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Kính thưa quý độc giả, 
 
Thấm thoát đã tròn sáu năm kể từ ngày 
thành lập Trương Bửu Diệp Foundation 
(TBDF). Thời gian không là bao so với cuộc 
đời, nhưng là một ơn lành lớn lao mà Cha 
Phanxi cô Trương Bửu Diệp đã dành cho Hội. 
Chính nhờ sự linh thiêng của Cha mà Hội đã 
đứng vững và phát triển mạnh mẽ đến ngày 
hôm nay.  
 
Bên cạnh đó, đông đảo bà con đồng hương 
từ  Hoa Kỳ đến toàn thế giới đã đến thăm 
Cha và luôn động viên, khích lệ, ủng hộ về 
tinh thần cũng như vật chất để Hội toàn tâm, 
toàn ý trong việc vinh danh Cha và phục vụ 
nhu cầu tâm linh của mọi người. 
 
Phần thưởng lớn nhất mà TBDF nhận được 
đó là danh Cha Diệp đã được lan truyền khắp 
nơi không phân biệt tuổi tác, giới tính, giai 
cấp, quốc tịch, tôn giáo, lãnh thổ. Mọi người 
ở khắp mọi miền đất nước, từ Đông sang 
Tây, từ Á sang Âu, từ hải đảo đến đất liền, 
nơi đâu có người Việt Nam, nơi đó đều có 
người biết đến và chạy đến nhờ Cha cầu bầu, 
giúp đỡ khi gặp bệnh tật hoặc hoạn nạn.  
 

 

Và biết bao người đã được thỏa lòng mong ước 
vì Cha không phụ lòng những ai biết tin vào lời 
cầu bầu linh thiêng của Ngài lên Đấng Toàn 
Năng. 
 
Sáu năm qua, TBDF đã chứng kiến và đồng 
cảm với những nỗi ưu tư, lo toan, những thất 
vọng, khổ đau của mọi người khi đến cầu xin 
Cha, cũng như cùng vui với những niềm vui, 
mừng rỡ, hân hoan và hạnh phúc khi được Cha 
ban ơn, chúc lành. Hội đã trở thành một cộng 
đồng của những người yêu mến Cha Trương 
Bửu Diệp. 
 
Cũng nhân kỷ niệm 6 năm hình thành và phát 
triển, Chương trình truyền hình nhiều kỳ “ƠN 
CHA DIỆP”, do Trương Bửu Diệp Foundation 
thực hiện tập 203 sẽ giới thiệu lại những tập 
đầu tiên được thực hiện vào năm 2012.  
 
Ước mong cho cộng đồng Cha Diệp ngày càng 
phát triển mạnh mẽ, gồm những thành viên nối 
kết với nhau như trong một gia đình dưới sự 
bảo bọc của người Cha yêu quý là Cha 
Phanxicô Trương Bửu Diệp. 
 

BAN ĐIỀU HÀNH TBDF 

KỶ NIỆM 6 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION 

(8/16/2011-8/16/2017) 
 

Vào Buổi cầu nguyện tháng Tám, lúc 7 giờ tối thứ Năm, ngày 3 tháng Tám, 2017, 
sau phần cầu nguyện sẽ là chương trình đặc biệt mừng 6 năm ngày thành lập 

Trương Bửu Diệp Foundation gồm văn nghệ và quà tặng. 
Kính mời quý vị tham dự.  
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Ông bà Al Guerra & Cecilia Tran – Madison, Alabama 

“Được gặp Cha tôi thỏa lòng mong ước” 
 
 

 

Trong một lần tình cờ lên Internet, tôi thấy trên một website 
có hình ai giống Cha Trương Bửu Diệp lắm. Rồi tôi dần dần tìm 

hiểu thì đúng là Cha Diệp rồi. Đó là website của Truong Buu 
Diep Foundation (TBDF), có văn phòng duy nhất tại Hoa Kỳ. 

Dù bận rộn với công việc, nhưng tôi vẫn liên lạc qua văn phòng 

Cha Diệp ở California, và được gửi nhiều tài liệu về Cha là 
những ấn phẩm do TBDF thực hiện như sách 100 Ơn Cha Diệp, 

báo Ơn Lành, hình của Cha, CD, DVD Ơn lành Cha Diệp,… 
 
 

Tháng 4-2017, vợ chồng tôi đứng ra tổ chức một buổi giới thiệu về Cha Trương Bửu Diệp cho cộng đồng người Việt Nam 

tại Alabama, gồm khoảng 100 người. Chúng tôi phát cho họ những tài liệu của TBDF gửi sang. Tôi có nói với mọi người:”Hội 
Trương Bửu Diệp Foundation 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.” 
 

Sau buổi giới thiệu với mọi người về Cha Diệp, lòng tôi dâng trào một niềm sung sướng. Tôi liền tâm sự với anh Al, chồng 

tôi. Cả hai chúng tôi đều háo hức muốn bay sang California ngay để thăm Cha Diệp. Tuy vậy, khi đó chúng tôi vẫn còn 
đang làm việc, nên cứ sắp xếp thời gian hoài mà không đi được. Nhưng trong tôi không ngừng khao khát được đi gặp 

Cha để thỏa lòng mong ước.  
 

