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Gặp những nhân chứng về sự hồi sinh của ông Peter Phan 
 

Không tin cũng phải tin 
 
Ngày 7 tháng Tư, gia đình ông Peter Phan trở lại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF). Lần này, 
ông đi cùng Linh mục Peter Trợ Phan, người hai lần xức dầu cho ông Peter lúc ông tưởng như không thể 
thoát khỏi bàn tay tử thần. 
 

 

Kính Biếu 

BẢN TIN Số 8  
 

Bà Holly Hương Phạm, Hội trưởng Trương Bửu Diệp Foundation: 
“Mục tiêu của TBDF là vinh danh Cha Diệp qua việc 
phục vụ cộng đồng” 

                                                                              

Gần đây việc xuất hiện một số Hội 
mang tên Cha Trương Bửu Diệp 
đã tạo ra một số luồng thông tin 
không chính xác. Để tránh ngộ 
nhận, và giúp mọi người hiểu rõ 
hơn về hoạt động của Trương Bửu 
Diệp Foundation (TBDF), chúng 
tôi đã có cuộc trao đổi với bà Holly 
Hương Phạm, Hội trưởng TBDF.  

 
*H iện nay xuất hiện nhiều Hội mang tên Cha Diệp. Bà cho biết ý k iến 
về việc này? 

Bà Holly Hương Phạm: Theo chúng tôi được biết, ngoài Trương Bửu Diệp 
Foundation đã được thành lập từ ba năm qua, chỉ riêng trong vùng Little 
Saigon có thêm 3 hội mới mang tên Cha Diệp, và 2 hội nữa cũng sẽ ra mắt 
sớm.                                                                                          (xem tiếp trang 2) 

 

“Chỉ có thể là ơn đặc biệt” 
 
Linh mục Peter Trợ Phan, Phó xứ Đức Mẹ Hy Vọng, San 
Bernadino, đã biết gia đình ông Peter Phan từ 8 năm về 
trước, khi ông đã mang trong mình căn bệnh tim nguy 
hiểm. Linh mục kể: “Tôi đã từng đến bệnh viện để xức dầu 
cho anh Peter Phan khi gia đình yêu cầu do nghĩ anh không 
qua khỏi. Tuy vậy, sau đó sức khỏe anh ấy dần tạm ổn. Đầu 
năm 2015, vợ anh lại gọi phone, nhờ tôi xức dầu lần nữa 
cho chồng. Lần thứ hai này, tôi thấy anh Peter như người 
‘kề miệng lỗ’, không những xác thịt suy nhược, mà tinh thần 
cũng suy yếu. Nhưng tôi vẫn nói với anh: “Chúa nói đức tin 
của con chữa con, vậy hãy hy vọng đi…Khi anh ấy lành 
bệnh, tôi đã tạ ơn Chúa.”                      (xem tiếp trang 3)
             
 

Lm. Peter Trợ Phan, thứ ba từ trái sang. Hình chụp tại TBDF Studio. 
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Tiếp trang 1 
 
Bà Holly Hương Phạm, Hội trưởng Trương Bửu Diệp 
Foundation: 
 

“Mục tiêu của TBDF là vinh danh Cha Diệp qua 
việc phục vụ cộng đồng” 
 
Quan điểm của chúng tôi là càng có nhiều Hội về Cha 
Diệp thì càng có nhiều người biết đến Cha. Vì thế chúng 
tôi cám ơn những người đã tiếp tay với chúng tôi để vinh 
danh Cha. Chúng tôi cũng rất vui mừng vì ba năm qua, 
các hoạt động của TBDF đã có kết quả nên bây giờ mới 
xuất hiện thêm nhiều Hội về Cha Diệp. Tuy nhiên, mỗi Hội 
đều có mục tiêu riêng nên cần phân biệt rõ ràng để tránh 
lầm lẫn. 
 
*Vì sao Trương Bửu Diệp Foundation không kết hợp 
với Cha Trần Thế Tuyên, Cáo thỉnh viên phong 
Thánh cho Cha Diệp để lo việc tuyên Thánh? 

-Chủ trương của Cha Tuyên (Canada) là gây quỹ tuyên 
Thánh. Theo chúng tôi, việc gây quỹ rất cần sự minh 
bạch, rõ ràng. Mọi đóng góp và thu chi cho TBDF đều phải 
có chứng từ, xác nhận, và người đóng góp được khấu trừ 
thuế theo đúng luật thuế Hoa Kỳ. Chúng tôi đã nói điều 
này với Cha Tuyên từ ba năm trước. Tháng 2-2015, chúng 
tôi có nhắc lại điều này nhưng Cha đã email cho biết ở 
Canada rất khó xin phép thành lập Hội, nên việc ủng hộ 
cho quỹ của Cha chỉ là dựa trên sự tin tưởng. 
Theo chúng tôi, mọi tổ chức tôn giáo, đoàn thể từ thiện 
hoạt động hợp pháp đều phải đặt mình dưới tinh thần 
‘Thượng tôn pháp luật’. Tại Hoa Kỳ, các hội đoàn có giấy 
phép miễn thuế đều phải kê khai rõ ràng, giải trình đầy đủ 
với Sở Thuế IRS của Hoa Kỳ theo đúng quy định về số liệu 
thu chi của tổ chức, chứ không chỉ dựa vào sự tin tưởng 
cá nhân được. Chính vì vậy nên chúng tôi không thể kết 
hợp được với Cha Tuyên. 
 
*Có người nói TBDF không được Giáo phận chấp 
nhận? Vậy TBDF hoạt động không hợp pháp?  

-Chúng tôi không biết có ai nói như thế một cách chính 
thức và công khai không, nhưng xin thưa: TBDF được 
thành lập và hoạt động dựa vào quyền tự do lập Hội và tự 
do tín ngưỡng của công dân Hoa Kỳ. TBDF là một Hội độc 
lập, hoạt động theo luật pháp Hoa Kỳ, không trực thuộc 
giáo xứ, giáo phận hay tổ chức Tôn giáo nào. TBDF được 
cấp phép 501 (C)(3) của Sở thuế IRS Hoa Kỳ và tên 
Trương Bửu Diệp Foundation đã được đăng ký bản quyền 
trên toàn Hoa Kỳ.  
 
*Vì sao TBDF không được phép cử hành Thánh lễ? 

-Từ tháng 8 năm 2013, Giáo phận Orange County đã ra 
thông báo: “Việc cử hành Thánh lễ phải được làm tại các 
nhà thờ Công giáo, và các Linh mục không được làm lễ ở 
nơi tư nhân hay công cộng mà không được phép”. 
 

