cô ấy có người bạn cùng xứ mắc bệnh cancer. Tôi đưa tấm hình của 

Cha Diệp cho cô ấy, và nói cô cứ cầu xin theo ngôn ngữ của cô ấy. Mình cũng hiệp lòng cầu nguyện cho cô ấy. Tôi 
nói với Cha: “Cô ấy có hai đứa con nhỏ: đứa lên 8, đứa lên 10. Những cháu nhỏ mồ côi tội lắm Cha ơi, Cha giúp cô 
ấy nhé!” 

Khoảng hai tuần sau, cô ấy nhận được kết quả là cái bướu nhỏ lại, và chỉ là bướu lành, chứ không phải cancer. 

 
Nghe tin báo như vậy tôi rất mừng rỡ, chỉ biết tạ ơn Cha mà thôi. 

 
 

 

Chị Dương Thị Huệ trong lần sang California và đến thăm Cha Diệp 
hồi tháng 3-2017. Hình: TBDF. 

 

Thật ra cũng có chuyện mình cầu xin hoài và chờ rất lâu, nhưng chuyện nhà cử a 
có vấn đề, cuôí cùng Cha cuñg ban cho. Mình hiểu rằng con cái Cha rất là đông, 

nên Cha đâu thể giải quyết hết liền một lúc. 
 

Qua những gì Cha làm, tôi chỉ biết cám ơn Cha vì tình thương của Cha dành cho 

những người không biết về Cha.  
 

Thérèse de L’Enfant Jésus, Dương Thị  Huệ  
Montréal, Québec - Canada. 
 



3 
 

Page 3 of 12 

 

 

  

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                                       Số 57 – MAY 15, 2017 

1 2 

                                                                                                                                                                                            Anh chị Phượng Nguyễn – Khai Trần – Anaheim, California 

“Đã xin với Cha thì phải phó thác và tin tưởng” 
 

 

Chị Phượng Nguyễn: Tháng 10-2016, chồng tôi bị mổ tim. 
Tưởng chỉ mổ bình thường thôi, ai ngờ anh ấy phải nằm trong 

nhà thương suốt 3 tháng trời, do bị nhiễm trùng chỗ mổ, thận 
yếu, nhiễm trùng máu, phổi có nước. Thời gian đó, ngày nào 

tôi cũng chạy đến Cha Diệp, ôm Cha, khóc với Cha: “Cha ơi, 

Cha chữa cho chồng con với, vì con ở đây có một mình thôi.” 
 

Một bữa nọ, tôi đến văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid về, 
có cầm về tờ báo Ơn Lành đăng bài và hình của một người mổ 

tim rất nguy hiểm nhưng được cứu sống. Từ chỗ văn phòng Cha 

Diệp tôi vào nhà thương thì thấy chồng tôi thở rất mạnh, sau 
đó xuôi tay, không thở nữa.  
 

Y tá đến, thấy vậy họ gọi bác sỹ, trong lúc chờ, tôi liền lấy tờ báo đặt lên người anh, vừa đọc kinh, vừa gọi tên Cha. 
Một hồi thấy bác sỹ, y tá đầy trong phòng, cỡ tới chục người, đem anh đi cấp cứu. Sau đó bác sỹ gặp tôi nói hãy 

chuẩn bị tinh thần vì có thể họ không cứu được. Tuy vậy, họ vẫn để anh nằm trong phòng cấp cứu để theo dõi. 
 

Mấy ngày đó tôi sợ lắm, ngày nào cũng ra Cha. Thấy tôi khóc lóc, có người khuyên tôi cầu nguyện cho anh đi bình 

an, thanh thản. Nghe vậy tôi càng sợ. Tôi nói: “Cha ơi, con rất tin Cha. Cha đã cứu biết bao nhiêu người để người ta 
sống lại, nên con mới tới đây để xin Cha chữa lành bệnh cho chồng con. Con tin tưởng nơi Cha, con biết thế nào Cha 

cũng cứu chữa cho chồng con sống lại.” Người ta ở văn phòng Cha đông lắm, vậy mà tôi chẳng hề mắc cở, cứ khóc 
suốt với Cha mà thôi. Vậy mà Cha cứu chồng tôi sống lại thật. 

 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

Anh Khai Trần: Lúc trong nhà thương, tôi không biết gì cả, xuôi tay rồi. Tôi không 
những bị mổ một lần mà tới ba lần, vì cứ mổ xong bị nhiễm trùng, rồi mổ lại, bị 

nhiễm trùng tiếp, lại mổ nữa. Cháu tôi làm bác sỹ, nó nói với chị tôi rằng tôi không 
thể qua nổi đâu. Tôi sống được như bây giờ thì chỉ có nhờ ơn trên mà thôi. Chính 

Cha đã làm tôi sống lại. 

