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NHỮNG LỜI XIN KHẤN VÀ CẢM 
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CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG 
NGƯỜI MẤT TRONG THÁNG 1 
(Trang 7) 
 
Mr. VICTOR DUY NGUYỄN - 
LOS ANGELES, CA. 
“TÔI TIN CHA DIỆP ĐÃ THEO VÀ 
DẪN DẮT CON TÔI” (Trang 8) 
 
Ms. THANH TRANG NGUYỄN - 
GARDEN GROVE, CA. 
“CHA ĐÃ THAY ĐỔI SUY NGHĨ 
CỦA CON TRAI TÔI” (Trang 9) 
 
VP CHA DIỆP RỘN RỊP CUỐI 
NĂM (Trang 10) 
 
 

TRONG SỐ NÀY 

 

N ăm mới lại đến với chúng ta, những người yêu mến và chịu ơn 
Cha. Nhìn lại một năm qua, có rất nhiều người nhận được ơn lành khi chạy 

đến    khấn cầu với Cha Trương Bửu Diệp. 
 

Lời cầu bầu của Cha thật linh thiêng và diệu kỳ, vì tính từ ngày sinh nhật 
Cha lần thứ 120 (1/1/2017) đến 22 tháng 12, 2017, đã có 15,612 lời cảm 
tạ của mọi người gửi đến Cha khi lời nguyện xin của họ đã thành sự thực. 

 
Trong niềm hân hoan được Cha chúc phúc, chúng ta tin chắc rằng, trong 
năm mới 2018 Cha sẽ tiếp tục phù trợ tất cả chúng ta, để có thêm nhiều 

nhân chứng ơn lành mới, nhiều tin vui mới, nhiều hồng phúc mới dành cho 
những ai biết cậy trông vào công đức và lời chuyển cầu linh thiêng của Cha 

Phanxico Trương Bửu Diệp. 
 

Kính Chúc Quý Độc Giả Báo Ơn Lành Một Năm Mới  
Nhiều Sức Khỏe, An Lành, Gia Đình Hạnh Phúc và Bình An. 

 
Ban Biên Tập 

 

THÔNG BÁO 
Báo Ơn Lành kỳ sau sẽ mở chuyên 
đề: Cha Diệp với ngành Nails để 
ghi lại những ơn lành Cha Diệp dành 
cho người làm Nails. Quý khách muốn 
chia sẻ, xin liên lạc với văn phòng 
TBDF (714) 537 8159 hoặc (714) 362 
6608. 
  
Kể từ tháng 1, 2018, Báo Ơn Lành 
bản tiếng Anh (BOLEO) sẽ phát 
hành online mỗi tháng hoàn toàn 
miễn phí. Quý khách muốn ghi danh 
nhận báo qua email xin email về 
info@truongbuudiep.org hoặc nhắn tin 
qua phone về 797979 với tin nhắn là 
BOLEO. (EO: English Online) 
 
Quý khách muốn nhận Báo Ơn 
Lành tiếng Việt gửi về tận nhà 
(miễn phí) vui lòng email về 
info@truongbuudiep.org hoặc nhắn tin 
qua phone về 797979 với tin nhắn là 
BOLVP.(VP: Vietnamese Post) 
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Cuộc Sống Sẽ Bình An Khi Có Niềm Tin và Tình Yêu Thương  
 
Trong chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp phát tháng 10- 2017, TBDF giới thiệu ơn lành của chị Nguyễn Bích Ngọc, cư 
dân thành phố Westminster, CA. Chị Ngọc chia sẻ về câu chuyện ơn lành mà người em gái của chị ở vùng Houston, Taxs 
đã nhận được dù căn nhà nằm ngay trong vùng bão. Vào tháng 11-2017, một dịp rất may mắn tình cờ khi mà các chị em 
của chị Bích Ngọc đã có cuộc hội ngộ sau hơn 10 năm không có dịp cùng nhau. Theo chị Bích Ngọc, đây cũng chính là ơn 
lành mà các chị nhận được sau khi chị cầu xin với Cha Trương Bửu Diệp. Nhân dịp này, các chị đã đến thăm viếng Văn 
phòng Cha Trương Bửu Diệp. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện sau đây với chị Bích Ngọc (Westminster, CA), chị Tuyết Lê 
(Virginia), chị Minh Châu (Washington D.C.), và người em út, chị Bích Vân (Houston, TX). 
 
Anh John Nguyễn (TBDF): Chào mừng các chị có cuộc hội ngộ tại miền Nam California và đến thăm văn 
phòng Cha Trương Bửu Diệp. Xin cho biết nguyên cớ nào các chị có mặt đầy đủ như thế này? 
 
Chị Tuyết Lê: Gần 10 năm nay chị em chúng tôi không có dịp gặp nhau. Nhân thể kỳ này người anh thứ hai trong gia 
đình bị bệnh tim, nên em gái tôi là Bích Ngọc có ý muốn mọi người cùng gặp nhau ở California để thăm anh. Thế là chúng 
tôi cùng lên kế hoạch. 
 
Nhưng lúc đó chúng tôi không biết anh mình sẽ phải mổ ngày nào và công việc ra sao. Tuy vậy, do đã quyết định đi, nên 
chúng tôi cùng chọn thời gian là từ 1 đến 7 tháng 11, 2017. Không hiểu sao, anh tôi đã được giải phẫu tim vào ngày 27 
tháng 10, sau đó bác sĩ cho biết kết quả thông tim tốt nên anh có thể xuất viện vào ngày 2 tháng 11 - đúng thời điểm 
chúng tôi book vé máy bay qua Calif.  
 
Trong bốn chị em, Bích Vân là út và cũng ít khi đi đâu một mình bao giờ, nhưng lần này em tôi đã sắp xếp được, thứ nhất 
là muốn đi thăm anh, thứ hai là được đến thăm Trương Bửu Diệp Foundation. Trong chuyến đi này, Vân rất sung sướng 
và hồi hộp. Còn tôi cũng thỉnh thoảng về đây thăm Bích Ngọc nên không có gì trở ngại. Hơn nữa, California là điểm đầu 
tiên tôi đặt chân trên đất Mỹ, nên có nhiều kỷ niệm ở đây. Sau này tôi mới chuyển sang Florida, và bây giờ là Virginia.  
 
