
1 
 

Page 1 of 12 

 

 

In This Issue 

  
 

Photo Caption 
Photo Caption 
Photo Caption 
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Thư ngỏ 
 
Cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp đã độ trì cho TBDF khi bản tin Ơn Lành số 
10 đã đến tay quý độc giả vào ngày 15 tháng 5 vừa qua với số lượng phát 
hành lên đến 3,000 tờ, so với 500 tờ của số đầu tiên. 
 
Chân thành cảm ơn quý độc giả từ khắp nơi đã nhiệt thành ủng hộ tờ báo 
Ơn Lành qua 10 kỳ phát hành để chúng tôi thêm sức mạnh và niềm tin 
tiếp tục đem “Ơn Lành” đến cho mọi người ở khắp nơi trên toàn thế giới.  
 
Để có được những kết quả ban đầu đáng khích lệ như vậy, chúng tôi xin 
tri ân những lời góp ý chân thành của quý độc giả qua từng số báo, nhờ 
đó mà Ban Biên Tập ‘chăm sóc’ cho báo ngày một hoàn thiện hơn. 
 
Tuy nhiên, có những yêu cầu thật chính đáng của quý độc giả mà Ban 
Biên Tập chưa thể thực hiện: đó là phát hành bản tin Ơn Lành bằng 
tiếng Anh. Nhận thấy mình chưa đủ sức để thực hiện được yêu cầu này, 
chúng tôi kêu gọi sự góp sức của quý vị, những người có khả năng 
dịch thuật theo ngôn ngữ báo chí, để phát hành tờ báo bằng tiếng 
Anh. Nhờ vậy, không chỉ người Việt Nam chúng ta, mà còn các sắc dân 
khác cũng có cơ hội tìm hiểu về Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. 
 
Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị để Ơn Lành của Cha Trương 
Bửu Diệp đến được với nhiều người hơn. 

 
Ban Biên Tập 

 
 

Kính Biếu 

BẢN TIN Số 11  

 

Ơn lành Cha Diệp, rõ như ban ngày 
 
Paul Minh 

 

 

 

Tôi tên là Paul, sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con ở miền đất 
Nghệ An, một khu vực nghèo của vùng bắc Trung bộ Việt Nam. Mẹ tôi mất 

lúc tôi lên bảy. Gia đình nghèo khó và sống trong cơ cực, thiếu thốn đủ bề, 
anh em chúng tôi bệnh đau liên tục. 

 

Rồi cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn, khi anh em chúng tôi tốt nghiệp 
đại học và đi làm. Mỗi người một việc. Tôi làm cho Tập đoàn Petro Việt Nam, 

công việc tốt và thu nhập khá. Nhưng do công việc căng thẳng, phải làm 
đêm nhiều, nên sau nhiều năm làm việc, tôi bị bệnh và phải xin nghỉ việc, vì 

bác sĩ chẩn đoán tôi bị bệnh tâm thần, và cho tôi thuốc dùng trong nhiều 
năm. Không có thuốc là tôi không kiểm soát được hành vi bản thân, đầu 

căng và không ngủ được. Đã nhiều lần tôi thử ngưng hoặc giảm liều thuốc, 

nhưng không được. Cơ thể tôi hoàn toàn bị lệ thuộc vào những viên thuốc. 
(xem tiếp trang 8) 

Paul và cô em gái mà nay đã trở thành 

nữ tu. Hình do tác giả cung cấp. 
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Tình Cha     
     Toàn Lê  

 
Tấm lòng Cha một đời con đâu hiểu 

Bởi tình Cha luôn lắng dịu ngọt ngào 
Tuy giá băng nhưng sâu thẳm dạt dào 

Cho mà chẳng mong chút nào đền đáp. (*) 

 

Không giống như sự dịu dàng, ngọt ngào, gần gũi của 
mẹ, tình cha vừa thâm trầm, lắng đọng, vừa nghiêm 

khắc giá băng, nhưng rất bao la, dạt dào… 

 
Sự hy sinh thầm lặng 

Những ai từng đến cầu nguyện tại Văn phòng Cha 
Trương Bửu Diệp ở thành phố Garden Grove, đều chú 

ý đến Peter Dũng, con của anh Thiện Ngô (La 
Puente, CA) và chị Ánh, một cậu bé tật nguyền, phải 

ngồi trên xe lăn. Dũng sinh ra là một cậu bé bình 

thường, nhưng chẳng may mắc bệnh sốt bại liệt. Suốt 
18 năm qua, kể từ khi con phát bệnh, anh Thiện phải 

bỏ việc làm, cùng vợ đưa Dũng đi khắp nơi hết bác sĩ 
này đến bác sĩ khác, bệnh viện này đến bệnh viện kia, 

với mong mỏi con sớm được đi đứng, chạy nhảy như 

bao đứa trẻ khác. Chỉ thế thôi, mà sao khó quá. Bệnh 
tình của Dũng ngày càng trở nặng, cơ bị teo dần. 

Không đi đứng được, Dũng còn bị những cơn đau 
hành hạ. Những khi thấy con quằn quại, đau đớn, 

ruột gan anh Thiện cũng như đang bị cắt từng khúc. 

Anh thường phải nuốt những giọt nước mắt và che 
dấu những cơn đau dày xé tim gan, để có thể bình 

tĩnh, đứng vững bên cạnh vợ mà chăm sóc cho con. 
 