Chấp hành chủ trương đó của Giáo phận, TBDF không tổ chức 
Thánh lễ tại Văn phòng và Nhà thăm viếng Cha Diệp. Đồng 
thời, TBDF cũng đã trực tiếp báo cho giáo phận về việc tổ 
chức các buổi cầu nguyện đầu tháng và mở cửa cho mọi người 
đến thăm viếng và cầu nguyện mỗi ngày, kể cả ngày thứ Bảy 
và CN. Việc thăm viếng và cầu nguyện này là hoàn toàn miễn 
phí. Mọi đóng góp là tùy lòng hảo tâm và tự nguyện. 
 
*Được biết những người đến thăm viếng Cha Diệp tại 
văn phòng TBDF không phải đóng góp, mà còn được 
tặng sách, báo, DVD, CD, hình của Cha và nhiều thứ 
khác. Sao TBDF không gây quỹ, vì không có tiền thì lấy 
gì để sinh hoạt?  

Ngay từ khi thành lập, TBDF đã chủ trương không gây quỹ, 
không tổ chức những bữa tiệc lạc quyên trong cộng đồng. Để 
có ngân sách hoạt động, chúng tôi kêu gọi sự tài trợ từ các 
doanh nghiệp, và ba năm qua đã có một vài nhà tài trợ hết 
lòng ủng hộ Hội. Tuy không gây quỹ, nhưng điều rất đặc biệt 
là chỉ sau hai năm hoạt động, sự đóng góp tự nguyện của quý 
ông bà anh chị em đến thăm Cha lại trở thành nguồn tài trợ 
lớn nhất, chiếm tới 72% ngân sách hoạt động của Hội hàng 
năm. Đây chính là một bằng chứng rõ rệt về sự linh thiêng của 
Cha Diệp.   
 
Mỗi Hội đoàn đều có mục tiêu riêng: Hội thì lo cho người 
nghèo, Hội thì cho về việc phong Thánh, Hội thì lo việc xây 
nhà thờ cho các xứ nghèo ở Việt Nam, Hội lo cho người cùi… 
Chúa dùng mỗi người như một công cụ, và vườn hoa của Chúa 
là muôn màu muôn sắc. Ai thích hoa hồng thì tìm đến nơi có 
hoa hồng, ai thích hoa lan thì đến nơi có hoa lan… Mọi người 
đều có quyền chọn lựa theo ý muốn của mình. Nếu ai muốn 
đóng góp tiền để gửi về Việt Nam xây nhà thờ hoặc gây quỹ 
phong Thánh, hoặc giúp người nghèo ở Việt Nam thì xin liên 
lạc với các hội đoàn đó. Còn mục tiêu của TBDF là vinh 
danh Cha Diệp qua các việc làm cụ thể phục vụ cho 
cộng đồng ngay tại nơi mình sinh sống. Đầu tiên là tạo ra 
một nơi để mọi người đến thăm viếng và cầu nguyện với Cha 
khi không có điều kiện để về Việt Nam thăm mộ Cha. Kế đến, 
TBDF sẽ xây dựng một nhà hưu dưỡng cho các cụ già neo 
đơn, khó khăn, không nơi nương tựa ngay tại Hoa Kỳ, đây 
cũng là nơi tổ chức các buổi tĩnh tâm và cầu nguyện, kết hợp 
thiền đạo để giúp mọi người tìm được sự bình an trong tâm 
hồn.  
 
Nhà hưu dưỡng mang tên cha TBD không phân biệt lương 
giáo, màu da, sắc tộc… Ai muốn thăm viếng, cầu nguyện với 
cha Diệp, và có một nơi chăm sóc tinh thần khi về hưu tại Hoa 
Kỳ, thì xin hãy đến với TBDF. 
 
Cuối cùng, chúng tôi muốn nói cho rõ là hiện nay TBDF chỉ có 
một địa chỉ duy nhất tại số: 14231 S. Euclid St, thành phố 
Garden Grove, California 92843. 
 
*Xin cám ơn Bà! 
 
Bảo Trần thực hiện 

Page 2 of 12 
 



3 
 

  

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                Số 8 – April 15th,  2015 

Tiếp trang 1 

Không tin cũng phải tin (tt) 
 
Linh mục cũng cho biết ông đã xem hồ sơ bệnh án của 
ông Peter Phan, và ngạc nhiên không kém, khi thấy mọi 
chuyện thay đổi 100% chỉ trong vòng vài tuần. “Thuốc 
nào làm được chuyện này? Chỉ có thể là ơn đặc biệt.” Ông 
đã thốt lên như vậy khi con chiên của mình được nhận 
lãnh ơn lành. 
 

 
 
 
Bạn thân của gia đình ông Peter Phan, bà Vũ Thị Như Hiền 
cũng có mặt tại Văn phòng TBDF, tâm sự: “Như một phép 
lạ, chỉ mới hơn 1 tháng trước, khi tôi gọi phone, anh Peter 
nói như chia tay: “Không xong rồi em ơi, anh sắp chết, 
nếu không gặp được, anh xin tạm biệt em.” Vậy mà cách 
đây hai tuần, Hồng, vợ anh gọi phone cho tôi, nói anh 
Peter được ơn Cha Diệp nên khỏe mạnh, bây giờ ‘đẹp trai’ 
lắm rồi. Tôi không tin!” Từ Colorado, bà Hiền bay sang 
California để tận mắt thấy bạn của mình tưởng như đã 
chết nay sống lại.  
 

 
 
Trò chuyện sau buổi làm việc tại TBDF. Từ trái sang: bà Holly Hương 
Phạm, bà Lê Thị Kim Hồng (vợ ông Peter Phan), bà Vũ Thị Như Hiền (bạn 
gia đình ông Peter Phan), Lm. Peter Trợ Phan, ông John Nguyễn (BĐH 
TBDF). 
Là người ‘đầu ấp, tay gối’ với ông Peter, bà Lê Thị Kim 
Hồng-vợ ông, làm chứng cho sự thay đổi của chồng mình: 
“Lúc còn bị bệnh, dù được bác sĩ cho về nhà điều trị, anh 
ấy đi đứng khó khăn lắm, thở không bình thường, cứ khít 
khít, mùi rất nồng và hôi, như…tử khí vậy. Sau khi được 
Cha ban phép lạ chữa lành bệnh, tôi còn nghi ngờ, nên 
hay để ý tướng đi, hơi thở của anh ấy, và nhận ra, bây giờ 
anh đi còn nhanh hơn tôi, và hơi thở thì giống y như hồi 
anh khỏe mạnh. Chồng tôi đã thật sự bình thường rồi!” 
 
 
 

 

 

“Sẽ là đại hồng ân, nếu tôi được chọn” 
 
Trước đó, vào ngày 31 tháng Ba, những người em họ 
của ông Peter Phan từ Canada cũng bay sang Mỹ và 
ghé thăm Cha Diệp. Tại Văn phòng TBDF, ông Mai Văn 
Tuyên (con cậu Mười của ông Peter) kể: “Trong lần gặp 
anh hồi tháng 2-2015, thấy anh thở rất khó, chỉ nằm 
trên giường thôi, người nhà luôn phải ở cạnh bên để 
canh chừng, tôi chỉ biết an ủi. Đến lúc anh báo tin nói 
lành bệnh rồi, tôi không tin đâu, chuyện gì lạ vậy? Bây 
giờ bác sĩ đã chứng nhận sức khỏe của anh hoàn toàn 
bình thường, thì tôi tin thiệt rồi.”  
 
