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2 Ngày C   

Bản tin do Trương Bửu Diệp Foundation ® thực hiện và phát hành hàng tháng 

 

 

 

 

 
Chị Trân Hoàng – Georgia: 

“Tôi Cầu Nguyện 
Và Phó Thác”   (Trang 3-4) 
 
Những lời Xin khấn & 
Cảm tạ từ xa (Trang 5-6-7) 

 

Cầu Nguyện Cho 
Những Người 
Mất Trong Tháng 6  
(Trang 8) 
 

Chuyện nhiều kỳ: 
Một Cuộc Đổi Đời 

Kỳ cuối: Tạ Ơn Cha 
(Trang 9, 10, 11) 
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SỐ 88 
JUNE 
 2019 

Kính Biếu 

Sức Mạnh Từ Lời Cầu Nguyện 
 

Với niềm tin tôn giáo của mỗi cá nhân con người, chúng ta tin vào sức mạnh của lời cầu bầu từ Cha Diệp, và tin vào sự 
hiệp thông khấn nguyện chung của anh chị em cùng với nhau, dâng lên Đấng Tối Cao cho chính mình, và cho người khác. 

 
Với số lượng thành viên và người theo dõi rất đông đảo mỗi ngày, Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) tin rằng tất cả 

những lời khấn nguyện của mỗi ông bà, anh chị em trong chúng ta đều sẽ được dâng lên đến Cha Diệp, để nhờ Cha cầu 

bầu với Đấng Tối Cao cho mỗi ước nguyện của từng người. Bên cạnh đó, khi đưa những tâm tình, ước nguyện qua lời cầu 
xin của mỗi ông bà, anh chị em gửi đến, TBDF còn mong rằng những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn éo le, đau khổ 

sẽ qua đó mà được an ủi rằng cuộc sống của riêng mình dù sao cũng còn rất may mắn hơn nhiều người khác. Nghĩa là đem 
sự an ủi, chia xẻ và hy vọng đến cho từng người trong chúng ta.  

 

Quý ông bà anh chị em ở xa không có điều kiện đến tận Văn phòng TBDF cũng có thể sử dụng các cách như sau để gửi lời 
khấn của mình: Gọi điện thoại (714) 702 5129, Website, Facebook, YouTube,… 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Mỗi ngày TBDF đều cố gắng đưa tất cả những lời khấn nguyện của ông bà anh chị em đến với Cha Diệp một cách thành 

khẩn và mau lẹ nhất với ước mong vì thương chúng ta mà Cha Diệp nhanh chóng cầu bầu lên Thượng Đế. Chính vì thương 
Cha Diệp, Đấng Tối Cao nhậm lời Cha rồi ban muôn Hồng Ân cho mỗi người con bé mọn là anh chị em chúng ta. 

Trương Bửu Diệp Foundation ® 

 

    

(714) 702 5129 www.tbdf.org FB: Truong Buu Diep Foundation YouTube: TBDF 
 

Công Cha Như Núi Thái Sơn  

Hinh nguồn: Thatlife.com 
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 Anh Vũ Văn Hiệp – Virginia 

“Tôi Được 3 Ơn Lớn Chỉ Trong Thời Gian Ngắn” 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Lên YouTube, tìm tên Cha ‘Trương Bửu Diệp’ là tôi thấy ngay Hội Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) có trụ sở 
tại miền Nam California. Tôi đã xem chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ do TBDF thực hiện từ số đầu tiên. Xem được hơn 

20 tập thì tự nhiên tôi cảm thấy những áp lực đang phải đối đầu có vẻ như giảm dần. Càng xem, tôi càng không 
còn cảm thấy nặng nề nữa và bắt đầu có niềm tin về Cha Diệp. Tôi tiếp tục xem chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ mà 

không bỏ sót tập nào cả.  

 
Nhóm làm việc của chúng tôi có 75 người. Chúng tôi có một hợp đồng rất lớn với chính phủ, thực hiện trong 5 

năm. Tôi là người soạn thảo hợp đồng và là người chịu trách nhiệm chính. Khi soạn hợp đồng, thật sự tôi không 
nghĩ mình sẽ thắng vì có rất nhiều hãng lớn khác cạnh tranh. Không ngờ nhóm của chúng tôi được chọn. 

 

Khi hợp đồng được ký thì vấn đề phát sinh. Vì là người chính chịu trách nhiệm chính, nên nếu giữ nhiệm vụ này, 
hoặc tôi phải lái xe 2-3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để đến chỗ làm, hoặc phải tìm phòng gần chỗ làm, đến cuối tuần 

mới được về nhà với vợ con. Cảm thấy cả hai cách đều không phù hợp, nên gặp những người trong nhóm, tôi nói 
họ hãy tìm khác người thay thế. Nhưng họ không đồng ý. Trong trường hợp tôi rút lui không đảm nhiệm công 

việc thì sẽ bị phạt tiền rất nặng. 
 

Bỏ không được, nên trong tình thế khó khăn, tôi bèn khấn với Cha Diệp. Tôi trình hết mọi chuyện lên Cha, và xin 

Cha nếu được thì cho tôi làm việc ở nhà, chứ không phải đi xa. Không ngờ, chỉ hai ngày sau, điều tôi xin Cha trở 
thành hiện thực. Niềm tin của tôi về Cha nâng lên một bước. Tôi tiếp tục xem các chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ vào 

lúc rảnh rỗi, cũng như khi đang lái xe. 
 

Từ nhà đến sở mà tôi làm hơn 20 chục năm nay mất hơn 1 tiếng lái xe. Một hôm đang lái xe trên freeway, tôi 

bỗng giật mình khi thấy xe của mình chạy sát ngay sau một chiếc xe tải. Tôi rất hoảng sợ, nhưng lập tức có cảm 
giác như xe của tôi lùi lại cách xa chiếc xe tải. Rất may trên freeway lúc đó không có nhiều xe nên tôi có thể lách 

qua mà vượt lên xe tải. Khi đã định thần, tôi chợt nhớ câu chuyện của một nhân chứng ơn lành nói trên chương 
trình ‘Ơn Cha Diệp’, rằng khi mình thoát nạn có nghĩa là có bàn tay của Trời Phật, hoặc Chúa, hay Đấng Bề Trên 

nào che chở. Tôi nghĩ bàn tay đẩy chiếc xe tải ra khỏi xe của tôi chính là bàn tay Cha Diệp. Nếu không có Cha 
can thiệp, hai xe đã đụng nhau rất mạnh. Vâng, tôi tin chính Cha Diệp đã che chở cho tôi lúc đó. Rất rõ ràng, 

không mơ hồ gì cả. 