Tuần trước, tôi cầu nguyện với Cha trước khi interview một công việc ở trung tâm NASA, xin Cha phù trợ để cuộc phỏng 
vấn được thành công, vì để được nhận vào làm ở đây rất khó khăn. Hôm đi phỏng vấn, người interview tôi nói là rất vui, 

vì họ đang cần một system engineer để thiết kế cho chương trình của họ, mà tôi đáp ứng các yêu cầu đó. Tôi nghe vậy 

thôi chứ không biết họ có nhận mình không. Sáng sớm hôm sau, lúc 7 giờ 30 sáng, tôi nhận được phone báo tin họ đã 
nhận tôi làm việc và nói tôi sắp xếp để làm việc ngay tuần sau. Wow, tôi thấy lời cầu nguyện với Cha thật là hiển linh, 

trong lòng tôi lại càng muốn đi thăm Cha sớm. 
 

Câu chuyện ơn lành thứ hai cũng xảy ra trong cùng tuần lễ đó. Số là hai người chúng tôi đều có cuộc sống tốt lành, nhưng 

lại ở trong nhà cao tầng, mà tuổi già chúng tôi chỉ cần nhà một tầng thôi. Chúng tôi dự tính hoài mà công việc chưa thuận 
tiện, nên kéo dài tới 6 tháng trời mà chưa xây được nhà. Rồi tôi cầu nguyện với Cha, xin Cha soi sáng. Cuối cùng, hôm 

thứ sáu tuần rồi, tôi đã ký được hợp đồng để xây nhà theo đúng ý nguyện. Vậy là chỉ trong một tuần lễ chúng tôi nhận 
được hai ơn lành từ Cha Diệp. Không thể chờ đợi được nữa, chúng tôi quyết định phải sang văn phòng Cha ở California.  

 
Hôm nay chúng tôi có mặt nơi này rồi, vừa để thăm Cha, lại được làm nhân chứng cho Cha, chúng tôi hết sức vui mừng. 

Đến nhà Cha, được gặp Cha, chia sẻ niềm vui với Cha và tạ ơn những gì Cha đã ban cho.  

 
Tôi tin Cha Diệp đã nghe và nhậm lời tôi cầu xin. Trước khi lên giường ngủ, tôi luôn nhìn thẳng vào mắt Cha mà thành 

tâm cầu nguyện. Mỗi lần như vậy, tôi tin Cha chúc lành cho những lời cầu xin của tôi. Nhiều người xin mà chưa được, tôi 
khuyên hãy nên kiên nhẫn, và chỉ nên xin những điều hợp lý, xác thực. Đừng nên thử thách sự linh thiêng của Cha bằng 

câu nói:”Cha cho con trúng số con sẽ tin Cha.”  

 
Ông Al Guerra: Tôi biết Cha Trương Bửu Diệp qua vợ tôi, Cecilia. Chúng tôi được nhận tài liệu về Cha từ TBDF, và đã 

có dịp chia sẻ về cuộc đời và sự hy sinh của Cha Diệp với cộng đồng người Việt Nam tại Alabama. Chúng tôi đã nhận 
được ơn Cha nên hôm nay có mặt tại đây để thăm và tạ ơn Cha. Khi bước vào nhà cầu nguyện, tôi có cảm giác rất an 

bình, thoải mái, nhất là khi được chạm vào bức tượng của Cha.  

 
Andrew Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng ơn lành) 
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Kha Trần and Thu Trần – Bound rook, New Jersey: 

“Cha Diệp là điểm tựa của gia đình tôi” 
 

 
 

Bác sỹ lại nói vừa phải chích thuốc vừa tập vật lý trị liệu. Nếu không bớt nữa thì phải phẫu thuật. 
 

Tuy vậy, tôi đã cố gắng chích thêm 2 mũi thuốc nữa, tức là 3 mũi thuốc, và tập vật lý trị liệu ở hai nơi khác nhau, nhưng 

chân tôi càng lúc càng đau, nên tôi đã nghĩ đến chuyện phải đi giải phẫu. Tuy vậy, khi nói chuyện với đồng nghiệp ở chỗ 
làm, họ kể những người bị bệnh như tôi mà phải phẫu thuật thì có người thành công, cũng có người mổ xong hết đi được 

luôn. Nghe vậy tôi sợ lắm, nên chúng tôi quyết định bay qua California để cầu xin Cha Diệp. Đó là hè năm 2016. 
 

Trước khi quyết định, tôi đã xem rất nhiều câu chuyện ơn lành trên Youtube qua chương trình TV Show Ơn Cha Diệp do 

Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện. Có nhiều ơn không thể tưởng tượng được, nhưng lại là người thật việc thật, 
trong đó có cả những người tôi quen biết, nên tôi rất tin tưởng. 

 
Sau chuyến đi California trở về nhà, có người quen hỏi tôi bị bệnh gì, tôi nói bị đau chân, họ liền đưa tôi chai dầu, nói 

xức thử xem sao. Tôi xức thuốc đó và thấy bớt đau. Hai tháng kế tiếp tôi hết đau 90%, và sau đó hết đau hẳn cho đến 
nay luôn. Bây giờ tôi có thể đi đứng, chạy nhảy bình thường như xưa. Tôi tin đó chính là nhờ ơn Cha Diệp vì tôi đã được 

điều trị bằng thuốc, bằng tập vật lý trị liệu, bôi nhiều loại dầu mà không khỏi, nhưng khi cầu nguyện với Cha và chỉ xức 

dầu thôi mà lại hết đau.  
 

