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Số 63 
 

MỪNG TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION ® TRÒN 6 TUỔI 

(August 16, 2011 * August 16, 2017) 

 
 

 
Quý độc giả đang cầm trên tay số báo được phát hành đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 6 ngày thành lập 

Trương Bửu Diệp Foundation ®: 16 tháng 8, 2011 – 16 tháng 8, 2017. 

Trương Bửu Diệp Foundation ® nhận Bằng Vinh Danh của TNS Janet Nguyễn 

 

 

Trương Bửu Diệp Foundation ® được cấp giấy phép hoạt động 
từ ngày 16 tháng 8 năm 2011 và chính thức khai trương văn 

phòng tại 14231 đường Euclid, TP Garden Grove, Calfornia từ 
ngày 31 tháng 3 năm 2012 để mọi người yêu mến Cha Diệp tại 

Hoa Kỳ không có điều kiện về Việt Nam có nơi đến thăm viếng 

và cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. 
 

Trong buổi cầu nguyện mới đây nhất vào ngày 3 tháng Tám, 
2017, trước sự chứng kiến của hơn 200 người tham dự, đại diện 

Văn phòng Thượng nghị sỹ (TNS) Janet Nguyễn - Dược sĩ 

Nguyễn Đình Thức đã chuyển đến TBDF bằng Vinh Danh do TNS 
Janet Nguyễn trao tặng cho TBDF nhân dịp TBDF kỷ niệm 6 năm 

thành lập. 
 

Ds. Nguyễn Đình Thức nói:“ Công việc của TBDF thật cao cả, 
bao la, nhờ sự linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp, Ngài không 

chỉ phù trợ cho những người công giáo mà cả cho những người 

khác tôn giáo khác, cả người Việt Nam, lẫn người ngoại quốc. 
Trong cương vị của mình, TNS Janet Nguyễn đã tranh đấu cho 

tự do tôn giáo, nhân quyền, cho các hoạt động của cư dân trong 
vùng quận Cam, và cả California đã quyết định trao tặng Bằng 

Vinh Danh cho TBDF.”  
 

(Xem tiếp trang 2-3-9) 

Hội trưởng TBDF bà Holly Hương Phạm nhận Bằng Vinh 
Danh do TNS Janet Nguyễn ký, được trao bởi Ds. Nguyễn 
Đình Thức (giữa), đại diện văn phòng TNS Janet Nguyễn. 
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6 NĂM – NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 
(Tiếp trang 1) 

 
Cũng trong dịp này, TBDF đã trao bằng Tri Ân cho các ân 

nhân, những người gắn bó với Hội từ những ngày đầu tiên 

cách đây 6 năm: Nữ ký giả Kiều Mỹ Duyên, Ông bà Triệu 
Bang, Ông Qưới Phạm, giám đốc Saigon Citi Marketplace, 

Ông Bà Đinh Vũ – chủ nhân của Euclid Plaza. Ông Đinh Vũ 
cũng là tác giả của 10 bài hát trong CD ‘Cảm Ơn Cha Diệp’ 

do TBDF vừa phát hành và tặng cho mọi người.  
 

 
 
Ông Đinh Vũ nhận bằng Tri Ân do Hội trưởng TBDF trao tặng. 
 

 
 
Xướng ngôn viên TV Show ‘Ơn Cha Diệp’, ca sỹ Trần Ngọc trình 
bày một bài hát trong CD ‘Cảm ơn Cha Diệp” tại buổi cầu nguyện 
ngày 3 tháng Tám, 2017. 

 

Cũng trong buổi cầu nguyện và mừng TBDF tròn 6 tuổi, Ban 
Điều Hành TBDF đã trao tặng bằng Tri Ân cho gần 30 Thiện 

Nguyện Viên – những người đóng góp công sức cho các 

hoạt động phục vụ cộng đồng của TBDF trong thời gian qua. 
 

 
 

 

Theo ông John Nguyễn, tính đến tháng tám, 2017, TBDF 
đã ghi nhận được 19,714 ơn lành trong đó có 527 người 

tình nguyện làm chứng cho những ơn lành đã nhận được 
từ lời cầu nguyện với Cha. Chỉ sau 2 năm, TBDF đã tặng 

hơn 9,000 Thẻ Thăm viếng cho khách đến thăm, tiếp nhận 
123 thiện nguyện viên, trong đó có 32 thiện nguyện viên 

thường trực. 

 
Một bước tiến lớn 

 
Trở lại những năm đầu tiên thành lập, chỉ sau một tuần mở 

cửa, đã có người trở lại báo tin họ đã nhận được ơn lành từ 

lời cầu bầu linh thiêng của Cha Diệp. 
 

 
 
Văn phòng Cha Diệp những ngày đầu tiên thành lập. 

