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Chị Nguyễn Bích Ngọc – Westminster, CA. 

“Cầu Nguyện Với Cha Xong, Lòng Tôi Hoan Hỉ” 
 

 

Bà Bích Ngọc. Hình chụp tại Phòng thu TBDF. 

Em tôi là Bích Vân, sống ở Houston, Texas, vùng bị bão 
lụt hồi tháng trước. Vì ở ngay trong vùng bão, nước ngập 

đầy đường nên gia đình em tôi bị kẹt trong nhà suốt một 

tuần lễ, không thể ra khỏi nhà được. Xe cộ để ngoài 
đường, nước vô đầy bên trong. Em tôi cao 5 feet, mà nước 

ngập dâng cao tới thắt lưng của em. 
 

Mấy ngày đó tôi liên tục gọi phone hỏi thăm em. Một hôm, em lo 
sợ loan tin rằng chỉ còn 1 inch nữa thôi là nước vào nhà. Tôi trấn 

an em:”Em phải bình tĩnh và hãy cầu nguyện đi.” 

 
                                                            (Xem tiếp trang 2) 
 

Buổi Cầu Nguyện Tháng 10-2017 

Cầu Cho Nạn Nhân Vùng Bão Lụt và  

Nạn Nhân Vụ Thảm Sát Tại Las Vegas  
 

 TBDF Giúp Mọi Người Luôn Được Gần Bên Cha 
 

Vài ngày sau vụ nổ súng kinh hoàng nhất lịch sử nước Mỹ vào tối 1 tháng 10 
tại Las Vegas, Nevada, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng. Tại buổi cầu 

nguyện (BCN) tối ngày 5 tháng 10, Ban Điều Hành (BĐH) Trương Bửu Diệp 
Foundation (TBDF) đã kêu gọi mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện cho 59 

người vô tội thiệt mạng (trong đó có 1 người Mỹ gốc Việt) sớm được về cõi 

vĩnh hằng, và hơn 500 người khác bị thương mau chóng hồi phục sức khỏe,           
và trở về cuộc sống thường nhật.                                     (Xem tiếp trang 8) 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Quang cảnh buổi cầu nguyện ngày 5 tháng 10-2017. Hình: TBDF. 
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Gia đình chị em tôi là người Phật giáo, em tôi ăn chay trường và siêng năng niệm Phật lắm. Thật ra, 
trước khi em tôi báo tin thì tôi cũng đã niệm Phật và cầu xin Cha Trương Bửu Diệp mỗi ngày rồi.                                             

 
Tôi nói với Cha:”Cha ơi, xin Cha thương xót dân tình bên Houston, Texas, xin Cha lấy hết mưa, hết 

bão đi cho mọi người bên ấy được yên ổn, và xin cho nước đừng vào nhà em của con. Dù con là 

người Phật giáo, nhưng con có cảm tưởng rằng Cha đang lắng nghe con, và con tin rằng Cha sẽ 
nhận lời cầu xin của con.” 

 
Thật không ngờ, dù nhà nằm trong vùng tâm bão nhưng gia đình em tôi bình an. Em đã có viết lá 

thơ tạ ơn Cha và nhờ tôi đem ra Hội. (Xem lá thơ trang 3)  

 
Ở Việt Nam tôi học trường đạo, nhưng không biết gì về Cha Diệp, chỉ nghe ba mẹ tôi nhắc đến tên 

Cha mà thôi, chứ không biết Cha linh thiêng như thế nào. 
 

Tôi chỉ mới biết rõ về Cha Trương Bửu Diệp từ hồi tháng 3-2017. Trước đó, tôi đến thăm cô bạn, cô 
ấy rủ đi Cha Trương Bửu Diệp. Cô bạn tôi biết chỗ, nên hôm đó tôi chở cô ấy đến đây – văn phòng 

Cha trên đường Euclid. Lần đó tôi đến không phải xin cho tôi mà xin cho cháu tôi bị bệnh tự kỷ.  

 
Anh hàng xóm cạnh nhà tôi là người Công giáo mắc bệnh ung thư. Tôi liên tục cầu nguyện với Cha 

cho anh, vì trong bài kinh của Cha, tôi hiểu rằng Cha cũng rất thương anh chị em lương dân và 
chuyển cầu cho những người Phật giáo như chúng tôi. Hiện nay, anh ấy đã qua giai đoạn đầu vì hợp 

với thuốc, đang được điều tri giai đoạn 2. Tôi tin rằng Cha sẽ cứu anh ấy. 

 
Tôi có lời nhắc mọi người rằng, khi bước vào Phòng cầu nguyện, để ý chỗ tượng Cha ngồi, Cha cầm 

quyển sách có hàng chữ: “Anh hãy về đi, vì lòng tin anh cứu chữa anh.” Câu này sẽ làm tăng gấp 
đôi niềm tin so với lúc mình mới bước vào. Lần nào cũng vậy, cứ vô phòng cầu nguyện là tôi bước 

đến bên Cha, đọc 9 lần kinh xin ơn của Cha, rồi mới bước xuống ghế. Cầu nguyện với Cha xong, khi 
bước ra lòng tôi hoan hỉ. 

 

Tôi nghĩ, một khi cầu xin Cha, đừng bao giờ tuyệt vọng và đừng có suy nghĩ “sao tôi cầu nguyện 
hoài mà không được gì hết’. Nếu xin chưa được, hãy vững lòng tin, thì sẽ được. Niềm tin của tôi 

vững mạnh lắm. Như mới hôm qua, tự dưng tôi bị đau đầu, bên phải cứ giựt giựt hoài. Tôi lại kêu 
Cha:”Cha ơi, con đau đầu quá, Cha cứu con với.” Vậy mà sau đó tôi hết đau, cho tới hôm nay luôn. 

