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

Số 66 
 

 

THÔNG BÁO 
Kính thưa quý độc giả, 

 
Buổi Cầu Nguyện (BCN) tháng 9 vừa qua đã có trên 1,500 người trên toàn thế 

giới xem trực tiếp trên online. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Theo 
Ban Kỹ Thuật TBDF dự đoán, lý do là vì truyền hình trực tiếp vào BCN tháng 9 

có hình ảnh rõ nét và mượt mà hơn những kỳ trước. 
 

Vì thế, trong kỳ phát hình trực tiếp (LIVE) BCN tháng 10 sắp tới, chúng tôi sẽ 

tiếp tục cải tiến chương trình bằng cách thêm những bài kinh, bài hát cầu 
nguyện vào trực tiếp truyền hình (xem hình dưới) với hy vọng quý khách ở xa 

có thể tham dự BCN trọn vẹn hơn.                                      (Xem tiếp trang 2) 
 

 
 

 
Athikar Muong & Thuc Nhi Huynh – San Jose, California 

“Bây Giờ Tôi Tin Cha Diệp Lắm!” 
 

Athikar Muong: Tôi sang Mỹ vào năm 2001 từ Cambodia cùng 

với ba của tôi, khi ông đi theo diện bảo lãnh vợ chồng. Sau đó, 
họ gây gỗ và chia tay. Chính vì thế, mọi thứ bị đình trệ, khó 

khăn chồng chất và nỗi lo sợ ám ảnh tôi mỗi ngày. Tôi không 
biết phải đi đâu, làm gì. Bạn bè cũng có khuyên tôi phải làm 

thế này, phải làm thế kia, nhưng chẳng đâu tới đâu cả.  

 
Cho đến khi tôi găp vợ tôi bây giờ. Cô ây là người công giáo. 

Từ khi gặp cô ấy, tôi mới biết sơ sơ về Cha Trương Bửu Diệp. 
Tôi cùng cô ấy cầu nguyện với Cha Diệp cho những khó khăn 

của tôi qua đi, cho tôi có giấy tờ làm việc và có cuộc sống ổn 
định ở đất nước này. Bây giờ tôi tin Cha Diệp đã chuyển lời cầu 

xin của vợ chồng tôi lên Đấng Tối Cao. 
(Xem tiếp trang 3) Vợ chồng anh chị Athikar Muong & Thuc Nhi Huynh. Hình: TBDF. 

Hình ảnh trực 
tiếp mà mọi 
người ở xa 
(trên toàn thế 
giới) có thể 
xem được trực 
tiếp từ Buổi 
Cầu Nguyện 
Tháng 10 sắp 
tới trên 
Youtube hoặc 
Facebook. 
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 THÔNG BÁO (Tiếp theo trang 1) 

 Thêm vào đó, việc vào chương trình cũng dễ dàng hơn, và có nhiều cách để vào xem trực tiếp BCN: 
 

 
1-Xem trên Youtube: 

 

Quý khách chỉ cần vào trang Youtube rồi gõ chữ Truong Buu 
Diep. Quý khách sẽ thấy xuất hiện các video của TBDF, trong đó 

có một video hình logo của Hội, kế bên là chữ LIVE NOW màu 
đỏ (hình bên). 

 

Click vào chữ Truong Buu Diep để xem trực tiếp.  
 

2-Xem trên Facebook:  
 

Quý khách sign-in vào facebook rồi gõ chữ Dieptruong123. 
Quý khách sẽ thấy xuất hiện Public Posts tên Diep Truong và ở 

dưới là đường link: 

 
https://www.youtube.com/c/DiepTruong123/live 

 
Quý khách chỉ cần click vào đường link này để xem trực tiếp trên 

Facebook. 
 

 

 

3-Xem trên trang web TBDF: 

 
Quý khách sign in vào trang web của Hội: www.tbdf.org. Ngay trên phần trên cùng của trang nhà có dòng chữ “BUỔI 

CẦU NGUYỆN THÁNG 10, 2017 – XEM TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY”. (Xem hình dưới). 

 
Quý khách chỉ cần click vào chữ “XEM TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY” để vào chương trình online. 

 

 

Ngoài ra, quý khách có thẻ TBDF sẽ nhận được tin nhắn trước giờ phát 

hình BCN. Trong tin nhắn sẽ có đường link xem trực tiếp BCN.  

Đến giờ phát hình (6:45 pm mỗi thứ Năm đầu tháng, giờ Pacific Standard 
Time), quý khách chỉ cần click vào đường link này để xem trực tiếp.  

 
Quý khách chưa có thẻ TBDF, muốn nhận tin nhắn BCN và link xem trực 

tiếp, xin gửi text đến 797979 và gõ TBDF (hoặc tbdf).  

