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THÔNG BÁO 
(Announcement) 

 
Hiện nay tại Orange County, California xuất hiện thêm 
nhiều Hội về Cha Diệp. Để tránh ngộ nhận, hội Trương 
Bửu Diệp Foundation (TBDF) xin trân trọng thông báo: 
 
1-TBDF thành lập ngày 16 tháng 8 năm 2011, là Hội Vô Vị Lợi 
(Non-Profit) đã được cấp giấy phép 501 (c)(3) của Sở Thuế IRS 
Hoa Kỳ.  Tên của Hội là “TRUONG BUU DIEP FOUNDATION”, đã 
được đăng ký bản quyền trên toàn Hoa Kỳ. Số đăng ký: 4261297 
do United States Patent and Trademark Office (US PTO) cấp 
ngày 18 tháng 12 năm 2012. 
2-Mục tiêu của TBDF là vinh danh Cha Diệp với sứ mệnh phục vụ 
nhu cầu thiết thực của cộng đồng ngay tại Hoa Kỳ. Hội không 
gây quỹ tuyên Thánh hay quyên góp xây nhà thờ ở Việt Nam.  
3-TBDF hoạt động độc lập theo luật pháp Hoa Kỳ, không trực 
thuộc giáo xứ, giáo phận, hay tổ chức tôn giáo nào. TBDF không 
hợp tác hoặc liên kết dưới bất cứ hình thức nào với các Hội mang 
tên Cha Diệp khác.   
4-Địa chỉ duy nhất của TBDF:  
14231 Euclid St, phòng E 103-105, Garden Grove, CA 92843. 

 

Tình yêu thương, sự hiển linh của Cha Trương Bửu Diệp dành 

cho mọi người đã và đang lan tỏa khắp nơi. Trong ngày Giỗ Cha 

Diệp, những người con tụ tập về bên Cha không chỉ những 

người biết Cha, đến cầu xin và được ơn Cha, mà cả những người 

chưa từng được ơn Cha, cũng mong một lần đến Nhà thăm 

viếng Cha Diệp tại Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) để được 

nắm lấy tay và trò chuyện với Cha.  

Ghi nhận sau đây của PV TBDF (xem tiếp trang 2). 

 
Ban điều hành và các Thiện nguyện viên TBDF chụp hình trong ngày Giỗ Cha. 

 

Kính Biếu 

BẢN TIN Số 7  

 

Currently, in Orange County, California there are newly created 
associations using Father Diep’s name. To avoid misunderstanding, 
Truong Buu Diep Foundation (TBDF) is pleased to announce: 
1. Established in August 16, 2011, TBDF is a non-profit organization, 
granted a 501 (c)(3) license by the US Internal Revenue Service. 
The name of the organization "TRUONG BUU DIEP FOUNDATION" 
has been registered and copyrighted with the United States Patent 
and Trademark Office (USPTO). Service Mark number: 4261297, 
granted on December 18, 2012. 
2. The objective of TBDF is to glorify Father Truong Buu Diep by 
serving the practical needs of the communities in the United States. 
TBDF neither solicit canonization funds nor donate for building of 
churches in Vietnam. 
3. TBDF operates independently under US rules and regulations.  
TBDF does not operate under the jurisdiction of any parish, diocese, 
or any religious organization(s). TBDF is not affiliated with other 
organizations that have similar names.   
4. TBDF currently has only one location at the following address: 

14231 S. Euclid St, Suite E 103-105, Garden Grove, CA 92843. 

Liên lạc với TBDF - Official contact of TBDF: 

Phone: (714) 537 8159 and (714) 362 6608 

Email: info@truongbuudiep.org  

Website: www.truongbuudiep.org 

 

mailto:info@truongbuudiep.org
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Mơ ước thành hiện thực 
 
Trong những vị khách đến dự lễ Giỗ Cha Diệp tại Văn 
phòng TBDF có bà Nguyễn Thị Đức Hiền và bà Theresa 
Phương Thảo, cư dân thành phố Orange, CA. 
 
Vừa đến nơi, cả hai bà Đức Hiền và Phương Thảo đều 
muốn kể câu chuyện của mình liên quan đến Cha Diệp. 
“Cha đã làm phép lạ cho tôi, bà Hiền nói, năm 1987 tôi 
đã nghe nhiều người nói về Cha nhưng tôi không có tài 
liệu gì cả nên mơ ước có được tấm hình của Ngài mà thờ 
phượng. Rồi một ngày, sau buổi lễ ở nhà thờ, tôi bỗng 
thấy bên cạnh chỗ ngồi của mình có hình Cha Diệp, đằng 
sau tấm hình là tiểu sử của Ngài. Ôi trời, tôi kêu lên vì 
sung sướng. Niềm mơ ước của tôi đã trở thành hiện 
thực.” 
Bà Theresa Phương Thảo thì biết Cha Diệp qua người 
chú ở Việt Nam. Bà nói:” Chú của tôi ở Sóc Trăng theo 
đạo Phật nhưng được ơn Cha nhiều lắm. Nghe lời chú, 
tôi cầu nguyện với Cha. Cứ cầu xin là được. Tôi bị bệnh 
về mắt, bác sĩ nói mổ từ năm ngoái nhưng tôi chần chừ. 
Cách nay hai tuần bác sĩ lại gọi nhắc phải đi mổ mắt, tôi 
cầu nguyện với Cha xin không phải mổ. Mấy hôm nay 
thấy mắt đỡ bị chảy nước và rát. Nếu Cha thương nhậm 
lời tôi cầu xin, tôi sẽ đến TBDF làm nhân chứng cho 
Cha.” 

