
1 
 

Page 1 of 12 
 

 
In This Issue  
 
Photo Caption 

Photo Caption 
Photo Caption 

    

  
 
    

Số 73 
March, 2018 
Kính Biếu 

 

 

Do Truong Buu Diep Foundation ® thực hiện và phát hành  

Truong Buu Diep Foundation Monthly Newsletter                                                                   Số 73 – MARCH 2018 
 

 

 
*ƠN LÀNH: HỒ NGỌC DUNG 
(Oregon) – Trang 3 
*XIN KHẤN- CẢM TẠ TỪ XA 
(Trang 4-5-6) 
*NGHĨA TỬ NGHĨA TẬN – 
CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI 
MẤT TRONG THÁNG 3 (T. 7) 
*ƠN LÀNH: PHƯƠNG 
NGUYỄN – THANH TRẦN 
(Fresno, CA.) 
*TƯỜNG THUẬT VĂN NGHỆ 
(Trang 9-10) 
*THÔNG TIN CẦN THIẾT 
(Trang 11) 
 
 
Đặng Thị Kim Liên – Westminster, Colorado 
“Vừa Từ Văn Phòng Cha Diệp Về Tới Nhà, Con Tôi Nhận Được Tin Vui” 
 
Chiều chủ nhật, ngày 4 tháng Hai, 2018, Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp tiếp gia đình chị Đặng Thị Kim Liên 
đến từ Colorado. Chị cho biết, lần này mẹ con chị qua để vừa tạ ơn, vừa xin ơn tiếp. Làm nhân chứng cho Cha, 
chị Liên và hai cháu đã được mời vào studio để ghi hình cho cuộc chia sẻ ơn lành. 
 

 
Dù ai buôn bán gần xa 

Nhớ đến ngày giỗ tháng Ba thì về 
Dù ai bận rộn trăm bề 

Nhớ đến ngày giỗ lại về thăm Cha. 
 
TBDF sẽ tổ chức Giỗ Cha lần thứ 72 tại văn phòng vào Chủ Nhật ngày 
11 tháng 3, 2018. Chương trình như sau: 
 
* Ban ngày: Từ 10g đến 5g chiều: là tiệc giỗ Cha. 
Bất cứ lúc nào qúy vị cũng có thể ghé qua để cùng ăn giỗ Cha. 
 
* Buổi tối: Bắt đầu từ 7g sẽ có: 
  - Văn Khấn Giỗ Cha. 
  - Tóm tắt hoạt động trong năm 2017. 
  - Phát Bằng Tri Ân cho khách thăm Cha thường xuyên trong năm qua. 
  - Giới thiệu kế hoạch hoạt động cho năm 2018. 
  
Trân trọng kính mời Quí Ông Bà và anh chị em đến tham dự. 
 
 

Chị Liên kể: Tôi có ba đứa con, Theresa Nguyễn, Anna 
Nguyễn và Joseph Nguyễn. Đây là lần thứ hai mẹ con tôi 
có dịp sang thăm văn phòng Cha Trương Bửu Diệp ở 
California. Số là cháu thứ hai – Anna Nguyễn, đã học 
xong master, đi làm rồi, nhưng cháu muốn học để làm 
phụ tác bác sĩ nên đã apply để học PA. Trước khi mấy 
mẹ con sang California một tuần, cháu đã được phỏng 
vấn rồi, nhưng họ nói phải đến tháng Ba mới có kết quả, 
mà số người được nhận cũng ít lắm: 1,500 người nộp 
đơn mà chỉ nhận 30 người thôi. Chúng tôi đã cầu nguyện 
cho cháu được nhận để cháu được học và thực hiện ước 
mơ của mình.” 
 

(Tiếp trang 2) 

 

  

TRONG SỐ NÀY 
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“Vừa Từ Văn Phòng Cha Diệp Về Tới Nhà, Con Tôi Nhận Được Tin Vui” (Tiếp trang 1) 
 
Hai ngày sau khi chị Liên trở về Colorado, văn phòng Cha Diệp nhận được phone của chị báo tin, cháu Anna đã được gọi 
đi học. Chị kể qua phone trong nỗi xúc động tột cùng: Tối thứ hai, 9 giờ đêm mấy mẹ con mới về đến nhà. Đến trưa 
ngày hôm sau là thứ Ba, con gái tôi báo tin vui và nhắc tôi: Mẹ ơi, chúng ta phải tạ ơn Cha Diệp nữa rồi.” 
 
Trong buổi ghi hình ngày 4 tháng Hai, chị Liên kể về ơn lành mà con gái đầu của chị - Theresa Nguyễn nhận được. Chị 
cho biết, tháng 2-2017, Theresa bị gãy cả hai chân. Vì Theresa bị bệnh mềm xương bẩm sinh, nên chị rất lo cho ca mổ 
hôm đó. Dự định ca mổ kéo dài 8 tiếng, nhưng chỉ 6 tiếng là xong. Nhưng đến tháng 9-2017 Theresa lại phải mổ một lần 
nữa do một chân chưa lành. Chị Liên nói: 29 năm qua, cuộc đời Theresa trải qua rất nhiều lần lên bàn mổ, mà lần nào 
cháu cũng phải nằm viện 5-7 ngày. Nhưng lạ thay, lần đó tôi có cầu nguyện với Cha Diệp cho cháu. Mổ hôm trước, chiều 
hôm sau nhà thương cho xuất viện. Hai tuần sau đó cháu đi làm trở lại bình thường. Thật phi thường, chưa bao giờ cháu 
được như vậy.” 
  