Anh John Nguyễn: Như vậy là mọi chuyện diễn ra đúng như dự định của các chị?  
 
Chị Minh Châu: Thật ra trong chuyến đi này chúng tôi có cái duyên gì đó. Ban đầu bốn chị em tôi dự định gặp nhau ở 
Florida, vì chúng tôi có người anh ở bên Úc sang Mỹ chơi và ở Florida. Hơn nữa gia đình chị Lê có con ở dưới đó nên định 
mua vé và mời Bích Ngọc và Bích Vân sang. Nhưng khi đó Bích Vân nói không xin nghỉ làm được, nên đành thôi. Bây giờ 
khi chúng tôi tụ tập về California thì Bích Vân lại xin nghỉ được. 
 
Chị Bích Vân: Chắc là nhờ phước Cha Diệp cho. Tôi có nói với chị Ngọc:” Em sang Calif. trước nhất là phải thăm được 
anh hai, thấy anh mạnh thì em mới vui. Hai nữa là em muốn chị dẫn đến Cha, để em thưa với Cha, cám ơn Cha, vì em là 
người ngoại đạo nhưng tin Cha, và xin Cha chứng cho lòng chân thành của em.” Nay tôi đã làm được điều đó. Tôi rất 
mừng, vì đã được gặp và nói chuyện với Cha như là tâm sự được với Cha, và còn được gặp anh chị trong Ban Điều Hành 
TBDF. Đó là cái duyên.  
 
Anh John Nguyễn: Vâng, theo tôi, để có cuộc gặp gỡ hôm nay chính là một ơn lành Thượng Đế ban cho. Từ 
chị B ích Ngọc, dẫn tới  chị B ích Vân, từ chị Bích Vân dẫn tiếp đến 2 chị nữa, và ý tưởng họp mặt các chị em 
của chị Ngọc đã thành hiện thực. Nếu không thì làm sao chúng ta có thể gặp nhau ngày hôm nay. Nhưng 
điều gì làm cho chị Ngọc tin là do Cha Diệp trợ giúp?  
 
Chị Bích Ngọc: Như chia sẻ lần trước, tôi nghĩ là Cha sẽ cứu được đứa cháu bị bệnh tự kỷ của tôi, lúc nào tôi cũng nghĩ 
vậy. Mà thời gian gần đây tôi có nói với các anh chị là cháu có một tí tiến bộ rồi. Khi tôi đến văn phòng Cha Diệp, Cha cho 
tôi một niềm tin rất mạnh mẽ. Tôi có nói về Cha Trương Bửu Diệp với chị Tuyết Lê. Chị tôi cũng đã nghe về Cha Trương 
Bửu Diệp nhưng chị chưa biết nhiều về sự linh thiêng của Cha, và cũng chưa có ý định đến thăm Cha. Nhưng một tuần 
trước khi bay sang California, chị bỗng nói với tôi: mình sẽ đến thăm Cha Diệp nha Ngọc. Ô! Vậy tốt quá! Được chị Lê rồi, 
nhưng còn chị Minh Châu thì tôi lại chưa có thời gian nói chuyện với chị về Cha.  

(Tiếp trang 3) 
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Chị Minh Châu: Thật ra tôi đến đây mà hoàn toàn không biết gì hết về Cha Diệp. 
 
Chị Bích Ngọc: Có lần tôi đến thăm Cha, gặp chị Hương (chị Holly Hương Phạm – Hội trưởng TBDF) và nói với chị về ý 
định sẽ có cuộc gặp gỡ bốn chị em ngay tại văn phòng Cha. Chị Hương nói: Được rồi, em nghĩ chị vào xin với Cha, Cha 
sẽ cho đấy! Tôi nghĩ, nếu Cha mà đem được chị Minh Châu của con đến đây thì niềm tin của con càng vững mạnh hơn. 
Hôm qua lúc chị Châu mới ngủ dậy, tôi chạy vào nói chuyện với chị và hỏi chị có biết Cha Trương Bửu Diệp không? Và 
mở website của TBDF lên. Chị Châu xem một hồi, rôi kêu lên: “Incredible!”. Chị Châu là người tôi lo lắng nhất, vì không 
biết cách gì để thuyết phục chị đến thăm Cha, do chị không biết gì về Cha cả. 
 
Anh John Nguyễn: Chị Châu khiến tôi nhớ lại câu chuyện của tôi 6 năm về trước. Lúc đó tôi không biết Cha Diệp 
là ai. Chỉ t in vào chính bản thân mình, mà không tin gì khác. Nhưng bất ngờ tôi gặp biến cố về sức khỏe, mọi thứ 
đối với tôi giống như bị rơi xuống vực thẳm. Cho đến lúc bà xã tôi được giới thiệu về Cha Diệp và kể cho tôi nghe. 
Chúng tôi cầu nguyện với Cha, và khi tôi được chữa lành bệnh thì mở văn phòng này để bày tỏ lòng biết ơn Cha.  
 
Chị Minh Châu: Tôi rất mong TBDF sẽ là nơi tốt cho mọi người, vì hiện nay còn nhiều người đau khổ hơn mình.  
 
Anh John Nguyễn: Mục tiêu chính của chúng tôi khi lập TBDF chỉ để bày tỏ lòng biết ơn với Cha thôi. Hồi đó vợ 
chồng tôi bàn với nhau là chỉ thành lập và hoạt động 3 năm rồi sẽ đóng cửa, vì nguồn tài chính chỉ đủ như thế 
thôi. Nhưng chúng tôi lại được tiếp ơn Cha, và đến nay Hội đã hoạt động được 6 năm, không những không phải 
đóng cửa mà Hội còn phát triển hơn nữa, nhất là qua phương tiện truyền thông sử dụng Internet để phục vụ cho 
tất cả mọi người ở các nơi trên thế giới. Mỗi buổi cầu nguyện vào thứ năm đầu tháng, tại văn phòng có gần 200 
người dự, còn theo dõi và hiệp thông cầu nguyện online thì gấp 10 lần, khoảng 2000 người trên toàn thế giới. 
 