 

Bà Nguyễn Thị Đức Hiền (phải) và bà Theresa Phương Thảo 
trong ngày Giỗ Cha Diệp. Hình: TBDF 

 
Từ Giorgia xin housing ở California 
 

“Ủa, hôm nay ngày gì mà Văn phòng đông người thế 
cô?”, bà Huỳnh Thị Vân ngạc nhiên hỏi Thiện nguyện 
viên TBDF. Biết đó là ngày Giỗ Cha, bà Vân sung sướng 
nói: “Ôi thật là bất ngờ, tôi đến thăm Cha vào đúng ngày 
Giỗ của Cha. Hôm nay mục đích của tôi là đến để cảm tạ 
vì được nhiều ơn Cha ban.” Ơn lớn nhất là bà Vân được 
cấp housing tại California. Trong thời gian chờ Sở An sinh 
xã hội xét, thấy trục trặc hoài nên bà dời sang Giorgia 
sinh sống. Sau đó bà quay lại California apply lại giấy tờ, 
đồng thời xin Cha Diệp cầu bầu. 
Bà Vân đã nhận được nhà gần 2 năm nay. Kể lại ơn lành 
nhận được, bà Vân muốn làm chứng cho sự linh thiêng 
của Cha.  
 

 

Bà tin tưởng nơi Cha và khuyên mọi người hãy siêng năng 
chạy đến Cha, cầu nguyện để được ơn Cha. 
 

 
Đến đúng ngày Giỗ Cha, bà Vân được tặng 3 chiếc lá để ghi lời khấn, lời cảm 
tạ và cảm tưởng. Trong hình: bà Vân đang ngồi viết lời cảm tạ trên lá. Hình: 
TBDF 

 
Đến thăm Cha thấy thoải mái trong lòng 
“Tôi biết Văn phòng TBDF lâu rồi, nhưng không đến vì cứ 
nghĩ Cha ở mọi nơi, nên ngày nào tôi cũng chạy xe ngang 
qua đường Euclid mà chưa lần nào vào thăm Cha. Tôi có lỗi 
với Cha. Hôm nay tôi đến xin Cha thứ lỗi, và cảm thấy trong 
người thoải mái vô cùng”, ông Trần Quốc Hào, cư dân thành 
phố Garden Grove, tâm sự như vậy. 
 
Ông Hào cho biết ông theo dõi chương trình truyền hình Ơn Cha 
Diệp trên Internet, trên TV không bỏ tập nào. Ông nói: “Đã có 
hàng ngàn người được phép lạ của Cha. Cha cũng đã cứu rỗi 
biết bao nhiêu linh hồn. Hôm nay đến đây cầu xin Cha cho văn 
phòng này được duy trì mãi mãi, để mọi người có một nơi đến 
thăm Cha. Tôi nói với Cha rằng nếu Cha cho tôi trúng số thì sẽ 
đóng góp để TBDF duy trì Nhà thăm viếng. Tôi cũng xin Cha 
cho mắt tôi bớt ngứa, bớt chảy nước, căn bệnh kéo dài mày 
năm nay mà không bác sĩ nào chữa khỏi.” 
 
Sáng 27 tháng Ba, ông Hào trở lại Văn phòng TBDF. Vừa vào, 
ông nói ngay:”Cha linh thiêng quá! Mắt tôi bớt ngứa và bớt chảy 
nước rồi. Hơn nữa, từ ngày thăm Cha về, lần nào đi đổ xăng 

mua vé số cào tôi cũng trúng, chỉ là 5, 10, 15 đồng thôi, nhưng 
rõ ràng là Cha đã nghe tôi khấn nguyện.” 
 

 
Ông Hào trong lần thăm Cha lần đầu, và lần thứ hai với những tấm vé số cào 
trúng, mà theo ông, đó là dấu chỉ chứng tỏ Cha Diệp đã nghe những lời khấn 
của ông. Hình TBDF. 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY GIỖ CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP 
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   Bé và Mẹ trong ngày giỗ Cha. Hình: TBDF 

Xếp hàng chờ khấn nguyện với Cha. Hình: TBDF Người dự lễ Giỗ Cha ngồi chật Văn phòng. Hình: TBDF 

Theo dõi chương trình Lễ Giỗ Cha từ bên ngoài Nhà cầu nguyện. 
Hình: TBDF 

Thưởng thức các món ăn trong ngày Giỗ Cha. Hình: TBDF 

Gia đình ông Thế Phạm - Nhân chứng ơn lành, 
chụp hình lưu niệm. Hình: TBDF 

Em bé chụp hình bên Cây Ơn Lành 
trong ngày Giỗ Cha Diệp. Hình: TBDF 

12 THÁNG BA NĂM 2015 
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XIN KHẤN 

1- CON LÀ KIM HA – MINNESOTA: 

Xin Cha ban cho con có công việc và sức khỏe mỗi 

ngày để con nuôi dạy con gái của con đến tuổi 

trưởng thành, xin cho con có sức mạnh để vượt 

qua mọi khó khăn trong cuộc sống, vượt qua nỗi 

đau khi người yêu thương đã từ bỏ tình yêu của 

con, xin ban cho con cơ hội tìm được hạnh phúc. 

Con thành tâm khấn nguyện Cha. 

2- CON LÀ NGUYỄN – GERMANY: 

Xin Cha thương, ban cho con những điều con ước 

nguyện sau đây: Xin cho người con trai lớn của con 

được nhận vào Đại học Y ở gần nhà; xin cho con 

gái đang học đại học năm thứ hai bớt xao lãng, mà 

chăm chỉ học hành, xin cho con gái đang học lớp 

11 chuẩn bị tốt để qua được kỳ thi tú tài vào năm 

tới, xin cho vợ chồng con có sức khỏe để chăm sóc 

cho con cái. 

3- CON LÀ VINCENT NGUYỄN – NEW 

MEXICO: 

Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ cho 

cháu con khỏi bệnh ngứa, vì các bác sĩ đã ‘bó tay’, 

không chữa nữa, xin cho em con có nhà ở và hai 

đứa con khỏi bệnh lang. 

4- CON LÀ PHẠM GIA PHÁP – TEXAS: 

Kính thưa Cha, con là cư dân thành phố Dallas, 

Texas, trên 75 tuổi. Vợ con là Nguyễn Thị Hòa, 75 

tuổi, vừa bị tai biến mạch máu não lần 2, liệt nửa 

người, không nói được, không ngồi được, không 

nhận ra người thân. Nhờ Cha Diệp cầu bầu cùng 

Chúa cho vợ con được khỏi bệnh. Xin Cha cũng 

thương xót chữa bệnh ù tai kinh niên và khó thở 

của con. Con xin hậu tạ Cha! 