 
Trước khi bị bệnh, tôi có dịp về Việt Nam, từ Vũng Tàu tôi bao xe xuống Cà Mau. 

Khi xuống tới nơi, từ bên này đường tôi băng qua nhà thờ, chợt cảm thấy một luồng 
gió rất lạnh phà qua mặt tôi, lạnh lắm. Tôi khấn: “Cha ơi, con từ xa lắm, về đây 

trước là thăm viếng Cha, sau nữa là xin Cha ban ơn.” Vì vợ tôi mất, tôi về xin Cha 

cho tôi gặp được người tôi thương, biết an ủi tôi, không cần giàu sang, mà chỉ cần 
hai người thương nhau là đủ rồi. Trở lại Mỹ, tôi gặp được bà xã tôi bây giờ.   
 
Chị Phượng Nguyễn: Tôi biết Cha Diệp từ năm 1995, khi nhà thờ còn rất cũ, chưa được làm lại khang trang như bây 
giờ. Khi đó tôi có cầu xin với Cha cho tôi được đi Mỹ. Tôi khấn: “Cha ơi, Cha cho con được phỏng vấn đậu, con sẽ thuê 

xe xuống nhà thờ để tạ ơn Cha.” Lần đó, Cha cho tôi đậu phỏng vấn, nhưng tôi ‘qua cầu rút ván’, không chịu đi Tắc 
Sậy mà nói lại với Cha rằng: “Thôi Cha ơi, để con qua Mỹ đã, rồi khi về thăm gia đình con sẽ đến thăm Cha sau nhé.” 

Đêm hôm đó khi tôi đang ngủ thì thấy Cha hiện về. Sợ quá, ngay hôm sau tôi thuê xe đi Tắc Sậy để tạ ơn Cha ngay, 
trước khi đi Mỹ. Từ đó về sau, tôi được ơn Cha nhiều lắm.  

 

Tôi hay đi lễ ở nhà thờ La Vang, đi ngang đường Euclid mà không hề thấy văn phòng Cha. Một lần nọ trên đường đi 
lễ về, tôi nghĩ trong đầu: “Tuần này nhất quyết con phải đến văn phòng Cha Diệp.” Vừa nói xong tôi thấy ngay tên 

Cha ‘Trương Bửu Diệp’ ở văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Cha rất linh thiêng.  
 

Những ai xin mà chưa được thì phải đặt hết niềm tin nơi Cha. Xin phải phó thác và tin tưởng. Nếu không tin thì không 

bao giờ được.  

Trần Ngọc (Ghi theo lời nhân chứng) 

 Chính Cha 
Diệp đã làm 
tôi sống lại. 
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H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 

Cha ơi, trong gia đình các con của con đều giận nhau, 

những lỗi lầm không tha thứ cho nhau. Con làm mẹ ở 
giữa không làm được gì cả. Con buồn lắm Cha ơi. 

Chẳng bao giờ con có được nụ cười. Con khẩn cầu cùng 
Cha, xin Cha giúp cho các con của con biết tha thứ cho 

nhau để sống thuận hòa cùng nhau. Con của Cha. 

 
A.NGUYEN – OKLAHOMA CITY, OK. 

Xin Cha Diệp cầu bầu cùng Chúa cho con khỏi đau bao 
tử, bị đầy hơi tức bụng, xin Chúa cất hết bệnh tật, tội 

lỗi thể xác lẫn tâm hồn cho con.  
 

D. NGUYEN – MT. AIRY, NC. 

Xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban cho B. sống đạo đức, 
bỏ những điều xấu, trở nên con người tốt, và lập gia 

đình để con còn lo liệu trước khi con nhắm mắt. Trọng 
kính. 

 

N. NGUYEN – VIENNA, VA. 
Con cầu xin được ăn uống, đi đứng bình thường, lên 

xuống cầu thang an toàn, xin cho con mau bình phục 
sức khỏe, xin cất hết bệnh tật của con và cho con niềm 

tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa và Mẹ Maria. 
 

N. NGUYEN – MOUNTAIN VIEW, CA. 

Cha ơi, con trai của con mắc bệnh nan y, xin Cha cầu 
bầu cho cháu được ơn chữa lành. Con tạ ơn Cha. 

 
T. TRAN – LAS VEGAS, NV. 

Cầu xin Cha ban cho bố mẹ, anh chị em con luôn được 

bình an, mạnh khỏe, cho mẹ con hết đau chân, công 
việc làm của anh chị em con được may mắn, suôn sẻ, 

xin ban cho con có thêm niềm tin và sức mạnh để vượt 
qua mọi khó khăn hiện tại. Xin Cha ban ơn lành đến 

cho gia đình con. 

