
1 
 

Page 1 of 12 

 

 

Nick Ph

In This Issue  
 

Photo Caption 
Photo Caption 
Photo Caption 

    

  

 
  

Do TBDF thực hiện và phát hành vào ngày 1 và 15 mỗi tháng  
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Kính Biếu 

Số 64 
 

 

Nghỉ Lễ Lao Động, Đi Thăm Cha Diệp 
 
Labor Day được mừng hàng năm vào ngày Thứ Hai đầu tiên của Tháng 9, như 

một ngày lễ của phong trào lao động, để vinh danh những thành quả về kinh tế và xã 
hội của công nhân Hoa Kỳ. Năm nay Labor Day nhằm ngày 4 tháng Chín.  

 

Ý tưởng lập một ngày lễ Labor Day là do Peter J. McGuire - đồng sáng lập Liên đoàn 
Lao động Hoa Kỳ, muốn các công dân ‘đã lao động’ cả năm phải được tuyên dương 

và có một ngày nghỉ xả hơi. Ông đã chứng kiến lễ hội lao động hàng năm tại Canada 
(khởi sự từ Toronto năm 1872) nên đề nghị một ngày lễ tương tự tại Mỹ. 

 

Ngày 28 tháng 6 năm 1894 Quốc hội thông qua đạo luật chọn ngày Thứ Hai đầu tiên 
trong tháng 9 hàng năm làm ngày nghỉ lễ chính thức cho District of Columbia và các 

lãnh địa (territories). Cũng năm này Tổng Thống Grover Cleveland ký một đạo luật 
quy định Labor Day được chính thức công nhận là ngày nghỉ lễ toàn quốc. 

 

Thường năm, vào ngày này có rất đông đảo những ở phương xa lấy ngày nghỉ này để 
sang miền nam California thăm Cha Trương Bửu Diệp, như những đứa con về thăm 

cha mình – người cha nồng hậu, luôn đổ tràn đầy tình yêu thương. 
 

Như mọi năm, Labor Day năm nay, văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation vẫn mở 
cửa để tiếp đón mọi người đến thăm Cha Diệp, từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối.  

 

Ban Điều Hành TBDF 
 

 

 

 Huỳnh, Phương – Portland, Oregon 

“Cha Diệp Đã Giúp Tìm Con Trai Về Cho Tôi” 
 

Ngày 26 tháng Bảy, 2017, tôi và con trai là Huỳnh Minh Hữu 

xuống California để thăm nhà bên nội. Thật ra cách đây 20 

năm, gia đình chúng tôi cũng đã từng sống ở California nên 
rất muốn quay lại thăm nơi đã có nhiều kỷ niệm. 

 
Lúc xuống California thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng 

đến ngày về, trong phi trường chờ đến giờ bay, con tôi muốn 
đi vệ sinh. Vì con tôi có bệnh về tâm thần, nên tôi nhờ nhân 

viên trong phi trường hướng dẫn con tôi đi. 

 
Tin tưởng nhân viên của phi trường nên tôi ngồi chờ. 10 

phút sau vẫn chưa thấy con trở lại. Đến giờ máy bay cất 
cánh cũng chưa thấy con đâu cả, tôi nghĩ ngay là con bị mất 

tích, nên đành hủy chuyến bay mà ở lại để tìm con. 

 
(Xem tiếp trang 2) 

 
Bà Phương Huỳnh (giữa) và hai người con. Hình: TBDF 
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“Cha Diệp Đã Giúp Tìm Con Trai Về Cho Tôi” 
(Tiếp trang 1) 

 

Nhưng qua mấy ngày không tìm được con, tôi đành quay trở về Oregon vì tôi cũng cần phải đi gặp bác sĩ. Lòng đầy 
lo lắng, khổ tâm, vì con tôi không phải là người khỏe mạnh như người ta. Khi ở phi trường cháu lại không có giấy tờ, 

tiền bạc gì trong người cả. Biết chuyện, mấy người bạn của tôi, những người không theo đạo Công giáo, đã khuyên 
tôi nên cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. 

 

Tôi là người Phật giáo, nhưng con gái tôi lại là người Công giáo, cháu cũng khuyên tôi cầu nguyện với Cha Diệp. Tôi 
nghe theo, nên cầu xin Cha Diệp đưa con tôi trở về. 5 ngày sau, tôi nhận được cú phone từ nhà thương ở Los Angeles 

gọi, báo tin Hữu đang được nhà thương điều trị. Thời gian Hữu phải ở lại nhà thương là 2 tuần. Trời ơi, tôi mừng quá. 
Chính Cha Diệp đã giúp tìm con trai về cho tôi. Vì thế hôm nay Hữu được xuất viện, nên chúng tôi cùng nhau đi 

California để đón cháu. Trước khi ra phi trường để bay về Oregon, chúng tôi đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để 

tạ ơn Cha. 
 

 

 

LTS: Gia đình cho biết Huỳnh Minh Hữu (sinh năm 1983) mắc chứng schizophrenia (ảo tưởng) sau một tai 
nạn xe cộ vào năm 20 tuổi. Suốt hơn 10 năm qua, gia đình đã lo chạy chữa cho Hữu, nhưng bệnh tình của 

anh không thuyên giảm. Hiện nay trong đầu Hữu luôn có tiếng nói của ai đó, khiến Hữu khó ngủ. Trong lần 
ghé thăm Cha vào ngày 11 tháng Tám, Hữu đã đem những bản tin Ơn Lành bản tiếng Anh (vì Hữu biết rất 

ít tiếng Việt) để biết về những ơn lành mà Cha Diệp ban cho mọi người, và biết cách cầu nguyện với Cha. 