 

Ban Kỹ Thuật TBDF 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/DiepTruong123/live
http://www.tbdf.org/
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“Bây Giờ Tôi Tin Cha Diệp Lắm!” (tiếp theo) 

 

 
 
Anh chị Athikar Muong & Thuc Nhi Huynh chụp 
trước tấm phù điêu 3 chiều Cha Diệp. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Muong & Huynh: Kinh nghiệm mà chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người là khi cầu nguyện với Cha mà chưa được 

thì đừng nên nản lòng, đừng bỏ cuộc, hãy kiên nhẫn chờ đợi và đặt trọn niềm tin nơi Cha, sớm muộn gì bạn cũng 
nhận được câu trả lời từ Cha.  

Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

Hiện nay chúng tôi có một cuộc sống rất hạnh phúc, tôi đã tìm được 
việc làm khá tốt, và quan trọng hơn là tôi sắp ‘lên chức’ bố. Vợ tôi đã 

mang thai được 7 tháng rồi. 
 

Ước nguyện của tôi trở thành hiện thực như bây giờ diễn ra ‘chậm mà 

chắc’. Ý tôi không phải cứ xin là được ngay. Tôi biết vợ tôi đã cầu 
nguyện cho chúng tôi được mạnh khỏe, có được hạnh phúc. Tôi không 

xin Cha cho tiền bạc, vật chất, mà xin được Cha dẫn đường, chỉ cho 
chúng tôi đi như thế nào để mọi chuyện được suông sẻ. 

 
Thuc Nhi Huynh: 

 

Thời điểm anh Athikar không biết làm gì, không còn ai để mà trông 
cậy, là lúc tôi đã cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp cho anh. Trước 

đó luật sư gọi anh và nói anh có thể gặp rất nhiều khó khăn về mặt 
luật pháp, mặc dù đã sống trên đất Mỹ 20 năm. Nhưng Cha đã ban 

cho chúng tôi một cuộc sống khác, mọi thứ xoay chuyển theo chiều 

hướng tốt đẹp. 
 

Tôi mơ có được một đứa con trai. Tôi lại cầu nguyện với Cha Diệp, 
và…‘bùm’. Điều đó đã thành sự thật. Tôi mang thai một cậu con trai. 

Cha Diệp lại nhận lời tôi lần nữa. 
 

 
 

 

Anh Athikar Muong đang gắn lá tạ ơn lên Cây Ân Phúc. Hình: TBDF. 
 

Tôi biết Cha Diệp qua bà, qua mẹ, và tôi 

cũng đọc nhiều sách ở Việt Nam. Điều mà tôi 

cho là một phép lạ khó tin, chính là từ một 
người không hề biết cầu nguyện là gì, nhưng 

khi tôi khuyên:”Anh, cầu nguyện với em 
nhé!” thì anh đã nghe theo. Anh đã biết cầu 

nguyện, và thường xuyên cầu nguyện với tôi 

mỗi buổi sáng, buổi tối.  
 

Được ơn Cha Diệp, tôi cũng dự định về thăm 
mộ của Cha ở Tắc Sậy, Cà Mau, nhưng có vẻ 

như điều đó khó thực hiện, vì đường xá xa 
xôi, mà tôi lại sắp sanh. 

 

Mẹ tôi nói với tôi về văn phòng Cha Trương 
Bửu Diệp ở miền nam California. Chúng tôi 

mừng quá, nên quyết định phải xuống đây 
ngay để tạ ơn Cha. 
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C. NGUYEN – EL MONTE, CA. 

Lậy Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con không 
phải phẫu thuật. Con bị giãn gân ở vai bên phải, 

không giơ tay lên được, muốn nâng phải dùng tay trái 
để nâng. Bác sĩ nói con phải mổ, nhưng con sợ lắm 

Cha ơi. Xin Cha cứu con. 

 
H. LE – SEMINOLE, FL. 

Xin Cha ban cho gia đình vợ chồng và các con luôn 
bình an trong tay Chúa, riêng con được hết bệnh. 

 

H. TRAN – EAGLE, ID. 
Thưa Cha, con bị bệnh mất ngủ, con xin Cha chữa 

lành cho con, xin Cha cho con rể của con là Y. tìm 
được việc làm full-time ở Idaho, và cho tiệm nails của 

con gái con tìm được thợ biết làm bột. 
 

M. LE – SAN MARCOS, CA. 

Con bị đau nhức các khớp, cao mỡ, cao máu, suyễn. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria ban cho con 

ơn chữa lành. 
 

T. NGUYEN – AUSTRALIA 

Cầu xin Cha nhậm lời con khấn nguyện sau đây: xin 
cho D. sớm tìm được việc làm; xin cho T. hoàn tất 

được việc học; xin cho P. được chữa lành bệnh để vui 
vẻ và tự tin trong đời sống; xin cho H. hết bệnh tự kỷ, 

hết co giật và có thể giao tiếp được; xin cho vợ chồng 
con được mạnh khỏe, con cái biết vâng lời, yêu 

thương gia đình, và giữ đạo tốt.  