 

Nhân đây tôi cũng muốn cám ơn anh chị Hội trưởng Trương Bửu Diệp Foundation đã bỏ công sức, 
thời gian lập nên và chăm lo cho hội này để mọi người có chỗ mà đến cầu nguyện với Cha. Tôi chưa 

bao giờ muốn xuất hiện trên chương trình truyền hình, nhưng vì sự động viên của anh chị, và như 
lời Bích Vân – em tôi – nói:”Yên tâm đi, Cha luôn ở bên Ngọc mà!”, hôm nay tôi đã mạnh dạn chia 

sẻ câu chuyện của mình. 

 
Riêng với đứa cháu mắc bệnh tự kỷ, sau một thời gian tôi cầu nguyện, nay tôi thấy cháu có dấu hiệu 

tốt. Vẫn biết đó là bệnh khó chữa, nhưng tôi sẽ luôn kiên trì mà cầu nguyện cho cháu, cho dù 5-10 
năm nữa, cho đến khi sức khỏe cháu bình thường, tôi sẽ lại đến để cảm tạ và làm chứng cho Cha.  

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

“Cầu Nguyện Với Cha Xong, Lòng Tôi Hoan Hỉ” (tiếp trang 1) 
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Trích thơ của chị Vicki Nguyễn (em của chị Nguyễn Bích Ngọc) gửi đến từ Houston, Texas. 

 

Kính thưa Cha, 
 
Trong mấy tuần qua giông bão ở Houston, con lo lắng không biết gia đình bé nhỏ của con sẽ ra sao. Nhưng chị Ngọc của 
con, đã khuyến khích “Vân ơi đừng lo sợ gì cả vì ở đây hằng ngày Ngọc đến Cha Trương Bửu Diệp và dâng lời cầu nguyện 
cho Vân và gia đình Vân được bình an dưới sự che chở của Cha và ban phước lành cho Vân và gia đình, cùng với tất cả 
những người ở Houston. Vân hãy tin tưởng và cầu xin Cha thì mọi chuyện sẽ an lành.” 
 
Kính Cha, nhờ sự an ủi và vỗ về của chị Bích Ngọc của con mà con luôn vững tâm và tin tưởng Cha sẽ thương và che chở 
cho mọi người ở Houston này và gia đình của con. Vì sự linh ứng do lời tâm thành cầu nguyện của chị con dâng lên Cha, 
mấy ngày nay gia đình con rất bình an, mưa gió không vào được trong nhà. Hiện nay chúng con đã đi làm lại và các con 
của chúng con đã trở lại trường bình thường.  
 
Con thành tâm xin Cha nhận nơi đây tấm lòng thành kính của con, cám ơn Cha đã che chở. Sư bảo che và ơn Phước Cha 
ban cho chúng con, chúng con sẽ hằng tâm nhớ mãi, và tin rằng Cha luôn ngó xuống dưới trần gian, mở rộng cánh tay 
bao la, ban phước lành cho chúng con và tất cả mọi người ở trần gian này. 
 
 LTS – Lá thơ trên đây được chị Vicki Nguyen (Nguyễn Bích 

Vân) viết cùng với thơ gửi cho người chị ruột của mình là chị 
Bích Ngọc (nhân chứng ơn lành). Chị Ngọc đã đem lá thơ này 

đến văn phòng TBDF để chuyển lời của chị Vicki tạ ơn Cha 
Trương Bửu Diệp. 

 
Chị Ngọc cho biết, hiện giờ chị và chị Bích Vân vẫn kiên trì 

cầu nguyện cho đứa cháu tên C. mắc bệnh tự kỷ. Chị tin Cha 

Diệp sẽ chữa lành cho C. 
 

Với niềm tin mãnh liệt của chị Ngọc khi cầu nguyện cho cháu 
mình, chúng tôi mong quý độc giả hiệp thông lời cầu nguyện, 

kính dâng lên Cha Diệp sớm ban ơn chữa lành cho cháu C., 

để cháu mau được lành bệnh. 
 

BBT Báo Ơn Lành 
 

 

 

 

Hình: Lá thơ của chị Bích Vân gửi cho người chị của 
mình là chị Bích Ngọc. 
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U. NGUYEN – STOCKTON, CA. 

Thưa Cha, con vừa ra lấy thơ, vừa cầm giấy xét nghiệm 
trên tay, cùng với tờ báo Ơn Lành mà Hội gửi cho con. 

Con rất mừng khi nhận được báo mà Hội gửi. Con 
không biết nói gì hơn là lấy giấy bút ra viết những lời 

khấn nguyện tận đáy lòng con. Cha ơi, giấy xét nghiệm 

báo con có một cục bưới nằm trong phổi, to gần 5cm. 
Con chưa biết bướu lành hay dữ, chỉ xin Cha cứu con, 

làm phép lạ cho bướu đó lành. 
 

M. NGUYEN – KENTWOOD, MI. 

Con bị bệnh đau nửa đầu, đau trong lỗ tai, và đau hàm 
răng. Xin Cha ban cho con ơn chữa lành. Con cũng xin 

Cha ban ơn lành, dẫn đường chỉ lối cho con trai và con 
rể của con; cho gia đình các con mạnh khỏe, biết 

thương yêu nhau. 
 

H. PHAM – EVERETT, WA. 

Chúng con xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria 
chữa lành bệnh cho con gái con và cho con. 

 
NGOC – PORTLAND, OR. 

Con xin Cha Diệp cầu bầu cho chồng con bỏ được 

thuốc lá, bớt nóng tính, và biết yêu thương vợ ccon. 
 