 
T. PHAM – TEWKSBURY, MA. 

Xin Cha giúp cho con của con là P.D.H. được nhận vào 
trường nha và thi DTA test được điểm cao, xin cho các 

con sống đạo đức, thánh thiện, siêng năng đi lễ và đọc 
kinh, yêu thương gia đình, hiếu thảo với cha mẹ và biết 

kính sợ Chúa. Con cũng xin Cha ban cho ba con là 

P.V.C. được phục hồi sức khỏe, những bộ phận trong 
cơ thể bị suy yếu sẽ mau chóng được hồi phục. Con xin 

cảm tạ Cha. 
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T. TA – RESEDA, CA. 
Hiện nay con bị ung thư phổi rất nặng, con xin Cha 

Diệp cầu bầu cùng Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giu-se 
tiếp sức cho con, để con chịu đựng được mọi sự khó 

khăn hàng ngày. Xin cho chồng con được mạnh 

khỏe vì anh cũng nhiều bệnh lắm Cha ơi. Xin cộng 
đoàn cầu nguyện cho gia đình con trong lúc gian 

nan khốn khó này. 
 

J. NGUYEN – SNELLVILLE, GA. 
Hoàn cảnh gia đình con thật khó khăn: vợ con bỏ 

đạo, nguội lạnh, vợ và dâu xích mích, xa lánh nhau 

đã hơn 5 tháng qua. Con đã cầu nguyện để gia đình 
được êm ấm. Nay con gái con là K.T.P.N., 34 tuổi, 

mới mang thai, mong có bé trai, vì đã có 2 bé gái. 
Xin Cha thương con mà cầu bầu lên Đấng Tối Cao 

cho gia đình con sớm được ơn như ý. 

 
TRINH – RESEDA, CA. 

Thưa Cha, gia đình con là T.,T.,T., xin được mọi sự 
bằng an. Con thì mắc bệnh tim, xin được uống thuốc 

mà khỏi bệnh chứ không phải mổ. Con sợ mổ lắm. 
Con của con bị khuyết tật, không ai chăm sóc được 

bằng con, nên con nài xin các Ngài cho con con gặp 

thầy gặp thuốc mà hết bệnh. Anh của chồng con bị 
ung thư gan ở Việt Nam không biết sẽ ra đi lúc nào, 

xin cho anh được bình an. Con cũng cầu xin cho 
chồng con luôn được khỏe mạnh, có công ăn việc 

làm ổn định. Con xin tạ ơn. 

 
MỘT NGƯỜI MẸ - PRATTVILLE, AL. 

Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con trai của con là 
N.B.L. bỏ xì ke, chăm chỉ làm ăn cho nên người. Con 

cảm tạ ơn Cha. 

 
N. NGUYEN – EL MONTE, CA. 

Cha ơi con bị bệnh, con sợ mổ lắm, xin Cha chữa 
lành cho con mà không phải mổ, xin Cha ban cho 

con sự bình yên trong tâm hồn. Tạ ơn Cha. 
 

A.VU & P. LE – PHOENIX, AZ. 

Xin cho gia đình con sớm bán được căn nhà, con cái 
thêm đức tin, yêu mến Chúa, cho con mau khỏi 

bệnh ung thư, đau bao tử, gia đình luôn được mạnh 
khỏe, bình an. 
 

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 
 
K.L.M. – NEW ORLEANS, LA. 

Cầu xin Cha cho con được lành bệnh, cho I.N học 

giỏi, gia đình bình an, mạnh khỏe, công ăn việc làm 
ổn định. Con cảm ơn Cha. 

 
C. NGUYEN – VANCOUVER, WA. 

Cha ơi, con mắc bệnh ung thư máu, con chỉ biết nhờ 

Cha cầu bầu để con được ơn chữa lành mà khỏi 
bệnh. Con tạ ơn Cha. 

 
T. NGUYEN – EL MONTE, CA. 

Xin Cha nhận lời cầu xin của con, xin Cha giơ tay 
nâng đỡ cho vợ chồng con thuận hòa trở lại, được ở 

bên nhau đến trọn đời. Con là người ngoại đạo, con 

cầu xin Cha cho vợ con được hồi tâm chuyển ý để 
về với gia đình. Con tạ ơn Cha. 

 
N. VO & T. TRUONG – CHANDLER, AZ. 

Thưa Cha, con đang trong thai kỳ, xin đứa bé trong 

bụng con được phát triển bình thường, khỏe mạnh, 
và xin cho tay chân con không còn bị tê nhức nữa 

cho đến ngày sanh nở. Con tạ ơn Cha. 
 

