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Cầu nguyện với Cha, vui ‘Ngày của Mẹ’ 

Được kết hợp cùng với Ngày của Mẹ (Mother’s Day), nên trong 

buổi cầu nguyện tối 7 tháng Năm, 2015, do Trương Bửu Diệp 

Foundation (TBDF) tổ chức, vui nhất là những bà mẹ. Chiếm hơn 
nửa trong tổng số gần 200 người đến dự buổi cầu nguyện, 

những người đã, đang, và cả những người chưa được làm mẹ, 
đều rất hạnh phúc khi nhận lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ Ban 

tổ chức, mà đặc biệt hơn cả là được Cha Linh hướng Đinh Ngọc 
Quế chúc phúc.                                                          (xem tiếp trang 2) 

 

 

 

Xem chương trình 'Ơn Cha Diệp' trên website www.tbdf.org. Hình chụp 

lại trên website của TBDF. 

 

 

 

Chỉ cần mỗi ngày một cú click! 

Quý khách yêu mến Cha Trương Bửu Diệp 

muốn cùng chung tay với Trương Bửu Diệp 

Foundation duy trì nhà thăm viếng Cha Diệp, 

chỉ cần làm một động tác đơn giản mỗi ngày. 

Đó là trên bất cứ thiết bị điện tử nào có thể sử dụng 

Internet, như Smart phone, Ipad, Computer,…hãy 

click vào chương trình truyền hình ‘Ơn Cha Diệp’ trên 

website của Hội: www.truongbuudiep.org , hoặc các 

chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ trên Youtube. Bằng cách 

này, quý vị đã giúp TBDF nhận sự tài trợ từ những 

quảng cáo trên Youtube.      

               (xem tiếp trang 3) 

 

Chụp hình lưu 

niệm nhân 

‘Ngày của Mẹ’. 

Hình: TBDF 

mailto:info@truongbuudiep.org
http://www.tbdf.org/
http://www.tbdf.org/
http://www.truongbuudiep.org/
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Cầu nguyện với Cha, vui ‘Ngày của Mẹ’ 

(Tiếp trang 1) 

Chỉ trong vòng 1 tháng khi mở thêm số phone xin 

khấn (hoặc cảm tạ), TBDF đã nhận thêm hơn 300 lời 

xin khấn, từ nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Úc, 
New Zealand, Việt Nam…nhưng nhiều nhất vẫn là tại 

Hoa Kỳ. Cộng chung với lời khấn viết trong Sổ và gửi 
qua bưu điện, TBDF đã nhận được gần 1,600 lời xin 

khấn, và gần 400 lời cảm tạ chỉ trong tháng 4 vừa 

qua. Điều này cho thấy Cha Diệp được nhiều người 
tin cậy và phó thác vào lời cầu bầu linh thiêng của 

Cha. Như vậy TBDF đã và đang đi rất đúng hướng, 
đúng mục đích là phục vụ cho nhu cầu tâm linh của 

cộng đồng.  

Trong buổi cầu nguyện tháng Năm này, nhân Ngày 
của Mẹ, TBDF cũng đã trao bằng tri ân năm người 

mẹ tiêu biểu của năm 2015. (xem chi tiết trang 3) 
 

 
 

Từ trái sang: chị Thảo Nguyễn, chị Hồng Trần, chị 
Catherine Trần, chị Dung Hồ, chị Annie Nguyễn, ông John 

Nguyễn. Hình: TBDF 
 

Có hai bà mẹ khác xứng đáng được vinh danh, nhưng 

vắng mặt, là bà Anna Cúc Vũ có việc phải đi sang tiểu 

bang khác, và chị Ánh Ngô đưa con đi gặp thầy chữa 
bệnh. 

 
Bà Cúc Vũ (Westminster, CA) vượt biên cùng với 9 

con và 4 đứa cháu, mà đứa cháu bé nhất còn đang 
ẵm ngửa, mới được hơn 3 tháng tuổi. Không rành 

ngay cả chữ Việt, nhưng bà vẫn kiên cường tranh 

đấu với các cấp chính quyền từ bên đảo, cũng như tại 
Hoa Kỳ để được phép nuôi dưỡng đủ các con các 

cháu cho đến ngày trưởng thành, như lời nhắn nhủ 
từ chồng và mẹ chồng của bà khi bà lên thuyền trốn 

khỏi Việt Nam. Hiện nay, tất cả con cháu bà đều 

được học hành đến nơi đến chốn, công thành danh 
toại, nhưng bà vẫn cứ mặc chiếc áo sờn cổ, rách 

khủy tay, đi hết các nhà thờ quanh vùng để cầu 
nguyện, xin ơn che chở cho từng người trong gia 

đình. Bà đến nhà thăm viếng Cha Diệp cũng chỉ đề 
‘xin thêm’ ơn sống tốt đời đẹp đạo cho từng người 

con của mình. 