Ba năm qua, từ ngày biết Văn phòng Cha Diệp ở 
thành phố Garden Grove, anh lại có thêm job mới, là 

đưa Dũng và chị Ánh đến thăm Cha, gần như mỗi 

ngày. Nhà ở cách văn phòng Cha hơn 1 tiếng lái xe, 
đường xá xa xôi nguy hiểm, nhưng anh không ngại. 

“Từ khi khấn nguyện với Cha, Dũng ngày càng khỏe, 
cháu bớt đau đớn dần. Hôm nào không đến thăm Cha 

được, cháu lại đau, và bực bội trong người, khiến lòng 

tôi cũng không vui, thế là lại xách xe đi ngay”, anh 
Thiện nói. Lâu dần, gia đình anh Thiện trở thành 

‘người nhà’ của Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF). 
 

 
 

 

 

Anh Thiện, và cả người vợ hiền lành, thường nở nụ 
cười rất tươi khi gặp mọi người. Không ai biết được 

họ đã phải chịu đựng và hy sinh như thế nào cho 

đứa con trai bất hạnh của mình, một sự hy sinh thầm 
lặng mà cao cả biết dường nào! 

 
Món quà đặc biệt  

 

Sinh ra đời là một cô bé gái rất bình thường, dễ 
thương và học giỏi, nhưng vào năm 13 tuổi (2014), 

trước lễ Thanksgiving, trong thời gian chuẩn bị diễn 
văn nghệ ở trường, cô bé ấy phát hiện đôi mắt của 

mình không bình thường. Kể từ ngày ấy, người cha 
của bé, anh Mai Thanh Kỳ (Garden Grove, CA), 

bắt đầu chuỗi ngày dài ăn không ngon, ngủ không 

yên. 
 

Anh Kỳ kể: “Cháu kêu mắt của mình rất khó chịu, 
nhưng vẫn ráng tập văn nghệ để biểu diễn. Sau đó, 

thấy cháu kêu đau, tôi liền cho cháu đi gặp bác sĩ 

chuyên khoa về mắt. Suốt hai tuần lễ, bác sĩ ở bệnh 
viện UCI chỉ cho thuốc về nhỏ. Trong lần thứ ba đi 

lấy thuốc, trên đường về, tôi nhận được phone của 
các bác sĩ, nói rằng mọi chẩn đoán trước đây đều sai 

hết. Chúng tôi rất hoang mang, nhưng may mắn 
trong gia đình có người làm việc trong tổ hợp bác sĩ 

về mắt, đã liên lạc với bệnh viện UCLA. Tuy vậy, máy 

của bệnh viện UCLA cũng không làm được, mà phải 
chờ mấy ngày sau mới biết một bệnh viện khác là chi 

nhánh của UCLA ở thành phố Pasadena có máy để 
test. Kết quả là cháu mắc bệnh Acanthamoeba.”  

 

Những ngày sau đó, anh Kỳ lên Internet tìm hiều về 
căn bệnh lạ đã gây đau đớn cho đưa con gái nhỏ của 

mình. Acanthamoeba là một bệnh rất hiếm, gây ra 
bởi một loại ký sinh trùng có trong nước, và người 

mắc bệnh có thể bị mù loà nếu không được điều trị 

kịp thời. Anh hiểu tại sao ngay sau khi tìm ra bệnh, 
các bác sĩ đã cấp tốc liên lạc một bệnh viện trên San 

Jose để gửi thuốc xuống chỉ trong vòng 1 đêm. 
 

 

 

 

 Anh Thiện 
(trái) chăm 
sóc cho con 
trong ngày 
sinh nhật của 
Peter Dũng do 
TBDF tổ chức. 
Hình: TBDF 
 

“Con bé nhà tôi bắt đầu đợt 
điều trị kinh khủng: nhỏ 7 loại 

thuốc liên tục một tiếng một 
lần và trong vòng 2 tháng, 

anh Kỳ kể tiếp, mỗi lần mở to 

mắt cháu ra để nhỏ thuốc, 
nhìn cặp mắt trắng đục của 

con bé, tôi cầm lòng không 
nổi, nhưng cháu thì không hề 

kêu ca, mà vui vẻ chịu đựng. 
Theo tôi, đấy là một cái ơn. 

Và tôi còn được một ơn lớn 

hơn nữa,..” 
 
 

 

Con mắt của người mắc 
bệnh Acanthamoeba. 
Hình minh hoạ. 
Nguồn: 
lookfordiagnosis.com 

 
(Xem tiếp trang 3) 
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Đó là trong ngày Noël của năm 2014, con gái của 
anh ngồi dậy đi xuống lầu và xin bố mẹ cho đi nhà 

thờ. “Vợ chồng tôi vui mừng không thể tả, vì mấy 

tháng trước đó cháu chỉ quanh quẩn trong phòng 
do nhìn không rõ. Đó chính là món quà đặc biệt 

trong mùa Noël năm ngoái của gia đình tôi”, anh 
Kỳ nói. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Sau nửa năm được điều trị, bệnh tình của con gái 

anh mỗi ngày một giảm. Bây giờ dù chưa trở lại 

trường, nhưng cháu được học chương trình home-
school, cháu đã có thể ra ngoài chơi với bạn, phụ 

mẹ làm việc thiện nguyện nấu cơm cho người 
homeless,...”Mỗi tối, bố con tôi cùng nhau đọc 

kinh, cầu nguyện. Tôi tập cho cháu thói quen này 

từ bé. Tôi dạy cho cháu biết cảm tạ Chúa hàng 
ngày, vì mỗi buổi sáng mở mắt ra thấy được ánh 

sáng, là mình đã được ơn rồi.” 
 