P. TRINH – PRINCETON, IL. 
Thưa Cha, con bị bướu trong cổ đã hai năm nay rồi. 

Cục bướu làm cho con mệt mỏi lắm, có lúc con không 
làm được gì hết. Con xin Cha ban phép lành cho con 

được mạnh khỏe để con có thể đi làm nuôi hai đứa con 

còn đang học đại học. 
 

H. NGUYEN – NYACK, NY. 
Con xin Cha chuyển cầu cho mẹ con là P.T.K. hiện 

đang ở Việt Nam giảm được bệnh đau nhức tay chân, 

cho mẹ con đi đứng được dễ dàng. Cha ơi, em gái con 
đã phỏng vấn rớt 10 lần rồi. Lần này con xin Cha cầu 

nguyện cho em con gặp may mắn. 
 

ELENA MORA – SAN BERNADINO, CA. 

Con cầu xin cho Cha Hoàng Anh Ngợi ở Việt Nam mau 
chóng bình phục vì Cha bị nhiễm chì của Formosa 

nặng, con xin cho ba con khỏi bệnh đau đầu gối, cho 
chồng con không còn đau lưng và đi tiểu bình thường, 

cho con gái con mau tìm được việc làm tốt. 
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L. NGUYEN – LINCOLN, NE. 
Lạy Chúa, lạy Cha Trương Bửu Diệp nhân từ, xin Cha 

cứu chữa cho vợ con (80 tuổi) được khỏi bệnh tâm 
thần. Hiện nay gia đình con và vợ con khổ quá, Cha 

ơi. 
 

N. TRAN – KENTWOOD, MI. 

Xin Cha bầu cử cùng Chúa cho con gái đầu của con 
hiểu chuyện, biết vâng lời trong việc hôn nhân, bỏ ý 

định hùn vốn mở tiệm, cho con gái thứ hai buôn bán 
suông sẻ, đắt hàng. 

 

K. TRAN – FORT SMITH, AR. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho đứa con của con 

biết ăn năn, cho con bình yên, mạnh khỏe, cho các 
linh hồn nơi luyện tội được về nước Thiên Đàng. 

 
H. NGUYEN – EL MONTE, CA. 

Xin Cha ban ơn cho cháu con là T.L. được soi sáng, 

đi học bình thường như bao trẻ khác; cho em con là 
P.L. sớm tìm lại được số nữ trang bị mất; cho bà 

ngoại chồng con, mẹ con, anh chị con được ơn chữa 
lành. 

 

H. NGUYEN – LASALLE, IL. 
Kính Cha, xin Cha chữa bệnh giựt méo mắt, méo 

miệng cho con. Con đã bị bệnh này nhiều năm nay, 
đã đi châm cứu cũng như đi nhiều bác sĩ nhưng vẫn 

chưa hết. Xin Cha nhận lời con. 
 

L. VU – HENDERSON, NV. 

Con dâng lên Cha lời cầu khẩn xin Cha chữa lành 
bệnh ung thư cho con dâu của con. Cháu đã được xạ 

trị sáu tháng nay, giờ bác sĩ nói ung thư có thể lan 
qua gan. Con nài xin Cha chữa lành bệnh vì cháu nội 

của con mới có 4 tuổi rưỡi. Con cũng xin Cha cho 

chồng con năm nay 84 tuổi được khỏe mạnh vì phải 
ngồi xe lăn, không đứng lên ngồi xuống được. Xin 

cho con có đủ sức khỏe để lo cho gia đình trong cơn 
khốn khó này. 

 

C. TRAN – CHANDLER, AZ. 
Lạy Cha, xin Cha chữa lành bệnh đường ruột cho 

L.L. để được sống mà nuôi con nhỏ; cho D.T. hết 
bệnh trầm cảm. 

 
 

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 
 

D. DANG – REVERSIDE, CA. 
Thưa Cha, con có đứa cháu nội đã ba tuổi rưỡi mà 

chưa biết nói, cũng chưa biết trả lời khi được gọi tên. 
Gia đình đã xin cháu vào trường đặc biệt và đã được 

trường nhận rồi. Ở đây các cô giáo sẽ dạy cháu nói. 

Con kính xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ cho 
cháu của con tới trường, hòa nhập với các bạn nhỏ, 

đầu óc mở mang, và biết nói chuyện. 
 

H. RACHEFSKY – OLNEY, MD. 

Cầu xin Cha cho C. được học hành sáng suốt, R. được 
có công việc làm tốt và như ý, M. và L. ngoan ngoãn, 

chóng lớn, M. biết giữ gìn sức khỏe và không uống 
rượu nữa. 

 
M. MAI – LAS VEGAS, NV. 

Thưa Cha, con của con bị bệnh tự kỷ, xin Cha ban ơn 

lành cho cháu. Xin Cha ban cho gia đình con có thêm 
đức tin, cho hai con của con được ơn Thiên triệu, cho 

gia đình con và gia đình nội ngoại hai bên mọi sự vẹn 
toàn trong vòng tay yêu thương của Chúa.  

 

T. NGUYEN – SAN MARCOS, CA. 
Lạy Cha, con bị ung thư gan, chồng con bị đau nhức 

khớp. Con nài xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao 
ban cho vợ chồng con ơn chữa lành. 

 
T. NGUYEN – MESA, AZ. 

Xin Cha cho mẹ con và những người thân của con 

được mạnh khỏe. Còn con thì mang nhiều bệnh linh 
tinh trong người, xin Cha chữa lành cho con, và cho 

con cái của con học hành tấn tới, cho chúng con gặp 
nhiều may mắn trong công việc làm ăn hàng ngày. 