 
Qua bài viết này, chúng tôi mong mọi người thêm lời cầu nguyện, xin Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu cùng 

Chúa để Hữu được nhận lãnh thêm ơn lành đặc biệt, giúp anh trở lại thành một chàng trai mạnh khỏe, bình 
thường như cách đây 13 năm. Chân thành cảm ơn những lời cầu nguyện của quý độc giả. 
 

 

“Gia đình tôi rất vui vì nhận được ơn lạ 
mà Cha Trương Bửu Diệp ban cho. 

Thử nghĩ xem, một thành phố lớn như Los Angeles của California, 
với 25 triệu người, làm sao tìm ra nổi khi em bị lạc? Hơn thế, em 
còn không bị ai đánh, ai đâm, ai giết, quả là một ân huệ của bề 
trên ban cho. Mong rằng những ai đã thấy được ơn lành mà gia 
đình tôi có được thì tin tưởng thêm nơi Cha mà cầu nguyện.” 

 

Huỳnh, Bích – Con gái bà Huỳnh, Phương 

 

“Hôm đó, Hữu nhớ là đi ra công viên, rồi ngủ ở đó. 
Hữu cứ đi lang thang ra cây xăng, xong nhờ họ gọi xe 

ambulance. Xe chở Hữu đến nhà thương, bác sỹ khám rồi 
nói Hữu nằm nghỉ. Mấy ngày sau Hữu mới nhớ được số 
phone của mẹ và nhờ nhà thương gọi cho mẹ. Hôm nay 

gặp được mẹ, Hữu mừng lắm. 
Hữu cũng vui khi biết mình sanh cùng ngày với Cha Trương 

Bửu Diệp, là một Tây tháng Một.” 
 

Huỳnh, Minh Hữu – Con trai bà Huỳnh, Phương 
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Vi Nguyễn – Spring Valley, CA 

Cha đã cứu trong lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng 
 

 

Gia đình tôi theo đạo Phật. Ba tôi đi lính về, 

có thêm mấy người con trai nữa thì mất hết, 
nên sau này ba tôi quyết định cho tôi theo 

đạo Công giáo. Nhưng thật sự dù vô đạo, tôi 

cũng không có ý thức gì về đạo, ngay cả tên 
Thánh của mình, tôi cũng không biết. 

 
Rồi tôi vượt biên sang Nhật. 

 
 

Tôi biết Cha Trương Bửu Diệp từ khi tôi sang Mỹ, khi đọc báo Người Việt, và xem trên Youtube rất nhiều, nhưng tôi 

chưa bao giờ tin. Cho đến khi gia đình tôi có chuyện rất nghiêm trọng. Tôi vừa kiệt sức, vì mới mở nhà hàng, lại tuyệt 
vọng vì chuyện rất khó giải quyết. Chuyện khó tới mức ai cũng nói là tôi bị bùa ngải gì đó. Lúc ấy, thím tôi là người 

Công giáo, nói việc trừ bùa ngải gì thì thím không can dự, nhưng thím khuyên tôi nên khấn với Cha Diệp. 
 

Ngày 30 tháng 12, 2016, vì quá kiệt sức, con tôi đã phải đưa tôi đi cấp cứu. Trong nhà thương tôi đã khấn với Cha: 
“Cha ơi, xin Cha cho con khỏe mạnh, huyết áp trở lại bình thường, sáng mai con sẽ đến cảm tạ Cha. Con chưa biết Cha 

là ai, ở đâu, nhưng con sẽ search trên mạng và tìm đến Cha, chỉ cần con có sức khỏe.” 

 
Ngay trong đêm đó, sau khi làm hết các xét nghiệm, bác sĩ nói tôi chỉ kiệt sức chứ không bị bệnh gì cả nên họ cho tôi 

xuất viện. Sáng hôm sau, 31 tháng 12, 2016, dù trời mưa tầm tã, tôi vẫn nói con tôi chở tôi xuống Garden Grove, đến 
văn phòng Cha Diệp để cảm tạ Cha vì Cha đã ban cho tôi ơn chữa lành, và cầu xin Cha một điều liên quan đến gia 

đình, mà chuyện đó mới thật sự quan trọng. 

 
Thật không ngờ, chỉ sau đó mấy ngày, điều tôi xin Cha đã trở thành sư thật. Đó là ngày 6 tháng 1-2017. Người Việt 

mình có câu ‘mùng 7 gẫy nêu”, vậy mà mới mùng 4 Tết thôi, ơn lành đã đến với tôi.  
 

Gần đây nhất, tôi chuẩn bị đám cưới cho con gái, nên có mời 4 người bạn bên Nhật sang Mỹ dự đám cưới. Việc xin visa 
đi Mỹ hiện nay rất khó, nếu xin mà không được thì mỗi người mất $160, tiếc lắm. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Cha 

cho 4 người bạn của tôi được chấp nhận khi phỏng vấn. Kết quả là cả 4 người bạn của tôi đều đã có visa đi Mỹ rồi.  

 
Hiện nay, cuộc sống vẫn chưa hết khó khăn, nhưng ơn lành Cha ban cho lúc tôi quá tuyệt vọng, thì tôi không thể nào 

quên, và càng cảm thấy bứt rứt trong lòng vì chưa tạ ơn Cha được. Chính vì lẽ đó, hôm nay được các anh chị ở TBDF 
động viên, tôi – người chưa bao giờ nói trước ống kính truyền hình – đã mạnh dạn kể lại câu chuyện của mình để minh 

chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của Cha Diệp. 

