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Thư Chúc Tết Mậu Tuất 
 
 
 
 
 
Mừng Tết năm nay, Trương Bửu Diệp Foundation cầu xin Cha Diệp chúc phúc để chúng ta sớm có 
tin vui về Làng Cha Diệp – một mơ ước của những người yêu mến Cha về một ngôi làng đậmchất 
Việt Nam ngay trên đất Mỹ. Làng Cha Diệp - ngôi làng có lũy tre xanh tốt, có hàng dừa tươi mát, 
có cây đa bóng cả, có dòng suối hiền hòa, và đặc biệt, có ngôi đình thờ cúng tổ tiên và người Cha 
kính yêu Trương Bửu Diệp.  
 
Quý độc giả hãy cùng chúng tôi dâng lời nguyện đầu năm, xin Chúa Xuân ban phước lành đến cho 
mọi người, nhất là những ai đang trông cậy vào lời cầu bầu linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp, 
một năm an lành và hạnh phúc, yên vui và mạnh khỏe, bình an và thịnh vượng. Ước gì ngôi làng 
mang tên Cha sớm trở thành hiện thực để mỗi dịp xuân về, chúng ta sẽ ăn mừng Tết cổ truyền 
trong ngôi làng của người Việt Nam tại Hoa Kỳ. 
 

Ban Biên Tập báo Ơn Lành 
 
 

Người Việt khắp nơi đang chuẩn bị mừng Tết Nguyên Đán cổ truyền Việt Nam. 
Trong không khí rộn ràng mừng xuân Mậu Tuất, 

Trương Bửu Diệp Foundation k ính chúc quý độc giả một năm mới  
AN KHANG và THỊNH VƯỢNG. 

 

  

 

Chương trình  
CA NHẠC & ĐÓN GIAO THỪA 

 
MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 

 
Thân mời  

Anh chị em thiện nguyện 
và bạn hữu tham dự 

chương trình ca nhạc và 
đón Giao Thừa 
Tết Mậu Tuất  

Vào lúc 10g tối ngày thứ 
Năm, 15 tháng 2, 2018 

tại văn phòng TBDF: 
14231 Euclid St 

Suite E 105 
Garden Grove, CA 92843 

 

Chuẩn bị đốt pháo đón mừng năm mới. 
Hình chụp đêm 30 Tết Đinh Dậu. 
Hình: TBDF 

Page 1 of 12 
 



2 
 

  
Truong Buu Diep Foundation Monthly Newsletter                                                           Số 72 – FEBRUARY 2018 
 

Cha Diệp - Đấng Phù Trợ Cho Người Việt Làm Nails Tại Mỹ 
 
Ngành Nails- Một ngành thẩm mỹ không chỉ dành riêng cho phái đẹp, từ mấy chục năm qua đã trở thành 
một nghề chính cho rất đông người Việt Nam khi sang định cư tại Mỹ sau biến cố 1975. Một sự đổi đời không 
bao giờ dễ dàng, nhất là khởi điểm, nhưng rất nhiều những người trong ngành này đã tự tin, vượt qua mọi 
khó khăn để đi đến thành công, mặc dù giá phải trả cho sự thành công này không hề nhỏ. 
 
‘Người Khai Sinh’ ngành Nail cho người Việt Tại Mỹ Là Một Minh Tinh Điện Ảnh 
 
Những người Việt định cư tại Mỹ làm trong ngành nails hầu như ai cũng biết và coi bà Tippi Hedren, minh tinh điện ảnh 
Hollywood, vai chính trong lượt phim trinh thám của Alfred Hichcock “The Birds”, như là ‘Bà Mẹ đỡ đầu’ của người Việt 
làm nails tại Mỹ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hơn 40 năm trước, bà Hedren (hình bên) có dịp thăm viếng Hope Village tại thành 
phố Sacramento, California. Đây là một trong những nơi định cư đầu tiên của 
người Việt tị nạn sau biến cố năm 1975. Trước chuyến viếng thăm, bà Hedren 
hiểu rõ những khó khăn của người tị nạn gặp phải khi sinh sống tại vùng đất xa 
lạ, nên bà đã chuẩn bị một công việc gì đó để giúp những người phụ nữ tự mưu 
sinh như may vá, đánh máy... Khi bà gặp những người Việt tị nạn tại Hope Village, 
bà thấy họ rất ngưỡng mộ những móng tay được làm rất đẹp của bà nên bà chợt 
nghĩ đến nghề làm nails. “Người Việt lại khéo tay và cẩn thận nên sẽ phù hợp với 
nghề này.”, bà kể lại với phóng viên BBC. 
 
Lớp học thẩm mỹ đầu tiên do bà giới thiệu có 20 học viên Việt Nam để học cách 
làm móng tay. Nhiều người trong lớp này đã rất thành công khi ra hành nghề, 
không chỉ vì tay nghề giỏi mà giá cả còn rất phải chăng. Điều này thu hút nhiều 
người Việt tị nạn chuyển sang nghề nails và tạo ra một thay đổi rất lớn trong 
ngành này tại Mỹ. 
 
Ngày nay, ngành nails trên toàn Hoa Kỳ trị giá 8 tỉ mỹ kim, 51 phần trăm thợ 
nails tại Hoa Kỳ là người Việt.  
 