5- CON LÀ THUY UONG – FLORIDA: 

Con cầu xin Cha cho con có sức khỏe để con chống 

lại được mọi bệnh tật, xin cho gia đình con được 

bình an và nhiều sức khỏe. Con xin tạ ơn Cha. 

 
6-    CON LÀ VINCENT HỒ - MISSISSIPPI: 

Lạy Chúa, lạy Cha Trương Bửu Diệp nhân từ, xin cho 

con chóng lành bịnh như ngày xưa, tay chân khỏe 

mạnh, đi đứng bình thường. Con xin Cha ban phép 

cho vợ con là Maria Nina Nguyễn, hai đứa con gái và 

một đứa con trai của con được mạnh khỏe, 3 cháu 

ngoại được khỏe, ngoan ngoãn, biết thương yêu ông 

bà, cha mẹ, hiếu thảo. Thành kính! 

7-   CON LÀ PHUNG TRAN – ONTARIO, 

CANADA: 

Con xin Cha Diệp hướng dẫn các con của con biết ý 

thức việc mình phải làm, thành đạt trong việc học 

hành và trong cuộc sống; đứa con trai thứ nhì và mẹ 

nó hết xung khắc. Xin cho mọi người trong gia đình 

con được bình an, không vướng bệnh hiểm nghèo. 

Chúng con xin tạ ơn Cha!  

8-     CON LÀ HUYỀN TRẦN – NEWCASTLE, 

ENGLAND: 

Con từ bên nước Anh, gọi về Văn phòng Cha Diệp ở 

Nam Calif., Hoa Kỳ, xin cộng đoàn cùng hiệp thông 

với gia đình chúng con, dâng lời khẩn cầu lên Cha 

Diệp, xin Cha ban phép lành cho người em trai của 

chúng con là em Hứa, 37 tuổi bị bệnh ung thư gan 

giai đoạn cuối, bệnh viện đã trả về. Em con có vợ, 2 

con nhỏ và một cháu còn trong bụng mẹ. Xin Cha 

thưa với Chúa giúp để ban cho ơn chữa lành bệnh, 

may ra gặp thầy gặp thuốc. Nếu không khỏi hẳn thì 

cũng kéo dài được mạng sống để nuôi nấng con thơ 

và chăm sóc gia đình. 

9-     CON LÀ JACOBUS LOC LE – OKLAHOMA: 

Xin cho con được khỏi chứng bệnh viêm cuống họng 

kinh niên. Con đã ghi vào sổ Xin khấn ngày 23 tháng 

Một năm 2015 khi con có dịp sang Văn phòng TBDF ở 

California. Con xin cảm tạ ơn Cha! 
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XIN KHẤN 

10- CON LÀ CÚC NGUYỄN – LOS ANGELES, CA: 

Con xin Cha chữa lành cho bệnh tật của chúng con, 

để vợ chồng con hết đau khớp, sưng chân, đau đầu 

gối, đau bắp chân, bắp thịt, đau bao tử. Con hy vọng 

sớm có ngày được đến tận Văn phòng Cha để tạ ơn 

Cha. Mong Văn phòng tồn tại lâu dài để mọi người 

đến chiêm ngắm và tạ ơn Cha. 

 

11- CON LÀ MARIA VŨ THỊ THỦY – 

MINNESOTA: 

Con xin khấn Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu cùng 

Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giu-se cho gia đình con 

được mạnh khỏe; cho con gái con khỏi bệnh đốt sống 

cổ; cho tháng Tư này con về thăm gia đình ở Việt 

Nam được bình an và may mắn. 

 

12- CON LÀ HONG D. TRAN, PHU THANH TRAN 

- MICHIGAN: 

Chúng con cầu xin Cha Diệp thương cầu bầu cho gia 

đình chúng con được an lành, mạnh khỏe, cho bệnh 

tình của con nhanh chóng hồi phục, cho cha mẹ, vợ 

chồng, anh chị em con biết thương yêu nhau, cho em 

út con tìm được người như ý. Con chân thành cảm tạ 

hồng ân của Cha! 

 

CẢM TẠ 

1-    CON LÀ NGUYEN – GERMANY: 

Cách đây một năm, nhà con có vấn đề khó khăn khi 

xin hộ chiếu, con đã xin khấn Cha Trương Bửu Diệp, 

và qua lời cầu bầu của Cha, chúng con đã có được 

hộ chiếu. Gia đình chúng con xin cảm tạ ơn Cha! 

2-    MỘT NGƯỜI XIN CẢM TẠ: 

Trọng kính Cha: Con xin chân thành cảm tạ Cha đã 

chuyển lời khấn nguyện của con lên Thiên Chúa, và 

con đã đạt được kết quả. Nguyện xin Chúa thương 

ban hồng phúc tôn vinh Cha vào hàng hiển Thánh. 

3-    CON LÀ CATARINA TƯƠI – NEW MEXICO: 

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

bằng an, mạnh khỏe, và con hết đau chân. Xin Cha 

tiếp tục cầu cùng Chúa cho gia đình con được sống 

đẹp lòng Chúa và Mẹ Maria. 

4-    CON LÀ ĐINH THỊ MƯƠNG – LONDON,   

ENGLAND: 

Ngày 28 tháng Một Năm 2015 con bị ngã gẫy xương 

bàn chân, con có phone sang Hội TBDF để nhờ cầu 

nguyện. Hiện nay chân con chỉ còn đau một ít, và 

con đã đi đứng được rồi, con viết thư này nhờ Hội 

chuyển lời tạ ơn Cha Diệp đã chuyển cầu cùng Chúa 

và Mẹ Maria cho con sớm lành chân. 

5-     CON LÀ ANA H. LE – ARIZONA: 

Con xin tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp đã nhậm lời cầu 

xin của con. Con của con đã được nhận vào trường 

Medical in State, Arizona. 