Trước đó khoảng 2 năm, tôi có cái mụn sau lưng. Lúc đầu cái mụn còn nhỏ, vợ tôi hay nặn, nhưng mụn càng ngày càng 
lớn. Đến khi mụn lớn gần bằng trái chanh thì tôi bắt đầu thấy đau, càng ngày càng đau, tôi sợ quá, đi gặp bác sỹ thì họ 

kêu mổ. Vợ tôi thấy vậy nên đã cầu nguyện với Cha Diệp. Chưa đến ngày mổ, cái mụn nhỏ dần cho đến nay thì tiêu luôn, 

chỉ trong vòng một tháng thôi. Năm ngoái, khi mới sang New Jersey, chúng tôi mở tiệm. Lúc đầu chúng tôi gặp nhiều 
khó khăn, nhưng vợ chồng tôi liên lỉ cầu nguyện với Cha, thì chỉ sau một năm, tiệm của tôi bây giờ gặp nhiều thuận lợi 

lắm. 
 

Vợ tôi là người Công giáo. Tôi tôn trọng tín ngưỡng của vợ, nhưng không theo đạo, cho đến khi tôi biết về các ơn Cha 

Diệp, cầu nguyện và được ơn nên tôi theo đạo từ ngày đó. Đến nay đã được ba năm rồi. Thật ra khi mới vô đạo, học 
giáo lý, tôi cũng chẳng tin, vì có vẻ mơ hồ, trừu tượng quá. Nhưng khi biết về Cha và những việc làm của Cha, những ơn 

lành Cha ban cho mọi người không phân biệt giàu – nghèo, tuổi tác, tôn giáo,… Càng xem, niềm tin của tôi càng được 
vun đắp để trở nên vững vàng như bây giờ. 

 
Chúng tôi mới biết về Cha Diệp 5 năm nay qua người dì đi về Việt Nam giới thiệu và nói Cha rất linh thiêng. Sau đó 3-4 

năm thì tôi biết văn phòng TBDF qua các hoạt động của Hội trên đất nước Hoa Kỳ. Trong số các chương trình ơn Cha 

Diệp tôi ấn tượng nhất câu chuyện của em Peter Dũng mà bị teo cơ, một trường hợp khác ở VN có vợ bị ung thư sắp 
chết mang tâm nguyện được thăm mộ Cha lần cuối, sau khi đi về thì Cha chữa lành mà khỏi bệnh luôn. 

 
Bây giờ Cha là một điểm tựa tinh thần của gia đình tôi. Chúng tôi xin cám ơn TBDF đã tạo điều kiện cho vợ chồng tôi 

đến để cầu xin và tạ ơn.  
Anita Phùng (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 

Gia đình tôi nhận được rất nhiều ơn Cha Trương Bửu Diệp, nhưng hôm nay vợ 
chồng tôi sang California với mục đích tạ ơn lớn nhất mà Cha đã cầu bầu cho 

chúng tôi. Năm ngoái, cũng vào tháng này, khi chân tôi còn đang rất đau, vợ 

chồng tôi đã bay sang văn phòng Cha để cầu xin Cha ban cho ơn chữa lành. 
 

Trước khi đi gặp Cha, chân tôi đau lắm, mỗi bước đi như có con dao đặt ngửa 
cứa vào gan bàn chân. Tôi chịu không nổi nên phải đi gặp bác sỹ. Họ khám và 

nói là tôi bị viêm gân. Cả hai bác sỹ đều chẩn đoán tôi bị bệnh như vậy và cho 

tôi đi tập vật lý trị liệu. Tôi đi tập khoảng 8-9 lần, nhưng không thấy bớt. Rồi bác 
sỹ chích thuốc. Họ nói thông thường một mũi thuốc như vậy có thể cầm đau 

được 9 tháng, nhưng với tôi thì sau khi chích được 1 tháng tôi bị đau lại.  
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P.N. - PORLAND, OR. 
Chúng con xin Cha cầu bầu cùng Thiên Chúa và Mẹ 

Maria giữ gìn chúng con khỏi ma quỷ cám dỗ, xin phù 

hộ cho gia đình anh em, bố mẹ con mọi người được 
bình an, vui vẻ, thương yêu nhau, con cái ngoan ngoãn 

vâng lời bố mẹ nhiều hơn. 
 

V. NGUYEN – BROKEN ARROW, OK. 
Cầu xin Cha cho gia đình con được bình an, hai đứa 

con trai được mạnh khỏe, cho con bán được tiệm nails, 

cho chị con hết bệnh ung thư và hai cháu được ơn 
chữa lành. 

 
A.NGUYEN – HOUSTON, TX. 

Lạy Cha, con cúi xin Cha rủ lòng thương cứu giúp gia 

đình chúng con sớm được đoàn tụ xum vầy, cho vợ 
con quay về nhà vui sống với con mà không kiện cáo 

con ra tòa nữa, cho ba mẹ vợ không còn quấy rầy gia 
đình con nữa. Con vô vàn cảm tạ Cha. 

 
M.A. CHAU – SAINT AUGUSTINE, FL. 

Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho D.T hết bệnh 

ung thư, cho A.C ngoan ngoãn, chăm lo học hành, 
không bê tha; cho J.L cuộc sống bớt đau khổ. 

 
T. NGUYEN – DORCHESTER, MA. 

Lạy Cha, chúng con đã nhận được hình ảnh, báo chí 

của văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation gửi qua. 
Chúng con chuyền tay nhau để đọc và cầu nguyện. Xin 

Cha Diệp ban ơn lành cho chúng con ở trong nursing 
home này mau được lành bệnh. 