 

Người thứ hai là chị Ánh Ngô (La Puente, CA) có con 

là Peter Dũng. Năm nay Peter Dũng được 28 tuổi, là 
28 năm chị Ánh phải cưu mang, chăm sóc, gánh đỡ 

cho con trai mình mỗi giờ, mỗi ngày vì Dũng bị bệnh 
bại liệt. Bà mẹ này chính là gương sáng của tình 

mẫu tử cao cả. Cầu Cha Diệp thương ban cho chị đủ 
nghị lực để tiếp tục chăm sóc cho con trai mình. 

 

 
 

Mỗi người Mẹ được tặng một bông Hồng. Hình: TBDF. 

 

Nhân dịp này, ông John Nguyễn thông báo việc 
TBDF đã được trao giải thưởng Non-Profit 

Organization Xuất sắc nhất tại thành phố Garden 

Grove năm 2015 từ Garden Grove Awards Program. 
 

 
 
TBDF nhận Giải từ GGAP về đóng góp tốt nhất cho cộng 

đồng tại thành phố Garden Grove. Hình: TBDF 

 

Tháng 5 cũng là thời điểm TBDF phát hành Chương 
trình Ơn Cha Diệp lần thứ 100 kể từ số đầu tiên vào 

tháng 5-2012. Được thực hiện bởi những thiện 

nguyên viên rất ‘amatuer’ về nghề truyền hình, 
nhưng sau ba năm, chương trình truyền hình “Ơn 

Cha Diệp” đã trở thành món ăn tinh thần giá trị 
cho cộng đồng, với số lượt người xem có khi lên đến 

trên 150,000 view cho một chương trình (Youtube). 

Trước khi ra về, mọi người cùng chụp hình kỷ niệm, 
và hẹn lại cùng gặp nhau vào buổi cầu nguyện 

tháng 6-2015 (7 giờ tối ngày 4 tháng 6 năm 2015), 
cũng là dịp mừng Ngày của Cha (Father's Day). Trân 

trọng kính mời mọi người đến tham dự. 
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Danh sách 5 Bà mẹ tiêu biểu 
 

1-Chị Thảo Nguyễn - Garden Grove, CA 
Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp thường đón tiếp 
‘ba vị khách khách quý’, đó là ba mẹ con chị Thảo 

Nguyễn. Không chỉ có công sinh thành, chị Thảo 

còn là bà mẹ biết chăm sóc, dưỡng dục con cái. 
Mỗi lần đến thăm Cha, chị đều cầu nguyện cho các 

con học giỏi, nên người. Hai con trai chị rất chăm 
ngoan, thường xuyên theo mẹ đến thăm Cha Diệp, 

siêng năng giúp lễ ở nhà thờ và giúp các em nhỏ 
học giáo lý. 

 

2-Chị Hồng Trần - Santa Ana, CA 
Chỉ còn một mình để lo cho hai con trai, cạnh việc 

phụng dưỡng mẹ già, chị Hồng Trần cũng như bao 
bà mẹ khác, ngoài việc bươn chải kiếm tiền nuôi 

con, chăm sóc, khuyên bảo, dạy dỗ từng cháu, nay 

chị còn được thêm một ơn phước nữa là khả năng 
soạn được nhạc để ca tụng Thiên Chúa, ngợi ca 

Cha Trương Bửu Diệp. 
 

3-Chị Catherine Trần - Santa Ana, CA 
Năm 22 tuổi, chị Catherine một mình ‘vượt cạn’. 
Sinh được đứa con trai kháu khỉnh, chị đặt tên con 

là Steve Trần. Suốt 31 năm sau đó chị nuôi nấng, 
dạy dỗ cho Steve nên người, thành tài, có công 

việc tốt. Vào năm 2014, ngày Steve xin mẹ sang 

Hawaii dự đám cưới người bạn, là ngày chị vĩnh 
viễn mất con, vì Steve bị sóng tử thần cuốn trôi.  

 

4-Chị Dung Hồ - Garden Grove, CA) 
Là một bà mẹ đơn thân, phải cố gắng để nuôi con 

gái ăn học thành tài. Ngoài việc chăm chỉ đi làm 
kiếm tiền, chị chỉ biết liên lỉ cầu nguyện. Từ ngày 

biết Văn phòng Cha Diệp, chị chăm chỉ đến thăm 
Cha và cầu xin với Cha gìn giữ cho con gái được 

nên người. Con gái chị sẽ hoàn thành khóa học 4 
năm trong năm 2015 này. Đây là tâm nguyện mà 

chị hằng cầu xin Chúa, Mẹ và Cha Diệp. 

 

5-Chị Annie Nguyễn - Garden Grove, CA 
Có con dính vào ma túy, chị Annie rất đau khổ. Khi 
biết Văn phòng Cha Diệp, chị đến cầu nguyện, rồi 

xin nước về cho con gái uống. Từ đó, cháu dứt bỏ 

được ma túy. Hơn một năm qua, chị tiếp tục dẫn 
dắt, theo dõi từng bước đi trên con đường mới của 

con mình: trở lại đại học, làm thiện nguyện, làm 
công việc xã hội giúp thanh thiếu niên lầm lạc sa 

vào con đường nghiện ngập… 
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Chỉ cần mỗi ngày một cú click (Tiếp theo trang 1)

                                                                                                    

Nhờ sự thương yêu của quý ông bà, anh chị em đến 

viếng thăm Cha Trương Bửu Diệp, sau hơn ba năm 

thành lập, Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đã 

duy trì được hoạt động của Văn phòng, Nhà thăm 

viếng, các chương trình phát thanh, truyền hình nhằm 

vinh danh Cha Diệp, cũng như những dịch vụ miễn 

phí nhằm phục vụ cộng đồng. 