Ông Nguyễn Lĩnh (con dì Tám của ông Peter Phan), kể: 
“Tôi bay sang Mỹ để gặp anh Peter khi biết anh trở 
bệnh nặng. Lúc đó, tôi chỉ biết ôm anh mà khóc. Tôi trở 
lại Canada với suy nghĩ, đó là buổi gặp nhau lần cuối. 
Nhưng mấy tuần sau, nhận được cú phone anh báo: 
“Anh hết bịnh rồi!”, tôi ngạc nhiên, hỏi: “Sao vậy?”, anh 
nói vì được phép lạ Cha Diệp. Trời ơi, tôi nhảy lên vì vui 
sướng, và hẹn thế nào cũng qua Mỹ để ăn mừng. 
 
Ông Phan Văn Minh, anh ruột của ông Peter Phan, cho 
biết do mẹ mất sớm, ông cùng những người chị lo cho 
Peter, người em út trong nhà. Vì thế, ông rất hiểu Peter. 
Ông nói: “Tôi chắc chắn một điều là Peter không thể 
nào viết ra được lời khấn ghi trong sổ tại Nhà thăm 
viếng TBDF, bình thường đã không, thì đầu óc của một 
người bệnh nặng như Peter, làm sao có thể? Tôi tin đó 
là ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn Peter viết. 
Tôi tin 100% như thế!” 
 
Ông Peter Phan cho biết làm chứng cho sự linh thiêng 
của Cha là ước nguyện của ông ngay từ ngày đầu tiên 
ông đến TBDF. “Nếu tôi được chọn làm nhân chứng để 
Cha được đứng vào hàng Chân Phước, thì đây chính là 
đại hồng ân cho gia đình chúng tôi.”, ông Peter Phan 
nói. 

 
Gia đình ông Peter Phan chụp hình kỷ niệm tại Văn phòng TBDF. 

Trường hợp của ông Peter Phan là một bằng chứng rất 
rõ về sự linh thiêng của Cha Diệp, giúp mọi người củng 
cố thêm niềm tin về Cha Diệp. Vậy thì những ai đang 
gặp khó khăn, bệnh tật sao chưa chạy đến với Cha, để 
cầu xin Cha? Nào, còn chần chờ gì nữa?  

Uyên Lê 
 
 

Ông Peter Phan và Lm Peter Trợ Phan. Hình chụp tại Văn phòng TBDF. 
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XIN KHẤN 

1-CON LÀ TRAN VAN KHOAT – FORT SMITH, 
ARKANSAS: 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria, Thánh 
Giuse ban cho vợ chồng con và tất cả con cháu giữ 
được đạo; xin cho con và con cháu của con được khỏi 
bệnh tật; xin cho đứa con hoang đàng hầu như đã bỏ 
đạo của con biết ăn năn trở lại. Con xin tạ ơn Cha! 
 
2-CON LÀ LINH LAM – GOOD YEAR, ARIZONA: 
Con có đứa cháu nội bị bệnh sổ mũi 4 năm nay, uống 
thuốc tây không khỏi, con xin khấn Cha cầu bầu cùng 
Chúa cho cháu khỏi bệnh. Con cũng xin Cha ban phép 
chữa lành cho con dâu của con bị mổ sạn thận 3 lần, 
nay hai bên thận của cháu lại bị hai hột sạn nữa. Con 
dâu của con có theo đạo, xin Cha cho cháu có lòng tin 
cậy, yêu mến nơi Thiên Chúa. 
 
3-CON LÀ TUYET M. NGUYEN – ABILENE, TEXAS: 
Cha ơi, lúc trước vợ chồng con có đến Văn phòng Cha 
cầu xin, thì Cha đã ban cho gia đình con được ơn như 
ý. Nay con lại cầu xin Cha hướng dẫn cho vợ chồng 
con cách làm ăn, và tiệm con luôn có khách; cho 
những người thợ hiện tại làm ăn lâu dài với con; và 
cho con tìm thêm được thợ có nghề, vui vẻ, hòa đồng 
để ai cũng được vui Con cám ơn Cha nhiều lắm! 
 
4-CON LÀ KIM T. LE – AURORA, COLORADO: 
Lạy Cha xin giúp cho con của con là Maria Ann Tôn 
được khỏi bệnh. Nó cứ nói có linh hồn nào đó nhập 
vào nó, làm nó ngộp thở và kêu la. Con đưa cháu đi 
xưng tội, nó không chịu vào và nói vào đó nó không 
thở được. Con rất sợ. Xin Cha cứu giúp cháu, vì chỉ còn 
nửa tháng nữa là cháu tốt nghiệp trung học. Con xin tạ 
ơn Cha. 
 
5-CON LÀ DUY LIEN LE – CHASKA, MINNESOTA: 
Xin Cha  cho con trai của con có công ăn việc làm ổn 
định, xin cho cháu thêm đức tin, cậy, yêu mến, phó 
thác vào Chúa, xin cho vợ chồng cháu có ngôi nhà 
hạnh phúc, xin cho chị em con bán được cây và đất, 
xin cho con có tiền trả nợ, hết đau mắt. Con tạ ơn 
Cha! 
 
6-CON LÀ JIMMY CHENG VÀ HA CHENG – 
HONOLULU, HAWAII: 
Cha ơi, con trai con tên Andrew Kim Cheng bệnh tật 
hoài, lại chưa biết nói. Con xin Cha cho cháu khỏe 
mạnh và mau biết nói chuyện. Xin Cha cho vợ chồng 
con là Jimmy Kim Cheng và Hà Kim Cheng làm ăn 
suông sẻ, buôn may bán đắt, khỏe mạnh và bình an. 
Con xin cảm ơn Cha! 

 

7-CON LÀ ANH NGOC LAM – LOS ANGELES, 
CALIFORNIA: 
Con là người ngoại đạo, năm nay đã 89 tuổi rồi. Con 
rất tin tưởng nơi Cha, xin Cha cầu bầu đấng tối cao 
thương ban cho chúng conh, người ngoại đạo cũng như 
người có đạo được bình yên, vượt qua mọi khổ đau của 
cuộc sống này. 
 
8-CON LÀ HOA NGUYEN – OSWEGO, ILLINOIS: 
Lạy Chúa, lạy Cha con là người ngoại đạo. Con có hai 
đứa con bị bệnh tự kỷ. Đứa anh là Michael Do 15 tuổi 
không nói được, khi giận hay cắn tay, đứa em là David 
Do 9 tuổi rất nóng tính. Con xin Cha mở lòng thương 
xót cầu bầu cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ maria cứu hai 
đứa con con cho chúng hết bệnh. Cha đừng bỏ con 
Cha ơi. Con xin tạ ơn Cha! 
 