Source: www.takepart.com/article/2015/05/05/tippi-hedren-vietnamese-refugees-nail-industry. 
 

(Xem tiếp trang 3) 

Tuy nhiên, đàng sau sự thành công của những người Việt làm nghề Nails tại Mỹ là những hy sinh to lớn nhưng âm thầm, 
từ tinh thần đến thể chất, từ bản thân đến gia đình. Do phải làm việc nhiều giờ để mưu sinh nên những người thợ nail 
không có thời gian để quan tâm đến sức khỏe của bản thân, hạnh phúc gia đình, việc học hành của con cái, chưa kể đến 
những mối lo thường xuyên về công việc khó kiếm hơn, kinh doanh ngày càng cạnh tranh hơn, luật lệ ngặt nghèo hơn.  
 
Hàng ngày, văn phòng Cha Diệp tiếp xúc trực tiếp, hoặc qua thư từ, điện thoại, tin nhắn, email… về những chia sẻ, tâm 
sự của những người yêu mến Cha. Trong đó, nổi bật nhất là những tâm tư của người làm nghề nail. Từ chuyện chậm trễ, 
trục trặc trong việc mua bán, sang nhượng hay mở tiệm, hoặc khó khăn khi tìm thợ, tìm chỗ làm, tiệm vắng khách, khách 
làm khó, đến lo lắng về tác hại của hóa chất, hoặc rối trí vì kiểm tra, bấn loạn vì giấy tờ, thuế má…  chúng ta mới thấy  
sự hy sinh của người Việt làm nails lớn lao đến chừng nào. 
 
Tuy nhiên, cũng từ những lời tạ ơn ghi trong sổ Cảm Tạ, từ những lá thư tri ân Cha Diệp do những nhân chứng ơn lành 
về ngành nails gửi về ngày một nhiều hơn, chúng tôi rất cảm động và vui mừng khi thấy Cha Diệp trở thành chỗ dựa tinh 
thần cho những người làm nails, bất kể tuổi tác, tôn giáo. Chỉ riêng trong năm 2017, đã có 4,684 lời cảm tạ từ những 
người làm nail (số liệu tổng hợp từ sổ Cảm Tạ, email, điện thoại, text, online…).  
 
Cám ơn Bà Hedren, người dẫn dắt người Việt đi vào ngành nails. Tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp, chỗ dựa tinh thần cho 
nhiều người Việt làm nails tại Hoa Kỳ. 
 

Những học viên đầu tiên của lớp học thẩm mỹ về nails 
do bà Tippi Hedren giới thiệu. Hình: Takepart. 
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Cha Diệp - Đấng Phù Trợ Cho Thợ Nails Tại Mỹ (Tiếp theo) 
 
Dưới đây là một số câu chuyện của người Việt làm Nails về ơn lành Cha Diệp. 
 
 
Chị Đồng, Thị Lệ Hoa – Atlanta, Georgia: “Xin Cha hai ngày, tôi bán được tiệm” 
 
 

  
 
Chị Đồng, Thị Lệ Hoa. Hình: TBDF. 
 
 
 
 
 
Lúc còn tiệm, nhiều khi vắng khách tôi lại đọc kinh xin ơn với tôi tớ Chúa Cha Phanxico Trương Bửu Diệp ở mặt 
sau của tấm hình, rồi khấn với Cha. Ôi Trời ạ, chỉ trong vòng 5-10 phút sau thôi khách vô ào ào cho tôi làm.  
 
Vì Cha ban cho tôi ơn như ý một cách nhanh chóng như vậy, hôm nay tôi thực hiện lời hứa với Cha là bay sang 
California để tạ ơn và lam nhân chứng cho Cha. Tôi kể ơn lành Cha ban, để những ai chưa biết về Cha thì biết mà 
cầu xin, người chưa được ơn Cha hãy tin tưởng, cầu nguyện và để được Cha phù hộ. 
 
Lúc nãy bước vào nhà cầu nguyện gặp Cha, tôi run rẩy, và bật khóc vì sung sướng. Tôi nói với Cha: “Cha ơi, con 
còn nhiều chuyện lắm. Hôm nay được gặp Cha, xin Cha ban thêm ơn cho con, Cha nhé.” 
 
Tôi mới biết Cha chừng hai năm nay thôi. Khi đó tôi về Tắc Sậy thăm mộ Cha. Bạn tôi nhiều người không theo đạo 
Công giáo, tôi đều nói cho họ biết mà cầu nguyện với Cha.  
 
                                                            

(Tiếp theo trang 8 - 9) 
 
 
 

Tôi có tiệm nail. Một thời gian 
con tôi không giúp tôi nữa. Tôi 
buồn quá ôm hình Cha vào 
lòng mà khóc. Tôi nhắn voice 
mail qua văn phòng Cha Diệp 
ở California: “Cha ơi, con con 
không giúp con được nữa, mà 
một mình con thì không làm gì 
được cả. Cha cho con bán 
được tiệm càng sớm càng tốt.” 
Đó là vào giữa năm 2017. 
 
Tôi xin Cha 2 ngày thì bạn tôi 
gọi, hỏi có bán tiệm không, vì 
có người muốn mua. Tôi quyết 
định bán trong tích tắc. Nhận 
được phone của bạn tôi, tôi nổi 
gai ốc, nhủ thầm: “Cha ơi, vậy 
là Cha cho con bán được tiệm 
rồi. Con tạ ơn Cha.” 
 