 
Chỉ trong hai tháng đầu tiên từ ngày tôi biết Cha, mà Cha đã ban cho tôi hai ơn rất lớn, trong công việc và tính 

mạng. Tôi nghĩ ngay trong đầu rằng nếu có dịp, tôi sẽ bay sang California để làm chứng cho Cha. Nhưng chưa 
kịp thực hiện ý định đó thì tôi nhận được ơn lành thứ ba. Và chính điều này thôi thúc tôi phải sang California để 

tạ ơn Cha bằng bất cứ giá nào.                                                                  
(Xem tiếp trang 3) 

 

 

Qua những người thân thích bên Việt Nam, 

tôi biết về Cha Trương Bửu Diệp đã lâu, 
nhưng chỉ biết vậy thôi chứ không rõ lắm. Vả 

lại lúc đó tôi cũng không có gì để xin Cha, nên 
nghe nói về Cha xong thì bỏ ngoài tai. 

 

Dạo sau này, công việc của tôi bị rất nhiều áp 
lực, từ việc làm ăn buôn bán đến chuyện 

trong sở làm. Trong lúc gặp khó khăn, tự 
dưng tôi nhớ đến Cha và những những câu 

chuyện về Cha mà người nhà của tôi kể, nên 
tôi đã lên YouTube xem thử. 

 

 



 

3 
 

TRUONG BUU DIEP FOUNDATION ® MONTHLY NEWSLETTER                  SỐ 88 – JUNE, 2019 

 
  

 
“Tôi Được 3 Ơn Lớn Chỉ Trong Thời Gian Ngắn” (Tiếp trang 2) 
 

Ơn lành thứ ba của tôi cũng dính dáng đến chuyện làm ăn. Tôi có một hợp đồng thương mại. Trong bản hợp 

đồng này, do tôi viết không rõ ràng, nên khi ngồi bàn bạc với đối tác thì có sự hiểu lầm. Điều này khiến tôi có thể 
phải đền bù một số tiền rất lớn. Tôi lại nghĩ đến Cha, ngày đêm tôi xin Cha cho hợp đồng này suông sẻ và nếu 

có phải đền thì tôi chỉ bị đền trong khả năng của tôi thôi. Nhưng mỗi lần cầu nguyện với Cha xong, tôi lại nghĩ 
mình đang ‘làm khó’ Cha, vì giấy trắng mực đen rồi, làm sao có thể thay đổi được. Nhưng kỳ diệu thay, Cha Diệp 

làm được. 

 
Khi chỉ còn 2 ngày là tới hạn định tôi phải đền tiền, thì bên đối tác liên lạc với tôi và nói tôi không cần phải làm 

gì nữa hết. Wow, khi đó tôi cũng chưa tin lắm, vì trong làm ăn thương mại, nếu không phải trả ngay thì 1, 2 
tháng sau họ sẽ đòi và khi đó mình còn phải trả tiền lời. Tôi lại xin Cha: Cha ơi, Cha cho con 1 tháng nữa đi, để 

xem họ có đòi con đền hợp đồng hay không, rồi con sẽ qua Cha. 

 
Tính đến nay đã 3 tháng trôi qua, không còn ai đá động gì đến số tiền lẽ ra tôi phải đền bù. Chính vì lẽ đó, tôi 

nhất quyết phải bay sang California, tìm đến văn phòng Cha mà tạ ơn Cha. 
 

10 năm rồi tôi chưa đi ra khỏi tiểu bang của mình, vậy mà hôm nay tôi quyết định sang văn phòng Cha. Sáng nay 
2 giờ sáng tôi bay. Đến phi trường và thuê xe xong là tôi chạy đến văn phòng Cha liền. Lúc đó thật sự tôi rất mệt 

và đói, nhưng không hiểu sao khi bước vào phòng cầu nguyện, tự nhiên tôi thấy lòng mình ấm lại, quên hết mệt 

mỏi, và chẳng còn cảm giác đói nữa. Tôi được mời vào phòng thu kể lại câu chuyện ơn lành của mình để làm 
nhân chứng cho Cha. Chiều cùng ngày tôi ra phi trường để trở về nhà cho kịp sáng hôm sau đi làm. 

 
Thật lạ là cứ mỗi lần có chuyện, những khi mỏi gối chùn chân, tôi khấn với Cha khoảng 1, 2 phút sau là thấy bình 

an, và niềm tin cứ ngày càng mạnh mẽ hơn. 

  
Nhân có cơ hội để cảm tạ Cha, tôi cũng tôi xin gửi lời cảm ơn Ban Điều Hành, Ban Cố Vấn của TBDF đã tạo dựng 

lên một nơi thờ phượng trang nghiêm, ấm cúng. Đặc biệt, chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ của TBDF trên YouTube 
rất hữu ích, đã đem niềm tin về Cha Diệp đến cho mọi người. Qua chương trình này mới thấy cuộc đời có rất 

nhiều mảnh đời khốn khổ, bất hạnh hơn mình, để thấy rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác. 
 
Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 

Chị Trân Hoàng – Atlanta, Georgia 

“Tôi Cầu Nguyện và Phó Thác” 
 

  Cách đây 5 năm, khi tôi mang thai được 20 tuần, 

trong một lần khám thai, bác sĩ mời tôi vào một căn 
phòng đặc biệt. Thấy tôi đã yên vị, bà ấy báo cho tôi 

một tin khủng khiếp mà nghe xong tôi chỉ muốn té 
xỉu: thai nhi chỉ có một nửa trái tim - một trái tim 

không bình thường. 
 

