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Cha Diệp – Người luôn loan báo tin vui 
                                                      Ngọc Trần  

 

Tôi, một tín đồ Công giáo. Còn vợ tôi là một Phật tử. Chúng tôi gặp 
nhau trên đảo, rồi thành vợ thành chồng. Vì cả hai bên không còn cha 

mẹ, nên chúng tôi thỏa thuận: đạo ai người đó giữ. 
 

 
 

 

Kính Biếu 

BẢN TIN Số 13  

 

                                                  

Chuyện kể từ Tắc Sậy          

             Uyển Bửu 

 

               

 

 

 

Khi các con lớn lên, chúng tôi hướng dẫn các cháu biết về cả hai tôn giáo, dạy 

các cháu giữ được đạo đức làm người chính trực. Thỉnh thoảng các cháu theo 
mẹ vô Chùa lạy Phật, và thường xuyên đến nhà thờ dự lễ ngày Chúa nhật. 

Chúng tôi thấy cuộc sống thật bình an, và hài lòng. Cám ơn Chúa, Phật cho 
mình được nhiều may mắn. 

 

Một ngày cuối năm 2008, khoảng 10 giờ tối, 

chúng tôi rời Sài Gòn đi Cà Mau để kính viếng mộ 
phần Cha Trương Bửu Diệp ở Tắc Sậy. Nhiều 

người khuyên nên đi ban đêm ít xe, trời lại mát 

mẻ. 

 
Chúng tôi đến Tắc Sậy lúc trời còn tối. Nhưng ở đó đã 
có nhiều người đến trước chúng tôi, không biết họ đến 

đây từ lúc nào. Dù chưa đến 5 giờ sáng, nhưng trong 

nhà vòm có mộ phần của Cha đã chật cứng người. Ngôi 
mộ của Cha được xây bằng gạch men trắng, không cầu 

kỳ, không kiểu cách, hết sức đơn sơ như cuộc sống của 
Cha. 

(Xem tiếp trang 3) 

 

 

Cách đây ba năm, tai họa bất 

ngờ ập xuống gia đình tôi, 
khiến chúng tôi bị bế tắc về 

tài chính. Họa vô đơn chí, từ 
chuyện này kéo theo chuyện 

kia, khiến sức khỏe của vợ 

chồng tôi giảm sút nghiêm 
trọng. Chúng tôi đã từng nghĩ 

đến chuyện phải khai phá sản. 
 
         (Xem tiếp trang 2) 

 
Đoàn người đến cầu nguyện với Cha Diệp tại Nhà 

thăm viếng Trương Bửu Diệp Foundation. Hình: TBDF 

Nhà thờ Tắc Sậy. Hình: vi.wikipedia.org 
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Cha Diệp - Người luôn loan báo 

tin vui (tiếp theo trang 1) 
Trong cơn túng quẫn cùng cực, chúng tôi nghe một 

người bạn nói về Cha Trương Bửu Diệp, và khuyên 
chúng tôi nên đến Nhà thăm viếng Cha mới mở trên 

đường Euclid mà cầu nguyện. Thật sự tâm trạng của 

chúng tôi lúc đó rất ê chề, chán nản, nhưng vì cùng 
đường, chúng tôi cũng làm theo lời khuyên của bạn. 

 
Văn phòng và Nhà thăm viếng Cha lúc đó còn đơn sơ, 

nhưng không kém trang nghiêm và ấm cúng. Vừa nhìn 

thấy tượng Cha ngồi hiền từ ở góc phòng, vợ tôi òa lên 
khóc. Sau này cô ấy kể lại rằng, lúc đó, cô ấy có cảm 

giác như đứng trước mặt người Cha ruột của mình, và 
xả hết nỗi đau buồn qua những giọt nước mắt. Còn tôi, 

khi ấy tôi cũng có cảm giác rất lạ, như có ai đang nhìn 

tôi rất chăm chú. Giật mình nhìn quanh, thì chẳng có ai 
khác, ngoài Cha Diệp. Tôi sững người, cảm giác như có 

dòng điện chạy khắp người, tự nhiên nước mắt tôi cũng 
rưng rưng. Một lúc sau, khi đã bình tâm, tôi cảm nhận 

như sẽ có một sự thay đổi, nhưng chưa rõ đó là cái gì. 
Sau khi cầu xin Cha, tôi nhắc vợ đi về, vì cô ấy cũng cầu 

nguyện với Cha đủ lâu rồi. Bất chợt, cả hai chúng tôi 

cùng nhìn thấy dòng chữ trên cuốn sách đặt ở bàn tay 
Cha: Anh hãy về đi, vì lòng tin anh đã cứu chữa 
anh. 
               

Chúng tôi thinh lặng ra về, cho tới khi đặt chân vào nhà, 

vợ tôi mới lên tiếng: “Anh à, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh 
có nghĩ như vậy không, ba sấp nhỏ?” Tôi khẽ khàng: 

“Ừ, mẹ mấy đứa à, anh cũng có cảm giác như vậy.” 
 

Mấy ngày sau đó, chúng tôi dồn hết tâm sức để giải 
quyết mọi việc. Chúng tôi vui mừng từng ngày khi kết 

quả đạt được hơn cả những gì vợ chồng tôi mong đợi. 

Chúng tôi không những giữ được business, mà chuyện 
làm ăn ngày càng khấm khá, sức khỏe của hai vợ chồng 

được cải thiện dần. Kể từ đó, đi đâu, gặp ai, vợ tôi cũng 
nói về Cha Diệp, về Nhà thăm viếng Cha ở đường 

Euclid, thành phố Garden Grove. 