 
 
Joseph Nguyễn (thứ nhất bên trái). Hình do gia đình cung cấp. 
 
Lúc đó, cô thợ trong tiệm nails đưa cho chị chuỗi tràng hạt cũng đem từ Tắc Sậy qua, nói chị cầu nguyện. Chị cầm 
chuỗi tràng hạt, đem vào phòng riêng và khấn Cha cầu bầu cho cháu út. 
 
Kết quả thật khó tin. Chị kể tiếp: Ngay trong ngày hôm đó, lúc 7 giờ tối, tôi đóng cửa tiệm ra về và nghe Joseph báo 
tin: “Mẹ ơi, con có việc làm rồi!” Thật không tưởng tượng nổi việc tôi xin lại được nhanh như vậy. Thế là đầu tháng 1-
2017 cháu đã đi làm. Đó là lý do vì sao trong chuyến đi này thiếu cháu, vì cháu không xin nghỉ được.” 
 
“Tôi biết Cha Diệp lâu rồi, nhưng những lần về Việt Nam tôi không có dịp đi Tắc Sậy. Nhưng chỉ sau khi coi cuốn DVD 
Paris By Night về lễ Giỗ Cha Diệp tại miền Nam California, tôi mới biết tới Trương Bửu Diệp Foundation.”, chị Liên nói.  
 
Chị Liên cho rằng những lúc chị có điều khó khăn, bức xúc không tâm sự được với ai, chị lại xin Cha thương xót, và phó 
thác cho Ngài, thì chị nhận được sự bình an.  
 
John Nguyễn  
 

Một ơn lành khác đến với con trai 
út của chị Liên, khiến chị rất tin 
tưởng vào sự cầu bầu linh thiêng 
của Cha Diệp. Chị kể, con trai út 
của chị là Joseph Nguyễn ra 
trường tháng 5, 2016, nhưng 
cháu chờ suốt nửa năm mà vẫn 
chưa có việc làm. Cháu cũng xin 
nhiều chỗ nhưng không có nơi 
nào nhận. Joseph rất buồn và lo 
lắng. Lần đó người em của chị có 
dịp về Việt Nam chơi, dự định 
xuống nhà thờ Cha Trương Bửu 
Diệp ở Tắc Sậy, Cà Mau hỏi chị 
muốn khấn gì với Cha Diệp 
không, chị liền gửi lời khấn cho 
Joseph có được việc làm.  
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Hà Ngọc Dung – Portland, Oregon 
“Cha Diệp Đã Cầu Bầu Cho Tôi Thoát Được Căn Bệnh Hiểm Nghèo” 
 

 
 
Chị Hà Ngọc Dung. Hình chụp tại TBDF studio. 
 
Quả thật như vậy, cứ khoảng gần 3 giờ chiều, trong lúc mê mê tỉnh tỉnh, tôi lại thấy có người đứng ở đầu giường, gọi 
tôi: “Dung, dậy đi con, dậy.” Thế là tôi bật dậy liền, rồi đi tắm rửa, tỉnh táo. Nhiều lần như vậy lắm, vì cứ hai tuần là tôi 
đi chemo một lần. Lúc đầu tôi nghe tiếng gọi cứ nghĩ là bạn bè đến, nên bật dậy vì sợ bạn bè đến mà không dậy thì 
không có ai đến chơi với mình nữa.  
 
Sau đợt điều trị bệnh, đến nay sức khỏe của tôi bình thường. Bác sỹ chữa trị cho tôi nói với tôi rằng nếu đang theo đạo 
nào, thì hãy đi tạ ơn đi, vì chỉ có Đấng Tối Cao mới làm được điều này. Tôi nghĩ đến Cha Trương Bửu Diệp đã cầu bầu 
cho tôi, để tôi thoát được căn bệnh hiểm nghèo. Tôi nghe trên các phương tiện truyền thông nói rằng Cha sẽ sớm được 
phong Thánh, tôi đã cầu nguyện cho Cha hàng đêm để điều đó sớm trở thành hiện thực. Tôi luôn nghĩ trong lòng, còn 
hơi thở là còn phải tạ ơn.  
 
Trên xe của tôi luôn có hình Cha Diệp. Cứ mỗi lần lên xe, tôi lại nói: “Cha ơi, đồng hành với con nhé!” Từ trước đến nay 
tôi gặp khá nhiều vụ va chạm xe cộ, thậm chí là tai nạn, nhưng tôi đều vô sự, không bị gì hết. Không ai bị tai nạn, không 
ai bị thiệt hại gì nặng nề, nhưng sau những lần bị tai nạn, cho đến nay tôi vẫn bình an vô sự thế này.  
 