 
Tôi cảm ơn các anh chị sáng lập ra Trương Bửu Diệp Foundation, đã lập một nơi để mọi người gặp hoạn nạn, khó khăn 

có chỗ mà đến cầu nguyện với Cha.  
 

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

Chị Vi Nguyễn và con trai. Hình chụp tại Studio TBDF. 
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J.A. NGUYEN – SACRAMENTO, CA. 

Con xin Chúa, qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu 
Diệp, ban cho con gái của con được mạnh khỏe, 

ngoan ngoãn, cho cháu của con là V.V. ăn uống không 

bị ói, mau lên ký. Xin ban cho con sức khỏe để chống 
chọi mọi bệnh tật. Con xin cảm ơn Cha. 

 
H. NGUYEN – LASALLE, IL. 

Xin Cha mở lòng soi sáng cho con trai của con là Giu-

se P.N.A.N. sửa đổi tính nết, nhẹ tội, bị D.U.I mau 
chóng lấy lại bằng lái xe. Xin cho con trai của con làm 

có tiền để trả nợ credit card và hằng ngày dùng đủ, 
xa lánh bạn bè xấu, hết stress, sống vui vẻ, bình an. 

Con xin cảm ơn Cha. 
 

Y. CONG – SAN JOSE, CA. 

Kính thưa Cha, xin Cha thương giúp cầu bầu với Chúa 
cho gia đình con, cho K. ngoan ngoãn, vâng lời, biết 

chia sẻ trong gia đình, cho K.V. được ơn chữa lành. 
Chúng con xin cảm ơn Cha, xin Cha cứu giúp và đừng 

bỏ chúng con. 

 
H. NGUYEN – HOBBS, NM. 

Xin Cha cho tiệm của chúng con làm ăn nên để vượt 
qua mọi khó khăn hiện nay. Xin Cha thương xót nhận 

lời chúng con. 
 

H. HUYNH – PHILADELPHIA, PA. 

Cha ơi, con đang thất nghiệp, con cầu xin Cha ban 
phước cho con có công ăn việc làm. Con cám ơn Cha. 

 
H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 

Con cầu xin Cha ban cho chúng con những ơn sau 

đây: cho vợ con khỏi bệnh ung thư cổ họng, cho con 
hết đau lưng, cho con dâu sanh được em bé, và cho 

con gái siêng năng đi nhà thờ. Con cảm ơn Cha. 
 

T. PHAM – DENIS, FRANCE 

Con kính xin Cha ban phước lành cho con hết bịnh, 
gương mặt của con được trở lại bình thường. Ngàn 

lần biết ơn Cha. 
 

K.T. TRAN – MARIETTA, GA. 
Cầu xin Cha cho gia đình con được bình an, mạnh 

khỏe, xin cất bớt gánh nặng trong lòng con. Con 

cũng cầu xin cho cháu P.T.T.N. được ơn chữa lành. 
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H. NGUYEN – CRYSTAL RIVER, FL. 

Thưa Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, con gái của 
con là K.N bị đụng xe, cháu bị đau cột sống, xin Cha 

cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho cháu được bình an, 

mạnh khỏe để trở lại trường đại học. Con xin cám 
ơn Cha. 

 
T. TRAN – BUENA PARK, CA. 

Cha ơi, con mới biết là con đang mang bệnh ung 

thư, và sẽ tiếp nhận hóa trị. Xin Cha cho bệnh của 
con chưa đến tình trạng nguy hiểm, và xin ban cho 

con ơn chữa lành. 
 

T. NGUYEN – JACKSONVILLE, FL. 
Xin Cha giữ gìn gia đình chúng con, và gia đình cha 

mẹ hai bên luôn mạnh khỏe, cho các con của con 

luôn ngoan ngoãn và mạnh khỏe, hòa thuận, cho 
chồng con sớm bỏ được những tật xấu. 

 
T. TRAN – FULLERTON, CA. 

Xin Cha cho gia đình con được bình an, mạnh khỏe, 

công việc làm ăn như ý, cho con gái của con được 
làm chánh án, và cháu khỏi bệnh đau chân. Con cám 

on Cha. 
 

D. HOANG – ONTARIO, CANADA 
Lạy Chúa, lạy Cha, nay con cầu khẩn Cha giúp con 

vượt qua các khó khăn cấp bách mà hiện nay con 

đang phải đối đầu. Con xin tạ ơn Cha. 
 

M.P. PLACENTIA, CA. 
Thưa Cha, con thành kính xin Cha ban ơn lành cho 

con chữa được bệnh tim và bệnh dị ứng mũi và da. 

Xin Cha thương cho con gái con là J.P. và cháu J.D. 
có được sức khỏe và công ăn việc làm tốt đẹp. Con 

hết lòng tạ ơn Cha. 
 

L. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 

Cha ơi, bây giờ gia đình em con rối trí quá. Xin Cha 
cho em con bán được nhà ở Canada, và cho gia đình 

khỏe mạnh.  
 

M. VU – SHREVEPORT, LA. 
Thưa Cha, con năm nay đã 78 tuổi, con yếu lắm Cha 

ơi, phải chống gậy rồi. Con rất sợ nằm liệt một chỗ 

thì phiền cho các con, các cháu. Xin Cha cầu cho con 
được ăn mày chết lành. Con cảm 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 – VIETNAM 

Xin Cha con của con biết tu tâm sửa tính để trở thành 
đứa con ngoan hiền, đạo đức, xin cho con gái của con 

là E.N.B. đang sống ở Mỹ biết chăm lo cuộc sống, hiền 
lành, không ăn chơi, biết lo cho gia đình, con cái, xin 

cho gia đình chúng con được bình an. 