 

L. PHAN – ELLEN WOOD, GA. 
Xin Cha cầu bầu lên Đấng Tối Cao ban phước lành cho 

gia đình con, và cho cháu con là V.T., 4 tuổi bị bệnh 
lở ngứa ngoài da được gặp thầy gặp thuốc mà chữa 

khỏi bệnh. Xin Cha ban phước lành cho gia đình em 

con là L.T.T, mới định cư ở Mỹ, sớm hội nhập và tìm 
được việc làm như ý. 

 
V. DOAN – SAN DIEGO, CA. 

Con xin Cha ban sức khỏe và bình an cho bố mẹ con 
và gia đình của chúng con, xin Cha phù hộ cho bướu 

trong cổ con không còn nữa. 
 

XIN KHẤN 
 

M. DINH – CINCINNATI, OH. 
Lạy Cha, con năm nay 84 tuổi, mới bị mổ, xin cho con 

được bình an, và sau đó là giai đoạn phục hồi sức 

khỏe để trở lại bình thường. 
 

N. HIEN – SAN JOSE, CA. 
N. hiện đang bị cục u trên đầu, con xin Cha ban cho 

N. được ơn chữa lành, và xin cho con được như ý. 

 
H. NGUYEN – NEW YORK 

Lạy Cha, mới đây bác sĩ phát hiện trong phổi con có 
bướu, con và gia đình đang rất lo lắng. Gia đình anh 

chị con khốn khổ hơn con, chị thì đau yếu, con rể thì 
bị bướu não, mổ hơn một năm rồi mà chưa khỏi, con 

gái thì bị bệnh bạch cầu thấp, bé gái út mới 10 tuổi bị 

trầm cảm; con rể lớn bị tiểu đường, gia đình tan vỡ; 
còn con gái út của anh chị con kết hôn đã 6 năm mà 

chưa có baby. Gia đình chúng con khổ quá Cha ơi, xin 
Cha thương cứu giúp chúng con với. 

 

J. DOAN – SALT LAKE CITY, UT. 
Bệnh thấp khớp đeo đuổi con 8 năm nay rồi Cha ơi. 

Con phải chịu đựng đã lâu, nay con xin Cha ban phúc 
lành cho con để con được khỏi bệnh.  

 
L. TRAN – ROSEMEAD, CA. 

Xin Cha giúp con tránh được áp lực hàng ngày để cuộc 

sống của con được ổn định; xin Cha cầu bầu cùng 
Thiên Chúa cho H.V.P. được bình an trong quân ngũ. 

 
M. NGUYEN – MARRERO, LA. 

Em con đang nằm trong nhà thương, xin Cha giúp em 

con được gặp thầy gặp thuốc, và được bình an; cho 
con gái con được học hành chăm chỉ và trở thành 

người công dân tốt sau này, cho gia đình con luôn 
mạnh khỏe, an bình. 

 

L. LE – EL MONTE, CA. 
Cha ơi, con gái con là L.Le sinh năm 1973 hay nói 

nhảm, tinh thần không ổn định, hay phá phách. Xin 
Cha cứu con con, để cháu không phá phách, không 

nói nhảm nữa. 
 

H. NGUYEN – NEW PORT RICHEY, FL. 

Con đang mắc bệnh tim, phổi, xin Cha chữa trị cho 
con hết bệnh đau, cho mẹ con được mạnh khỏe, sống 

lâu với chúng con. 
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A.PHAM – TAMPA, FL. 

Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con dâu của con sanh 
nở ‘mẹ tròn con vuông’, và Cha cũng đã ban cho con 

cũng như nhiều gia đình ở Florida vượt qua được cơn 
bão lớn. Con xin cảm tạ Cha vô cùng. 

 

D. NGUYEN – WOXHAW, NC. 
Thưa Cha, năm 2015 ba con mất nên con về Việt Nam 

thọ tang. Dịp đó con đi 9 ngày nhưng bỏ ra 2 ngày 
để xuống Tắc Sậy, Cà Mau mà cầu nguyện với Cha 

cho công việc kinh doanh của con. Trở về Mỹ, sau 2 

năm, những điều con xin Cha đều như ý con mong 
muốn. Con hết lòng tạ ơn Cha. 

 
A. NGUYEN ĐỒNG NAI – VN. 

Kính thưa Cha Trương Bửu Diệp, Sổ Gia Đình Công 
Giáo của con bị thất lạc, đang khi con rất cần để làm 

thủ tục hôn phối cho con trai, tìm khắp mọi nơi không 

thấy. Con nghĩ ngay đến Cha và đã tin tưởng vững 
vàng cầu xin Cha. Chỉ sau chừng nửa giờ, con đã tìm 

thấy Sổ đó ngay trong nhà. Con muôn vàn cảm tạ 
Cha đã thương nhận lời cầu xin của con, ban cho gia 

đình con thoát khỏi khó khăn trong việc lo hôn phối 

cho con trai con.  

U. NGUYEN – STOCKTON, CA. 
Thưa Cha, con xin cảm ơn Cha vì đã giúp con thi đậu 

quốc tịch một cách dễ dàng. Con đã van vái Cha cho 

con được gặp người phỏng vấn là Mỹ trắng để họ dễ 
thông cảm cho người già như con. Y như rằng, phỏng 

vấn con là người da trắng. Bà ấy chỉ hỏi con vỏn vẹn 
có ba câu, xong nói con chờ đến 2 giờ chiều là tuyên 

thệ luôn. Trời ơi, con đã khóc như mưa vì mừng quá. 

Con vô vàn cảm tạ ơn Cha. 
 