Khởi nghiệp của tôi là hai bàn tay trắng và nợ nần. Tạ ơn chúa, đến nay tôi đã có một cơ sở để làm việc. Nhiều người 
cầu xin không được thì nản lòng. Tôi không thế, tôi liên lỉ cầu xin từng ngày, từng giờ. Mỗi sáng thức đậy tôi đều đọc 
kinh lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng danh, Kinh Xin Ơn Với Cha Diệp để tạ ơn Cha đã tiếp sức cho tôi có được một 
ngày mới. Còn hơi thở, là tôi đều tạ ơn. Như thế là diễm phúc lắm rồi. 
 
Ông xã tôi không có đức tin. Công việc của anh bị trì trệ, nhung anh không chịu cầu nguyện. Nhiều lần tôi khuyên anh: 
Nghe em đi, anh cứ nói thầm với Cha thôi, không cần nói lớn, Cha nghe được hết mà. Rồi anh nghe lời tôi, và quả nhiên 
công việc của anh ngày càng tốt lên. Tôi cười nói với anh: Thấy chưa, anh đừng nên lạc lòng. Nếu anh không tin, dù 
Ngài có đứng trước mặt, anh cũng không được gì đâu.  
 
Có nhiều điều mình cần, nhưng mình không nói được với ai, nên chẳng ai biết. Tuy nhiên, nếu mình nói với Cha, Cha sẽ 
biết và dẫn dắt mình đi con đường để tìm đến đúng những gì mình cần.  
 
Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

Tháng 10, 2011, bác sỹ phát hiện tôi bị ung 
thư tử cung. Tôi lên bàn mổ lần đầu, sau đó 
bác sỹ kiểm tra và cho biết tôi phải mổ lại 
lần nữa. Một tháng tôi phải chịu hai cuộc 
giải phẫu. 
 
Sau đó, tôi phải làm chemo và radiation. Bác sỹ 
nói chemo bình thường thôi, không có gì cả. 
Nhưng thực tế không phải như vậy. Khi vào 
thuốc, người tôi mệt lử, không thể thức dậy nổi. 
Mỗi lần chemo từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều. 
Làm xong bưng chén cháo ăn cũng không được. 
Tôi khấn với Cha Trương Bửu Diệp: “Cha ơi, đúng 
ba giờ Cha gọi con dậy nhe, để con đọc kinh Lòng 
Chúa Thương Xót, chứ Cha không gọi là con mê 
man luôn đó, không tỉnh được nữa đâu.”  
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H. NGUYEN – PHILADELPHIA, PA. 
Cha ơi con bị ung thư ngực, xin Cha thương cầu bầu 
cùng Đấng Tối Cao cho con thoát được căn bệnh 
này. 
 
T. NGUYEN – IRVINE, CA. 
Con xin Cha linh thiêng giúp con tuần tới vô thuốc 
được tốt đẹp như lần trước. Con cũng xin đỡ bị tê 
nhức chân tay do phản ứng phụ của thuốc gây ra. 
Tạ ơn Cha. 
 
H. TANG – SIOUX CITY, IA. 
Con xin Cha một điều, cho gia đình con được bằng 
an, hạnh phúc, mạnh khỏe. 
 
A.TRAN – DES MOINES, IA. 
Xin Cha cầu nguyện cùng với Chúa cho chồng con 
quay về cùng một đức tin với gia đình con; xin Cha 
cho em trai con được mau hết bệnh và gia đình con 
được bình an. 
 
N. TRAN – CHICAGO, IL. 
Cầu xin Cha phù hộ cho con trai của con là D.K.T. 
được nhận vào trường giỏi như ý nguyện, cho con 
gái con là L.T. quay trở về cuộc sống đạo đức, thánh 
thiện; cho con gái H.Y. được mọi sự bình an, may 
mắn có cơ hội quay lại trường, cho con trai N.M.T. 
mạnh khỏe và có công ăn việc làm tốt, phù hợp. 
 
H. PHAM – WEBB CITY, MO. 
Con xin Cha gìn giữ linh hồn và thể xác ba mẹ con 
con. Xin Cha phù hộ cho ba mẹ con con luôn mạnh 
khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Con xin 
phó dâng hai đứa con trai của con trong tay Cha, 
cho con trai lớn của con là Giuse N.K.Thanh đi làm 
gặp nhiều may mắn, cho con trai nhỏ của con là 
Giuse N.K.Tuan học tới nơi tới chốn, ra trường có 
công ăn việc làm tốt. 
 
C.B. TRAN – TRACY, CA. 
Xin Cha cầu cùng Chúa ban bình an cho tất cả mọi 
người trong gia đình con, và cho cả những người con 
quen biết, xin cho cô con gái của con sớm có baby, 
mạnh khỏe, khôn ngoan, cho con được ơn như ý, 
cho bà M. Griffth sớm lành bệnh. Con thành tâm cầu 
xin Cha. 
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M. MAI & T.PHAN – LAS VEGAS, NV. 
Xin Cha cầu nguyện cho con của con được sớm khỏi 
bệnh tự kỷ, và cho đứa con trai lớn của con được thân 
thiện với mọi người, cho gia đình con được bình an, 
hạnh phúc. 
 
T. NGUYEN – MURPHY, TX. 
Mấy hôm nay con bị đau đầu quá Cha ơi. Con nằm mà 
không thể nhắm mắt được tí nào. Xin Cha cho con có 
sức khỏe để còn đi làm. 
 