 

Cùng với số người đến thăm Cha ngày một đông, người đến 
chia sẻ ơn lành cũng tăng. Tuy nhiên anh chị em thiện 

nguyện viên khi đó là 6 người, không ai có kiến thức và kinh 

nghiệm gì về truyền thông, đặc biệt là truyền hình. Do vậy, 
mãi đến đầu tháng 8, 2012, các tập phim ghi lại những ơn 

lành Cha Diệp mới được thực hiện và phát sóng hàng tuần 
trên truyền hình địa phương, website, và trên Youtube. 

 

Trong Chương trình OCD tập 203, Những người thực hiện 
đã giới thiệu lại 4 tập đầu tiên của những ngày đầu thành 

lập. 
 

Ông John Nguyễn, Ban Điều Hành TBDF là người khởi 

xướng, cũng là người thực hiện chương trình Ơn Cha Diệp 
từ những số đầu tiên, tâm sự:” Khi xem lại 4 tập phim đầu 

tiên mà chúng tôi phát lại hôm nay, Ban Truyền Thông 
TBDF cho biết đã không tránh khỏi xúc động, pha một chút 

ngượng ngùng về sự vụng về, nhưng rất cả mọi người 
không kém phần tự hào vì ngày càng có nhiều người biết 

đến chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp, và nhờ đó mà 

thêm nhiều người được ơn Cha.” 
 

(Tiếp theo trang 3) 
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Bốn tập phim đầu tiên gồm có:  
 

Tập 1 ‘ƠN CHỮA LÀNH’: Chương trình này có phần 

chia sẻ ơn lành của bà Bùi Thị Cúc, cư dân thành phố 
Westminster, CA. Bà Cúc đã không kềm được xúc động 

khi kể về ơn lành bà nhận được qua lời cầu bầu của Cha 
Trương Bửu Diệp chữa lành đôi tay của mình. Bà nói:”Tôi 

bị đau nhức đôi bàn tay, đau tới xương, đi nhiều bác sỹ, 
uống nhiều loại thuốc cả tây cả ta mà cũng không khỏi. 

Hôm ấy có chị bạn nói ở Mỹ có văn phòng Cha Diệp rồi, 

hãy đến mà cầu nguyện. Lúc đầu tôi nghĩ nếu xin Cha thì 
xin chuyện lớn, chứ đau đớn thế này thì phải chịu đựng 

thôi, nhưng sau đó đau quá, chịu không nổi nên tôi đành 
phải đến Cha. Mới đến Cha được vài tiếng khi trở về nhà, 

tôi giặt đồ, tưới cây một cách nhẹ nhàng, không hề đau 

đớn gì nữa. Một tuần sau đó, tôi lành lặn 90%. Những 
người không biết, không bao giờ tin, chỉ có những người 

chứng kiến tôi đã bị đau nhức như thế nào, và bây giờ 
tôi lành lặn thế nào thì mới tin được quyền năng của 

Thiên Chúa, qua lời cầu bầu linh thiêng của Cha Diệp.” 
 

Cũng trong tập đầu tiên này, Linh mục Linh hướng (LH) 

Đinh Ngọc Quế cho biết: “Cha Diệp đã cầu bầu cho chị 
hết đau đã hành hạ chị nhiều năm qua. Chúng tôi kêu 

gọi mọi người được ơn Cha hãy đến làm nhân chứng cho 
sức mạnh cầu bầu của Cha Diệp.” Sau 6 năm, những cơn 

đau tay của bà Cúc không hề tái phát. Và vâng theo lời 

khuyên của Cha LH, những người được ơn Cha Diệp đã 
tạ ơn Cha bằng cách kể lại câu chuyện làm nhân chứng 

cho Cha. Số nhân chứng ơn lành đã tăng lên hơn 500 
người. 

 

 
 
Bà Bùi Thị Cúc chia sẻ ơn lành trong tập phát hình đầu tiên. 
Hình chụp qua Youtube. 

 

Tập 2 ‘CHA DIỆP ĐẾN MỸ’, giới thiệu những chuyến đi 

về Tắc Sậy và Cồn Phước để tìm và đem những bức tượng 
Cha từ nhà thờ Tắc Sậy về Hoa Kỳ để những người bệnh 

tật, bận rộn, không có điều kiện về Việt Nam vẫn có thể 
đến cầu nguyện và thăm viếng Cha. 

 

 

Cha Diệp đã đến Mỹ như thế nào? Trong chương trình Ơn 

Cha Diệp tập 2, bà Holly Hương Phạm, Hội trưởng TBDF đã 
cho biết trong thời gian đầu khi tìm hiểu việc mở Hội, bà đi 

Việt Nam và thăm các họ đạo mà Cha Diệp đã từng sinh 
sống và làm việc, đặc biệt là ở Cồn Phước và Tắc Sậy. Ở 

đây bà có nhiều dịp ngồi bên mộ Cha, dâng một lời khấn 
xin Cha Diệp ban ơn chữa lành cho người chồng mà bác sỹ 

chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Sau đó, Cha Diệp đã cầu 

thay nguyện giúp cho bà. Vui mừng trước ơn cứu mạng này, 
vợ chồng bà đã cùng quyết tâm phải làm gì đó để đáp đền 

Cha như vị cứu tinh của gia đình. Vừa đúng lúc hồ sơ Phong 
thánh của Cha đang bắt đầu và cần rất nhiều thỉnh nguyện 

thư và ơn lành, ông bà đã quyết định đem về Mỹ một vài 

bức tượng từ chính nhà thờ Tắc Sậy, nơi đặt mộ của Cha 
Diệp.  