6-    CON LÀ KIM HA LE – MINNESOTA: 

Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sức khỏe và 

công việc ổn định mỗi ngày, giúp con nuôi dạy con 

gái tốt, và giải quyết các vấn đề khó khăn trong 

cuộc sống hiện nay. Xin cảm tạ Ngài. 

 

 

 
  

Cây Ân Phúc ngày càng xum xuê. Trong hình: Các Thiện nguyện 

viên đang ‘treo’ Lá Tạ ơn lên Cây Ân Phúc trong Nhà cầu nguyện. 

 

Xin chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa gửi về TBDF 
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Lạ thay, khi đưa máy lên, hình Cha trong camera cứ di 

chuyển, khiến tôi không tài nào chụp được. Tôi liền khấn 

mà như nói chuyện với Cha, rằng:” Cha ơi, con không 

chụp được hình Cha vì Cha cứ nhúc nhích hoài à, Cha để 

yên thì con mới chụp được.” Tức thời màn hình camera 

đứng yên và tôi chụp được hình Cha. 

Vào một ngày cuối tuần, không biết vì sao tôi bị sưng 

mắt cá chân trái, khiến tôi khó chịu vô cùng. Không có 

bác sĩ nào làm việc cuối tuần, nên tôi chỉ biết thoa dầu và 

cầu xin Cha Diệp. Đến sáng hôm sau, tự nhiên chân tôi 

hết sưng, và tôi không còn một tí cảm giác đau nào nữa.  

Cha Diệp không những ban nhiều ơn lành cho tôi, mà còn 

cho cả Ba và chị hai tôi. Ba và chị hai tôi bị ho tắt tiếng 

nói không ra lời. Chị tôi phải vào bệnh viện, còn ba tôi 

uống thuốc ho và thuốc kháng sinh không thấy bớt, mà 

bệnh tình kéo dài cả tháng trời. Biết chuyện, tôi liền cầu 

xin với Cha Diệp. Chỉ trong vòng ba ngày sau, bệnh của 

Ba tôi và chị hai tôi dứt hẳn, giọng nói của hai người 

trong trẻo như chưa từng bị bệnh. 

Trúng số 

Mới đây, tôi mua vé số cào chơi, rồi nói với Cha rằng:” 

Cha ơi, chơi cái này hay thua lắm, 5 đồng con cũng chưa 

bao giờ trúng, lần này Cha cho con trúng thử xem sao.” 

Vậy mà Cha cho tôi thật. Tôi trúng 30 đồng! Cả người tôi 

run lên vì sung sướng. Không phải tôi vui vì được trúng 

số, mà là vì biết tiếng nói, tâm tư, những khấn nguyện 

của tôi lời được Cha Diệp nghe và nhậm lời.  

Hôm nay tôi nhận được nước từ TBDF gửi tặng. Tôi quý 

lắm vì đây là những chai nước đã được làm phép. Điều 

này càng làm tôi tăng thêm sự yêu quý và kính trọng Cha 

Diệp hơn.  

Tôi cầu nguyện Chúa và Mẹ Maria ban sức khỏe và hồng 

phúc cho tất cả anh chị em đang làm việc tại Văn phòng 

TBDF vì họ đang làm sáng danh Chúa và Mẹ Maria qua 

sự cầu bầu của Cha Trương Bửu diệp. Mong văn phòng 

TBDF ngày càng phát triển đi lên trong ơn Chúa. Amen. 

Kính lạy Cha TBD nhân từ, con cảm tạ ơn Cha đã soi sáng 

và đã cho con nhiều hồng ân qua niềm tin phó thác vào 

Cha, nguyện xin Chúa và Mẹ trả công bội hậu cho Cha. 

Con tin rằng ngày Cha được VINH QUANG HIỂN THÁNH 

sẽ không còn xa. 

Viết lại lời kể qua email của chị Cẩm Vân Phan. 

 

ƠN LÀNH 

Chị Cẩm Vân Phan - Lowerhutt, Wellington, New 

Zealand 

Từ ơn lành bệnh đến ơn…trúng số 

Đứa con gái Emily của tôi mắc bệnh viêm ngứa da, 

ban đêm cháu không ngủ được, uống thuốc cũng 

không khỏi. Thấy con khó chịu, tôi lo lắng nhưng 

không biết làm sao, chỉ biết cầu nguyện với Cha 

Trương Bửu Diệp. 

Và Cha đã nhậm lời. Hiện giờ bệnh tình của cháu đã 

thuyên giảm rất nhiều và ban đêm cháu ngủ ngon hơn. 

Điều đó làm cho niềm tin của tôi ngày càng dâng cao. Tôi 

siêng năng cầu nguyện với Cha mỗi ngày. 

Khỏi bệnh và bình an 

Một hôm khi lái xe đón con tôi từ trường về nhà, tới ngã 

ba, phải chạy ra đường lớn, tôi đã quan sát rất kỹ nên 

phóng ra. Bất chợt không biết từ đâu có một chiếc 4WD 

màu đen lao tới, làm chiếc xe của họ và của tôi ép nhau. 

Tôi hốt hoảng, đứng tim, dù tôi không bị thương tích gì. 

Tôi tin nếu không có Cha Diệp che chở, chắc chắn tôi và 

con gái tôi đã bị thương. Tôi có gắn hình Cha Diệp và 

Thánh giá trong xe. Nhưng như vậy chưa đủ, tôi còn 

muốn có hình Cha trên cell phone để đi bất cứ nơi đâu 

cũng có Cha bên cạnh. Hôm nhận được sách 100 Ơn Cha 

Diệp do Trương Bưu Diệp Foundation ở Mỹ gửi tặng, tôi 

mừng quá, liền lấy camera ra chụp lại hình Cha ở bìa sách 

để lưu vào trong phone. 

 
Hai mẹ con chị Cẩm Vân Phan. Hình do chị Cẩm Vân cung cấp. 
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THIỆN NGUYỆN VIÊN TBDF, ÔNG CHRISTIAN VÕ, PHÁP: 

 

“Tôi bay sang Mỹ chỉ để làm 
thiện nguyện ở TBDF” 
 
“Tháng 12-2014, trong một lần bay từ Pháp sang 
Mỹ thăm họ hàng, chúng tôi đến thăm Cha Diệp ở 
Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF). 
Không hiểu sao từ lúc đó, tôi rất muốn làm thiện 
nguyện viên của TBDF trong ngày giỗ Cha”, ông 
Christian Võ, cư dân thành phố Roissy – Pháp, nói. 
 
