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Do TBDF thực hiện và phát hành vào ngày 1 và 15 mỗi tháng  

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                    Số 12 – June 15th  , 2015 

 

Tri ân những người Cha gương mẫu 
                                                      Thùy Trần  

 

Buổi cầu nguyện thường kỳ vào ngày 4 tháng Sáu diễn ra thật ấm áp, 
trang nghiêm. Để mừng Ngày của Cha (Father’s Day), Ban tổ chức 

quyết định chọn đọc những lời khấn nguyện và cảm tạ liên quan đến 
người cha, từ hơn 1,300 lời khấn và hơn 300 lời cảm tạ được ghi vào 

sổ xin khấn trong tháng 5-2015. Một số lời xin khấn từ các tiểu bang 
cũng được đọc lên để mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện. 

 
 

 

Kính Biếu 

BẢN TIN Số 12  

 

 Từ lòng bác ái đến phép màu nhiệm 
                                                 Mai Thị Tám 

 
 

 

 

 

50 người đã, đang và sẽ làm Cha, 
trong số gần 200 người đến tham 

dự buổi cầu nguyện, được Ban tổ 
chức tặng quà là những tấm vé số 

may mắn, và được hiệp thông xin 
Cha Trương Bửu Diệp nâng đỡ, 

phù trợ, che chở. Đặc biệt, mọi 

người cùng cầu nguyện cho 
những người biết chạy đến Cha 

Diệp khi đang gặp những nhiều 
gian nan, thử thách qua việc chu 

toàn vai trò làm Cha trong gia 

đình. 
                       (Xem tiếp trang 2) 

 

Quang cảnh Buổi cầu nguyện với Cha Diệp tối 
ngày 4 tháng 6 năm 2015. Hình: TBDF 

Suốt 8 năm qua kể từ năm 2007, tôi nhận được 6 ơn của Cha 

Trương Bửu Diệp. Xin kể lại 3 ơn mà tôi tâm đắc nhất. Mỗi ơn 

tôi nhận được, đều có sự làm chứng của người thân trong gia 
đình. 

 
Ơn thứ nhất: Vào tháng 8 năm 2006, anh trai của tôi ở Mỹ về Việt 

Nam chơi, có mời cả nhà tôi vào miền Nam thăm gia đình má vợ ảnh. 
Trước ngày vào Nam, ảnh nói với mẹ tôi: "Mẹ ơi, cha Diệp rất linh, vào 

Nam con tổ chức cho cả nhà mình đi viếng mộ cha ở Tắc Sậy để xin ơn 

cha, mẹ nhé!" 
 

Đây là lần đầu tiên tôi biết về Cha Diệp. Tại mộ Cha ở nhà thờ Tắc 
Sậy, tôi đã cầu xin Cha cho tôi mua được chiếc xe hơi du lịch để chồng 

tôi có phương tiện làm ăn. Lúc ấy, ngành du lịch ở miền Bắc đang trên 

đà phát triển. Khi viếng mộ cha Diệp về, tôi kể cho chồng nghe lời cầu 
xin của mình tại nơi mộ Cha.                                    (Xem tiếp trang 3) 
 

 

Gia đình chị Mai Thị Tám. Hình do tác giả 

cung cấp. 
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Tri ân những người Cha… 
(tiếp theo trang 1)    

      
Cha linh hướng Đinh Ngọc Quế trong phần Thánh 

hóa lời cầu nguyện đã nói về trách nhiệm nặng nề 

của người Cha. Lo về vật chất đã khó, lo về tinh thần 
còn khó hơn, nên Cha Quế đã nhắc nhở mọi người, 

trong đó có những người cha hãy siêng năng cầu 
nguyện, và xin Cha Diệp ban ơn lành. TBDF đã trao 

bằng Tri ân cho 5 người Cha tiêu biểu năm 2015, 

gồm: ông Ngô Chí Thiện (La Puente, CA), ông Mai 
Thanh Kỳ (Garden Grove, CA), Ông Victor Duy 

Nguyễn (Inglewood, CA), ông Huy Đỗ (Fountain 
Valley, CA), và ông Nguyễn Quốc Vũ (Westminster, 

CA). 
 

 
 
 

Bữa ăn tối và phần văn nghệ diễn ra đơn sơ, ấm áp 
đậm truyền thống ‘Gia đình TBDF’. Mọi người vui vẻ 

ra về, cùng hẹn gặp nhau vào Buổi cầu nguyện sau, 
nhằm ngày 2 tháng 7.  

 

 
 

 

Những người đã, đang và sẽ làm cha chụp hình lưu 

niệm sau Buổi cầu nguyện. Hình: TBDF 

Trao Bằng tri ân cho những người Cha làm tốt vai trò 
của mình trong cuộc sống. Từ trái sang: Ông Victor Duy 
Nguyễn, Bà Holly Hương Phạm (Chủ tịch TBDF), ông 
Thiện Ngô, Cha Linh hướng Đinh Ngọc Quế. Hình: 
TBDF. 
 

5 NGƯỜI CHA ĐƯỢC TRI ÂN 

1-Ông Thiện Ngô – La Puente, CA 

Sinh ra một đứa con lành lặn, khỏe mạnh, nhưng chỉ sau 
một cơn sốt, con trai của ông Thiện Ngô không thể tự đứng 

vững trên đôi chân của mình, và dù đứa con năm nay đã 
sấp xỉ 30 tuổi, người cha vẫn phải ẵm con, chăm cho con 

như chăm một đứa bé. Hơn 18 năm qua ông Thiện bền bì, 
nhẫn nhục chịu đựng nỗi đau đớn của con và kềm nén nỗi 

đau tâm hồn để cùng vợ lo lắng cho con. Chỉ cho đến khi 
biết Văn phòng Cha Diệp và cầu nguyện với Cha, thì con bớt 

đau, mà đôi lúc cha cũng nở được nụ cười trên môi.  