Ngoài những đóng góp tự nguyện của khách đến 

thăm Cha, TBDF còn nhận được sự hỗ trợ quý báu 

của các doanh nghiệp, ân nhân, hoặc những người 

được ơn Cha muốn cùng TBDF duy trì Nhà thăm viếng 

Cha Diệp để ngày càng có nhiều người đến cầu xin, 

và được ơn Cha. Có nhiều cách thức ủng hộ cho TBDF 

như:  1/ đọc số 123 khi đi mua hàng ở Saigon City 

Marketplace; 2/ Mua hàng trên Amazon Smile 

(smile.amazon.com) và chọn Tổ chức Phi lợi nhuận 

(Non-profit) là Truong Buu Diep Foundation; 3/ Đọc 

số 123 khi đi làm đẹp tại Day Spa Salon (Phone: 714-

563-2205), 4/ Quảng cáo trên bản tin Ơn Lành… Nay 

lại có thêm cách mới là 5/ Xem chương trình “Ơn Cha 

Diệp’ trên website của Trương Bửu Diệp Foundation 

hoặc trên Youtube. 

 

Xem chương trình 'Ơn Cha Diệp' trên trên Youtube là một cách để 

cùng TBDF duy trì Nhà thăm viếng Cha Diệp. Hình chụp lại trên 

Youtube. 

Vậy thì ngay bây giờ, ngay hôm nay, quý vị hãy giúp 

Hội bằng cách mỗi ngày chỉ cần một cú click! Xin chân 

thành cảm ơn.          

TBDF 
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XIN KHẤN 

1-CON LÀ KIM THORY – EL MONTE, CA: 

Con cầu xin Cha giúp con vượt qua những khó 
khăn, bệnh tật. Hàng đêm con không ngủ được vì 

đôi chân đau nhức. Bác sĩ cho biết đầu gối chân 
phải của con có nước khiến con bị đau, mà con 

thì sợ mổ xẻ. Xin Cha cứu giúp con Cha nhé! Con 

xin tạ ơn Cha! 
 

2-CON LÀ HENRY NGUYEN – OREGON: 
Cha ơi con bị bệnh nhức đầu, con xin Cha chữa 

lành căn bệnh này cho con. Con cũng xin Cha ban 
phước lành cho gia đình con được bình an. Con 

xin cảm tạ ơn Cha. 

 
3-CON LÀ NHAT HANH – WEST COVINA, CA: 

Cha ơi, bố con bị bịnh, con xin cầu cho bố con 
được ơn chữa lành bệnh. Con xin tạ ơn Cha! 

 

4-CON LÀ MARIA QUYEN – LOUISIANA: 
Thưa Cha, năm nay con 76 tuổi, hai chân con 

không đi đứng bình thường được. Con phải chống 
gậy. Xin Cha thương chữa lành đôi chân con Cha 

nhé!. Bằng không, xin Cha cho con chết lành, 
đừng để con cái phiền vì con. Con xin Cha một 

điều này nữa: Con có đứa cháu năm nay 18 tuổi 

bị bệnh tâm thần, nay đã khỏi và vào được đại 
học rồi. Nhưng nay cháu dở tính, cháu không tin 

có Chúa, đi nhà thờ thì không rước lễ. Con hết 
lòng xin Cha cho cháu có đức tin, cho cháu có 

tâm hồn an bình. Con xin cảm tạ Cha! 

 
5-CON LÀ TRINH HA – OAKLAND, CA: 

Con xin Cha cầu bầu cho gia đình con được bình 
an, cho Mẹ con được mạnh khỏe, và mấy đứa con 

của con có công ăn việc làm. Con cũng xin Cha 

thương ban cho con sức khỏe. Con xin cám ơn 
Cha! 

 
6-CON LÀ HANG T. NGUYEN – SAN JOSE, 

CA: 
Con xin Cha cho giấy tờ tax và tiền trường học 

của hai con con được suông sẻ, nhanh lẹ. Xin cho 

gia đình con được mạnh khỏe, đạo đức, công việc 
làm thuận lợi. Con xin cảm tạ Cha, cám ơn mọi 

người trong Hội TBDF. 
 

 

XIN KHẤN 

7-CON LÀ CHANH T. CURTIS – LEXINGTON, 
KENTUCKY: 

Cha ơi, con là người đạo Phật, nhưng mỗi lần đọc 

kinh xin ơn, tới đoạn “Đặc biệt Cha rất thương yêu 
anh chị em lương dân và thường cầu ơn Chúa cho 
họ…” là con lại chảy nước mắt. Con rất tôn kính 
Cha. Nhờ Cha nguyện giúp cầu thay, xin Chúa 

thương chữa lành cho con, xin cho máu đường của 

con xuống thấp trở lại bình thường, cho con hết 
đau đầu, đau nhức toàn thân, xin cho máu huyết 

điều hòa để cứ 8 tuần con lại đi hiến máu cứu 
người. Cha ơi con cần cứu người để đền ơn Chúa 

và Cha. Xin Cha cho con được toại nguyện. 
 