Chị Minh Châu: Như vậy là rất tốt vì cách anh làm không chỉ là cầu nguyện cho chính thân gia đình anh mà cho cả cộng 
đồng để tình yêu thương của Cha lan truyền đi khắp nơi.  
 
Anh John Nguyễn: Ở đây chị Tuyết Lê lớn tuổi  nhất, chị có thể chia sẻ về niềm tin của chị được không? 
 
Chị Tuyết Lê: Thưa anh, tôi là người Phật giáo. Chúng tôi chỉ có tin vào Phật A Di Đà và Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, đó 
là 2 vị tôi luôn luôn cầu nguyện. Nhưng một lần tôi đi ở Maryland đến nơi thờ Đức Mẹ nổi tiếng là ‘National Shrine Grotto 
of Lourdes’ để cầu nguyện cho người chồng của tôi bị bệnh ung thư. Khi đó bác sĩ giải phẫu cho chồng tôi nói với tôi “Bà 
về thu xếp đi vì ông chỉ còn 6 tháng thôi, bệnh di căn đến gan rồi. Tôi đi xin Đức Mẹ. Lần ấy tôi có cảm giác một sự linh 
thiêng nào đó, rằng Đức Mẹ có thể cứu chồng tôi. Thế là chồng tôi sống được 2 năm rưỡi, thay vì 6 tháng như bác sĩ nói. 
Và cuối đời anh đã ra đi trong thanh thản, bình yên, không phải sợ sệt gì cả. Tôi tin Đức Mẹ đã lo và cứu giúp chồng tôi.   
Tôi nghiệm ra rằng đạo Phật không phải là đạo, mà chỉ là triết lý sống thôi. Bây giờ hàng tháng chúng tôi đều đến viếng 
Đức Mẹ, lần nào gặp Đức Mẹ, nước mắt tôi cứ tuôn trào. Dù Đức Mẹ chỉ là bức tượng, nhưng tôi cảm thấy ấm áp vì Mẹ 
đứng trên giang hai tay nhìn xuống như nói rằng Mẹ đón con trong vòng tay mẹ đây. Vì thế khi em Ngọc nói về Cha 
Trương Bửu Diệp là tôi tin. Thật ra tên Cha không xa lạ với tôi vì tôi đã đọc tên Ngài nhiều lần trên báo tiếng Việt. Rất 
nhiều người đã cám ơn cha Trương Bửu Diệp. Rất cám ơn anh đã tạo dựng một cơ sở để mà chúng tôi có dịp thăm viếng. 
 
Anh John Nguyễn: Còn đối với Chị Châu thì sao?  
 
Chị Minh Châu: Khác với mấy chị mấy em, tôi rất may mắn trong cuộc sống, nên thấy đủ quá rồi. Tôi không biết là có 
Chúa, có Phật hay không. Tính tôi cũng cứng lắm. Các em tôi và chị Lê nói nơi này, nơi nọ linh thiêng, nhưng tôi chẳng 
thấy gì. Với tôi, chỉ có hai điều quan trọng là tình thương và sự hỷ xả. Nếu anh không có tình thương, anh không hỷ xả, 
thì anh sẽ sống rất là cô đơn. Không những cô đơn, mà anh còn bị đổi tính. Con người sinh ra ai cũng tốt, nhưng một khi 
họ rơi vào cô đơn, họ sẽ đổi tính, không còn là người tốt nữa. 
 
Anh John Nguyễn: Mỗi người cảm nhận một niềm tin theo cách của mình, chị cảm nhận là phải mở lòng ra với mọi người. 
Với tình thương yêu, cuộc sống của mình cũng sẽ bình an, và nếu sống bình an sẽ dẫn đến rất nhiều điều tốt lành khác. 
Cám ơn các chị đã từ các nơi về đây, và hôm nay gặp nhau tại đây. Hy vọng có một dịp nào đó lại tiếp tục gặp gỡ nhau, 
và chia sẻ với nhau những niềm tin để làm cho cuộc sống này bớt đi những nỗi vất vả, khổ đau. 

John Nguyễn (thực hiện) 
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T. VU – FAIRFAX STATION, VA. 
Chúng con xin Cha cầu bầu cùng Chúa, ban cho đại 
gia đình con được mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. 
Xin Cha phù hộ cho con khỏi đau cổ, hai vai, hai đầu 
gối. Xin Cha phù hộ cho con gái con được mạnh khỏe, 
ngoan đạo. 
 
B., H., T., M., và M. – PIEDMONT, CA. 
Xin Cha cho gia đình con được bình an, mạnh khỏe, 
các con quan tâm và giúp đỡ mẹ, không làm cho mẹ 
quá đau lòng. Cho chúng con tìm được người giúp 
việc, sửa chữa nhà, con gái có người thương yêu, học 
hành chăm chỉ. Cuối cùng xin cho gia đình con sớm 
được đoàn tụ. 
 
M. PHAM – GAUTIER, MS. 
Gia đình con xin khấn Cha Trương Bửu Diệp ban ơn 
lành cho con của chúng con đang ở trong tù. Xin Cha 
cất mọi khó khăn của gia đình con. 
 
T. TRAN – ALBUQUERQUE, NM. 
Con bị bệnh đau cổ, xin Cha cho gia đình con được 
bằng an và mạnh khỏe, xin cho gia đình C. và L. sống 
tốt đạo đẹp đời, công việc làm ăn tốt đẹp.  
 
L. NGUYEN – ALPHARETTA, GA. 
Cha Diệp ơi, xin Cha giúp cho L.N.P.D. (sinh năm 
1975), đang cai nghiện rượu đạt kết quả. Chỉ có Cha 
mới giúp được mà thôi. Chúng con trông cậy nơi Cha. 
 