2-Ông Mai Thanh Kỳ - Garden Grove, CA 

Ông Mai Thanh Kỳ có một cô con gái duy nhất bị bệnh 

Acanthamoeba, một loại bệnh về mắt hiếm gặp, rất nguy 
hiểm, bởi nếu không sớm tìm đúng bệnh và điều trị đúng 

hướng thì bệnh nhân sẽ bị mù. Từ hơn nửa năm nay, ông 
Kỳ liên tục đến cầu nguyện với Cha. Mới đây nhất, ông 

khoe: “Mắt cháu đen trở lại, cháu đã nhìn thấy, và hy vọng 

năm học mới cháu sẽ được trở lại trường.” Tinh thần lạc 
quan của con gái có lẽ bắt nguồn từ sự lo lắng, chăm sóc 

tận tình của của bố mẹ, trong đó không thể thiếu sự đồng 
hành cua ông bố đầy lòng yêu thương và không quản ngại. 

3-Ông Victor Nguyễn - Inglewood, CA 

Rất kiên nhẫn, ông Victor Nguyễn đến với Cha thường 

xuyên chỉ để cầu nguyện cho con trai của mình bớt nghiện 

chơi game, bởi đây chính là ‘thủ phạm’ khiến con ông lơ là 
việc học. Những tháng ngày con trai cắm đầu vào chiếc 

máy vi tính để…chơi game, là lúc ông Victor rất buồn rầu, 
đau khổ. Con càng lớn, càng khó dạy, ông chỉ biết tâm sự 

với Cha. Và rồi, sự kiên trì của ông đã cho ra kết quả tốt. 
Cậu con trai không những bỏ được game, mà còn trở thành 

một cậu thanh niên tốt, học giỏi, và biết nghe lời bố mẹ. 

4-Anh Huy Đỗ - Fountain Valley, CA 

Từ nhiều năm qua, anh Huy Đỗ cùng vợ đi khắp nơi, bất kể 

giờ giấc mà tham gia nhiều Hội, Đoàn để làm việc từ thiện, 
phúc đức. Không may cho đôi vợ chồng trẻ này, họ có hai 

đứa con gái rất xinh xắn, ngoan ngoãn, nhưng cháu lớn lại 
chậm biết nói. Từ năm 2012, khi biết Văn phòng Cha Diệp, 

Huy thường đưa vợ con đến, liên lỉ cầu nguyện cho con gái. 
Đầu năm nay, Huy Đỗ báo một tin mừng: cô con gái bị 

bệnh đã bắt đầu nói được. Giỏi lo cho vợ con, biết thương 

yêu chăm sóc cho gia đình, Huy còn nhiệt thành tham gia 
mọi hoạt động của TBDF. 

5-Anh Nguyễn Quốc Vũ – Westminster, CA 

Anh Nguyễn Quốc Vũ là nhân chứng ơn lành Cha Diệp. Anh 

đã kiên trì cầu nguyện để có con, sau nhiều năm lập gia 
đình mà vẫn chưa được làm cha. Kết quả là vợ chồng anh 

đã sanh được đứa con trai kháu khỉnh, và sau đó còn có 

thêm một cô con gái xinh đẹp. Con ra đời, anh biết nuôi 
dạy, giáo dục con cái. Cả hai cháu rất ngoan ngoãn và 

thường đòi bố mẹ chở đi thăm Cha Diệp. Câu chuyện ơn 
lành của Vũ đã được phát trên chương trình truyền hình ‘Ơn 

Cha Diệp’ số 80, tháng 10 năm 2014.  
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Từ lòng bác ái đến phép màu nhiệm 
(Tiếp theo trang 1) 

 

Anh ấy không phản ứng gì, nhưng có vẻ không tin 
(bởi ảnh là người ngoại đạo). Khi đó, nhà tôi cũng 

chỉ có được 200 triệu đồng (khoảng gần 10,000 
USD) sau nhiều năm dành dụm, mà xe du lịch có 

giá tới 550 triệu đồng. Số tiền 350 triệu đồng còn 

thiếu là rất lớn, mà chúng tôi không bao giờ nghĩ 
rằng mình có được. Lạ thay, ngay sau chuyến 

viếng mộ Cha về, có hai người bà con bên chồng 
tôi ngỏ ý cho vợ chồng tôi mượn số tiền còn thiếu, 

để chúng tôi mua xe mà không đòi lãi suất gì hết. 

Khi đó, chồng tôi bắt đầu tin. Còn tôi thì lại nung 
nấu ý định về Tắc Sậy thăm mộ Cha lần nữa. Và tôi 

đã thực hiện được. Ngày 15 tháng 8 năm 2013, tôi 
trở lại viếng mộ cha lần 2. Tại đây thông qua Cha 

xứ tôi đã có dịp tạ ơn Cha. 
 

 
Ơn thứ hai: Vào một ngày của tháng 10/20014, 

sau giấc ngủ trưa, tôi bỗng thấy toàn thân đau 
đớn. Tôi không tự ngồi dậy được, mà cứ nằm mãi 

trên giường cho tới tận 6 giờ chiều. Thấy trời sập 
tối, tôi cố gắng lết ra tới nhà bếp để nấu cơm cho 

chồng con về ăn. Sau đó tôi lại lên giường nằm 

tiếp vì rất mệt và đau. 
 