“Bố đi cầu nguyện cho con đấy, con trai ạ!” 

 
May mắn hơn anh Thiện Ngô, và anh Mai Thanh 

Kỳ, anh Victor Nguyễn (Inglewood, CA) có 
một cậu con trai chỉ mắc bệnh...nghiện chơi game. 

 
Gia đình anh Victor Nguyễn định cư tại Mỹ từ năm 

1980. Chín năm sau, gia đình anh chuyển từ 

Houston, Texas sang miền Nam Cali. 
 

Năm 1992, gia đình anh có thành viên thứ ba, là 
cậu con trai kháu khỉnh. Cháu rất ngoan, 

nhưng...không chịu học, mà chỉ thích chơi game. 

“Càng lớn, nói cháu càng không nghe. Tôi buồn 
quá, chỉ biết cầu nguyện. Đến năm lớp 7 thì cháu 

học giỏi hẳn. Lên đại học, cháu học rất tốt hai năm 
đầu, nhưng đến năm thứ ba lại xao lãng việc học, 

chỉ vì game.”  
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Anh Victor Nguyễn rất lo lắng. Anh đến cầu nguyện 

với Cha Diệp vào những ngày cuối tuần từ thứ sáu 
đến Chủ nhật. Anh kể: “Thấy tôi ra khỏi nhà rất đều 

đặn như vậy, có lần cháu hỏi: “Bố ơi bố đi đâu thế?”, 
tôi trả lời với con: “Bố đi cầu nguyện cho con đấy, 

con trai ạ!” Nghe vậy, cháu chỉ nói: “Thank you!” Tôi 

buồn lắm. Càng buồn hơn khi cháu lớn lên, không 
gần gũi với tôi nữa. Tôi thương, ôm nó, nó đẩy ra.” 

 
Anh nói tiếp: “Tôi buồn, nhưng không giận cháu. Tôi 

đến và nói với Cha rằng: Cha ơi, xin Cha cho con của 

con biết làm điều hay, lẽ phải, bỏ điều xấu. Con xin 
phó thác cho Cha. Và điều không ngờ đã xảy ra với 

gia đình tôi, mấy tháng gần đây, cháu bỏ hẳn chơi 
game, biết nghe lời bố mẹ, và đặc biệt là mỗi sáng 

ngủ dậy cháu tự gấp giường chiếu gọn gàng, ngăn 
nắp, điều mà cháu chưa từng làm bao giờ. Tôi nghĩ 

mình đã được ơn Cha Diệp rồi.” 

 

 
Sự sung sướng hiện rõ trên gương mặt của anh Victor 
Nguyễn, khi anh kể: “Một hôm, cháu nói với tôi: Bố 

ơi, con hứa với bố, con sẽ tập trung học hành, sẽ lấy 
toàn 4.0, để trường nào nhìn vào bảng điểm của con 

là nhận con liền. Cháu đang có hướng theo học 

ngành nha. Tôi vẫn đang tiếp tục cầu xin Cha dẫn 
đường chỉ lối cho con tôi, để cháu được nên người, 

thành tài, là tôi mãn nguyện rồi.” 
 

Rồi mai kia trên đường đời muôn dặm 
Con mới hay sâu thẳm tấm lòng Cha 

Luôn bao la và cũng rất mặn mà 
Tình Cha đó, ngàn năm vang vọng mãi. (*) 

 

Toàn Lê 

 
(*) Trích từ bài thơ ‘Tình Cha’ của Tâm Văn 

 

Anh Victor Nguyễn. Hình: TBDF 

Anh Kỳ bắt đầu 
đến cầu nguyện 

với Cha Diệp từ 
tháng 12-2014 đến 

nay, rất đều đặn. 
Khi con gái mắc 

bệnh, anh nhận ra 

đây là nơi thật sự 
cần thiết. “Tôi vào 

phòng, quỳ xuống, 
cầu nguyện, nói 

chuyện với Cha, 

sau đó thì tâm hồn 
tôi bình an trở lại, 

mà bớt lo lắng, 
hoảng sợ, hoang 

mang”, anh nói. 
 

 

Anh Kỳ bên tượng Cha. Hình: TBDF 
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XIN KHẤN 

1-CON LÀ QUYEN VO – ROSEMEAD, CA 

Thưa Cha, Ba của con từ một năm nay bị bệnh 
Parkinson, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, 

người ốm lắm (chỉ còn 86 lbs). Con cúi xin Cha 

giúp cho ba con đỡ bệnh, ngày càng khỏe hơn, 
cho Mẹ con có sức khỏe để chăm sóc cho Ba con. 

Anh trai của con đã trên 50 tuổi nhưng sức khỏe 
yếu, lại phải vừa học vừa làm, con xin Cha cho 

anh con được tốt nghiệp đại học hoàn toàn vào 

tháng 6-2015. Con cũng xin Cha ban phép lành 
cho gia đình con, được hạnh phúc, yên vui, sớm 

mua được căn nhà nhỏ để ở. Con xin cảm tạ ơn 
Cha! 