 
T. NGUYEN – SAN MARCOS, CA. 

Lạy Cha, gan của con có bướu và bị chai. Con đã được 
chữa bướu tan hết rồi, nhưng vẫn xin Cha cầu bầu 

cùng Chúa cho con được hoàn toàn lành bệnh; gia 

đình con cháu được ơn lành trong tay Chúa và Mẹ. 
 

V. DOAN – LINCOLN, NE. 
Cha ơi, ba mẹ con ở Việt Nam đang sống ly thân và 

đang tiến tới ly hôn. Xin Cha cho ba mẹ con được ơn 

trở về với nhau, biết nhận ra lỗi lầm của mình để được 
Chúa yêu thương và đón nhận. 

 
J. TRAN – BOGATA, TX. 

Xin Cha cho con được chữa lành bệnh dị ứng, mắt, 
mũi, và bệnh tiểu đường. 
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L. KINH – HOUSTON, TX. 

Xin Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu lên Đấng Tối Cao 
chữa hết các chứng bệnh trong người con, cả bệnh 

Parkinson nữa nhe Cha, để con có sức khỏe. Con cầu 
khẩn xin Cha ban phép lành cho con. 

 

T. TRAN – SAN DIEGO, CA. 
Kính xin Cha ban phép lành để con thi đậu quốc tịch. 

 
L.X. MAI – W. SPRINGFIELD, MA. 

Con kính lạy Cha, giúp cho gia đình em gái con gặp 
thuận lợi trong thời gian chờ để định cư ở Mỹ. Con 

đã bảo lãnh cho em con từ năm 2005. Chỉ có phép 

lạ của Cha thì mọi chuyện mới êm xuôi mà thôi. Con 
cầu xin Cha. 

 
T.H. PHAM – FRANCE 

Con kính xin Cha ban phép lành cho con mau hết 

bệnh. Đã hai tháng qua con bị liệt nửa phần bên 
mặt, con rất lo lắng. Cầu xin Cha nhậm lời thành tâm 

cầu nguyện của con. Con xin được gặp thầy thuốc 
giỏi và màu nhiệm của Cha. 

 
L. VU – SAN JOSE, CA. 

Xin cho con gái con là C. học hành tấn tới, khỏe 

mạnh, cho con gái S. biết lo học hành, yêu mến mẹ 
cha, xin cho con buôn may bán đắt, và khỏe mạnh. 

 
T. NGUYEN – SACHSE, TX. 

Con xin Cha hiển linh ban cho chồng con là D.N. và 

con được khỏi bệnh, không phải mổ; xin cho gia đình 
con, vợ chồng con cái, cháu chắt được thuận hòa, 

yêu thương nhau. 
 

H. SY – SAN DIEGO, CA. 

Cha ơi, con nhớ thương hai đứa con trai của con quá, 
xin Cha cho hai đứa trở về nhà xum họp với con; xin 

Cha cho con hết bệnh cao mỡ, cao máu và phong 
thấp, cho con đi làm gặp mọi điều may mắn, hòa 

thuận, biết yêu thương mọi người. 
 

Q. VU – MIDLOTHIAN, VA. 

Cầu xin Cha ban phước lành cho đại gia đình chúng 
con, cho vợ chồng con và con gái được nhiều sức 

khỏe, xin Cha ban ơn chữa lành cho vợ chồng con, 
cho V.N. khỏi được bệnh migraine, cho công việc của 

Q.N. được tốt lành. 

 

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 

XIN KHẤN 

 

XIN KHẤN 
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XIN KHẤN 
 

K. TRAN – SAN JOSE, CA. 
Cha Trương Bửu Diệp ơi! Con mong đợi từng ngày để 

được trường gọi interview mà đi học tiếp. Con vẫn tin 
tưởng và cậy trông Cha sẽ cầu bầu cùng Chúa, Đức 

Mẹ, Thánh cả Giu-se cho con. Cha ơi, xin Cha giúp 

con nhé! 
 

L. NGUYEN – AMHERST, OH. 
Thưa Cha, xin Cha cầu bầu cho anh H. hết đau đầu. 

Anh bị bướu, mổ rồi nhưng cứ bị đau hoài. Xin Cha 
cho con được khỏe mạnh, và ra tòa được suông sẻ 

như ý, cho những người thuê nhà của con chịu trả 

tiền thuê đầy đủ, cho con gặp người thuê nhà tốt, 
công việc của con được ổn định; cho con gái của con 

ngoan ngoãn, hết bệnh trầm cảm, cho con trai của 
con bình an và thực hiện được ước mơ của mình. 

 

S. TRAN – PHOENIX, AZ. 
Xin Cha cầu cho chúng con mau hết bệnh, cho con 

gái con ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và biết vâng 
lời hơn, cho công việc làm ăn của con được ổn định, 

xe cộ chạy tốt, đi đường mọi sự bằng an, đi đến nơi 
về đến chốn. 