A.LE – STERLING HTS, MI. 
Xin Cha cho cháu con chịu đi học lại, và biết nghe lời 
cha mẹ; xin Cha ban cho con sự bình an và sức mạnh 
để vượt qua mọi khó khăn. 
 
L. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Gia đình con xin Cha Trương Bửu Diệp cầu nguyện cho 
chồng con thi quốc tịch đậu để bảo lãnh gia đình bên 
Việt Nam qua, và cho hai đứa con của con nhanh 
chóng được đoàn tụ với gia đình. 
 
T. TRAN – GAINESVILLE, VA. 
Thưa Cha, xin Cha ban cho gia đình con sự bằng yên, 
mạnh khỏe; cho con trai của con siêng năng đi nhà 
thờ, cho con gái con ngoan ngoãn, học hành tốt; và 
xin cho giấy tờ của chúng con sớm được giải quyết. 
 
H. DO – D’LVERVILLE, MS. 
Cha ơi, con còn đứa con gái lấy chồng đã 6, 7 năm nay 
rồi mà vẫn chưa có baby. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa 
ban cho nó một đứa con. Con tạ ơn Cha. 
 
H.M. MAC – MONTRÉAL, CANADA 
Cầu xin Cha ban cho gia đình con được hạnh phúc, cho 
con trai con bỏ hút sách, và giữ đạo cho nên. Xin cho 
cháu con được có đức tin vững vàng và được ơn nghĩa 
cùng Chúa. 
 
K. NGUYEN – LONG BEACH, CA. 
Thưa Cha, công ty của con mới được thành lập. Con 
cầu xin công ty có được hợp đồng franchise xuất nhập 
khẩu gia cầm, thịt được suôn sẻ và thành công. Xin 
Cha phù trợ cho con. 
 
K.L.NGUYEN – BROOKLYN, NY. 
Lạy Cha, xin Cha thương giúp con vượt qua sự khó 
khăn, xin đừng bỏ lời con van xin. Cha ơi. 
 

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

XIN KHẤN 
 

XIN KHẤN 
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XIN KHẤN 
 
L. NGUYEN – ST PAUL, MN. 
Xin Cha ban cho em con là Anton N.H.H. được khỏe 
mạnh lại sau khi bị tai biến; xin cho gia đình con bình 
an, mạnh khỏe, mọi chuyện làm ăn đều tốt đẹp. 
 
C. NGUYEN – UNION CITY, CA. 
Thưa Cha, Anna M.L., con của chúng con đã ở nhà 
thương hơn 3 tháng nay để điều dưỡng bệnh, nay sẽ 
trở về nhà ở với chúng con. Xin Cha cầu bầu cùng chúa 
và Mẹ Maria ban ơn lành cho Anna mau được hồi phục. 
 
B. NGUYEN – PIEDMONT, CA. 
Cầu xin Cha ban cho con ơn được bình an, không bị 
mất ngủ, xin cho anh chị em trong gia đình thương yêu 
nhau. Cha ơi, xin Cha dẫn đường chỉ lối cho các con 
của con quan tâm đến người mẹ này. Con cũng xin cho 
con gái của con mau lành bệnh, và mọi người trong 
gia đình được mạnh khỏe, có công ăn việc làm. 
 
C. DO – OKLAHOMA, OK. 
Xin Cha cầu cùng Chúa và Đức Mẹ ban sức khỏe cho 
mọi người trong gia đình con, cho chúng con được bình 
an, cho các em con sớm thích nghi với cuộc sống mới, 
may mắn và sớm có công ăn việc làm và nhanh chóng 
ổn định. 
 
N. NGUYEN – WARREN, MI. 
Con cầu xin Cha cho gia đình con được bình an, mạnh 
khỏe, cho J. học hành đến nơi đến chốn. Cha ơi, con 
bị đau đầu hoài thôi, xin Cha ban cho con ơn chữa 
lành. Con xin cho mẹ con được khỏe. 
 
D. DANG – RIVERSIDE, CA. 
Thưa Cha, con có hai đứa cháu. Một đứa năm nay 18 
tuổi bị stress nặng, lúc nào cũng chỉ nhớ chuyện không 
tốt trong quá khứ làm cháu tổn thương, nên ảnh 
hưởng đến việc học vấn và sinh hoạt hàng ngày. Cháu 
thứ hai 4 tuổi mà chưa biết nói. Bác sỹ chuyên môn 
bảo cháu mắc bệnh tự kỷ. Ba mẹ của hai cháu rất buồn 
khổ và lo lắng về hai đứa con gái. Chúng con chỉ biết 
trông cậy vào lời cầu bầu của Cha lên Chúa và Đức Mẹ, 
và chờ mong Cha mang tin lành đến cho chúng con. 
 
H. TRAN – GARLAND, TX. 
Xin Cha cho con sớm bán được căn nhà ở Nha Trang, 
Việt Nam, và một căn ở Dallas, TX. 
 

XIN KHẤN 
 
T. NGUYEN – SAN MARCOS, CA. 
Lạy Cha, con bị ung thư gan. Xin Cha cầu bầu lên Chúa 
cho con được ơn chữa lành, và cho tất cả mọi người 
trong gia đình con được bình an trong ơn Chúa. 
 