 
Ba năm sau, khi đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ của vợ 

tôi phát hiện cô ấy có một khối u trong gan, và cho cô 
ấy đi làm các xét nghiệm để biết đó là u lành tính hay 

ác tính. Chúng tôi thật sự lo lắng, liền chạy đến Cha, 

nhờ Cha cứu chữa. Tôi biết, vợ tôi rất hoảng loạn, 
nhưng bên ngoài luôn tỏ vẻ cứng rắn. Làm sao cô ấy có 

thể che dấu được mắt tôi chứ! Cô ấy là người đàn bà 
yếu đuối, nhưng rất giỏi giang quán xuyến công việc: 

nấu nướng, chăm sóc, dạy dỗ con cái, một tay cô ấy; 
đảm đương công việc làm ăn để lo kinh tế cho gia đình, 

cũng một tay cô ấy.  

 

Tôi tuy có học vị, nhiều bằng cấp, nhưng làm kinh tế lại 

thua xa vợ. Cô ấy mới là ‘cánh tay phải’ của gia đình. 
Làm sao cha con tôi sống yên ổn khi thiếu ‘cánh tay 

phải’ ấy? 
 

Tôi lại nghĩ đến Cha Diệp. Sau biến cố ba năm trước, 
trong nhà tôi luôn có hình Cha để đọc kinh cầu nguyện. 

Song, dường như vẫn chưa đủ, tôi lại chạy đến Cha, để 

được nắm bàn tay Cha mà kêu xin, nhờ Cha chuyển 
cầu lên Chúa. 

 
Cứ sau mỗi buổi đi làm về, tôi lại ‘tạt ngang’ nhà thăm 

viếng Cha trên đường Euclid. Mà thật lạ, cứ mỗi lần 

bước vào phòng, nhìn Cha, tôi lại thấy bồi hồi. Tôi đã 
tâm sự, trò chuyện với Cha rất nhiều, vì chỉ ở đây, tôi 

mới có thể thầm lặng nói với Cha tất cả những suy 
nghĩ, những lo lắng, và mọi thứ chất chứa trong tâm trí 

tôi. Tôi còn có thể nói với Cha những điều thầm kín, 
mà ngay cả với người phối ngẫu tôi cũng chưa từng 

nói, và tôi tin chỉ có Cha mới có thể hiểu, chia xẻ với 

tôi, mà không hề phán xét, chê trách, hay buộc tội tôi.  
 

Có những lúc đến thăm Cha, ngồi yên trong phòng, 
ngắm nhìn mọi người cầu khấn thành kính, tôi chợt 

hiểu được tại sao cũng như bao người, tôi quyến luyến 

nơi này nhiều đến vậy. Cứ vài ngày bận việc mà không 
ghé Cha được, tôi lại cảm thấy nhớ nhớ, thiếu 

thiếu…Cha ngồi đó, hàng ngày lắng nghe, đón nhận tất 
cả những lời cầu xin, van nài của hàng trăm người. 

Những bàn tay run rẩy nắm chặt tay Cha, níu áo Cha, 
khi họ trong bước đường cùng. Chính những điều này 

đã tạo nên sinh khí cho các bức tượng tưởng chừng 

như vô tri vô giác. Đúng vậy, qua quyền năng của 
Thiên Chúa ban cho Cha, các bức tượng Cha đặt tại 

Nhà thăm viếng của Trương Bửu Diệp Foundation có 
LINH KHÍ rõ rệt, và nhiều người cũng đã cảm nhận 

được điều ấy như tôi. 

 
Một lần nữa, Cha lại báo tin vui cho gia đình chúng tôi. 

Kết quả xét nghiệm khối u trong gan của vợ tôi là u 
lành tính. Tôi vui mừng khôn xiết, và cảm thấy mình 

phải có trách nhiệm lo lắng cho vợ nhiều hơn, yêu 

thương cô ấy nhiều hơn nữa để xứng đáng với những 
hy sinh của cô ấy cho cuộc sống gia đình, cho cha con 

tôi.  
 

Là người từng chịu ơn Cha, và lại vừa được ơn Cha, tôi 
mong mọi người, nhất là những ai đang gặp bế tắc 

trong cuộc sống, hoặc ốm đau bệnh tật như chúng tôi, 

hãy tìm đến Cha một lần để có thêm hy vọng, để được 
tăng thêm sức mạnh giúp mình vượt qua những nỗi 

đau thể xác cũng như tâm hồn, và để được chiêm 
ngưỡng người Cha luôn loan báo tin vui đến cho mọi 

nhà. 

Ngọc Trần 
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Chuyện kể từ Tắc Sậy 
(Tiếp theo trang 1) 

 
Phía trước ngôi mộ là tượng của Cha bằng thạch cao. 

Phía trên, cạnh vách tường là tượng Đức Mẹ, hiền hậu, 
dịu dàng đang dang hai tay, sẵn sàng đón nhận những 

lời nguyện xin của Cha, chuyển cầu lên Đức Mẹ. Chung 
quanh tượng và mộ phần của Cha, không biết bao 

nhiêu là hoa, là nến. Mọi người đến đây, ai cũng sốt 

sắng, thành kính dâng lên Cha những lời cầu xin, hay 
tạ ơn Cha. 
 

Đứng bên cạnh chúng tôi là một bà đứng tuổi, đăm 
chiêu nhìn lên tượng Cha, lâm râm cầu nguyện. Tôi 

thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên má của bà. Thấy 
chúng tôi chú ý, bà quay sang chào chúng tôi: 

 
-Chào ông bà. 