P. TRAN – CANEGA PARK, CA. 
Xin Cha cho L. hết nhức đầu, đau lưng, cho B. hết 

bệnh tâm thần, cho T. chịu đi nhà thờ, cho bác Y. 

khỏi bệnh tâm thần. Xin cho con khỏi bệnh chóng 
mặt và bệnh gan, và cho bệnh tình của ba má chồng 

con được thuyên giảm. 
 

T. NGUYEN – BROKEN ARROW, OK. 

Xin Cha bầu cử cho gia đình con luôn được an lành, 
đoàn kết, thương yêu. Đặc biệt gia đình chúng con 

chuẩn bị thi quốc tịch, xin Cha chúc lành cho ba mẹ 
và con đạt kết quả tốt, thi đậu quốc tịch. Chúng con 

cảm tạ Cha. 

 
C. TRAN – TORONTO, CA. 

Thưa Cha, con đang mắc bệnh ung thư hạch bạch 
huyết. Kính xin Cha cầu thay nguyện giúp con lên 

tòa Thiên Chúa cứu con và cho con biết vâng lời theo 
Thánh ý Chúa. Xin cho các con của con sống tốt đạo, 

đẹp đời, và cho gia đình con được bình an. 

 
C. HOANG – HAYWARD, CA. 

Xin Cha ban cho con được mổ mắt lần này được tốt 
đẹp và thành công, và chân con mau lành, vì con bị 

gãy chân. Con cảm ơn Cha. 

 

XIN KHẤN 
 

H. DUONG – COLCHESTER, VT. 
Con cầu xin được tai qua nạn khỏi, ra tòa được mọi 

sự tốt đẹp, xin Cha thương sắp xếp nhà cửa cho con 

được vẹn toàn, cho mắt và vai con hết đau, các con 
của con luôn sống đạo nghĩa. Con kính cảm ơn Cha. 

 
H. VU – SAN DIEGO, CA. 

Xin Cha thương xót con, cho con hết bệnh vẩy nến 
để con có sức khỏe lo cho vợ và hai đứa con. Xin Cha 

tha thứ hết lỗi lầm của con. Con tạ ơn và mang ơn 

Cha suốt cuộc đời còn lại này của con, xin cứu rỗi 
con. 

 
J.D. DOAN – SALT LAKE CITY, UT. 

Xin Cha linh hiển cho con hết căn bệnh thấp khớp gối. 

 
X. HOANG – BROOKLYN PARK, MN. 

Cầu xin Cha cho con trai của chúng con sớm bình 
phục tâm trí và tìm được công việc làm, giải quyết 

được khó khăn đang gặp. Chúng con cảm tạ Cha. 
 

T. NGUYEN – SAN LORENZO, CA. 

Xin Cha chữa lành bệnh cho J. để cháu không bị giựt 
kinh phong nữa, và xin Cha ban ơn chữa lành cho ba 

con hết bệnh trĩ, cho vợ chồng, con cái gia đình con 
được khỏe mạnh, và cho chồng con có việc làm. 

 

L.X. MAI – W. SPRINGFIELD, MA. 
Kính xin Cha giúp con thi đậu bằng mà con sắp sửa 

thi tại cơ sở làm việc. Mỗi 5 năm con phải thi một lần, 
con xin Cha giúp con sáng suốt, để con khỏi quên bài. 

Cha giúp con, Cha nhé! Con cũng xin Cha giúp cho 

gia đình con gái của con sắp qua Mỹ đi được cả ba 
mẹ con. Con tạ ơn Cha. 

 
T. LE – DALLAS, TX. 

Thưa Cha, vợ chồng con đều bị tai biến mạch máu 
não, hai chân hai tay rất yếu; mắt mờ. Con rể của 

con cũng bị mờ mắt, còn con gái thì có khối u ở vai, 

các ngón tay bị tê. Xin Cha thương giúp mà cứu chữa 
cho gia đình con khỏi được bệnh tật.  

 
B.Z&N.G – CHARLOTTE, NC. 

Ước nguyện lớn nhất của vợ chồng con là có một bé 

trai và một bé gái. Xin Cha cầu bầu để con có thể 
sanh nở được như những phụ nữ bình thường khác. 

Con cảm tạ Cha. 
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TBDF 



6 
 

Page 6 of 12 

 

 

 

 
A.NGUYEN – OKLAHOMA CITY, OK. 

Con xin cảm tạ ơn Cha đã cầu Chúa giúp cho gia 

đình con được đoàn tụ, em con có job, và mọi 
người được bình an. 

 
H. CAO – MADISON, WI. 

Con có một đứa cháu ngoại sanh non, thiếu tháng, 
phải nằm trong lồng kính. Con đã cầu xin nhờ Cha 

cứu cháu. Vậy mà nay cháu đã được về nhà, bằng 

an, khỏe mạnh bình thường, mọi sự đều tốt đẹp. 
Thật là một phép lạ. Gia đình con còn nhận được 

nhiều ơn khác nữa. Con kính tạ ơn Cha.  
 