Cha cho tôi đúng ý, mà còn 
hơn thế nữa, là người mua rất 
dễ, chỉ hỏi bán bao nhiêu, xong 
đặt cọc luôn mà không hỏi han 
gì cả. Trong vòng một tuần lễ 
là tôi hoàn tất chuyện bán 
tiệm.  
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N. H. CHON – SAN JOSE, CA. 
Cầu xin Cha ban cho con sức khỏe tốt, mắt trái của 
con mau hồi phục. Xin Cha che chở cho việc làm của 
con được lâu dài, tốt đẹp, và may mắn.  
 
N. NGUYEN – GAITHERSBURG, MD. 
Cầu xin Cha cho con và con rể của con được ơn chữa 
lành. Hai mẹ con con đều đang bệnh nặng, xin Cha 
thương. Con cũng xin Cha cho cháu con là O.N. được 
trường thuốc nhận sau 4 năm học biology. 
 
T. TRAN – HOUSTON, TX. 
Thưa Cha, vợ chồng con cưới nhau đã gần 4 năm mà 
chưa có baby. Xin Cha cho vợ chồng con được ơn 
như ý. 
 
PHIYEN – PFLUGERVILLE, TX. 
Cha ơi, D. của chúng con đang được chữa trị bệnh 
leukima, xin Cha cho D. không bị phản ứng vì chemo; 
xin cho các bác sĩ tìm được thuốc chữa cancer nhẹ 
nhàng  hơn, và những y tá làm tròn trách nhiệm của 
mình. Xin cho các cuộc phẫu thuật răng của M. được 
thành công. 
 
S. VU – SALEM, OR. 
Nguyện xin Cha cho con gái của con được bình an 
trong tâm hồn, chấm dứt cảnh sống trong sợ hãi do 
bị khủng bố tinh thần vì hết nay ra tòa, mai ra tòa. 
Xin Cha hoán cải cho R. biết yêu thương U., để hai 
mẹ con nó được sống gần nhau, không bị xa cách: 
mẹ ở Salem, con ở Arizona. 
 
T. HO – GAITHERSBURG, MD. 
Xin Cha cho con được mạnh khỏe, bình an trong tâm 
hồn cũng như thể xác, cho con dâu của con là M. 
được chuyển job về gần nhà. 
 
V. PHAM – ATLANTA, GA. 
Thưa Cha, em rể của con đang trong tình trạng nguy 
kịch, xin Cha thương cứu em con. Người em khác của 
con vừa trải qua cuộc giải phẫu tim, xin cho em sớm 
bình phục, ổn định tinh thần. Con nài van Cha. 
 
P. PHAN – HYATTSVILLE, MD. 
Xin Cha Bửu Diệp cầu bầu cùng Thiên Chúa cho con 
sớm khỏi chứng bệnh ruột già và hở van tim.  
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T. TRAN – CARY, NC. 
Thưa Cha Trương Bửu Diệp, con đang gặp khó khăn 
trong công việc. Cha ơi, con có một tiệm nails trong 
mall, mà bây giờ mall ‘chết’ rồi, họ dọn đi hết nửa mall 
rồi Cha ơi. Đã vậy, họ còn bắt con dời vào một góc mà 
không ai biết đến, để làm lại mall trong vòng 2 năm. 
Cha ơi, 2 năm đó cón kiếm đâu ra khách để làm mà 
trả tiền rent và trang trải cuộc sống đây. Con đã làm 
đơn khiếu nại để họ cho con đến địa điểm tốt hơn. Cha 
giúp con Cha nhé. Muôn đời con ghi nhớ ơn Cha. 
 
T.X. VO – WARNER ROBINS, GA. 
Xin Cha cho con được mạnh khỏe, bình an và thuận lợi 
trong công việc, xin cho tiệp Super Nails của con ngày 
nào cũng đông khách, cho mẹ con được mạnh khỏe, 
và con được mau chóng có baby.  
 
H. TRAN – GAINESVILLE, VA. 
Xin cho gia đình con luôn được bình an, con cái ngoan 
ngoãn, biết vâng lời, cho tiệm con làm được đông 
khách, thợ làm lâu dài, và mọi việc đều suông sẻ, cho 
vợ chồng con cái con được hòa thuận, bình an. 
 
T. NGUYEN – BATESVILLE, AR. 
Thưa Cha, con bị ho gần một tháng nay rồi mà chưa 
hết, xin Cha cho con bớt ho. Xin Cha cho tiệm nails của 
con có khách, và con bán được miếng đất và nhà ở 
Việt Nam được mau mắn. 
 
T. PHAM – LAKE CITY, FL. 
Cầu xin Cha cho tiệm nails của con ngày càng đông 
khách, thợ làm ăn lâu dài. Gia đình con mạnh khỏe, 
bình an, như ý. 
 
C. TRAN&J.NGUYEN – SPRING HILL, FL. 
Con khẩn cầu Cha cầu bầu cùng Chúa cho con bán 
được tiệm càng sớm càng tốt vì con không thể đảm 
trách được nữa. Xin Cha giúp gia đình con vượt qua 
khó khăn hiện nay. 
 