-Chào bà, chúng tôi thấy bà thành khẩn cầu nguyện, 

chúng tôi mến mộ lắm. 
-Cám ơn ông bà, vì nếu không được Cha Diệp chuyển 

cầu lời van xin của chúng tôi, thì gia đình chúng tôi 
chắc chẳng còn ai sống sót đến ngày nay. 

 

Tôi ngạc nhiên: “Thưa bà, bà có thể cho chúng tôi biết 
gia đình bà đã nhận được hồng ân đặc biệt gì của 

Chúa, của Mẹ do Cha Diệp chuyển cầu vậy?” 

 
Bà ấy liền kể: “Thưa ông bà, trước năm 1975, gia đình 

chúng tôi ở Nha Trang. Năm 1977, chúng tôi đóng một 
chiếc tàu lớn, nói là để đánh cá, nhưng chúng tôi 

chuẩn bị vượt biên khi có cơ hội thuận tiện. Giữa năm 
1978, vào một đêm tối trời, mưa lâm râm, gia đình 

chúng tôi lớn nhỏ đều xuống tàu để đi. Ngoài những 
người trong gia đình chúng tôi còn cho một số người 

thân cùng đi, trong đó có năm, bảy người quen ở Cam 

Ranh nữa. Khi tàu đã chạy đều trên biển, khoảng hai 
ba giờ sau, số người ở Cam Ranh mà tôi vừa nói, họ 

trở mặt, họ muốn cướp tàu để trở lại Nha Trang, đón 
thêm một số người thân của họ nữa. Khi đến giờ họ đã 

sắp đặt, mấy người đó rút súng ra, gom gia đình 

chúng tôi vào một góc tàu và tuyên bố, từ giờ phút ấy 
họ là chủ tàu. Hai, ba người trong số họ bàn với nhau, 

là phải giết hết gia đình chúng tôi, quăng xuống biển 
cho xong chuyện. Nghe vậy, chúng tôi rụng rời tay 

chân, khóc lóc van xin thảm thiết. Tôi chợt nhớ, khi 
xuống tàu, chúng tôi có đem theo tấm ảnh của Cha 

Trương Bửu Diệp, tôi lấy ra nhìn vào ảnh Cha và cầu 

xin Cha cứu giúp chúng tôi. Ngay lúc đó, trong nhóm 
người cướp tàu, một thanh niên nói: “Thôi mình làm 

chủ chiếc tàu là được rồi, giết họ làm gì tội nghiệp, dù 
sao họ cũng làm ơn cho mình.” 

 
 

 

 

 

 

Nhưng một hai 

người khác lại 

khăng khăng đòi 
giết chúng tôi để 

dứt hậu quả. 
Chúng tôi quá 

run sợ, xem như 

cái chết đã đến 
gần một bên. 

Chúng tôi cầm 
tấm ảnh Cha 

Diệp trong tay, 

và tiếp tục cầu 
xin Cha cứu gia 

đình chúng tôi.  
 

Một tàu vượt biên. Hình minh họa. 

Nguồn: en.wikipedia.org 

Bỗng một người trong nhóm cướp tàu, hình như ông 

ta là người cầm đầu, nói với chúng tôi: “Mấy người 

ngồi yên đó, chúng tôi làm gì không được phản đối, 
lớ xớ chúng tôi bắn bỏ.” Sau đó, nhóm người cướp 

tàu cho tàu quay lại Nha Trang, đón thêm tám, chín 
người nữa rồi mới ra đi. Hơn mười ngày sau, tàu đến 

bờ biển Mã Lai. Khi đặt chân lên bãi biển, chúng tôi 
quỳ xuống cát, tạ ơn Cha Diệp đã chuyển cầu lên 

Chúa, lên Đức Mẹ, cứu gia đình chúng tôi thoát chết 

trong gang tấc. 
 

Gia đình chúng tôi được định cư ở thành phố 
Atmore, tiểu bang Alabama. Chúng tôi khấn nguyện 

rằng: “Mội năm, chúng con sẽ về Việt Nam một lần, 

viếng mộ Cha, để tỏ lòng biết ơn Cha.” 
 

Nghe bà ấy kể trường hợp thoát chết của gia đình 
bà trên biển cả, tôi vô cùng xúc động. Tôi chào bà 

ấy và đi vào nhà thờ, tham dự thánh lễ buổi sáng. 
Sau thánh lễ, chúng tôi qua nhà xứ, thăm linh mục 

Nguyễn Thanh Bình, Cha sở của họ đạo Tắc Sậy. 

Cha Bình vui vẻ đón tiếp chúng tôi.  
(Xem tiếp trang 8) 

 
 

Nhà an nghỉ Cha Trương Bửu Diệp. 

Nguồn: caunguyenbangtraitim.com 
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XIN KHẤN 

1- CH. HO – BINGHAMTON, NY 
Thưa Cha, con bị bệnh trầm cảm, chồng con bị 

đau bao tử và bị dị ứng hai tay, em con bị bệnh 
tâm thần lâu lắm rồi mà chưa khỏi. Con xin Cha 

ban cho chúng con ơn chữa lành, và xin cho con 

có đức tin vào Chúa, Mẹ Maria. Con cảm ơn Cha 
thật nhiều. 

 
2- TRAN – ANTHONY, FRANCE 

Con cầu xin Cha chữa lành bệnh đau đầu gối của 
L., cho cháu đi đứng được mạnh dạn, và bệnh 

tim mạch cũng được ổn định. Sau khi cầu nguyện 

con gái của chúng con đã lành bệnh sau khi làm 
phẫu thuật. Con xin cảm tạ ơn Cha. 