Khi chồng tôi đi làm về thì đã tối, kêu tôi xuống ăn 
cơm, thấy tôi cứ nằm mãi trên giường, buột miệng 

nói:”Lại giả vờ làm thơ đây mà!”, xong anh kéo tay 
tôi dậy. Tôi đau quá òa lên khóc, chồng tôi hoảng 

quá, mới biết là tôi bịnh thật. Vì đã tối nên anh ấy 

nói ngày mai sẽ đưa tôi đi khám bệnh. 
 

Hôm sau, trong lúc chờ chồng tôi đi làm về đưa tôi 
đi khám bệnh, tôi đã mở clip 38 Phép lạ Cha Diệp 

ra xem và cầu nguyện.  
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Tôi xin với Cha rằng:" Lạy Cha, hiện tại con đau đớn lắm,   

con sợ con mắc bệnh nguy hiểm, mà con cần phải sống vì 
các con của con còn rất nhỏ, chúng cần có sự che chở 

của cả cha lẫn mẹ. Vừa khấn tôi vừa thiêm thiếp ngủ. 

Trong cơn ngủ chập chờn, mơ màng, tôi nghe có ai đó 
nói rất rõ: “Không sao đâu, con chỉ đau dây thần kinh liên 

sườn thôi, đừng quá lo lắng." 
Giật mình mở mắt, tôi vươn vai lắc mình mà không có 

cảm giác đau nữa. Tôi liền gọi điện thoại cho chồng, báo 

tin để anh ấy khỏi về đưa đi bác sĩ nữa. Anh nghe xong, 
nói: “Gì lạ vậy, chẳng có thuốc men gì mà sao hết bịnh 

rồi! Chiều nay vẫn phải gặp đi bác sĩ.” Chiều hôm đó ảnh 
đưa tôi đi khám bệnh, bác sĩ yêu cầu chụp phim. Khi bác 

sĩ đọc kết quả chụp phim, tôi giật mình. Ông ấy 
nói:”Không sao đâu, chỉ bị đau dây thần kinh liên sườn 

thôi! Đừng quá lo lắng” Sao y chang như lời tôi nghe 

trong giấc mơ vậy! Rồi ông bác sĩ bán cho tôi 50,000 
đồng tiền thuốc. Tôi uống và khỏi bệnh từ đó đến nay.  

 
Ơn thứ ba: Mới đây, lúc 3 giờ chiều ngày 4 tháng 5 năm 

2015 có một vị khách đến nhà bàn thảo với chúng tôi về 

chuyến xe mà họ đã hợp đồng đi du lịch ở Hà Giang. 
Trước đó vị khách này gọi cho chồng tôi để hợp đồng 

thuê xe. Vì đoàn chỉ yêu cầu đi 2 điểm, nên đôi bên đồng 
ý với giá tiền là 7 triệu rưỡi. Nhưng bây giờ họ muốn thỏa 

thuận để đi thêm 4 điểm du lịch nữa. Chồng tôi ra giá là 
8 triệu rưỡi. Ông khách không đồng ý giá đó, đòi hủy hợp 

đồng rồi bỏ về. Chồng tôi thở dài, vì không có việc làm. 

Thấy vậy, tôi liền khấn với Cha Diệp rằng: “Con lạy Cha 
Phanxicô Trương Bửu Diệp, xin Cha cầu bầu cùng Chúa 

cho con ơn riêng qua phép lạ của Cha, xin Cha giục dã 
cho người khách kia đồng ý thuê xe nhà con với giá 8 

triệu rưỡi để chồng con có việc làm, bởi chúng con đang 

rất cần tiền để trả nợ hàng tháng.” Tôi vừa cầu xin Cha 
xong, tôi buộc miệng nói với chồng:" Anh đừng lo, không 

chừng ổng gọi lại cho anh bây giờ đấy!” Tôi vừa dứt câu 
thì chuông điện thoại của chồng tôi reo lên. Đúng là 

người khách kia gọi. Ông ấy đã đồng ý thuê xe nhà tôi với 

giá 8 triệu rưỡi. Tôi reo lên, còn chồng tôi gật gù nói: 
“Anh đoán là em sẽ cầu xin Cha Diệp. Cha nhậm lời em 

rồi đấy!” Sự vui mừng hiện rõ trong ánh mắt ảnh. 
 

Ngoài ba ơn trên, tôi còn nhận được 3 ơn khác: Tháng 8-
2015, ơn con gái thi cử tốt, tháng 12-2014, ơn chữa lành 

cho chồng, tháng 4-2015, ơn con trai thi cử tốt.  

 
Thân gửi Trương Bửu Diệp Foundation, ý chí cứ thôi thúc 

tôi muốn được chia sẻ với cộng đồng về các ơn mà gia 
đình tôi đã được thọ ơn từ lòng bác ái đến phép màu 

nhiệm của Cha. Xin các anh chị hãy chia sẻ trang thư này 

của tôi trên báo ƠN LÀNH. Từ đáy lòng tôi luôn cầu xin 
cho Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sớm "vinh hiển trong 

hàng ngũ các Thánh trên thiên quốc.” 
Mai Thị Tám (Hải Dương-VN) 

Vợ chồng chị Mai Thị Tám bên chiếc xe du lịch mua 

là phương tiện để làm ăn. Hình do tác giả cung cấp. 
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XIN KHẤN 

1-H. NGUYEN – SAN JOSE, CA 
Con xin cầu nguyện cho Mẹ con là Anna sớm được 

hưởng nhan Thánh Chúa, xin cho các con có đức 
tin sống đạo, sức khỏe tốt, học giỏi, gia đình bằng 

an. Chân thành cảm ơn Cha và các Hội viên TBDF. 