H.L. NGUYEN – VANCOUVER, WA. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp, con cầu xin Cha thương và 
chữa lành hai trái thận của con, vì con bị sạn thận đã 
lâu và nay con còn bị bướu trong thận nữa. Xin Cha 
thương mà chữa lành cho con. 
 
T. TRUONG – BELMONT, NC. 
Xin Cha thương con của con là Tom làm ăn được an 
toàn, thuận lợi; cho cháu Joe thi đậu làm bác sĩ; cho 
gia đình con được mạnh khỏe và bình an trong tay 
Chúa nhờ lời Cha cầu bầu. 
 
H. TRAN – FORT MYERS, FL. 
Cầu xin Cha cho các con của con không bị mất việc 
làm; xin Cha soi sáng cho các cháu siêng năng đi lễ, 
vợ chồng hạnh phúc, đạo đức, trong đó có một con 
dâu là người Phật giáo. 
 

Truong Buu Diep Foundation Monthly Newsletter                                                    Số 71 – JANUARY 2018 

 
 
V. LE – ESCHWEILER, GERMANY 
Thưa Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban cho gia đình 
chúng con đang gặp chuyện không may: con gái con 
không sai nhưng bị làm khó dễ khi tham gia giao 
thông; chồng con sắp tới phải đi mổ mắt vì thị lực một 
bên mắt chỉ có 20% thôi; con thì bị đau chân đã 4 năm 
nay; con gái con mới 28 tuổi mà hay bị đau lưng. Gia 
đình chúng con tuy ở xa, nhưng luôn tin tưởng sẽ được 
Cha ban cho ơn lành và ơn chữa lành. 
 
Q.K. PHAM – SPANAWAY, WA. 
Chỉ vì bất hòa trong gia đình bên con, mà chồng con 
bỏ lễ, không tin tưởng vào đạo, vào Chúa nữa. Xin Cha 
cầu bầu cùng Chúa, mở lòng, mở trí cho chồng con, 
để chồng con còn hướng dẫn cho ba đứa con của con 
(10 tuổi, 7 tuổi, và 1 tuổi) về mặt tinh thần, và để 
chúng con không còn lục đục, cãi nhau nữa. Xin Cha 
hãy giúp con, Cha ơi. 
 
ANH THY FAMILY – ATLANTIC CITY, NJ. 
Cầu xin Cha giúp cho hai đứa con của con mướn được 
nhà gần trường, tâm trí mở mang để học hành đến nơi 
đến chốn, tìm được việc làm như ý, sau này gặp được 
người chồng tốt, chung thủy, đem lại cho con gái con 
cuộc sống hạnh phúc.  
 
T. DO – HIGHLAND, TX. 
Cha ơi, bây giờ con đang khổ sở quá, công việc làm ăn 
của con không được thuận lợi, tiệm vắng khách, làm 
không đủ trả tiền thuê. Xin Cha cho con đông khách 
để con làm trả nợ. 
 
V. SNYDER – HAMMOND, LA. 
Con bị bệnh mất ngủ trên 5 tháng nay, có lúc con thức 
suốt đêm cả 2-3 tuần lễ. Dù con có uống thuốc an 
thần, liều lượng ngày càng tăng mà vẫn không tài nào 
chợp mắt được. Xin Cha giúp con, để con được chữa 
trị cho mau khỏi bệnh. 
 
H. VU – PITTBURG, CA. 
Xin cho con của con được học hành thành đạt, nên 
người, biết vâng lời cha mẹ. Con cũng xin Cha cho con 
được hết bệnh, sống khỏe mạnh. 
 
V. NGUYEN – DORCHESTER, MA. 
Cầu xin Cha cho con của con được mạnh khỏe, hay ăn 
chóng lớn. Xin Cha cho gia đình con được hạnh phúc, 
cho chồng con có công ăn việc làm ổn định. 
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XIN KHẤN 
 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Cha ơi, xin Cha ban cho gia đình con và tất cả anh chị 
em cùng các cháu của chúng con được bình an, tránh 
được những bệnh hiểm nghèo, cho cháu con đang bị 
bệnh mau chóng được khỏi lành. 
 
Q. VU – MIDLOTHIAN, VA. 
Xin Cha ban an lành đến cho gia đình chúng con, xin 
Cha chữa lành chứng bệnh migraine của con gái 
V.Nguyen, và xin cho công việc của vợ chồng con được 
mọi sự thuận lợi. 
 
Q. NGUYEN – OOLTEWAH, TN. 
Thưa Cha, em con đang bị bệnh về đường tiêu hóa, sợ 
bị ung thư. Bác sỹ đã chữa trị cho mà sức khỏe của em 
con chưa thấy có gì khả quan. Xin Cha ban phép màu, 
giúp bác sỹ tìm được bệnh cho em con, và em được 
chữa trị khỏi bệnh. 
 
D. NGUYEN – ORANGE, CA. 
Kính lạy Cha Diệp, chân phải của con hiện nay đang bị 
tê nhiều lắm, khiến con không thể nào đi đứng được. 
Nay con cầu xin Cha thương mà ban cho con ơn chữa 
lành. 
 
N. NGUYEN – BATON ROUGE, LA. 
Cầu xin Chúa và Đức Mẹ nhậm lời cầu bầu của Cha 
Trương Bửu Diệp mà ban bình an hồn xác cho con trai 
của con là T.N. Con của con đam mê cờ bạc, nóng tính, 
đi làm hay gây gổ, đập phá, không làm ở đâu lâu được. 
Xin cho con con có được chỗ làm gần nhà và công việc 
được lâu bền. 
 
C. LAM – CHICAGO, IL. 
Xin Cha cho con được mau khỏe trở lại, con có gai ở 
cột sống. Đau lắm Cha ơi, con chẳng ăn uống được gì 
nhiều. Con có đứa cháu bị bướu ở ngực, còn em chồng 
thì bị ung thư phổi. Xin Cha thương mà ban ơn lành 
cho gia đnh chúng con được có việc làm bền vững, con 
cháu bình an, và những người bệnh tật thì mau khỏe 
mạnh. 
 
