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VỀ VIỆC PHONG THÁNH CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP 

 
Trong dịp Giỗ Cha Trương Bửu Diệp lần thứ 72 vào tháng Ba vừa qua, đã có nhiều 
bà con cô bác hỏi thăm Hội về tiến trình Phong Thánh của Cha. Thay mặt cho BĐH 
Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF), chúng tôi xin phúc đáp như sau: 

Tiến trình Phong Thánh cho Cha Trương Bửu Diệp, theo quy định của Tòa Thánh 
Vatican, là phải do Giáo Phận Cần Thơ, và Giám Mục Địa Phận phụ trách. Đức Giám 
Mục sẽ bổ nhiệm Ủy Ban Phong Thánh để tiến hành các thủ tục theo quy định của 
Tòa Thánh. 

Hội TBDF là tổ chức Phi Lợi Nhuận (Non-Profit) do những người yêu mến và thọ ơn 
Cha thành lập, hoạt động độc lập theo luật pháp Hoa Kỳ, với mục tiêu là vinh danh 
Cha Trương Bửu Diệp. Vì thế, ngày 30 tháng 12 năm 2016, theo hướng dẫn của Cha 
Linh Hướng Phêrô Đinh Ngọc Quế, Hội đã gửi thông báo chính thức bằng email và 
bưu điện đến văn phòng Giáo Phận Cần Thơ, và Ủy Ban Phong Thánh, xin tình 
nguyện đóng góp toàn bộ chi phí của tiến trình Phong Thánh Cha Trương Bửu Diệp, 
với mong ước được góp phần nhỏ bé trong công việc chung của Giáo Hội Công Giáo 
Việt Nam.  

Hiện nay, Hội TBDF với gần 10 ngàn thành viên, hơn 500 nhân chứng ơn lành, 
nguyện toàn tâm toàn ý sẵn sàng dành mọi nguồn tài, lực của mình để góp phần 
vào tiến trình phong Thánh Cha Diệp, theo đúng quy định của giáo luật và pháp luật. 
Rất tiếc là cho đến nay, Hội vẫn chưa có tin tức phản hồi từ các nơi có trách nhiệm. 

Trong tâm tình của những người con yêu mến và chịu ơn Cha Trương Bửu Diệp, Hội 
chỉ biết cầu nguyện và tiếp tục thực hiện công việc của mình là đem Cha Diệp đến 
cho mọi người, để vinh danh vị Linh Mục đã là Đấng Thánh trong lòng mọi người. 

Ban Điều Hành Trương Bửu Diệp Foundation®  
 

   

     

 Vợ chồng tôi có hai đứa con gái: Celine Phạm, 16 tuổi và Alina Phạm, 
8 tuổi. Cả hai cháu đều nhờ ơn Cha Trương Bửu Diệp mà được như 
ngày hôm nay. 
 
Lúc tôi lập gia đình rồi chờ mãi mà chưa có con, một chị bạn thấy vậy liền tặng 
tôi tấm hình Cha Trương Bửu Diệp, và khuyên nên cầu nguyện với Cha. Thật 
ra tôi cũng từng nghe mẹ tôi nói về Cha Diệp là bà đã được ơn Cha, nhưng tôi 
không để ý lắm. 
 
Vì mong con, tôi vẫn gửi tên hai vợ chồng về nhà thờ Tắc Sậy xin với Cha 
Trương Bửu Diệp. Hai tháng sau, tôi mang thai Celine.  (Xem tiếp trang 2) 
 
Hình bên: Gia đình chị Trang Đỗ trong dịp đến thăm và cầu nguyện với Cha Trương Bửu 
Diệp hồi tháng 4, 2018. Hình: TBDF 
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“Ước Mơ Của Tôi Đã Thành Hiện Thực”(tiếp trang 1) 

Năm 2010, tôi mang thai cháu thứ hai, Alina. Khi thai nhi được ba tháng, tôi đi khám định kỳ, bác sỹ thông báo một 
tin khiến tôi suy sụp: Thai nhi có dấu hiệu bị down. Tôi rất đau buồn, nhưng vẫn cứ nuôi hy vọng. Mang thai tháng thứ 
tư, tôi còn bị trượt chân té, và bị xuất huyết, phải đi cấp cứu. 
 
Thời gian đó, bác sỹ cứ hỏi hoài, là tôi có muốn phá thai không. Lần nào tôi cũng cương quyết:” Không! Vì tôi là người 
Công giáo, tôi không thể làm điều ấy.” 
 
Tuy vậy, tôi cũng rất lo sợ, nên liên tục cầu nguyện với Cha mỗi ngày. Một đêm, tôi nằm mơ thấy Cha Diệp. Ngài mặc 
áo dòng màu đen, đứng ở ngay chân giường tôi nằm. Gặp Cha tôi mừng quá, liền thốt lên: “Cha ơi, con của con bị như 
vậy đó, Cha cứu con con với.” Rồi tôi nghe tiếng Cha trả lời: “Cha biết rồi!” Tôi bật dậy, đổ mồ hôi đầm đìa.  
 
Những lần đi khám thai kế tiếp, các kỹ thuật viên làm siêu âm cho tôi đều… ‘bó tay’, vì họ không thể đo, hay theo dõi 
nhịp tim của thai nhi. Họ nói “Your baby is too busy”. Họ thắc mắc: thai nhi dự đoán bị down thì sẽ rất yếu, không hiểu 
sao thai nhi này lúc nào cũng bận rộn quá chừng.  
 
Đúng ngày, đúng giờ, con tôi ra đời. Sinh nhật cháu là ngày 10 tháng 
10 năm 2010. Cháu bé hoàn toàn bình thường, mạnh khỏe, nặng hơn 
6 pounds. Chúng tôi đặt tên bé là Alina Phạm. Năm nay Alina đã học 
lớp Hai, rất thông minh và học giỏi. 
 