 
2-QUYEN – IRVINE, CA 

Con kính Cha cầu bầu cho chồng con là T. Nguyen 
(sinh năm 1964 được mau chóng hồi phục, trí nhớ 

trở lại bình thường, xin cho mẹ con là T. Tran 

được mổ mắt thành công, và cuối cùng là gia đình 
con cùng ba đứa con được tai qua nạn khỏi. Con 

xin tạ ơn Cha. 
 

3-L. VU – ARLINGTON, TX 
Thưa Cha, con xin Cha cầu bầu cho hồ sơ nhận lại 

thẻ xanh của người con trai thứ tư được thuận lợi, 

xin cho các con của con sống thuận hòa với nhau, 
và người con gái út có công việc tốt, sống vui vẻ, 

mẹ con con có một chỗ ở ổn định. Chúng con xin 
cảm tạ ơn Cha. 

 

4-L. T. LA – SILVER SPRING, MD 
Thưa Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha cầu bầu cho 

con rể của con là T. Tran được nhận biết Chúa và 
trở về đạo Thánh Chúa, xin Cha cầu cho con gái 

con là H. Pham và chồng là S. N. Duy chịu đi lễ 
nhà thờ vì các cháu bỏ lễ lâu rồi. Xin Cha cầu cho 

chúng con. 

 
5-B. NGUYEN – PERRIS, CA 

Con cầu xin Cha cho con được bình an, có sức 
khỏe, được tai qua nạn khỏi. Con xin cám ơn Cha 

Diêp. 

 
6-CHI NGUYEN – SAN DIEGO, CA 

Xin gửi đến Cha lời cầu khẩn van nài cho thằng 
cháu ngoại của con tên là Nicholas nay đã 3 tuổi 

mà chưa biết nói. Xin Cha ban ơn và mở miệng 

cho cháu để cháu nói được. Con cũng xin Cha 
chữa lành cho cái chân đau nhức của chồng con. 

Con xin cảm tạ Cha. 
 

7-NICE NAIL & SPA INC. – VISALIA, CA 
Xin Cha làm phép cho 2 tiệm của con đông khách 

lại như xưa. Con xin tạ ơn Cha. 

 

XIN KHẤN 

8- K. PHAM – LOS ANGELES, CA 

Con xin gửi đến Cha những lời khấn nguyện sau: 

xin cho các vết thẹo trên mặt con biến mất, cho 
con bớt tính nóng nảy, chồng con hết bị đau vai, 

các con của con đạt được ý nguyện, cho con trai 
của con kiếm được việc làm ở Cali. Con gái con có 

quen một người ngoại đạo, xin Cha hướng dẫn để 
gia đình của cháu cho cháu được theo đạo và 

thương yêu con gái con. Con chân thành cảm ơn 

Cha. 
 

9- P. NGUYEN – HONOLULU, HI 
Hiện nay con đang ở Hawaii, với lòng thành khẩn, 

con xin Chúa và Mẹ Maria, cùng lời cầu bầu của 

Cha Diệp cho con trai con là K. Nguyen sớm bớt 
bệnh bại não, không đi đứng được. Xin Cha chữa 

lành cho con con. Con xin cảm tạ và tri ân Cha! 
 

10- M. NGUYEN – GAINESVILLE, VA 
Cha ơi con bị nhiều bệnh lắm: đau bao tử, đau 

đầu, đau ở hai lỗ tai, đau ngực,…Con gái của con 

thì bị đau cổ họng. Xin Cha chữa lành cho chúng 
con, và cho con trai của con được mọi sự như ý 

muốn, bình an, gia đình hạnh phúc. Con xin tạ ơn 
Cha. 

 

11- D. PHAM – PORTLAND, OR 
Thưa Cha, gia đình chị của con và các cháu đã bị 

người ta lừa gạt, mất tiền mà việc phỏng vấn bị 
trục trặc, chẳng có hy vọng gì cả. Nay con chỉ cậy 

trông vào quyền năng của Chúa, Đức Mẹ, các 

Thánh, và Cha Diệp để được ban ơn lành, giải cứu 
cho anh chị và các cháu con sớm được đoàn tụ. 

 
12- N. HA – DURHAM, NC 

Cha ơi, con có một người đã từ rất lâu không gặp. 
Con xin Cha cho con gặp lại người bạn ấy nhe Cha. 

Con xin cảm tạ Cha. 

 
13- QUYNH ANH – ROWLETT, TX 

Con cầu khẩn xin Cha ban ơn chữa lành cho mẹ 
con, để mẹ con sớm được gặp thầy gặp thuốc, 

sớm bình phục. Con cũng xin Cha cho con có một 

gia đình mới được hạnh phúc, mạnh khỏe và bình 
an. 
 

 

 

 

         

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                     Số 12 – June 15th  , 2015 

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 



5 
 

Page 5 of 12 

 

                                                                 

         

 

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                       Số 12 – June 15th  , 2015 

XIN KHẤN 
 

14-P. PHAN – GRAND JUNCTION, CO 
Cha ơi, tiệm nails của con hiện nay vắng khách 

lắm. Xin Cha thương ngó tới, mà giúp cho tiệm con 
có khách thì con mới sinh sống được. Con mong 

Cha nhậm lời cầu xin của con. 