L. TRAN – SAN FRANCISCO, CA. 
Xin Cha Diệp cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ ban bình 
an cho gia đình con, cho con cái của con là T.H, T.B. 
được ơn lành, và xin Cha giúp đỡ cho chúng con trong 
công ăn việc làm và đời sống hàng ngày. 
 

XIN KHẤN 
 
T. NGUYEN – SAN MARCOS, CA. 
Lạy Cha con đang bị bệnh hiểm nghèo về gan. Xin Cha 
cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria cứu con. Chồng con bị 
bệnh đau nhức khớp xương, xin cho chồng con được 
ban ơn chữa lành, và cho gia đình con được bình an 
trong ơn Chúa. 
 
L. PHAM – LANSING, MI. 
Thưa Cha, chồng con bị bệnh về mắt, còn con thì đau 
chân. Con xin Cha ban ơn chữa lành cho vợ chồng con, 
và cho các con của con biết sống tốt đạo, đẹp đời, hòa 
thuận, thương yêu nhau. 
 
A.LY – ORLANDO, FL. 
Gia đình con cầu xin Cha cho chúng con được hạnh 
phúc, cho chúng con có được một baby, và xin Cha cho 
ba của con luôn được mạnh khỏe. 
 
L. PHAN – EL MONTE, CA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con trai của con được 
bằng an, kiếm được việc tốt hơn để lo cho con cái. Xin 
Cha ban ơn chữa lành bệnh ung thư cho chú B., vì chú 
có một đứa con còn quá nhỏ. Xin Cha nhận lời con. 
 
T. NGUYEN – MURPHY, TX. 
Thưa Cha, hiện nay con đang bị đau ở ngực bên trái. 
Vì chưa đi gặp bác sĩ nên con không biết thế nào, 
nhưng con tin rằng khi khấn nguyện với Cha, mọi sự 
đều êm đẹp. Nay con xin Cha ban cho con sức khỏe, 
không bệnh tật để con được vui sống bình an.  
 
H. DANG – LILBURN, GA. 
Lạy Cha, chúng con có một cháu trai bị bẩm sinh ‘não 
úng thủy’, nhưng được Chúa thương nên đã mổ một 
lần và mạnh khỏe. Tuy nhiên cháu hơi bị thấp, 23 tuổi, 
đã ra trường thành kỹ sư. Xin Cha cầu bầu cho cháu 
có được việc làm gần nhà, lái xe an toàn, và ít bị đau 
đầu. Con cũng xin Cha cho công việc làm ăn của vợ 
chồng con được thuận lợi, bình an vui vẻ, gia đình đầm 
ấm, mọi người đều bỏ được tính nóng nảy. Kính lạy 
Cha. 
 
K.C. NGUYEN – CHARLOTTE, NC. 
Cha ơi, con bị bệnh động kinh. Nay con xin khấn Cha 
chữa lành bệnh cho con, để con không bị động kinh 
nữa. Con khẩn khoản kêu nài van xin Cha, Cha thương 
con với. 
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T.K.T. NGUYEN – CORDOVA, TN. 
Cha ơi, chân của ba con đã lành lặn rồi. ba con có thể 
đi lại mà không cần xe lăn hay chống gậy nữa. Cha 
cũng đã ban cho con nhiều ơn lành, những điều con 
khẩn khoản cùng Cha, dù đến nhanh hay đến chậm. 
Đời đời con xin đội ơn Ngài. 
 
D. NGUYEN – STOCKTON, CA. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã cầu nguyện cùng Chúa và 
Mẹ Maria cho má của con được lành bệnh. Con xin 
Cha cầu bầu và cháu nội của con cũng đã mổ tim 
thành công.  
 
T. NGO – ALPHARETTA, GA. 
Gia đình chúng con kính cảm tạ Cha Diệp đã cầu bầu 
cùng Đức Mẹ ban Hồng Ân, phước lành cho cho cháu 
của con được lành bệnh, và về Việt Nam được bình 
yên, mạnh khỏe. Xin cám ơn tất cả anh chị em thiện 
nguyện viên tại văn phòng TBDF. 
 
Y.T.K. TRAN – ĐỒNG NAI, VN. 
Thưa Cha Thánh Phanxico Trương Bửu Diệp, con xin 
cảm ơn Cha đã giúp cho gia đình con có sức khỏe, và 
công việc làm ăn ổn định. Con vô cùng đội ơn Cha. 
 
M. KIM – SAN PABLO, CA. 
Con xin cảm ơn Cha Diệp đã cho con bớt bệnh đau 
khớp gối, cho con của con mua được nhà, con dâu 
của con cũng đã đoàn tụ với chồng và giấy tờ tùy thân 
hoàn tất tốt đẹp. Ngoài ra con cũng đã nhận được 
nhiều ơn lành khác nữa mà Cha đã ban cho chúng 
con. Chúng con sẽ sắp xếp để đến văn phòng TBDF 
thăm Cha vào một ngày gần nhất. 
 
H.L. VUONG – SEMMES, AL. 
Cha đã ban mọi phước lành như lời con cầu xin với 
Cha. Nay con xin tạ ơn Cha. 
 
J.MI – BATON ROUGE, LA. 
Mẹ con nay đã lành bệnh. Con xin cảm tạ Cha Trương 
Bửu Diệp đã ban ơn cho mẹ của con.  
 
I.NGUYEN – EAGLE, ID. 
Chồng con tìm được việc làm gần nhà rồi Cha ơi. Con 
xin cảm ơn Cha rất nhiều. 
 
K. PHAM – FARGO, ND. 
Con xin tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp đã giúp đỡ con 
trong thời gian qua. 
 

 
 
H. THAN – LITTLETON, CO. 
Thưa Cha, bệnh tình của con đã qua khỏi. Chân con 
được mổ thành công, mau lành, và con không phải 
mổ lại. Con xin hết lòng tạ ơn Cha. 
 
T. S. CHELSEY – VILLA PARK, CA. 
Con xin cảm tạ Cha đã cho con khai trương việc làm 
ăn tốt đẹp, con trai con khỏe mạnh, là người tốt, gia 
đình con bình an. 
 