 

2-CON LÀ NGAT NGUYEN-WASHINGTON 

Thưa Cha, chồng con là Tam Pham, mắc bệnh 

ung thư phổi giai đoạn cuối rồi; còn con thì bị 

máu nhiễm mỡ nặng, đau nhức tay chân lắm Cha 
ơi. Con cầu xin Cha thương cho chồng con vào 

hóa trị bớt đau vật vã, xin Cha cất bớt bệnh cho 
con. Xin Cha ban thêm đức tin cho ba đứa con 

của con, cho hai đứa con gái thông minh, ngoan 
ngoãn, và cháu trai bớt chơi bời, chăm chỉ làm ăn. 

Con cũng xin Cha cho con một chỗ làm việc ổn 

định, thi đậu quốc tịch Mỹ và xin được housing. 
Con xin kính cảm tạ ơn Cha! 

 
3-CON LÀ DUNG PHAM – WASHINGTON 

Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa, cho con trai của 
con là B.L được khai tâm sáng suốt, học hành 

minh mẫn đến nơi đến chốn. Mong Cha sớm được 
vinh danh Thánh. 

 

4-CON LÀ NGUYEN THI BACH TUYET – 
TEXAS 

 
Con có người em họ bị ung thư não hiện đang 

được điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, Việt 
Nam. Em con có vợ và hai đứa con còn quá nhỏ. 

Xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria cho em 

con được tai qua nạn khỏi, xin Cha cất bớt bệnh 
cho em con. Con hết lòng cảm tạ ơn Cha! 

 

XIN KHẤN 

5-CON LÀ VINH – MASSACHUSETTS 

Con xin khấn với Cha Diệp, và nhờ Hội Trương Bửu 
Diệp Foundation góp thêm lời cầu nguyện cho 

người quen của chúng con đang chờ để được thay 
gan, chúng con xin một ơn chữa lành  để ông ấy 

được mạnh khỏe, gặp thầy gặp thuốc mà kéo dài 

mạng sống. Nhờ Cha cầu bầu để Chúa ban phép lạ 
cho ông ấy. Con xin cám ơn Cha, cám ơn quý Hội. 

 
6-CON LÀ SA PHAM – BILOXI, MISSISSIPPI 

Cha ơi, xin Cha chữa lành bệnh cho vợ chồng con. 

Con cũng xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria 
ban phước lành cho mọi người trong gia đình con, 

phần hồn cũng như phần xác, cho các cháu của 
con giữ được đạo. Đặc biệt, xin Cha ban ơn cách 

riêng cho cháu ở Việt nam sắp đi lao động ở Nhật 
Bản được suông sẻ, bình an, và may mắn. Con xin 

cảm tạ ơn Cha! 

 
7-CON LÀ OANH DAO – COLORADO 
Con xin Cha cầu giúp cho hai đứa con của con sớm 

biết Chúa, và độ trì cho gia đình con được vui vẻ, 
đoàn tụ. Riêng con xin Cha cho con công việc làm 

mới, trôi chảy và thuận lợi. Con xin tạ ơn Cha. 

 
8-CHÚNG CON LÀ HONG THAI – VO PHUONG 

– SAN DIEGO, CA 

Kính lạy Cha, Cha đã làm đẹp lòng Chúa, Chúa đã 
ban cho Cha quyền năng để cứu giúp nhân loại. 

Nay gia đình con gặp phải tai ách hết sức khốn 
khổ. Kính xin Cha thương xót cứu giúp chúng con, 

cho gia đình con vượt qua khó khăn này. Kính xin 
Cha nhủ lòng thương giúp. Chúng con xin cảm tạ 

ơn Cha. 

 
9-CON LÀ JULIE CHIEM – ROUND ROCK, TX 

Cầu xin Chúa, Mẹ Maria, nhờ Cha Diệp cầu bầu,   
cho chồng con là Thomas Nguyen Tan Tho, 75 

tuổi, đang điều trị bệnh ung thư bạch huyết cầu, 

mau được lành bệnh. Con xin hết lòng cảm tạ Cha! 
 

10-CON LÀ NHAN LE – NORTH CAROLINA 
Cha ơi, con đang bị người ta lường gạt một số    

tiền lớn, xin Cha giúp con tìm được phương cách 
giải quyết vấn nạn này. Con xin cảm tạ Cha! 
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XIN KHẤN 
 

 
11-CON LÀ TANYA TRAN – PLANO, TX 

Con cầu xin Cha ban phép lành cho Ba của con có 
được sức khỏe tốt hơn, để Ba con không phải đi lọc 

máu hay lọc nước tiểu nữa. Xin Cha ban phước 

lành cho con của con là Roger Duy Hoang Bui được 
nhận vào UT South Western Medical School năm 

nay cùng với bạn gái của Roger, xin cho công việc 
làm ăn của chồng con là Bùi Việt Dũng được mọi 

việc thuận lợi và may mắn, xin cho con út của con 
là Brandon Hoang Nam Bui lúc nào cũng ngoan, 

học giỏi, xin Cha ban phép lành cho mẹ con luôn 

dồi dào sức khỏe, sống vui cùng chúng con. Con 
xin cảm tạ ơn Cha! 