H. NGUYEN – LASALLE, IL. 
Xin Cha chữa lành bệnh cho con gái của con đang mắc 
phải bệnh bướu buồng trứng, cháu rất yếu. Xin cho 
con trai của con bỏ được rượu, chăm chỉ làm ăn, hết 
bị trầm cảm để mạnh mẽ vượt qua khó khăn và tiết 
kiệm để còn trả nợ. 
 

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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J. DOAN – SALT LAKE CITY, UT. 
Xin Cha giúp cho con khỏi chứng bệnh thấp khớp gối, 
cho con đi đứng được bình thường. 
 
D. LY – VIỆT NAM 
Thưa Cha Diệp, con là người ngoại đạo, đang ở Việt 
Nam. Mẹ con ở bên Mỹ, dạy con cách cầu nguyện với 
Cha. Xin Cha giúp con từ bỏ rượu bia, và cho con hết 
bị viêm da mãn tính. Con trông cậy vào sự linh tiêng 
của Cha. 
 
T. NGUYEN – LITITS, PA. 
Cha ơi, con đang lo quá, con xin Cha cầu bầu cùng 
Đấng Tối Cao cho con không phải giải phẫu cái cổ. Xin 
Cha cho tiệm nails của con có đông khách. 
 
M. TRAN – LAKE WOOD, WA. 
Cha Diệp ơi, giữa tháng 12, 2017 con phải cấp cứu vào 
nhà thương vì không đủ oxygen để thở. Nhờ bàn tay 
Cha cứu mà con thoát chết, nhưng giờ con chỉ còn một 
lá phổi thôi. Xin Cha thương tiếp tục cầu thay nguyện 
giúp mà ban cho con ơn chữa lành. 
 
T. NGUYEN – S. MARCOS, CA. 
Lạy Cha, con xin Cha cầu bầu lên Chúa và Mẹ Maria 
cho con được chữa lành căn bệnh hiểm nghèo về gan. 
Cầu xin ban ơn thêm sức cho tất cả gia đình con được 
bình an trong tay Chúa. 
 
T. LE – DALLAS, TX. 
Thưa Cha, vợ chồng con là T. và L. đều bị đau nhức 
tay chân và hai đầu gối. Chúng con đi mà cứ vấp té 
hoài Cha ơi. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa giúp con và 
chồng con hết đau đi Cha. Còn nữa, con gái của con là 
H. mới bị té nứt xương, cầu xin Cha cho cháu nhanh 
chóng liền da liền thịt, và bớt đau nhức. 
 
A.KHUAT – HOUSTON, TX. 
Cầu xin Cha cho bạn con là A.T.T, được tai qua nạn 
khỏi, không còn bệnh tật nữa và sớm về lại với con. 
 
P. TIEU – VIRGINIA BEACH, VA. 
Xin Cha ban cho gia đình con và những người thân yêu 
của chúng con được hạnh phúc, công việc làm ăn 
thuận lợi, may mắn. Xin cho con trai của chúng con là 
E.T.B. hết bệnh autism. 
 
 

XIN KHẤN 
 
H&T – EVERETT, WA. 
Kính xin Cha cho hai em của con sớm có được con đầu 
lòng. Xin cho vợ chồng con nhiều sức khỏe và bình an 
trong cuộc sống, và biết yêu thương nhau mãi mãi. 
 
H. NGUYEN & S.TRAN – GARDENA, CA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho chúng con được gặp 
thầy gặp thuốc để mau lành bệnh, bằng an trong tâm 
hồn, vui vẻ trong cuộc sống. 
 
H. DO – BEAVERTON, OR. 
Xin Cha cầu bầu lên Thiên Chúa và Mẹ Maria cứu chữa 
cháu Ni Ni và Mi Mi  sớm khỏi bệnh ‘thiểu năng tuần 
hoàn não’, và sớm trở thành những đứa trẻ bình 
thường. 
 
P. LY – ALPHARETTA, GA. 
Thưa Cha, con là người mẹ đau khổ vì con cái. Con cầu 
xin Cha Thánh Trương Bửu Diệp giúp cho con của con 
sau khi điều trị bệnh tâm thần vì uống rượu, nay đã về 
lại gia đình, sẽ bỏ được rượu hoàn toàn để gia đình 
hạn phúc. 
 
L. LE – MANCHESTER, CT. 
Xin Cha cho con trả hết được nợ nần của con và gia 
đình con. Mong Cha thương xót đến con, che chở cho 
gia đình con tránh khỏi những chuyện chẳng lành, và 
luôn được bình an. 
 
P.T.H.C. – SAN DIEGO, CA. 
Cha ơi, con khổ quá Cha ơi. Chồng con đã bỏ gia đình 
và đang ở với người khác, đòi bán nhà để chia tài sản. 
Con trai con ở chung, mới trở lại đạo, lập gia đình và 
cuộc sống mới vừa bắt đầu, mà nhận được cú sốc này 
quá lớn. Xin Cha thương mà giúp cho chồng con thay 
đổi ý định, để chúng con sớm vượt qua được cú sốc 
này. 
 