8-CON LÀ HOANG DUONG – SAN DIEGO, CA: 

Lạy Cha, xin Cha ban cho con ơn chữa lành các 
bệnh của con sau đây: con bị suyễn, hay chóng 

mặt, đau mắt phải, nhiếp hộ tuyến, điếc hai tai và 
hay đau bụng. Con bị những bệnh này đã 4, 5 

chục năm nay rồi, đi nhiều bác sĩ nhưng họ không 

tìm ra bệnh. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ 
Maria giúp để bịnh tình con được thuyên giảm. Con 

xin tạ ơn Cha! 
 

9-CON LÀ HUONG NGUYEN – LEBANON, PA: 
Con xin Cha ban cho con những ơn như ý, xin cho 

con trai con được chuyển giờ làm từ ban đêm sang 

ban ngày, và giải quyết được chuyện gia đình một 
cách êm thắm, để con con không phải chịu thêm 

nhiều phiền muộn. Con mong Cha sớm được 
phong Thánh. 

 

10-CON LÀ TUYEN TRAN – VICTORIA, 
CANADA: 

Xin Cha cầu nguyện cho con qua khỏi căn bệnh 
ung thư, cho con đi mổ được bình an. Con xin cảm 

tạ ơn Cha. 

 
11-CON LÀ HUNG TIEN NGUYEN – 

PORTLAND, OR: 
Xin Cha ban ơn bình an và như ý cho chị Hue được 

kết quả tốt đẹp trong thủ tục giấy tờ, phỏng vấn 
đạt kết quả và sớm được đoàn tụ nơi đây. Con 

cũng xin cho gia đình bố mẹ anh em con cháu 

được khỏe mạnh, đạo đức, thánh thiện và thương 
yêu nhau. Con xin cảm tạ Cha! 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa gửi về TBDF 
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XIN KHẤN 
 

12-CON LÀ JESSICA MARRS – SPOKANE, WA: 
Con xin Cha cầu thay, giúp cho con thi đậu được 

hết các môn học trong hai tuần tới, và cho con có 
được một công việc vào mùa hè này. Con sẽ nhớ 

ơn Cha đến hết cuộc đời này. 

 
13-CON LÀ ELIZABETH NGỌC KHANH – 

VIRGINIA 
Con xin Cha Bửu Diệp cầu cho chồng và hai em 

con, và con được khỏi bệnh, cho chồng con bán 

được căn nhà đang ở để trả nợ. Con xin cảm tạ 
Cha vì đã giúp chúng con vượt qua thời gian khó 

khăn vừa qua. 
 

14-CON LÀ HIEN NGUYEN – SACRAMENTO, 
CA: 

Cha ơi, con bị bệnh viêm gan B đã 9 năm nay rồi, 

xin Cha cứu giúp, để con khỏi bệnh, con sợ lắm 
Cha ơi. Cách đây mấy hôm con cũng gọi phone đến 

Văn phòng Cha Diệp ở thành phố Garden Grove, 
California, nhờ các anh chị Thiện nguyện viên viết 

lại giúp lời cầu xin Cha thương cho các con của con 

biết sớm trở về trong mùa thương khó này. Con xin 
cảm tạ ơn Cha!  

 
15-CON LÀ HA TUYET – PORTLAND, OR: 

Con cầu xin Cha Diệp cho mẹ con được nhiều sức 
khỏe, cho chồng con có công ăn việc làm, cho các 

con của con học hành tới nơi tới chốn, xin cho con 

trai của con tháng 5 này ra tòa được tai qua nạn 
khỏi và bình an. Cầu xin Cha ban phước lành cho 

gia đình con. 
 

 
 
Quang cảnh Buổi cầu nguyện Tháng 5-2015. Hình: TBDF 

 

CẢM TẠ 

1-CON LÀ SON TRAN – PHOENIX, AZ: 

Gia đình con xin chân thành tri ân Cha đã không 
ngần ngại cầu bầu giúp, nên những gì con xin Cha 

đều công hiệu chỉ trong vòng 5 phút. Xin Cha tiếp 
tục cầu nguyện cho gia đình con, nhất là khi con 

chạy xe trên xa lộ mà thời tiết lại thay đổi mỗi 

ngày nên rất nguy hiểm, khiến mẹ con ở nhà lo 
lắng không ngủ được. Con xin Cha luôn che chở 

con. Con cảm tạ ơn Cha! 
 

2-CON LÀ DAT PHAM & DUY TRAN – SAN 
JOSE, CA: 

Chúng con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa 

ban cho chúng con được những điều mà chúng 
con đã cầu xin. Xin kính tạ ơn Cha. 