 
15-KIM DANH – FLORIDA 

Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho chị con được mau 
khỏi bệnh mắt và bệnh thận, xin Cha giúp cho chị 

công việc được may mắn và bình an. 

 
16-X. DANG – RALEIGH, NC 

Xin Cha cầu bầu cho con gái con là D.N.X.D, 28 
tuổi, hiện ở Việt Nam và đang xin đi du lịch ở Mỹ 

được may mắn khi đi phỏng vấn, để cháu được 
sang thăm mẹ và gia đình chị. Con xin cám ơn Cha. 

 

17-L. NGUYEN – BROOKLYN, NY 
Lạy Cha, xin Cha giúp con vượt qua khỏi khó khăn 

hiện tại, giúp con giải thoát nợ nần đang chồng 
chất. Con xin cảm tạ ơn Cha. 

 

18-H. PHU – SPRINGFIELD, MA 
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót con và thứ tha tội 

con đã phạm và giữ lòng thương xót con, qua sự 
cầu bầu của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp trước 

tòa Chúa. Thưa Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa 
cho con trai của con bỏ được rượu, vì rượu làm cho 

con con đau khổ. Con hết lòng cảm tạ ơn Cha. 

 
19-ELIZABETH – CEDAR PARK, TX 

Con cầu xin Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu lên 
Đấng Tối cao cho con trai con đang bị kẹt trong 

trạm cảnh sát, thật ra nó không có tội gì, chỉ là đi 

chung xe hơi với chúng bạn, xin cho cháu được xử 
một cách minh bạch. Con cũng xin Cha thương ban 

cho con ơn chữa lành các bệnh đang hành hạ thể 
xác con, và những ơn như ý. Con xin cảm tạ ơn 

Cha, cảm ơn Trương Bửu Diệp Foundation. 

 
20-T. HOANG – SAN DIEGO, CA 

Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho các linh hồn 
sau đây sớm được hưởng nhan Thánh Chúa: Linh 

hồn Teresa, linh hồn Gioakim, linh hồn Anna, linh 
hồn Batolomeo. 

 

 

 

XIN KHẤN 
 

21-T. DO – RHODE ISLAND 

Thưa Cha, con xin Cha ban cho gia đình con được 
mọi sự như ý. Con xin đa tạ Cha! 

 

22-T. TRAN & T. NGUYEN – STANTON, CA 

Xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria luôn giữ 
gìn gia đình con cùng tất cả mọi người trong gia 

đình con được bằng an và mạnh khỏe, công việc 

làm ăn tốt đẹp. Con xin cảm tạ Cha! 
 

23-L. TRAN – ONTARIO, CANADA 
Kính thưa Cha, con nay đã 78 tuổi. Suốt đời con 

đau khổ vì chồng, vì con, vì cháu. Sau khi chồng 
con qua đời, rồi con lớn cũng mất, đời con rất cô 

đơn. Con kính xin Cha ban ơn lành suy chuyển các 

con, cháu của con thức tỉnh quay đầu hướng thiện 
làm lành lánh dữ. Xin cho được gặp thầy gặp 

thuốc chữa trị bệnh gan, thận mà con đã bị nhiều 
năm qua. Xin cho M. Tran đang mắc chứng nghiện 

có ý chí từ bỏ để làm người đàng hoàng, biết 

chăm lo cuộc sống. Kính xin Cha xót thương cứu 
độ cho hoàn cảnh của con. Con xin cảm tạ ơn Cha. 

 
24-T. DO – SEATTLE, WA 

Con cầu xin Cha chuyển cầu lên Đấng tối cao cho 

con sớm được bình phục và ổn định sau cuộc giải 
phẫu ung thư gan. Gia đình con va con vô vàn cảm 

tạ ơn Cha. 
 

25-T. D. DO – ALBUQUERQUE, NM 
Xin cầu cho gia đình con được mạnh khỏe, bệnh 

tình của con không còn tái phát, người bạn của 

con biết suy nghĩ để trả nợ cho gia đình con. Con 
chân thành cảm tạ Cha! 

 
26-PHUONG THUY – SUNNYSIDE, NY 

Con cầu xin cho chồng con chữa được bệnh mất trí 

nhớ, xin cho con mổ bướu ở ngực được thành 
công (bướu nước, không phài ung thư), xin cho 

đứa con thứ hai của con có việc làm tốt, xin Cha 
ban bình an cho gia đình con.  

 
27-A. TRAN – HONOLULU, HI 

Xin Cha cầu bầu cùng Đấng tối cao và Mẹ Maria 

chữa lành bệnh cho con. Con xin cảm tạ 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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Gia đình anh Nguyễn Quốc Vũ (Westminster, CA), 

nhân chứng ơn lành Cha Diệp. Hình: TBDF 

CẢM TẠ 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

2-L. DING – SPRINGFIELD, OH 
Gia đình chúng con xin cảm ơn Cha đã nhậm lời 

của chúng con. Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho 
chúng con từ việc nhở tới việc lớn. Chúng con tin 

tưởng nơi Cha. Xin Cha tiếp tục thương gia đình 

nhỏ bé của chúng con cảm tạ Cha. 
 

3-T. NGUYEN – ELMONTE, CA 

Con xin cảm tạ vì lời cầu bầu của Cha đến Ba 

Đấng đã ban cho con và con gái con bớt đau cổ, 
bớt sung mặt, lỗ tai nghe được một chút, và đứa 

cháu ngoại bớt sốt. Con xin cảm tạ Cha. 
 