 

G. NGUYEN – SAN BERNARDINO, CA. 
Xin Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu cùng Chúa Ki tô và 

Mẹ Maria cho mẹ của con là Maria N.T.C. đang ở trong 
bệnh viện được sớm lành bệnh và bình an. Xin cho mọi 

việc được suông sẻ và mẹ con sớm được về nhà. Xin 
Cha luôn che chở cho chúng con. Con cảm ơn Cha. 

 

H.V. OMAHA, NE. 
Xin Cha soi sáng để con biết nhiều về Cha hơn. Xin Cha 

luôn là người Thầy dẫn dắt con và bảo bọc gia đình 
con vươt qua khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, xin 

Cha cho má và mấy chị em con biết dùng tình thương 

để hoán cải ba yêu dấu của chúng con. 
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KIM ANH – COSTA MESA, CA 
Xin Cha cho chồng con sớm có người cho thận để 

thay. Xin tạ ơn Cha. 
 

H. DO – KIRKLAND, WA. 

Thưa Cha, con là người ngoại đạo. Con thành kính xin 
Cha ban xuống ơn lành cho cháu của con là K.D, sinh 

năm 2011. Xin cho cháu có thể nói được ngay những 
lời cháu muốn mà không cần đến sự nhắc nhở, dạy 

dỗ hay động viên của người khác. Xin Cha thương K.D 

của chúng con. Tạ ơn Cha. 
 

T. NGUYEN – GARLAND, TX. 
Con cầu Cha cho mẹ con khỏi bệnh đau đầu, ho, ợ 

chua và đắng, và hết bị đau hai chân. Con xin cho em 
P.D.N. dễ ngủ mà không cần dùng đến thuốc nữa. 

Con cũng xin cho con hết bị đau đầu, tê 10 ngón tay, 

hết tức ngực. Con hết lòng tạ ơn Cha. 
 

J.T. TRAN – REGINA, CANADA. 
Kính xin Cha Trương Bửu Diệp nhậm lời con nguyện, 

xin Cha giữ gìn gia đình con, cho con cái của con học 

hành tấn tới, biết vâng lời cha mẹ, cho bé V. thi đậu 
trong mùa học này, cho vợ chồng con có sức khỏe, 

công ăn việc làm vững chắc, tinh thần sáng suốt để 
đương đầu với mọi thử thách và vượt qua mọi thử 

thách. Con cầu xin, mà không quên những ơn lành 
Cha đã ban cho chúng con. 

 

M. NGUYEN – BATON ROUGE, LA. 
Con xin Cha cầu khẩn cùng Chúa cho gia đình con 

vượt qua được những khó khăn trong công việc làm 
ăn. Con hết lòng cầu khẩn Cha thương giúp chúng 

con. Thành thật cảm ơn Cha Diệp, cảm ơn Trương 

Bửu Diệp Foundation và tất cả mọi người. 
 

D. TRAN&D.DINH – TORONTO, CANADA. 
Cầu Cha ban phước lành cho gia đình con luôn có sức 

khỏe và thành công trong cuộc sống và công việc. Tạ 

ơn Cha. 
 

M. TUYET – SAN DIEGO, CA. 
Xin Cha cho em gái út của con từ bỏ uống rượu, bớt 

bạn xấu, không chơi facebook để thời gian lo cho gia 
đình và con cái. Xin Cha soi sáng và dẫn dắt em con, 

để gia đình em con được hạnh phúc, con cái chăm 

chỉ, công việc làm ăn tốt hơn. Con xin tạ ơn 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 
 
L. NGUYEN – MIRAMAR, FL. 

Thưa Cha, con gái của con sắp đi thi lại, xin cho cháu 
đậu điểm cao để trường dental nhận cháu vào năm học 

2018. Xin Cha thương mà cầu thay nguyện giúp. Con 

xin hết lòng cảm tạ và tri ân.  
 

M. HONG – EL MONTE, CA. 
Cha ơi, con đang mắc bệnh ung thư phổi. Mấy tháng 

trước con đã xin Cha ban cho con ơn chữa lành, nay 

con đang được điều trị. Xin Cha cứu con, đừng bỏ con 
Cha ơi.  

 
P. TRAN – GRAND PRAIRIE, TX. 

Con xin được mạnh khỏe, tai qua nạn khỏi, mọi sự an 
lành. Xin cho hai đứa con của con thông minh và ra 

trường tốt đẹp. Con xin cám ơn Cha. 

 
H.V. NGUYEN – CRYSTAL RIVER, FL. 

Con cầu xin Cha Trương Bửu Diệp chuyển lời lên Đấng 
Toàn Năng, cho bé gái của con là K.N. sớm khỏi căn 

bệnh đau cổ, lưng, và cánh tay. Con xin cám ơn Cha. 

 
H. NGUYEN – FRISCO, TX. 

Xin Cha cho con hết mệt. Con hay bị mệt quá. Con cũng 
xin Cha cho hai đứa con gái, hai cháu ngoại và em trai 

con hết bệnh tâm thần. Xin cho chúng con biết thương 
yêu nhau. Con cám ơn Cha. 

 

T. PHAM – WILLIAMSTON, NC. 
Gia đình vợ chồng con cái chúng con rất tin tưởng nơi 

Cha. Xin Cha cho công việc làm ăn của chúng con được 
tốt lành, cháu ngoại hết bệnh, cho con bán được nhà, 

tiệm đông khách, vợ chồng khỏe mạnh. Chúng con tạ 

ơn Cha. 
 