 
3- T. VU – ELMONTE, CA 

Con xin khấn nguyện Cha ban cho con sức khỏe 

dồi dào, gia đình hạnh phúc, xin Cha cho tiệm 
con được nhiều thợ tốt, và làm ăn khá giả lên, 

xin Cha ban cho bố mẹ con được mạnh khỏe, 
anh chị em thương yêu nhau. Con xin tạ ơn Cha. 

 
4- T. NGUYEN – MURPHY, TX 

Con cầu xin Cha Diệp ban ơn chữa lành để khớp 

tay con hết đau vì con còn phải đi làm, xin Cha 
cũng chữa bệnh ngứa đầu cho chồng con đã 10 

năm nay rồi chữa hoài mà không khỏi, xin Cha 
cho các con con giữ được đạo, có thêm đức tin. 

Con xin tạ ơn Cha. 

 
5- P. CAO – PORCHIA, AZ 

Chồng con đang mắc bệnh nguy hiểm, xin Cha 
ban cho chồng con ơn chữa lành. Xin cho các con 

con biết vâng lời cha mẹ, ngoan ngoãn học hành. 

 
6- P. PHAN – KNOXVILLE, TN 

Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho mọi việc của 
chồng con được suôn sẻ, ổn thỏa, để chồng con 

được thả, xin cho chồng con sống tốt lành trong 
tâm tình của Chúa. Con cũng xin Cha cho mẹ và 

con lấy được căn nhà mà con đang sinh sống, 

cho mọi việc được thuận lợi. Cuối cùng, con xin 
Cha cho bệnh của con được lành, các con của 

con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. 
 

XIN KHẤN 

7- T. VO – SAN DIEGO, CA 

Con kính xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria, 
phù hộ cho con được mạnh khỏe, bình an và được 

mọi sự như ý. Xin Cha ban ơn chữa lành cho con 
hết bệnh thoái hóa cột sống cổ, nhức đầu, chóng 

mặt, tê hai bàn chân…Con xin tạ ơn Cha. 

 
8- D. TRAN – CLARKSBURG, MD 

Cha ơi, cánh tay trái của con bị đau nhức lắm, xin 
Cha chữa lành cho cánh tay con để con bớt đau 

nhức. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa, Mẹ Maria và 
Thánh cả Giuse cho con vượt qua mọi bệnh tật. 

Con xin cám ơn Cha. 

 
9- C. NGUYEN – ERIE, PA 

Cha ơi, con gần 70 tuổi rồi, mà chồng con mới mất 
nên con rất buồn và cô đơn. Con xin Cha ban ơn 

cho con được nhanh chóng bán được nhà với giá cả 

theo ý muốn, để con sớm rời khỏi nơi đây mà về 
đoàn tụ với gia đình. Con cảm tạ Cha! 

 
10- C. LE & T.C. NGUYEN – KILLEEN, TX 

Xin Cha cầu bầu cho gia đình con được bình an, 
con gái con biết vâng lời, cho công việc của con 

được thuận lợi, nhà hàng đông khách. Con cảm tạ 

ơn Cha. 
 

11- N. PHAM – PINEVILLE, LA 
Thưa Cha, con gái con lập gia đình đã 7 năm rồi, 

nhưng đến nay vẫn chưa có con.Con cầu xin Ngài 

hãy ban hồng ân con cái xuống cho gia đình con 
gái con, xin cho chị con gặp thầy thuốc để uống 

cho khỏi bệnh tim và cao huyết áp, cho con mau 
chóng khỏi được bệnh sỏi mật. Con xin hết lòng 

cảm tạ ơn Cha. 

 
12- H. PHAM – FREMONT, CA 

Con xin Cha cho con gái lớn của con được ơn khôn 
ngoan của Chúa để biết vâng lời cha mẹ, chăm chỉ 

học hành tấn tới, gặp được bạn bè tốt. Con cũng 
xin cho con là người mẹ được ơn soi sáng của Chúa 

để biết cách dạy dỗ con cái theo Thánh ý Chúa. 

Con nài nỉ Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria cho 
ý nguyện của con xin, vì con tin các Ngài sẽ nhậm 

lời cầu xin của Cha. Con xin cảm tạ Cha. 
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XIN KHẤN 
 

 
13- C. HOANG – HAYWARD, CA 

Con xin Cha ban ơn cho chồng con hết bị đau cánh 
tay trái vì xương cổ của chồng con bị mọc những 

cái gai nhỏ. Con cũng xin cho các con của con chịu 

khó đi lễ ngày Chúa nhật, cho các cháu ngoại 
ngoan ngoãn và nói tiếng Việt cho rõ, xin cho con 

gái con sanh nở được bình an, và bản thân con hết 
bệnh, và được như ý nguyện. 

 

14- T. MAI – APOPKA, FL 
Con xin lễ cho linh hồn Maria. Xin cho chồng con 

được gần Chúa, Mẹ hơn, cho các con của con trong 
sạch trước mặt Chúa, Mẹ, học hành tấn tới, biết 

lánh xa cám dỗ, anh em biết thương yêu nhau, có 
công ăn việc làm bảo đảm cho tương lai. Con xin 

cảm tạ Cha. 

 
15- T. NGUYEN – OKLAHOMA, OK 

Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho chồng con thoát 
được căn bệnh ngặt nghèo để chồng con có sức 

khỏe làm việc cho Giáo xứ, và con cũng được đi 

giúp Giáo xứ trong ngày Đại hội Thánh mẫu tại tỉnh 
Dòng Đồng Công Carthage, Missouri. Con xin cảm 

tạ Cha. 
 