H.L. NGUYEN – VANCOUVER, WA. 
Lạy Cha, xin Cha thương ban ơn chữa lành căn bệnh 
sạn và bướu trong thận của con. Con cầu xin Cha ban 
cho chúng con sức khỏe và bình an. Lạy Cha xin Cha 
thương cho chồng con có việc làm mới, cho tất cả 
người thân trong gia đình con được an lành, hạnh phúc 
trong năm mới này. 
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H. DINH – CHICAGO, IL. 
Thưa Cha, con đã bớt bịnh và bình an, gia đình con 
được như ý. Muôn vàn cảm tạ ơn Cha. 
 
A.LAI – GLENDALE, CA. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho gia đình con được sống 
vui vẻ, bình an, và cháu ngoại con đã hoàn tất việc 
học ở USC năm 2017. 
 
VAN MAI – TRÀ VINH, VIỆT NAM 
Thưa Cha, cách đây 2 năm người ta chơi hụi mà 
không chịu đóng. Con nộp đơn ra tòa. Ngày 20 tháng 
12, 2017 con đã lên Facebook của Cha để nhờ Cha 
phù hộ cho con thắng kiện. Hôm nay ngày 4 tháng 1, 
2018, con xin báo với Cha tin mừng là con thắng kiện 
rồi Cha ơi. Cách đây 4 năm người ta nhờ con vay nợ 
dùm. Đến nay đã được 5 năm mà người ta không chịu 
trả nợ. Con chẳng biết làm sao. Sau khi con đến nhà 
thờ của Cha và con cầu xin thì Cha đã nhận lời. Con 
về nhà trong vòng 1 tuần lễ thì người ta đã trả cho 
con. Con viết những dòng chữ này để minh chứng 
rằng Cha đã đến và giúp con. Con xin đội ơn Cha.  
 
HONG BANH – HTB@HOTMAIL.COM 
Kính lạy Cha, gia đình con xin kính dâng lời cảm tạ 
Đức Cha Trương Bửu Diệp. Đức Cha đã ban nhiều ơn 
lành cho gia đình con trên mọi phương diện: Sức 
khỏe, công danh, sự nghiệp và Đức Cha đã dang rộng 
vòng tay che chở cho gia đình con vượt qua mọi tai 
ương, moi sự khó khăn, mang lại mọi sự bình an cho 
chúng con. Chúng con xin muôn vàn cảm tạ Đức Cha 
PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP. 
 
MARIA TERESA THANH TÂM NGUYỄN THANH 
LINH. 
Cha Diệp ơi, con cám ơn Cha đã cứu sống con. 
 
MARIA NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Con xin dâng lời tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, thánh cả Giuse 
đã nhậm lời con cầu xin qua sự cầu bầu của Cha 
Trương Bửu Diệp. Con xin chân thành tạ ơn Cha đã 
nhậm lời con cầu xin, đã cho ba của con thoát cơn 
nguy hiểm. 
 
L. NGUYEN – QUEBEC, CANADA 
Tạ ơn Chúa, cảm tạ Cha đã gìn giữ cuộc hôn phối của 
chúng con được 58 năm. 
 

 
 
D.T.M. LE – LA PUENTE, CA. 
Cha đã nhậm lời cầu xin của con lúc con gặp khó khăn, 
vô tình làm sai trong công việc, lúc đó tinh thần con 
cực kỳ lo lắng, bối rối, hoang mang. Con tạ ơn Cha. 
 
A.CHAU – BLUE ASH, OH. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con được 
bình an, mạnh khỏe trong những năm qua. 
 
L.M.LAM – SILVER SPRING, MD. 
Thưa Cha, con bị ung thư cổ họng, nhờ Cha cầu bầu 
nay con đã khỏi hẳn. Giờ con chỉ uống thuốc và được 
siêu âm mỗi năm. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
L. NGUYEN & Bé T.A. – GERMANTOWN, MD. 
Xin cảm tạ Cha luôn giúp chúng con khi chúng con 
cần đến. Riêng cháu bé T.A bắt đầu hiểu biết rồi Cha 
ơi. Hai bà cháu con luôn phó thác nơi Cha và xin Cha 
tiếp tục cầu bầu. hàng triệu lần chúng con đội ơn Cha.  
 
H.T.L. HO – WEST HILLS, CA. 
Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu lên Đấng Tối Cao cho 
chúng con, để chúng con nhận được những ơn lành 
sau đây: chồng con và con hết bệnh; các con và các 
cháu họi giỏi, khỏe mạnh. 
 
M.P. LY – BÀ RỊA VŨNG TÀU, VIỆT NAM 
Thưa Cha Thánh, con cám ơn Cha đã chữa lành bướu 
máu phía sau tai phải của con. Nay con đã lành bệnh. 
Con vô cùng cám ơn Cha. 
 
N. VU – SAN JOSE, CA. 
Gia đình chúng con xin cảm tạ Cha Phanxicô Trương 
Bửu Diệp đa cho gia đình và cứu giúp cho người bị tai 
nạn tỉnh dậy. Chúng con hết lòng cảm tạ Cha. Xin Cha 
giúp đỡ chúng con, để gia đình chúng con sống đạo 
và bình yên. 
 
B. TRAN – MONTEREY PARK, CA. 
Thưa Cha, tuy con là người ngoại đạo nhưng con biết 
những lời cầu nguyện với Cha đều được Cha chấp 
nhận và cứu giúp nên con đã được hoàn thành tâm 
nguyện. Con xin tạ ơn và ghi nhớ ơn Cha suốt đời. 
 