 

Y. PHAM – WEBB CITY, MO. 
Thưa Cha, ông J.B. là bác sĩ người Mỹ, đang bị ung 

thư phổi. Ộng ấy nhờ gia đình con cầu nguyện cho 
ông. Xin Cha thương đến ông bác sĩ này và ban cho 

ông ấy ơn chữa lành, vì ông ấy là người tốt, hay làm 

việc thiện.  
 

C &M. WADE – ROSEVILLE, CA. 
Xin Cha cho C.W. được bình an và thành công trong 

lần mổ mắt vào đầu tháng 1 và 2-2018, vì C. bị cận 

rất nặng, nên bác sĩ sợ anh sẽ bị mất ánh sáng; xin 
cho M.W. được nhiều sức khỏe và can đảm để gánh 

vác mọi việc, chăm sóc tốt cho C.W. trong thời gian 
anh bị bệnh, cũng như sắp phải mổ. 

 
T. PHAM – LAKE CITY, FL. 

Cha ơi, con đang bị bệnh, tay phải ngày càng to khiến 

con rất khó chịu, xin Cha chữa lành bệnh cho con. 
Con cũng xin Cha ban ơn lành cho gia đình con, cho 

vợ chồng con hòa thuận, không cãi vã nhau nữa, và 
cho con bán được một căn nhà, và một tiệm nails 

nhanh chóng, và cho con có được một, hai người thợ 

đàng hoàng, làm lâu dài.  
 

XIN KHẤN 
 

N. NGUYEN – PALM BAY, FL. 

Kính xin Cha Trương Bửu Diệp cho con hết bị đau 
chân, mất ngủ, và xin cho các anh chị em và cháu của 

con ở Việt Nam được bình an, mạnh khỏe. 
 

H. NGUYEN – NEW ORLEANS 
Thưa Cha Diệp, Cha cơn riêng trước mặt Chúa, xin 

Cha cầu Chúa cho con của con là L.A. đang bị xuất 

huyết não, đang bị liệt dần dần. Xin Hội TBDF hiệp 
thông cầu nguyện.  

 
H. NGUYEN – FALMOUTH, ME. 

Thưa Cha, con là người ngoại đạo. Hôm nay con tìm 

đến nhờ Cha ban phép lạ cho gia đình con. Hiện nay 
con đang bị bệnh về đường tiểu, bệnh đau khớp vai, 

đau gót chân, đã chữa trị nhiều năm mà không khỏi; 
con của con là D.D. (22 tuổi) bị bệnh trầm cảm đã 7 

năm nay; L.D (32 tuổi) bị bệnh động kinh, hay bị giựt 
phần đầu, và bị dị ứng thực phẩm rất nặng, A.D. (25 

tuổi) bị tai nạn xe cộ hiện đang rất đau ở phần lưng. 

Gia đình con khổ quá Cha ơi, xin Cha thương mà cứu 
chúng con. 

 
H.DO & V.DO – APPLE VALLEY, MN. 

Cầu xin Cha cho anh con khỏi bệnh tê chân, và các 

bệnh, và cho con đi-về bình an. 
 

N. VO – GRETNA, LA. 
Xin Cha giúp cho con và gia đình được luôn vui mạnh, 

công việc suông sẻ, và lấy hết những khối u ở hai bên 

cánh tay của con để những khối u ấy biến mất. 
 

J. TRAN – SAN DIEGO, CA. 
Con bị đau nặng ở tay bên trái, con trai và chồng con 

cũng bị bệnh. Xin Cha thương ban cho chúng con ơn 
chữa lành, và ban bình an cho chúng con. 

 

T. NGUYEN – OMAHA, NE. 
Xin Cha cho cháu nội của con khỏi bệnh lạnh tay chân 

được hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, 
cho con gái con được may mắn trong cuộc sống, và 

cho con khỏi bệnh.  

 
V. PHAM – VICTORIA, AUSTRALIA 

Thưa Cha, con từ Úc Châu sang đây, xin dâng lên 
Cha những lời khẩn cầu nhờ Cha giúp con lấy lại tiền 

bị người ta lừa gạt, và bán được nhà càng sớm càng 
tốt. Xin Cha luôn che chở và nhậm lời con cầu xin. 
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J. TRAN – SIOUX CITY, IA. 

Chúng con xin tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp đã cho các 
con, cháu của con, và cư dân ở Texas được bằng an 

qua cơn sóng gió vừa qua; cho con trai thứ hai của 

con biết lắng nghe lời khuyên bảo của vợ chồng con, 
và cho gia đình con luôn được bình an. 