Alina chính là con của Cha Diệp. Tôi xin tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Cha.  
 
Tôi xem chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ mỗi ngày, nên biết có văn phòng 
Trương Bửu Diệp Foundation ở miền Nam California, nơi được nhiều 
người biết đến về sự hiện diện của Cha Diệp rất linh thiêng trong nhà 
cầu nguyện. Chị của tôi liên lạc thường xuyên với Trương Bửu Diệp 
Foundation. 
 
Thỉnh thoảng tôi bị đau, chị lại share cho tôi ít nước mà văn phòng 
Trương Bửu Diệp Foundation gửi cho chị. Một lần tôi bị đau bụng, đau 
dữ dội lắm, bèn lấy nước phép Cha Diệp ra uống một chút. Vừa uống 
vừa cầu nguyện. Vậy mà hôm sau sức khỏe của tôi bình thường như 
chưa từng bị gì. 
 
Tôi ấp ủ niềm mong ước một ngày nào đó có dịp sang California để đến 
văn phòng Cha. Niềm mơ ước của tôi hôm nay đã thành hiện thực. 
 
 
LTS: Trong cuộc chia sẻ ơn lành này, chi Trang Đỗ còn kể về ơn 
lành Cha Diệp đã ban cho chồng một khách của chị là người 
Mỹ. Trong cơn ‘thập tử nhất sinh’, ông đã được chị Trang Đỗ 
đưa cho chai nước ‘Lộc của Cha’ được Văn phòng Cha Diệp gửi 
tặng cho chị. Thật diệu kỳ, ông đã được cứu sống. 
 
Nhân dịp sang văn phòng Cha, chị Trang Đỗ đã ghi danh làm 
thẻ thăm viếng để nếu có việc gì cần, chị sẽ gọi phone sang văn 
phòng để được nhận nước và các thông tin cần thiết. Chị cũng 
đem nhiều hình ảnh của Cha về để giới thiệu với người thân, 
bạn bè và khách hàng của chị tại Connecticut. 

 
 

 Trang Đỗ, Connecticut  

 

Mẹ tôi bị bướu cổ, cái bướu rất to, 
nhìn cũng thấy ngay. 

Bác sỹ ở Việt Nam yêu cầu mổ. Sắp 
tới ngày mổ thì gia đình tôi nhận 
được giấy báo đi Mỹ, nên anh tôi gọi 
về nói đừng mổ ở Việt Nam, mà sang 
Mỹ rồi khám lại. Lúc đó, mẹ tôi từ Bà 
Rịa – Vũng Tầu thuê xe đi Tắc Sậy. 
Mẹ tôi nói bà cứ sờ vào mộ Cha rồi 
vuốt lên cục bướu. 

Sang Mỹ, anh tôi đưa bà đi khám, 
chụp hình rất kỹ, nhưng chẳng thấy 
cục bướu đâu nữa. Mẹ tôi tin là bà 
đã được Cha Diệp cứu. 
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Brenda Đỗ - Midway city, CA. 

“Tôi Xin Cho Tôi, Xin Cho Con Trai, Cha Đều Nhậm Lời” 
 

Tôi bị tiểu đường, cao máu, cao 
mỡ, nhưng bác sỹ gia đình nói chỉ 
ở mức ngưỡng của bệnh, chứ chưa 
phải uống thuốc gì cả. Tháng 4, 
2017, tôi bị stroke, nặng lắm! Sau 
khi mổ, tôi không nhận ra ai. Má tôi 
vô thăm, tôi còn hỏi ‘Má nào? Má 
ai?” 
 
Tôi phải nằm ở UCI hơn một tháng. 
Vậy mà lúc nào tỉnh, tôi lại cầu cầu 
nguyện với Cha Trương Bửu Diệp, 
xin Cha cho tôi mau bình phục. Gia 
đình tôi là người Phật giáo, nhưng 
chúng tôi rất tin nơi Cha.  
 
Ngày nọ, có một chị là thiện 
nguyện viên đến thăm tôi. Tôi thấy 
cùng đi với chị còn có Cha Diệp. 
Cha mặc áo màu đen cổ cao, tay 
cầm theo một quyển sách màu 
vàng. Cha chỉ đứng ở chỗ giường 
của tôi, không nói gì cả. 
 
Sau lần viếng thăm đó, sức khỏe tôi hồi phục nhanh chóng, nên khoảng 2 tuần sau tôi được xuất viện.  
 
Tôi kể lại chuyện Cha Diệp vô thăm chắc chắn mọi người không tin, nhưng tin hay không tôi vẫn phải kể, vì tôi thấy 
Cha khi tôi đang tỉnh, đang khỏe, nhận thức rõ ràng, chứ không phải tôi nằm mơ. Lúc tôi nằm trong bệnh viện, con 
trai của tôi ngày ngày đều vào với tôi. Cái ngày chị thiện nguyện viên vào thăm tôi, cũng có con trai tôi ở đó. Khi nghe 
tôi kể rằng có Cha vô thăm, con trai tôi nói với bà ngoại nó: “Bà ngoại, bà ngoại đừng có tin má con. Chỉ có cô đó vô 
thăm má con thôi, chứ không có ai đi theo nữa đâu.” Vâng, con trai tôi không thấy Cha, nhưng tôi nhìn thấy. Hai ngày 
sau, tôi được ra ngoài để tập vật lý trị liệu, tôi gặp lại chị đó. Tôi hỏi tên thì chị ấy nói chị tên là ‘Châu’. Đến bây giờ tôi 
vẫn còn nhớ mặt chị Châu. Hôm chị Châu vô thăm, vừa bóp tay cho tôi, vừa nói:” Chúa sẽ gìn giữ cho Brenda, Cha sẽ 
gìn giữ cho Brenda.”  
 