16- T. NGUYEN – BELMONT, NC 
Cha ơi, Cha đã cầu bầu cùng chúa cho con của con 

có baby, thì xin Cha thương mà cầu bầu tiếp cho 

baby được mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông. Con xin 
tạ ơn Cha! 

 
17- H. LAM – UTICA, NY 

Xin Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp cầu bầu cùng 

Chúa cho Má con Tên N.T.T được hết bệnh, được 
bình an, mạnh khỏe. 

 
18- J. D. DOAN - W. VALLEY, UT 

Xin Cha ban cho con ơn chữa lành bệnh cao 

đường, cao máu, cao mỡ. Xin Cha cho con thắng 
vụ kiện về nhà cửa sắp tới. Con xin cảm tạ ơn Cha. 

 
19- H.T.DOAN – ALBUQUERQUE, NM 

Gia đình con cầu xin Cha giúp để mọi người được 
mạnh khỏe, nhất là các con của con, xin Cha che 

chở cho chúng được bình an, mạnh khỏe trong 

cuộc sống này. Con xin cảm tạ Cha. 

 

 

 

XIN KHẤN 
 

 
20- Đ. T. NGUYEN – LAPEER, MI 

Thưa Cha, con bị nhiều bệnh lắm: tiểu đường, 
bệnh viêm phổi mãn tính, mất trí, trầm cảm. Con 

yếu ớt, đi đứng khó khăn, tay chân đau nhức, đầu 

thì lúc nào cũng như có ai đó đánh vào. Con rất 
khổ. Nay con khấn xin nhờ Cha cầu bầu cùng 

Chúa ban cho con ơn chữa lành, xin cất bớt bệnh 
tật để con có được sức khỏe. Con xin cảm tạ 

Chúa, cảm ơn Cha. 
 

21- L. NGUYEN – W. CHESTER – OH 
Xin Cha thương ban cho chúng con những lời cầu 

khẩn sau đây: xin cho các cháu được ‘mẹ tròn con 

vuông’, cho J. được bình thường và thông minh 
như xưa, xin cho L&B được tiến tới hôn nhân sớm, 

mọi việc thuận lợi, L. được chồng và gia đình 
chồng thương yêu. Con xin tạ ơn Cha. 

 

22- Y.C.T. NGUYEN – LAPEER, MI 
Con lập gia đình được 3 năm nay. Bản thân con 

khô khan với Chúa từ lâu. Sau đám cưới con mới 
siêng năng đi nhà thờ, nhưng chỗ con ở không có 

người Việt, con chỉ đi lễ Mỹ, dù không hiểu nhiều. 

Còn chồng con lại không hề bước chân đến nhà 
thờ vì không tin Chúa. Cha ơi, con rất đau khổ. Xin 

Cha khuyên anh ấy giúp con. Xin Cha ban cho 
chúng con ơn lành để được bình an, biết thương 

yêu nhau, làm việc có ích, yêu Chúa và tôn vinh 
Chúa mãi mãi. Con cảm ơn Cha. 

 

23- PHUONG NGA – PORTLAND, OR 
Xin Cha Trương Bửu Diệp phù hộ cho con, vì con 

làm thẻ xanh đã 3 tháng rồi mà chưa nhận được. 
Con rất lo. Xin Cha soi sáng cho con những dấu 

hiệu để con được biết. Con xin cảm tạ ơn Cha. 

 
24- B. DINH – OKLAHOMA, OK 

Con có người con đang mắc căn bệnh về tâm lý. 
Con xin Cha giúp ban ơn chữa lành, giúp cháu 

thoát được căn bệnh này. Con cảm tạ Cha. 
 

25- L. HOANG –LINCOLN, NE 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con sớm bán được  

căn nhà cũ để lấy tiền trả cho căn nhà mới mua. 

Con xin tạ ơn Cha muôn đời! 

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 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

CẢM TẠ 

7-MICHAEL PHAM – SAN JOSE, CA 

Con xin tạ ơn Chúa, qua lời cầu bầu của Cha Diệp 

cho gia đình con cái lái xe đi xa được bằng an. Xin 

chân thành cảm ơn Cha và quý Hội đoàn. 

8-T. KHUU – BILOXY, MS 

Trước đây con cầu xin Cha ban ơn chữa lành cho 

con, vì chân con bị đau. Nay chân con hết bị đau 

rồi. Con hết lòng cảm tạ Cha! 

9- L. MAI – WEST SPRING, MA 

Con đã nhận được nhiều hồng ân Thiên Chúa qua 

lời cầu bầu của Cha. Con nay lớn tuổi mà vẫn còn 

sức khỏe để làm việc. Con còn có chỗ ở để được an 

cư. Xin cảm tạ ơn Cha. 

10-K. L. NGUYEN – FRANCE 

Tháng 8 năm 2014 con có sang Mỹ, ghé Nhà cầu 

nguyện của Cha. Khi đó con có xin Cha chữa lành 

bệnh cho con, vì con có 1 cục bướu ở ngực, bác sĩ 

nói cứ 6 tháng phải đi chụp hình một lần. Mới đây 

bác sĩ khám lại và nói 2 năm nữa con mới phải đi 

khám lại. Cha ơi, con mừng quá, vậy là Cha đã 

nhậm lời con rồi! Con xin Cha tiếp tục chữa lành các 

bệnh còn lại của con. Con xin tạ ơn Cha!  