 
T. NGUYEN – AUSTRALIA 

Cảm ơn Cha đã giúp cho chúng con tìm được nhà rẻ, 

thuận tiện. Cha đã giúp con tìm được đồ bị mất. Cha 
đã phù hộ cho con trai của con bỏ đàn đã lâu, nay 

tiếp tục chơi lại. Để hình Cha trong xe, Cha đã giúp 
con thoát tai nạn. Những khó khăn trong cuộc sống, 

con cầu nguyện với Cha thì Cha đều giúp ngay tức 
khắc. Con hết lòng tạ ơn Cha. 

 

H.L. VUONG – SEMMES, AL. 
Con xin cảm ơn Cha Diệp đã ban cho con một đứa 

con đầu lòng. 
 

H. DIERKER – SPRING VALLEY, CA. 

Tạ ơn Cha, con đã có được một hợp đồng tốt trong 
tuần lễ vừa qua. 

 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 

Cha đã chữa lành bệnh đau bụng và đau tay của con. 
Con tạ ơn Cha thật nhiều. 

 

V. NGUYEN – ANAHEIM, CA. 
Cha ơi, con đã được cấp quốc tịch Mỹ, trở thành công 

dân Mỹ rồi Cha ạ. Con xin cảm ơn Cha đã phù hộ cho 
mọi chuyện của con đều được suông sẻ. 

 

E. & D. TRAN – MILTON, WI. 
Con xin cảm ơn Cha đã cầu bầu cùng Đấng Tối Cao 

ban cho con điều kiện để giải quyết một vấn đề nan 
giải. 

 

A.NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Thưa Cha, em con đã có việc làm và có bảo hiểm sức 

khỏe rồi. Con xin cảm ơn Cha đã cầu bầu cho em con. 
 

M. NGUYEN – NORRISTOWN, PA. 
Con bị cancer giai đoạn 2, con cầu nguyện với Cha, 

và Cha đã đồng hành cùng con suốt thời gian con 

chữa trị một năm nay. Nay con đã khỏi bệnh cancer 
rồi. Con hết lòng cảm tạ Cha. 

 

 
 

T. TRAN – MURRIETA, CA. 
Con cảm tạ ơn Cha đã cho T.N. mổ bình an, và anh 

ba con khỏe mạnh về nhà. 

 
H.L. NGUYEN – VANCOUVER, WA. 

Chúng con cảm tạ những Hồng Ân mà Cha đã ban 
cho chúng con trong cuộc sống cũng như những 

công việc và đời sống gia đình.  

 
T. NGUYEN – LAWNDALE, CA. 

Con xin cảm tạ Cha đã phù hộ cho gia đình con được 
nhiều ơn lành trong thời gian qua. 

 
M. VICTORVILLE, CA. 

Con cảm tạ Cha đã giúp cho con đi được, chân không 

còn đau nữa. Xin Cha tiếp tục che chở cho con được 
suông sẻ mãi. Đa tạ Cha. 

 
D.N. HA – LAS VEGAS, NV. 

Lạy Cha, con xin cảm ơn Cha đã ban phước lành cho 

con được bình an trong thời gian qua. Cha đã ở bên 
con để che chở con. Con xin tin tưởng tuyệt đối vào 

sự cầu bầu linh thiêng của Cha. 
 

S. TRAN – HAYWARD, CA. 
Cha Trương Bửu Diệp đã cầu bầu cùng Chúa và Đức 

Mẹ trong suốt thời gian con lâm bệnh vừa qua. Nay 

con đã tạm bình phục. Con xin tạ ơn Cha. 
 

Q.N. THAN – SAN JOSE, CA. 
Thưa Cha, con là một Phật tử, đã được Cha phù hộ 

và ban ơn cho con được toại nguyện. Con xin đội ơn 

Cha. 
 

T. TRAN – ALAMBRA, CA. 
Con đã thi đậu quốc tịch rồi. Con xin cảm tạ ơn Cha. 

Xin Cha cho vợ con là U.T được mau chóng có giấy 

tờ để đi thi. 
 

V. NGUYEN – DORCHESTER, MA. 
Con xin cảm tạ Cha đã cho hai mẹ con của con khỏe 

mạnh, bằng an, con trai hay ăn chóng lớn, ngủ ngon. 
 

T. TRAN – LACEY, WA. 

Mỗi lần nhận được báo Ơn Lành, chúng tôi lại thêm 
niềm tin vào quyền năng vô biên của Cha Trương 

Bửu Diệp. Cảm tạ Cha, và cảm ơn sự phụng vụ của 
các anh chị em tại TBDF. 
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

Xin  
CẢM TẠ 

 
 

CẢM TẠ 
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Phero 
TRINH HIEN 

DOB: 08-02-1926 
DOD: 10-30-2008 

 

 
     

 

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 thông tin về những người 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.  
 