L. NGUYEN – ALPHARETTA, GA. 
Cha Diệp ơi, con được ơn Cha nhiều lắm trong đời 
sống hàng ngày của gia đình con, từ việc lớn đến việc 
nhỏ con đều xin Cha, và Cha đã giúp cho. Con đã nằm 
mơ thấy Cha trong giấc mơ. Cha đứng giữa nhà con, 
mặc áo màu đen. Con hỏi: Thưa có phải là Cha Diệp 
không? Rồi con tỉnh giấc và cầu nguyện với Cha. Con 
cám ơn Cha đã cho con thấy Cha trong giấc mơ. 
 
D. TRAN – CLARKSBURG, MD. 
Con xin cảm ơn Cha đã ban cho con nhiều ơn lành 
trong những ngày qua. Xin Cha tiếp tục cầu nguyện 
cho chúng con. 
 
N.T. DINH – LAS VEGAS, NV. 
Những ước mơ của con đã thành sự thật rồi Cha ơi. 
Con xin chân thành cảm tạ Cha vì những Hồng Ân mà 
Cha ban cho gia đình chúng con.  
 
MY LIEN – LA PUENTE, CA. 
Con bị đau bả vai lâu lắm rồi, làm gì cũng không bớt, 
rồi con xin Cha cầu bầu lên Thiên Chúa ban cho con 
ơn chữa lành. Nay con bớt đến 70% rồi, thưa Cha. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã cầu thay nguyện giúp. 
 
A.LE – STERLING HEIGHTS, MI. 
Con xin tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp giúp con vượt qua 
đươc sự khó khăn. 
 
T. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Con xin cảm ơn Cha đã nhậm lời con cầu xin mà cho 
con trai của con được ở nội trú trong trường. 
 
T. JAX – LAS VEGAS, NV. 
Con xin cảm tạ Cha lành đã cầu bầu lên Đấng Tối Cao 
cho gia đình con được mạnh giỏi, hai đứa con của con 
học hành ra trường được nhiều sức khỏe, ngoan 
ngoãn, gia đình con hạnh phúc. 
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CHƯƠNG TRÌNH ‘NGHĨA TỬ NGHĨA TẬN’ 

Phanxico Xavie 
NGUYỄN VĂN THANH 

DOB: 1927 
DOD: 01/02/2002 

 

Giuse 
PHẠM VĂN ĐỨC 
DOB: 05/19/1944 
DOD: 01/09/2005 

 

Phero 
ĐINH VĂN VANG 
DOB: 05/01/1916 
DOD: 01/19/1991 

 

Giuse 
NGÔ HỒNG PHƯỚC 

DOB: 12/05/1952 
DOD: 01/22/2016 

 

Maria 
NGUYỄN THỊ XUÂN 

DOB:  
DOD: 01/24/2014 

 

Maria 
HOÀNG THỊ THẢO 
DOB: 10/26/1925 
DOD: 01/01/1987 

 

Gioan Baotixita 
TRẦN QUANG CẢNH 
DOB: 05/05/1925 
DOD: 01/01/1987 

 

Maria 
CÔNG TẰNG TÔN NỮ 

XUÂN PHƯƠNG 
DOB: 05/26/1952 
DOD: 01/02/2009 

 

Anna 
NGUYỄN THỊ LÁNH 
DOB: 10/26/1934 
DOD: 01/04/2014 

 

Phanxico 
TRẦN NHẬT TÚ 
DOB: 12/10/1983 
DOD: 01/15/2013 

 

THIÊU NGỌC CHAT 
DOB: 06/20/1930 
DOD: 01/28/2015 

 

Matthew 
THANH PHẠM 

DOB: 08/24/1971 
DOD: 01/11/1997 

 

Philipphe 
TRẦN KHÁNH DUY 

DOB: 1915 
DOD: 01/07/2002 

 

Peter Francis 
NGUYỄN MINH TUẤN 

DOB: 03/07/1950 
DOD: 01/05/2016 

 

Gioan Kim 
TRẦN VĂN QUÃNG 

DOB:  
DOD: 01/19/1976 

 

Maria 
NGUYỄN THỊ NGA 

DOB: 1928 
DOD: 01/20/2014 

 

Phero 
TRẦN VĂN THIỄM 
DOB: 11/05/1939 
DOD: 01/21/2016 

 

Lucia 
KIỀU THỊ THÔNG 
DOB: 01/01/1938 
DOD: 01/15/1979 

 

 Phero 
CHU DAVID 

DOB: 04/02/1950 
DOD: 01/23/2016 

 

Maria 
NGUYỄN BẠCH VÂN 

DOB: 08/11/1933 
DOD: 01/24/2014 

 

Marie Therese 
PHẠM THỊ QUÝ 
DOB: 12/07/1918 
DOD: 01/24/2014 

 

Giuse 
TẠ VINH 

DOB: 02/01/1934 
DOD: 01/16/2015 

 

Vincente 
NGUYỄN DUY CƯỜNG 

DOB: 04/06/1977 
DOD: 01/25/2009 

 

Gioan Kim 
NGUYỄN TÍCH 

DOB: 03/17/1905 
DOD: 01/28/1984 

 

Maria 
LÊ THỊ VEN 
DOB: 1928 

DOD: 01/26/1997 
 

Teresa 
PHẠM KÊ 

DOB: 06/23/1929 
DOD: 01/29/2016 

 

Joseph 
LÝ THIÊN GEORGE 

DOB: 11/21/1989 
DOD: 01/27/2007 

 

Phero 
NGUYỄN P. TRƯƠNG 

DOB: 04/03/1984 
DOD: 01/29/2015 

 

Phero 
NGUYỄN RIỆP 

DOB: 1923 
DOD: 01/17/1990 

 

Phero 
LÊ HẢI 

DOB: 04/14/1960 
DOD: 01/18/2015 

 

Maria 
NGUYỄN THỊ THƠM 

DOB: 05/14/1944 
DOD: 01/19/2016 
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Nghe tin con trai tôi được University of Southern 
California (USC) nhận ngay sau cuộc phỏng vấn lần đầu 
tiên, gia đình chúng tôi vô cùng sung sướng. Đây là lần 
thứ hai con trai tôi được ơn nhờ lời chuyển cầu của Cha 
Trương Bửu Diệp. 
 