T. PHAN – SEMMES, AL. 
Xn muôn vàn cảm tạ Cha đã nghe lời con cầu nguyện, 
và đã ban phước lành cho con đạt sở nguyện. Đó là 
niềm vui lớn nhất trong đời con. 
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Xin  

CẢM TẠ 
 

 

CẢM TẠ 
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CHƯƠNG TRÌNH ‘NGHĨA TỬ NGHĨA TẬN’ 

Veronica 
TRẦN THỊ NỤ 
DOB: 1990 

DOD: 02/01/1988 
 

NGUYỄN VĂN LẦU 
DOB: 01/06/1927 
DOD: 02/02/1917 

 

Michel Pierre 
NGUYỄN VĂN QUÁ 

DOB: 05/19/1915 
DOD: 02/16/1969 

 

Anna 
TẠ THỊ LỊM 

DOB: 04/13/1896 
DOD: 02/25/1994 

 

Giuse 
BẾ LẠC 

DOB: 1909 
DOD: 02/01/1980 

 

Anna 
HOÀNG THỊ XUÂN 
DOB: 01/01/1927 
DOD: 02/02/2009 

 

Anphongso 
PHUNG MINH HUYNH 

DOB: 12/19/1953 
DOD: 02/07/2017 

 

Maria 
TRẦN HƯƠNG MAI 

DOB: 09/02/1956 
DOD: 02/13/2010 

 

Giuse 
PHẠM VĂN CẢNH 
DOB: 03/24/1905 
DOD: 02/03/1981 

 

Teresa Madelena 
HỒ THỊ LANG 

DOB: 05/24/1929 
DOD: 02/02/2015 

 

Maria 
THANH T BẠCH YẾN 

DOB: 10/30/1934 
DOD: 02/18/1915 

 

Alemondo 
VŨ ĐỨC THIỆU 

DOB: 1900 
DOD: 02/19/1962 

 

Teresa 
NGUYỄN THỊ NĂM 

DOB: 1912 
DOD: 02/21/2006 

 

NGUYEN LAN 
LIEN NGOC 
DOB: 1933 

DOD: 02/10/2012 
 

 Giuse 
PHẠM PHÚC 

DOB: 10/26/1929 
DOD: 02/25/2015 

 

Giuse 
VŨ VĂN BÌNH 

DOB: 09/20/1940 
DOD: 02/26/1971 

 

Phero 
BÊ VĂN QUÍ 
DOB: 1907 

DOD: 02/26/1993 
 

Anna 
NGUYỄN THỊ HỢP 

DOB: 1935 
DOD: 02/11/2002 

 

Giuse 
VÕ KIM 

DOB: 08/10/1951 
DOD: 02/13/2015 

 

Anna 
TRẦN THỊ THẾ 

DOB: 1935 
DOD: 02/13/2010 

 

Maria 
VŨ THỊ HOA 

DOB: 1925 
DOD: 02/28/2000 

 

Maria 
NGUYỄN THỊ KHA 

DOB: 1920 
DOD: 02/12/1905 

 

Rose 
LÊ THỊ ĐIỂN 

DOB: 1924 
DOD: 02/14/2014 

 

Phaolo 
LÊ VĂN CHUỘNG 

DOB: 1908 
DOD: 02/15/1984 

 

Giuse Dominico 
NGUYỄN VĂN PHƯỚC 

DOB: 11/05/1954 
DOD: 02/18/2017 

 

Maria Anna 
NGUYỄN THỊ HÁT 
DOB: 12/31/1933 
DOD: 02/04/2004 

 

DOAN HONG 
RAYNOLD 

DOB: 05/12/1951 
DOD: 02/12/2017 

 

Maria 
LÊ THỊ PHƯƠNG 
DOB: 09/15/1908 
DOD: 02/13/1985 

 

Anna 
TRẦN THỊ HUỆ 
DOB: 07/29/1922 
DOD: 02/15/2017 
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Cha Diệp - Đấng Phù Trợ Cho Thợ Nails Tại Mỹ (Tiếp theo) 
 
Bà Nguyễn, Kim Lâu – Atlanta, Georgia: Tiệm Ế, Cứ Kêu Cha Là ‘Khách Dập’ 
 
Cha Trương Bửu Diệp đã ban cho tôi nhiều ơn lành trong việc làm nails mà tôi không thể tưởng tượng được. 
 
Tôi làm nghề này được 16 năm rồi. Nhưng khó khăn nhất cho tôi là đầu năm 2016, chủ tiệm mới chèn ép tôi dữ lắm. 
Mặc dù trong tiệm có quy định rõ ràng, nhưng cứ đến tua của tôi thì chủ lại chặn, không cho tôi làm, vì thấy tô lớn tuổi, 
mà còn không biết lái xe nữa. Sau này tôi mới biết cô chủ ấy muốn đuổi tôi mà nhận người trẻ vào làm. Tôi bị đối xử 
không công bằng như vậy nhưng chẳng biết làm sao cả. Tôi kêu Cha Diệp và tâm sự với Cha. Trong ngày sinh nhật của 
tôi, tôi đã kêu khóc với Cha: “Cha ơi, nếu Cha cho con làm ở tiệm này thì xin Cha thay đổi tánh tình cho cô chủ tiệm mới, 
để đừng xử ép, bất công với con nhiều quá. Con là người kiếm tiền chính trong gia đình mà nếu bị chèn ép thế này làm 
sao sống, Cha ơi.” Tôi không dám xin Cha cho có chủ mới, vì tiệm đang ăn nên làm ra. 
 