Lần đầu tiên sang Mỹ và đến thăm Cha Diệp, ông 
Christian đã rất thích thú khi chụp bên hình 3D Cha Diệp 

tại Nhà thăm viếng Cha. Ông Christian cũng không quên 
lấy bussiness card của TBDF để biết các thông tin về Hội 
như địa chỉ website, số phone, địa chỉ email… 
 
‘Thiện nguyện viên 1 tuần’ 
 
“Trở về Pháp, sau khi sắp đặt công việc ổn thỏa, và biết 
chắc rằng có thể bay sang California, Mỹ vào tháng Ba 
năm 2015, chúng tôi email cho anh John Nguyễn, đại diện 
Ban điều hành (BĐH) Hội để…xin làm bất cứ việc gì phụ 
giúp Hội trong những ngày giỗ Cha. Nhận được email trả 
lời của Hội chấp nhận cho tôi làm thiện nguyện trong vòng 
1 tuần, tôi mừng lắm, vội book vé, bay sang California từ 
ngày 9 đến ngày 16 tháng Ba năm 2015”, ông Christian 
nói tiếp. 
Khi sang tới California, ông Christian đến gặp trực tiếp 
BĐH Hội để nhận việc. Trước đó, ông không biết Hội cần 
gì, nên xin làm công việc lau chùi, quét dọn…văn phòng. 
Tuy nhiên, vì có khả năng làm việc trên computer, nên 
ông được giao nhập dữ liệu số khách đến thăm viếng Cha 
Diệp. 
 
Thời gian trước ngày giỗ của Cha, mỗi ngày ông Christian 
đến Văn phòng Cha Diệp từ rất sớm để làm công việc 
được giao. Ông làm việc rất miệt mài, chăm chỉ, và chỉ rời 
văn phòng khi trời đã xế chiều. Những lúc Văn phòng có 
việc cần kíp hơn như dán label vào chai nước để Cha Linh 
hướng đến làm phép, ông cũng tham gia công việc được 
gọi là ‘dán nước.’ 

 

 
Ông Christian và công việc thiện nguyện tại TBDF. Hình: TBDF 

Ông cho biết: “Tôi cũng được Hội nhờ dịch những tài liệu 
về Cha Diệp sang tiếng Pháp.  Tôi thấy bản kinh xin ơn 
tiếng Pháp có vài lỗi. Tôi sẽ sửa và gửi lại Hội sau.” 

 

Ngày giỗ Cha, ông Christian đến Văn phòng từ sớm.  
Thấy ông đi…cà nhắc, hỏi ra mới biết đêm hôm trước ông 
bị té khiến chân ông rất đau. Tuy vậy, suốt ngày hôm ấy, 
ông vẫn tham gia chuẩn bị bàn, ghế, bưng đồ ăn, thức 
uống, kiêm luôn nhiệm vụ ‘giữ gìn trật tự’ và phục vụ 
khách đến dự lễ giỗ của Cha. Đêm lễ Giỗ Cha, ông rất vui  
được nhận bằng Tri Ân do TBDF trao tặng. Sau lễ Giỗ 
Cha, ông Christian vẫn tiếp tục đến Văn phòng để làm 
công việc của mình. 
 

 
Ông Christian Võ nhận bằng Tri ân của TBDF từ Cha Linh hướng 
Đinh Ngọc Quế. Hình: TBDF. 

Về Pháp nhớ Cha Diệp 
 
Gia đình ông Christian sang Pháp định cư từ năm 1970, 
nhưng mãi đến năm 2014 ông mới biết về Cha Trương 
Bửu Diệp qua Internet. Ông Christian cho biết ông đã 

xem chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp rất nhiều, hầu 
như không bỏ sót chương trình nào. Qua các ơn lành Cha 
Diệp được phát trên Youtube, ông cảm nhận được sự linh 
thiêng của Cha, nên trong lần đầu tiên sang Mỹ và đến 
Nhà cầu nguyện Cha Diệp trên đường Euclid, California, 
ông xin Cha ban phép lành cho người em là Alain đang 
sinh sống tại Pháp bị bệnh ung thư. 
 
Khi chúng tôi hỏi thăm về người em, ông Christian vui 
mừng cho biết hiện nay bệnh tình của Alain không phát 
triển nữa, vì thế gia đình ông vẫn đang tiếp tục cầu 
nguyện, với mong mỏi Cha sẽ làm một phép lạ giúp người 
em thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Ông Christian tâm 
sự: “Khi đến Nhà cầu nguyện do TBDF thành lập, tôi thấy 
mỗi ngày có hàng trăm người khốn khổ, bệnh tật đến van 
xin Cha, cần đến sự cầu bầu của Cha và được ơn Cha. 
Hội TBDF đã làm được những điều rất có ý nghĩa?” 
 
Ngày chia tay TBDF để trở về Pháp, một chút lưu luyến, 
ông Christian nói: “Lúc đầu tôi không nghĩ là mình có thể 
làm được gì cho Hội, nhưng bây giờ thấy giúp được một 
chút ít, tôi vui mừng lắm!” Trở về Pháp không lâu, ông 
email cho Hội, nói rất nhớ Cha Diệp và anh chị em Thiện 
nguyện viên của Hội. Ông cho biết sẽ sắp xếp để sang Mỹ 
thăm Cha sớm hơn dự định, vì không thể chờ đến ngày 
Giỗ Cha sang năm.  