Cố giữ bình tĩnh, tôi hỏi bác sĩ: “Theo bà, tôi phải làm 

sao bây giờ?” Bà ấy nói: “Cách tốt nhất là nên lấy bào 
thai ra càng sớm càng tốt.” Tôi nghe xong bủn rủn 

hết tay chân. Đó là một cú shock lớn trong đời tôi 
chưa từng có. (Xem tiếp trang bên) 
 
Hình bên: Chị Trân Hoàng (phải) và con trai. 
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Tôi đã khóc suốt trên đường từ nhà thương về. Mấy ngày sau, nhà thương gọi tôi liên tiếp, và nói tôi phải quyết 

định ngay để họ làm phẫu thuật, bởi khi đó bào thai đã lớn. Họ nói cứ giữ thêm một ngày, đứa bé càng lớn 
thêm, sẽ không lấy ra được. Hoang mang không biết phải làm sao, tôi liền gọi cho người bác của tôi. Bác ấy 

khuyên tôi hãy khấn nguyện và phó thác. 
 

Để tránh các cuộc gọi từ nhà thương thúc dục tôi đi phá thai, tôi quyết định mua vé về Việt Nam. Tôi không 

muốn gặp họ. Tôi không muốn con tôi bị giết. 
 

Về Việt Nam, tôi đi khắp mọi nơi chỗ nào có Đức Mẹ hiện ra. Tôi quá đau khổ, không biết phải làm sao, chỉ biết 
khóc mà thôi. Nhưng tôi nghĩ Đức Mẹ hiểu tôi muốn gì.  

 
Sau đó tôi vác bụng bầu lặn lội xuống nhà thờ Tắc Sậy, nơi có mộ Cha Trương Bửu Diệp. Tôi gục đầu lên mộ 

Cha mà nói: “Cha ơi, đứa bé trong bụng con không bình thường, con chỉ biết cầu nguyện và phó thác mà thôi.” 

 
Trở về Mỹ trước ngày sanh, bác sĩ nói với tôi và chồng tôi chuẩn bị lo hậu sự cho cháu bé đi, nhưng tôi không 

nghe, tôi sẵn sàng đón nhận khúc ruột của mình, dù nó có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chấp nhận.   
 

Khi bác sĩ mổ lấy bé ra, thì ôi Trời, tôi nhìn thấy một gương mặt quá tuyệt vời. Tôi buột miệng: “Lạy Chúa tôi, 

con cảm tạ Chúa.”  
 

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Trái tim của con tôi chỉ có một nửa, nên vừa lấy bé ra cho tôi xem mặt, liền lập 
tức bác sĩ đưa bé đi cấp cứu. Hai năm đầu đời, con tôi phải mổ 2 lần. 

 
Năm lên 3, cháu không ăn uống được bình thường, cứ ăn vào là ói ra. Các bác sĩ không định bệnh được, mà 

cứ yêu cầu tôi cho mổ đặt ống để đưa sữa và thức ăn vào cơ thể của bé, nhưng tôi không đồng ý. Tôi kiên 

nhẫn ngày ngày đút từng muỗng sữa, từng chút thức ăn cho con.  
 

Con tôi không những ăn uống khó khăn, mà nói cũng không được. Tôi lo ngại không biết não của con có vấn 
đề gì. Càng lớn cháu càng khó khăn trong việc ăn uống. Chỉ một giọt nước, bé cũng không nuốt trôi. Chị bạn 

của tôi biết chuyện, hỏi tôi có bao giờ khấn Cha Diệp chưa. Tôi nhớ lại là có khấn với Cha một lần duy nhất khi 

về Việt Nam. Chị khuyên tôi nên tiếp tục khấn với Cha. Rồi con tôi từ từ nói được, hát được, và còn có thể đọc 
kinh. Nhưng cháu vẫn không thể ăn uống bình thường được. Cuối cùng tôi đành phải chấp nhận cho con đi 

mổ. Bác sĩ nói rằng sau ca mổ thứ 3 này mà thành công thì con tôi cũng không thể nào khỏe mạnh, có thể 
cháu phải sống đời thực vật, có thể bị stroke trên giường, và cũng có thể bé sẽ bỏ chúng tôi mà đi luôn.  

 

Trước ngày đưa con đi mổ, tôi quỳ xuống trước tấm hình của Cha, xin Cha cầu bầu cho con trai tôi.  
 

Ca mổ dự đoán diễn ra trong khoảng 6 tiếng, nhưng đến 8 tiếng mới xong. Mổ xong, các bác sĩ lại mời vợ 
chồng tôi vào phòng riêng để nói chuyện. Họ trấn an, và nói không thể tiên lượng chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy vậy, 

chỉ một ngày sau, các chỉ số của bé trở lại bình thường. Thật diệu kỳ, đúng 2 tuần sau ca phẫu thuật, con tôi 
cầm miếng gà bỏ miệng nhai nuốt, bé còn ăn được trái dâu. Những lúc không đau, bé đi tới giường của các 

bệnh nhi khác mà hát cho các bạn nghe, động viên khi thấy bạn mình đang phải chịu đau đớn. Bác sĩ phẫu 

thuật nói rằng ông ấy đã làm trên 400 ca mổ, nhưng chưa bao giờ gặp trường nhưng bé này. “He is a miracle.“, 
ông ta nói.  

 
Trong khi những đứa trẻ mổ cùng ngày vẫn chưa được xuất viện, thì chỉ 3 tuần sau ngày phẫu thuật, con trai 

tôi được về nhà và đi học trở lại nhưng một đứa bé bình thường. Tôi chưa biết tương lai của cháu thế nào, 

nhưng hiện tại, sức khỏe của con tôi đã ổn định. Tôi ngày đêm cầu xin và phó thác mọi chuyện lên Chúa; xin 
Cha Diệp đứng bên bé, nắm tay và dẫn dắt tới lúc bé không còn ở thế gian này nữa. 