Không hiểu sao, đúng ba tháng sau, chủ bán tiệm. Người chủ mới rất công bằng, không chèn ép, không xử bất công với 
tôi như chủ trước. Hôm nghe tin chủ bán tiệm, tôi mừng phát khóc. Mấy cô làm chung thắc mắc: “Ủa, sao chủ bán tiệm 
mà chị mừng?” Tôi giải thích:” Vì cô ấy không công bằng với tôi, nên tôi đã cầu cứu lên Cha Diệp đó mà. Giờ Cha cứu tôi 
rồi.” 
 
Trong công việc có những lúc gặp khó, tôi đều kêu xin Cha. Ví dụ có mấy lần tôi cắt thế nào mà khách bị chay máu nhiều 
lắm. Tôi sợ quá, chẳng biết làm sao, vội vã kêu Cha trong đầu:” Cha ơi, cứu con, máu chảy nhiều quá, Cha cứu không 
thì con bị kiện, chỉ có chết mà thôi.” Vừa khấn tôi vừa lấy bông gòn châm chỗ chảy máu. Máu cầm ngay lập tức! Không 
phải một lần như vậy.  
 
Nếu gặp khách khó khăn, tôi lại xin Cha để tôi làm tốt cho khách vui vẻ. Đi làm thì chia tua. Tôi cũng làm tua qua nhiều 
khách. Cứ người khách nào tôi thích, tôi lại cầu xin Cha để đến tua của tôi là trúng vào người khách đó, thì Cha cho đúng 
y như vậy. Những người khách ấy bây giờ là khách ruột của tôi luôn đó.  
 
 Trong tiệm nails tôi làm có 10 thợ người Việt Nam, 1 thợ người 

Đại Hàn, tôi chia sẻ cho mọi người câu chuyện của Cha ban 
cho tôi. Những ngày ế ẩm, có khi đến 2 giờ chiều mà vẫn 
chưa có người khách nào, chúng tôi đều đồng thanh kêu Cha: 
“Cha Diệp ơi, Cha dẫn khách đến cho tụi con làm, không có 
khách là tụi con đói đó.” Trời ơi, Cha linh thiêng quá, chỉ 
chùng nửa tiếng sau thôi, khách vô ầm ầm. Trong nghề nails 
của tụi tôi gọi là ‘khách dập’. Vui quá. 
 
Bây giờ trong tiệm nails của tôi tin Cha Diệp lắm. Chủ mới là 
người đạo Phật nhưng bây giờ tin Cha lắm. Cô ấy cũng thương 
tôi, cho tôi làm full-time, nên bây giờ ngày nào tôi cũng được 
làm hết. Tôi mừng lắm. 
 
Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation có gửi cho tôi những 
tấm hình của Cha diệp, tôi phân phát hết cho đồng nghiệp 
trong tiệm. Tôi còn gửi về Việt Nam để cho con cháu. Bên 
suôi gia và con cháu tôi ở Việt Nam cũng được ơn Cha nhiều 
lắm.  
 
Người đỡ đầu của tôi cho tôi tấm hình Cha Diệp, nói tôi cầu 
nguyện với Cha đi, Cha linh lắm. 
 
                                                       (Xem tiếp trang bên) 
 

 Bà Nguyễn Kim Lâu trong tiệm Nails tại Georgia. 
(Hình do nhân vật cung cấp). 
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Lê, Ngọc – Cincinnati, Ohio: “Tôi Đặt Tượng Cha Trong Tiệm Để Thờ” 
 
                                                                                                            

 
 
Trước đó, trong một chuyến đi thăm người dì ở Washington DC, tôi gặp trục trặc về phương tiện di chuyển. Vé máy bay 
đã được mua, nhưng chuyến đi tôi đi bằng đường bộ. Chuyến về hãng hàng không nói tôi không có vé. Tôi đã khóc ở 
sân bay, kêu tên Cha mà nhờ Cha cứu, vì không biết phải làm sao. Một lúc sau cháu tôi gọi phone nói: “Dì ơi ra lấy 
boarding pass đi, có vé cho dì rồi. Dì không phải trả tiền gì hết.” 
 
Đây là lần thứ hai tôi sang California dự ngày giỗ của Cha. Năm 2015 tôi qua có làm chứng cho Cha. Năm 2016 tôi 
không đi được thì tiếc lắm. Năm nay tôi đã lên kế hoạch, nhưng đến gần ngày đi thì trong tiệm nails của tôi có mấy 
việc làm cho tôi không được vui. Tôi lo lắng và buồn quá, lại kêu Cha, thì trước ngày bay mọi chuyện đều êm xuôi. Chưa 
hết, kế hoạch của tôi là qua Calif. Một mình vì không có ai rảnh mà đi cùng. Việc này cũng làm tôi lo lắng, vì đường xa 
tôi không rành. Tôi lại xin Cha. Thế là Cha sắp xếp thế nào mà có đến 4 người đi cùng tôi lần này. Tôi vui lăm 
 
Thật sự tôi biết rằng những chuyện nho nhỏ nếu kêu nài thì sẽ làm phiền Cha, nhưng không kêu Cha thì tôi biết kêu ai 
bây giờ? 
 