4-MARIA P. PHAN – GRAND FUNCTION, CO 

Con xin tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp đã cho mẹ con 
có housing, chồng con đậu bằng nails. Nay con xin 

gửi đến Cha lời tạ ơn. 
 

5-MARIA BACH LOAN – WEST VALLEY, UT 
Trước đây công việc của con gặp trở ngại, con đã 

cầu nguyện Cha, và Cha đã giúp cho con được 

hoàn thành công việc. Con bị bệnh, sau khi cầu 
nguyện thì Cha cũng chữa lành bệnh cho con. Có 

lần xe con bị chết máy dọc đường, con chỉ biết cầu 
cứu với Cha, vậy là Cha đã giúp con về tới nhà 

bình yên. Con xin cảm tạ Cha đã giúp và che chở 

cho con nhiều như vậy. 
 

6-H. LE & H. N. NGUYEN – SAN 
BERNARDINO, CA 

 

Vợ con bị dau nhức 2 khớp xương vai và một gót 
chân, con cầu xin Cha chữa này, thì nay Cha đã 

nhậm lời con. Cha cũng đã cho con giấy tờ đi 
phỏng vấn mọi sự tốt đẹp, bệnh mất ngủ của con 

cũng đã bớt 50%. Con rất cám ơn Cha. Xin Cha 
tiếp tục chữa lành bệnh mất ngủ, và các bệnh 

khác của con, cũng như bệnh của con con. Xin cho 

gia đình con được bình an, các cháu học giỏi.  
 
 

 

1-L. M. D. NGUYEN – OSLO, 
NORWAY 

Kính thưa Cha Trương Bửu Diệp, 

con cảm tạ ơn Cha đã chữa cho 
con trai của con bớt bệnh. Xin Cha 

tiếp tục thương và cầu bầu cho 
con trai con sớm lành hẳn bệnh. 

Con xin tạ ơn Cha. 
  

CẢM TẠ 
 
 

7-T. & N. NGUYEN – CHANDLER, AZ 

Gia đình con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng 
con mọi ơn như ý. 

 
8-VINCENTE HOC – TEXAS 

Con xin cảm tạ Cha vì qua lời cầu bầu của Cha, 

con đã có thẻ xanh, đã mua được xe và thi đậu 
bằng lái xe. 

 
9-P. NGUYEN– HAWTHORNE, CA 

Con xin dâng về Cha Trương Bửu Diệp lời cảm tạ 
vì con đã nhận được ơn như ý.  

 
10-S. TRAN – PHOENIX, AZ 

Gia đình con xin cảm tạ Cha đã giúp và nhậm lời 
cầu xin của chúng con, cho chúng con nhiều sức 

khỏe để lo cho các cháu nhỏ. Gia đình con xin tri 
ân Cha mãi mãi.  

 
11- M. PHAM – GAUTIER, MS 
Gia đình con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con 

nhiều ơn. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cùng Chúa ban 

ơn chữa lành cho vợ con khỏi bệnh nhức đầu. Gia 
đình con cảm ơn Cha. 

 

 
 
 

 

 
 

Gia đình anh Nguyễn Quốc Vũ (Westminster, CA) 

Nhân chứng ơn lành Cha Diệp. Hình: TBDF 
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Bà Nguyễn Kim Phụng – Torrance, CA: 

 

“Cha Diệp đã dẫn dắt chúng tôi làm 

đúng ý Chúa” 

         Phúc Nguyễn 

 

Từ lễ Giỗ Cha Trương Bửu Diệp vào tháng 3-2015, 
Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đưa ra chương 

trình xây dựng Nhà hưu dưỡng cho người già. Mới 
đây, gia đình Thiên Phước, mà đại diện là bà Nguyễn 

Kim Phụng (Torrance, CA), quyết định hiến tặng 10 

arcres đất tại thành phố Reverside, California cho 
TBDF để thực hiện chương trình này. 

 
Trả lời câu hỏi vì sao gia đình Thiên Phước không hiến 

đất cho nhà thờ, dòng tu, hay Hội từ thiện nào khác, 

mà lại chọn TBDF, bà Kim Phụng giải thích: “Việc hiến 
tặng đất đai là truyền thống của gia đình tôi. Trước 

đây ông bà tôi cũng hiến đất xây nhà thờ ở Trà Cú, 
Việt Nam, bây giờ nhà thờ, dòng tu bên Mỹ đã có 

nhiều, nên chúng tôi muốn hiến đất cho Hội nào đó 
đang có chương trình phục vụ cộng đồng. Cách đây 

hơn một năm, vô tình tôi nghe và biết đến TBDF. Tôi 

đã đến Nhà thăm viếng Cha Diệp để cầu nguyện 
nhiều lần, và Cha đã dẫn dắt chúng tôi làm theo ý 

Chúa.” 
 

Được biết hơn 20 năm trước, những người em của bà 

Kim Phụng đã mua miếng đất trên với mục đích 
dưỡng già vì tính thổ nhưỡng đặc thù của nó, là dưới 

lòng đất của khu vực này có một mạch nước nóng 
ngầm, rất tốt cho sức khỏe người lớn tuổi. Hiện nay 

do không có dự định dưỡng già tại California, nên 

những người em của bà Kim Phượng đã nhờ bà tìm 
nơi đáng tin cậy nhất để trao toàn quyền sử dụng 

miếng đất ấy, mà không hề đưa ra bất cứ yêu cầu 
hay đòi hỏi nào khác. “Miếng đất này do 4 người em 

của tôi đứng tên.  
 