 

 

 
 

 

1-T.T.H. TRAN – REDONDO BEACH, CA 

Kính Cha, hôm nay con cảm tạ Cha đã phù hộ cho 

con và con trai con trong một vụ đụng xe rất 

nặng, nhưng tính mạng của hai má con con an 

toàn, không bị sao cả, nhất là cần cổ của con mới 

mổ 5 năm trước mà không bị chấn thương. Con 

xin cảm tạ thật nhiều. 

2- J. PHU – NORTH BRANCH, MN 

Lạy Cha Trương Bửu Diệp, con xin cám ơn Cha đã 

phù hộ cho con và giúp đỡ con vượt qua khó 

khăn, thử thách. Xin Cha giữ gìn con và gia đình 

con trong vòng tay yêu thương của Cha và giúp 

đỡ để con có thể lo cho gia đình và mọi người.  

3- Q. V. DINH – MIDLOTHIAN, VA 

Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con ơn chữa lành 

bệnh.  

4- T.T. NGUYEN – VƯƠNG QUỐC ANH 

Con xin gửi lời tạ ơn đến cộng đoàn nhờ lời cầu 

bầu của cha Phanxico Trương Bửu Diệp mà con 

đã được giấy tờ tại nơi con đang sống. Con xin 

chân thành cảm ơn cộng đoàn.  

5-T. TRUONG – BELMONT, NC 

Con xin cám ơn Cha đã giúp và che chở S.H tai 

qua nạn khỏi, và vợ chồng T-H hòa thuận với 

nhau, không gây nhau nữa. 

 

 

Gia đình nhân chứng ơn lành Hồng Vũ-Cường Trần, 
từ Phoenix, Arizona sang thăm Cha Diệp. Hình: TBDF 

6-MISS SAIGON – SARASOTA, 

FL 

Cha ơi, con cầu nguyện, và nay đã 

tìm được người làm như ý chúng 

con mong muốn. Chúng con xin 

cảm tạ ơn Cha. 
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ƠN LÀNH 

Lời cầu bầu của Cha Diệp quá linh 

thiêng!         
       Mai Nguyễn 

 

Tôi biết Cha Diệp đã hơn 10 năm nay, qua cô 

em dâu. Tôi cũng có bức ảnh của Cha, nhưng 
không để ý tới, cho đến khi được ơn Cha, tôi 

mới lấy hình Cha ra thờ. 
 

Chỉ trong một thời gian ngắn, gia đình tôi được 2 ơn 

Cha. Trong lúc làm việc, tôi vô tình làm mất một số 
dữ liệu trong đó có 340 accounts. Tôi rất lo lắng, vì 

ngày nào cũng có các nhân viên khác mở hồ sơ ra để 
ghi lại những công việc họ đang làm, và nếu có một 

ai phát hiện thì sẽ xảy ra chuyện lớn với tôi, vì admin 

sẽ biết ngay dữ liệu bị xóa là của máy nào. Tôi chợt 
nhớ đến Cha Diệp, và khấn với Cha cho tôi lấy lại 

được tất cả những gì đã bị mất. Đồng thời, tôi bắt 
đầu vô từng account và lấy lại các thông tin đã bị 

xóa. Tôi làm như vậy trong suốt 4 ngày. Đến chiều 
chủ nhật thì tôi xong. Đến sáng thứ hai, tôi vô sở làm 

được chừng 1 tiếng sau thì các nhân viên khác bắt 

đầu truy cập vào hồ sơ đó, và không một ai phát hiện 
được thông tin bị mất suốt 4 ngày qua. Tôi hết sức 

vui mừng, chỉ biết khóc và cảm tạ Cha vô ngần. Chính 
Cha đã giúp tôi thoát được tình cảnh khó khăn này. 

 

Mới đây, vợ chồng tôi được một người bạn mời đến 
nhà ăn tối. Trong bữa ăn, họ rót rượu mời chồng tôi 

và bạn bè uống. Không biết vì lý do gì mà sau bữa ăn 
về, chồng tôi ói mửa, rên la kinh khiếp, điều mà tôi 

chưa bao giờ thấy nơi chồng tôi. Tôi hoảng loạn, đến 
nỗi quên cả gọi emergency, mà chỉ biết chạy đến bàn 

thờ, lấy nước Thánh mà lúc đi hành hương bên 

Loundes (Pháp) tôi đã lấy đem về. Vừa khấn với Đức 
Mẹ, Cha Trương Bửu Diệp, tôi vừa đưa chồng tôi 

uống nước. Lạ lùng thay, tức khắc sau đó chồng tôi 
hết rên la, nằm im và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, 

chồng tôi thức dậy đi làm bình thường như chưa hề 

có chuyện gì xảy ra. Đây chỉ có thể là phép lạ mà Cha 
Diệp đã ban cho gia đình tôi. Tôi thật sự không biết 

dùng từ nào để diễn ta hết sự màu nhiệm mà Cha đã 
cứu chồng tôi. Lời cầu bầu của Cha thật quá linh 

thiêng và tuyệt vời. 

 
Gần đây tôi xem trên Youtube và biết về Hội Trương 

Bửu Diệp Foundation ở thành phố Garden Grove, 
miền Nam California. Tôi gửi thư này, kể lại ơn lành 

mà chúng tôi đã nhận được cho Hội và đồng ý để Hội 
đưa vào hồ sơ xin phong Thánh cho Cha Diệp. 