Không phải ai bị stroke nặng như tôi cũng đều qua khỏi. Tôi tin có Cha cứu tôi. Sau khi xuất viện tôi còn phải trở vô 
nhà thương để check-up. Người làm CT scan cho tôi rất ngạc nhiên, nhìn kết quả mà thốt lên: “Amazing! Chẳng còn 
dấu tích gì của stroke cả!” 
 
Mấy năm trước tôi có cầu xin Cha cho con trai, nhờ vậy mà con tôi vừa học xong là có việc làm ngay. Nhưng sau đó 
cháu bỏ việc mà đi một vòng năm bảy nước châu Á. Lúc đó tôi buồn lắm, vì nghĩ là con tôi ham chơi không chịu đi làm 
ăn. Tôi lại xin Cha: Cha ơi nếu công việc của cháu không phù hợp, Cha cho con con mau trở về để đi học một ngành 
nào khác phù hợp hơn. Y như rằng, con tôi đi đúng 50 ngày thì trở về, cháu nói với tôi:”Mẹ ơi, con sẽ học làm phi 
công.” Và Cha đã độ cho con trai tôi, bây giờ cháu đã là một phi công thực thụ. Chính từ ơn lành này mà tôi tin tưởng 
Cha, và cầu nguyện với Cha thường xuyên.  
 
Tôi có thờ cúng Cha ở nhà. Tôi kính trọng và biết ơn Cha, vì Cha cho tôi nhiều ơn. Thật sự tôi không biết nói gì hơn là 
cảm tạ Cha. Tôi tin rằng mình cứ thành tâm cầu nguyện, Cha sẽ chứng. 
 
Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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XIN KHẤN 

 
 

Nhân dịp Mother’s Day – May 13, 2018, xin 
mọi người chung lời cầu nguyện lên Cha 
Trương Bửu Diệp lời khấn của những người 
con xin cho Mẹ, Mẹ xin cho con. 
 
H.L. DO – AMARILLO, TX. 
Xin Cha Diệp cầu bầu cùng Đấng Tối Cao ban cho 
ba mẹ của con được mạnh giỏi, sống lâu trăm tuổi, 
và cho gia đình chúng con gồm vợ chồng và 4 đứa 
con mạnh khỏe, bình an, và hạnh phúc. 
 
J. TRINH – SAN GABRIEL, CA. 
Xin Cha che chở cho mẹ của con là D.N. luôn mạnh 
khỏe, bình an; xin Cha cứu giúp chúng con thoát 
khỏi mọi bệnh tật, đau yếu trong người, và cho con 
hết khó khăn hiện nay. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
L. NGUYEN – OKLAHOMA, OK. 
Cầu xin Cha Diệp ban phước lành cho con trai của 
con đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ được mọi 
sự bình an. 
 
K.N. LE – ALVISO, CA. 
Thưa Cha, con có đứa con trai tên là A.T. Xin Cha 
cho con trai của con cố gắng học hành, biết vâng 
lời cha mẹ, biết yêu thương chị cũng như mọi người 
trong gia đình, và có trách nhiệm với bản thân.  
 
A.NGOC – TAMPA, FL. 
Cầu xin Cha cho con trai của con ngoan ngoãn, hiếu 
thảo, hành học tấn tới, ra trường có công ăn việc 
làm ổn định. Xin Cha cho con thi đậu quốc tịch, và 
sớm nhận được bảo hiểm bồi thường. 
 
N. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Cha ơi, mẹ của con đang gặp vấn đề liên quan đến 
luật pháp. Xin Cha giúp cho mẹ con thắng được vụ 
kiện và vượt qua được vấn nạn này. Mong Cha giúp 
đỡ mẹ con. 
 
C. SHARDA – VILLA PARK, CA. 
Cầu xin Cha cho con trai của con tìm được việc làm 
tốt khi ra trường. 
 
A.NGUYEN – GRAND PRAIRIE, TX. 
Xin Cha Thánh cho con trai thứ tư của con được đổi 
chỗ làm việc về gần gia đình, và cho vợ sớm có 
baby. Xin Cha thương mà thay lòng đổi dạ đứa con 
dâu thứ ba của con. Tạ ơn Cha. 
 
 

 

 
 

H. PHAM – WEBB CITY, MO. 
Thưa Cha, con tha thiết xin Cha giữ gin linh hồn và 
thể xác cho ba mẹ con con. Ba mẹ con con bơ vơ 
lắm Cha ơi. Con xin phó dâng hai đứa con trai của 
con trong tay Cha, xin Cha cho các cháu mạnh 
khỏe, gặp nhiều may mắn trên đường đời. 
 
S. LE – LAS VEGAS, NV. 
Xin Cha Diệp mở rộng vòng tay giúp đỡ con trai 
của con. Hiện nay con rất lo lắng về con trai của 
con. Con của con xin con nuôi là một bé trai. Vì có 
thêm em bé nên phải có phòng riêng, vì vậy con 
trai con đã mua nhà. Nhà mua xong hai năm nay 
mà chỉ có một mình con trai con trả tiền nhà vì vợ 
không có việc làm. Người con dâu cũng không tôn 
trọng con, nên con rất buồn. Con cầu xin Cha Diệp 
cho con dâu của con mau có việc làm mà phụ với 
chồng, hiếu thảo và đừng gây gỗ với con nữa. 
 
T. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ phù hộ cho 
hai đứa con của con mau biết nói, hiểu biết để sớm 
hòa nhập cùng bạn bè. Xin cho mọi kế hoạch của 
chúng con đều diễn ra suông sẻ, xin cho chúng con 
vượt qua mọi khó khăn và luôn theo Thánh ý Chúa 
trong mọi sự. 
 
D. NGUYEN – SAINT PAUL, MN. 
Cha ơi, con đang rất đau khổ. Ngoài chuyện nhà 
cửa con xin Cha giúp đỡ, con cũng cần sự che chở 
của Cha ban cho con cái con ơn hiểu biết để làm 
người con Chúa, và biết vâng lời cha mẹ. Cha ơi, 
con khổ quá, xin Cha thương con với. 
 
D.T.T. LE – SAN DIEGO, CA. 
Cầu xin Cha ban cho con gái của con chăm chỉ, và 
được trường tốt ở San Diego nhận vào học.  
 
G. TRAN – SACRAMENTO, CA. 
Thưa Cha, hôm nay có dịp xuống miền Nam 
California, con đã đến văn phòng thăm Cha. Con 
biết con đã được ơn Cha nhiều lắm, và Cha cũng 
luôn dõi theo, quan tâm đến con. Cầu xin Cha ban 
phước lành cho cha mẹ của con, và cho gia đình 
con được an vui, mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi. Con 
rất tin nơi Cha. Xin Cha phù hộ cho chúng con. 
 
T. LUU – ONTARIO, CANADA 
Con khẩn cầu xin Cha cho gia đình người con trai 
của con được dọn về Toronto và cho công ăn việc 
làm mọi điều được thuận lợi. Xin Cha luôn giữ gìn 
con cái chúng con luôn được bình yên, mạnh khỏe. 
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XIN KHẤN 
 
V. NGUYEN – TORRANCE, CA. 
Xin Cha cầu nguyện cho gia đình con, cho con 
trai của con sớm vượt qua được gia đoạn khó 
khăn của tuổi teenager, biết nghe lời cha mẹ và 
trở thành học sinh tốt ở trường học. Xin Cha dẫn 
đường chỉ lối cho con. 
 
Y. PHAM – WEBB CITY, MO. 
Thưa Cha, chúng con là cặp vợ chồng già, nay 
chẳng làm được gì, chỉ biết cầu xin Cha cho công 
việc làm ăn của các con con luôn ổn định, vững 
chắc, có người giúp đỡ; con cháu hòa thuận, 
thương yêu nhau, từ bỏ cờ bạc, chăm lo làm việc, 
học hành. 
 
M. PHAM – ORLANDO, FL. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria cho mẹ 
của con sớm được lành bệnh. Mẹ của con đang 
mang bệnh nặng lắm Cha ơi. Con nay không làm 
được gì, chỉ biết trông chờ vào tình thương yêu 
của Cha, cứu giúp mẹ con mà thôi. Con đời đời 
nhớ ơn Cha Diệp. 
 
A.NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Cha ơi, hôm nay con đến để dâng con trai của 
con lên Cha. Xin Cha dâng lời cầu nguyện lên 
cùng Chúa để chăm sóc, bảo vệ cho con trai con, 
cũng như cho gia đình con luôn được mạnh khỏe, 
hòa thuận. 
 
N.M. NGUYEN – BUTLER COUNTY, OH. 
Cha ơi, con xin dâng gia đình con lên Ngài. Cầu 
xin Cha cho A. qua khỏi nguy hiểm để cháu có 
thể lái xe và trở lại cuộc sống bình thường. Xin 
Cha chúc phúc cho cháu L. có được đám cưới 
như ý, suông sẻ mọi chuyện. 
 
J. NGUYEN – SEATTLE, WA. 
Kính thưa Cha, con gái của con lập gia đình đã 
gần 4 năm nay mà vẫn chưa có baby. Cả gia đình 
con đều mong có cháu để bồng bế, để gia đình 
con gái con được hạnh phúc lâu bền. Nay con 
kính mong Cha thương mà cho con gái con sớm 
có tin vui. Con nghe Cha đã ban ơn cho nhiều 
người như vậy, nên con tin Cha không bỏ rơi 
trường hợp con gái của con.  
 
 
 

 
P.M. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Xin Cha ban ơn Thánh hóa cho con trai của con 
thoát khỏi cảnh nghiện ngập ma túy, xin Cha soi 
sáng, dẫn dắt cháu trở thành đứa con ngoan. 
 
T. NGUYEN – ABERDEEN, SD. 
Thưa Cha, mẹ con nay đã lớn tuổi, bà hay bị mệt, 
hay bị dị ứng ngứa khắp người. Mỗi lần bà nổi 
ngứa, trông thật xót xa. Con tin rằng Cha sẽ 
thương mẹ con, và chữa lành những căn bệnh 
trong người mẹ con, để mẹ con vui hưởng tuổi già. 
Cha thương mẹ con với, Cha nhé!  
 
X.P.NGUYEN – SEATTLE, WA. 
Con xin Cha cho con gái của con khỏi chứng bệnh 
đau đầu bị rất lâu rồi mà không khỏi, cho con gái 
con học ra trường thành tài, cho con trai con ra 
trường có việc làm theo khả năng.  
 
THANH-GIAU-EMILY-DANIEL - 
SAN DIEGO, CA. 
 
Cầu xin Cha cho hai con của con là E. và D. được 
bình an và mạnh khỏe cả về tâm hồn lẫn thể xác, 
cho vợ con học xong ra trường kiếm được việc làm 
cho cho con có việc ổn định. 
 