 
12-CON LÀ THYEM LE- SYDNEY, AUSTRALIA 

Gia đình chúng con hiện ở tận bên Australia. Con 

xin nhờ Trương Bửu Diệp Foundation giúp lời 
nguyện này xin lên Cha Diệp cho em trai là Nguyen 

Quoc Hung mau hết bệnh, gia đình mạnh khỏe, 
may mắn, bình an. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha! 

 
13-CON LÀ DANG H. DO – MOUNT DORA, FL 

Xin Cha giúp cho vợ con giải phẫu được thành 

công, suông sẻ. Xin Cha phù hộ cho gia đình con 
và những người khác thiếu may mắn hơn chúng 

con được sự cầu xin nguyện giúp của Cha đến 
Chúa và Mẹ Maria được bình an. Con xin cảm tạ ơn 

Cha! 

 
14-CON LÀ JAZMINE NGUYEN – MICHIGAN 

Xin Cha hiệp lời cùng Đức Mẹ và các Thánh, cầu 
xin Chúa ban cho vợ chồng chúng con một đứa con 

đầu lòng. Chúng con cầu xin cùng Đức Kito Chúa 

chúng con. Amen. 
 

 

 

 

 

XIN KHẤN 
15-CON LÀ RUYEN TRINH VU – SACHSE, TX 
Lạy Cha, bác sĩ vừa báo tin con bị suy thận thời kỳ 

cuối, con phải lọc máu để phục hồi trái thận hư 
của con. Con sợ lắm Cha ơi. Chồng con thì mới mổ 

tim được hơn 4 năm nay thôi, cũng yếu lắm. Xin 
Cha thương cứu giúp vợ chồng con thoát khỏi 

bệnh tật. Chúng con luôn trông đợi vào lời cầu bầu 

của Cha lên Chúa và Mẹ Maria.  
 

16-CON LÀ DUONG MINH SACH – NORTH 
CAROLINA 

Con nay đã 83 tuổi, lại ở nơi xa xôi nên không thể 

đến thăm Cha được, xin Cha thương giúp cứu 
chữa cho đứa cháu của  chúng con khỏi chứng 

bệnh hay té quỵ bất thường, và ba người con bệnh 
tiểu đường mau chóng được bình phục. Chúng con 

vẫn luôn cầu xin với Cha. 
 

17-CON LÀ VO VAN TRANG – SAN DIEGO, CA 

Cha ơi con bị bệnh thoái hóa cột sống cổ, hay 
chóng mặt và tê hai bàn chân. Xin Cha ban phép 

lành để bệnh tật không hành hạ con nữa. Con 
cũng xin cho Đaminh Nguyễn Thắng bị ung thư 

bao tử được chữa trị để sớm lành bệnh, xin cho 4 

gia đình các con của con mau chóng được đoàn tụ 
ở Mỹ, và cho con gái con sắp tới ngày sinh nở 

được bình an, mẹ tròn con vuông. Con tạ ơn Cha! 
 

18-CHÚNG CON LÀ PHAM LUC VÀ LY THI 
MINH PHUONG – ORLANDO, FL 

Chúng con có một tiệm nails trên đường 

Chickasaw Trail, nay con xin Cha cho tiệm của con 
làm ăn mỗi ngày một tấn phát, mọi xui xẻo bị tiêu 

trừ, đồng thời xin Cha giúp con trai con đứng tên 
và điều hành tốt tiệm nail. 

 

19-CON LÀ PHAM VAN HUNG – FREMONT, CA 
Thưa Cha, bác sĩ vừa cho con biết là bẩm sinh con 

bị bệnh tim (bicuspid aortic valve disease – bệnh 
van động mạch chủ có hai đầu nhọn). Càng lớn 

tuổi thì bệnh này càng ảnh hưởng nhiều đến sức 

khỏe, muốn khỏi bệnh thì phải giải phẫu, nhưng 
con sợ lắm. Đã vậy, người con gái của con cũng 

vừa được phát hiện là bị bệnh tim như con. Con 
xin khấn cùng Cha, xin Cha cứu giúp và chữa lành 

cho hai cha con con được lành bệnh mà không 
phải giải phẫu tim. Con xin 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 

Quang cảnh buổi cầu nguyện Tháng 5-2015. Hình: TBDF 
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CẢM TẠ 
 
7-CON LÀ HOAI DUNG – VANCOUVER, 
CANADA 

Cảm ơn Cha đã cho con của con là Charlie Vu tóc 
mọc trở lại, chồng con thoát được lần ra tòa. Con 

xin cảm ơn Cha đã phù hộ cho con rất nhiều lần. 

 
8-CON LÀ JUNE MAJOR – TAMPA, FL 

Năm 2014 con bị đau ruột thừa, phải cắt bỏ một 
đoạn, sau đó con lại bị mổ lần 2 để đưa ruột vào 

bên trong. Cả hai lần giải phẫu, cũng như khi gặp 

điều gì bất trắc xảy ra, con đều cầu xin Chúa và 
Cha Diệp chữa bịnh cho con, và con đều nhận 

được sự bình an và toại nguyện. Con xin tạ ơn 
Chúa, cảm ơn Cha!  

 
9-CON LÀ TRANG ANH THI NGUYEN – 

LANHAM, MD 

Con xin cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp đã ban ơn 
cho con của con để cháu vô được trường đại học 

mà cháu yêu thích. Con xin tạ ơn Cha! 
 