XIN CẦU CHO CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI TRONG THÁNG 10 
Hoa màu đỏ: Nữ - Hoa màu Trắng: Nam 

 

Giuse 
NGUYEN HUU NAM 

DOB: 11-11-1957 
DOD: 10-24-2011 

 

Joseph 
PHAN DAVID 

DOB: 11-15-1951 
DOD: 10-29-2015 

 

Maria 
PHAM THI XUAN 

DOB: 1919 
DOD: 10-27-2000 

 

Maria 
NGUYEN THI LUOT 

DOB: 03-26-1912 

DOD: 10-03-1967 

Micae 
TIEU NGUYEN 

DOB: 12-23-1912 

DOD: 10-04-2015 

Maria 
PHAN LOAN 

DOB: 06-10-1977 
DOD: 10-05-1998 

 

Maria 
PHAM THI LUOM 
DOB: 03-22-1928 
DOD: 10-07-2013 

 

Giuse 
NGUYEN VAN THANH 

DOB: 12-01-1018 
DOD: 10-07-1979 

 

Giuse 
HO CHU 

DOB: 03-22-1905 
DOD: 10-09-1992 

 

Maria 
NGUYEN THI MAO 
DOB: 03-30-1905 
DOD: 10-15-2002 

 

PHAM MAN 
DOB: 04-13-1930 
DOD: 10-20-1912 

 

Anna 
NGUYEN THI HO 
DOB: 01-01-1915 
DOD: 10-15-2005 

 

Anna 
DO THI VAN 
DOB: 1909 

DOD: 10-16-1985 

 

Phanxico Xavie 
PHAM XUAN CHAN 

DOB: 10-13-1936 
DOD: 10-21-2011 

 

CHƯƠNG TRÌNH NGHĨA TỬ, NGHĨA TẬN 

 

 

Phaolo 
NGUYEN GIAO 

DOB: 1914 
DOD: 10-02-1989 

 

http://www.truongbuudiep.org/
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Mary và David Smith – Worcester, Massachusetts 

“Chúng Tôi Tín Thác Vào Chúa, Trông Cậy Vào Cha” 
 

Mary Smith: Đây là lần thứ hai chúng tôi sang California để làm nhân chứng cho Cha Trương Bửu Diệp. Lần trước tôi 
kể lại chuyện mình xin và người khác nhận được ơn lành, còn lần này là chính tôi được ơn Cha. 

 

 

Năm ngoái, trước Thanksgiving một tuần, tự nhiên vai phải của tôi đau lắm, cảm giác mà tôi chưa bao giờ bị như thế. 

Chồng tôi kêu tôi hãy nằm nghỉ, và lấy nước đá chườm cho tôi, nhưng tôi vẫn đau. Rồi tôi thiếp đi. Đến sáng hôm sau, 

dù còn đau nhưng tôi vẫn ráng đi làm. Tôi làm nghề ủi đồ. Khi đến nơi cầm cái bàn ủi tôi cầm không nổi nên xin phép 
chủ cho nghỉ hôm đó và gọi phone cho chồng tôi đến đón về. Đó là sáng thứ sáu. 

 
Qua đến ngày thứ bảy, chủ nhật, tay tôi vẫn còn đau. Chồng tôi bôi dầu, chườm đá, làm đủ cách cho, nhưng tôi cũng 

vẫn đau. Cứ bước một bước là nhói đau. Chồng tôi thấy vậy đưa tôi đi nhà thương. Ở đấy họ nói do gân vai của tôi bị 

giãn, họ chích thuốc, cho thuốc, và yêu cầu tôi phải nghỉ làm để gân lành lại, chứ không thể đi làm được nữa. Tôi về 
nhà uống thuốc, nhưng vẫn không hết đau. 

 
Trong nhà tôi có bàn thờ Chúa, Đức Mẹ và Cha Trương Bửu Diệp. Tôi nói với chồng tôi, hay là cầu nguyện với Cha Diệp 

xem sao, Cha linh thiêng chữa được cho nhiều người bệnh lắm. Chồng tôi đã cầu nguyện cho tôi suốt đêm. Đến sáng 
thứ hai, lúc tôi đang nằm lim dim, tự nhiên có cảm giác bị một con kiến cắn ngay vai. Tôi giật mình thức giấc. Kể từ đó 

vai tôi hết đau. Tôi tiếp tục nghỉ cho đến thứ Năm tuần đó là Thanksgiving. Sau Thanksgiving tôi đi làm lại bình thường, 

không uống thuốc, không nghỉ như lời bác sỹ nói, mà vai tôi hết đau cho đến nay.  
 

Trước đó mấy tháng, chân trái của tôi cũng bị đau. Tôi khấn với Cha Trương Bửu Diệp, thì một đêm khi đang nằm, tôi 
thấy có ai đó kéo chân tôi thẳng ra. Sáng hôm sau thức đây tôi không còn đau nữa, cho đến bây giờ luôn. 