Sau khi học xong high school, con tôi học tiếp về ngành Hóa-
Sinh. Học xong 4 năm đại học, cháu tiếp tục nộp đơn để học lên 
chuyên sâu. Mong ước của cháu là trở thành nha sĩ.  
 
Con tôi đã nộp ở nhiều trường, có trường ở New York, trường ở 
California, nhưng chỉ được ở trong waiting list. Mới đây, cháu 
được USC mời phỏng vấn. Vợ chồng tôi lo lắm, vì có tới 3,500 
đơn, rồi trường chọn 300 sinh viên tốt nhất để phóng vấn và chỉ 
lấy 60 sinh viên để đào tạo thành nha sĩ mà thôi. Con tôi học 
cũng khá, kết quả tốt nghiệp đại học cháu được 4.0, nhưng 
những bạn khác còn giỏi hơn con tôi, toàn là ‘cao thủ võ lâm’ 
thôi, giỏi lắm! Nên rất khó để có thể được nhận. 
 

 
Vợ chồng tôi chỉ biết cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp mà thôi. Cầu nguyện ở nhà chưa yên tâm, hằng tuần 
tôi đều từ Los Angeles chạy xuống văn phòng Cha để cầu nguyện cùng Cha, xin Cha dẫn đường chỉ lối cho con 
trai tôi. Tôi nguyện với Cha rằng:” Cha ơi, xin Cha cho con con được trường Nha nhận, mà trường nào ở gần 
nhà đó Cha, chứ nó đi xa vợ chồng con lo lắng lắm.” Vợ tôi biết tôi xin như vậy thì nói tôi tham lam, đã xin được 
trường nhận mà còn đòi trường gần nhà. Tôi cười, vẫn biết ước mơ và cầu xin điều khó khăn như vậy thì rất khó 
thành sự thật, nhưng ước mơ mà, đâu có ai cấm mình! 
 
Thế rồi mơ ước của chúng tôi bỗng biến thành hiện thực. Vào ngày 1 tháng 12, 2017, con tôi nhận được thơ 
tiếp nhận của USC. USC là trường tốt, và chỉ cách nhà tôi có mấy dặm mà thôi.  
 
Trước đây con trai tôi rất ham chơi game. Cháu chơi suốt ngày suốt đêm, quên ăn quên ngủ vì game. Lúc đó 
cháu còn đang học high school. Nghe bạn bè truyền tai, rằng Cha Diệp rất linh thiêng, nên tôi bắt đầu cầu 
nguyện với Cha từ đó, cho con tôi bỏ được game để chú tâm học hành. Mỗi lần thấy tôi lấy xe đi, cháu hay 
hỏi:”Bố đi đâu thế?”, tôi trả lời:”Bố đi cầu nguyện với Cha Diệp cho con đấy!”. Buổi tối, thấy vợ chồng tôi 
đọc kinh cầu nguyện, cháu chỉ im lặng nhìn thôi. Rồi cháu bỏ được game, chú tâm học hành.  
 
Gần đây, có lần cháu kể với tôi:”Bố ơi, lâu lâu con học thức khuya ban đêm, cón có cảm giác như có người đứng 
đằng sau lưng con, người đó mặc áo màu đen giống như linh mục vậy.” Kể ra chuyện này chắc sẽ có người 
không tin, nhưng tôi tin lắm. Tôi tin Cha Diệp đã dẫn dắt con tôi, giúp cháu bỏ được game, học được kết quả 
tốt, và nay lại được trường nhận để theo đuổi ước mơ trở thành một nha sĩ trong tương lai. 
 
Tôi đạo theo, vợ tôi mới là người Công giáo, nhưng tôi tin vào Đấng Tối Cao. Vợ chồng tôi liên lục cầu nguyện, 
cho con trai, siêng năng lần hạt Mân Côi. Với tôi, đức tin là điều quan trọng nhất. Không ai biết được điều gì sẽ 
xảy ra, nên hãy cứ tin tưởng, kiên trì cầu nguyện, dù được hay không cũng đừng nản lòng. 
 
Quỳnh Nguyễn  (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

Victor Duy Nguyễn – Los Angeles, CA. 
“Tôi Tin Cha Diệp Đã Theo Và Dẫn Dắt Con Tôi” 
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 Thanh Trang Nguyễn – Garden Grove, CA. 
“Cha Đã Thay Đổi Suy Nghĩ Của Con Trai Tôi” 
 
 
 
  
 
 

Tôi có hai đứa con trai. Đứa lớn năm nay 25 tuổi, đứa 
nhỏ 18 tuổi. Cách đây 8 năm, vợ chồng tôi ly dị dù 
không có gì xích mích nhiều. Điều này khiến các con 
tôi buồn rầu. Các cháu đều học ở trường San 
Columban, nhưng sau cuộc li dị của ba mẹ, cả hai bỏ 
đi lễ. Thằng con trai lớn thắc mắc, và nói với tôi:” Sao 
có Chúa mà mình đau khổ, nhiều người đau khổ vậy 
mẹ? Con không tin có Chúa nữa.” 
 
Tôi không hiểu biết nhiều, nên chẳng thể giải thích cho 
con được, chỉ biết cầu nguyện mà thôi. 
 
Cách đây ba tháng, trong một lần đến văn phòng Cha 
Trương Bửu Diệp cầu nguyện, tôi có rủ cháu cùng đi. 
Lần ấy cháu có vô phòng cầu nguyện, nhưng không 
cầu xin gì, và cũng không đụng vào tượng Cha nữa. 
Tôi thấy vậy thì buồn lắm, ra ngoài bàn trực gặp anh 
Phan lê là Thiện nguyện viên của văn phòng, rồi tâm 
sự với anh. Anh Phan an ủi tôi:”Chị cứ tiếp tục cầu 
nguyện cho cháu đi, thế nào cũng có ngày cháu tin.” 
 