H. PHAN – MUNCIE, IN. 
Đầu năm mới, con cầu xin Cha  cho gia đình con được 
mạnh khỏe, các con học giỏi, biết vâng lời, gặp may 
mắn trong công việc làm ăn, vợ chồng hòa thuận, và 
con cũng xin cho em con gặp được người để lập gia 
đình. Xin Cha Trương Bửu Diệp soi sáng cho đại gia 
đình chúng con. 
 
H. PHAN – RIVERSIDE, CA. 
Xin Cha Diệp ban sự bình an cho gia đình con, xin Cha 
cho ba con thay đổi bản tánh, biết ăn năn những điều 
mình làm; cho hai đứa cháu con sáng suốt vượt qua 
được giai đoạn khó khăn hiện nay mà đừng suy nghĩ 
bậy bạ; cho một đứa cháu khác mau biết nói. 
 
H. PHAM – LEESBURG, VA. 
Cầu xin Cha cho chồng con có việc làm và cho mẹ con, 
anh chị con và các cháu được bình an, mạnh khỏe. 
 
L. LE – PHOENIX, AZ. 
Xin Cha cho bố mẹ con hết bệnh, cho anh chị em và 
các cháu của con mạnh khỏe, vợ chồng hạnh phúc, 
bình an. Đặc biệt, con xin cầu cho người em là LM. 
P.V.M. có kết quả khám bệnh được bình thường, khỏe 
mạnh. 
 
H. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Đứa con trai thứ hai của con đang thất nghiệp, xin Cha 
cho cháu có được công ăn việc làm mới như ý và bỏ 
được thuốc lá; cho con dâu của con biết giữ đạo cho 
trọn, xin cho con dâu út của con biết giữ đạo cho trọn, 
cho con trai út từ bỏ được cá độ và sớm trả hết được 
nợ, xin cho mắt của con được khỏi bệnh cườm nước. 
 
L. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Cầu xin Cha chữa cho vợ con khỏi bệnh trào ngược bao 
tử; xin giúp con của con học hành chăm chỉ, đạt được 
ý nguyện theo học tại UCSD sau này. 
 
N. LE – SEMINOLE, FL. 
Xin Cha cho gia đình con được như ý về căn nhà bên 
Việt Nam. 
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L. NGUYEN – ALPHARETTA, GA. 
Thưa Cha, cháu nội của con bị bướu máu. Con rất lo 
sợ nên đã gọi khấn xin Cha giúp cho cháu được chữa 
lành. Quả nhiên, nay cháu con sau phẫu thuật, và 
khi xét nghiệm lại thì hoàn toàn bình phục. Đó là nhờ 
ơn Cha ban cho. Con cám ơn Cha. 
 
H.L. NGUYEN – CHANTILLY, VA. 
Kính Cha, hôm trước chồng con, 80 tuổi, nhập viện 
vì chứng run tay, viêm phổi, tình trạng nguy hiểm, 
con đã cầu nguyện với Cha và nay chồng con đã có 
kết quả tốt đẹp. Con xin tạ ơn Cha. 
 
T. LE – OKLAHOMA, OK. 
Cảm ơn Cha đã giúp con vượt qua được bệnh tật và 
thoát khỏi car accidents. 
 
N. DIEU – EWA BEACH, HI. 
Cha ơi, bất cứ lúc nào con cần sự giúp đỡ của Cha 
và gọi Cha, thì Cha đều đến bên con. Con xin cảm tạ 
Cha. 
 
H. DINH – WEST VALLEY CITY, UT. 
Cha đã ban cho con rất nhiều ơn lành, và giữ cho 
tâm hồn con được bình an. Hôm nay L. và con bị 
đụng xe mà chúng con được bình an. Con xin cảm tạ 
Chúa, Mẹ Maria, và Cha Trương Bửu Diệp. 
 
K. TRAN – HOUSTON, TX. 
Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã cầu bầu cùng chúa 
cho chúng con qua được cơn nguy hiểm, và hết bị 
ho nhiều. 
 
L. TRAN – HOUSTON, TX. 
Những điều con cầu xin với Cha, con đều nhận được. 
Nay con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
L. NGUYEN – GERMANTOWN, MD. 
Thưa Cha, cháu T.A. của chúng con dần dần đã hiểu 
biết được những điều mọi người hỏi han; cháu ăn, 
ngủ, no, đói đều biết và ra dấu bằng cái đầu. Vậy là 
cháu có tiến bộ một chút rồi. Con xin Cha tiếp tục 
cầu bầu cho cháu. Xin cộng đoàn thêm lời cầu 
nguyện cho cháu tôi. 
 
K. PHAM – KENT, WA. 
Cha đã ban cho con có được việc làm, và giữ gìn gia 
đình con luôn bình an. Con thành thật cảm tạ ơn Cha. 
 

 
 
 
TRACHIE – PORTLAND, OR. 
Cám ơn Cha vì Cha đã soi sáng dẫn đường cho chúng 
con bằng tình yêu thương vô bờ bến để chu`ng con 
tìm được căn nhà mơ ước, và trong khả năng của 
chúng con. 
 