N. PHAN – SPOKANE, WA. 
Cha ơi, xin thương con. Xương của con bị yếu lắm, cả 

đôi chân nữa. Cha ơi, xin giúp con chữa răng nữa. Con 

bị nhiều bệnh quá. Xin Cha cho con có đức tin mạnh 
mẽ vào các Đấng Tối Cao. Con xin cảm ơn Cha. 

 
Q&H. NGUYEN – CLEVELAND, OH. 

Xin Cha độ cho chồng con là Q. hết ghẻ, và cho con là 
H. hết cao máu, cao mỡ và cao đường. 

 

D.H. - ALBUQUERQUE, NM. 
Xin Cha cho các con được mạnh khỏe, bình an, cho con 

gái con hết bệnh, và xin ơn như ý. 
 

XIN KHẤN 
 

H. NGUYEN – SCOTTSDALE, AZ. 
Cha ơi, con cầu xin Cha cho con của con là L.S.T., được 

tòa phán xét để lấy lại được thẻ xanh, bình an mà nuôi 

3 đứa con cho đến ngày chúng khôn lớn. Xin Cha nhậm 
lời con cầu xin. 

 
J. YENG – ALHAMBRA, CA. 

Lạy Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha phù hộ cho con sức 
khỏe dồi dào, sớm lành bệnh đau lưng, đau bụng, 

nhức mỏi, tê tay, và nhiều may mắn trong công việc. 

 
T.H. NGUYEN – LINCOLN, NE. 

Con xin cảm tạ Cha đã cho vợ chồng con cái con được 
đoàn tụ với nhau trên đất nước Hoa Kỳ. 

 

M.T. HOANG – WICHITA, KS. 
Con xin Cha cầu nguyện cho gia đình con được bằng 

an, công việc được thuận lợi. Xin Cha cầu nguyện cho 
con gái của con là N.T.H.Y. năm nay 17 tuổi biết suy 

nghĩ lại, tiếp tục đi học, không đòi về Việt Nam nữa. 
Cháu nghe theo bạn xấu ở Việt Nam, nên rất hư. Bây 

giờ mà cháu mà về Việt Nam thì còn tệ hơn nữa. Xin 

Cha thương mà phù hộ cho cháu thật nhiều Cha nhé. 
 

K.TO – TOMBALL, TX. 
Con cầu xin cho con cái được hỏi giỏi, cho T. sớm có 

việc làm, và cho gia đình gặp nhiều may mắn. Con tạ 

ơn Cha.  
 

T. & K. – ORLANDO, FL. 
Cha ơi, vậy là con đã mang thai được 7 tháng, nguyện 

xin Cha tiếp tục chúc phúc cho con của con được mạnh 

khỏe, bình an cho đến ngày cháu chào đời, xin cho gia 
đình chúng con luôn sống hạnh phúc, vui vẻ. 

 
VANESSA – ROSEMEAD, CA. 

Lạy Cha, xin Cha chữa lành bệnh cho các em con, để 
các em được sống khỏe, cho con cháu được bình an, 

mạnh giỏi trong ơn Chúa, cho việc làm của con được 

phát triển để giúp đỡ người lớn tuổi đi thi quốc tịch 
Mỹ. Kính Cha yêu. 

 
M. DOAN – LAWNDALE, CA. 

Xin cho gia đình con được bình an, tai qua nạn khỏi. 

Xin tạ ơn Cha. 
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J. VUONG – HARVEY, LA. 

Con và gia đình xin cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp đã 
nhậm lời cầu xin của chúng con. Nay con đã hết bệnh. 

Đây là ơn lớn nhất Cha đã làm cho con. Mong Cha 
sớm được phong Thánh. 

 

K. NGUYEN – CARY, NC. 
Thưa Cha, con đã bán được tiệm rồi. Cảm ơn Cha đã 

ban cho gia đình con được hạnh phúc và công việc 
làm ăn suông sẻ.  

 

L. NGUYEN - TUSTIN, CA. 
Gia đình con xin cảm tạ Chúa và Cha Trương Bửu 

Diệp, vì những điều con xin đều được. 
 

Y. PHAM – WEBBCITY, MO. 
Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa ban cho 

vợ chồng già con được khỏe mạnh. Cha cũng ban cho 

các cháu của con được hòa thuận, thương yêu nhau. 
Chúng con mãi mãi cảm tạ ơn Cha. 

 
L. NGUYEN – ST PAUL, MN. 

Con xin cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con những 

ơn lành: Con gái con thi đậu, tiếp tục thực tập ở bệnh 
viên; con trai con mở được shop nails như ý; gia đình 

con được khỏe mạnh. 
 

M. TUYET – SAN DEIGO, CA. 
Con tạ ơn Chúa, cảm tạ Cha đã giúp con mua bán 

nhà đất như ý. Giờ đây con xin Cha lo liệu cho các 

con của con được yên bề gia thất, mọi sự tốt lành. 
Con hết lòng tạ ơn Cha. 

 
A.D.T.H – EWA BEACH, HI. 

Con thành tâm cảm tạ Cha vì những điều con xin đều 

đã được theo ý nguyện. 
 

M.L. LAM – SILVER SPRING, MD. 
Thưa Cha, bệnh ung thư cổ của con đã hết. Con xin 

tạ ơn Chúa, cảm tạ Cha đã cầu bầu để con nhận được 

ơn chữa lành. 
 

H. NGUYEN – LINCOLN, NE. 
Gia đình chúng con cảm tạ Cha đã hết lòng cầu 

nguyện cho chúng con được như ý. 
 