 

Mai Nguyễn (Richardson, Texas) 

 

Cảm tưởng khách đến thăm Cha 
 

Ông bà Michael Vazquez & Nguyễn Thị 

Thu Hương – Anchorage, Alaska 
 

Ông Michael Vazquez: I have heard of Father 
Truong through my wife Huong Nguyen who is 

Vietnamese. For me although not being from Viet 
Nam, the stories about this wonderful man makes 

me believe he is a true Saint and inspiration not only 
the Vietnamese but for everyone. When I came here 

with my wife and entered the chapel where Father 

Diep is located, my heart and soul came alive with 
warmth and love. When I said a silence prayer for 

help, I truly felt that warmth in my heart and soul.  
 

Bà Nguyễn Thị Thu Hương: Con hứa đến thăm 

Cha, và hôm nay Cha đã gọi con về. Xin Cha thương 
cho tất cả con cái của Cha đã hoang đàng lạc lối như 

là con trước kia. Bây giờ con đã hiểu biết được con 
đường ngày xưa mà Cha đã từng đi qua. Con rất 

cám ơn Cha, như tình phụ tử đã tìm kiếm những 

đứa con hư trở về nhà Chúa. Con ra về mà lòng còn 
lưu luyến, nuối tiếc, bởi vì con rất nhớ Chúa, Mẹ 

Maria, nhớ Cha và các Thánh trên trời cao.  

 

 

Ông bà Michael Vazquez & Nguyễn Thị Thu Hương 
Hình: TBDF 
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 Chuyện kể từ Tắc Sậy 

(Tiếp theo trang 3) 

 

Đang nói chuyện với Cha, bỗng có hai ông bà đứng 

tuổi, một cô gái và một cháu bé cùng đi vào. Cha 
Bình niềm nở đón họ: “Mời ông bà ngồi, ông bà có 

cần gì không ạ?” Người đàn ông trả lời: “Thưa 

không, chúng con từ xa đến đây viếng mộ Cha Diệp, 
nhân tiện chúng con vào thăm Cha.” 

 
-Gia đình ông bà ở đâu?  

-Thưa Cha, con tên là Huy, gia đình chúng con ở 

Houston, Texas. 
-Chà, ở xa vậy mà ông bà cũng chịu khó lặn lội về 

đây viếng mộ Cha Diệp. 
-Dạ, chúng con về kính viếng mộ Cha Diệp để tạ ơn 

Cha. 
-Chắc gia đình ông bà đã nhận được ơn lành đặc 

biệt nhờ sự chuyển cầu của Cha Diệp? 

 
Người đàn bà trả lời Cha Bình: “Thưa Cha, gia đình 

chúng con được sống yên lành cho đến nay là nhờ 
Đức Mẹ cứu giúp, qua sự cầu bầu của Cha Diệp.” 

Rồi bà kể: “Thưa Cha, gia đình chúng con có một 

tiệm nail ở thành phố Houston, do con gái của con 
đứng tên. 

 
Một hôm cháu làm móng cho một bà khách người 

Mỹ, không biết sơ ý thế nào mà ngón tay của bà ấy 

chảy máu. Chỉ chảy máu một chút xíu, thế mà bà 
gọi ngay 911 chở bà đi bệnh viện, rồi lấy giấy chứng 

nhận của bệnh viện, đưa cho luật sư, kiện tiệm nail 
của chúng con. Chắc Cha cũng biết, ở Mỹ mà vướng 

vào những vụ kiện, dính vô tòa án là rắc rối và tốn 
kém vô cùng. Vì vậy, khi biết bà khách định kiện 

tiệm nail của chúng con, gia đình rất lo buồn, bối rối 

lắm. Vì nếu ra tòa, chắc chắn chúng con sẽ thua 
kiện, ngoài việc bồi thường, tiệm nail có thể bị đóng 

cửa. 
 

Theo lời khuyên của một người quen, chúng con 

thỉnh một bức ảnh Cha trương Bửu Diệp về nhà, 
ngày đêm thành khẩn cầu xin Cha giúp cho gia đình 

chúng con qua khỏi việc rắc rối, thưa kiện này. 
 

Một hôm, con gái con tiếp một người khách quen 
đến làm nail, vừa gặp con gái con, bà nói ngay: 

“Sao hôm nay thấy cô buồn quá vậy?” Con gái con 

tâm sự với bà khách việc lo buồn của cháu. Bà 
khách rất quan tâm, bà hỏi: “Ai đi kiện cô, họ ở 

đâu?”  

 

 

 

Cha Trương Bửu Diệp 

Con gái con đưa giấy báo của tòa án cho bà ấy xem. 
Bà suy nghĩ một chút rồi nói: “Bà Jessica này tôi 

quen, nếu cô muốn, tôi thử điều đình với bà ấy, biết 
đâu bà ta sẽ bãi nại vụ kiện.” Con gái con mừng quá, 

nói với bà khách: “Xin bà giúp tôi, tôi cám ơn bà vô 

cùng.” Hai ngày sau, bà khách ấy và bà Jessica trở lại 
tiệm nail, con gái con vừa mừng vừa lo. 

 
Và cháu trao một ngàn đô la cho bà Jessica. Trước 

khi ra về, bà Jessica vui vẻ nói: “Tôi vẫn là khách 
thường xuyên của tiệm nail này.” Con gái con vui 

mừng, hớn hở chạy vội về nhà, đến trước ảnh Cha 

Trương Bửu Diệp, quỳ xuống thành khẩn tạ ơn Cha.” 
 

Linh mục Nguyễn Thanh Bình vui vẻ nói: “Thế là 
trong chuỗi hàng trăm hồng ân mà Cha Diệp đã cầu 

bầu cho người chạy đến Cha, nay tôi được biết thêm 

một phép lạ nữa.” 
 