L.T. NGUYEN – JACKSONVILLE, FL. 
Tạ ơn Cha đã cứu giúp chúng con vượt qua được cơn 

bão lớn, cho chồng con bớt tật xấu và cho chúng con 
nhận được nhiều ơn lành khác. 

 

T. PHAM – ROANOKE, VA. 
Lạy Cha, vừa rồi con có cầu nguyện với Cha cho mẹ 

ruột, mẹ vợ và vợ của con được thuyên giảm bệnh 
tình, nay vợ con đã khỏe nhiều, hai người mẹ của con 

cũng vậy. Gia đình con xin tạ ơn Cha, và xin Cha hãy 

tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. 
 

 

 

 

L. NGUYEN – ALPHARETTA, GA. 
Thưa Cha, con đã xin Cha cho con dâu của con là 

T.T.K.Y. ở Việt Nam có việc làm ổn định, và Cha đã 
nhậm lời, giúp cho Y. có một sạp quần áo, hàng ngày 

buôn may bán đắt. Tạ ơn Cha đã che chở và giúp đỡ 
cho gia đình con ở Việt Nam. Lần trước con xin Cha 

cho con trai là L.N.P.D. ở Việt Nam mắc bệnh vì uống 

rượu quá nhiều. Nay con trai con đã được xuất viện rồi 
Cha ơi. Con thay mặt gia đình xin cám ơn Cha. Chỉ có 

Cha mới đem lại niềm vui cho gia đình con mà thôi. 
 

N. HUYNH – FRESNO, CA. 

Con cảm ơn Cha đã ban ơn lành, sức khỏe, bình an, 
và may mắn đến với gia đình con. 

 
H. NGUYEN – LASALLE, IL. 

Con của con đã có việc làm, cháu cũng đã bỏ rượu 
được 3 tháng, cháu đổi tánh, cởi mở vui vẻ hơn trước 

rồi. Đó là nhờ ơn Cha. Con hết lòng tạ ơn Cha. 

 
H.L. NGUYEN – VANCOUVER, WA. 

Chúng con xin cảm tạ Cha vì những lời Cha chuyển cầu 
lên Đấng Tối Cao ban cho chúng con rất nhiều Hồng 

Ân trong thời gian vừa qua. 

 
T.L. NGUYEN – GARLAND, TX. 

Cách đây một tháng, mẹ con đang đứng trong nhà bếp 
nền gạch thì bỗng dưng té đập đầu xuống đất. Con 

đứng ngay gần đó, nên chạy tới thì thấy mẹ con nằm 
bất động. Con vội vã xoa tay lên ngực của mẹ, vừa 

xoa vừa khấn gọi tên Cha cứu mẹ con. Con gọi đến lần 

thứ chín thì mẹ con tỉnh lại. Sau đó, mẹ con bình phục, 
minh mẫn, như không bị gì cả. Con biết Cha đã cứu 

mẹ con, nay con tạ ơn Cha. 
 

T&O – HAYWARD, CA. 

Tạ ơn Cha đã cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho chồng 
con dứt bệnh nan y. 

 
C. TSIN – ODENTON, MD. 

Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con nhiều ơn lành, 

cho con có được một người chồng tốt, cho con gái của 
con có good job, cho chúng con có được căn nhà ưng 

ý và công việc làm ăn thuận lợi. 
 

P. LE – CUMMING, GA. 
Gia đình con bình an, công vệc ổn định. Con tạ ơn Cha. 
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CẢM TẠ 
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Bà Trương Thị Bạch Cúc – Pittsburgh, Pennsylvania 

“Tôi Xin Cha Đúng Một Tháng, Con Tôi Được Thay Thận” 
 

Tôi có đứa con trai mắc bệnh thận nhiễm mỡ khi cháu 12 tuổi. Cháu nằm ở bệnh viện suốt cho đến năm 18 tuổi thì 

gia đình tôi sang Mỹ định cư. Sáu năm sau, khi con tôi 25 tuổi, cháu mới được thay thận. Sau đó cháu lấy vợ và có 
được đứa con. Quả thận thay của con tôi hoạt động được 15 năm, thì bị hư từ năm ngoái. 

 
Qua Youtube, tôi thấy nhiều người được ơn Cha Trương Bửu Diệp, nên ao ước qua được văn phòng của Cha ở 

California. Năm ngoái tôi đã sang được California, đến văn phòng Cha Diệp mà cầu xin với Cha. Tôi nói:”Cha ơi, con 
của con bây giờ chỉ còn chờ chết mà thôi. Nếu Cha thương, Cha cứu cho cháu một trái thận lần nữa đi. Con của con 

mà có thận để thay thì đúng là phép lạ của Cha, con hằng ao ước mà không biết lấy gì để đổi.” 

 
Tôi trở về nhà đúng một tuần lễ sau, con tôi được kêu đi thay thận. Tôi đã khóc hết nước mắt với Cha Diệp. 

 
Ngày con tôi đi thay thận, tôi là người đưa cháu vô phòng. Khi đó là 3 giờ chiều. Khi con vô phòng, tôi chỉ được ở 

ngoài và ngó lên tấm bảng với dấu hiệu để biết tình hình bên trong. Màu xanh là tốt, màu vàng là cảnh báo tình trạng 

xấu, và đỏ là chết. Tôi vừa ngó tấm bảng vừa đọc kinh. Đúng hai tiếng rưỡi sau, họ đẩy con tôi ra ngoài. Ông bác sĩ 
thông báo:”Con bà đã được thay thận thành công.” 

 
Trời ơi, tôi quá mừng rỡ, ôm ông bác sĩ mà khóc như mưa. 