 
3-CON LÀ NU NGUYEN – LOUISIANA: 

Cha ơi, mấy bữa trước con gọi phone đến Hội mà 

cầu xin vì tai, chân và lưng con đau nhiều lắm. 
Nhưng bây giờ con đã đỡ đau rất nhiều, giảm tới 

80-90% rồi. Con xin cảm tạ Cha! 
 

4-CON LÀ NHUT M. TRAN – BOSTON, MA: 
Gia đình chúng con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn 

Cha đã ban cho chúng con được như ước nguyện. 

 
5-CON LÀ PETER VU – MINNESOTA: 

Trước đây con có gọi phone nhờ Cha giúp cất hết 
bệnh tật cho con, nay con đi soi ruột, kết quả bình 

thường Cha ạ. Con xin cảm ơn Cha. 

 
6-CON LÀ LINH TRAN – WASHINGTON: 

Cha ơi, qua lời cầu bầu của Cha, Chúa đã ban cho 
con ơn lành bệnh và ơn như ý. Con đã hết chảy 

máu cam, đã bán được nhà, và được nhiều ơn 

khác nữa. Con xin tạ ơn Cha. 
 

7-GIA ĐÌNH CON LÀ Q.VU – MURPHY, TX: 
Con xin cảm tạ Cha đã thương mà ban ơn xuống 

gia đình chúng con. Sau khi cầu xin, những 
nguyện ước của chúng con đều thành hiện thực. 

Chúng con hết lòng cảm tạ ơn Cha! 

 

 

 

 
  

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa gửi về TBDF 
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Vì gia đình đang có chuyện rắc rối, nên tôi cũng muốn 

cầu nguyện với Cha. Do đang ở Massachusetts, nên tôi 

phải gọi phone đến Văn phòng TBDF để gửi lời khấn. 
Một giọng nam, trung niên nhận phone và ghi lại lời 

khấn của tôi. Sau này tôi mới biết anh ấy tên Phan Lê, 
là Thiện nguyện viên của TBDF. Theo thói quen khi xin 

lễ ở nhà thờ, tôi hỏi cách gửi tiền qua. Anh ấy trả lời: 

“Chị ơi, chúng tôi sẽ ghi lời khấn này của chị vào sổ, 
anh chị em Thiện nguyện viên sẽ đọc khấn dùm cho chị 

vào cuối buổi mỗi ngày, và đến thứ Năm đầu mỗi tháng 
mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện cùng với chị 

luôn. Việc thăm viếng và xin khấn với Cha Diệp tại TBDF 
là hoàn toàn miễn phí. Hội không lấy tiền xin khấn 

đâu.” Nghe vậy tôi thật bất ngờ và cảm động. 

 
Thật diệu kỳ, không lâu sau khi tôi gửi lời khấn đến Cha 

Diệp, ước nguyện của tôi đã thành sự thật. Tôi không 
nghĩ rằng Cha Diệp có thể nghe được lời khấn của tôi, 

mà giải quyết dùm cho tôi nhanh như vậy. Tôi đã được 

Cha ban cho ơn phước. Việc gia đình tôi được giải quyết 
tốt hơn tôi mong muốn, và nhanh đến bất ngờ. 

 
Tôi mau mắn và xúc động gọi tới Văn phòng TBDF. Lần 

này là một giọng nữ bắt phone. Tôi vui mừng báo tin đã 
nhận được ơn Cha ban và hỏi cách gửi tiền tạ ơn, nhân 

tiện cũng nêu luôn thắc mắc nếu Hội làm miễn phí thì 

kinh phí ở đâu mà hoạt động. Người trực giải thích: “Sở 
dĩ Văn phòng và Nhà thăm viếng Cha Diệp phục vụ 

miễn phí là vì các lý do sau đây: 1-Hội vì mang ơn Cha 
mà lập văn phòng này nên để tỏ lòng biết ơn Cha, và 

những người thành lập Hội đã đóng góp chi phí ban 

đầu. 2-Hội muốn hướng tới những người đang lo âu, 
sầu khổ, đôi khi rất khó khăn về tiền bạc nên không 

muốn làm chạnh lòng và làm chùn bước khi họ muốn 
tìm đến với Cha Diệp. 3-Ban điều hành Hội và những 

anh chị em Thiện nguyện viên tin rằng bổn phận của 

các đấng tu hành là giúp đem bình an cho mọi người 
qua lời cầu của mình. Do đó, Hội tin rằng, Cha Diệp 

cũng rất vui lòng tự nguyện mà lắng nghe và ban ơn 
cho tất thảy mọi người phó thác nơi tay Ngài. Cha Diệp 

cũng đã lên trời, nên Ngài đâu có cần tiền hay muốn lấy 
tiền của ai đâu! Vậy, tại sao xin khấn với Ngài lại phải 

nộp tiền? Tuy nhiên, Hội TBDF vẫn tri ân tất cả mọi 

đóng góp tài chánh một cách chính đáng và minh bạch 
để duy trì Nhà thăm viếng, qua đó giúp nhiều người 

đang gặp khó khăn biết chạy đến nhờ Cha Diệp giúp.” 
 