 
(Xem tiếp trang 9) 
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 “Chúng Tôi Tín Thác Vào Chúa, Trông Cậy Vào Cha”  (Tiếp theo) 

Không phải tôi hết đau là vì thuốc men, mà tôi tin rằng chồng tôi và tôi đã hoàn toàn tín thác vào Chúa, trông cậy vào 

Cha Trương Bửu Diệp. 

 
Dave Smith: Vợ tôi làm trong hãng may công nghiệp. Công việc của cô ấy là ủi quần áo. Tôi đã vài lần nhìn thấy khi vợ 

tôi đang làm việc. Cô ấy phải cầm cái bàn ủi rất nặng, nặng hơn nhiều so với bàn ủi bình thường chúng ta sử dụng ở nhà, 
và phải kéo mạnh. Tôi nhớ hôm cô ấy kêu đau, tôi nghĩ có thể do vợ tôi làm việc nặng. Ngày hôm sau, cô ấy tệ hơn, thậm 

chí đi đứng trong nhà cũng làm cô ấy đau, nên tôi phải đưa cô ấy đi cấp cứu. Vợ tôi khóc nhiều lắm, vì đau. Bác sỹ đã 

phải chích thuốc giảm đau, và cả morphin nữa. Họ cho vợ tôi chụp X-Ray, siêu âm, đưa ra kết luận như vợ tôi đã nói, đó 
là giãn gân, và yêu cầu vợ tôi không được làm việc ít nhất 2 tháng. Nghe vậy cô ấy buồn lắm. Đêm đó cô ấy không ngủ 

được vì dù uống thuốc rồi mà vẫn còn đau.  
 

Tôi cũng có ngủ nghê gì được đâu! Thế là tôi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp, nhìn lên tấm hình của Ngài, tôi nói: 
“Cha ơi, xin hãy chạm vào vai cô ấy, và chữa lành cho vợ của con.” Xong tôi đi nằm, ráng ngủ. Sáng hôm sau thức đậy, 

nghe vợ tôi kể có con kiến cắn ngay vai, khiến cô bừng tỉnh. Từ đó vợ tôi hết đau luôn. Cơn đau vai biến mất cho đến bây 

giờ. Tôi có quen một người, cũng bị y như vợ tôi vậy. Bác sỹ nói phải chữa rất lâu mới khỏi được. Anh ta đã mất 6 tháng 
trời chạy chữa thuốc men. Trong khi vợ tôi chỉ mất chưa đầy 1 tuần lễ là hoàn toàn bình phục. Không thể nào tưởng tượng 

nổi. Đúng là một phép lạ. 
 

Tôi đã biết về Cha Trương Bửu Diệp, là người từng ban nhiều ơn lành cho mọi người, bất kể tuổi tác, tôn giáo, giới tính, 

quốc tịch. Tôi tin Cha Diệp đã chữa lành cho vợ tôi, vì tôi xin Cha chạm vào cô ấy, thì quả đúng như vậy. Tôi chỉ cầu 
nguyện đêm hôm trước, thì sáng hôm sau vợ tôi lành bệnh.  

 
Mary Smith: Chưa hết, Cha còn chữa lành cho anh của tôi. Sau khi hết đau tay, vào tháng 1-2017 vợ chồng tôi về Việt 

Nam thăm gia đình. Lúc đó, anh tôi bị bệnh nặng lắm, do thời trẻ anh hút thuốc lá nhiều nên một bên phổi bị nám, hư 
hết, lá bên kia chỉ hoạt động được 20% thôi. Tôi rất buồn, nhưng chỉ ở thăm nhà được một tháng vì phải trở lại để đi làm. 

Khoảng một tuần sau, người nhà tôi gọi qua nói anh tôi phải đi cấp cứu, vì anh không thở được nữa. Tôi chẳng biết làm 

sao, chỉ biết khóc, và cầu nguyện với Chúa, với Cha Diệp cho anh mà thôi. 
 

Vì biết mình bị bệnh nặng, nên từ bốn năm về trước, anh tôi đã ký giấy hiến nội tạng. Mấy ngày đó, em gái tôi gọi phone 
báo rằng có lẽ anh không còn sống được bao lâu. Sau khi nhà thương làm xét nghiệm, họ từ chối nhận vì nói nội tạng của 

anh tôi bị hư hết trơn rồi. Anh tôi phải dùng máy thở oxy, nhưng sau đó thì rơi vào hôn mê. 

 
Thật kỳ lạ, hai ngày sau anh tôi tỉnh dậy, nhưng vẫn chưa tự thở được. Một tuần sau, khi đã tự thở được, nhà thương cho 

anh tôi về nhưng anh vẫn còn rất yếu, phải ăn bằng ống chứ chưa tự ăn được. 
 

Một hôm em gái tôi đi chợ bỗng nghe một giọng nữ nói bâng quơ rằng bột nghệ uống với mật ong chữa được bá bệnh. 