 
John Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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Xin hiệp thông với những lời Khấn và Cảm tạ từ xa nhân Ngày của Cha 

 
 
 
 

 
 

 
 

N. NGUYEN – APPLE VALLEY, MN. 

Thưa Cha, con năm nay 88 tuổi rồi Cha ạ. Con yếu lắm, 

hai tay run không thể cầm bút mà viết lời khấn được 
nên phải dùng computer, mà con phải đánh máy lâu 

lắm mới xong lá thơ này đó Cha. Tay con run, nên cũng 
không cầm đũa, muỗng mà ăn cơm được. Già yếu thế 

này nên con không thể đi qua California đến văn phòng 
Cha. Khổ lắm Cha ơi. Xin Cha thông cảm cho con. Xin 

Cha cầu nguyện cho hai con trai của con: N.D. Tuyen 

được chữa lành bệnh về phổi; N.D. Tan có việc làm tốt, 
mạnh khỏe, hiếu lễ. Và con xin cho chồng của con là 

N.D. Toan, tạ thế ngày 30 tháng 11, 2003, được hưởng 
nhan Thánh Chúa. 

 

K. NGUYEN – LONG BEACH, CA. 
Xin Cha ban phép màu cho bệnh tiểu đường của ba con 

được thuyên giảm và khỏi hẳn. Xin cho mẹ con luôn vui 
vẻ và gặp may mắn, cho công ty S.C. của con năm mới 

phát triển và thành công hơn trên con đường kinh 
doanh 

 

O. TRAN – HAYWARD, CA. 
Chúng con đang rất lo buồn vì chồng con mắc bệnh 

ung thư. Con kính xin Cha cầu bầu cho chồng con thoát 
được căn bệnh nguy hiểm này. Con cũng xin Cha ban 

cho gia đình chúng con mạnh khỏe, giấy tờ nhà xong 

xuôi, con cái biết thương yêu nhau. 
 

S. VU – SALEM, OR. 
Thưa Cha, con có hai đứa con: Đứa con trai bị thất 

nghiệp mấy năm nay rồi, nay xin vô Safeway, xin Cha 
cho cháu được người ta nhận; đứa con gái lấy chồng 

nhưng sau đó ly dị và rất đau khổ vì mất quyền nuôi 

con, xin Cha cho lần ra tòa kỳ tới cháu được nuôi con 
vì hai mẹ con nó đã phải sống xa nhau hơn hai năm 

nay. 
 

L. NGHIEM – MISSION VIEJO, CA. 

Cha ơi, con đang xin việc ở hãng AT&T, con xin Cha 
cho con được nhận vào làm việc. Con cũng xin cho con 

trai của chúng con là N.K.J., 9 tháng tuổi, được chóng 
hồi phục, ăn uống bình thường. 

 

R. NGO – WORCESTER, MA. 
Con khổ quá Cha ơi, xin Cha thương giúp gia đình con 

với. Con của con đang có cục bướu trong đầu, chờ ngày 
đi mổ; chồng con đang bệnh, chẳng có tiền bạc gì lại 

mê cào số. Con cầu xin cho ca mổ bướu của con con 
được thành công, cho chồng con bớt bệnh và bớt mê 

cào số. Con cũng xin cho tiệm nails của con có đông 

khách và thợ tốt, để con có đủ tiền trang trải cho gia 
đình. 

 

 

H. PHAM – FLORIDA 
Kính xin Cha cầu bầu cho ông D.N., 84 tuổi, đang nằm 

trong nhà thương vì trong phổi có nước. Xin cho ông 

được gặp thầy gặp thuốc để mau lành bệnh. 
 

TRAN – DALLAS, TX. 
Thưa Cha, em T. đang mắc bệnh viêm gan B, bệnh trĩ, 

bướu, và đau xương khớp; xin cho M.N. hết bệnh và 
nhận được nơi thực tập như ý; con cũng xin cho L.A.N., 

và T.N. mau khỏi bệnh. 

 
T. NGUYEN – KENTON, WA. 

Con trai của con chậm nói quá Cha ơi, xin Cha cầu giúp 
cho cháu mau biết nói để chúng con yên tâm. 

 

A.THANH – ROSEMEAD, CA. 
Thưa Cha, chồng con đang mắc bệnh Parkinson, đi 

đứng khó khăn, phải ngồi xe lăn, xin Cha cầu nguyện 
cho chồng con đi đứng được vững vàng, cứng cáp hơn. 

Con trai của con bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải chích 
thuốc rồi, xin Cha phù hộ cho bệnh của cháu được 

thuyên giảm. Cháu đang đi tìm việc làm mới, xin Cha 

thương giúp cháu có được chỗ làm tốt mà nuôi vợ con, 
chăm lo cho gia đình được hạnh phúc. Được vậy, bậc 

làm cha làm mẹ nhưng chúng con cũng cảm thấy ấm 
lòng, yên tâm. 

 

N. NGUYEN – ALBUQUERQUE, NM. 
Con cầu xin cho cháu nội con là L.S. được khỏi bệnh 

ung thư, tâm thần, và đường ruột.  
 

T. TRAN – PRINCESS ANNE, MD. 
Cầu xin Cha ban ơn cách riêng cho con trai của chúng 

con, để cháu biết nói và phát triển bình thường. Xin ban 

bình an cho gia đình con. 
 

H. NGUYEN – PLANO, TX. 
Cháu ngoại của con đang bị stress, còn con rể của con 

ở Việt Nam chỉ lo đánh bài, uống rượu. Xin Cha cầu 

nguyện cho cháu ngoại của con và cho con rể của con. 
 

C. PHAM – KATY, TX. 
Thưa Cha, cháu trai của con mắc bệnh tự kỷ, xin Cha 

cầu thay nguyện giúp cho cháu mau biết nói và sinh 

hoạt bình thường như những đứa trẻ có sức khỏe bình 
thường khác. 

 
U. Hoàng - El sobrante, CA. 

Xin Cha cầu bầu cùng Chúa thương xót cứu gia đình 
con, ban phép lạ chữa lành cho con khỏi căn bệnh ung 

thư vú, chồng con bị bệnh bại liệt, con của con bỏ hút 

cần sa lo học hành ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ. Tạ 
ơn Cha    
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N.ANH – TAMPA, FL. 
Con xin khấn Cha cho con trai của con học xong sẽ có 

công ăn việc làm ổn định để bảo lãnh vợ con. Xin Cha 
cho anh T. đi làm xa luôn được bình an, đi đến nơi về 

đến chốn, trang trải được nợ nần đang mắc phải. 