D. DANG – RIVERSIDE, CA. 

Thưa Cha, con xin viết lên đây lời cảm tạ từ tận đáy 
lòng con vì những lời cầu nguyện của con dù lớn 

hay nhỏ đều được Cha thương và chấp nhận. Cha 
lúc nào cũng ở bên cạnh chúng con và nâng đỡ 

chúng con về mặt tinh thần. Ngàn đời con ghi tạc 
ơn Cha. 

 

C. NGUYEN – WASHINGTON 
Con cảm tạ Cha đã chữa cho con hết bệnh ung thư 

máu. 
 

T. TRAN – HOUSTON, TX. 

Cách đây 2 tuần, chị chồng con ở bên Trung Quốc 
gọi phone sang đây nhờ con cầu xin giúp cho cháu 

ngoại là T.N.H. 31 tuổi, mới xét nghiệm phát hiện 
bị ung thư tử cung giai đoạn 3. Con đã cầu nguyện 

nhờ Cha cứu. Mới đây con gọi hỏi thăm, chị nói kêt 

quả xét nghiệm cuối cùng không thấy tế bào ung 
thư trong cơ thể cháu nữa. Muôn vàn tạ ơn Cha đã 

ban phép lạ cho cháu. 
 

N. LE – FALLS CHURCH, VA. 
Con xin cảm tạ Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia 

đình chúng con qua lời cầu bầu của Cha Diệp. Con 

xin cảm ơn Cha Diệp rất nhiều. 
 

X. NGUYEN – CLEVELAND, OH. 
Thưa Cha, đến thời điểm này Cha đã nhận lời con 

rất nhiều. Con đã được nhiều ơn lành mà Chúa, Mẹ 

Maria ban cho con. Con hết lòng cảm tạ Cha vì 
những điều đó. Không có Cha giúp, con sẽ không 

thể vượt qua những khó khăn trong cuộc đời này. 
Con cám ơn Cha rất nhiều. 

 
 

 

 
T. TRAN – GARDENA, CA. 

Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban ơn lành cho con bớt 
đau ở các ngón chân, và ban đêm con đã ngủ được 

ngon giấc. Con cũng xin cảm tạ ơn Cha đã cho gia 

đình vợ chồng chúng con sống hòa hợp, hạnh phúc 
bên nhau. Con sẽ mãi mãi mang ơn Cha trong cuộc 

đời con. 
 

MARIA K. LOAN – ABERDEEN, SD. 

Con cảm ơn Cha đã hằng thương gia đình chúng con. 
Qua những lời khấn và xin, gia đình chúng con đã 

nhận được những ơn lành của Cha ban cho. 
 

V. DINH – RENTON, WA. 
Con cảm ơn Cha đã cho con một chuyến đi – về bình 

an. 

 
L.X. MAI – W. SPRINGFIELD, MA. 

Thưa Cha, con đã lớn tuổi, vậy mà được Cha ban cho 
sức khỏe, vẫn đang làm được 2 job, và cho mẹ con 

sống ở Việt Nam đã trên 100 tuổi mà còn khỏe mạnh. 

Con cảm ơn Cha thật nhiều.  
 

N. HA – NEWBURY PARK, CA. 
Con xin cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp đã cầu bầu 

cùng Thiên Chúa cho con dâu của con sanh nở ‘mẹ 
tròn-con vuông’, cháu bé sanh sớm nhưng ra đời an 

toàn, khỏe mạnh. 

 
N. TAT – AMIENS, FRANCE 

Con nhờ Cha cầu bầu, và con của con đã tìm được 
người bạn đời, sẽ tổ chức cưới vào tháng 8-2017. Gia 

đình con khỏe mạnh, bình an sau những chuyến đi 

xa. Con trai và chồng con rất tin tưởng vào lời cầu 
bầu của Cha. Cha là ‘người Cha tinh thần’ và đã là 

Thánh trong lòng chúng con. 
 

N. LE – BOSTON, MA. 

Cảm tạ Cha đã chữa lành cho bạn con là V.P. ở Việt 
Nam, bị ung thư giai đoạn 3, nay đã ổn định, sức 

khỏe tốt trở lại. Cảm tạ Cha đã ban phép lạ và an 
bày cho gia đình con mỗi ngày, mỗi giờ trong cuộc 

sống. 
 

L. VU – PINEVILLE, NC. 

Con hết đau tay. Sau khi đi cấp cứu con đã khỏe và 
bình an, con của con tìm được việc làm ở gần nhà. 