PV- TBDF 
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Đến Văn phòng TBDF, ai cũng được đón tiếp như người con về 
nhà Cha Diệp. Trong hình: Bên trong Nhà cầu nguyện. Hình: TBDF 

Văn phòng Cha bỗng trở thành nơi để những người 

đang nặng lòng sầu bi được vơi bớt nỗi buồn. Và 

thường sau mỗi lần đến thăm Cha, những nỗi buồn, sầu 

cảm ngày càng vơi đi. Vâng, ai cũng cần có một chỗ để 

được nương tựa khi yếu đuối. Không những thế, đã có 

hàng trăm người đến cầu xin với Cha, và được Cha chúc 

lành. Tiếng lành đồn xa, những người được ơn Cha 

truyền tai nhau, hãy đến Nhà thăm viếng Cha Trương 

Bửu Diệp trên đường Euclid để được ơn Cha. Đến xin 

Cha, để được vơi bớt bệnh tật, tiêu tan sầu khổ, thì tại 

sao không chạy đến mà nương tựa vào Cha? 

Đến với Cha Diệp là đến với người Cha linh thiêng mà 

rất gần gũi, thân thương. Cha Diệp ngồi đó, luôn lắng 

nghe, thấu hiểu, an ủi và giúp đỡ một cách rất ân cần 

mà cũng hết sức nhẫn nại. Đến Nhà thăm viếng Cha 

Diệp, ai cũng được đón tiếp như một người con về nhà 

Cha, thoải mái, tự nhiên khóc lóc khi đau khổ, cười vui 

khi sung sướng, có người để hàn huyên tâm sự, chia sẻ 

niềm vui, và để trải nỗi lòng nặng trĩu,…Khi cuộc sống 

còn nhiều nỗi lo toan, bất trắc bộn bề,… có một nơi như 

nhà Cha thì còn gì hơn? Còn gì đẹp bằng? 

Khi nghĩ về Cha Diệp, tự dưng bài hát ‘Kìa ai’ lại văng 

vẳng bên tai: 

Kìa ai rong ruổi đường gió bụi 
Gánh sầu thương mệt mỏi hai vai 
Về đây nấp bóng sao mai 
Về đây quên lãng những ngày truân chuyên. 

Anne Nguyễn 

 
 

CẢM NHẬN 

Nghĩ về Cha Diệp 

Việc vinh danh Cha là của chung tất cả mọi 

người, không phân biệt lương-giáo, sang-hèn, 

trong-ngoài nước. 

Nghĩ về Cha Diệp, đâu chỉ là xin với Vatican phong 

Thánh cho Ngài, vì thật sự đối với nhiều người trong 

chúng ta, Cha Diệp đã là bậc Thánh ở cạnh đấng Cứu 

Thế. Nghĩ về Cha Diệp, muốn vinh danh Cha, còn phải 

tỏ lòng biết ơn bằng những việc làm thiết thực, nêu cao 

tinh thần hy sinh cao cả và sự thiêng liêng của Cha cho 

mọi người cùng hưởng. 

Được biết Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) được 

thành lập bởi những người đã thọ ơn Cha. Vì vậy chủ 

trương của Hội là vinh danh Cha Diệp. Để bày tỏ lòng 

biết ơn Cha, TBDF lập ra Văn phòng và Nhà thăm viếng 

để mọi người ở Orange County nói riêng, và trong nước 

Mỹ, và khắp nơi trên thế giới nói chung, có một nơi để 

đến thăm viếng, xin khấn, cầu nguyện Cha khi có việc gì 

cần kíp, không thể dùng sức mình mà vượt qua được. 

Liên tục mỗi ngày trong suốt ba năm qua, tất cả các 

Thiện nguyện viên trực trong Văn phòng TBDF sở dĩ có 

thể duy trì lòng hăng say phục vụ vô vị lợi như đã có, là 

vì họ đều được từng chứng kiến nhiều ơn lành của Cha 

được thể hiện rõ ràng qua khách đến thăm Cha. 

Đến với Cha Diệp lần đầu, thường là những người bệnh 

tật, đau khổ, bất an, muộn phiền…Vào cầu nguyện với 

Cha xong, khi ra về rất nhiều người trong số họ thường 

mang theo mình một chút hy vọng, an ủi, một chút 

khuây khỏa. Chỉ cần vậy thôi, các anh chị em Thiện 

nguyện cảm nhận được công việc mình đang làm có ích 

biết dường nào. 

Có những vị khách lần đầu đến văn phòng Cha, vội vã 

vào, vội vã ra, không muốn chào hỏi ai, không muốn 

nhìn ai. Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, khi trở lại thăm 

Cha, họ lại tự ý tìm người trực để hỏi thăm, đôi khi là để 

kể lể, tâm sự hoặc nhờ ‘tư vấn’, chia sẻ ơn lành nhận 

được. 
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CHIA SẺ 

Nhân Sinh Tiền Tiến Tứ Bộ (tiếp theo và hết) 

Khoan dung (Đại lượng bao dung) 
                          Blog của Lưu Văn Đại –Zing-25 Sep 2011 
 

Đây là câu chuyện về một anh chiến binh, 

người vừa trở về từ chiến trường Việt Nam. 
 

Từ San Francisco, anh điện thoại về cho cha mẹ 

anh và báo tin rằng: “Con đã về rồi, con xin có một 

thỉnh cầu.  Con muốn dắt theo một anh bạn là đồng 

đội cùng về nhà mình”. “Dĩ nhiên là được”! Ba má 

anh đáp, “Ba má rất vui mừng được gặp bạn con.” 

Người con lại tiếp tục: “Nhưng có một việc con cần 

phải thưa trước cho ba má rõ, bạn con đã bị 

thương từ chiến trường Việt Nam, bị mất đi một 

cánh tay và một cái chân, hiện tại bạn con chẳng có 

nơi để nương tựa, con muốn đem bạn về cùng sinh 

hoạt chung với gia đình mình”.  

”Con ơi, thật là đáng tiếc, có thể chúng ta giúp tìm 

một nơi cho nó được an thân sinh sống”, Cha anh 

đáp, “Con ạ, chắc con chẳng biết là con đang nói gì 

phải không? Như bạn của con là một người tàn phế, 

hẳn là chúng ta phải mang một gánh nặng trách 

nhiệm lớn đó con.  Chúng ta lại phải đối diện với 

những khó khăn trong cuộc sống của chính mình 

trong tương lai, không thể vì nó mà làm ảnh hưởng 

xấu đến cuộc sống của gia đình mình.  Ba đề nghị 

với con là hãy về nhà trước và hãy quên người bạn 

đó đi, tự nó nhứt định cũng sẽ tìm được một nơi 

dung thân mà con”.  