L.T. LE – NEW YORK, NY. 
Thưa Cha, con có đứa con gái mang bệnh tự kỷ. 
Vợ chồng con đau lòng lắm, nhưng không biết phải 
làm sao để cháu bớt được bệnh này. Chúng con 
cùng dâng lên Cha lời nguyện ước, xin Cha ban cho 
chúng con có đủ nghị lực để lo cho đứa con gái 
đáng yêu này, và xin cho Cha ban cho con gái con 
đỡ được bệnh, để cháu có thể sống tự lập được 
sau này. Chúng con tạ ơn Cha. 
 
B. TRAN – DALLAS, TX. 
Cha ơi, mẹ con đang trong cuộc chiến đấu chống 
lại bệnh ung thư. Tinh thần mẹ con lúc này đang 
suy sụp, con cầu xin Cha vực dậy tinh thần của mẹ 
con, vì lúc này mà yếu đuối, mẹ con khó lòng vượt 
qua được bệnh tật. Xin Cha giúp mẹ con, đừng bỏ 
mẹ con Cha ơi. Con rất tin tưởng vào lời bầu của 
Cha. 
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CẢM TẠ 

H. LUU – TUCKER, GA. 
Cha ơi, con được Cha giúp con rất nhiều việc nên 
mọi chuyện con xin đều được suông sẻ, như ý như 
chuyện con cái, gia đình, công ăn việc làm. Cha 
chính là người cha thứ hai của con. Hôm con qua 
văn phòng Cha trở về, con thấy tâm hồn nhẹ nhàng 
vô cùng vì con đã làm được điều mà con mơ ước. 
Con xin cảm tạ ơn Cha vì những điều Cha đã cầu 
bầu cùng Chúa và Đức Mẹ cho con. 
 
K.O. NGUYEN – W. COVINA, CA. 
Con là người ngoại đạo, nhưng mỗi lần gặp khó 
khăn trong cuộc sống, con cầu nguyện với Cha 
xong là đều được Cha ban ơn như ý. Con đã xin 
Cha ban phước giúp cho con gái của con có được 
một baby. Cha cũng đã nhậm lời. Cha thật quá linh 
thiêng. Nay con xin hết lòng tạ ơn Cha. 
 
U.T. LE – ALHAMBRA, CA. 
Gia đình chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho 
con của chúng con là H.T. vượt qua được kỳ thi vừa 
rồi được mọi sự tốt đẹp và như ý muốn; cho gia 
đình con được mọi sự bình an. Xin Cha tiếp tục ban 
cho H.T. ơn thông minh, sáng suốt trong việc học, 
và thực hành trong trường được thành công. 
 
H. THAN – LITTLETON, CO. 
Thưa Cha, Cha đã ban cho con gái của con biết chịu 
khó học hành cho nên người, biết thương yêu mẹ 
cha. Cha cũng đã cầu bầu cho con để con nhận 
được nhiều ơn lành và gìn giữ, thương yêu, che chở 
gia đình con được mọi sự bình an. 
 
V. VU – SAN ANTONIO, TX. 
Thưa Cha kính yêu, con khấn Cha được hai ngày 
thì lời cầu nguyện của con thành hiện thực. Thưa 
Cha, con trai của con đã kiếm được việc làm tốt rồi 
Cha ơi. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
M. NGUYEN – FOUNTAIN VALLEY, CA. 
Con cám ơn Cha đã cho con trai của con đi thi có 
kết quả tốt. 
 

D. LE – PASADENA, CA. 
Cha đã ban phép lành choc con gái của con là J.S 
được khỏi bệnh ung thư. Con xin cám ơn Cha, và 
kính xin Cha tiếp tục phù trợ cho con gái con khỏi 
hẳn bệnh mà không bị tái phát, để con gái của con 
luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Con hết lòng tạ ơn 
Cha. 
 
H. TRAN – FORT MYERS, FL. 
Thưa Cha, một buổi sáng con thức dậy, bỗng thấy 
cánh tay mình bất động, không nhấc lên được. Con 
sợ quá liền cầu nguyện với Cha. Liền lúc đó, con 
trai của con vừa tới, nghe vậy cháu bóp tay cho 
con. Con chỉ biết trông cậy vào Cha. Chừng hơn 
tiếng sau, con thấy tay mình đã bớt tới 90%, và 
nay thì khỏi hẳn. Con viết lời tạ ơn này nhờ Hội 
Trương Bửu Diệp Foundation chuyển lên Cha. 
Mong Hội tiếp tục truyền bá sự linh thiêng của Cha 
Diệp đến với mọi người. 
 
N.T. LE – SEMINOLE, FL. 
Con xin tạ ơn Cha đã chuyển những ý nguyện của 
gia đình con lên Chúa đã nhậm lời cho con của con 
được học hành xong và gần ra trường. Muôn ngàn 
lời con xin tạ ơn Chúa, cám ơn Cha thật nhiều. 
 
M. TU – LAS VEGAS, NV. 
Thưa Cha, các con của con đã có công ăn việc làm 
như ý, gia đình con dọn nhà được bình yên. Con 
xin cảm tạ ơn Cha. 
 
N. NGUYEN – BATON ROUGE, LA. 
Tạ ơn Chúa, Mẹ, cảm tạ Cha Diệp, con rể của con 
đã có việc làm, bệnh tật của con cũng đã giảm 
nhiều.  
 
K.D. TANG – N CHARLESTON, SC. 
Con cảm ơn Cha Diệp đã ban phước lành đến cho 
gia đình con có sức khỏe và công việc ổn định. 
Riêng cháu T. đang có nhiều thay đổi tốt. Con 
mong một ngày rất gần T. sẽ đổi hẳn tính tình, cải 
tà quy chánh và sớm tốt nghiệp đại học. Xin Cha 
tiếp tục dẫn đường chỉ lối cho con của con. 
 