M. TANG – SIOUX CITY, IA. 
Con dâu của con khám bệnh đã có kết quả tốt, và 
được bình an. Con xin tạ ơn Cha. 
 
K. NGUYEN – WESTMINSTER, CO. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình 
con được rất nhiều ơn lành: cho các con của con có 
việc làm, cho các con được nhận vào hoc PA, cho 
phẫu thuật của con gái thành công, cho tiệm của con 
có thợ ổn định. 
 
D. NGUYEN – FOUNTAIN VALLEY, CA. 
Thưa Cha, con năm nay 83 tuổi, là người Phật giáo. 
Hôm 15 tháng 1, 2018 vợ chồng con cùng con gái và 
cháu ngoại đển văn phòng Cha Diệp để cầu nguyện 
cho con gái của con là M.L.N. được phẫu thuật an 
toàn vào ngày 16 tháng 1, 2018. Nhờ lời cầu bầu của 
Cha, ngày hôm sau, con gái con đã trải qua cuộc 
phẫu thuật thành công. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
T.H. CAO – PHOENIX, AZ. 
Con xin tạ ơn Cha Diệp đã cầu bầu và giữ gìn gia đình 
con trong thời gian qua, cho con trai M. của con hết 
bệnh, cho giấy tờ của chồng con mọi chuyện tốt đẹp, 
và cho gia đình con có việc làm ổn định. 
 
H. NGUYEN – WICHITA, KS. 
Thưa Cha, con đi khám ngực, bác sỹ khám xong 
không cho về mà kêu con chờ. Con rất lo lắng vì sợ 
có chuyện gì xảy ra, nên đã cầu nguyện với Cha. Lúc 
nào Cha cũng ở bên con. Một lúc sau họ kêu con vào 
và thông báo sức khỏe con bình thường Cha ơi con 
mừng lắm. Con xin tạ ơn Cha. 
 
N. NGUYEN – EVERETT, WA. 
Thưa Cha, khi con biết con dâu của con có thai, con 
đã đến đền thờ của Cha để tạ ơn và xin cho con con 
sanh nở mẹ tròn con vuông. Nay con của con đã sanh 
nở bình an mạnh khỏe. Con xin tạ ơn Cha. 
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CẢM TẠ 
 

 

CẢM TẠ 
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CHƯƠNG TRÌNH ‘NGHĨA TỬ NGHĨA TẬN’ 
XIN CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI MẤT TRONG THÁNG BA 

Phanxico xavie 
ĐẶNG MINH THỤNG 
DOB: 1937 
DOD: 03/03/1976 
 

 
PHÙNG LƯƠNG 

DOB: 01/01/1919 
DOD: 03/19/2004 
 

Martha 
NGUYỄN THỊ PHÉP 
DOB: 08/15/1923 
DOD: 03/26/2012 
 

Anthony 
LA QUÂN BÌNH 

DOB: 09/26/1987 
DOD: 03/01/1988 

Thomas 
NGUYỄN THANH BÌNH 
DOB: 1963 
DOD: 03/04/1980 
 

Giuse 
PHẠM V. THƯỢNG 
DOB: 04/27/1905 
DOD: 03/07/2011 
 

Maria 
HỒ THỊ NHÀN 

DOB: 1927 
DOD: 03/26/2005 
 
 

Phero 
NGUYỄN V. KHOAN 
DOB: 01/26/1917 
DOD: 03/29/2002 
 

Maria 
PHẠM THỊ NHUẦN 
DOB: 1937 
DOD: 03/30/2015 
 

Maria 
ĐINH LAN 

DOB: 10/27/1938 
DOD: 03/02/2007 
 

Marcel Bernard 
NGUYỄN NGỌC LONG 
DOB: 1942 
DOD: 03/28/2007 
 

Maria 
TRẦN THỊ ÁNH THU 
DOB: 07/09/1972 
DOD: 03/13/2015 
 

Phero 
TỐNG NHÂM 

DOB: 1922 
DOD: 03/14/2014 

 

Anna 
NGUYỄN THỊ TOÀN 
DOB: 12/10/1923 
DOD: 03/18/2010 
 

Cecilia 
MAI NGỌC BẢO ANH 
DOB: 10/07/1991 
DOD: 03/09/2001 
 

Anna 
NGUYỄN THỊ TỪ 
DOB: 1918 
DOD: 03/20/1999 
 

Phaolo 
LÊ VĂN HƯNG 

DOB: 11/25/1948 
DOD: 03/19/2014 
 

Gioan Kim 
NGUYỄN CHÍ HIẾU 
DOB: 1915 
DOD: 03/30/1993 
 

Anna 
NGUYỄN T. MẠNH 
DOB: 06/02/1927 
DOD: 03/02/2016 
 

Anton 
NGUYỄN VỌNG 

DOB: 09/24/1924 
DOD: 03/08/2012 
 

Alizabeth 
NGUYỄN THỊ KINH 
DOB: 05/05/1905 
DOD: 03/24/2004 
 
 

Anna 
NGUYỄN MỘNG QUỲNH 
DOB: 10/20/1957 
DOD: 03/23/2017 
 

Phaolo 
DESANGES ERIC 
DOB: 08/21/1967 
DOD: 03/01/2016 
 

Đa Minh 
HOÀNG VĂN HÒE 

DOB: 1936 
DOD: 03/16/1997 
 

Agatha 
NGUYỄN THỊ THƯỢC 
DOB: 1920 
DOD: 03/31/2016 
 

Anna 
NGUYỄN THỊ CHAY 
DOB: 1950 
DOD: 03/1961 
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Nguyễn, Thanh Phương & Trần, Thanh – Fresno, CA. 
“Chỉ Có Cha Mới Cứu Con Được Mà Thôi.” 
 