Một tuần sau đó tôi lại dẫn cháu trở lại văn phòng. Lần này cháu lên bàn thờ, đến tượng Cha và nắm vào bàn tay 
Cha. Lúc về, cháu nói với tôi:” Lạ quá, lúc con đụng vào tay Cha, con bỗng thấy một nguồn năng lượng nào đó chạy 
vào người con.” 
 
Mấy ngày sau mẹ con tôi về nhà thăm ba mẹ tôi. Khi gặp ông ngoại, tự nhiên cháu nói:”Ông ngoại ơi, bây giờ con 
tin có Chúa, con tin Cha Diệp.” Rồi cháu đi lễ trở lại như xưa. Nếu cháu đi lễ sáng mà bị trễ một chút, buổi chiều 
cháu đi lại vì cảm thấy chưa được trọn vẹn. Chưa hết, cháu cho biết từ ngày lên Cha Diệp về, cháu đọc lại Kinh 
Thánh, mỗi ngày 10 phút, giống như khi còn học trong trường đạo. 
 
 Qua câu chuyện trên, tôi biết Cha đã làm thay đổi suy nghĩ của con trai tôi. Chuyện vợ 

chồng tôi cũng đang có chiều hướng tốt đẹp do tôi kiên nhẫn cầu xin. Tám năm, dù là 
một quãng thời gian dài, nhưng có những chuyện mình phải cầu nguyện liên lỉ hàng 
chục năm trời. Vì thế, theo tôi nếu xin Cha chuyện gì cũng phải kiên nhẫn.  
 
Tôi biết Cha Trương Bửu Diệp khi người em gái giới thiệu tôi đến văn phòng Cha trên 
đường Euclid, thành phố Garden Grove. Lúc đó tôi không tin, và đả kích em gái vì nghĩ 
rằng vì sao có Chúa, không xin Chúa mà đi xin Cha Diệp làm gì! Nhưng lần đầu tiên vào 
nhà cầu nguyện, khi đụng vào tay Cha, tôi có cảm giác như có ai đó sờ vào tay của tôi 
vậy. Những lần sau tôi đến, khi cầu nguyện và xin Cha cho dấu chỉ, Cha đều cho hết. 
Lúc thì có cảm giác bị cắn ở vai, lúc ở chân, khi thì ngửi thấy mùi rau dấp cá.  
 
Bây giờ tôi rất tin tưởng nơi Cha, và hàng ngày đều lần hạt, cầu nguyện cho mọi người 
không chỉ trong gia đình tôi mà cho tất cả mọi người đang gặp khó khăn, đau yếu trên 
thế gian này. 
 
                                     Anh Phùng (Ghi theo lời kể nhân chứng) 
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Văn Phòng Cha Diệp Rộn Rịp Mùa Cuối Năm 
 
Nếu trong những ngày bình thường, văn phòng Cha Trương Bửu Diệp đã rất bận rộn để đón tiếp hàng trăm 
người đến thăm viếng và cầu nguyện với Cha mỗi ngày, thì vào dịp cuối năm, không khí tại văn phòng 
càng rộn ràng hơn, khi vừa đón tiếp khách, vừa chuẩn bị cho những buổi họp mặt cuối năm và đón mừng 
năm mới 2018.  
 
 

 

Như mọi năm, cứ sau Lễ Tạ Ơn, nhà cầu 
nguyện Cha lại được trang trí đẹp với cây 
Noel tươi, cùng với bộ đèn rực rỡ. 
 
Riêng dàn hoa chung quanh tượng Cha, 
trong đó có rất nhiều bình Poinsettia là 
do khách đến thăm dâng lên Cha trong 
mùa Giáng Sinh. 
 
Trong những ngày lễ Giáng Sinh, khách đến thăm Cha đông hơn thường nhật, nhất là khách ở các tiểu bang. Riêng 
ngày thứ Hai, 25 tháng 12, văn phòng Cha đón tiếp trên 200 khách. Sang ngày 26, khi văn phòng vừa mở cửa đã tiếp 
một ‘đại gia đình’ gồm gần 20 người. Đó là gia đình ông Phương Nguyễn đến từ Texas. Ông Phương cho biết gia đình 
ông có tổng cộng 16 người con.  
 

 

Khi hỏi ông có bao nhiêu người cháu, ông trả 
lời:”Đông lắm, tôi không nhớ nổi đâu!” 
 
Hiện nay, gia đình 9 người con của ông đang định 
cư tại Mỹ, sống ở các tiểu bang khác nhau, và gia 
đình 7 người con còn ở Việt Nam. Ông Phương nói 
gia đình ông đã biết về Cha Trương Bửu Diệp từ 
lâu khi còn ở Việt Nam, thường xuyên cầu nguyện 
với Cha và được Cha cầu bầu giúp rất nhiều. Vì có 
gia đình một người con sống ở California, nên gia 
đình ông biết chỗ văn phòng Cha Trương Bửu 
Diệp, và những lần có dịp họp mặt gia đình tại 
California, gia đình ông đều ghé thăm Cha. 
 

 

Chuẩn bị đón mừng năm mới 2018 
bằng Year-end Party vào tối 30 
tháng 12, các anh chị em TNV tất 
bật gói những phần quà cho trò 
chơi đổi quà. Đó là những món quà 
có giá trị và thiết thực để mọi người 
có thể sử dụng được trong ngày 
đầu năm với nhiều may mắn. 
 

Hình: TBDF 
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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: socialmedia@tbdf.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 4 THÁNG MỘT, 2018 
Vào lúc 6:45 tối sẽ có buổi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. 

và mừng Sinh Nhật Cha Trương Bửu Diệp lần thứ 121 (1/1/1897 – 1/1/2018) 
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 
và CD Ơn Cha Diệp miễn phí. 
 

GIỜ MỞ CỬA NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP 
 

  

 

Từ 9 giờ sáng 
đến 6 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 bíp) 
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