Tôi đặt hình Cha ngay trong tiệm để thờ, để gọi Cha mỗi khi gặp chuyện chẳng lành. Tôi tin Cha đã luôn bên tôi, che 
chở tôi giúp tôi vượt khó khăn trong tiệm nails của tôi vốn gặp nhiều khó khăn. Những ai chưa có niềm tin nơi Cha, tôi 
mong muốn họ sẽ sớm nhận được ơn lành như tôi bây giờ: tin tuyệt đối vào Cha, được ơn Cha và làm nhân chứng cho 
Cha như tôi vậy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thực hiện: John Nguyễn – Trần Ngọc – Anh Phùng - Đoan Trang 
Hình: TBDF 
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Cách đây hai tuần, trước khi bay sang California tham dự ngày giỗ 
của Cha do Trương Bửu Diệp Fouandtion tổ chức, trong tiệm tôi có 
người khách đang được thợ làm thì lăn đùng ra xỉu. Mặt cô ấy xanh 
lè, như người chết rồi. Tôi sợ quá, vì nếu có người chết trong tiệm 
thì rắc rối xảy ra. 
 
Tôi vội vàng đẩy cô ta ra bàn chỗ quầy tiếp tân, ngay bên cạnh có 
hình cha Diệp. Tôi nói trong lòng: “Cha ơi, Cha cứu cô ta giúp con. 
Cô ấy mà chết ở đây thì con cũng chết theo luôn, Cha ơi.” Chừng 
mấy phút sau mặt cô ta hồng trở lại và cô ấy tỉnh hẳn.  
 

 
Những ơn lành của người làm Nails được giới thiệu trên Chương trình TV Show Ơn Cha Diệp: 
 
Phương Trần - Garden Grove, CA: Mua được tiệm Nails tốt (Ơn Cha Diệp tập 8); Thái Mỹ - Garden Grove, CA: Đi 

làm nails ở New York, bị bệnh nhưng được ơn chữa lành (Ơn Cha Diệp Tập 17); Than Tran - Salt Lake City, UT: 

bán được tiệm Nails nhanh, như ý (Ơn Cha Diệp Tập 21); Hoàng Anh Đào (garden Grove, CA): Gặp may mắn trong 

công việc làm Nails (Ơn Cha Diệp tập 24); Sandy Dan Nguyễn – Westminster, CA: Thoát nạn khi đi làm (Ơn Cha 

Diệp tập 49); Dương Thái An – Anaheim, CA: Chủ tiệm, công việc làm ăn như ý (Ơn Cha Diệp Tập 52); Jenny 

Phạm Mỹ Xinh – Lansing, MI: Chủ tiệm, làm ăn phát đạt (Ơn Cha diệp tập 53); Minh Phương - Naples, FL: Lậy 

lại được tiệm tưởng như đã mất (Ơn Cha Diệp tập 133); Khanh Nguyễn – Springboro, OH: Bán được tiệm nhanh 

để trở lại trường học (Ơn Cha Diệp tập 141); Tammy Trần – Santa Ana, CA: Thi đậu để lấy được bằng nails (Ơn 

Cha Diệp tập 151); Hiền Trần - Westminster, CA: Thi đậu bằng nails (Ơn Cha Diệp tập 172). 
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TBDF chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất 
 
Khi quý độc giả cầm trên tay số báo này, thời khắc chuyển tiếp từ năm Đinh Dậu sang năm Mậu Tuất chỉ còn vài tuần. 
Hòa chung không khí Tết cổ truyền tưng bừng, rộn ràng khắp nơi trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, như mọi năm, 
văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) cũng đang chuẩn bị những hoạt động sắp tới. Ban văn nghệ lo chương 
trình ca hát mừng Xuân tối 30 Tết (15 tháng hai, 2018), Ban ẩm thực lên các món ăn cho Buổi cầu nguyện tháng 2, 
2018, chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét; mua pháo, cắm hoa, và chuẩn bị cho chương trình đêm Giao thừa, cũng như 
những ngày mùng Một, mùng Hai Tết Mậu Tuất, là những ngày bận rộn tiếp đón lượng khách đông đảo đến thăm và 
chúc tết Cha Diệp nhiều hơn ngày thường. 
 
Tuy bận rộn, và không ít mệt nhọc, nhưng mọi người trong văn phòng đều cố gắng hết sức mình với ước mong được 
duy trì mãi những dịp tết cổ truyền để bày tỏ lòng biết ơn đến ông bà tổ tiên. Mong Cha Diệp cũng sẽ luôn ở cùng và 
ban nhiều ơn lành hơn nữa trong năm mới Mậu Tuất cho mọi người, cho quý độc giả gần xa của báo Ơn Lành.  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

  
Chú thích hình: 
Hình 1-2: Gói bánh chưng, bánh tét. 
Hình 3-4: Đốt pháo và đón mừng Xuân mới trong đêm Giao thừa 
Hình 5-6: Dâng hương lên bàn thờ Tổ tiên. 
Hình 7-8: Cha linh hướng Đinh Ngọc Quế chúc phúc và lì xì cho mọi người. 

Hình: TBDF 

1 

2 

3 
 

4 

5 6 

7 

8 
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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 1 THÁNG BA, 2018 
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 
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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