 
T. LADD – COLTON, CA. 

Xin Cha cầu cùng Đấng Tối Cao cho con được mở rộng 
trí nhớ và bớt đau đớn để con có được sức khỏe bình 

thường như xưa. 
 

H. LUU – NORCROSS, GA. 

Cha ơi, bây giờ cho đang rối quá, con chỉ biết trông cậy 
vào Cha mà thôi. Chồng con thì bài bạc, không lo lắng 

được gì cho gia đình, khiến con hay nổi đóa. Xin Cha cho 
con chồng con sớm trở về, đừng bài bạc nữa và cho tâm 

tính của con dịu dàng lại. 

 
J. NGUYEN – PICKERINGTON, OH. 

Thưa Cha con có cục bướu ở bụng. Con lo lắm Cha ơi. 
Kính xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ ban ơn chữa lành 

cho con. Con xin tín thác vào lời cầu bầu của Cha. 
 

M. NGOC – AUBURN, WA. 

Lạy Cha linh thiêng, xin Cha cầu cùng Đấng Tối Cao ban 
ơn cho đứa con trai 4 tuổi của con, cho cháu sớm biết 

nói. Hiện nay cháu chỉ nói được đúng một từ là ‘sữa’ mà 
thôi. Đó là khi cháu đòi uống sữa. 

 

 T.V. GIANG – EVERETT, WA. 
Xin Cha cầu nguyện cho vợ chồng con trai của con sanh 

được em bé vào tháng 6 năm nay được mạnh khỏe, cho 
gia đình cháu luôn được hạnh phúc, và cho con trai con 

tìm được công ăn việc làm ban ngày, không phải làm ca 

đêm nữa. 
 

V. TRUONG – SAN DIEGO, CA. 
Xin Cha ban phép lành cho em con là N.T. đang đi lính ở 

Qatar được bình an. 
 

S. LE – LAS VEGAS, NV. 

Xin Cha thương con trai của chúng con khỏi được bệnh 
sạn trong thận. Bệnh làm cháu đau đớn và khổ lắm Cha 

ơi. Cháu còn có hai đứa con trai đang học trung học, mà 
vợ nó thì đang ở bên Phi Luật Tân chưa qua được. Vợ 

chồng con không đủ điều kiện để lo cho cháu, xin Cha 

giúp con của con.  
 

 

 

 
 
 

 

 
 

J. HANG – SAINT LOUIS, MO. 
Sắp tới, M.N. – con của con sẽ đi qua Guatemala làm 

việc. Xin Cha cho M. đi đến nơi về đến chốn, gặp mọi 

sự bình an.  
 

L. DINH – WEST MONROE, LA. 
Kính xin Cha nhậm lời con cầu xin: cho S. sớm khỏi 

bệnh máu loãng; cho O. hết bệnh về da đang phá hoại 
cơ thể của cháu từng ngày; cho I. có trí ham học hơn 

ham chơi; cho người đang xây nhà cho chúng con đừng 

đòi thêm tiền, và rút lại ý định thưa kiện chúng con. 
 

L. LE – PHOENIX, AZ. 
Con mắc bệnh về cột xương sống, hai chân của con bị 

tê khiến con đi đứng không được bình thường. Con vẫn 

đang được điều trị. Xin Cha cầu bầu cho con để sắp tới 
con đi siêu âm xương sống có được kết quả tốt.  

 
O. TRAN – HAYWARD, CA. 

Chúng con đang rất lo buồn vì chồng con mắc bệnh 
ung thư. Con kính xin Cha cầu bầu cho chồng con thoát 

được căn bệnh nguy hiểm này. Con cũng xin Cha ban 

cho gia đình chúng con mạnh khỏe, giấy tờ nhà xong 
xuôi, con cái biết thương yêu nhau. 

 
H. LE – FREMONT, CA. 

Thưa Cha, con bị bệnh to tim, và bệnh đau bao tử. 

Người con lúc nào cũng rất là mệt lắm Cha ơi. Xin Cha 
cầu bầu cùng Chúa, và Mẹ Maria ban cho con ơn chữa 

lành, để con khỏi bệnh. Cha thương con với, Cha ơi. 
 

C. DO – OKLAHOMA CITY, OK. 

Lạy Cha Trương Bửu Diệp, con xin Cha cầu cùng Chúa 
cho con được như ý nguyện. Nếu đẹp lòng Chúa, con 

xin được gặp may mắn, cho người chủ building sớm 
đồng ý ký lại hợp đồng để con yên tâm làm ăn. Con chỉ 

biết tín thác vào Chúa và lời cầu bầu của Cha. Xin Cha 
cầu nguyện cho con. 

 

J. DOAN – WEST VALLEY CITY, UT. 
Cha ơi, bệnh thấp khớp hành hạ con, khiến con đau 

nhức vô cùng. Con đi đứng khó khăn lắm. Xin Cha ban 
phúc lành cho con mau hết bệnh. 

 

N.LÊ – BOSTON, MA. 
Con có 2 người bạn: S.Lê ở Cali bị ung thu giai đoạn cuối, 

đau đớn lắm, và T.Lê đang ở St. Josep nursing home bị 
tâm thần. Cầ– u xin Cha ban phép lạ chữa lành cho bạn 

của con. Con đặt hết hy vọng và trọn vẹn niềm tin nơi 
Cha. 

 
T.NGUYỄN – AUSTIN, TX 

Kính Cha và toàn thể quý đền, xin đốt cho con một ngọn 
nến dưới chân Chúa, Mẹ, và dưới chân Cha Thánh TBD. 

Xin Ngài cầu cùng TC ban cho đứa con gái và chồng mau 
bán được nhà để co tiền trả nợ, cho đứa con trai con là 

J.T mau ra tù. Con cầu xin Chúa Ba Ngôi đoái thương 

nhậm lời con nhờ lời cầu bầu của Cha Thánh và cộng đoàn. 
Con thành khẩn cảm tạ. Amen  



 

7 
 

TRUONG BUU DIEP FOUNDATION ® MONTHLY NEWSLETTER                  SỐ 88 – JUNE, 2019 

 

  

Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
T. NGUYEN – MIAMI, FL. 