À, vậy thì tôi hiểu rồi. Tôi mong sao cho văn phòng và 

Nhà thăm viếng Cha được duy trì và phát triển ngày 
một lớn mạnh hơn. Hè này, tôi sẽ bay cùng con trai 

sang Cali thăm Cha Diệp một chuyến. Mong lắm thay! 
 

Quỳnh Nguyễn (Massachusetts) 
 
 
 
 
 
 

Mong đi thăm Cha Diệp 
 

Một buổi tối, trong tâm trạng chán nản vì 
chuyện gia đình, tôi mở computer và ‘lang 

thang’ trên mạng. Tự dưng, tôi nghe nhạc 
hiệu “lạy Cha…Trương Bửu Diệp, lạy 
Cha…Trương Bửu Diệp…”  Vì tò mò, tôi nhấn 
‘pause’, thì biết đó là chương trình Phép lạ 

Cha Diệp của Trương Bửu Diệp Foundation 

(TBDF). 
 

‘Phép lạ Cha Diệp’ là sao? Tôi nhấn ‘play’ để xem. 
Thì ra đó là chương trình ‘Ơn Cha Diệp’, nói về câu 

chuyện kể của những người cầu nguyện với Cha 

Trương Bửu Diệp, và sau đó họ nhận được những gì 
đã cầu xin. Dù là người đạo Công giáo, nhưng tôi 

chưa nghe đến danh Cha. Tôi xem một chuyện, rồi 
một chuyện nữa…Tôi say mê xem cho đến lúc nhìn 

lên đồng hồ thì đã quá trễ, mà sáng mai phải đi làm 
sớm, chợt nhận ra mình đã xem được 20 chương 

trình. 

 
Vô công ty, tôi ‘tám’ với mấy cô bạn trong giờ break, 

ai ngờ có một cô biết khá rõ về Cha Diệp, vì mẹ và 
chị gái của cô đã từng được ơn Cha, dù gia đình cô 

là người theo Phật giáo. Cô kể vanh vách về Cha: 

“Ông Cha Diệp này chưa phải là Thánh đâu nha, 
nhưng Cha linh lắm, mà lại ưa ban ơn cho những 

người không phải Công giáo hơn đó!” Rồi cô còn nói 
rất chi tiết về Văn phòng Cha Diệp trên đường 

Euclid, thành phố Garden Grove, miền Nam 

California. Nhưng ngay sau đó thì cô ‘thành thật khai 
báo’: “Em chưa tới đó đâu, xa thấy mồ. Nhưng chị 

em nói là hè này nhất định đưa mẹ em về Cali thăm 
Cha, để tạ ơn Cha, khi đó em đi theo luôn.” 

 

 
Một ‘đại gia đình' đến Nhà thăm viếng Cha Diệp tại thành phố 

Garden Grove, California vào tháng 4-2015. Hình: TBDF. 
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THƠ: Tạ ơn Cha 

Kim Nguyễn – Colorado (*) 
 

Hôm nay con lại về đây 
Để xin Cha hát nhạc lời tạ ơn 
Nhạc thơ con hát thành lời 
Cha ơi nghe thấy nhậm lời cho con 
Con nay dâng gửi hoa thơm 
Tạ ơn Cha đã cho con phước lành 
Hoa thơm con đã gửi về 
Gửi về Cồn Phước quê nhà của Cha 
Quê nhà cha mẹ sanh Cha 
Cha đi tạm biệt để lo tu hành 
Tu rồi bọn ác giết Cha 
Cha về Tắc Sậy để lo cứu người 
Bây giờ Cha đến Cali 
Cha lo cứu giúp những người bệnh đau 
Từ nay con hát tạ ơn 
Ta ơn Cha đã cứu muôn kiếp người 
Chúng con luôn mãi nguyện cầu 
Cha được phong Thánh một ngày không xa. 
 
(*) Chị Kim Nguyễn là người ngoại đạo. Năm 2007, do 

tin bạn bè mà chị hùn hạp làm ăn sau đó mất tiền. 
Một lần đọc báo thấy nhiều người tạ ơn Cha Trương 

Bửu Diệp, chị cũng cầu xin thử. Năm 2009, chị được 

trả lại số tiền tưởng chừng như không bao giờ có thể 
lấy lại được. Cùng lúc đó, chồng chị lâm bệnh, thường 

xuyên phải đi cấp cứu, mà bác sĩ không tìm ra bệnh. 
Người chị dâu ở Việt Nam biết vậy đã xuống Tắc Sậy 

để xin Cha Diệp cất bệnh cho chồng chị. Rồi bệnh của 
chồng chị dần thuyên giảm, nhưng chị vẫn chưa có 

dịp tạ ơn Cha. Tình cờ xem trên Youtube các thuyết 

pháp của đạo Phật, chị bỗng thấy chương trình ‘Ơn 
Cha Diệp’ của Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF), 

và chị đã say mê xem không sót một số nào. Ngày 5 
tháng 5 năm 2015 vừa qua, chị Kim Nguyễn đã đến 

Văn phòng TBDF để làm nhân chứng cho Cha, và gửi 

tặng bài thơ ‘Tạ ơn Cha’ mà chị sáng tác với lòng biết 
ơn Cha đã giúp chị. 