 
 
Vừa đi ra tới cửa, cô y tá kêu trở lại. Bác sĩ nói: “Good news! Tôi sẽ cho bà uống thuốc mà không cần vô nhà thương.” 
Ông ấy cho tôi 8 viên, mỗi ngày uống một viên. Tôi uống được 3-4 ngày thì thấy khỏe như người bình thường. Tôi khỏe 
cho đến hôm nay luôn.  
 
Năm 2016, chúng tôi có người bạn hàng xóm. Mới đây bố của anh ta, hơn 80 tuổi, đang ở Louisiana, bị bệnh nặng lắm. 
Bác sĩ kêu gọi con cháu ở California qua để lo hậu sự. Cậu ấy qua đó, tôi gọi hỏi thăm thì được biết nhà thương đã chê 
rồi nên muốn rút ống thở dưỡng khí cho ông để ông ra đi. Nghe vậy, vợ chồng tôi lái xe xuống văn phòng Cha Diệp để 
nhờ Cha cầu bầu cùng Chúa chữa lành cho ông cụ. Tối thứ sáu, nhà thương quyết định rút ống thở cho ông. Nhưng khi 
rút ống, ông vẫn tự thở bình thường được. Qua đến ngày thừ bảy ông khỏe ra. Và ông khỏe cho đến bây giờ, một năm 
rưỡi rồi. 
 
Hơn một tháng nay, lỗ tai bên phải của tôi tự nhiên to ra như trái bóng, không còn thấy vành tai đâu nữa. Tôi vẫn ăn, 
ngủ bình thường nên không để ý. Nhưng sau đó tôi thấy có vẻ như bất bình thường nên định lấy hẹn đi gặp bác sĩ. Thấy 
vậy, bà xã tôi khuyên hãy thử cầu nguyện với Cha Diệp xem sao. À, đúng rồi. Nhà tôi luôn có nước lộc của Cha xin từ 
văn phòng Cha Diệp về, sao mình không nhớ ra nhỉ. Tôi bèn lấy một chai uống, xong vừa cầu nguyện vừa thoa lên lỗ tai 
bị sưng to. Tôi làm như vậy buổi tối, thì sáng ngày hôm sau lỗ tai tôi xẹp đi một nửa. Tôi làm tiếp 2-3 đêm thì lỗ tai tôi 
xẹp hẳn. Chuyện này làm cho tôi giật mình. 
 
Tôi lái truck đi xuyên bang. Cách đây ba tháng, một lần lái truck lên đèo 5, xe tôi lên không nổi, tôi liền nói với Cha: Cha 
ơi, xe con chở hàng mà yếu quá, con lên không nổi, chỉ có Cha mới cứu con được mà thôi. Nếu Cha thấy có gì trục trặc 
ở xe con, Cha nhắc con với.” Rồi tôi cũng kéo được chiếc truck qua đèo, xong tạt vào bên đường để check trước khi đổ 
đèo. Lúc đó tôi vẫn chưa biết xe của tôi bị gì. Khi tôi ngồi một lúc, bỗng nhớ đến một lần cách đây hơn 10 năm, tôi đi 
cùng xe với một anh bạn cũng bị y như vậy. Tôi check, và quả thật xe tôi bị như thế. Biết ‘bệnh’ nên tôi trị, đợt đó tôi 
qua Dallas, Texas giao hàng rồi trở về nhà an toàn.  
 
Qua DVD Thúy Nga Paris By Night về lễ Giỗ Cha Diệp lần thứ 70, tôi biết địa chỉ của Trương Bửu Diệp Foundation nên 
mới tìm đến.  
 
Qua câu chuyện ơn lành của vợ chồng tôi, tôi biết rằng Cha rất linh thiêng. Tôi khuyên mọi người hãy cầu nguyện với 
Cha, nhưng phải kiên nhẫn, đừng nản lòng.  
 
Hương Phạm (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

Năm 2016 tôi bị bệnh phổi có nước. Tôi hay bị mệt, 
leo cầu thang chừng vài bậc là phải ngồi thở vì 
không đi nổi. Người tôi ốm nhom. Tôi thường xuyên 
phải vào nhà thương để lấy nước trong phổi ra. Lúc 
nằm trong nhà thương tôi xem chương trình ca 
nhạc giỗ Cha do Trương Bửu Diệp và Trung tâm 
Thúy Nga thực hiện. Chương trình có nhiều người 
chia sẻ ơn lành hay quá, nên tôi đã cầu nguyện với 
Cha từ đó, xin Cha cầu bầu cho tôi được lành bệnh. 
 