 

 
 
Bức tượng Cha Diệp (phía sau) do nhà thờ Tắc Sậy tặng cho ông 
bà John Nguyễn và Holly Hương Phạm (thứ nhất và thứ hai – từ 
phải sang) - Hình Tư liệu. 

 
Ông bà John Nguyễn và Holy Hương Phạm đã thuê xe từ 

Sài Gòn xuống Bạc Liêu để chở tượng Cha Diệp về và làm 
thủ tục hải quan để xin xuất khẩu về Mỹ bằng đường biển. 

Ngoài ra, Cha Sở Tắc Sậy còn tặng thêm cho ông bà tấm 

phù điêu thật lớn, điêu khắc 3 chiều thật độc đáo đã được 
đặt nhiều năm tại Nhà Khách nhà thờ Tắc Sậy, vụn xương 

hài cốt của Cha Diệp mà theo lời Cha Bình:”Để bà con bên 
Mỹ đến nhà nguyện của Hội sẽ cảm nhận được Cha Diệp 

đang ở bên cạnh.” Sau đó là tượng Cha Diệp đứng, được 

đặt tại mộ Cha Diệp từ nhiều năm, và 2 tượng bán thân của 
Cha Diệp, một làm bằng thạch cao, và một được nghệ nhân 

điêu khắc trực tiếp lên tảng đá nên nặng hơn 50kg. Tuy 
vậy, phải mất nhiều đợt đi Việt Nam và được Cha Diệp đã 

phù hộ một cách đặc biệt thì ông bà mới đưa toàn bộ tượng 
và các di tích về Cha Diệp về Mỹ.  

 

Cha Diệp đã đến Mỹ như thế, và đã ngự tại đây, để nay 
những ai muốn thăm Cha thì không phải về Việt Nam nữa.  

 
(Xem tiếp trang 7) 
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N. NGUYEN – SEATTLE, WA. 

Con xin Cha cho con hết bị gặp ác mộng hằng đêm, 
và con được ngủ ngon giấc. Con cũng xin Cha cho con 

hoàn tất tốt việc học hành và kiếm được việc làm tốt. 
Con cám ơn Cha. 

 
P.NGUYEN – MANDEVILLE, LA. 

Thưa Cha, dì của con bị tai biến mạch máu não mấy 

năm nay rồi, bệnh của dì ngày càng nặng, nên dì ngày 
càng yếu đi. Con xin Cha phù hộ cho dì con phần nào 

hay phần nấy, là con vui rồi. Hiện nay con có 4 đứa 
con, ba đứa lớn đã vào đại học, còn đứa út đang học 

lớp 11. Con xin Cha cho các con của biết vâng lời, 

ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Con xin cám ơn Cha. 
 

H. NGUYEN – SILVER SPRING, MD. 
Cha ơi, con có người con gái, năm nay 19 tuổi, cháu 

bị vẩy nến đã từ lâu, gia đình con chạy chữa cho cháu 
nhiều năm nay mà bệnh tình cháu vẫn chưa thuyên 

giảm. Nay con chỉ kêu nài xin Cha thương giúp cho con 

của con được gặp thầy, găp thuốc để chữa lành bệnh. 
Con cũng xin Cha cho con gặp thuận lợi về giấy tờ định 

cư. 
 

A.VU – EL MONTE, CA. 

Thưa Cha, chủ căn nhà mà chúng con đang ở nay lấy 
lại nhà, họ không cho thuê nữa. Con có tới 6 đứa con, 

nên khó kiếm nhà quá Cha ơi. Hơn nữa, tiền nhà càng 
ngày càng mắc. Xin Cha thương mà cho con tìm được 

nhà đúng với khả năng tài chính của con, Cha nhé! 

 
J. HANG – SAINT LOUIS, MO. 

Chúng con cầu xin Cha Diệp cho M.N. được bình an, 
mạnh khỏe, thông minh, sáng suốt. Xin Cha chúc lành 

và ban ơn để M.N. sắp ra trường có công việc làm tốt. 
Gia đình chúng con xin cám ơn Cha Diệp. 

 

T. NGUYEN – OMAHA, NE. 
Con xin Cha linh thiêng cho giấy tờ của con được thuận 

lợi, cho con được cư trú hợp pháp ở Hoa Kỳ và có cơ 
hội về thăm quê hương. Xin Cha mang điều cầu 

nguyện của con thành hiện thực, con thành tâm tạ lễ 

Cha. 
 