Những em tôi đã bàn luận với nhau và thống nhất ý 

định hiến đất, rồi nhờ tôi thay mặt thực hiện ý nguyện 
này. Trước khi đến gặp Ban Điều Hành TBDF, tôi cũng 

đã gọi phone cho từng người em để xác nhận. Theo 
đó, TBDF có thể xây dựng Trung tâm cho người già, 

hay bán đất đi cũng được, vì mục đích của gia đình tôi 

là phụ giúp một phần tài chính cho TBDF, để Hội có 
thêm ngân sách mà phục vụ cộng đồng.” bà Kim 

Phượng nói. 
 

Với thành ý trên của gia đình Thiên Phước, TBDF đã 
trao cho gia đình Bằng Tri ân trong Buổi cầu nguyện 
tháng 6-2015 vừa qua. 

 
Trước đó, vào dịp Giỗ Cha Diệp vừa qua, TBDF đã 

làm một cuộc thăm dò những người đến thăm Cha 

Diệp về việc xây dựng Trung tâm hưu dưỡng cho 
người gìa mang tên Cha Diệp (Truong Buu Diep 

Retreat Center). Kết quả, trong số gần 1,200 phiếu 
gửi về, có hơn 80% người rất ủng hộ việc xây dựng 

một Trung Tâm phục vụ cho các cụ cao niên có nơi 
sinh hoạt lành mạnh và ý nghĩa. Đặc biệt là các cụ 

già khó khăn, neo đơn; các cụ có hoàn cảnh ngặt 

nghèo, không nơi nương tựa; hoặc đang sống một 
cuộc sống bế tắc phiền muộn lúc tuổi đã xế chiều. 

Điều này càng thôi thúc TBDF nhanh chóng thực 
hiện mơ ước xây dựng Truong Buu Diep Retreat 

Center. Nhưng việc khó khăn nhất là tìm được nơi 

thích hợp trong việc xây dựng.  
 

 
 

Vạn sự khởi đầu nan. Điều khó nhất, nay đã đã 
được giải quyết. Sắp tới sẽ còn rất nhiều việc khác 

phải làm. Chặng đường còn dài và không kém khó 

khăn, nhưng theo lời đại diện Ban Điều Hành TBDF, 
ông John Nguyễn: “Chúng ta cùng nhau cảm tạ 

Chúa, cám ơn Cha Diệp vì Cha đã cầu bầu cùng 
Chúa để việc khởi đầu diễn ra thuận lợi và nhanh 

chóng như vậy. Từ bây giờ chúng ta lại tiếp tục cầu 
xin Cha Diệp đưa đường dẫn lối để ước mơ nhanh 

chóng trở thành hiện thực.” 

Phúc Nguyễn 

Đại diện Ban Điều Hành TBDF, bà Phạm Thu Hương, 

trao bằng Tri ân cho bà Kim Phụng. Hình: TBDF 

 

Phác thảo mô hình Nhà hưu dưỡng cho người gìa 

mang tên Cha Diệp. 
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Cảm tưởng khách đến thăm Cha 
 

Anh Ken Luu (Seattle, WA) và anh Charlie Lam 

(Los Angeles, CA) 

Anh Ken Luu: “Tôi theo đạo Phật, nên mới biết Cha 

Diệp chừng 3 năm nay thôi, qua bạn bè. Họ kể cho tôi 

nghe tiểu sử của Cha, và nói Cha rất linh thiêng. Tôi 

thấy hay quá, và tôi cầu nguyện, thì mọi chuyện đều 

tốt đẹp. Tôi cũng nghe nhiều người mắc bệnh đến cầu 

xin nhờ Cha chữa lành, thì họ khỏi bệnh, vì thế tôi rất 

ngưỡng mộ Cha. Hôm nay từ Washington xuống miền 

Nam Cali, bạn đưa tôi đến Văn phòng Cha, tôi đã vào 

nhà cầu nguyện, thấy lòng thật nhẹ nhàng, thoải mái.” 

Anh Charlie Lam: “Tôi cũng biết Cha Diệp qua bạn 

bè cùng với Ken. Mấy người bạn theo đạo Công giáo, 

trong nhà ai cũng thờ Cha. Tôi đạo Phật, nhưng biết 

Cha linh thiêng nên cũng đi theo cầu nguyện. Thật 

hay là tôi cũng được ơn Cha ban cho. Nhiều lần gặp 

rắc rối trong cuộc sống, dường như không lối thoát, 

tôi lại cầu cứu Cha. Tôi nói: Cha ơi, con phải làm gì 

đây?? Chỉ chừng 2-3 tiếng sau thôi, lâu nhất là chỉ qua 

một đêm, là tôi biết mình phải làm gì. Giống như Cha 

Diệp đưa đường chỉ lối cho mình vậy.” 

 

THƠ: Nhớ quê Cha Phanxicô     

    Vũ Văn Chiến 

 
Từ nửa vòng trái đất 

Nhớ về quê Cha 

 
Mười mấy năm trước 

Con ở Long Xuyên 
Có lần đến thăm 

Quê Cha Cồn Phước, An Giang 

Trên dòng sông rộng, cạnh cù lao Giêng 
Có hàng dừa cao xõa tóc bờ mương nhỏ 

Có hoa điên điển nở vàng ven sông 
Có hương cau thơm ngát vườn trầu 

Có lục bình hoa tím lững lờ trôi 

Có đàn cò trắng xa xôi bay về 
Có hàng dậu đỏ màu bông bụt 

Có giàn mướp trổ hoa vàng bướm bay 
Có hoa bằng lăng rải rác xóm làng 

Có khói lam chiều cơm nhà ai nấu. 
 