 
K.T. TRAN – MARIETTA, GA. 

Cầu xin Cha cho gia đình con được bình an, mạnh khỏe, 
xin cất bớt gánh nặng trong lòng con. Con cũng cầu xin 

cho cháu P.T.T.N. được ơn chữa lành bệnh. Con cảm 
tạ ơn Cha. 

 

A.NGUYEN – SACRAMENTO, CA. 
Thưa Cha, con bị bệnh đau thắt lưng đã gần một năm 

nay, đi lại, đứng lên ngồi xuống rất khó khăn, cứ được 
5-6 phút là con phải nằm mà thở nhọc nhằn. Xin Cha 

phù hộ cho con, để con được nhận lãnh ơn chữa lành. 

Tạ ơn Cha. 
 

D. HESSTON – THOUSAND OAKS, CA. 
Con cầu xin Cha cho V.K.T. và M.N., V.N.T.D. được qua 

Mỹ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi; cho con gái hãy 
từ bỏ ma túy để trở về với gia đình cùng chồng là T.H. 

và hai con vui vẻ, làm ăn phát đạt; cho con trai được 

ra khỏi tù về xum họp với gia đình. 
 

P. NGUYEN – WHITELAKE, MI. 
Nếu điều con xin hợp với ý Chúa, xin Cha cầu bầu cùng 

Chúa chữa lành bệnh thoát vị cho con mà không cần 

phẫu thuật. Con cảm ơn Cha. 
 

J. DOAN – SALTLAKE, UT. 
Xin Cha ban cho con một sự bình an trong tâm hồn, 

không còn ai đe dọa tài sản và tánh mạng của con; xin 

Cha ban phước lành cho con hết bệnh thấp khớp làm 
con đi đứng khó khăn. Hết lòng đa tạ Cha kính thương. 

 
L. HUYNH – GILBERT, AZ. 

Thưa Cha, chúng con dự định di chuyển đến một nơi ở 
mới, xin Cha giúp chúng con được gặp thuận lợi, vui 

vẻ, đoàn tụ, gia đình hạnh phúc, bình an. Chúng con tạ 

ơn Chúa, tạ ơn Cha. 
 

T. TRAN – ALHAMBRA, CA. 
Xin cho hai con T. và U. được sự thông minh, sáng suốt 

để nhớ bài thi, và vào đầu tháng 9 con đi thi quốc tịch 

được tốt đẹp và như ý. Con cũng xin Cha chữa lành 
bệnh mặt có mụn của con trai con là H.T.  

 

XIN KHẤN 
P.T.H. – HAWAII 

Lòng con rất tin tưởng nơi Cha, vì thế con cầu xin Cha 
ban cho con sự an lành và được điều trị thành công 

bệnh ung thư máu mà con đang mắc phải. Con cầu 

xin Cha, Cha ơi. 
 

V. NGO – CLOVIS, CA. 
Con xin khấn cho ba mẹ con được mạnh khỏe, hết đau 

nhức, khỏi bệnh tật, cho ba con bỏ được thuốc lá; 
công việc buôn bán suông sẻ, may mắn, xin cho đám 

cưới của con diễn ra tốt đẹp và con mau có em bé, xin 

cho gia đình nhỏ của em trai con được hạnh phúc và 
các cháu ngoan ngoãn, khỏe mạnh. 

 
H. PHAM – UNION, CA. 

Xin Cha thương mà thay đổi suy nghĩ của con con tên 

là J., cho J. trở về nhà, và cho hai con J. và M. có công 
ăn việc làm; xin cho gia đình chúng con được hòa 

thuận, con cái từ bỏ thói hư tật xấu, và có niềm tin 
nơi Chúa. 

 
N. NGUYEN – HOUSTON, TX. 

Con đang mắc nhiều bệnh lắm Cha ơi, nào bệnh tim, 

gan, thận, đường ruột… Con đã bị mổ 10 lần rồi, mà 
vẫn chưa hết bệnh. Nay con yếu lắm, lại thêm trong 

nhà có người hút sách, mẹ con cũng không được khỏe. 
Cuộc đời con sao khổ thế này! Xin Cha thương mà cứu 

giúp chúng con thoát khỏi sự khốn khó, bệnh tật này, 

Cha nhé! Con tạ ơn Cha. 
 

B. NGUYEN – BILOXI, MS. 
Cầu xin Cha giữ gìn gia đình con, cho con cái học hành 

tấn tới, biết vâng lời cha mẹ, mọi người khỏe mạnh, 

nhất là mẹ con để bà có thể chăm sóc được cháu 
ngoại. Xin cho gia đình con tai qua nạn khỏi, mọi sự 

an lành. Con xin cám ơn Cha. 
 

D. N. TA – HONOLULU, HI. 
Xin Cha độ cho con trai con là N.D.K., 17 tuổi, luôn 

khỏe mạnh, trí nhớ sáng suốt, được thầy cô hết lòng 

giúp đỡ khi cháu cần. Thưa Cha, cháu mắc bệnh ADHD 
(bệnh tăng động, giảm chú ý). Xin Cha ban phép lành 

cho con trai con. Con cũng xin Cha ban ơn chữa lành 
cho con, để con hết tê buốt hai bàn chân mà còn có 

thể tiếp tục đi làm việc. 

 
Cha ơi, xin đừng bỏ chúng con mà cho gia đình con 

được như ý. Con cảm ơn Cha thật nhiều. 
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T. TRUONG – HOUSTON, TX. 