Về nhà, em tôi làm cho anh tôi uống. Uống được mấy ngày thì anh tôi đòi ăn vì có cảm giác đói. Sau một thời gian ăn 
uống bình thường, anh tôi khỏe mạnh, hồng hào. Khi hỏi bác sỹ thì họ chỉ nói anh tôi bình phục rồi, đơn giản là thế thôi. 

Anh tôi khỏe hẳn từ tháng Hai, 2017 cho đến bây giờ.  
 

Dave Smith: Ồ, cách đây mấy ngày, trước khi vợ chồng tôi bay sang California thăm Cha Diệp, tôi có nói chuyện với anh 
vợ tôi qua Skype. Anh ấy khỏe hơn trước nhiều lắm. Anh ấy có thể xuống lầu và sửa cái máy DVD. Vợ tôi nói rằng từ sau 

khi anh ấy được Chúa cho sống lại, tính nết anh thay đổi hẳn. Trước thì nóng tính, hay giận, nhưng bây giờ anh rất điềm 

đạm. Điều gì đã khiến anh vợ tôi khỏe mạnh? Tôi tin, Thánh Thần đã hiện xuống, chỉ cách chữa trị cho cô em làm thuốc 
cho anh ấy uống. Chỉ có tinh bột nghệ và mật ong thôi. Anh uống, và khỏe. Một bằng chứng hiển nhiên. 

 
Mary Smith: Nhân đây, chúng tôi cầu mong cho những người sáng lập, và những thiện nguyện viên của Trương Bửu 

Diệp Foundation tiếp tục được Chúa ban thêm nhiều Hồng Ân và cho sức khỏe để phục vụ tốt hơn nữa cho những người 

cần đến sự giúp đỡ của Cha. 
 

John Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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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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Linh mục Linh hướng TBDF Đinh Ngọc Quế: “Cha Đã Được Cha Diệp Cứu Sống” 

 
Vào ngày 10 tháng 9 vừa qua, nhóm Thiện Nguyện Viên của Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đã đến thăm các cụ 

lão tại nursing home Garden Grove (G.G) Convalescent Hospital, thành phố Garden Grove. Lý do chúng tôi quay lại 
G.G. Convalescent Hospital là vì Linh mục Linh hướng TBDF Đinh Ngọc Quế hiện đang được điều trị tại đây.  

 
Cha Quế đã rất xúc động khi thấy ‘đàn con’ của mình đến thăm. Chúng tôi cũng rất vui khi biết tình hình sức khỏe của 

Cha ngày một khá hơn. Trước đó, Cha Quế cho biết Ngài đã bị một cơn stroke nhẹ khi té trong nhà vệ sinh mà không 

ai biết. Vài ngày sau đó Cha Quế được gia đình đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ phát hiện trong não của Cha có một cục 
máu, nhưng do Cha cao tuổi nên không thể giải phẫu. Tuy vậy, chỉ sau 6 giờ cầu nguyện và uống thuốc mà cục máu 

trong đầu Cha đã vỡ nhỏ ra. Cha Quế nói:”Cha Trương Bửu Diệp đã cất cục máu trong đầu Cha, nói Cha phải sống để 
tiếp tục làm việc. Anh em chúng tôi giúp nhau mà!” Thật diệu kỳ! Đây đúng là Hồng Ân Thiên Chúa ban cho Cha Quế, 

qua lời chuyển cầu linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp. 

 
Như thường lệ, nhóm TNV đã đem tiếng hát, niềm vui, tình yêu thương đến với người già trong nursing home, và lần 

này có cả người Cha thân yêu Đinh Ngọc Quế. Kính mong Cha Quế sớm bình phục để tiếp tục dẫn dắt khi TBDF còn 
rất nhiều việc lớn cần phải thực hiện trong thời gian tới. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi thăm viếng nursing 

home. 

    
 

Các TNV trao quà cho Cha Quế và những người may mắn trong trò chơi bắt thăm trúng thưởng. Hình: An Phùng (TBDF) 

 

 
 

Các TNV hát tặng Cha Quế và người già những bài hát về Cha Trương Bửu Diệp. Hình: An Phùng (TBDF) 

 

Theo lịch thăm nursing home tháng 10-2017, nếu không có gì thay đổi, TBDF sẽ trở lại G.G Convalescent 
Hospital: 12882 Shackelford Ln., Garden Grove, CA 92841, vào ngày 8 tháng 10, từ 2 đến 4 giờ chiều.  
 

 



11 
 

Page 11 of 12 

 

  
Truong Buu Diep Foundation                                                                 Số 66 – OCTOBER 1, 2017 

 

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 5 THÁNG MƯỜI, 2017 

Vào lúc 6:45 tối sẽ có buổi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. 

 
Khách ở xa xem trực tiếp trên Youtube: Truong Buu Diep, hoặc trên Facebook: 

Diep Truong, hoặc website: www.truongbuudiep.org  
Quý khách có thể book trước trên Youtube để được nhắc khi đến giờ phát hình 
 

 

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/