Ông Huy tiếp lời Cha Bình: “Nếu con có điều kiện, 
con sẽ loan báo rộng rãi cho mọi người biết sự linh 

nghiệm của việc khấn nguyện xin Cha Trương Bửu 
Diệp cầu bầu, giúp đỡ, những khi gặp hoạn nạn hay 

đau ốm. 

 
… 

 
Cứ nhìn hàng nghìn bảng tạ ơn, gắn đầy vách của ba 

căn phòng lớn, cũng biết Ba Ngôi Thiên Chúa ưu ái, 

thương mến Cha biết dường nào. Các Ngài sẵn sáng 
đón nhận những lời cầu bầu của Cha, để ban xuống 

muôn hồng ân cho những ai chạy đến cùng Cha. 
 

Chúng tôi ngắm nhìn bức tượng nhỏ của Cha Diệp, 

đứng uy nghi trong phòng khách của Giáo sứ Tắc 
Sậy, và thành khẩn cầu xin Cha, đang ở bên cạnh 

Thiên Chúa, cầu bầu cho những con cái khốn khổ, 
hoạn nạn chạy đến cùng Cha, để một ngày nào đó, 

họ sẽ được gặp Cha trên Thiên quốc vĩnh cửu. 
 

Uyển Bửu 

 
 

Nhưng bà khách đã trấn an 
cháu: “Cô đừng sợ, bà Jessina 

tử tế lắm, bà sẽ bãi nại vụ 

kiện, bà chỉ yêu cầu cô hoàn 
lại cho bà tiền xe cứu thương, 

và chi phí ở bệnh viện, khoảng 
một ngàn đô la mà thôi.” Nghe 

vậy, con gái con mừng quá, 

nói ngay: “Cám ơn bà, tôi 
đồng ý hoàn toàn.” 
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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. 

 Mua các sản phẩm dưỡng da Nu Skin qua web 

site www.nuskin.com hoặc qua phone 

1.800.487.1000. Liên lạc anh Trần Long 

240.461.8327 để biết thêm chi tiết. 

  

 

CHIA SẺ  

Bàn Chân Năm Ngón 
 

Một người thanh niên tên là Tony Melendez 

bỗng trở nên quen thuộc với nhiều người, kể 
từ khi Ðức Gioan Phaolô II đến viếng thăm 

tiểu bang California, Hoa Kỳ dạo mùa hè 
năm 1987. 

 
Nhiều người đã chứng kiến buổi lễ tiếp đón Ðức 

Thánh Cha hôm đó và khó quên hình ảnh vô cùng 

cảm động khi vị Giáo Hoàng bước xuống từ một lễ 
đài cao để ôm hôn một người thanh niên đang hát 

với tiếng đàn guitar của mình. Ðiều gì đã làm cho 
khung cảnh ấy trở nên khác lạ và giây phút ấy đã 

trở nên luyến nhớ cho nhiều người? 

 
Tony là hiện thân của niềm Hy Vọng. Tony chào 

đời không có hai cánh tay, nhưng anh đã vận 
dụng những ngón chân của mình để học đàn 

guitar. 

 
 

Ngạc nhiên trước khả năng lạ lùng ấy của anh, 

nhiều người đã hỏi anh: "Bí quyết nào đã giúp anh 

chẳng những chấp nhận chính mình để sống bình 
thường mà còn sử dụng guitar một cách tuyệt diệu 

như thế?". Anh đã trả lời như sau: "Tôi đã cầu 
nguyện: Lạy Chúa, xin nhận lấy con và dùng con 

theo thánh ý Chúa. Tôi đã tự hiến cho Chúa như 

một của lễ sống động và Chúa đã nhậm lời tôi." 
 

Không ai trong chúng ta chọn lựa được sinh ra hay 
không sinh ra. Không ai trong chúng ta chọn lựa 

làm đàn ông hay đàn bà. Không ai trong chúng ta 

chọn lựa được làm người xinh đẹp hay xấu xí, thông 
minh hay ngu đần, khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu 

sang hay nghèo hèn. Dưới mắt người đời, mỗi người 
chúng ta đến trong trần gian này với cả một định 

mệnh. Người ta vẫn nói: có người sinh ra dưới một 
ngôi sao xấu, có người sinh ra dưới một ngôi sao 

tốt, có người kém may mắn, có người rất may mắn. 

 
Nhưng trong ánh mắt Tình Yêu của Thiên Chúa, thì 

số phận nào cũng là một hồng ân cao cả. Trong 
chương trình Quan Phòng của Ngài, mỗi người, dù 

nhỏ bé hèn mọn, dù tàn tật bất hạnh đến đâu, cũng 

đều có một chỗ đứng. Do những bất trắc của thiên 
nhiên, hay do hậu quả của bệnh tật, nhiều người 

phải sinh ra với tất cả một gánh nặng của sự khiếm 
khuyết. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc vì 

những hư hỏng ấy, Ngài luôn có một chương trình 
cho mỗi người. Lắm khi chúng ta đã chứng kiến 

những kỳ diệu của Thiên Chúa được thể hiện qua 

những bất hạnh, mất mát của con người. 
 

Trích Sách Lẽ Sống 
 

Không những thế, 

anh còn dùng chân 
trong nhiều công 

việc khác như xếp 

quần áo, vắt một 
ly nước chanh.  

Anh đã biết biến 
sự tàn tật kém 

may mắn của mình 
thành một khả 

năng thuần thục. 
Ðức Gioan Phaolô II ôm hôn 
Tony Melendez. Hình: 
camtahongan.net 

mailto:info@truongbuudiep.org
mailto:trangn@truongbuudiep.org
http://www.nuskin.com/
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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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