Q. VU – MIDLOTHIAN, VA. 

Con đã được tai qua nạn khỏi, và lành hẳn bệnh hiểm 
nghèo. Con xin tạ ơn Cha. 

 

 

 
A.BUI – ROSEMEAD, CA. 

Chúng con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Đấng Tối 

Cao cho con trai của con xin được việc làm tốt đẹp. 
 

H.T. CAO – MADISON, WI. 
Con bị đau tay trái, từ vai cho tới cổ, đau phát sốt lên. 

Con liền gọi phone tới văn phòng Cha Diệp ở 
California, xin Cha chữa lành. 24 giờ sau, con hết đau 

luôn. Quả là lời cầu thay nguyện giúp của Cha rất đắc 

lực. Con xin cảm ơn Cha rất nhiều vì không chỉ ơn này 
mà còn nhiều ơn khác nữa Cha đã ban cho con. 

 
T. NGUYEN – CHATSWORTH, CA. 

Gia đình con xin cảm tạ Cha vì Cha đã cầu cho những 

khấn nguyện của chúng con, và người thân của chúng 
con đã qua cơn bệnh. 

 
T. NGUYEN – GARLAND, TX. 

Mẹ của con đã khỏe hơn rồi Cha ơi. Cụ có thể đọc kinh 
và lần chuỗi được rồi. Mỗi đêm cụ ngủ được vài tiếng 

mà không phải dùng thuốc nữa. Ngoài ra, em út J.N 

của con được tăng thêm giờ làm. Con xin tạ ơn Cha. 
 

H. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Từ tháng 1 đến tháng 6 – 2017 vừa qua phải trả giá 

nhà housing cao hơn năm ngoái. Con đã cầu xin với 

Cha, thì mới đây, cơ quan housing chấp thuận cho gia 
đình con được ở lại nhà 3 phòng với giá tiền như 

trước, mà không còn phải trả giá cao nữa. Vậy là Cha 
đã nhậm lời con xin rồi. Con xin tạ ơn Cha. 

 

L. NGO – RESEDA, CA. 
Con bị gãy chân phải giải phẫu. Đến nay đã được 2 

tuần lễ và mọi chuyện đều tốt đẹp. Con xin tạ ơn Cha 
và xin Cha tiếp tục cầu cùng Chúa và Đức Mẹ để con 

được khỏi hẳn, đi đứng bình thường như xưa. 
 

T. NGUYEN – DORCHESTER, MA. 

Thưa Cha, con bị tai biến mạch máu não, ngồi xe lăn 
đã 7 năm qua. Từ khi mới biết Cha, con đã cầu nguyện 

với Cha, và mới hôm nay con vịn vào tường và lần 
từng bước được rồi. Con cám ơn Cha nhiều lắm. 

 

A.QUACH – ALHAMBRA, CA. 
Cầu xin Cha phù hộ cho con có nhiều sức khỏe, công 

việc làm ăn ổn định, gặp nhiều quý nhân phù trợ, và 
có nhiều việc làm overtime. 
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Eric Huynh và Hoang Bui – Anaheim, California 

“Khấn Cha có 10 ngày là chúng tôi mua được nhà” 
 

 

Hai vợ chồng tôi sang định cư ở Mỹ được 2 năm, rất muốn mua nhà, nhưng nhà ở California mắc quá, nên chúng tôi 
nghĩ là sẽ chẳng bao giờ mua được nhà đâu.  Tôi đạo Phật, chồng tôi đạo Tin lành, nhưng vì tình cờ xem trên Facebook 

của Cha Trương Bửu Diệp, và nghe nhiều người nói Cha linh thiêng nên chúng tôi đã cầu nguyện với Cha, và đặt hết 
niềm tin tưởng nơi Cha.  

 
Sau khi khấn với Cha, đúng 10 ngày sau, chúng tôi được offer một căn nhà ở thành phố Anaheim, rất vừa ý, giá tiền 

cũng phải chăng. Quan trọng hơn là chúng tôi được nhà băng cho mượn tiền để mua, và người bán đã đồng ý bán. Giấy 

tờ mua bán rất suông sẻ. Chúng tôi chỉ khấn với Cha Diệp và được ơn nên biết ngay đó là ơn mà Cha Diệp ban cho. Hơn 
nữa, chẳng ai có thể tin rằng chúng tôi ‘chân ướt chân ráo’, thu nhập không cao, lại có thể mua được căn nhà đó, mà 

mọi chuyện diễn ra lại y như những gì chúng tôi khấn nguyện với Cha. 
 

Mua được nhà là chuyện lớn nhất chúng tôi nhận được nơi Cha Diệp. Còn những ơn khác tuy nhỏ nhưng chúng tôi luôn 

tin đó là do Cha Diệp nhận lời cầu nguyện của chúng tôi. Ví dụ như khi nhà cửa ổn định, chúng tôi xin việc làm và đã đi 
làm hãng được mấy tháng nay. 

  
Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid và để trả lễ luôn. Khi còn ở Việt Nam chúng tôi 

không biết gì về Cha Bửu Diệp. Qua tới đây mới biết Cha, nhưng đi ngang qua văn phòng Cha hoài mà chưa vào. Chúng 
tôi chỉ cầu nguyện với Cha ở nhà, nhưng chúng tôi tin rằng nếu thành tâm khấn nguyện, kiên trì thì thế nào Cha cũng 

nghe và cầu giúp cho mình.  