H. HA – MESA, AZ. 
Xin cầu cho con của con là P.H. Nguyen, cho cháu 

được tỉnh táo, khỏe mạnh. Tạ ơn Cha. 
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T. DO – ALEXANDRIA, VA. 
Xin Cha thương ban cho con gái con được nhận vào 

trường nurse trong năm nay, và cho gia đình con 

được bình an, may mắn. Con thành tâm cầu nguyện, 
xin Cha thương nhậm lời. 

 
L. PHAM – SAN JOSE, CA. 

Gia đình con kính xin Cha ban cho chúng con sự 

bình an. Xin Cha chuyền lời con khẩn cầu lên Chúa 
và Đức Mẹ cắt đứt mọi bệnh tật cho anh con. Cho 

con và mọi người trong gia đình con được mạnh 
khỏe, bình an và mọi người có lòng sốt sắng kính 

mến Chúa hơn. 
 

T.L – PHOENIX, AZ. 

Lạy Cha, xin Cha chữa lành cho con hết đau cuống 
họng và khỏi bệnh ung thư buồng trứng. 

 
M. HOANG – SAIGON, VN. 

Con xin Cha ban cho gia đình con được mọi sự bình 

an, cho con trai của con là H.D.H. hết bệnh và may 
mắn, cho gia đình con gái con là H.T.K.N. ở New 

Zealand được bình an và may mắn trong công việc. 
 

T. NGUYEN – SEATTLE, WA. 
Xin Cha cho ba mẹ, vợ chồng con cái và anh em 

được mạnh khỏe và bình an, cho con xin bảo hiểm 

được suông sẻ và công việc làm ăn được nhiều may 
mắn. 

 
K.T. - EL MONTE, CA. 

Thưa Cha, con năm nay 73 tuổi, con xin Cha cho đôi 

chân của con được lành mạnh, để con đi đứng được 
bình thường mà không còn đau đớn nữa.  

 
T. VU – FAIRFAX STATION, VA. 

Xin Cha cầu cùng Chúa ban cho gia đình các con, 

các cháu được mạnh khỏe, bình an, ngoan đạo. Xin 
Cha chữa lành bệnh cho con, con bị đau cần cổ, hai 

vai, hai đầu gối, và đau lưng, xin Cha thương cho 
con gái con được mạnh khỏe, bệnh không tái phát 

(hai năm trước cháu bị ung thư ngực).  
 

T. VU – SAIGON, VIETNAM 

Cầu xin Cha cất bớt bệnh cho gia đình chúng con, 
xin Cha ban cho con đức tin và nhận lời con cầu 

xin. 
 

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 
 

N. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Con mắc bệnh gan, tim, thận, mất ngủ, đau nhức bên 

trái, khó đi đứng, khó ngồi; má con là T.T.T. bị mổ cách 
đây 10 năm, nhưng chỗ mổ không lành, bây giờ cứ 

hành má con hoài, chữa mãi không khỏi. Con cầu xin 

Cha ban cho hai mẹ con con ơn chữa lành. Con cảm ơn 
Cha. 

 
C.D.NGUYEN – CALGARY, CANADA 

Chúng con xin cầu khẩn Đấng Tối Cao qua lời chuyển 

cầu của Cha Trương Bửu Diệp cho toàn thể gia đình 
chúng con được bình an, mạnh khỏe, dâu, rể chịu trở 

lại đạo, các cháu nhỏ thông minh học hành tấn tới. 
Chúng con xin cảm ơn. 

 
H. NGUYEN – CRYSTAL RIVER, FL. 

Thưa Cha con nay đã lớn tuổi phải ở nhà một mình, các 

cháu đi làm rất xa, nên con sợ đau yếu sẽ không có 
người chăm nom. Vì thế con xin Cha cho con có sức 

khỏe, đừng bệnh tật gì. Con tạ ơn Cha.  
 

T. TRAN – GAINESVILLE, VA. 

Con xin Cha cho gia đình con bình an, con trai thi đậu 
và sống đạo đức, con gái ngoan ngoãn, biết vâng lời, 

xin cho giấy tờ con được chấp thuận, và con có sức 
khỏe, bớt bệnh. Con tạ ơn Cha. 

 
K. LE – SAN JOSE, CA. 

Lạy Cha, xin cầu bầu lên Thiên Chúa soi sáng cho 3 đứa 

con của con biết được việc học là điều quan trọng nhất, 
xin Cha mở trí cho đứa con trai của con siêng năng học 

bài, làm bài. Con thành tâm dâng lên Cha lời khấn 
nguyện và xin Cha nhậm lời. 

 

T.K. NGUYEN – BOSTON, MA. 
Xin Cha Diệp che chở gia đình con luôn được khỏe 

mạnh và bình an, cho hai con chăm chỉ, học giỏi. Con 
xin tạ ơn Cha. 

 

T. TA – FORT SMITH, AR. 
Xin Cha Diệp bảo bọc và cứu tất cả chúng con cho khỏi 

sự dữ. Xin Cha cho mọi người được kết quả may mắn, 
tốt đẹp. Xin cho chúng con được an lành hồn xác. 