Gia đình chúng con luôn được bình an, hạnh phúc. Đó 

là được Cha thương yêu và phù hộ cho chúng con. 
Chúng con ngàn lần cảm ơn Cha đã luôn ở bên cạnh 

chúng con. 
 

D. NGUYEN – PENNSAUKEN, NJ. 
Thưa Cha, chúng con cầu nguyện với Cha và đã gặp 

nhiều may mắn trong công việc làm ăn. Nay chúng 

con xin cảm ơn Cha đã cầu bầu cùng Đấng Tối Cao 

cho chúng con. 

T. TONG & H. PHAM – HOUSTON, TX. 

Nhờ lời cầu bầu của Cha mà vợ chồng con sống bên 
nhau hạnh phúc trở lại sau 2 lần suýt đổ vỡ. Con trai 

thứ của con cũng đã được bằng an và tìm được việc 

làm như ý. Con tạ ơn Cha. 
 

M. TRAN – LACKWOOD, WA. 
Con xin cảm tạ ơn Cha vì tất cả những điều con cầu xin 

với Cha đều được Cha chuyển cầu và con đã đạt được 

như ý nguyện. Lời cầu nguyện của Cha thật linh thiêng.  
 

N. NGUYEN – AUSTIN, TX. 
Gia đình con đã vượt qua giai đoạn khó khăn rồi. Chúng 

con xin cảm tạ ơn Cha đã thương mà cầu nguyện giúp 

cho chúng con.  
 

N. DO – COLUMBUS, GA. 
Cha ơi, Cha đã soi sáng đường cho chúng con đi, và 

nhận lời chúng con cầu xin. Chúng con xin cảm ơn Cha. 
 

T. PHAM – ROANOKE, VA. 

Bệnh tình của con đã thuyên giảm, và gia đình con 
nhận được ơn lành. Con tạ ơn Cha và mong Cha tiếp 

tục cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria ban thêm ơn lành 
cho chúng con. 

 

N. VU – SAN JOSE, CA. 
Gia đình chúng con xin cảm tạ ơn Cha nhiều vì Cha đã 

giữ gìn và ban cho chúng con những điều chúng con 
cầu xin, dù là việc lớn hay việc nhỏ. Những lúc gặp khó 

khăn con đều nhìn lên ảnh của Cha để khẩn khoản van 
xin thì đều được Cha cầu bầu.  

 

 

 

 
H.A. HAN – STOCKTON, CA. 

Cha ơi, con cảm ơn Cha nhiều lắm vì những ơn lành 
chúng con nhận được qua lời cầu bầu của Cha: bạn con 

đã qua Mỹ định cư rồi; con trai con không còn đi chơi 
đêm nữa; chuyện làm ăn của con, Cha cũng đã giúp rất 

nhiều. Chỉ có Cha mới thương mà giúp con được như 

những điều con mong muốn mà thôi. 
 

H. DINH – SALT LAKE, UT. 
Cha đã giữ gìn con trong cuộc sống, đã ban cho con rất 

nhiều ơn lành những khi con gặp khó khăn. Con xin tạ 

ơn Chúa, Đức Mẹ Maria, cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp. 
 

N. VU - SAN JOSE, CA. 
Kính tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp đã thương gia đình 

con, giữ gìn chúng con thoát khỏi cơn nguy hiểm của 
bệnh tật. Con tin Ngài đã nhận lời con cầu xin mà cầu 

bầu lên Đấng Tối Cao cho chúng con. 

 
U.N. NGUYEN - PANAMA CITY, FL. 

Thưa Cha, ca mổ của cháu D.X.V. đã thành công. Con 
xin cảm ơn Cha đã nhận lời của con và cầu bầu cho 

chúng con. 

 
T. VO - MARGATE, FL. 

Cha đã giúp con gặp nhiều may mắn trong việc làm, 
cho con có điều kiện để giúp đỡ người thân ở Việt Nam 

đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Con thành thật cảm tạ 

ơn Cha. 
 

J. HANG - SAINT LOUIS, MO. 
Gia đình con xin cảm tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp đã 

cho con có được công ăn việc làm tốt. 
 

H.NGUYEN – LOUSIANA  

Con xin cảm tạ ơn Cha đã cầu bầu cùng Chúa và mẹ 
cho con dâu con sinh bình thường, cháu nội được mạnh 

khỏe khôn ngoan lanh lợi, và rất dễ thương. 
 

D. NGUYEN – CENTRAL VALLEY, CA. 

Gia đình chúng con xin cảm tạ Cha đã cầu thay nguyện 
giúp cho ý nguyện của chúng con. Người ta đã hoàn trả 

đầy đủ tiền cho con gái của con rồi Cha ạ.  
 

A.BUI – TALLAHASSEE, FL. 
Nhờ lời cầu bầu của Cha, vợ con đã hết bị đau hai bắp 

chân rồi. Chúng con xin tạ ơn Cha. 

 

 

 

H.NGUYEN– TAYLORS, SC. 

Con cám ơn Cha Trương Bửu Diệp nay tay con đã hết 
đau, con đã qua được mọi sự khó khăn trong công việc 

hằng ngày, tin thần con đã và đang tốt hơn nhiều dựa 

vào lời cầu bầu của Cha, con được bình an hơn con xin 
cảm tạ ơn Cha. 

L.K.NGUYEN– BROOKLYN, NY. 