 

Con tôi được thay thận đến nay đã được một năm. Tôi chỉ biết cúi đầu trăm lạy, ngàn lạy Cha đã ban cho con tôi phép 
lạ, chứ đâu có ai được thay thận sớm như thế! Năm nay cháu 42 tuổi. Sau khi có thận mới, vợ chồng con tôi có thêm 

một thằng con trai nữa. 
 

Tôi xin và được ơn Cha, nhưng mãi đến giờ mới có dịp qua California. Từ Pittsburgh bay qua đây mất hơn 10 tiếng, 
tôi mệt lả ra rồi nhưng rất ao ước được gặp Cha. Trên đường từ phi trường về, tôi nói với thằng cháu:”Con chở má Tư 

tới gặp Cha ngay đi.” Thằng cháu tôi nói:”Con đâu có biết nhà ông Cha ở đâu mà chở má Tư tới!” Ồ, năm ngoái tôi đi 

vội vàng nên cũng chẳng nhớ văn phòng Cha ở chỗ nào.  
 

 

Vì mệt quá, tôi thiếp đi. Khi chợt tỉnh dậy, nhìn 

ra đường, tôi chợt nhìn thấy tấm bảng ‘Trương 
Bửu Diệp Foundation’, tôi mừng quá vội nói với 

cháu:”Văn phòng Cha đây rồi con ơi, tắp vô cho 

má Tư ôm Cha một cái đi con.” 
 

Tôi sang được tới văn phòng Cha, vô tạ ơn Cha 
là tôi mừng lắm rồi, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng 

mình có thể nói trước ống kính truyền hình như 

thế này đâu. Nhưng nghe các anh chị ở đây nói 
kể lại câu chuyện ơn lành như một chứng nhân 

là cách tạ ơn Cha hay nhất, nên tôi đã mạnh dạn 
làm theo. 

 
Được ơn Cha rồi, tôi nay tiếp tục xin Cha cho 

những người đến văn phòng Trương Bửu Diệp 

Foundation để cầu nguyện với Cha, thì đều được 
Cha nhận lời. 

 
Hương Phạm (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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Cầu Cho Nạn Nhân Vùng Bão Lụt và Nạn Nhân Vụ Thảm Sát Tại Las Vegas  
 (Tiếp theo trang 1) 
 

Lá Thơ Gửi Đến Cha Diệp Từ Vùng Bão Lụt 

 
Trong BCN tháng 10, TBDF đã dâng lên Cha Diệp có 3,355 lời xin khấn và hơn 1,400 lời cảm tạ của những người con đến 

thăm Cha Diệp trong tháng 9. Trong lời cầu nguyện chung, ông John Nguyễn, BĐH TBDF nói:”Hôm nay chúng con đặc 
biệt hướng về những nạn nhân đang phải gánh chịu những hậu quả của thiên tai địch họa, cầu xin Cha thương giúp họ 

sớm vượt qua những khó khăn, thử thách và mau chóng trở lại cuộc sống yên bình.” 
 

Số liệu cho thấy hai trận bão Harvey và Irma tại Texas, Floria khiến hàng trăm gia đình rơi vào cảnh khốn khó. Tại thành 

phố Houston và Jacksonville, nơi có nhiều người Việt sinh sống. Cơn bão đã đi qua được mấy tuần lễ qua, nhưng để khắc 
phục hậu quả có lẽ mất thêm nhiều thời gian nữa. Ước tính mức thiệt hại lên đến gần 200 tỉ Mỹ kim. 

 
Trong số nạn nhân của các trận thiên tai trên có gia đình chị Nguyễn Bích Vân (Vicky Nguyen), em ruột của chị Nguyễn 

Bích Ngọc, cư dân thành phố Westminster, CA. Khi bão ập đến, chị Bích Ngọc đã liên tiếp cầu nguyện với Cha Diệp cho 

gia đình em gái mình, và cho cộng đồng cư dân trong vùng bão. Gia đình chị Bích Vân thoát khỏi cơn bão, không bị ngập 
nước và mọi người đều bình an. Chị Bích Ngọc đã đến văn phòng để tạ ơn Cha. Tại BCN, ban tổ chức đã chiếu lại clip chia 

sẻ ơn lành của chị Bích Ngọc, và lá thơ tạ ơn Cha Diệp của chị Bích Vân gửi đến từ Texas. (Xem câu chuyện ơn lành của 
chị Bích Ngọc và lá thơ của chị Bích Vân trên trang 1 và 2 trong số báo này) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
‘Cha Bên Con Từng Giây’ 

 
Sau phần cầu nguyện, ông John Nguyễn cho biết hiện nay văn phòng Cha Diệp không đủ chỗ chứa cho số đông người, 

trong các BCN, rất nhiều người phải ngồi ở bên ngoài, thay vì vào trong phòng cầu nguyện. Ngoài ra, còn có hàng ngàn 
người xa rất muốn tham dự BCN nhưng không có điều kiện đến tận nơi. Chính vì những lý do trên, TBDF đã nỗ lực nâng 

cao kỹ thuật truyền hình trực tiếp. Từ nay, những người ở xa bất cứ nơi đâu, cứ đúng giờ cầu nguyện, chỉ cần vào Youtube, 

chọn ‘Truong Buu Diep Foundation’ thì sẽ được nhìn thấy toàn bộ hình ảnh, chữ nghĩa và diễn tiến của BCN từ đầu chí 
cuối, với cảm giác như đang hiện diện tại văn phòng Cha Diệp ở miền nam California.  

 
 

 

 
 

 
 

 

Cộng đoàn đã cùng dâng lên Cha, cầu khấn Cha phù trợ cho các nạn 

nhân thiên tai mau chóng vượt qua những khó khăn, mất mát, và xin 
cho cuộc sống an lành sớm trở về với những người dân vùng bão lụt, 

trong đó có 66 thành viên TBDF tại Florida và 256 thành viên TBDF tại 
Texas. 