Con xin cảm ơn Cha. 
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Nga Huỳnh – Draper, Utah 

“Tôi sang California để thực hiện lời hứa với Cha” 
 

 

Tôi là người Phật giáo, hồi giờ chưa từng biết gì về đạo Công giáo. Cách 
đây 3 năm, một đêm tôi nằm chiêm bao, thấy có nước chảy và đá dữ 

dằn lắm. Rồi tôi bị đuối chân. Ngay lúc đó tôi gặp một người đàn ông 
mặc áo màu xanh, giống Đức Chúa, nắm tay và kéo tôi qua sông.  

 
Thời gian đó, tôi đọc báo Việt Nam thấy người ta đăng nhiều lời cảm tạ 

Cha Trương Bửu Diệp, mặc dù tôi vẫn luôn giữ đạo của mình, nhưng tôi 

vẫn cắt hình Cha về thờ. Trên bàn làm việc của tôi cũng có hình Cha.  
 

Trước khi biết đến Cha Diệp, cuộc đời tôi gặp nhiều gian nan vất vả. Tôi 
phải lo toan đủ bề. 
 

Tôi có tiệm, nhưng bữa này bữa kia. Y như rằng bữa nào vắng khách, tôi thắp nhang ở hình Cha đặt trên tiệm, vậy 
là khách vô. Nhưng tôi không tham lam. Tôi chỉ xin những khi không đủ sở hụi thôi. Rất nhiều lần khách gọi vô đặt 

hẹn, trong số đó nhiều người đúng hẹn, nhưng cũng không ít người tới giờ hẹn mà không thấy đâu. Với người quá 

hẹn, tôi hay hỏi Cha, đại loại: “Cha ơi, nhóm 6 người đặt hẹn sao giờ này chưa tới vậy Cha, trễ 15 phút rồi.” Vừa 
hỏi Cha xong thì họ gọi phone tới nói đang trên đường đi. Mấy lần như vậy rồi, nên tôi tin Cha đã nghe tôi. 

 
Cách đây hai tuần, tôi quyết định bán tiệm. Tôi khấn với Cha: “Cha ơi, con muốn sang nhượng tiệm, Cha ban phép 

lành cho con. Nếu thành công, con sẽ sang California để tạ ơn Cha.” 
 

Thời gian đó tôi không có tiền, ngặt nỗi con trai tôi đang cần tiền để sang California học. Tôi liền gọi phone gặp 

người thường hay cho vay. Lúc đầu họ kêu không có đủ, mà hẹn qua hôm sau, nhưng qua ngày sau thì con tôi đi 
học rồi, làm sao đây? Tôi lại khấn Cha: “Cha ơi, con đang cần tiền cho con trai con quá, mà tiền không đủ, sao đây 

Cha?” Ngay tối hôm đó, người cho vay gọi phone, nói họ đã có đủ tiền rồi.” Tôi vay tiền trả góp. 
 

Trở lại chuyện bán tiệm. Thật ra tiệm của tôi khó bán lắm, vì ở vùng tuyết, mà lại xa xôi nữa. Vậy mà có người 

mua. Dù họ mua nhưng hẹn lại sau đó một tuần mới giao tiền, mà tôi đang mượn nợ nên rất nóng lòng. Tôi khấn 
với Cha: “Cha ơi, Cha ban cho con ơn lành đi Cha. Cha nói người ta là sáng mai đến chồng tiền đủ cho con luôn 

nhe Cha.” Ngày hôm sau, người mua đến tiệm tôi. Tôi nghĩ họ đến chơi thôi, ai dè họ giao hết tiền, lấy tiệm luôn.  
 

Có tiền, tôi trả hết món nợ và không phải trả lãi nữa. Chuyến đi qua California này của mẹ con tôi cũng là nhằm 
thực hiện lời hứa với Cha. 

 

Hôm nay khi bước vào nhà cầu nguyện, lúc đầu tôi thấy hơn sợ sợ. Nói đên đây tôi còn cảm giác nổi da gà. Nhưng 
khi bước đến bên tượng Cha Diệp ngồi, có cầm quyển sách, tôi thấy gương mặt của Cha vui vui. Sẵn đây tôi xin kể 

thêm là ở nhà tôi hay thắp nhang cho Cha, có khi tôi thấy gương mặt của Cha vui, cũng có khi tôi thấy Cha buồn. 
Hôm nào khấn thấy Cha vui là hôm đó tôi may mắn. 

 

Trước đây tôi hay buồn lắm, không được vui vẻ như bây giờ đâu. Nhưng từ ngày có Cha, tôi xin gì cũng được. 
Những lần tôi có chuyện buồn, lo lắng, đêm ngủ không được. Vậy mà chỉ khấn với Cha vài câu thôi, tôi ngủ lúc nào 

không hay. 
 