Thưa Cha, má con bị mổ buồng trứng cách đây 10 

năm. Kể từ đó, bệnh má con ngày càng nặng, cứ bị 
chảy máu hoài, ra-vào nhà thương thường xuyên. 

Con có gọi phone đến văn phòng Cha, gặp một cô 
nhờ cô vô xin khấn với Cha giúp, và xin mọi người 

cầu nguyện cho má con. Nay má con đã hết bị chảy 

máu và lành bịnh, được nhà thương cho xuất viện rồi. 
Con mừng lắm. Cảm ơn Cha đã cứu má con. 

 
T. NGO – ALPHASETTA, GA. 

Gia đình con là người ngoại đạo, nhưng chúng con 
xin Cha Trương Bửu Diệp điều gì cũng được. Cha Diệp 

đã ban nhiều Hồng Ân, phước lành cho gia đình con 

được bình an, khỏe mạnh, cho con vượt qua mọi sự 
khó khăn. Gia đình chúng con kính cảm tạ Cha 

Trương Bửu Diệp rất nhiều. 
 

A.LE – STERLING HEIGHTS, MI. 

Con xin cảm tạ Cha đã cho chúng con vượt qua được 
mọi khó khăn. 

 
J. TENG – ALHAMBRA, CA. 

Con xin cúi đầu vô cùng cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp 
đã phù hộ cho con hết bệnh đau bụng và đau lưng, 

cũng như hết mọi bệnh tật, sức khỏe dồi dào. Con 

cũng xin cảm tạ Cha cho H.Q. được thăng chức, lên 
lương, mạnh khỏe, như ý, và gặp nhiều may mắn 

trong công ăn việc làm. 
 

L. NGUYEN – ALPHARETTA, GA. 

Thưa Cha, con đã xin Cha giúp cho cháu nội con ở 
Việt Nam tên là L.P.P.K. Nay cháu đã đậu cấp 3 và 

được nhận vào trường cao đẳng về dược. Cháu cũng 
có nơi tá túc để đi học. Mọi việc đều nhờ Cha giúp 

đỡ. Nay con xin tạ ơn Cha. 

 
TRUNG & THAO – LAURENCEVILLE, GA. 

Gia đình chúng con tạ ơn Cha đã ban nhiều Hồng Ân 
xuống cho chúng con, đặc biệt là cho Trayden. Xin 

Cha tiếp tục hướng dẫn, che chở, và soi sáng, ban 
thêm ơn lành để Trayden lớn lên được khôn lớn mạnh 

khỏe như bao em bé khác, và gia đình con luôn mãi 

hạnh phúc.  
 

T. HA – SAN JOSE, CA. 
Cám ơn Cha Trương Bửu Diệp đã nhận lời cầu xin 

của gia đình chúng con. 

 

 
 

N. TRUONG – BATESVILLE, AR. 
Tạ ơn Cha vì đã ban cho con ơn chữa lành bệnh đau 

bao tử, cho gia đình con nhiều sức khỏe, và cho 
cháu ngoại N.H.K.N., 3 tuổi, được bớt nhức chân. 

 

M. NGUYEN – MELROSE, MA. 
Con xin tạ ơn Cha, con đã được toại nguyện theo ý 

con muốn rồi. Cha đã lo lắng cho chúng con, con xin 
chân thành cám ơn Cha. 

 

V. NGUYEN – CLAREMONT, CA. 
Kính lạy Cha Trương Bửu Diệp, đôi mắt của con ngày 

càng tỏ lại rồi. Con kính cảm tạ ơn Cha. 
 

H. VU – PITTBURG, CA. 
Cha đã chữa lành bệnh máu cho con, nay con thoát 

bệnh hiểm nghèo rồi. Con xin cảm tạ Cha. 

 
D. HA – LAS VEGAS, NV. 

Lạy Cha, con xin tạ ơn Cha đã luôn đồng hành và 
che chở cho con trong cuộc sống và học vấn. Con vô 

cùng biết ơn Cha. Đồng thời, con xin Cha hãy tiếp 

tục nhận lời con cầu xin. Tạ ơn Cha. 
 

K. NGUYEN – PLACENTIA, CA. 
Năm nay con 82 tuổi, vậy mà vẫn đủ sức khỏe để 

chăm lo cho hai đứa con gái 58 tuổi. Con còn được 
nhiều ơn Cha lắm mà không kể hết được. Con xin 

cảm tạ ơn Cha. 

 
L. HOANG – LINCOLN, NE. 

Cháu nội của con đã nhận được một phần học bổng 
niên học 2017-2018. Chúng con xin cảm đội Cha đã 

cầu bầu cho chúng con. 

 
T. DINH & L. NGUYEN – GAITHERSBURG, MD. 

Gia đình chúng con xin dâng lời cảm tạ Cha Trương 
Bửu Diệp. Nhờ lời nguyện cầu của ngài lên Thiên 

Chúa và Mẹ Maria mà đám cưới của con chúng con 

đã diễn ra hoàn toàn tốt đẹp. Gia đình chúng tôi xin 
cảm ơn Quý Hội đã giúp iệp dâng lời cầu nguyện. 