 

Cũng theo ông John Nguyễn, sau trận bão, nhiều người đến thăm Cha 
tại văn phòng Cha Diệp đề nghị TBDF gây quỹ ủng hộ nạn nhân bão 

lụt. Tuy chưa bao giờ Hội có chủ trương gây quỹ, nhưng với tinh thần 
‘Lá lành đùm lá rách’, BĐH TBDF sẽ tìm những Hội, cơ quan có uy tín, 

giới thiệu để mọi người liên lạc trực tiếp và chia sẻ tấm lòng của mình 
cho các nạn nhân. 
 

 

Mọi người lắng nghe lời chia sẻ của chị Bích Ngọc 
phát trên màn hình vào tối ngày 5 tháng 10, 2017. 
Hình: Denial Phùng – TBDF. 

Cũng theo ông John, sắp tới, những người từ xa khi cầu 

nguyện qua các thiết bị điện tử có wifi như smartphone, 

iPad, computer, có thể chiêm ngưỡng hình ảnh Cha ngồi, 
Cha đứng, và nhìn thấy quang cảnh phòng cầu nguyện 

TBDF. Tiện ích này nằm trong chương trình ứng dụng công 
nghệ mà TBDF thực hiện nhân dịp Giỗ Cha lần thứ 71: ‘Cha 

bên con từng giây’.  “Nhờ Cha Diệp soi sáng, chúng tôi mới 

có thể phục vụ cho mọi người yêu mến Cha mỗi ngày một 
tốt hơn”, ông John nói.  
 

 

Hình ảnh truyền trực tiếp từ phòng cầu nguyện mà mọi người có 
thể nhìn thấy bằng thiết bị có wifi tại nhà qua Youtube. 
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Những Lá Thơ Tâm Tình Gửi Đến Cha Diệp Từ Phương Xa 
 

LTS – Trong gần một năm qua, bà Vũ Thị Sáo 
(Salem, Oregon) thường xuyên gửi thơ đến văn 

phòng Trương Bửu Diệp Foundation, những lá 

thơ dài ít nhất 8 trang viết tay, đong đầy nước 
mắt và sự đau buồn về cuộc hôn nhân không 

hạnh phúc của người con gái. Hiện nay con gái 
bà và cháu ngoại 5 tuổi đang phải sống xa nhau, 

gia đình ly tán. 
 

Trong thơ, bà cho biết bà rất tin tưởng nơi Cha, 

và chỉ có Cha Diệp là chỗ dựa duy nhất giúp gia 
đình bà vượt qua những khó khăn hiện nay. 

 
Do bà lớn tuổi, không thể xem báo trên online, 

nên BBT báo Ơn Lành đã gửi tặng đến tận nhà 

của bà, mỗi tháng 2 số báo.  
 

Vì không thể đăng lời xin khấn của bà với cùng 
một nội dung trên mỗi số báo, chúng tôi xin trích 

đăng lá thơ bên cạnh. Kính mong quý độc giả 
hiệp thông cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp, 

xin Cha ban cho bà Sáo, người con gái, con rể, và 

đứa cháu ngoại sớm có được cuộc sống đoàn tụ, 
yên vui, và hạnh phúc, như ý nguyện của bà. 

 
BBT Báo Ơn Lành 
 

 

 
 
 
 
 
 

Oregon, September, 2017 
 
Thưa Cha, hôm nay con đã nhận được báo Ơn Lành số 63, 
con rất vui mừng vì biết lúc nào Cha cũng ở bên con. 
 
Kính thưa anh chị Hội trưởng TBDF và toàn thể cộng đoàn. 
Cứ mỗi lần bác nhận được báo Ơn Lành, bác coi hết trang 
‘Xin Khấn’ - nơi có những lời xin của mọi người. Thế là tối 
nào bác cũng đọc kinh xin ơn Cha Trương Bửu Diệp để cầu 
nguyện cho tất cả mọi người xin khấn ở nơi Cha, để Cha 
ban ơn lành xuống cho tất cả được hết bệnh, hết đau khổ, 
hết khốn khó, để họ được như ý và toại nguyện, bình an, 
và may mắn. Bác rất vui mừng và cảm tạ ơn Cha Trương 
Bửu Diệp. Cha lúc nào cũng ở trong nhà bác. Bác biết Cha 
sẽ luôn phù hộ cho gia đình bác, nhất là cứu hai mẹ con 
người con gái của bác hiện nay phải sống xa cách. 
 
Xin gửi đến Hội lời cám ơn chân thành của bác. 
 

Vũ Thị Sáo - Salem, OR 
 

LTS – Vào tháng 8-2016, chị Kathe Nguyễn (hình 
bên) lần đầu tiên đến văn phòng Cha Trương Bửu 

Diệp tại thành phố Garden Grove, CA., với mục 
đích để làm nhân chứng cho Cha. Lần đó, chị đã 

kể về những ơn lành chị nhận được như: chị cầu 

nguyện với Cha Diệp mà khỏi bệnh hàn phong, 
viêm gan siêu vi B, bán được tiệm nails đúng thời 

điểm,…Câu chuyện của chị được đăng trên báo 
Ơn Lành số 39. 

 

Chị nói:”Bây giờ Cha Diệp như là cha của tôi vậy 
đó. Tôi đặt hình Cha trong nhà, đi tôi thưa, về tôi 

trình.” Trong lá thơ gửi về văn phòng Cha Diệp 
lần này, ngoài những lời tâm tình chia sẻ nêu 

trong thơ, chị còn xin Cha thêm một điều là lấy 
lại được những gì bị mất. 