 
John Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng ơn lành) 

 



8 
 

Page 8 of 12 

 

 
 

    

 
  

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                               Số 62 – AUGUST 1, 2017 

Ông Dương Đình Thảo – Westminster, CA 

“Lần nào gặp Cha tôi cũng…nổi da gà” 
 

 
 

Hai ngày sau đó, có một chị là chị em họ bên vợ tôi, biết tôi đang tìm việc làm thì hứa sẽ hỏi cô con dâu của chị. Đó là 
hôm thứ sáu. Qua sáng thứ hai đầu tuần, người con dâu của chị ấy gọi cho tôi nói đã hẹn cho tôi gặp bà manager vào 

lúc 1 giờ trưa. Hãng này là nơi lắp ráp những con chip của các bộ phận trong máy bay Boeing. Lòng tôi vui mừng, vì có 
cơ hội làm việc liên quan đến một hãng máy bay nổi tiếng. Mà thật lạ, lúc gặp bà manager, bà cử người thông dịch cho 

tôi. Tôi mừng quá, vì tiếng Anh của tôi không giỏi lắm.  
 

Khi trở ra, bà manager hướng dẫn cho tôi gặp người chức vụ cao hơn, và kêu tôi đưa giấy phép lái xe và social security 

number. Sau đó, bà ấy kêu tôi ngồi chờ. 15 phút sau, bà ấy trở ra thông báo ngày mai tôi tới làm việc. Trời ơi, tôi mừng 
quá chừng. Khi phỏng vấn về và được nhận, vợ tôi còn không tin, vì những lần trước toàn nghe tôi báo kết quả không 

vui.  
 

Ngày hôm sau tôi tới làm, gặp người phụ trách, họ hướng dẫn tôi cách làm, một công việc rất đơn giản, mà thời gian làm 

việc rất tiện lợi cho tôi. 
  

Tôi biết Cha Diệp năm 1996 khi về Việt Nam lấy vợ. Hồi đó, khu nhà của vơ tôi có quán bán bún bò huế, bên cạnh là xe 
nước mía, ngon lắm, ngày nào tôi cũng ra ăn sáng nên thấy trong nhà của họ có một bức hình lớn lắm. Một người mặc 

áo thụng. Vợ tôi nói đó là Cha Trương Bửu Diệp. Tôi biết vậy thôi, chứ chưa có dịp tìm hiểu kỹ về Cha. Khi qua lại Mỹ, 

tôi cũng nghe nhiều người nói đến danh Cha. Vì vậy cách đây 4 năm tôi đã cầu xin và được ơn Cha. 
 

Không hiểu sao mỗi lần đến đây gặp Cha là da gà tôi nổi lên, cả hai lần đến xin tôi đều có cảm giác như vậy. Tôi tin Cha 
lắm, nên tôi nghĩ vì niềm tin tôi mới có được cảm xúc như vậy. Chính vì thế, tôi góp ý cho người xin hoài mà chưa được 

thì cũng đừng nản lòng, mà phải có niềm tin. Hôm nay Cha chưa cho, ngày mai Cha chưa cho, nhưng lần thứ ba, thứ tư, 
Cha sẽ cho. 

 

Hương Phạm (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

Tôi bị thất nghiệp cả năm trời, ở nhà buồn lắm. Sau khi bị thất 

nghiệp tôi cũng apply mấy hãng, nhưng chẳng có hãng nào 
nhận, vì họ test tiếng Anh của tôi nhiều quá. Cách đây mấy 

tuần, không hiểu sao tự dưng tôi nhớ đến Cha Trương Bửu 

Diệp, nên rủ một người chị mới từ Houston, TX qua chơi:”Chị 
Xuân, em với chị ra Cha Trương Bửu Diệp đi. Lần trước em 

khấn Cha mà được ơn đó.” Tôi kể cho chị câu chuyện của tôi 
cách đây khoảng 4 năm, tôi đến văn phòng Cha Trương Bửu 

Diệp ở thành phố Garden Grove khấn với Cha, vì tôi bị trục trặc 
về giấy tờ. Khoảng 1 tuần sau tôi nhận được kết quả. Nghe vậy 

chị đồng ý, nên hai chị em cùng nhau đi. 

 
Vào bên trong tôi ghi lời khấn của mình vào trong sổ, và ngồi 

vừa tâm sự vừa cầu nguyện. Đang ngồi như vậy thì tôi bỗng 
rùng mình, vì có cảm giác như Cha đang ở trong phòng, nghe 

lời tôi cầu xin. Bây giờ tôi kể lại mà vẫn còn nổi da gà nè!  Tuy 

vậy, tôi vẫn ráng bình tĩnh lại và nói:” Cha ơi, xin Cha cho con 
một công việc làm ở hãng. Con chỉ xin một công việc bình 

thường là con vui rồi.” Khấn xong tôi ra ôm và hôn lên tay Cha, 
rồi ra về. 
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Nguyễn Hoa Lý – Vancouver, Washington 

“Có Cha Diệp ở Mỹ, tôi không phải về Việt Nam nữa” 
 

 
 
Thời gian đó, người dì của tôi ở Việt Nam biết chuyện, nói:”Dì sanh đẻ cả chục đứa có bị gì đâu! Con bị thư ếm rồi.” Tôi 

nghe vậy thì sợ lắm, mà càng sợ thì bệnh càng nặng. Bác sỹ phải cho tôi uống thuốc ngủ, họ nói uống mỗi viên ngủ được 

8 tiếng. Nhưng tôi uống hai viên mà mắt mở tới sáng. Khi sanh cháu thứ ba ra, tôi chỉ uống nước, chẳng ăn gì được cả.  
 