 

 
Chị Kim Nguyễn, chụp tại TBDF Studio. 

 

Thư từ New York 

Kính thưa Đức Cha, cùng quý vị trong nhà nguyện, 

đã và đang được phúc Hồng ân Thiên Chúa. 

Con là Lộc, họ chồng là Protzmann. Năm nay con 70 

tuổi, quê quán Hưng Yên. Bố con đã ra đi. Mẹ con 

năm nay 106 tuổi, còn sống. 

Kính Cha, gia đình con ngoại đạo, nhưng riêng con 

rất có niềm tin về Công giáo, nhất là Đức Thánh 

Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. 

Kính các vị Linh mục, con không được học kinh 

sách, cũng không được đi nhà thờ, nhưng thưa, nhà 

con đang ở có hai bàn thờ. Một con thờ Phật bà 

Quan âm, một con thờ Đức Cha Trương Bửu Diệp. 

Ngoài ra con cũng lập thêm ba bàn thờ khác gồm 

Ông Địa, Bao Công, Thần Tài, Ba ruột con, và người 

chồng đã ra đi vào tháng Tư ngày 20, nhằm đúng 

ngày Lễ Phục Sinh năm 2014. 

Kính thưa các vị, vì lòng nhân đạo, và tình thương 

của Chúa, xin cầu nguyện cho quê hương Việt Nam 

sớm được hòa bình thật sự, được tự do tôn giáo, 

công bằng, để không còn phải nghe, thấy những 

cảnh tượng đau lòng xảy ra cho những dân oan. 

Kính thưa các vị Linh mục, và các vị đang phục vụ 

trong nhà nguyện Đức Thánh Cha Phanxicô Trương 

Bửu Diệp Founadation, con xin kính chúc foundation 

vững mạnh, và Đức Cha Trương Bửu Diệp luôn sống 

mãi, tồn tại, để cứu giúp cho nhân loại không phân 

biệt tôn giáo, màu da, sắc tộc,… 

Kèm theo đây là tấm card có tên người chồng quá 

cố của con. Xin các Ngài thương và cầu nguyện cho 

ông ấy sớm được gần bên Chúa. 

Trên trang giấy trắng này, là những lời tâm sự và 

cầu xin chân thật nhất của người con đã xa quê 

hương 45 năm. Có điều gì không phải phép, xin quý 

vị thứ lỗi. 

Lộc Protzmann (New York) 
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Tôi tưởng mình can trường, thật ra có khi đó chỉ là 
trương và càn. 

Tôi tưởng mình công chính lặng thầm, thật ra vừa 

kinh vừa trống cho thiên hạ vỗ tay. 
Tôi tưởng miệng mình nói lời hay, nhưng đã phát ra 

đủ thứ chua cay trên đời. 
Tôi tưởng mình hay tươi cười, nhưng soi gương thấy 

đười ươi hiện hình. 
Tôi tưởng bản thân khó bực mình, thật ra tôi dễ giãy 

nảy hơn cả cái bình mực. 

Tôi tưởng mình hay làm phúc, nhưng có khi việc ấy 
lại làm nhục tha nhân.  

Tôi tưởng niềm tin mình tín trung, thật ra khi nào sự 
việc xảy ra trúng ý thì tôi mới tin. 

Tôi tưởng mình sâu sắc tâm linh, nhưng soi xét kỹ 

thấy linh tinh không à. 
Tôi tưởng mình biết thứ tha, nhưng lại hằn học: “Cái 

thứ đó tao không tha!” 
Tôi tưởng mình thường hát ca, thật ra tôi ca (cẩm) 

nhiều hơn hát. 
Tôi cho suy nghĩ mình là lý tưởng, biết đâu tôi chỉ 

đang tưởng lầm mình có lý. 

Tôi tưởng… 
Ôi, bệnh tưởng của tôi… 

 
*** 

 

Hôm nay tự xét lòng mình 
Mong sao càng sống càng tình càng yêu. 

Ngày mai tuổi đã xế chiều 
Hôm nay ráng sống thêm yêu thêm tình. 

 

 
 

Yêu thật phải có hy sinh 

Xin Thầy dẫn dắt hành trình, Thầy ơi! 
  

Giuse Việt, O.Carm. 
Poster SPC - Saigon 

 

 

CHIA SẺ: Tôi tưởng … 
 

Tôi tưởng mình chịu khó, thật ra số lần khó chịu nhiều 
hơn trong đời. 

Tôi tưởng mình ít nông nổi, thật ra tôi vẫn vướng hoài 
khi nổi nóng. 

Tôi tưởng mình bao dung, thật ra tôi dễ...bung dao. 

Tôi tưởng mình tỉnh táo, thật ra trái táo còn tỉnh hơn 
tôi. 

Tôi tưởng mình dễ thương, thật ra thương không dễ. 
Tôi tưởng mình biết lắng nghe, thật ra tôi muốn người 

khác phải lắng, còn tôi không nghe. 
Tôi tưởng mình hay cho đi, thật ra vừa chi vừa đo. 