L.K. HOANG – LINCOLN, NE. 
Cha ơi, con dâu của con đã sanh em bé được ‘mẹ 
tròn con vuông’. Xin Cha tiếp tục phù trợ cho cháu 
bé và mẹ của cháu luôn được mạnh khỏe. Tạ ơn 
Chúa, tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp. 
 

Nhân dịp Mother’s Day – May 13, 2018, xin 
mọi người chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu 
Diệp lời cảm tạ vì nhận được ơn Cha của 
những người con xin cho Mẹ, Mẹ xin cho con. 
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Kỳ 1: Không khuất phục 
 
Gia đình tôi sống ở Gia Kiệm, Đồng Nai, miền Nam Việt 
Nam. Chúng tôi có 10 chị em, tôi là chị cả. Sau năm 
1975, khi mới hơn 20 tuổi, bố mẹ đã hối tôi lấy chồng. 
Thật ra lúc đó tôi cũng có quen một người, nhưng bố 
mẹ tôi không chịu. Vậy mà khi có người bác giới thiệu 
cho tôi một người đang ở tù, bố tôi lại đồng ý. Đó là anh 
Thiện, lính nhảy dù đang phải đi học tập cải tạo, nhưng 
sắp mãn hạn tù. 
 
Tôi hiểu, bố tôi cũng là lính Cộng Hòa nên đem lòng 
thương mến hoàn cảnh người lính nhảy dù đang ở trong 
tù. Bố đồng ý, còn tôi rất lo lắng. Tôi chẳng biết anh 
Thiện là người thế nào, mà người ở tù ra thì làm được 
gì để lo cho cuộc sống? Nhưng chắc là cái duyên số.  
 
Vào năm 1980, hai tuần sau khi anh Thiện ra tù, chúng 
tôi làm đám cưới. Vì hoàn cảnh gia đình, anh Thiện phải 
ở rể nhà tôi một thời gian. Năm 1981, tôi sanh Kim Anh, 
cháu đầu lòng. Thấy mình lớn nhất nhà mà chẳng đỡ 
đần được cho bố mẹ và cũng không muốn bố mẹ lo 
lắng, nên vào năm 1983, sau khi có thêm cháu Thiên 
Trang, vợ chồng tôi dọn đi đến vùng kinh tế mới tại xã 
Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ba năm sau 
đó, chúng tôi phải di chuyển chỗ ở bốn, năm lần vì 
những người lính đi học tập cải tạo về như anh Thiện 
thường bị làm khó dễ. Chúng tôi sống không yên ổn. 
 
Năm 1986, gia đình tôi dọn đến ở trên một mảnh đất 
có rất nhiều xác lính chết mà chúng tôi không biết. Đến 
lúc đào cái giếng thì thấy dưới đó toàn là xương người. 
Đó cũng là năm tôi mang thai và sanh cháu Dũng.  
 
 

Ma ở Suối Nho 
 
Ở vùng kinh tế mới nên vợ chồng tôi chỉ biết buôn bán 
bắp, đậu phộng và một số nông sản khác mà sinh sống. 
Anh Thiện hay đi buôn vắng nhà. Hàng ngày, mấy đứa 
nhỏ phụ tôi bóc vỏ đậu phọng. Một buổi tối, lúc mấy mẹ 
con đang ngồi quanh cái nia đưng đậu phọng để bóc vỏ 
thì thấy như có người nhảy vào cái nia, khiến đậu phọng 
văng tung tóe. Bốn mẹ con tôi sợ quá, tá hỏa chạy vô 
giường ngồi thu lu trong đó suốt đêm, không dám ra 
ngoài.  
 
Một buổi tối khác, sau khi đi buôn về, anh Thiện lên xã 
coi bóng đá. Trời đã khuya mà anh vẫn chưa về. Mấy 
đứa nhỏ chưa chịu đi ngủ, cứ đòi ngồi chơi. Đang lúc 
ngồi với mấy đứa nhỏ, tự nhiên tôi thấy cái ca bằng inox 
của lính mà anh Thiện mang về từ trại cải tạo đụng đậy, 
rồi nó di chuyển qua lại trên bàn. Ôi Trời, cái ca này nhà 
tôi vẫn thường dùng để uống nước. Ai đang dùng nó 
mà nó lại di chuyển như thế cơ chứ! Tôi nổi hết da gà.  
 
Lúc này tôi đã mang bầu Dũng ở tháng thứ 4, 5 gì đó. 
Vì bụng mang dạ chửa, nên thỉnh thoảng tôi hay mang 
hai cháu lớn gửi ở nhà bà ngoại. Lần nào cũng vậy, tôi 
đều nấu sẵn canh, cơm để anh Thiện đi làm về ăn. 
Nhưng cơm nấu buổi sáng, đến chiều là thành cơm mẻ, 
nhão nhoẹt. Buồng chuối khi đi còn xanh, khi về là bị 
thâm đen, và nát như bị ai làm đập.  
 
Vì bị quấy phá nhiều quá, một hôm tôi có nhờ ông Sáu 
là ông Trùm giáo họ đến đọc kinh, rảy nước Thánh làm 
phép nhà. Ngay hôm đó nước giếng nhà tôi đang trong 
chuyển đục ngầu như cà phê sữa. Cảm thấy cuộc sống 
quá bất an, không ở được nữa, nên vợ chồng tôi lại 
quay về xã Gia Kiệm xin ở cùng bố mẹ của tôi, rồi sinh 
thêm cháu út là Chí Hùng vào năm 1989. 
 
Dọn về ở Gia Kiệm được khoảng 7 tháng thì gia đình tôi 
có giấy đi Mỹ diện HO. 
 