Sợ tôi không đủ sức khỏe mà chăm sóc cho con, dì tôi kêu phải về Việt Nam gấp để lấy bùa trong người ra. Vợ chồng tôi 
vội vã mua vé máy bay ra phi trường liền tối hôm đó, dù người tôi lúc đó yếu lắm. Chúa thương sao mà tôi về đến Việt 

Nam bình an. Hôm sau, người dì đưa tôi đến ông thầy mà nói tôi bị thư ếm. Ông ấy cho tôi thuốc gì mà uống xong tôi bị 

tiêu chảy suốt mấy ngày đêm. Rất may là tôi đã bỏ, không tin ông thầy ấy.  
 

Chồng tôi có một người dì là nữ tu ở Nha Trang. Biết chuyện, và biết tôi đang rất yếu, dì nói tôi sẽ không có sức đi Đức 
Mẹ La Vang, nên khuyên tôi xuống miền tây cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Ồ, Cha Trương Bửu Diệp thì tôi có 

biết lâu rồi, nhưng chỉ biết Cha qua mấy tấm hình đặt ở các business mà tôi thấy bên Washington thôi, chứ chưa biết mà 
cầu nguyện. 

 

Dù chưa khấn với Cha lần nào, nhưng đang cùng đường, chẳng biết phải làm sao, tối hôm đó tôi vẫn cứ khấn với Cha 
cho tôi được khỏe mạnh để còn có sức đi xuống Tắc Sậy thăm mộ Cha. Tôi nói với Cha:” Cha ơi, xin Cha cho con gặp 

thầy gặp thuốc để chữa lành bệnh chứ con còn 3 đứa nheo nhóc bên Mỹ, đứa nhỏ nhất mới sanh được 1 tháng nên con 
không yên tâm.” Ngay ngày hôm sau, có một người giới thiệu tôi đến ông thầy thuốc bên quận 5. Thầy bắt mạch và nói 

y chang như bác sỹ bên Mỹ nói là bị ‘sản hậu’.   

 
Tôi uống thuốc ông thầy đó được mấy thang thì ngủ rất ngon, 4-5 tiếng/đêm. Khi đã thấy khỏe trong người, chúng tôi 

xuống Tắc Sậy thăm mộ Cha Diệp và tiếp tuc cầu nguyện với Cha. Sau đó khi đã hoàn toàn khỏe mạnh, tôi bay về Mỹ.  
 

Trở về Mỹ tôi tiếp tục sanh đứa thứ tư. Lần này thì khỏe re, không bị như những lần trước nữa.  

 
Từ đó, cứ có chuyện gì tôi đều cầu xin với Cha Trương Bửu Diệp, và được rất nhiều ơn, nên mỗi lần về Việt Nam tôi đều 

xuống Tắc Sậy để tạ ơn Cha. Qua chương trình TV Show Ơn Cha Diệp, tôi biết có văn phòng Cha ở miền Nam California. 
Có văn phòng Cha Diệp bên Mỹ, thật là thuận lợi và dễ dàng, tôi không còn phải về Việt Nam xa xôi nữa mà vẫn được 

gặp Cha Diệp.  
 

Tôi thấy Cha Diệp ban cho rất nhiều người, không chỉ là người Công Giáo. Nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, bế tắc, 

đau yếu, bệnh tật, hãy chạy đến cầu xin với Cha với lòng thành tâm thì chắc chắn Cha sẽ ban cho. 
 

Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 

Tôi có bốn người con. Khi sanh đứa thứ hai, tôi bị postpartum 

(sản hậu) nên bác sỹ khuyên tôi đừng nên sanh nữa vì càng 

sanh bệnh càng nặng. Năm 2006 tôi mang thai bé thứ ba. Trong 
thời gian mang thai bé, tôi đi cấp cứu tới 5 lần. 

 
Tôi hay có triệu chứng nóng trong người, nóng ghê lắm, mới 

đầu là từ phần trên cơ thể, sau lan xuống dưới, tới tận đầu ngón 

chân luôn. Những lần phải đi cấp cứu, chồng tôi đưa tôi đến các 
bệnh viện khác nhau, bệnh viện nào cũng làm xét nghiệm, và 

nói tôi bình thường. Tôi không tin, vì tôi biết cơ thể mình như 
thế nào. 
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Cha Diệp dẫn đưa 

  

 

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 
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TBDF App 

Cầu nguyện với Cha ngay trên phone. 

TBDF đã có trên Apple Store và 

Google Play. 

Free Download! 

 

 

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 Kim Anh: 714 856 

8209. Tư vấn cho người ở xa. 
 

Tư vấn Luật Hôn nhân & Gia đình: 

Luậ t sư Derek Tran: 714 345-0589. 
 

Dịch thuật & Công chứng: Ông 
Phúc Phạm: 714 489-1287 

 

 

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

                                                                (Để lại lời khấn sau tiếng beep) 

 

 

BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 3 THÁNG TÁM, 2017 

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

Trương Bửu Diệp và kỷ niệm 6 năm ngày thành lập TBDF. 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

Thăm viếng và xin khấn hoàn toàn miêñ phi ́
 

 

 

Từ 10 giờ AM đến 7 giờ PM 

mỗi ngày 

Kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật 
 

GIỜ MỞ CỬA VĂN PHÒNG VÀ NHÀ THĂM VIẾNG 

CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP 
 

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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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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