10-CON LÀ MARIA TAM TRAN – MASSILLON, 

OH 
Con của con ở Việt Nam, lập gia đình 2 năm nay, 

bác sĩ nói là khó có con, nên con đã cầu nguyện 
với Cha. Và nay con của con đã có thai rồi. Con 

xin tạ ơn Cha, và xin Cha tiếp tục cầu bầu để cháu 

sanh nở được ‘mẹ tròn con vuông’. Con tạ ơn Cha! 

 
11-CON LÀ THOA NGUYEN – ALHAMBRA, CA 

 
Cảm tạ Cha đã cầu nguyện cho con vượt qua được 

cuộc giải phẫu cắc bỏ đoạn ruột già bị ung thư. 
Con xin Cha tiếp tục ban cho con ơn chữa lành, để 

con và gia đình con đều được khỏe mạnh, bình an 

cả thể xác lẫn tâm hồn.  
 

 

 

 

CẢM TẠ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

2-CON LÀ TOAN VO – SPRINGFIELD, MA 
 

Cha Diệp ơi, con đã khóc trước ảnh Cha vì được Cha 
ban cho ơn chữa lành. Đầu gối bên phải của con 

đau lâu lắm rồi, đến hôm thứ Năm (5-1-2015) con 

đi làm ra thì nhức quá, đi không nổi. Con đã lết ra 
xe, về nhà đọc kinh, cầu nguyện và dự định sáng 

hôm sau sẽ đi gặp bác sĩ. Chao ôi, sáng hôm sau 
thức dậy chân con hết đau hẳn và con đi lại bình 

thường. Con biết Cha đã nhậm lời con, thấu hiểu 
lòng con rồi. Con xin tạ ơn Cha! 

 

4-CON LÀ HOANG DUONG – SAN DIEGO, CA 
 

Trước đây con của con đi lệch đường hôn nhân, con 
đã cầu xin Cha liên lỉ, và Cha đã thương mà giúp 

con của con trở về xây dựng gia đình theo luật 

Chúa và Hội Thánh. Cha ơi,…con biết cảm ơn Cha 
thế nào cho sự thương yêu của Cha dành cho chúng 

con đây! Hôm nay con xin dâng lên Cha Trương 
Bửu Diệp chuỗi Mân Côi để tỏ lòng biết ơn Cha, và 

nguyện xin Cha sớm được phong Thánh. 
 

5-CHÚNG CON LÀ CHUAN LE & THU CUC 

NGUYEN – TEXAS 
 

Gia đình chúng con cảm tạ Cha đã giúp cho chúng 
con có được ngôi nhà và mua được xe. Chúng con 

vô vàn cảm tạ ơn Cha vì Cha đã ban cho chúng con 

rất nhiều ơn đặc biệt khác. 
 

6-CON LÀ DUONG THI PHUC – FORT SMITH, 
AR 

 

Con xin cảm tạ Cha đã giúp con thi đậu quốc tịch. 
Con là người ngoài công giáo, nhưng con rất tin 

tưởng nơi Cha, qua lời cầu bầu của Cha chuyển lên, 
Chúa và Mẹ Maria đã nhận lời con. Con vô cùng biết 

ơn Cha! 
 

 

12-CON LÀ ANH THANH – 

ROSEMEAD, CA 

 
Cha ơi, từ một tháng qua, sau khi 

khấn nguyện với Cha, chồng con là 
Tuong Vo, ngày càng khỏe hơn, lên 

được 6 lbs. Con mừng quá Cha ơi. 

Xin Cha tiếp tục ban hồng ân cho 
chồng con nữa nghe Cha. Muôn vàn 

cảm tạ ơn Cha.  
 

1-CON LÀ TRUNG NGUYEN – 

FLORIDA 
 

Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu 

cùng Chúa cho việc làm của con 
được ổn định, cho con của con sắp 

sinh được 2 cháu trai. Gia đình 
chúng con xin tạ ơn Chúa, Mẹ Maria 

và Cha Trương Bửu Diệp. 
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Cảm tưởng khách đến thăm Cha 
 

Anh chị Dương Ngọc Trang và Quách Vinny  

Conroe, Texas 

 

“Chúng tôi bay sang California chỉ nhằm 
mục đích thăm Cha Diệp” 

 

Chúng tôi là người Phật giáo, mới biết Cha Diệp cách 

đây vài tuần qua cô em hiện sống ở Norway. Cô ấy đã 

được ơn Cha rồi, nên khi biết tôi bị bệnh, cô ấy gọi 

phone cho tôi và nói: “Chị ơi, chị hãy lên website của 

Cha Diệp mà cầu xin đi, Cha linh thiêng lắm!” Tôi bị 

bệnh huyết áp cao, hay bị tê tay, khó ngủ và người 

lúc nào cũng mệt lử, không làm việc gì được. Hôm đó, 

tôi vào website www.truongbuudiep.org suốt hai 

tiếng đồng hồ. Thời gian ấy, tôi thấy khỏe trong người 

hẳn ra. Có người bạn cho tôi tấm hình Cha Diệp. Mỗi 

khi khó ngủ, tôi lại ôm hình Cha, thế là tôi ngủ lúc nào 

không biết. Từ ngày biết Cha, tôi hay lên Youtube 

xem các chương trình ‘Ơn Cha Diệp’. Tuần này, chồng 

tôi xin nghỉ một tuần để đưa tôi sang California thăm 

Cha Diệp. Mục đích chuyến đi này của chúng tôi chỉ 

để thăm Cha mà thôi.  