Những trắc trở sau này của tôi, Cha Diệp là người đầu tiên tôi xin, và Cha là người cứu tôi. Mình sống bữa nay 

không biết ngày mai. Vì thế tôi khuyên mọi người hãy đặt trọn niềm tin nơi Cha Bửu Diệp, Cha sẽ không bỏ một ai 
đâu. Tôi mong những người chưa biết Cha, cứ mãi cầu xin thì sẽ được, bất kể người đó theo đạo gì.  

 
John Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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Cha là điểm tựa vững chắc để chúng con tựa nương 
 
Một năm trước, gia đình tôi đã lặn lội từ Minnesota sang văn phòng Cha Trương Bửu Diệp ở miền nam California 

để cầu nguyện. Lần ấy, với muôn điều khó khăn không giải quyết được, ngàn nỗi lo toan và lòng đầy sầu não, 

tôi đến với Cha trong niềm hy vọng được Cha giúp đỡ mà cầu nguyện lên Chúa cho gia đình tôi. 
 

Tôi đến với Cha, vừa cầu xin, kèm theo những lời hứa hẹn sang năm sẽ trở lại thăm Cha. 
 

Vậy mà, một năm đã trôi qua...ngồi nghĩ lại… 

 
Tôi đã được Cha nhận lời. Có những chuyện không xảy ra ngay nhưng từ từ mới đến một cách tốt đẹp hơn cả 

ước mơ. Thật sự ra, suy cho cùng không phải chỉ ngồi đó cầu nguyện nhưng có nhiều điều chúng ta nên biết kết 
hợp với lời cầu xin và bằng hành động. Tôi muốn nói đến lời nói, việc làm, và cách suy nghĩ hàng ngày phải thay 

đổi theo chiều hướng tốt, theo đúng tinh thần cầu nguyện. Một sự tương tác hoàn hảo giữa Cha Trương Bửu 
Diệp và chính tâm hồn chúng ta cũng như sự hợp tác giữa Cha và Thiên Chúa tạo nên lời nguyện cầu như ý trong 

ân sủng của Ngài. 

 
Hay nói cách khác, cầu xin nhưng vẫn phải cố gắng sống lương thiện và tâm trong sạch.  

 
 

 

 
 

 

Cha nhân từ đã ban ơn lành cho chúng con dù chỉ 

là chuyện nhỏ mọn nhất trong cuộc sống hàng ngày. 
Cha đã làm mọi sự thay đổi theo chiều hướng êm đẹp 

thay vì như thường sẽ rất tệ hại. 
 

Cha đã giúp đỡ con trai con thoát khỏi nỗi buồn chán 

thất vọng để có thể sống tốt trong ơn nghĩa của Chúa. 
 

Cha đã ban cho gia đình con một niềm tin yêu vào Thiên 
Chúa Đấng Tối Cao và tin vào Cha, người luôn hỗ trợ 

chúng con. 

 
Cha như ngọn đuốc soi dẫn con đi đến nẻo ngay đường 

lành. 
 

Cha đã hiện hữu trong tâm hồn chúng con khi hoạn nạn 
cũng như lúc vinh quang. 

 

Cha là điểm tựa vững chắc để chúng con tựa nương. 
 

Từ đáy lòng con, con xin cảm ơn Cha. Không có ngôn từ 
nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn sâu xa của con.  

 

Xin Cha hãy ở cùng gia đình con luôn mãi, Cha nhé! 
 

Phương Quách, MN 
 

 

 

Gia đình chị Phương Quách. Hình do tác giả cung cấp. 
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Thơ 

Hôi 
chuông 
Phuc 
Sinh 
 

  

Lê Kính 

(Tặng độc giả báo Ơn Lành) 

 

. 

` 

Văng vẳng từ xa vọng tiếng chuông 

Hòa trong làn gió lẫn màn sương 
Hồi chuông huyền diệu thầm khuyên nhủ 

Từ những hồn xa lạc bốn phương. 

 
Mong đợi người về giữa Phục sinh 

Hồi chuông vọng đến tận tâm linh 
Tẩy đi phiền não, lòng trong sạch 

Để thấy xa xa Chúa hiện hình. 

 
Có phải Ngài về thật hiển linh 

Nhờ ơn phép lạ Đấng vô hình 
Thánh đường mở rộng cùng nghinh đón 

Ngài đến huy hoàng giữa Phục sinh. 
 

Đêm tối xa quê ở xứ người 

Hồi chuông tha thiết vọng muôn nơi 
Đón mừng đêm Thánh, Ôi…huyền diệu 

Chúa ngự ngôi cao để cứu đời. 
 