9-CON LÀ CHI TRAN – DES MOINES, IOWA: 
Con xin Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu cùng Mẹ Maria 
cùng các Thánh cho gia đình chúng con, cùng anh chị 
em trong gia đình con được bình an, cuộc sống tốt đẹp, 
xin giúp sức cho anh em của con giữ được đạo để 
phụng thờ Chúa và làm theo ý Chúa.  
 
10- CON LÀ HA NGUYEN – BECKLEY, 
WASHINGTON: 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, lạy Cha Phanxicô 
Trương Bửu Diệp, xin đoái thương giúp con vượt qua 
được khó khăn hiện nay, xin cho con sớm có giấy tờ. 
Con hết lòng tạ ơn Chúa, cảm tạ Cha. 
 
11- CON LÀ KIM NGUYEN – MOUNT AIRY, 
NORTH CAROLINA: 
Cha ơi, con là người con đau khổ, xin chạy đến Cha, 
nhờ Cha thương mà cầu bầu giúp. Ở Việt Nam, người 
mẹ 95 tuổi của con đang rất đau khổ vì hai em con bỏ 
Chúa, Mẹ, bán ngôi nhà là công lao của mẹ con từ năm 
1954, rồi lấy tiền ăn chơi. Giờ mẹ con không có nhà để 
ở. Con buồn quá, ngày đêm không ngủ được vì thương 
mẹ già. Con nhờ các anh chị ở Hội TBDF thắp cho con 
một cây nến, nhờ Cha Diệp thương mà ban ơn lành cho 
gia đình con cháu con, cho em con được ăn năn trở về 
với Chúa, biết lo lắng cho mẹ già, và cho cháu con 
phỏng vấn đi Mỹ được chấp thuận. 
 
12- CON LÀ CAM VAN VO – PANORAMA, 
CALIFORNIA: 
Lạy Chúa, lạy Cha Diệp con mới đổi tiệm sang chỗ mới 
nên chưa có khách. Con cũng xin Cha cầu bầu cho ba 
mẹ con được khỏe mạnh, anh em của con có công ăn 
việc làm vững chăc, các cháu của con được học hành 
nên người. Con gái của con có một lỗ tai không nghe 
được. Xin Cha thương cứu con của con để cháu có thể 
nghe được và học hành nên người. Con xin tạ ơn Cha. 
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XIN KHẤN 

13-CON LÀ TY VAN NGO – LAFAYETTE, LOUISIANA: 
Con xin cầu xin Cha Trương Bửu Diệp ban cho công việc 
làm ăn của gia đình con được hanh thông, mọi sự tốt đẹp. 
Con xin cảm tạ Cha! 
 
14-CON LÀ HUONG NGUYEN – GRAND PRAIRIE, 
TEXAS: 
Gia đình con kính lạy Cha Trương Bửu Diệp thương cầu 
bầu cùng Chúa ban cho gia đình con được bình an, con 
cái khôn ngoan, biết vâng lời, siêng năng dự Thánh lễ, và 
cho con gái con sớm gặp được một người bạn đời thủy 
chung, xin cho vợ chồng con được mạnh khỏe. Xin Cha 
thương mà nhậm lời con van xin. 
 
15-CON LÀ NGUYEN XUAN UYET – ONTARIO, 
CALIFORNIA: 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha cầu cùng Chúa và Mẹ 
Maria cho con trai của chúng con: Nguyễn Xuân Thành 
qua được cuộc giải phẫu sắp tới, cho cháu được mọi sự 
an lành trong Thánh ý Thiên Chúa. Xin kính dâng lên 
Chúa và Mẹ Maria đóa hoa cùng với lòng cảm tạ chân 
thành của gia đình chúng con qua lời chuyển cầu của Cha 
Trương Bửu Diệp. Xin tạ ơn Cha! 
 
16-CON LÀ LE MY NGUYEN – WEST CHESTER, 
OHIO: 
Lạy Cha Diệp, con xin khấn những điều sau đây: Xin cho 
hai con sinh được cháu trai và giống hình ảnh của Chúa; 
xin cho em con bán nhà được giá; xin cho em con bán 
tiệm được giá; xin cho H. được nhận vào ngành cháu 
muốn học; xin cho LB mãi mãi là của nhau, nếu các cháu 
đã quyết định đi xa, xin Cha ủng hộ các cháu; xin cho 
chúng con thực hiện được những chuyến đi sắp tới được 
nhiều may mắn và vui vẻ. Cha ơi xin đừng bỏ con, mà hãy 
cho con một dấu chỉ để con được an tâm. Cha ơi con đau 
khổ lắm, xin Cha an ủi con đêm ngày. Con-một người mẹ 
đau khổ. 
 

 
Buổi cầu nguyện Tháng 4-2015. Hình: TBDF 

 

 

 

CẢM TẠ 
1-CON LÀ HOA ĐINH – CHICAGO, ILLINOIS: 
Con muôn vàn tạ ơn Cha đã cầu bầu cho con cái của 
con, đã đưa các cháu về ở lại với gia đình con, và các 
cháu học đại học rất tốt, được ở gần nhà. Con xin tạ ơn 
Chúa, cảm tạ Cha! 
 
2-CON LÀ TRANG NGUYEN – PORTLAND, 
OREGON: 
Con xin cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã thương ban không 
biết bao nhiêu Hồng ân xuống cho gia đình chúng con. 
Con xin cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp đã cầu bầu cùng 
Chúa và Mẹ cho con. 
 
3-CON LÀ CUC NGUYEN – LOS ANGELES, 
CALIFORNIA: 
Con đã hết đau ở thắt lưng rồi Cha ơi. Con xin tạ ơn 
Cha đã cho cứu chữa con. 
 
4-CON LÀ OANH K. LE – OMAHA, NEBRASKA: 
Những lời con cầu xin đã được Cha nhậm lời. Con xin tạ 
ơn Cha đã ban cho con được ơn như ý. 
 
5-CON LÀ NU NGUYEN – BATON ROUGE, 
LOUISIANA: 
Con tạ ơn Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho con hết đau 
nhức lỗ tai, chứng đau lưng, đau đấu gối cũng đỡ 
nhiều. Xin Cha và quý Hội TBDF tiếp tục cầu nguyện 
cho gia đình con và con cái con. 
 
6-CON LÀ NHU JENKINS – MASSILLON, OHIO: 
Cha ơi, con đã xin, và Cha đã giúp cho chồng con bán 
được căn nhà ở Florida. Con năm nay 62 tuổi, trước đây 
không có bảo hiểm sức khỏe, mà nay con cầu xin và 
cũng đã được bảo hiểm Obamacare rồi. Con xin cảm tạ 
ơn Cha! 
 