Lạy Cha: con cảm ơn Cha đã nghe con cầu xin 
em con kiếm được việc làm. Con muôn vàn cảm 

tạ ơn Cha. 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT HÌNH NGƯỜI THÂN TRONG NHÀ CẦU NGUYỆN TBDF 

 

 

 

Bà Maria 
VŨ THỊ TÁM 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày 1-6-1984 

 

Bà 
PHẠM THỊ TÁM 

Sinh năm: 1935 
Mất ngày 1-6-2018 

 

Bà Maria 
PHẠM THỊ ĐIỂM 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày 2-6-2006 

 

Ông Giuse 
NGUYỄN BÁ HUÂN 

Sinh năm: 1933 
Mất ngày 2-6-1996 

 
Bà Anna 

TRẦN THỊ L. HƯƠNG 

Sinh năm: 1937 
Mất ngày 3-6-2015 

 

Bà Maria 
BÙI THỊ NHIÊN 

Sinh năm: 1931 
Mất ngày 4-6-2013 

 

Bà Anna 
LINDA HUỲNH OANH 

Sinh năm: 1944 
Mất ngày 4-6-2000 

 

Ông Gioan Baotixita 
TRẦN ĐÌNH KHOÁT 

Sinh năm: 1915 
Mất ngày 4-6-1978 

 Bà Maria 
ĐỖ THỊ QUỲ 

Sinh năm: 1910 
Mất ngày 6-6-1988 

 Bà Maria 
NGUYỄN PHI HÀ 

Sinh năm: 1966 
Mất ngày 7-6-2017 

 

Ông Giuse 
NGUYỄN TẤN LỘC 

Sinh năm: 1959 
Mất ngày 7-6-2018 

 

Ông 
LA TOÀN 

Sinh năm: 1910 
Mất ngày 8-6-1979 

 

Ông Paul 
JOHN LỘC LÊ 

Sinh năm: 1942 
Mất ngày 10-6-2016 

 

Bà Anna 
NGUYỄN THỊ CÚC 

Sinh năm: 1918 
Mất ngày 13-6-1989 

 

Ông Giuse 
TRẦN VĂN NHÃN 

Sinh năm: 1909 
Mất ngày 17-6-1984 

 

Ông Phanxico Xavier 
PHẠM VĂN TRỢ 

Sinh năm: 1923 
Mất ngày 13-6-2013 

 

Ông Giuse 
TRẦN HỒ 

Sinh năm: 1951 
Mất ngày 18-6-2016 

 

Ông Giuse 
VÕ VĂN NGHIÊM 

Sinh năm: 1920 
Mất ngày 14-6-2005 

Ông Phero 
ĐÀM TRUNG HIẾU 

Sinh năm: 1934 
Mất ngày 19-6-2004 

 

Ông Đa Minh 
VŨ ĐÌNH SƠN 

Sinh năm: 1979 
Mất ngày 4-6-2015 

 

Ông Giuse 
HỒ NGỌC 

Sinh năm: 1940 
Mất ngày 5-6-1972 

 

Ông Joseph 
NGUYỄN HẠNH 

Sinh năm: 1966 
Mất ngày 10-6-2017 

 

Ông Giuse 
ĐỖ VĂN ĐÃNG 

Sinh năm: 1932 
Mất ngày 11-6-2004 

 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ LỰU 

Sinh năm: 1923 
Mất ngày 12-6-1997 

 

Bà Maria 
LÊ THỊ HẠT 

Sinh năm: 1938 
Mất ngày 12-6-2009 

 Bà Teresa 
NGUYỄN THỊ GUỘT 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày 13-6-2014 

  
Ông Phanxico Xavier 

CAO VĂN KỶ 

Sinh năm: 1915 
Mất ngày 14-6-1997 

 

Bà Maria 
NGUYỄN TUYỀN 

Sinh năm: 1927 
Mất ngày 15-6-2003 

 

Bà 
ĐINH THỊ TƯƠI 

Sinh năm: 1931 
Mất ngày 15-6-2008 

 

Bà Maria 
TRẦN THỊ MỊCH 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày 16-6-2012 

 
Ông Phero 

TRẦN VĂN CỐT 

Sinh năm: 1914 
Mất ngày 17-6-1988 

 

Ông Đa-minh 
NGUYỄN CỬ 

Sinh năm: 1915 
Mất ngày 6-6-1974 
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Trước đây, vào những mùa Tết, lễ, vợ chồng tôi chỉ biết đi quanh quẩn cho quên ngày quên tháng, 
nhưng từ khi làm thiện nguyện viên ở TBDF, chúng tôi đã có nơi để đến, có việc để làm, và để 
chung vui với mọi người. Vợ chồng tôi xem TBDF như một mái nhà. 
 
Cũng như các Thiện nguyện viên nữ khác, vợ tôi được may áo dài đồng phục. Thu rất thích mặc 
áo dài và chụp hình. Vào những ngày lễ, Tết, hay trong các sự kiện mà Hội tổ chức như Sinh nhật 
Cha (1 tháng 1), Ngày Giỗ Cha (12 tháng 3), Sinh nhật Hội (18 tháng 6),…các Thiện nguyện viên 
nữ đều mặc đồng phục áo dài để chụp hình, và phái nam chúng tôi cũng chụp chung hình với 

nhau để lưu giữ làm kỷ niệm. 
 

 
 
 

 

 

Một cuộc đổi đời – Tạ Ơn Cha                                      (Xem từ số báo 84)           

 

Cuộc đời của vợ chồng anh chị Tony-Thu Trần gần như thay đổi từ khi biết 
về Cha Trương Bửu Diệp và thường xuyên đến văn phòng Trương Bửu Diệp 
Foundation (TBDF) để cầu nguyện với Cha. Sức khỏe của hai vợ chồng anh 
khá hơn rất nhiều. Chị Thu Trần không còn tự ti, mặc cảm. Không những 
thế, vợ chồng anh chị còn làm được việc hữu ích cho cộng đồng.  
 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ LAN 

Sinh năm: 1915 
Mất ngày 19-6-1996 

 

Bà 
KỲ THỊ CHÂU 

Sinh năm: 1915 
Mất ngày 20-6-1998 

 Bà Maria 
LÊ THỊ HOA 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày 24-6-2014 

 

Ông Antonio 
LÊ XUÂN 

Sinh năm: 1947 
Mất ngày 20-6-2005 

 Ông Phaolo 
NGUYỄN VĂN VINH 

Sinh năm: 1902 
Mất ngày 25-6-1988 

 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ LUNG 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày 21-6-1995 