Ánh nến lung linh khắp giáo đường 

Đón mừng Thiên Chúa những hồi chuông 
Ngài ban Thánh thiện Hồng ân xuống 

Cứu rỗi muôn loài khắp bốn phương. 
 

Vui Ngày Của Mẹ (tiếp theo trang 1) 

 

Hướng đến Ngày Của Mẹ, trong buổi cầu nguyện tháng Năm, cộng đoàn đã được nghe đọc và hiệp chung những lời 
khấn nguyện của chồng dành chọ vợ, cha dành cho con gái, con dành cho mẹ, của chị dành cho em gái. Chị N.T.M.V. 

cầu cho mẹ không bị đau đớn, và không có bướu độc trong người; chị L.A.P. cầu cho mẹ sớm lành bệnh; chị T.N. cầu 

cho người chị đang mắc bệnh ung thư sớm được chữa lành; ông T.T.H. cầu cho con gái là T.T.P. khỏi bệnh ung thư 
ngực; hay chị D.N. cầu cho em gái đang bị mổ và lọc máu được bình an,…và nhiều lời xin khấn cảm động khác trích 

trong gần 3,000 lời khấn ghi vào sổ đặt trong nhà cầu nguyện.  
 

 
 
 

 

Trong phần Thánh hóa lời cầu nguyện, Linh mục Đinh Ngọc 

Quế nhắc mọi người hãy nhớ đến công ơn của những người 

mẹ, vì ‘không có mẹ thì không có mình’. 
 

Thông thường, những ngày đặc biệt trong năm đều được 
Ban Điều hành (BĐH) TBDF kết hợp tổ chức kỷ niệm trong 

các buổi cầu nguyện vào thứ Năm tuần đầu tiên của mỗi 

tháng. Tại buổi cầu nguyện tháng Năm, ông John Nguyễn, 
BĐH TBDF mời mọi người, nhất là những người đang làm 

cha, đến tham dự buổi cầu nguyện tháng Sáu (1 tháng 6, 
2017), để cùng chia sẻ niềm vui với những người cha nhân 

ngày của Cha (Father’s Day – 18 tháng 6, 2017). 
 

Hình bên: Những Thiện Nguyện Viên nữ của TBDF duyên 
dáng, rực rỡ trong tà áo dài đồng phục, chụp hình lưu niệm 
nhân Ngày Của Mẹ.  Hình: Toàn Vũ – TBDF. 
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BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 1 THÁNG SÁU, 2017 

 

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

Cha Trương Bửu Diệp và mừng Father’s Day 2017. 
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  

 
 

TBDFELLOWSHIP – SUMMER CAMP 

Nhóm Tuổi Trẻ Cha Diệp (TBDFellowship) sẽ tổ chức cắm trại qua đêm tại Mile 

Square Park, trong khu vườn mới khai trương (sau sân bắn cung) vào ngày thứ 

Bảy 1 và Chủ Nhật 2 tháng 7, 2017.  

Thân mời các bạn trẻ từ 18 đến 30, có thẻ TBDF ghi danh tham dự (lệ phí 

$10.00). Phiếu ghi danh đang phát tại văn phòng TBDF.  

Chương trình Trại gồm có: Thi nấu ăn, trò chơi có thưởng, văn nghệ lửa trại, và 

sinh hoạt giới trẻ do các chuyên viên kinh nghiệm phụ trách. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
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 

 

Khu vườn cắm trại  

mới khai trương tại  

Mile Square Park, TP 

Fountain Valley, CA 

http://www.truongbuudiep.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 mạ i đã 

nhiệt thành giúp đỡ Trương Bửu Diệp Foundation trong việc in ấn và phát hành Bản tin ƠN LÀNH. 
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PHIẾU GHI DANH NHẬN BÁO ƠN LÀNH MIỄN PHÍ 

(TBDF Free Newsletter Subscriber Registration Form) 

 
Số thẻ TBDF (TBDF Card No.):……………….…… 

Tôi muốn nhận Báo ƠN LÀNH phát hành vào ngày 1 và 15 mỗi tháng qua:   

(I want to receive ON LANH newsletter issued on 1 and 15 of the month by:) 

1. Bưu điêṇ theo điạ chỉ hiện tại. (Mail to current address) 

2. Bưu điêṇ theo điạ chỉ mới (Mail to new address): 

                 New address……………………………………………. City…………………………..State……… Zip code…………….. 

3. Email …………………….………………………………….……………………....... 

4. Cell Phone (text receivable) ………………………………………………………… 

5. Ngưng gửi báo vì tôi có thể đọc trên web site của TBDF. 

                                           Ngày (day)………..tháng (month)…….năm (year)…………  

       Chữ ký (Signature) 
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