  

Cựu binh Hoa Kỳ trở về sau chiến tranh tại Việt Nam. Hình minh họa. 

Nguồn: bizpacreview.com 

 

Nói xong ông liền cúp điện thoại. 

Vài ngày sau, hai ông bà nhận được điện thoại của 

cảnh sát San Francisco, báo cho hay là con trai ông 

đã té lầu chêt rồi.    

Cảnh sát tin rằng đây chỉ là chuyện đơn thuần tự sát 

mà thôi. Thế là hai ông bà gấp rút bay qua San 

Francisco, nhờ cảnh sát đưa đi nhận diện di thể của 

con mình. Đúng rồi, chính là con mình đây, không 

sai, điều hết sức ngạc nhiên ở đây là con trai của 

mình, tại sao lại chỉ có một cánh tay, và cũng chỉ có 

một cái chân mà thôi. 

Những người có diện mạo xinh đẹp, hoặc giả là nói 

năng duyên dáng và dí dỏm, thường dễ được chấp 

nhận. Thế nhưng những sự việc có thể gây bất tiện, 

hoặc là làm cho người ta không vui thì rõ ràng là 

một điều khó lòng được chấp nhận. 

Chúng ta cũng thường xa lánh những người không 

có được sự khỏe mạnh, tốt tướng hoặc thông minh 

như chúng ta. Tuy nhiên cũng có một số người 

lại nhân từ hơn chúng ta rất nhiều. Họ không bao 

giờ oán than hay dằn vặt khi những người thân yêu 

của họ chẳng may bị bệnh tật hay đã tàn tật. Cho dù 

người thân yêu của họ bị tàn phế ở mức độ nào đi 

chăng nữa, họ vẫn mở rộng vòng tay đón nhận. 

oOo 

 
Này bạn, sau khi bạn đã coi xong 4 câu chuyện của 
tác phẩm “Nhân sinh tiền tiến tứ bộ”, nhất định 

ít nhiều gì bạn sẽ có một cảm nhận thấm thía, phải 
không? 

 

Vậy thì, trước khi có một sự phán đoán hoặc quyết 
định đối với bất cứ người nào, đầu tiên, hãy nghĩ 

xem, đây có thể là một sự “Ngộ Nhận” (hiểu lầm 
hoặc sai lầm)? Kế đó là, ta có cần phải đóng một cây 

đinh “Đinh Tử” chăng? Và nếu có thể thì, xin hãy 
chậm xuống tay “Thả Mạn Hạ Thủ”, bởi vì, lúc mà 

bạn có sự “Khoan Dung”  (Đại lượng bao dung) 

đối với ngườ khác, cũng tức là lúc mình đã “Khoan 
Dung” với chính mình.  

 
(Xem những bài trước từ Bản tin Ơn lành số 4 ra ngày 15 
tháng Hai, 2015) 
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Quý khách đến Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp sẽ được tặng: DVD Lễ cải táng Cha Diệp, hình Cha Diệp (nhiều 
cỡ); DVD, CD về Nhân chứng ơn lành Cha Diệp; Sách 100 Ơn Cha Diệp Tập I và II. 
Quý vị ở xa muốn nhận các tặng phẩm, sách và Bản tin TBDF (xuất bản mỗi tháng 2 lần), vui lòng liên lạc với TBDF 
qua phone: (714)537-8159 hoặc email: info@truongbuudiep.org 

 

 Quà tại Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp 

Quý khách đến Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp sẽ được 
tặng: DVD Lễ cải táng Cha Diệp, hình Cha Diệp (nhiều cỡ); DVD, 
CD về Nhân chứng ơn lành Cha Diệp; Sách 100 Ơn Cha Diệp Tập 
I và II. 
Quý vị ở xa muốn nhận các tặng phẩm, sách và Bản tin TBDF 
(xuất bản mỗi tháng 2 lần), vui lòng liên lạc với TBDF qua 
phone: (714)537-8159 hoặc email: info@truongbuudiep.org 

 
 Quà tại Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp 

Quý khách đến Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp sẽ được 
tặng: DVD Lễ cải táng Cha Diệp, hình Cha Diệp (nhiều cỡ); DVD, 
CD về Nhân chứng ơn lành Cha Diệp; Sách 100 Ơn Cha Diệp Tập 
I và II. 
Quý vị ở xa muốn nhận các tặng phẩm, sách và Bản tin TBDF 
(xuất bản mỗi tháng 2 lần), vui lòng liên lạc với TBDF qua 
phone: (714)537-8159 hoặc email: info@truongbuudiep.org 

 

CƯỜI MỘT TÍ… 

Không có tội gì cả 
Một cô gái đi xưng tội: 

- Thưa Cha, con mang tội tự cao tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nói rằng mình là 
một cô gái rất xinh đẹp. Xin Cha tha tội cho con. 

Vị Linh mục nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát gương mặt cô gái, rồi nói: 
- Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn mà 

thôi.  
 (Sưu tầm) 

 

Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp 

Quý khách đến Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp sẽ 
được tặng: DVD Lễ cải táng Cha Diệp, hình Cha Diệp (nhiều 
cỡ); DVD, CD về Nhân chứng ơn lành Cha Diệp; CD Nhạc 
Thánh ca, CD Nhạc ‘Con tìm đến Cha’, DVD Lễ Giỗ Cha Diệp, 
DVD Ơn lành đặc biệt chia sẻ trong ngày Giỗ Cha,…Sách 100 
Ơn Cha Diệp Tập I và II. 
Quý vị ở xa muốn nhận các tặng phẩm, sách và Bản tin ƠN 
LÀNH (xuất bản mỗi tháng 2 lần), vui lòng liên lạc với TBDF 

qua phone: (714)537-8159 hoặc email: 

info@truongbuudiep.org 
 

THÔNG TIN CẦN THIÊT 

1-Buổi Cầu Nguyện (BCN) Tháng 4-2015 sẽ được tổ chức vào thứ Năm, ngày 2 tháng 4, lúc 7 giờ tối tại Nhà 

Thăm Viếng Cha Trương Bửu Diệp. Quý vị ở xa xin vào website: www.truongbuudiep.org  hoặc www.tbdf.org để xem 

trực tiếp truyền hình BCN. 