Năm 1990, khi mới qua Mỹ, gia đình tôi được người chị 
bảo trợ qua thành phố Savannah tiểu bang Georgia. Lúc 
này, Kim Anh 9 tuổi, Thiên Trang 8 tuổi, Dũng 3 tuổi và 
Hùng 11 tháng tuổi. Qua Mỹ được 8 tháng, chúng tôi 
chuyển sang California sinh sống.  
 
 

Hành Trình Đi Tìm Bến Bình An 
 
Những người thường xuyên đến Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp sẽ không xa lạ gì với hình ảnh gia 
đình anh chị Thiện-Ánh Ngô và cháu Peter Dũng Ngô. Khi thì bố, lúc là mẹ bồng hoặc cõng Peter Dũng 
từ ngoài xe vào phòng cầu nguyện, bởi Dũng không tự mình đi được. Viết lại câu chuyện của Dũng do 
chính người mẹ kể lại, chúng tôi muốn tôn vinh sự hy sinh cao cả của anh chị Thiện – Ánh trên bước 
đường đồng hành và chịu đựng cùng nỗi đau đớn vì bệnh tật của con, mà vẫn nuôi dưỡng những người 
con khác nên người và thành công trong cuộc sống.  
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Từ khi mới ra đời cho tới 6 tuổi, Dũng vẫn rất khỏe 
mạnh như một đứa trẻ bình thường. 
 

 
 
Peter Dũng năm lên 4, khi bệnh chưa phát. 
 
Cho đến khi cháu lên lớp Một. Ngày nọ, vừa ở trường 
về, Dũng kêu đau gót chân. Tôi bóp thuốc cho cháu 
suốt một tuần không bớt, nên đem cháu ra bác sỹ gia 
đình. Suốt một năm rưỡi, bác sỹ gia đình chỉ cho cháu 
uống thuốc Tylenol giảm đau. Rồi dần dần, vì đau tay, 
Dũng cầm muỗng, đũa không được. Dũng đau như thế 
mà bác sỹ gia đình vẫn không chịu chuyển cháu đi bác 
sỹ chuyên khoa. Một hôm, cô giáo thông báo với gia 
đình: Dũng không thể cầm nổi bút để viết bài. 
 

 
 

Peter Dũng năm lên 6 tuổi, trong buổi sinh nhật người em út 
Chí Hùng. Hình do gia đình cung cấp. 

 

 

Bác sỹ Việt, Tây, Tàu đều ‘chạy’ 
 
Vì chúng tôi không biết tiếng Anh nên nhờ cô Dung y tá 
trong trường nói với bác sỹ cho Dũng chuyển đi bác sỹ 
chuyên khoa. Dũng được nhà thương chữa trị, nhưng 
họ không tìm ra bệnh, mà kéo dài thêm hai năm trời. 
Cuối cùng họ thông báo cháu bị ung thư xương sống. 
 
Đó là năm 1992. Nghe tin này, tôi rụng rời tay chân, 
không ăn, không ngủ được. Làm sao sống nổi đây, khi 
mà đứa bé mới lên 6 đã phải chịu nhiều đau đớn với 
căn bệnh chưa có thuốc trị? Tôi như rơi xuống địa ngục. 
 
Rồi một tia sáng nhỏ lóe lên khi nhà thương nói sẽ 
chuyển Dũng sang tiểu bang Maryland điều trị nếu kết 
quả thử máu đúng là Dũng bị ung thư. Mọi lệ phí nhà 
thương lo hết. Vấn đề là tôi phải đi cùng Dũng sang tiểu 
bang bên kia. Tôi đồng ý. Miễn là con tôi hết đau đớn, 
kêu làm gì tôi cũng làm. Họ lấy máu của Dũng đưa lên 
máy bay trực thăng để chuyển cấp tốc sang tiểu bang 
khác làm xét nghiệm. Hai tuần sau có kết quả: Dũng 
không bị ung thư. 
 
Sau đó nhà thương chẩn đoán lại và xin mổ bắp đùi của 
Dũng để lấy mẫu thịt chuyển sang một tiểu bang khác 
nữa. Kết quả: Bình thường! Vì không tìm ra bệnh nên 
nhà thương cho Dũng về nhà. 
 
Về nhà. Nghe thì thật đơn giản. Nhưng những lần con 
đau vật vã, tim tôi co thắt. Tôi nhất quyết phải đi tìm 
người chữa cho con. Người ta mách sao, tôi làm vậy. 
Tôi mang cháu đến một bác sĩ người Ấn Độ chuyên khoa 
về não và thần kinh. Kết quả chụp MRI cũng cho thấy 
Dũng không bệnh gì. Họ lại xin chụp não cho cháu thêm 
4 lần nữa và đề nghị mổ não. Tôi hỏi: Nếu mổ não, tỷ 
lệ phần trăm sống của Dũng là bao nhiêu? Họ trả lời: 
1%. Gia đình tôi quyết định không cho mổ.  
 
Nhà thương chuyển Dũng sang một bác sỹ khác người 
Mỹ trắng chuyên về xương khớp. Bác sỹ này cũng làm 
đủ các xét nghiệm, rồi yêu cầu mổ cột sống để chỉnh 
sửa cột sống và đặt thuốc nước thay thế cho thuốc viên. 
Như vậy là Dũng vẫn phải chịu đau đớn và vẫn phải 
sống bằng thuốc ư? “Nếu mổ, tỷ lệ thành công là bao 
nhiêu?” Tôi lại hỏi, nhưng họ trả lời ‘Không thể nói trước 
được.” Không biết thì khỏi mổ luôn.  
 