Chúng con cảm ơn Cha. 
 

L. VU – SCOTTSDALE, AZ. 

Xin Cha cầu xin Chúa và Mẹ cất bệnh ung thư của 
chồng con là S.G. Con xin tạ ơn Cha. 

 

XIN KHẤN 
 

T. NGUYEN – SAN MARCOS, CA. 
Thưa Cha, con bị bệnh gan có bướu và bị chai gan. Xin 

Cha cầu bầu cùng Chúa cho con được nhận lãnh ơn 

chữa lành. Chồng con thì bị đau nhức xương khớp. Xin 
Cha chữa lành cho chồng con luôn. Xin cho gia đình 

con cháu được bình an trong tay Cha. Con cảm tạ Cha. 
 

H. NGUYEN – LINCOLN, NE. 
Kính xin Cha cầu nguyện cho gia đình con qua khỏi 

những việc rắc rối về hai chiếc xe hơi làm phương tiện 

đi lại của gia đình chúng con. 
 

Y.P. LUONG – SEATTLE, WA. 
Cha ơi, Cha đã đưa người bạn trai đến với con. Nay 

con xin Cha giúp cho con và anh ấy có thêm bước tiến 

xa hơn. Xin Cha giữ anh ấy bên con, chung thủy cùng 
con. Con xin hứa và mong ước được đến tận văn 

phòng Cha ở California để làm nhân chứng và cảm tạ 
Cha. Mặc dù con là người ngoại đạo nhưng rất tin Cha. 

 
T. TRINH – DALLAS, TX. 

Cầu xin Cha thay đổi tính tình chồng con, để anh không 

gây chuyện với con, và cho bệnh tật của con được tiêu 
trừ; xin cho con trai duy nhất của con tính tình cởi mở, 

hòa đồng, biết nghe lời con dạy dỗ. Con đã nhận được 
nước phép mà Hội gửi tặng. Cả nhà con uống với niềm 

tin sẽ nhận được kỳ tích ở nơi Cha. 

 
M. CHAU – ST. AUGUSTINE, FL. 

Cầu xin Cha cho con trai của con là A.C. ngoan ngoãn, 
học giỏi, xa lánh bạn bè xấu và không hút sách.  

 

T. HOANG – STOCKTON, CA. 
Thưa Cha con đang mắc bệnh ung thư, xin Cha ban 

cho con ơn chữa lành để con mau chóng được bình 
phục như xưa. Con xin tạ ơn Cha. 

 
L. PHAN – ELLENWOOD, GA. 

Kính lạy Cha Trương Bửu Diệp, cầu xin Cha ban phước 

lành cho chồng con được ơn chữa lành, chồng con mắc 
bệnh hồng huyết cầu thấp. Xin Cha ban ơn lành xuống 

cho gia đình con, cho mọi người đều bình an, manh 
khỏe, có công ăn việc làm tốt. 

 

S. TRAN – PHOENIX, AZ. 
Xin Cha cầu cho vợ chồng con có việc làm ổn định, 

cho con gái chăm ngoan học hành, siêng năng cần 
cù, xin cho gia đình con được mạnh khỏe. 
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T.L – PHOENIX, AZ. 

Cha đã ban cho con được ơn chữa lành. Con trai của 

con bị ho suốt mấy tháng qua không khỏi, nay cháu 
đã khỏi bệnh nhờ lời cầu bầu của Cha. Chúng con xin 

cảm tạ ơn Cha. 
 

L. PHAN – ELLENWOOD, GA. 

Con cầu nguyện với Cha, và chồng con đã bớt được 
bệnh nhiều rồi, xin Cha tiếp tục cầu bầu lên Chúa và 

Mẹ ban phước lành cho chồng con con được khỏe 
mạnh hoàn toàn. Con cũng xin cảm tạ ơn Cha đã cho 

em L.T.T. của con được định cư ở Mỹ suôn sẻ, như 
ý. Xin Cha tiếp tục ban cho em con được bình an 

trong cuộc sống. 

 
T. DUONG – NORCO, CA. 

Con xin tạ ơn Chúa, cám ơn Cha Diệp đã phù hộ cho 
ba má con ở bên ngoài được khỏe mạnh, bình an, và 

cũng cho con ở trong tù được an lành, hòa đồng với 

mọi người. 
 

T. TRAN – SAIGON, VIETNAM 
Con xin cảm tạ Cha đã giúp con được toại nguyện 

những lời con cầu xin với Cha. 
 

H. DINH – SALT LAKE, UT. 

Mọi chuyện làm ăn của con đều được bình an, tay 
phải của con hết đau, đều là nhờ ơn Cha. Ngoài ra 

Cha còn ban cho con nhiều ơn khác nữa mà con 
không thể kể hết. Con xin cảm ơn Cha, cảm tạ ơn 

Chúa. 

 
D.K. LE – LOUISIANA 

Cám ơn Cha giúp con đạt thành tâm nguyện. Còn một 
phần đường nữa, xin Ngài hãy giúp con cho được trọn 

vẹn. Con xin cảm ơn. 