7-CON LÀ HUONG T. NGUYEN – ARLINGTON, 
TEXAS: 
Lạy Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, cách đây một 
tháng con có gọi phone tới Hội TBDF khấn giúp vì con 
bị bệnh ung thư phổi. Được 2-3 tuần sau thì con vào 
thuốc. Bác sĩ nói hiện nay khối u của con đang nhỏ lại, 
rất tốt. Con xin cảm tạ Cha đã nhậm lời cầu xin của 
con. Cha ơi, xin Cha tiếp tục cầu bầu cùng Thiên Chúa 
cất hết bệnh tật cho con. Cha ơi, cứu con, giúp con… 
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Cả nhà tức tốc đưa mẹ tôi đi cấp cứu. Bác sĩ nói bà bị gãy 
xương đùi, nên họ phải mổ để bắt ốc, xếp lại xương.Một 
thời gian sau, bác sĩ khám lại và cho biết sẽ phải phẫu 
thuật thêm một lần nữa cho mẹ tôi để lấy 2 con ốc ra, vì 
con ốc làm cho xương ống của bà chưa khép lại được.Cả 
nhà tôi lại một phen lo lắng, vì mẹ tôi bị bệnh tiểu đường, 
các vết thương rất khó lành. 
 
Lúc đó, tôi lại nghĩ đến Cha Diệp, và xin Cha giúp cho mẹ. 
Thật bất ngờ, sau đó bác sĩ kiểm tra lại và thông báo với 
mẹ tôi là bà không phải mổ lại nữa.  Tuần trước tôi gọi 
phone, mẹ tôi nói mới đi siêu âm thì thấy xương từ từ 
khép lại rồi. 
 

Gia đình chị Ngọc tại nhà thờ Tắc Sậy năm 2014. Hình do chị Ngọc cung 
cấp. 
 
Và ơn lành sau đó là mới đây, chồng tôi bị bệnh. Các dây 
thần kinh trong xương cột sống của anh ấy bị chèn. Bác sĩ 
khuyên anh ấy đi mổ, vì nếu không may xảy ra tai nạn, có 
thể các dây thần kinh ấy sẽ bị đứt. Tôi thì lo lắng, vì có vài 
người quen bị giống như anh, sau phẫu thuật hầu như 
chẳng có ai khỏe hơn, thậm chí không đi lại được bình 
thường. 
 
Thấy chồng tôi nhất quyết đi mổ, tôi không cản được, mà 
chỉ cầu xin Cha Diệp. Tôi nói với Cha:” Con biết Cha rất 
linh thiêng, xin Cha giúp cho chồng con đổi ý, không mổ 
nữa, vì con sợ nếu mổ sẽ có sự rủi ro, anh ấy không đi lại 
được.” Lẽ ra cuộc phẫu thuận sẽ được tiến hành vào giữa 
tháng Tư, nhưng sau khi tôi cầu nguyện với Cha Diệp, 
chồng tôi đã thay đổi ý định là không đi mổ nữa. Tôi tin, 
đây là phép lạ Cha đã làm cho tôi.  
 
Bây giờ thì tôi rất tin nơi Cha Diệp. Vì xem trên Youtube, 
tôi được biết địa chỉ của Hội Trương Bửu Diệp Foundation, 
nơi đã phát hành những chương trình về ơn Cha Diệp, tôi 
liền email để kể lại ơn của gia đình tôi và xin được làm 
chứng cho Cha. Nếu có dịp sang Mỹ, chúng tôi sẽ cố gắng 
tìm đến Văn phòng của Hội ở đường Euclid, Garden 
Grove, Nam California để thăm viếng Cha Diệp.  
 

(Viết lại lời kể của chị Ngọc Nguyễn qua email) 
 

ƠN LÀNH 
Chị Ngọc Nguyễn – Linköping (Thụy Điển): 
 

“Cha làm nhiều phép lạ cho gia đình 
tôi” 
 
Gia đình tôi là người theo đạo Phật, nhưng đã nhận 
được 3 ơn lành sau khi khấn với Cha Trương Bửu 
Diệp-một vị Linh mục mà tôi chỉ được biết qua 
Youtube. 
 
Tôi chỉ mới biết đến Cha Diệp từ năm ngoái, rất tình cờ. 
Một lần, tôi lên Youtube nghe thầy Thích Giác Nhàn giảng 
đạo, thì thấy mục ‘Tạ ơn Cha Diệp’. Vì tò mò, tôi vào xem 
thử. Tôi xem hết phần này đến phần khác một cách say 
mê. Vì thấy Cha linh thiêng quá, nên tôi cầu nguyện thử, 
và rất lạ lùng là hầu như tôi xin gì cũng được Cha ban 
cho. 
 
Đầu tiên, tôi có đứa cháu trai 4 tuổi. Hồi đầu năm 2014, 
cháu bị nhiễm trùng máu. Cháu không ăn uống gì được, 
mà cứ phải chích thuốc, nên cháu rất yếu. Cả nhà ai cũng 
lo cho cháu. Mẹ của cháu cũng đi cầu nguyện Chúa, và 
Đức Mẹ.  
 
Còn tôi ở bên này tôi cũng rất lo lắng mà không làm gì 
được nên cầu cứu Cha Diệp giúp cho cháu. Khi đó tôi hứa 
với Cha là nếu về được Việt Nam, gia đình chúng tôi sẽ 
đến tận mộ Cha để tạ ơn Cha. Vài tháng sau, cháu tôi 
khỏe mạnh. Hè năm ngoái cả gia đình tôi đã thực hiện 
được lời hứa với Cha Diệp. 
  

Chị Ngọc và Mẹ (thứ hai và thứ ba, từ trái sang) chụp hình cùng chị em tại 
Saigon, Việt Nam. Hình do chị Ngọc cung cấp. 

Câu chuyện kế tiếp của mẹ tôi mới là lạ. Hồi đầu năm, bà 
bị té trong nhà tắm. Đó là lúc 3 giờ sáng, bà đi vệ sinh 
xong khi bước ra tới cửa thì bị té, bà còn nghe hai tiếng 
rắc rắc ở chân trái. Bà đau quá, kêu mà không ai nghe 
được vì cả nhà ngủ trên lầu. Còn cửa phòng ba tôi ở kế 
bên đóng kín do mở máy lạnh. Bà chịu đựng đau đớn như 
thế suốt 2 tiếng, cho đến khi ba tôi thức giấc lúc 5 giờ 
sáng và phát hiện.  
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CHA DIỆP VÀ DOANH NGHIỆP 

Đến Day Spa Salon nhớ nói ‘1-2-3’  

Hình Cha Trương Bửu Diệp không chỉ được đặt tại tư 
gia, mà chủ nhân nhiều tiệm, công ty, phòng khám 
bệnh,…cũng đặt hình Cha ở nơi trang nghiêm để nhờ 
Cha phù trợ và cũng để giới thiệu Cha đến với mọi 
người. Chủ nhân tiệm Day Spa Salon ở thành phố 
Anaheim đã làm như vậy. 