2-Giờ phát hình chương trình Truyền hình ƠN CHA DIỆP: 

 SAIGON TV 57.5 LÚC 9:15 sáng thứ Năm hàng tuần và GALAXY 19 trên toàn HOA KỲ. 

 VBS 57.6 LÚC 11:00 trưa Chủ Nhật hàng tuần và GALAXY 19 trên toàn HOA KỲ. 

3-GIÚP DUY TRÌ VĂN PHÒNG VÀ NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP: Mỗi khi có dịp đi chợ Saigon City Market Place 
(tại góc đường McFadden và Brookhurst), TP Westminster, xin quý vị đọc số 123 (là ngày Giỗ Cha Diệp) tại quầy thu 
ngân. 

4-GIỜ MỞ CỬA: Từ 10:00 sáng đến 6:00 chiều mỗi ngày, kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật. Thăm viếng và xin khấn hoàn 

toàn miễn phí. 

5-GỪI LỜI KHẤN QUA PHONE: Xin gọi số điện thoại xin khấn (714) 702 5129 để gửi lời khấn trực tiếp đến Cha.  

 

 

 
Dịch vụ Tư vấn Miễn phí tại TBDF 

 

Tư vấn về Bảo hiểm Sức khỏe, Bảo 
hiểm nhân thọ do hai cô Tâm Nguyễn và 
Kim Anh phụ trách 3 buổi/tuần, gồm thứ 
Hai, thứ Tư, thứ Sáu, từ 10:00 đến 12:00 
sáng. 
 
Tư vấn về Luật Hôn nhân & Gia đình, 
và các luật khác do Luật sư Derek Tran 
(Trần Truyền Đức) phụ trách. Xin gọi lấy 
hẹn. 
 

Tư vấn về Luật Di trú Hoa Kỳ và Việt 
Nam, do Chuyên viên pháp lý Chung Bảo 
Tú phụ trách mỗi tuần 1 buổi từ 5:00 PM – 
7:00 PM tối thứ Ba hàng tuần.  
 

Đóng góp thông tin, bài vở, quảng cáo trên Bản tin  
ƠN LÀNH, xin gọi Trang Nguyễn (714) 537 8159 

Email: info@truongbuudiep.org 
 

TBDF chân thành cám ơn Ông Thuận Nguyễn và nhà in 
LNT Printing đã giúp in ấn. 

 
BAN BIÊN TẬP BẢN TIN TBDF 

_______________________________________________________

Giá đăng Quảng cáo trên Bản tin Ơn lành: 

 1/2 trang bìa sau: 80 USD/kỳ 
 Nguyên trang trong: 120 USD/kỳ 

 1/2 trang trong: 60 USD/kỳ 
 1/4 trang trong: 30 USD/kỳ 
 1/8 trang trong: 15 USD/kỳ 
 1/16 trang trong: 8 USD/kỳ 

mailto:info@truongbuudiep.org
http://www.truyencuoihay.vn/truyen-cuoi-ton-giao/khong-co-toi-gi-ca
mailto:info@truongbuudiep.org
http://www.truongbuudiep.org/
http://www.tbdf.org/
mailto:info@truongbuudiep.org
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DU MONDE 
PERFUME & COSMETIC 

 

 

 
9200 Bolsa Ave.  

Suite 131 - 8 

Westminster, California 92683                

 

                                                      

HẢI MÀN CỬA 
DRAPERIES – SHUTTERS – BLINDS 
9261 Bishop Place, Westminster, CA 92683 

714-705-9034 
WOOD BLINDS – VERICAL BLINDS – BAMBOO 

. Trực tiếp sản xuất tới khách hàng 
. Trên 30 năm kinh nghiệm . Định giá miễn phí. 

Nhận giặt màn                                                    Nhận lấp hồ tắm  
Gắn màn sẵn cho khách                                     Swimming Pool 
 

 

T&T Home Improvement 

Room Addition . Kitchen & Bath Remodeling . Mouldings 
Flooring & painting . Windows & doors . Commercial & Residential 

 
Looking for affordable & quality service 

 
Bonded & insured 

 
9261 Bishop Place    Tim: (714)837-1336 
Westminster, CA 92683    Tracy: (714)715-6685 

Fax: (714) 891-6007 

Phone: 714-903-0426 

 

 
 
 

     
 

10212 Westminster Ave. #106                  (714) 638-4105 
Garden Grove, CA 92843                        Open: Monday-Sunday 9:00 AM – 7:00 PM 
(Inside Rex Plaza- Xéo Bò 7 món Ánh Hồng)                          Walk Ins Welcome 

 

H&M TAX SERVICES 
Huy Nguyen, CPA 

 

                                                         

 

   BUILDING MATERIALS, INC. 
Building Materials For The Urban Builder 
DOORS-WINDOWS-MOULDINGS 
KITCHEN-FLOOR 

 

Thu Le 
General Manager 

 
9261 Bishop Place      Direct: (714)715-6685 
Westminster, CA 92683       Tel: (714)891-6300 
www.urbanbm.com      Fax: (714)891-6007 

 

Px   

DO-THAI NGUYEN, Pharm. D 

 
Mon – Fri: 9:30 AM – 6:30 PM 
Saturday:  9:30 AM – 3:00 PM                    8883 Westminster Ave. 
Sunday: Closed                                                                  Garden Grove, CA 92844 

 
 

 

Facial & Waxing 
Manicure & Pedicure 

 
*Make up * Updo * Tatoo (Eye brown) 

(Appointment and weeken only) 

 

3400 W. MacArthur Blvd #B 
Santa Ana, CA 92704 
 

Phone: (714)417-3953 
Email: hxnguycpa@icloud.com 
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