 

 

Quà Tạ ơn Cha 

Vào ngày 4 tháng Sáu sắp tới, những người đến dự 

Buổi cầu nguyện thường kỳ tháng 6, và mừng Ngày 

của Cha (Father’s Day) sẽ được thưởng thức heo 

quay, là món quà tạ ơn Cha của bà Siêng Nguyễn 

(1 con heo quay), và chị Thư Phạm (1 con heo 

quay và bánh bò) gửi đến Trương Bửu Diệp 

Foundation (TBDF). 

Trước đó vào tháng 5-2015, hai bà Siêng Nguyễn 

và Phụng Nguyễn cũng đã tạ ơn Cha Diệp 2 con 

heo quay. TBDF đã dùng món quà tạ ơn này để 

thiết đãi mọi người đến tham dự Buổi cầu nguyện 

tháng 5 và mừng Ngày của Mẹ (Mother’s day). 

TBDF chân thành cám ơn tấm lòng nhiệt thành của 

bà Siêng Nguyễn, Phụng Nguyễn, và chị Thư 

Phạm. 

 

 

Chị Ngọc Trang và anh Quách Vinny. Hình: TBDF 

 

Trong hình: Heo quay do bà Siêng Nguyễn, Phụng 

Nguyễn đem đến để tạ ơn Cha hồi tháng 5-2015. 
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Chúa ơi, phép lành đã xảy ra. Bây giờ tôi đã ngưng 

thuốc và cảm thấy mình rất khỏe mạnh, không còn các 
triệu chứng như trước đây nữa, ngủ rất ngon, và hoàn 

toàn khỏe mạnh như người bình thường. 
 

Đây là một ơn chữa lành rõ nhất mà tôi được lãnh 
nhận, không thể giải thích được. Không ai hiểu cơ thể 

của tôi hơn tôi, nên tôi cảm nhận được một sự thay đổi 

hoàn toàn về thể chất, đây là một phép lạ mà Chúa đã 
chữa cho tôi qua ơn cầu xin của Cha Trương Bửu Diệp. 

Nó rõ như ban ngày vậy, không thể nghi ngờ được. 
 

Tôi đã xin lễ tạ ơn Cha. Tôi cũng đến thăm Cha tại Nhà 

thăm viếng của Trương Bửu Diệp Foundation. Đây là 
dịp để tôi làm chứng về Chúa Ki Tô qua ơn lành chữa 

bệnh mà Cha Trương Bửu Diệp đã thương cứu tôi. Tôi 
hứa mỗi ngày sẽ lần chuỗi Mân côi và đọc lời Chúa để 

sống theo Thánh ý của Ngài, tôi sẽ ghi nhớ ơn Cha 
Trương Bửu Diệp suốt đời. 

 

Xin nói thêm, cuộc sống của gia đình tôi luôn được 
Chúa và Mẹ Maria chở che cách riêng. Chúng tôi dù đã 

trải qua biết bao khó khăn thiếu thốn nhưng nhờ ơn 
Chúa, các anh em tôi đều học hành đến nơi đến chốn 

và có công việc tốt. Ngay cả tôi khi qua đây học cũng 

có một công việc tốt, đúng chuyên ngành. 
 

Tôi có một em gái duy nhất đang đi tu và sắp khấn trọn 
đời. Tất cả là hồng ân Thiên Chúa ban cho gia đình tôi. 

 
Paul Minh  

 

ƠN LÀNH 

 

Ơn lành Cha Diệp, rõ như 

ban ngày            (Tiếp trang 1) 
 

Năm 2014, tôi nhận được học bổng qua Mỹ học cao 
học, cuộc sống đầy khó khăn phía trước và nhiều thử 

thách, tôi đã cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn soi 
đường cho tôi. Tôi cẩn thận chuẩn bị nhiều thứ cho 

chuyến hành trình xa quê hương lần này, không bà 

con bạn bè thân thích, tôi khăn gói lên đường sau 
nhiều suy nghĩ và cầu nguyện. 

 
Qua Mỹ, tôi nhanh chóng thích nghi cuộc sống hiện 

đại bên xứ người, nhưng tôi vẫn lo lắng cho tương 

lai của mình vì ngày nào cũng phải uống thuốc. Thực 
sự nhìn thấy thuốc là tôi rất sợ. Nhiều lúc muốn 

ngưng mà không được, tôi rất lo lắng và quyết định 
xin ơn chữa lành của cha Trương Bửu Diệp. 

 

Tôi biết Cha Diệp từ lâu ở Việt Nam, nhưng vì Cha ở 
tận Cà Mau nên tôi chưa đến thăm Cha được lần 

nào. Khi quyết định cầu xin Cha, tôi lên mạng tải 
kinh nguyện và hình ảnh của Cha, rồi sốt sắng cầu 

xin ơn Cha chữa lành. 
 

Sau nhiều ngày cầu nguyện, tôi ngưng uống thuốc 

thần kinh. 
 
 

CƯỜI MỘT TÍ 

Nguồn: truyencuoivietnam.org 

 

Cha con giống nhau 
 
Trong lúc cãi cọ với bố mẹ, Tèo la lên: 

 
- Con muốn sự sôi động, con muốn phiêu du, con 

muốn tiền, con muốn một người phụ nữ đẹp, hiền lành, 
đảm đang! Bây giờ con sẽ đi, bố mẹ đừng có cản con… 

 

Nói xong, Tèo đi thẳng ra cửa. Bố cậu liền đi theo. 
 