 
T. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 

Xin cảm tạ ba Đấng và Cha Trương Bửu Diệp đã cho 
bố con được qua cơn nguy kịch, và mạnh khỏe. Cảm 

ơn Cha đã ban cho gia đình, công việc và tiệm nails 

của con luôn được bình an. 
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CẢM TẠ 

 

CẢM TẠ 
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Dominico DINH V NGHIA 

DOB: 01-01-1920 
DOD: 09-05-2008 

  

 

 
Maria LỆ THỊ NGUYỆN

Sinh năm 1934

M t ngày: 11 tháng 9, 2016

 
Dominico Benjamin ANH LƯƠNG

Sinh ngày 2 tháng 6, 1994

M t ngày: 11 tháng 9, 2016
Madalina HO THI HUE 

DOB: 08-17- 1945 
DOD: 09-10- 2015 

Phero LAI VAN NHAN 
DOB: 01-01-1907 
DOD: 09-01-1990 

AugustinePHUNGTUYEN 

DOB: 06-12-1963 
DOD: 09-02-2015 

 

Maria LE THI NEN 
DOB: 06-10-1922 
DOD: 09-03-2000 

 

Giuse DUONG D.TRAC 

DOB: 01-15-1922 
DOD: 09-06-2008 

 

Maria NGO KIM LONG 

DOB: 01-01-1920 
DOD: 09-05- 2008 

 

Maria NGO T TRUYEN 

DOB: 11-08-1920 
DOD: 09-08- 2008 

 

LE THI NGUYEN 

DOB: 1934 
DOD: 09-11-2016 

 

Dominic Benjamine 

ANH LUONG 
DOB: 06-02-1994 

DOD: 09-11-2016 
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NGHĨA TỬ, NGHĨA TẬN 
 

Từ tháng 7, 2015 Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đã giới thiệu chương trình “Nghĩa Tử, Nghĩa Tận” cho mọi người 
muốn đặt hình người thân đã qua đời ngay tại Nhà Thăm Viếng Cha Trương Bửu Diệp để tưởng nhớ và cầu nguyện mỗi 

khi đến thăm Cha Diệp.   

 
Đến nay đã có 279 di ảnh người quá cố đang được đặt tại TBDF. Quý khách đến thăm viếng Cha cũng là dịp để tưởng nhớ 

và cầu cho linh hồn người thân, cũng như nhờ người thân sống khôn thác thiêng phù trợ cho người còn ở lại trần gian.   
 

Trong Buổi Cầu Nguyện hàng tháng và trên Bản Tin Ơn Lành, Hội sẽ đưa di ảnh của người quá cố đã qua đời trong tháng 
Giỗ để mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện. 

  

Chương trình hoàn toàn miễn phí, quý khách chỉ cần có thẻ TBDF và điền đơn ghi danh. Lưu ý: việc đưa hình người quá 
cố chỉ dành cho người thân trực hệ (Cha, mẹ, vợ, chồng, con). 

 
Để biết thêm chi tiết xin gọi về văn phòng TBDF (714) 537 8159 hoặc download đơn Ghi Danh từ trang web của hội: 

www.truongbuudiep.org.  

 
oOo 

 

XIN CẦU CHO CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI TRONG THÁNG 9  
(Những người mất từ ngày 1 đến 15 tháng 9) 

 

 

http://www.truongbuudiep.org/
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Thủy Nguyễn – Springfield, Virginia 

“Cha Không Bỏ Ai Đâu” 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 Bà Thủy Nguyễn. Hình chụp tại Studio TBDF. 

 
Cách đây 10 năm con gái tôi không sanh con được, cháu 

bị hư thai tất cả là 4 lần. Con tôi buồn và khóc nhiều lắm. 

Thương con, tôi chỉ biết cầu nguyện cho con khi đi lễ ở 
nhà thờ. 

 
Rồi tôi nhớ đến Cha Trương Bửu Diệp, nhưng lúc đó chưa 

có văn phòng Cha ở miền nam California để mà gửi lời 

khấn, tôi chỉ cầu nguyện ở nhà, hoặc trên đường khi lái 
xe đi làm mỗi sáng. Khi cầu nguyện với Cha, tôi không 

nói nhiều, chỉ cầu xin một cách đơn giản:”Cha ơi, con 
của con là một đứa có hiếu, con chỉ xin Cha cho cháu có 

một baby, lành lặn hay tật nguyền chúng con đều chấp 
nhận.”  

 

Sau 3 tháng kể từ ngày tôi cầu xin với Cha Diệp, con tôi 
có thai, nhưng lúc đó tôi vẫn không tin, cho đến khi bào 

thai được 4 tháng tôi mới tin đó là sự thật. 
 

Bây giờ cháu ngoại của tôi đã 9 tuổi. Cháu rất thông 

minh, ngoan ngoãn. Tôi hay nói với con gái:”Đây là ơn 
lành mà Cha Diệp đã ban cho con vì con có hiếu với cha 

mẹ nên Cha ban cho con phần thưởng này.” 
 

Mỗi đêm, con gái tôi đều đọc kinh và tạ ơn Cha Diệp. 

 
Hôm nay, qua người em, tôi biết và đến được văn phòng 

Cha, tôi rất vui mừng nên không thể bỏ lỡ cơ hội được 
làm nhân chứng cho Cha. Nếu ai xin một lần không được, 

cứ xin hai lần, ba lần, thế nào cũng được, vì Cha không 
bỏ ai đâu. 

 

Thomas Trần (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

Viên Vũ – San Antonio, Texas 

“Gặp Được Cha Lòng Tôi Bình An” 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ông Viên Vũ. Hình chụp tại Studio TBDF. 

 
Trong tôi, Cha đã là một bậc Thánh đầy quyền năng, những 

lời cầu thay nguyện giúp của Cha đều được Chúa nhậm lời. 

Vì thế tôi tin rằng những lời khẩn cầu của tôi đều được Cha 
thương mà chuyển lên Đấng Tối Cao. 