Mỗi lần cầu nguyện tôi lại thấy bóng dáng của Cha 
ngay trước mặt, không phải trong giấc mơ. Một thời 
gian sau, bác sĩ nói tôi hết bệnh. Mấy tháng sau, 
bệnh tôi tái phát. Khi gặp bác sĩ, ông ấy yêu cầu 
một tuần sau tôi lại phải nhập viện. Tôi sợ quá, lại 
tiếp tục kêu Cha. 
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TƯỜNG THUẬT VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN VÀ ĐÓN TẾT TẠI TBDF 
 
Mỗi năm một lần, anh chị em thiện nguyện 
và bạn hữu của Trương Bửu Diệp 
Foundation lại tụ họp nhau để cùng đón 
chào Tết Nguyên Đán bày tỏ lòng tri ân 
đến các bậc Tiên Nhân, ông bà tổ tiên.  
 
Đúng 10 giờ tối ngày 30 tết (15/2/2018), 
chương trình văn nghệ tại TBDF bắt đầu 
với phần giới thiệu của MC Linh Nguyễn: 
“…hôm nay chúng ta cùng nhau mừng 
Xuân với những bài hát Xuân muôn thuở 
mà ai cũng biết và yêu thích, vì nó mang 
lại cho chúng ta hơi thở của mùa Xuân...”. 
Bài hợp ca “Đón Xuân” vui tươi rộn rã của 
nhạc sĩ Văn Phụng được ban hợp ca TBDF 
mở đầu chương trình.   
 
Tiếp theo là những bài hát Xuân gợi nhớ Tết quê hương như “Nếu Xuân Này Vắng 
Anh”, “Gác Nhỏ Đêm Xuân”, Hỏi Nàng Xuân” qua tiếng hát ngọt ngào của Hoài 
Phương. Giọng ca trầm ấm và truyền cảm của Trần Ngọc với các bài hát Anh cho em 
mùa xuân, Câu Chuyện Đầu Năm, Xuân này con không về.   
 

Một bài hát trữ tình của nhạc sĩ Anh Việt Thu 
là bài “Mùa Xuân Đó Có Em” được trình bày 
qua tiếng hát của Thái Huynh. Anh cho biết lý 
do anh chọn bài này là vì nó phù hợp với hoàn 
cảnh của anh Dũng Nguyễn, là người đang ở 
trong trại cải huấn Norco, California. Ngày 24 
tháng 1, 2018 anh Dũng gửi thư về cho TBDF 
cho biết anh được một bạn tù giới thiệu về 
Cha Trương Bửu Diệp. Anh liền viết thư cho 
Hội để nhờ cầu nguyện cho người bạn gái và 
hai đứa con mà anh vô cùng yêu quý đã mất 
liên lạc hơn nửa năm qua mà không biết lý do 
tại sao. Hội đã trả lời thư và hứa cầu chuyện 
chung với anh để sớm có tin tức từ gia đình. 
Thật bất ngờ, ngày 8 tháng 2, 2018, tức là chỉ 
2 tuần sau, Hội lại nhận được bức thư của 
anh. Trong thư anh rất vui mừng vì trong một 
ngày anh nhận được hai tin vui: một là thư 
của Hội. Hai là, người ban gái yêu quý của 
anh đã gọi phone cho anh. Đúng vào dịp xuân 
về.   
 
Một tiết mục mà nhiều người khen ngơi, đó là 
song ca “Đám Cưới Đầu Xuân” của Hoài 
Phương và Daniel Phùng. Bài hát được hai vợ 
chồng trình bày thật mượt mà và tình cảm 
làm sống lại bao kỷ niệm mùa xuân. 
 
Kết thúc chương trình là phần góp vui của 
Phan Lê và Tony Phạm qua tấu hài “Chúc 
Xuân” đem lại những nụ cười sảng khoái, vui 
tươi trong đêm giao thừa. 
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Ban Hợp Ca TBDF 

Trần Ngọc 
Thái Huynh 

Hoài Phương & Daniel Phùng Phan Lê & Tony Phạm 
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Sau phần văn nghệ, mọi người cùng ăn nhẹ để chuẩn bị đốt pháo đón giao thừa, dâng hương tổ tiên và nhận lộc đầu năm. 

 
Chương trình văn nghệ mừng Xuân và đón giao thừa 
kết thúc vào lúc 2 giờ sáng Mùng Một Tết. Mọi người ra 
về trong không khí hân hoan, đặc biệt là khách từ xa 
như Kansas, Maryland, và từ Vancouver, Canada. 
 

 
 
Ngày mùng 1 Tết (ngày 16 tháng hai, 2018), văn phòng TBDF đã tiếp đón hơn 300 khách đến thăm và cầu nguyện với Cha Diệp. 
Văn phòng Cha vào ngày đầu Xuân đẹp rực rỡ kiến các gia đình đều muốn chụp hình lưu niệm.  
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Dâng Hương Tổ Tiên 

Chuẩn bị đốt pháo Giao Thừa 

Lộc Đầu Năm 

Khách Thăm Viếng Mùng Một Tết 

Tiệc nhẹ đêm Giao Thừa 

Khách Thăm Viếng Mùng Một Tết 
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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 5 THÁNG TƯ, 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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