 

 
 

Tôi tưởng mình hay cho đi, thật ra vừa chi vừa đo. Hình minh họa. 
Nguồn: express.co.uk 

 
Tôi tưởng mình phục vụ, nhưng thấy có vụ nào là 

phục liền. 
Tôi tưởng mình từ nhân, thật ra có khi Tần cũng 

chẳng dữ như tôi. 
Tôi tưởng mình dễ bỏ qua, nhưng bao mùa Vượt Qua 

mà tôi vẫn chưa bỏ. 
Tôi tưởng mình không ích kỉ, nhưng hay chọn việc chỉ 

có ích cho tôi. 
Tôi tưởng mình khiêm tốn, thật ra là gấp bốn tự kiêu. 
Tôi tưởng mình hiểu nhiều, thật ra phần lớn là hiểu sai 

hiểu lầm. 
Tôi tưởng mình ngon cơm, thật ra chuyện đơn giản 

như nấu cơm mà cũng chưa được ngon. 
Tôi tưởng mình cao thượng, nhưng ai không thương là 
tôi...cạo. 
Tôi tưởng mình mộ đạo, nhưng bao lần tôi đã đào mồ 
chôn sống tha nhân. 
Tôi tưởng lòng mình là thanh tâm, thật ra lắm lúc vừa 

thâm vừa tanh. 
Tôi tưởng rằng tôi hiền lành, nhưng ai đụng phải là tôi 

hành (hung) liền. 
Tôi tưởng mình thường tốt như tiên, nhưng khi có 

chuyện thì tiền tốt mới thương. 
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Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha 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 CD, DVD, hình Cha Diệp, Sách,…vui lòng 
liên lạc với TBDF qua phone: (714)537-8159 hoặc email: 
info@truongbuudiep.org 
 

 
 

THÔNG TIN CẦN THIẾT 

 

1-Buổi Cầu Nguyện (BCN) Tháng 6-2015 và mừng ngày Father’s Day 2015 vào thứ Năm, ngày 4 tháng 6, 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-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. 

4-GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE (TALK VÀ TEXT): Xin gọi số phone (714) 702 5129 để gửi lời khấn trực tiếp đến Cha.  

 

 

 
Chương trình 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.  

 
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 một buổi từ 5:00 – 7:00 tối thứ Ba hàng tuần. 
Phone: (714)897-1523 
 

Dịch thuật và công chứng, do Ông Phúc Phạm 

(Dennis) phụ trách mỗi tuần một buổi từ 10:00 đến 
12:00 sáng Thứ Bảy. Phone: (714)489-1287 

 

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. 

GIÚP DUY TRÌ VĂN PHÒNG VÀ 

NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP 

 Xem các chương trình ‘ƠN CHA DIỆP’ của 

TBDF trên Youtube. 

 Shopping Amazon online, vừa mua hàng 

vừa ủng hộ TBDF bằng cách vào Amazon 

Smile và chọn Truong Buu Diep Foundation. 

 Quảng cáo trên báo ‘ƠN LÀNH’. 

 Đi chợ Saigon City market Place (McFadden 

và Brookhurst), TP Werstminster, xin đọc số 

123 (là ngày giỗ Cha Diệp) tại quầy thu 

ngân. 

 Làm đẹp tại Day Spa Salon, 740 Brookhurst 

St, Anaheim, CA 92801. Đọc số 123. Phone 

lấy hẹn: (714) 563 2205. 

 

mailto:info@truongbuudiep.org
http://www.truongbuudiep.org/
http://www.tbdf.org/
mailto:info@truongbuudiep.org
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KHÓA TĨNH TÂM CANH TÂN ĐẶC SỦNG 
& MỪNG 200 NĂM SINH NHẬT CỦA CHA THÁNH DON 
BOSCO, TẠI LOS ANGELES, CA. Từ 29 đến31/5/2015 

 
Địa điểm: St. Joseph Salesian Retreat Center 
8301 Arroyo Dr, Rosemead, CA 91770 (Nằm phía sau trường Don 
Bosco Technical Institute) 
Phi trường gần: Los Angeles (LAX) 45 phút, Santa Ana (SNA) 
50 phút. 
 
Thời gian: 
Thứ Sáu ngày 29/5/2015 từ 6:00 PM-10:00 PM. Thứ Bảy ngày 
30/5/2015 từ 8:30 AM - 10:00 PM. Đêm giới trẻ thứ 7 từ 6:00 PM 
– 10:00 PM. Chúa nhật ngày 31/5/2015 từ 8:30 AM – 4:00 PM. Lễ 
chữa lành và bế mạc lúc 3:00 PM. 
 
Lệ phí tham dự, thức ăn, nước uống tùy lòng hảo tâm. Xin vui 
lòng ghi danh sớm để ban tổ chức có thời gian chuẩn bị thực phẩm. 

Liên lạc: (310) 297 0529. Email: trinhchau18@gmail.com 



11 
 

Page 11 of 12 
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