 
M. HUONG – EL MONTE, CA. 

Cha ơi, con thi đậu rồi. Con xin hết lòng tạ ơn Cha. 
 

P.H. NGUYEN – MASSACHUSETTES 
Con xin cảm ơn Cha Trương Bửu Diệp đã giữ gìn cho 

chúng con mọi sự tốt lành. 

 
H. HO – WESTHILLS, CA. 

Mọi người trong gia đình con mạnh khỏe, gặp nhiều 
may mắn, các cháu học giỏi, ngoan ngoãn. Đó là 

những ơn lành mà Cha đã cầu bầu cho gia đình con. 

Con xin cảm tạ Cha. 
 

 
 

L. VU – GLENDALE, AZ. 
Thưa Cha, vậy là con đã vượt qua mọi khó khăn rồi. 

Con xin tạ ơn Cha đã giúp sức cho con, và xin Cha 
tiếp tục ban cho gia đình con được bình an, mạnh 

khỏe. 

 
N. NGUYEN – WICHITA, KS. 

Biết bao nhiêu lần gặp sự khó khăn, con chạy đến Cha 
cầu xin thì đều được Cha ban ơn lành. Muôn đời con 

xin cám ơn Cha, xin cao rao tình Chúa, Mẹ, Thánh cả 

Giu-se. 
 

S. VU – HOUSTON, TX. 
Gia đình con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, Thánh 

cả Giu-se, và Cha Trương Bửu Diệp đã nhận lời con 
cầu xin, giúp chúng con vượt qua mọi bệnh tật hiểm 

nghèo. Gia đình con xin cảm ơn cộng đoàn rất nhiều 

vì đã góp lời cầu nguyện. 
 

T. VUNG & T. NGUYEN – NORTH CAROLINA 
Thời gian qua gia đình chúng con đã nhận được nhiều 

ơn lành qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp. 

Nay chúng con thành tâm cảm tạ ơn Cha. 
 

S. VU – SALEM, OR. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con gái của con có 

được việc làm. Tôi cũng xin cám ơn tất cả mọi người 
trong Hội TBDF, anh chị Hội trưởng và cộng đoàn đã 

hiệp thông lời cầu nguyện cho chúng tôi. 

 
C. TR. FORT MYERS, FL. 

Thưa Cha, hôm nay con đã bình phục lại rồi. Con xin 
dâng lên Cha bó hoa, nhờ TBDF tiếp tục mở rộng loan 

báo những điều kỳ diệu mà Cha đã làm cho mọi người. 

Nhờ Cha tiếp tục chuyển lời cầu nguyện lên Đấng Tối 
Cao cho chúng con. 

 
P. DINH – UNITED KINGDOM 

Cha ơi, con của con đã đỡ bệnh một phần rồi. Chúng 

con muốn dời tiệm sang địa điểm mới, thì nay cũng 
đã thuê và chuyển xong một cách tốt đẹp. Chúng con 

xin cảm ơn Cha đã cầu bầu cho chúng con. 
 

A.VU – SAN JOSE, CA. 
Kính thưa Cha, con cầu xin Cha ba điều, nay con cảm 

ơn Cha đã cầu bầu lên Thiên Chúa và Mẹ Maria cho 

con điều thứ nhất. Xin Cha tiếp tục cầu nguyện giúp 
cho con hai điều còn lại.  
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Xin  
CẢM TẠ 

 

CẢM TẠ 
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Bà Hằng Nguyễn – Florida 

“Cầu Nguyện Với Cha Diệp, Con Tôi Hết Bệnh” 

 

 

Bà Hằng Nguyễn (thứ ba từ phải sang) và các con cháu. 

Năm 2005, tôi có đứa em về Việt Nam và xuống Tắc Sậy, nơi có mộ Cha Diệp nên tôi gửi lời xin khấn cho cháu. Kể từ 

sau ngày đó, con tôi bớt giựt kinh phong cho đến ngày hôm nay. Cháu học giỏi nữa. GPA lớp 12 của cháu đạt 4 chấm. 

 
Tôi biết Cha Diệp cách đây 20 năm, khi đến nhà người bạn chơi thì thấy trong nhà người bạn có hình Cha Diệp, và chị 

bạn nói Cha rất linh thiêng nên tôi xin tấm hình Cha về thờ. Có mấy lần mất ngủ, tôi cầu xin với Cha:” Cha ơi, xin Cha 
cho con giấc ngủ ngon, để con có sức khỏe mà chăm sóc cho mấy đứa con còn nhỏ, và lo cho chồng con. Từ nhiên đầu 

của tôi tê tê, và ngủ dễ dàng. 
 

Nhà tôi bị kẻ trộm đột nhập ba lần, nhưng tôi không mất gì quý giá, vì tôi để tiền trong tủ có hình Cha Diệp, mà bọn 

chúng lại không hề mở cánh tủ ấy ra. 
 