 

Kính mong quý độc giả hiệp lời cầu nguyện cùng 
chị, để lời khấn nguyện của chị nhanh chóng trở 

thành hiện thực.  
 

BBT báo Ơn Lành 
 

Michigan, August, 2017 
 
Kính Cha Trương Bửu Diệp, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thật ra con đã qua Calif. hè năm ngoái và có làm chứng 
cho Cha rồi. Con ước gì được ở gần Cha để làm thiện 
nguyện  tại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation cho 
tâm hồn con được bình an. 
 
Đến muôn đời con cảm tạ Chúa qua lời cầu bầu của Cha 
Trương Bửu Diệp. Mong Cha sớm được phong Thánh.  
 

Kathe Nguyễn - Grand Rapid, Michigan 
 

Con người ngoại đạo, nhưng tin 
có Chúa và Cha. Con tạ ơn Cha 
qua lời cầu bầu lên Chúa cho 
những gì con đã cầu xin, con 
đều được ơn. Có dịp con sẽ lại 
qua Calif. để làm chứng cho 
Cha. 
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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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 Thăm Nhà hưu dưỡng Garden Grove Convalescent Hospital: 

“Lần Nào Có TBDF Đến Thăm Là Tôi Đều Hiện Diện” 
 
Chiều 8 tháng 10, 2017, nhóm Thiện Nguyện Viên (TNV) 
của Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) trở lại thăm 

các bác đang được nghỉ dưỡng, chăm sóc và điều trị tại 

Garden Grove Convalescent Hospital.  
 

Vừa thưởng thức món ăn nhẹ là bánh bao và sữa đậu 
nành, các cụ già tỏ ý rất vui khi được nghe TNV của 

TBDF hát những bài hát về Cha Diệp.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
TNV hát những ca khúc về Cha Trương Bửu Diệp. 

 

 
 

 

 
 

 
 
Các TNV chia nhau đem thức ăn đến cho mọi người. 

 
Trò chơi bốc thăm trúng thưởng luôn hấp dẫn các cụ 

già. Người lớn tuổi nhất được mời bốc số đầu tiên là cụ 
Phạm Thị Thi đã ở độ tuổi ‘bách niên chi lão’ (102 tuổi). 

Sau đó, những người trúng thưởng đều đã ‘thượng thọ 
cửu tuần’: cụ Nguyễn Thị An (95 tuổi), cụ Nguyễn Thông 

(96 tuổi), cụ Trần Văn Rao (96 tuổi), cụ Huỳnh Lê Trang 

(96 tuổi), cụ Đỗ Hay (92 tuổi),... 
 

 
 

 

 
 

 
 
Phát số và trao giải cho người trúng thưởng. 

 

Xen kẽ trò chơi là phần văn nghệ. Các bác rất thích nghe 

những bản nhạc đời do ca sĩ Trần Ngọc, anh Phan Lê, 
anh Huy Nguyễn, anh John Nguyễn trình bày, như bài 

‘Tình em biển rộng song dài’, ‘Tình Cha’, ‘Tạ Ơn’, ‘Tầu 
đêm năm cũ’, ‘Sunday Morning’,… 

 

 
 

 
 

 

Chị Odelia Dailey – Thành viên Ban phụ trách của G.G 

Convalescent Hospital (hình dưới) cũng tham gia văn nghệ 
với ca khúc đồng quê ‘Paper Roses’ nổi tiếng trong thập 

niên 1970. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Hôm nay bác Đặng Kim Thu ngồi một mình. Rươm rướm 

nước mắt, bác tâm sự:”Bác gái đã bỏ bác ra đi đúng chiều 

30 tết năm vừa qua (ngày 20 tháng 1, 2017). Từ ngày bà 
ấy ra đi, bác vẫn ở lại đây, vừa là bệnh nhân, vừa là nhân 

viên phụ giúp Ban điều hành chăm sóc cho các người già 
khác, dọn dẹp, và phục vụ công việc hàng ngày. Vừa rồi 

bác yêu cầu bài hát “Tầu đêm năm cũ” là vì khi sinh thời, 

bác gái rất thích nghe bài hát này. Nghe các cô các chú 
hát lại, bác nhớ bà ấy quá!” 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Tâm sự của bác Thu khiến chúng tôi hết sức bồi hồi. Cầu 
mong các cụ, các bác trong nhà hưu dưỡng luôn khoẻ 

mạnh để chúng tôi còn có cơ hội đến thăm và chia sẻ chút 
niềm vui nho nhỏ. Như lời cụ Phan Đao (95 tuổi), một trong 

những cụ trúng thưởng trò chơi bốc thăm trúng thưởng: 

“Tôi vui không phải vì là người trúng số, mà vì đến thăm 
chúng tôi là TBDF. Lần nào có TBDF đến thăm là tôi đều 

hiện diện.” 
 

Thăm nhà hưu dưỡng là một trong những hoạt động của 
TBDF từ hơn một năm qua nhằm giới thiệu Cha Trương 

Bửu Diệp đến với mọi người, đem theo tiếng hát, tình yêu 

thương giúp các cụ già có thêm niềm vui và sự an bình 
trong cuộc sống. 

                                  Hình: Phùng An – Vĩnh Khôi 
 

  

  

 

Bác Đặng Kim Thu (hình bên) 
đã ở luôn trong nhà hưu dưỡng 
để chăm sóc người vợ bị bệnh 
nặng từ tháng 10-2015. 
 
Bác Thu cho biết hồi còn ở Việt 
Nam, bác thường bao xe từ Mỹ 
Tho đi Cà Mau thăm mộ Cha 
Trương Bửu Diệp. 
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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 2 THÁNG MƯỜI MỘT, 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) 
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