 
Từ Texas sang California, lần đầu tiên bước vào văn phòng 

Cha Trương Bửu Diệp, tôi thấy tâm hồn tôi rất thoải mái, rất 
vui tươi, rất sung sướng, và đặc biệt những cơn bệnh trong 

người tôi sao tự nhiên thấy chuyển hẳn, dù chưa dứt 100% 

nhưng tôi cảm thấy rất rõ, như là một phép lạ vậy. 
 

Đứng trước chân dung Cha hiền, tôi không còn nghĩ gì đến 
vật chất, tiền bạc, danh vọng gì cả, mà tôi cũng chẳng lo 

lắng gì về sức khỏe nữa, tôi phó thác hết. Không phải tôi sợ 

bệnh, sợ chết, sợ thất nghiệp, sợ thiếu tiền mà tôi đến cầu 
cứu Ngài. Tôi chỉ xin Ngài ban cho tôi sức khỏe, để tôi dùng 

sức khỏe ấy mà phục vụ cho mọi người và cho chính bản 
thân tôi, chứ tôi không xin Ngài ban cho sức khỏe để rồi đi 

làm chuyện bất xứng. 

 
Thật ra tôi mới biết Cha Diệp thôi, qua các chương trình Ơn 

Cha Diệp trên Youtube. Biết Cha cứu giúp rất nhiều người 
bất kể đó là người theo tôn giáo gì, ai chạy đến cầu xin đều 

được Cha cầu thay nguyện giúp.  
 

Được đặt chân đến văn phòng Cha Diệp ở California, với tôi 

đã là một ơn lành Cha ban. Đến đây rồi, Cha biết hết những 
gì tôi cầu xin, nên Cha đã ban ngay ơn cho tôi, là tâm hồn 

tôi đã được bình an. Cha cũng đã dẫn đường chỉ lối để tôi 
biết những gì cần phải làm.  

 

Peter Vũ (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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Orlando, tháng 8 năm 2017 

 
Thân gửi Ban Biên tập Báo Ơn Lành, 
 
Vợ tôi – Lê Nguyễn, ngã bệnh tai biến nhẹ vào năm 1996 ở Kansas. Sau bao nhiêu năm bệnh tình tuy có 
thuyên giảm nhờ y học hiện đại, nhưng vợ tôi đi đứng phải dùng gậy, hoặc nhờ người thân vịn tay mà 
đi. Vợ tôi hay bị chóng mặt 24/24 nên đi lại sinh hoạt trong gia đình rất khó khăn. 
 
Từ ngày 10 tháng Hai, 2017, chúng tôi đã qua bên California, đến tận nơi thờ phượng Cha Trương Bửu 
Diệp, dâng bông cầu nguyện cho vợ tôi mau bình phục. 
 
Kể từ ngày đó đến nay, nhà tôi được bình phục đến 95%. Nay nhà tôi đi đứng vững vàng, an toàn, tự 
tin, cho nên mọi người trong gia đình tôi rất vui mừng. 
 
Lần đó tôi có hứa với cô Hương - Hội trưởng TBDF - rằng khi nào vợ tôi không còn phải dùng đến cây 
gậy, tôi sẽ gửi tặng lại cho Hội. Nay tôi sẽ tìm cách để gửi cây gậy của vợ tôi sang califonia. 
 
Nay tôi viết vài dòng chân thật này gửi đến báo Ơn Lành để quý độc giả biết mà cầu nguyện với Cha 
Diệp. 
 
Kính mong quý độc giả biết và loan truyền rộng ra trong cộng đồng Việt Nam mình. Cha sẽ ban ơn lành 
cho những ai nhất tâm cầu nguyện, thì sẽ được ơn lành như ý nguyện. 
 
Tôi cũng đã chứng kiến nhiều việc Cha cho không chỉ người trong đạo Công giáo. Ai có gặp trắc trở điều 
chi trong cuộc sống, hay bệnh tật, hãy thành tâm cúi lạy Cha, cầu xin với Cha thỉ sẽ được ơn lành Cha 
ban cho. Vợ chồng chúng tôi là Phật tử, nhưng đã lập bàn thờ Cha Diệp. 
 
Bây giờ đã có văn phòng Cha Diệp ở California rồi, quý vị không phải về Việt Nam, Tắc Sậy nữa. 
 
Kính chúc toàn Ban Biên Tập báo Ơn Lành được VẠN SỰ AN LÀNH! 
 
Ngô Họt – Orlando, Florida 

 
 

  

Hình 1: 
Ông bà Ngô Họt từ Florida sang văn 
phòng TBDF thăm và cầu nguyện với 
Cha Diệp. Khi đó, ông Ngô Họt phải 
mang giầy cho vợ, vì bà Lê Nguyễn 
không cúi xuống được, và đi đứng cần 
phải chống gậy. Hình chụp tháng 2-
2017. Hình: Hương Phạm 
 
Hình 2: 
Ông bà Ngô Họt lập bàn thờ Cha 
Trương Bửu Diệp tại nhà, và thường 
cầu nguyện với Cha mỗi ngày. Hiện 
nay, bà Lê Nguyễn đã đi đứng vững 
vàng, không còn phải dùng đến gậy 
nữa. Hình chụp tại nhà ông Ngô Họt 
tại Florida, do ông cung cấp, tháng 8-
2017. 
 
 

1 2 

Thư chia sẻ Ơn Lành gửi từ Florida 
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Cha Diệp dẫn đưa 

  

 

 

 
Trong cuộc sống, có những khó khăn, trở ngại không những không 
kéo ta lùi xuống mà ngược lại, còn đẩy chúng ta tiến về phía trước, 
bạn tin không? Hãy check thử những gợi ý dưới đây nhé! Chắc chắn 
bạn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên đấy! 
 