Tượng 
Cha Diệp đặt trước quầy thu ngân của Day Spa Salon. Hình: TBDF 

Vừa bước vào tiệm, chúng tôi đã thấy ngay tượng Cha Diệp 
đặt ở quầy tiếp khách và thu ngân. Chị Helen Hoàng, chủ 
tiệm cho biết:”Tôi đặt tượng Cha ở tiệm vì tin Cha sẽ ban 
ơn lành, giúp tiệm làm ăn tốt đẹp, đông khách, thầy thợ 
thuận hòa.” 
 
Chị Helen kể: “Từ khi có Cha, những khi tiệm vắng khách, 
tôi lại cầu nguyện, và chừng 5, 10 phút sau là khách vô. 
Khách là người Việt Nam do biết Cha Diệp, nên không hỏi, 
nhưng nhiều khách Mỹ, Mexico hay thắc mắc, chỉ tượng Cha 
Diệp hỏi ‘Ông này là ai?’ Vẫn biết Cha Diệp chưa là Thánh, 
nhưng tôi vẫn trả lời đó là một vị Thánh. Vì với chúng tôi, 
Cha đã là Thánh rồi.” 

 

 

Bên trong tiệm Day Spa Salon. Hình: TBDF. 

 

Theo chị Helen, ba năm trước, khi chưa biết Văn phòng 
Cha, chị đã định bán tiệm vì làm ăn khó khăn quá. Lúc đó 
có người bạn giới thiệu Nhà thăm viếng Cha Diệp tại Thành 
phố Garden Grove để cầu xin. 
 
‘Thật không ngờ, sau khi đến Văn phòng Cha và cầu 
nguyện với Cha xong, không những tôi vực dậy được tiệm, 
mà còn mua được thêm 2 tiệm khác nữa’. 
 
Chồng chị Helen, anh An Dương đã hai lần đến Văn phòng 
TBDF để chia sẻ ơn lành mà anh chị đã nhận được từ Cha 
Diệp. Ngoài ơn lành thoát khỏi sự bế tắc trong công việc 
làm ăn, anh chị còn toại nguyện khi cầu xin và được thêm 
một cậu con trai, trong khi đã hai cô con gái. Chị Helen kể 
lại trong niềm hạnh phúc: “Cách đây 11 năm, chúng tôi có 
dịp về Việt Nam và đến mộ Cha ở Tắc Sậy. Thật ra khi đó 
tôi không biết Cha Diệp là ai, nhưng khi đến đó thấy có rất 
nhiều người đến tạ ơn, nên tôi đoán Cha rất linh thiêng. 
Lúc đó tôi chỉ cầu…may, nhưng Cha đã nhậm lời. Bây giờ 
con tôi đã 10 tuổi, cháu rất thông minh.” 
 

Anh An Dương và chị Helen Hoàng, chủ nhân Day Spa Salon. Hình: TBDF 

Ơn lành mới nhất mà gia đình chị Helen nhận được, là chị 
đã lấy lại được toàn bộ những gì tưởng như đã mất. Chị 
nói: “Vì quá tin tưởng, nên tôi bị người ta lừa, thế là tôi lại 
chạy đến Cha. Kết quả là tôi không mất gì cả. Bây giờ khi 
gặp bất cứ khó khăn, bế tắc gì, chúng tôi đều cầu xin Cha.” 
 

 
 
Để tạ ơn Cha, chủ nhân Day Spa Salon cho biết những vị 
khách đến và nói số ‘123’ (là ngày Giỗ Cha Diệp 12/3), Day 
Spa Salon sẽ trích 10% để góp một phần nhỏ bé giúp 
Trương Bửu Diệp Foundation duy trì nhà thăm viếng, để 
cộng đồng mình có nơi đến cầu xin và tạ ơn Cha. 
                 Khôi Đặng  
Địa chỉ Day Spa Salon: 
740 N Brookhurst St, Anaheim, CA 92801 
Phone: (714) 563 2205 
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Ông John Trần – San Jose, CA 

Chúng tôi biết Cha Trương Bửu Diệp lâu rồi, đã từng đến 
nhà thờ Tắc Sậy từ trước 1975. Lần này gia đình chúng tôi 
lái xe từ San Jose xuống miền Nam Calif. để thăm Cha. 
Nhân tiện đến thăm Cha, gia đình chúng tôi đã ký 4 tờ 
Thỉnh nguyện thư xin phong Thánh cho Cha. Vì ở xa nên 
tôi cũng đã đề nghị Hội gửi những Bản tin Ơn lành để 
chúng tôi cập nhật tin tức. Biết tôi đi thăm Cha, bà hàng 
xóm của tôi cũng muốn đi lắm, nhưng vì nhà bà có người bị 
bệnh. Bà không đi được, mà gửi lời khấn và nhờ tôi xin ‘Lộc 
của Cha’, là những chai nước đã được làm phép. Tôi đã xin. 
Nhận được chắc bà ấy mừng lắm!  

Dù mới đến thăm Cha hôm qua, cầu xin, mà Cha đã nhậm 
lời tôi rồi đấy! Thời gian không cho phép, tôi phải trở về 
San Jose, nhưng chắc chắn lần sau tôi sẽ làm chứng cho sự 
linh thiêng của Cha. Tôi sẽ lái xe xuống thăm Cha được mà! 

 
Ông John Trần, cùng vợ và gia đình người con gái. Hình: TBDF 

 

CẢM TƯỞNG KHÁCH ĐẾN THĂM CHA 

Cô Susanna Duarte - San Pedro, CA 

“Tôi biết Cha Trương Bửu Diệp qua cô bạn của tôi người 
Việt Nam. Dù là lần đầu tiên đến Văn phòng TBDF, nhưng 
khi vào Nhà thăm viếng, tự nhiên tôi có cảm giác rất vui. 
Tôi lập gia đình đã 3 năm rồi mà chưa có con. Hôm nay tôi 
đến để cầu xin Cha ban phép lành cho tôi có một đứa con, 
trai, gái gì cũng được. Bất cứ khi nào có thời gian, tôi cũng 
sẽ trở lại để tiếp tục cầu nguyện với Cha. Tôi tin là xin thì 
sẽ được.” 

Cô Hà Tú Mỹ - Westminster, CA 

“Tôi người Công giáo, nhưng mới trở lại đạo. Tôi biết Cha 
Diệp qua TV lâu rồi, nay mới có dịp ghé thăm và cầu 
nguyện với Cha. Chỉ cần vào cầm lấy bàn tay Cha là tôi 
thấy nhẹ trong lòng rồi.” 