 Ông Gioan Baotixita 
MAI XUÂN TUYẾN 

Sinh năm: 1953 
Mất ngày 25-6-2015 

 

Bà Maria 
NGUYỄN NIỆM 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày 26-06-1961 

  
Ông ĐaMinh 

PHAN NGỌC KHUYẾN 

Sinh năm: 1932 
Mất ngày 30-6-1976 

 

Bà Madalena 
NGUYỄN THỊ CHUYỂN 

Sinh năm: 1928 

Mất ngày 25-6-2017 

 Bà Maria 
HUỲNH NGỌC LANG 

Sinh năm: 1928 
Mất ngày 27-6-2016 

 

 

ChỊ Maria 
NGUYỄN NGỌC YẾN 

Sinh năm: 1987 
Mất ngày 24-6-2006 

 
Ông 

CHO YONG SANG 

Sinh năm: 1923 

Mất ngày 26-6-2011 

 

Ông 
LU GIANG 

Sinh năm: 1912 
Mất ngày 26-6-1965 

 

Ông Vincente 
CHANTHAN SO 

Sinh năm: 1950 

Mất ngày 26-6-2017 

 Ông Phaolo 
CAO XUÂN SƠN 

Sinh năm: 1934 
Mất ngày 29-6-2016 

 

Chị Agnes 
JENNEFER VI NGUYỄN 

Sinh năm: 1992 
Mất ngày 29-6-2017 

 Ông Micae 
NGUYỄN VĂN NGUYỆN 

Sinh năm: 1929 
Mất ngày 30-6-1994 
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Trong những buổi cầu nguyện hàng tháng, vợ chồng tôi 
đến khá sớm. Tôi thì phụ sắp xếp ghế ngồi, còn Thu phụ 

chuẩn bị bữa ăn tối cho mọi người. 
 

 
 
 

Các Buổi cầu nguyện bình thường chỉ diễn ra trong vòng 
một tiếng đồng hồ là xong, nhưng vì khi kết thúc thì đã 
tối và có khi hết bus, nên vợ chồng tôi phải đi quá giang 
xe của các anh chi TNV khác. Cho dù ai cũng rất nhiệt 
tình  giúp đỡ, nhưng tôi không muốn phiền người ta 
nhiều, nên tôi thử gọi lên ACCESS, thẻ xe bus loại này 
tôi đã có từ lâu, nhưng tôi cứ tưởng họ chỉ làm đến 5, 6 
giờ chiều; May quá họ làm việc tới 9 giờ tối mỗi ngày 
 
Đó là thẻ xe bus giá rẻ đón tận nhà, gọi là Reduced Fare 
ID thuộc một trong những dịch vụ của OCTA. Dịch vụ 
này dành cho người già trên 60 tuổi, người bệnh và 
người tàn tật,…Những ai có thẻ, khi cần phải đi đâu, chỉ 
cần gọi trước một ngày, đúng giờ hẹn xe sẽ tới đón, rồi 
đưa về tận nhà. Rất thuận tiên và giá cũng rẻ. Tùy vào 
quãng đường, nhưng nếu gọi taxi chắc chắn sẽ tốn hơn 
gấp nhiều lần đi xe của OCTA.  
 
 

 
 

Chị Thu Trần (thứ năm từ trái sang) Hình: TBDF 

 
Anh Tony Trần (thứ hai từ trái sang) Hình: TBDF 

 

Những lần ra Văn phòng Cha Diệp, tôi nhận thấy nhiều 
bác lớn tuổi không lái xe được, may mắn thì con cháu 
chở tới, nhưng nếu con cháu bận rộn công việc thì các 
bác đành phải ở nhà, không đi dự buổi cầu nguyện, 
hoặc không tự mình đi đâu được. Vì có cha mẹ già, 
bệnh tật, bản thân vợ chồng tôi cũng là những người 
bệnh, nên tôi rất hiểu tâm lý của những người không 
biết lái xe hay không thể lái xe, đi đâu cũng phụ thuộc 
vào con cháu hoặc người quen biết khác thì phiền lắm.  
 
Trong một lần nói chuyện, chi Hội Trưởng có hỏi tôi về 
dịch vụ Bus của OCTA, và đưa ra một loạt các câu hỏi 
xoay quanh vấn đề này, và cũng khiến tôi suy nghĩ: 
 

1) Thật ra, dịch vụ này là của chính phủ Mỹ đã có 
từ rất lâu rồi, nhưng sao trong cộng đồng 
nguười Việt mình ít biết đến và ít sử dụng? 

2) Tại sao mình làm được mà người khác thì 
không? 

3) Tại sao mình hưởng được mà người bệnh hay 
người già yếu khác lại không được?... 

 
Cuối cùng tôi tìm ra được lời giải: Đó là vì những người 
muốn làm thẻ đều phải gọi phone đến văn phòng 
OCTA, mà ở đây chưa có người trực nói tiếng Việt nên 
các bác không biết tiếng Anh sẻ ngại gọi đến để ghi 
danh hay gọi chuyến xe. 
 
“Nếu không biết tiếng thì tôi giúp cho, có gì đâu, 
chuyện nhỏ”.   

 

Chị Thu Trần (thứ hai từ trái sang) Hình: TBDF 

 
 

(Còn tiếp) 
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 

 

 

                          BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 6 THÁNG 6, 2019. 
Vào lúc 6:45 tối sẽ có buổi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Quý khách ở xa có thể 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 trên phát trên VietFace TV 57.2 và 18.10 vào 4:30 chiều 

Chủ Nhật hàng tuần, và phát thường xuyên trên Youtube, Twitter, Facebook, 

Google Plus, và website: www.tbdf.org.  
 

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 
 

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! 

 

 

 

 

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

 

Cần download tài liệu 
hình ảnh, sách, báo… 
về Cha Diệp và Hội: 

Xin log-in vào trang web 
www.tbdf.org 

 (Lưu ý: Nhớ Ghi Danh trước 
khi download) 

 
 

  

 

http://www.truongbuudiep.org/
http://www.tbdf.org/
http://www.tbdf.org/
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