Quê hương Cha biết bao là kỷ niệm 

Có mái nhà xưa Cha cất tiếng chào đời 
Có con đường in dấu chân Cha thời niên thiếu 

Có bàn thờ Tổ tiên mẹ cha để lại 
Có mộ phần ông bà cố kính yêu. 

Có chiếc cầu nhỏ dẫn vào họ đạo 

Có ngôi giáo đường cổ kính trang nghiêm 
Chuông chiều đổ vọng vang lời cầu nguyện 

Từ nơi đây Cha dâng mình cho Chúa 
Và trở về làm lễ mở tay 

Quê hương Cha dân hiền chất phác 
Sống cuộc đời nhân đức chẳng xa hoa 

Quê hương bình dị mà đẹp quá 

Quê hương của tình yêu 
Quê hương đầy ơn phước 

Quê hương của Thánh nhân 
Của anh hùng tử đạo 

Quê Cha là vì sao sáng 

 
Trên bầu trời mảnh đất An Giang 

Người người mong tìm đến 
Nhận ơn lành Cha ban từ Chúa 

Thăm về lòng con luyến nhớ 
Chân bước đi xa lòng ở lại 

Ước một ngày trở về thăm quê Cha. 

 
Vũ Văn Chiến 

Milpitas, California 
 

 

Anh Ken Luu (trái) và anh Charlie Phan. Hình: TBDF 
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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 
 

 

 
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 
 

 

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. 

 

CHIA SẺ 

Hãy là người tốt và làm những điều tốt 
 

Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. 

Khi chim chết, kiến ăn nó. 
Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, 

Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này. 

Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay, 
Nhưng đừng quên rằng, 

Thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn. 
Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, 

Nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây. 

Hãy là người tốt và làm những điều tốt. 
 

 
 

 

Tình yêu thương giữa những con 
người xuất phát từ những trái tim. 

Hình minh họa. Nguồn: photolabels.co 

Thử nghĩ mà xem, Thượng Đế 

cấu tạo cơ thể con người một 
cách rất hợp lý. Nhưng sao chúng 

ta lại không sử dụng nó theo 
đúng ý của Ngài: 

 

1 Ngài đặt hai mắt chúng ta ở 

đằng trước, vì Ngài muốn chúng 
ta luôn hướng tới phía trước, chứ 

không phải để chúng ta cứ ngoái 
nhìn về những sự việc ở phía sau.  

2 Ngài đặt hai tai chúng ta ở hai 

bên là để chúng ta nghe từ hai 

phía, cả lời khen lẫn tiếng chê, 
chứ không phải để chúng ta chỉ 

nghe từ một phía hoặc chỉ để 
nghe những lời tâng bốc êm tai.  
 

4 Ngài đặt bộ não chúng ta 

trong một hộp sọ vững chãi, vì 
Ngài muốn chúng ta nên tích lũy 

tri thức, những thứ chẳng ai có 
thể lấy đi, chứ không phải chỉ 

chăm lo tích lũy những của cải 

bên ngoài, những thứ dễ dàng 
bị mất mát.  

5 Ngài đặt trái tim chúng ta 

nằm trong lồng ngực, vì Ngài 
muốn những tình cảm yêu 

thương giữa những con người 
phải được xuất phát và lưu giữ 

tận nơi sâu thẳm trong cõi lòng, 

chứ không phải ở một nơi hời 
hợt bên ngoài. 

 
Nguồn: songdaoonline.com 

 

3 Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái 

miệng và một cái lưỡi mềm mại, vì 

Ngài muốn chúng ta nói ít nghe nhiều 

và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ 
không phải để chúng ta nói nhiều 

hơn nghe và nói những lời sâu hiểm 
làm tổn thương người khác.  
 

mailto:info@truongbuudiep.org
mailto:trangn@truongbuudiep.org


10 
 

Page 10 of 12 

 

  

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                   Số 12 – June 15th  , 2015 

THÔNG TIN CẦN THIẾT 

1-BUỔI CẦU NGUYỆN Tháng 7-2015 vào thứ Năm, ngày 2 tháng Bảy, 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  

 

 

 

 

 

Phần Quảng cáo này được thực hiện để bày tỏ lòng tri ân đến các công ty, đơn vị kinh doanh sản xuất 

đã nhiệt thành giúp đỡ Trương Bửu Diệp Foundation trong việc in ấn và phát hành Bản tin ƠN LÀNH. 

 

 

Tư vấn Luật 
Di trú Hoa 
Kỳ và Việt 

Nam 
 

Thứ Ba 
5:00 -7:00 PM 

 
Chuyên viên 
Tú Chung  

 
714 897 1523 

 

Tư vấn Luật Hôn 
nhân & Gia đình 

Thứ Tư 
5:00 - 6:00 PM 

 

Tư vấn Bảo hiểm Sức khỏe, Medi-Cal, 
Medicare, Obamacare, Bảo hiểm nhân 

thọ, Chương trình Về Hưu, Học Đại học… 

Dịch thuật 
Công chứng 

Thứ Bảy 
10:00 - 12:00 AM 

 
 

Chương 

trình 

Tư vấn 

Miễn 

phí 

tại 

TBDF 
 

  

 

Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu 
10:00 - 12:00 AM 

 

 

Chuyên viên: 
 

Cô Tâm Nguyễn 
Cô Kim Anh 

 
714 856 8209 

Luật sư Derek Tran 
714 345-0589 

 

   Ông Phúc Phạm  
714 489-1287 

 

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