 
Cô Hà Tú Mỹ (trái) và cô Susanna Duarte. Hình: TBDF 

 
THÔNG TIN CẦN THIẾT 
1-Buổi Cầu Nguyện (BCN) Tháng 5-2015 và là dịp mừng Ngày của Mẹ (Mother’s Day) vào thứ Năm, ngày 7 tháng 5, lúc 
7 giờ tối tại Nhà Thăm Viếng Cha Trương Bửu Diệp. Quý vị ở xa xin vào website: www.truongbuudiep.org  hoặc www.tbdf.org để 
xem trực tiếp truyền hình BCN. 
2-Giờ phát hình chương trình Truyền hình ƠN CHA DIỆP: 

• SAIGON TV 57.5 LÚC 9:15 sáng thứ Năm hàng tuần và GALAXY 19 trên toàn HOA KỲ. 
• VBS 57.6 LÚC 11:00 trưa Chủ Nhật hàng tuần và GALAXY 19 trên toàn HOA KỲ. 

3-GIÚP DUY TRÌ VĂN PHÒNG VÀ NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP: Mỗi khi có dịp đi chợ Saigon City Market Place (tại góc đường 
McFadden và Brookhurst), TP Westminster, xin quý vị đọc số 123 (là ngày Giỗ Cha Diệp) tại quầy thu ngân. 
4-GIỜ MỞ CỬA: Từ 10:00 sáng đến 6:00 chiều mỗi ngày, kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật. Thăm viếng và xin khấn hoàn toàn miễn 
phí. 

5-GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE (TALK VÀ TEXT): Xin gọi số phone (714) 702 5129 để gửi lời khấn trực tiếp đến Cha.  
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Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp 

Quý khách đến Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp sẽ 
được tặng: hình Cha Diệp (nhiều cỡ); DVD, CD về Nhân 
chứng ơn lành Cha Diệp; CD Nhạc Thánh ca, CD Nhạc 
‘Con tìm đến Cha’, DVD Lễ Giỗ Cha Diệp, DVD Ơn lành 
đặc biệt chia sẻ trong ngày Giỗ Cha, Sách 100 Ơn Cha 
Diệp Tập I và II, bản tin Ơn Lành... 
Quý vị ở xa muốn nhận các tặng phẩm, sách và Bản tin 
ƠN LÀNH (xuất bản mỗi tháng 2 lần), vui lòng liên lạc với 
TBDF qua phone: (714)537-8159 hoặc email: 
info@truongbuudiep.org 
 

Dịch vụ Tư vấn Miễn phí tại TBDF 
 

Tư vấn về Bảo hiểm Sức khỏe, Obamacare, Bảo hiểm 
nhân thọ do hai cô Tâm Nguyễn và Kim Anh phụ trách 3 
buổi/tuần, gồm thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, từ 10:00 đến 12:00 
sáng. Phone: (714)856-8209. Ghi danh Obamacare trước 
ngày 30 tháng Tư để không bị phạt. 
 
Tư vấn về Luật Hôn nhân & Gia đình, và các luật khác do 
Luật sư Derek Tran (Trần Truyền Đức) phụ trách. Phone: 
(714)345-0589 
 
Tư vấn về Luật Di trú Hoa Kỳ và Việt Nam, do Chuyên viên 
pháp lý Chung Bảo Tú phụ trách mỗi tuần 1 buổi từ 5:00 PM – 
7:00 PM tối thứ Ba hàng tuần. Phone: (714)897-1523 
 

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

Email: info@truongbuudiep.org 
 
BAN BIÊN TẬP BẢN TIN TBDF 
 

Giá đăng Quảng cáo trên Bản tin Ơn lành: 
• 1/2 trang bìa sau: 80 USD/kỳ 
• Nguyên trang trong: 120 USD/kỳ 
• 1/2 trang trong: 60 USD/kỳ 
• 1/4 trang trong: 30 USD/kỳ 
• 1/8 trang trong: 15 USD/kỳ 
• 1/16 trang trong: 8 USD/kỳ 

Chân thành cám ơn các cơ sở thương mại đăng quảng cáo để giúp 
duy trì Văn phòng và Nhà thăm viếng Cha Diệp. 

THƠ 
Đến với Cha 

Joseph Nguyễn 
Louisville, Kentucky 

Khắp nẻo gần xa đến với Cha 
Cha Trương Bửu Diệp cầu cho ta 
Cả lòng trông cậy Cha thương xót 

Hết dạ cầu xin Chúa thứ tha 
Nhiều lúc lỗi lầm lòng bối rối 
Mỗi khi sai phạm bụng lo ra 

Nhân gian phàm tục luôn là thế 
Con đến với Cha được phôi pha. 

 
Con đến với Cha được phôi pha 

Lòng Cha nhân ái rất bao la 
Thân con già cả lại thêm bệnh 

Thầy thuốc phán rằng phải nhập ca 
Người bệnh thở than không muốn chữa 

Thân nhân lo lắng đưa về nhà 
Nhân sinh lão bệnh chờ ngày tử 

Con đến với Cha xin cứu ra 
 

Con đến với Cha xin cứu ra 
Gia đình con cháu ở nơi xa 

Hai dâu lạc lõng không Công giáo 
Một gái miền xa việc bị xa 

Con nguyện xin Cha thương cứu giúp 
Cha cầu cùng Chúa cho thăng hoa 

Cuộc đời như thế thành ra thế 
Khắp nẻo gần xa đến với Cha. 

 
 

CHIA SẺ 
Ngẫm nghĩ cuộc đời 
  
Bài viết của một tác giả vô danh được sưu tầm dưới đây 
có thể giúp bạn “ngẫm nghĩ” về bản thân một cách lý thú 
và hữu dụng như là một “triết lý sống” thực tiễn và ý 
nghĩa. 
 

Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai 
 
Vị bác sĩ đang ở nhà lo việc mai táng cho người con trai 
mới tử nạn xe hơi hôm qua, chuông điện thoại reo lên, 
liền nhấc máy lên nghe. Nghe xong, ông vội vã rời nhà đi 
vào bệnh viện gấp để cứu cấp một bệnh nhân mới bị tai 
nạn xe hơi. Vừa đến bệnh viện, không kịp chào hỏi mọi 
người, vị bác sĩ vội vã vào phòng phẫu thuật, mặc cho 
người cha của bệnh nhân to tiếng, trách móc. 
Vài giờ sau, khi ca phẫu thuật hoàn tất. Vị bác sĩ bước ra 
khỏi phòng mổ, tiến gần tới trước người cha và ôn tồn 
nói: 
“Cảm ơn Chúa, con trai của ông đã được cứu sống. Ca 
phẫu thuật thành công, nếu ông có thắc mắc gì thì hãy 
hỏi y tá”… 
Và không chờ người cha trả lời, vị bác sĩ đi thẳng. 
 “Ông ấy thật là quá kiêu ngạo, ông ta không thể dành 
cho tôi một chút thời giờ để tôi hỏi về tình trạng của con 
trai tôi sao?”, người cha nói với cô y tá cùng những bác sĩ 
khác có mặt ngay tại đó. 
Cô y tá trả lời với vẻ ái ngại: 
“Con trai của ông ấy đã qua đời vì một vụ tai nạn ngày 
hôm qua, ông ấy đang chuẩn bị cho việc chôn cất đứa 
con trai của mình thì chúng tôi phải gọi cho ông ấy để cứu 
mạng sống của con trai ông…Và bây giờ khi ông ấy cứu 
được mạng sống của con trai ông thì ông ấy cần quay về 
để chuẩn bị nốt cho việc chôn cất người con trai của ông 
ấy.” 
  
Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống 
của bạn. Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc. Người 
Xấu cho bạn Kinh Nghiệm. Người Tồi Tệ nhất cho 
bạn Bài học, và người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ 
Niệm.                         
(Còn tiếp) 
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DU MONDE 
PERFUME & COSMETIC 

 

 
9200 Bolsa Ave.  

Suite 131 - 8 

Westminster, California 92683                

Phone: 714-903-0426 

 

T&T Home Improvement 
Room Addition . Kitchen & Bath Remodeling . Mouldings 

Flooring & painting . Windows & doors . Commercial & Residential 
 

Looking for affordable & quality service 
 

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

Fax: (714) 891-6007 

                            Thu Le 
General Manager 

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

CÔNG TY NUSKIN/PHARMANEX HÂN HẠNH GIỚI THIỆU  
2 DÒNG SẢN PHẨM 

ĐẶC BIỆT VÀ ĐỘC ĐÁO VỀ CHĂM SÓC LÀN DA  
VÀ THỰC PHẨM BỔ SUNG 

www.nuskin.com 
NẾU Ở MỸ XIN BẤM VÀO THỊ TRƯỜNG UNITED STATES 

CÓ THỂ THAY THẾ ANH NGỮ BẰNG VIỆT NGỮ 

ĐỂ CÓ CƠ HỘI GIÚP DUY TRÌ VĂN PHÒNG VÀ NHÀ THĂM 
VIẾNG CHA DIỆP: MỖI KHI CÓ DỊP SỬ DỤNG SẢN PHẨM 
CỦA NUSKIN/PHARMANEX, XIN GỌI SỐ 1-800-487-1000 
EXTENSION 1 (CHO ANH NGỮ), EXTENSION 2 (ĐĂNG KÝ 
MIỄN PHÍ ĐỂ TRỞ THÀNH PREFFERRED CUSTOMER) VÀ 
SAU ĐÓ ĐỌC SỐ ID CỦA TRUONG BUU DIEP 
FOUNDATION LÀ USW8588707. 

 

ĐÂY LÀ CÔNG TY UY TÍN CÓ VĂN PHÒNG ĐẶC TẠI PROVO, 
UTAH. CÓ THỂ YÊU CẦU CHO GẶP NHÂN VIÊN NÓI TIẾNG VIỆT 

NẾU CẦN, HOẶC LIÊN LẠC VỚI ANH TRẦN LONG ĐỂ ĐƯỢC GIẢI 
THÍCH RÕ RÀNG VÀ TƯỜNG TẬN QUA SỐ PHONE:  240-461-8327. 

Trân trọng Kính mời! 

Nếu có thương Cha, thì hãy thương Cha bây giờ, đừng để ngày mai, có khi sẽ 
không còn, vì để ngày mai, biết đâu không còn cơ duyên. Ơn và được ơn, 

giúp Cha liền. Một ngày ta giúp Cha, một ngày ta hát ca, một lần ta giúp Cha, 
là lòng ta có Cha. Nếu có thương Cha, thì hãy thương Cha bây giờ, đừng để 
ngày mai, có khi sẽ muộn màng, vì để ngày mai, biết ta đi về nơi đâu. Ơn và 

được ơn, giúp Cha liền. 

 

Q
U

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

 
Bạn có shopping online không? Bạn đã có tài khoản của Amazon chưa? 
Nếu có, bạn hãy vào amazonsmile nhé. Với amazonsmile, bạn được tính 
đồng giá, và được phục vụ tương tự khi mua sắm mọi sản phẩm trên 
Amazon. Khi bạn mua sắm trên amazonsmile, Amazon sẽ trích 0.5% giá trị 
mua sắm của bạn cho tổ chức mà bạn muốn ủng hộ. 
 
Cách làm: Vào tài khoản của bạn trên Amazon, search amazon smile, 
chọn charitable organization là “Truong Buu Diep Foundation”, như vậy 
là mỗi lần mua sắm, bạn đã góp sức vào việc duy trì Nhà thăm viếng Cha 
Diệp tại thành phố Garden Grove, California. 
 
TBDF xin chân thành cám ơn sự đóng góp của bạn. 
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HẢI MÀN CỬA 
DRAPERIES – SHUTTERS – BLINDS 
9261 Bishop Place, Westminster, CA 92683 

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

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

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

 

 
 
 

     
 

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

 

H&M TAX SERVICES 
Huy Nguyen, CPA 

 

                                                         
 

Px   

DO-THAI NGUYEN, Pharm. D 
Tel: (714)890-0331 
Fax:(714)890-1860 

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

Snow White Hair & Nails 
 

Facial & Waxing 
Manicure & Pedicure 

 
*Make up * Updo * Tatoo (Eye brown) 

(Appointment and weeken only) 
 

3400 W. MacArthur Blvd #B 
Santa Ana, CA 92704 
 
Phone: (714)417-3953 
Email: hxnguycpa@icloud.com 
 

Q
U

Ả
N
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Á
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PHIẾU NHẬN BẢN TIN ƠN LÀNH 

Hội TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION (TBDF) phát hành Bản Tin ƠN LÀNH của Hội vào ngày 
1 và 15 mỗi tháng. Để bản tin đến tay quý vị (miễn phí), xin vui lòng điền vào Phiếu Ghi Danh dưới 
đây và gửi về cho Hội qua phong bì đính kèm.  

 
 

 Họ tên …………………………………………………………………………………………. 
Địa chỉ gửi bản tin: ……………………………………………………………………………. 
Thành phố……………………………Tiểu bang………….Mã vùng………………………… 
Tôi muốn nhận Bản Tin mỗi nửa tháng qua (đánh dấu vào box thích hợp):  
 
 

1-    Giữ lại cho tôi ….. số (có ghi tên tôi) và tôi sẽ lấy khi đến viếng VP Cha. 
2-    Gửi qua bưu điện theo địa chỉ trên.  
3-    Gửi đến email của tôi…………………………………….………………………….. 

 
Ngày…tháng…năm 2015 

                                                                                                               Chữ ký, 
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