Tôi biết văn phòng TBDF qua Internet. Hôm qua đây, tôi được tặng quyển sách ‘100 ơn Cha Diệp’. Lúc mở sách ra, ngay 
ở lần lật đầu tiên, tôi bỗng thấy câu chuyện của người em của tôi là Nguyễn Thanh Liêm, một nhân chứng ơn lành được 

TBDF ghi lại và giới thiệu trên sách.  

 
 
 

Năm 1998, tôi sanh ra đứa con gái bình thường khỏe 
mạnh. Khi cháu được một tháng, tôi bị mất ngủ nên yếu 

lắm, vì vậy tôi kêu chị cháu vô thăm chừng. Có một lần 
chị cháu đứng chơi thì đụng vào đầu của con bé gái mới 

sanh khiến nó thét lên. 

 
Sau đó vì thấy cháu không khóc, bú bình thường nên tôi 

không đưa cháu đi nhà thương. Đến khi được một tuổi thì 
cháu bắt đầu bị giựt kinh phong, và đau yếu lắm. Cứ mỗi 

lần bị sốt là cháu lại giựt kinh. Nhiều lần trong một ngày 

cháu bị giựt 4-5 lần, vợ chồng tôi chỉ biết đứng trước mặt 
Chúa mà cứ quỳ khóc suốt. 
 

 

 

Con nhớ lúc nhỏ con 
hay bị bệnh, tay chân con bị 

giựt. Con sợ lắm! Từ khi mẹ cầu 
nguyện với Cha Trương Bửu 

Diệp cho con thì con khỏe. Khi 
con có Cha Diệp, con cảm thấy 

đỡ hơn nhiều.  
 

 

Linh Nguyễn, con gái bà Hằng Nguyễn 

 

Năm nào tôi cũng sang Florida thăm mẹ. 
Một lần, con của tôi, Ethan, đang chơi thì 
kêu đau bụng dữ dội. Rồi cháu không ăn 
uống gì được cả. Lúc đó mẹ tôi thấy vậy 
nói ‘Ah, mẹ có nước của Cha Diệp đây.” 

Con tôi uống xong một lúc thì hết đau cho 
đến bây giờ cháu không bị đau lại. 

 

Hiền Nguyễn, bé Ethan 
(trái) và con trai út. 
Hình chụp tại Phòng thu 
TBDF. 
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Nick Phan & Vi Phạm – Oklahoma, OK. 
 

Không Thể Nào Tin Nổi Cha Linh Thiêng Như Vậy! 
 

    Vợ chồng tôi có được cháu bé đầu lòng đây thật là khó khăn. Sang ra, cháu mắc bệnh nhiều lắm.  
 

Mới có một tháng cháu đã phải đi cấp cứu. Da cháu bị ngứa, suốt cả năm trời cháu không ngủ được, 
cứ gãi mãi. Cháu chỉ ngủ được 20 phút là thức. Thời gian đó, vợ chồng tôi cũng chỉ ngủ được mỗi đêm 

2-2 tiếng rưỡi, mà ngủ ngồi chứ không được ngủ nằm. 

 
Chúng tôi đưa cháu đi nhiều bác sỹ, nhưng họ chỉ cho thuốc để xức. Cứ dùng thuốc thì cháu bớt một 

chút rồi lại bị lại. 
 

Chồng tôi đạo Phật, tôi người Công giáo. Tôi có nghe mẹ tôi nói hãy đi cầu nguyện với Cha Trương Bửu 

Diệp đi. Vì thế, mùa hè năm 2016 vợ chồng tôi lặn lội từ Oklahoma sang California để cầu nguyện với 
Cha, xin Cha chữa lành cho bé. 

 
Khi trở về nhà được 1 tháng sau thì bé bắt đầu bớt dần. Cho đến hôm nay da cháu hoàn toàn khỏi 

bệnh.  
 

Tôi biết Cha Diệp lâu rồi, nhưng chỉ cầu nguyện thôi, nhưng từ lúc đứa bé qua văn phòng Cha cầu 

nguyện, về nhà cho bé uống nước phép, đưa cháu ra bàn thờ ạ Cha mỗi ngày. Thế rồi bệnh của cháu 
khỏi dần. Điều này khiến chúng tôi tin rằng chính Cha Diệp làm phép cho bé, chứ trước đó bé đi nhiều 

bác sỹ rồi mà có khỏi đâu! Chính vì cháu khỏi bệnh nên vợ chồng tôi rất vui mừng.  
 

Chồng tôi cũng có ơn lành từ Cha Diệp. Năm ngoái khi đưa con đến cầu nguyện với Cha, chồng tôi khi 

đó mất việc, nên anh cũng cầu nguyện để có công việc tốt. Vừa từ Cha Diệp trở về nhà thì chồng tôi 
nhận được cuộc gọi đi làm. Không thể nào tin nổi Cha Diệp linh thiêng quá như vậy! 
 