Thất bại trong tình yêu 
Có lẽ đây là một nguyên nhân vừa lạ – vừa quen đối với tuổi teen. Việc bị từ chối tình cảm, bị lừa dối, bị 
phản bội… từ người mà mình yêu thương nhất chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy rất shock và suy sụp trong 

khoảng thời gian đầu. Tuy nhiên, khi thời gian dần qua đi, bạn mới nhận ra mọi thứ chẳng có gì là to tát cả. 
Thay vì tốn thời gian để lưu luyến những kỷ niệm trong quá khứ, đau khổ vì một người không xứng đáng để 

yêu, bạn lại càng nên tập trung hơn vào học tập, vào sự nghiệp, quan tâm và trân trọng những phút giây 

bên gia đình, bạn bè để cảm nhận được rằng, bạn vẫn sẽ sống tốt khi không có người đó, cuộc sống của bạn 
lại càng trở nên thú vị và ý nghĩa hơn khi không có người đó… Qua những nỗi đau ấy, bạn sẽ càng trở nên 

dạn dĩ, trưởng thành và có kinh nghiệm hơn trong cuộc sống này. 
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Sinh Hoàng – Alice, Texas 

“Cha Diệp Đã Cho Tôi Thấy Ơn Lạ” 
 

Tôi có người anh ruột, tên T.H., không biết làm ăn ra sao mà bị thưa kiện. Vì 
tin rằng mình không bị tội nặng, nên trong thời gian chờ giấy của tòa gửi về, 

anh bay sang Illinois để thăm vợ con đang sinh sống bên ấy. 

 
 Nhưng khi qua tới đó thì anh bị bắt nhốt vào tù. Gần một tháng trời mà anh tôi vẫn chưa được thả. Gia đình tôi rất 

lo lắng, cả nhà rối lên nhưng không biết phải làm gì. 
 

Tôi nghe tiếng về Cha Trương Bửu Diệp lâu rồi, tuy vậy gia đình chưa có điều gì khó khăn nên tôi chưa bao giờ cầu 

nguyện với Ngài. Mà thật sự trước đây tôi không tin rằng Cha có thể làm được những điều kỳ diệu như người ta nói. 
 

Trong thời gian anh tôi ngồi tù, tôi cũng có đôi lần thử cầu nguyện với Cha, mà chẳng thấy có dấu hiệu gì cả. 
 

Chịu không nổi trước tình cảnh gia đình quá lo buồn, tối hôm qua, thứ Tư, tháng 8 ngày 16, tôi thành tâm và khấn 

nguyện với Cha Diệp như thế này:” Thưa Cha, anh con đang bị oan ức, ngồi tù cả tháng nay rồi. Nếu Cha muốn cho 
con thấy ơn lạ của Cha, thì Cha cho anh con được ra khỏi tù ngay ngày mai đi, nhe Cha!”  

 
4 giờ chiều nay, tháng 8 ngày 17, tôi nhận được phone của anh tôi, nói anh mới được thả ra. Ôi Trời ơi, thật bất 

ngờ. Đúng là một phép lạ! 
 

Vừa bỏ phone của anh tôi xuống, tôi gọi ngay tới văn phòng Cha Trương Bửu Diệp ở nam California để xin tạ ơn Cha, 

vì Cha đã cho tôi thấy ơn lạ của Cha rồi.  
 

T.N. (Ghi lại lời kể của nhân chứng qua phone) 

 
 

LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG 
Ủy ban Tượng đài Hoàng Đế Quang Trung sẽ tổ chức khánh thành Tượng đài Hoàng Đế Quang Trung 

Vào lúc 9 giờ 30 sáng Chủ Nhật, ngày 10 tháng 9 năm 2017, tại góc đường Euclid và Business Parkway, 
Garden Grove, California. 

Trong khu vực Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. 
                                                                                       

 
Kính mời quý đồng hương đến tham dự. 

 
 

Tượng đài 

Hoàng Đế Quang Trung 

làm bằng đồng, nặng khoảng 

2,000 lbs (hơn 907 kg) 

cao khoảng 16 feets (gần 4,9m) 
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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 Báo 
Những ai đã nhận CD, DVD, Báo Ơn Lành, hình 

của Cha Trương Bửu Diệp từ Trương Bửu Diệp 
Foundation, mà nay không còn dùng nữa, vui 

lòng đem đến hoặc gửi về văn phòng: 
 

Trương Bửu Diệp Foundation 

14231 Euclid St. St. # 103-105 
Garden Grove, CA 92843 

CHÂN THÀNH CÁM ƠN 

THÔNG TIN CẦN THIẾT 

 

 

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. 

 
Khách ở xa xem online trực tiếp trên website: www.truongbuudiep.org và 

trên Facebook: Truong Buu Diep Foundation. 
 
 

 

TV Show ‘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 NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP 

 
  

 

Từ 10 giờ sáng 

đến 7 giờ tối 

Mỗi ngày 
kể cả 

Thứ Bảy&Chủ Nhật 

Thăm viếng và xin khấn 
Hoàn toàn miễn phí 

 

 

 

 

TBDF App 

Cầu nguyện với Cha 

ngay trên phone. 

TBDF đã có trên Apple 

Store và Google Play. 

Free Download! 

 

 

GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE: 

Xin gọi số 

(714) 702 5129                                                            
(Để lại lời khấn sau tiếng beep) 

 

 

 

 

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