Bác sỹ tây y không chữa được, tôi cho cháu đi bấm 
huyệt, châm cứu. Nghe ai mách gì tôi làm đó. Chúng tôi 
đưa cháu xuống thương xá Phước Lộc Thọ để châm 
cứu. Dũng không khỏi, tôi lại tìm đến một ông thầy 
người Trung Hoa ở khu Alhambra chuyên bấm huyệt. 
Dũng vẫn đau. Tôi lại cho cháu đi bác sĩ người Đại Hàn 
chữa bằng cách nhân điện. Chẳng có kết quả gì. 
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  Dũng là cậu bé vui tính. Những lúc không đau, cháu hay 
cười. Cháu thường tâm sự với tôi:”Con muốn chân hết 
đau để con đi đá banh với các bạn. Lớn lên con muốn đi 
lính.” Tôi nghe mà lòng dạ như dao đâm.  
 

 
 
Ước mơ của Dũng là chân hết đau để đá banh và đi lính. 
 
Nghe người ta nói có ông thầy người Việt Nam ở tiểu 
bang Oklahoma chữa được, tôi mời ông sang tận nhà tôi 
để chữa cho Dũng, bao ăn bao ở, mỗi tháng còn trả cho 
ông $1,600. Mà ông ấy có chữa gì đâu, chỉ bóp tay bóp 
chân cho Dũng thôi. Cứ 3 ngày hết một chai dầu. Suốt 4 
tháng như thế mà bệnh tình con vẫn không bớt chút nào. 
Rồi tôi mướn máy làm giảm đau về nhà chạy cho Dũng. 
Làm được mấy năm thì máy hết tác dụng, thậm chí có 
lần Dũng bị máy làm ép tim như bị điện giật, nên tôi 
ngưng máy đó. Nghe lời bác sỹ người Trung Hoa, tôi mua 
cho Dũng uống gân hưu. Uống thì uống, đau vẫn đau. 

 

Mọi chuyện từ ăn uống, đi lại, vệ sinh cá nhân, Dũng đều phải 
cần sự giúp đỡ của bố mẹ. Trong hình: Chị Ánh đang cho Dũng 
ăn cơm. 

Hơn hai mươi năm trời, chúng tôi lê Dũng đi hết nhà 
thương này đến nhà thương kia, ông thầy này đến ông 
thầy nọ. Ở giai đoạn tuổi trưởng thành, xương phát triển 
nên càng ngày Dũng càng đau nhiều hơn. Ban đêm cháu 
ngủ ngồi vì nằm không được.  

 

 

Nhìn cháu co quắp, quằn quại vì đau đớn, ruột gan tôi 
đứt từng khúc. Nhiều lúc tôi phó thác linh hồn cháu cho 
Chúa, vì nghĩ là cháu không qua khỏi. 

Lúc đi khám bệnh, có người bệnh cho số phone của một 
ông bác sỹ ở tiểu bang khác. Tôi cũng gọi phone và kể 
bệnh tình của Dũng. Nghe xong, ông ấy khuyên cho Dũng 
uống vỏ trứng của con gà đẻ con so. Gà đẻ con so làm gì 
có ở Mỹ! Tôi gọi về Việt Nam, nhờ gia đình tìm mấy người 
chăn nuôi gà bắt ra được khoảng 50 con gà so để ra lồng 
riêng. Sau khi thu hoạch trứng và ăn lòng trứng, lấy vỏ 
trứng để hun lửa trên bếp rồi tán nhuyễn ra thành bột. 

Khi bột vỏ trứng gom đủ để gửi qua Mỹ thì cũng phải đợi 
hơn một năm Dũng mới có để ăn. Nhưng cuối cùng cũng 
không có kết quả gì.  

 

Dũng chụp hình với mẹ vào năm 17 tuổi.  

Tình trạng của Dũng trước lúc 18 tuổi thì đau thành từng 
cơn, sau 18 tuổi thì cháu đau triền miên, tay chân Dũng 
giựt liên tục và suốt ngày rên rỉ vì đau suốt ngày đêm. 
Lâu lâu Dũng mới có được ngày đau ít. Mỗi lần cháu lên 
cơn đau vì tất cả các gân trên người co bóp lại, da tím 
như trái mồng tơi, cơ bắp co thắt cứng như khúc mía và 
nóng hổi, tay sưng phồng lên. Những cơn đau như thế 
kéo dài 15 phút, sau đó người cháu đổ mồ hôi như con 
chuột lột. Cháu ngủ nằm trên giường không được nên tôi 
phải ngồi trên ghế sofa ngủ ngồi và ôm cháu, bóp dầu 
lên tay chân cháu suốt. 

Có lần, một ông linh mục là người nhà của hàng xóm 
sang Mỹ ghé thăm thấy Dũng như vậy, nói với tôi: “Thôi, 
chắc kiểu này cháu nó không sống nổi đâu, anh chị để 
tâm để sức mà lo cho mấy đứa còn lại đi!” Tôi ứa nước 
mắt, thưa:”Dạ Cha ơi, con không thể làm vậy được. Còn 
nước còn tát.”  

Vâng, tôi sẽ không khuất phục. (còn tiếp) 

 
Kỳ sau: Bến Bình An Không Xa 10 
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 
 

 

                          BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 3 THÁNG 5, 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 10 giờ sáng đến 7 giờ tối Mỗi ngày 

Thăm viếng và xin khấn 
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ 

 
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 

 

GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE: 
Xin gọi số 

(714) 702 5129                                                            
(Để lại lời khấn sau tiếng bíp) 

 

 

 

 TBDF App 
Cầu nguyện với Cha 

ngay trên phone. 
TBDF đã có trên Apple 
Store và Google Play. 

Free Download! 
 

 

 

 

 

QUẢNG CÁO 

Điền và cắt Phiếu ghi danh này rồi gửi về Trương Bửu Diệp Foundation để được nhận báo miễn phí. 
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