 
 

Con gái anh chị Nick và Vi, hình chụp hồi tháng 7-2016 (trái) và tháng 7-2017 sau khi đã hoàn toàn khỏi bệnh. 
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6 NĂM – NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 
(Tiếp theo trang 3) 
 

Tập 3 ‘BẾN BÌNH AN’ với nhân chứng ơn lành là anh Peter 

Dũng Ngô, người bị bệnh rút gân từ năm lên 8, cơ thể phát 
triển không bình thường, luôn bị co rút, toàn bộ sinh hoạt 

hàng ngày đều phải có sự trợ giúp của ba mẹ, là ông bà 

Thiện Ngô – Ánh Ngô. 
 

Bác sỹ Nguyễn Khắc Huy, Ban cố vấn TBDF cho biết Peter 
mắc bệnh liệt não, 2/1,000 trẻ em bị bệnh này. Căn nguyên 

là do bé bị chấn thương não từ lúc còn dưới 10 tuổi, làm 

ảnh hưởng đến những cơ quan cử động, làm bệnh nhân rất 
đau đớn. Cũng theo bác sỹ Huy, căn nguyên bệnh liệt não 

không chữa được, mà các phương pháp điều trị chỉ làm giảm 
bớt các triệu chứng của bệnh mà thôi. 

 

Bà Ánh kể:”Trước khi đưa cháu đến Cha Diệp, chúng tôi đã 
đưa cháu đi khắp nơi, nhưng cuối cùng bác sỹ nào cũng bó 

tay. Khi đó cháu đau đớn lắm, chúng tôi cũng định đưa cháu 
về Tắc Sậy cầu nguyện với Cha diệp, nhưng đi lại khó khăn 

quá, đang chần chừ thì nghe tin ở Garden Grove đã có văn 
phòng Cha. Chúng tôi mừng quá, đến chỉ xin Cha cho cháu 

bớt đau đớn thôi. Nhưng chỉ sau 3 tháng, sức khỏe của cháu 

khá lên rất nhiều: cháu không còn kêu đau, ăn được, ngủ 
được, tay có thể cầm được vật nhẹ, và đặc biệt là gân và cơ 

bắp từ từ nở ra.” 
 

Ông Thiện kể với chương trình:”Chắc chắn chỉ có Cha mới 

làm được những điều kỳ diệu cho con tôi như vậy. Chính vì 
thế, ngày nào Peter cũng muốn ba mẹ chở đi gặp Cha Diệp. 

Phải gặp được Cha thì về nhà cháu mới yên.” 
 

 
 
Nụ cười của Peter khi được đến thăm Cha. Hình chụp qua 
Youtube. 

 
Văn phòng Cha Diệp, chính là nơi mà Peter và rất nhiều 

người khác tìm đến và cảm nhận như là một ‘Bến Bình An’. 
 

Tập 4 ‘ĐỔI MỚI’ với nhân chứng ơn lành là Cô Crystal 
Nguyễn. Crystal Nguyễn vướng vào xì ke ma túy từ năm 13 

tuổi, thường xuyên vào-ra tù. Mẹ cô đem chai nước đã được 
làm phép từ văn phòng Cha Diệp về cho Crystal uống. Chính 

Cha Diệp đã tác động vào con người Crytal, đánh thức cô trở 
về với thực tại, đổi mới con người mình, quyết từ bỏ con 

đường nghiện ngập. Sau đợt cai nghiện cuối cùng thành công, 

Crystal Nguyễn trở lại trường, và hiện nay đang làm việc cho 
chính phủ, đã lập gia đình cùng với cuộc sống hạnh phúc an 

bình, hạnh phúc bên chồng con. 
 

 

Crystal Nguyễn cho biết nước phép từ văn phòng Cha Diệp đã tác 
động đến con người cô, khiến cô từ bỏ được ma túy.  

 

Nhìn lại một chặng đường tuy ngắn ngủi so với cuộc đời, 
nhưng là một bước tiến lớn lao của TBDF trong sứ mệnh đem 

Cha Diệp đến cho mọi người. 

 
Sáu năm qua, một điều mà tất cả anh chị em thiện nguyện 

TBDF đều thấy rõ: đó là sự hiện diện của Cha TBD, người tôi 
trung của Đấng Toàn Năng, linh mục Linh Hướng của TBDF. 

Cha luôn đồng hành với Hội để nâng đỡ, phù trợ và giữ cho 

Hội có được ngày hôm nay. Cha đã giúp Hội duy trì và phát 
triển những tôn chỉ mục đích, những dự định, kế hoạch của 

Hội đặt ra từ ngày đầu thành lập. 
 

 
 

 

  
Chúng con xin cám ơn Cha Trương Bửu Diệp! 
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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. 
 

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 Luật Hôn nhân & Gia đình: 

Luật 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 7 THÁNG CHÍN, 2017 

Vào lúc 7 giờ tối sẽ có buổi cầu nguyện với cha Diệp tại 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 miễn phí 
 

 

 

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/


11 
 

Page 11 of 12 

 

  
Truong Buu Diep Foundation                                                                    Số 63 – AUGUST 15, 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/