- Bố không nghe con nói gì à? Con không muốn bố 
ngăn cản con mà! 

 

- Lần này thì không. Đợi một tí, bố đi cùng con! 
          

(Sưu tầm) 
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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 
 

 

 

Chương trình Miễn phí tại TBDF 
 

Tư vấn về Bảo hiểm Sức khỏe, Obama Care, 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 trên  
Bản tin ƠN LÀNH, xin gọi Trang Nguyễn 

(714) 537 8159 
Email: trangn@truongbuudiep.org 

 
BAN BIÊN TẬP BẢN TIN TBDF 

 

 

CHIA SẺ 

Lời nói dối của cha 
 
Cha mẹ nó lớn tuổi mới cưới nhau. Hồi đó, gia đình 

nghèo khó. Mẹ mất sớm, cha tần tảo nuôi 3 anh em 

nó nên người. Nhà gần sông, nhưng cha đau yếu, ít 
khi có được con cá mà ăn, mà có được bữa cá đã là 

thịnh soạn lắm với anh em nó rồi. 
 

Nó còn nhớ, mỗi lúc ăn cá, cha thường bảo: “Để cha 

ăn đầu và xương” Nó nhanh nhẩu: “Tại sao hả cha?” 
Cha nó nói vẻ mặt nghiêm nghị, kiểu răn dạy: “Vì 

cha già rồi, hay đau đầu, nên ăn đầu thì nó sẽ bớt 
đau – cái này gọi là ăn óc bổ óc, hiểu không? Xương 

yếu, ăn xương thì sẽ cứng cáp hơn. Có vậy mà cũng 

không hiểu hả con?” 
 

Tâm hồn trẻ con, nó và hai đứa em đinh ninh là cha 
nói thật. Mỗi lúc đến bữa ăn, nó còn nhanh nhẩu xẻ 

ra từng phần. Bỏ đầu và xương qua cho cha nó. Ba 
anh em tranh nhau phần thịt. 

 

Có những lúc nó cũng phân vân, những khi như thế, 
cha nó lại bảo: “Hồi nhỏ, ông bà nội cho cha ăn thịt 

suốt, giờ nhìn thịt là cha thấy ớn quá, sau này lớn 
các con cũng như cha thôi.”  

 

Để đến hôm nay, khi đã thành đạt, vợ đẹp, con 
ngoan, cuộc sống hối hả, vô thường vô tận. Nó cũng 

chẳng bao giờ đoái hoài đến cái đầu, hay miếng 
xương con cá. Vì những thứ đó đã được vợ nó bỏ đi, 

chỉ mang phần thịt lên mâm cơm. 
 

…… 
 

Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 10 của cha nó. Nhìn 
di ảnh cha gầy còm, nhưng nở một nụ cười tươi 

sáng, nhìn con cá chiên to đùng, lấp lánh mỡ mà 

vợ đặt lên bàn thờ, nó chợt bất giác rơi lệ. Một cơn 
đau từ đâu hiện về nhói tận đáy lòng. 

 
Nó phải quay mặt đi để lau hàng lệ, để giấu vợ 

con. Nhưng nó không thể xóa đi được hình dáng 

cha già còm cõi, xiêu vẹo bước đi bên sông, “cha 
đi thả cá mùa nước nổi”. Rồi sau đó là những trận 

thương hàn triền miên hành hạ ông. Nó không thể 
xóa đi được cái ý nghĩ “nếu cha ăn nhiều thịt hơn, 

thì đã không già yếu như thế”. 
 

Vừa khấn vái, nó lại bất giác kêu lên những tiếng 

“cha” từ trong cổ họng. 
 

Đến lúc ra bàn ăn, nhìn vợ đang xẻ thịt con cá, để 
bỏ đi phần đầu và xương. Nó giữ tay vợ lại: “Em, 

để anh ăn đầu, đừng bỏ đi”. Vợ hiểu, cô bỏ đầu cá 

qua cho chồng. Chỉ có cô con gái nhỏ là thắc mắc 
“Sao hôm nay ba lại ăn đầu, nó nhiều xương, sẽ 

làm đau ba đấy.” 
 

Nó xoa đầu con gái, nuốt tiếng nấc đang chầu 
chực nơi cổ họng vào trong, bảo:“ Dạo này ba hay 

đau đầu, nên ăn đầu sẽ hết đau con gái à, cái này 

gọi là ăn đầu bổ đầu đấy con yêu.” 
 

Nó vừa ăn vừa cố để cho những giọt nước mắt 
không tràn xuống bát cơm. 

(Sưu tầm) 

 

mailto:info@truongbuudiep.org
mailto:trangn@truongbuudiep.org
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 
 

1-BUỔI CẦU NGUYỆN Tháng 6-2015 và Mừng 

Ngày của Cha (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. 

2-GIỜ PHÁT HÌNH CHƯƠNG TRÌNH ‘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 VĂN PHÒNG VÀ NHÀ THĂM 

VIẾNG CHA DIỆP: 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 (714) 702 5129  

 

 

 

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. 

 Đi chợ Saigon City market Place (McFadden 

và Brookhurst), TP Westminster, 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. 

 

 

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