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Những ngày qua, có nhiều người liên lạc với Trương Bửu Diệp 
Foundation (TBDF) để hỏi về chương trình phục vụ cộng đồng mang tên 
‘NGHĨA TỬ, NGHĨA TẬN’ mà Ban điều hành TBDF đã thông báo trong 
Buổi cầu nguyện vào ngày 2 tháng 7 năm 2015.  
 

 

Theo ông John Nguyễn, đại 
diện Ban điều hành TBDF, 
‘Nghĩa tử, nghĩa tận’ là 
Chương trình phục vụ cộng 
đồng mà TBDF dành cho 
những người qua đời trong 
hoàn cảnh tứ cố vô thân, 
hoặc thân nhân của người 
quá cố không có khả năng, 
điều kiện để lo việc ma chay, 
tương tế. Phục vụ cộng đồng 
là một trong những những 
mục tiêu của TBDF nhằm 
vinh danh Cha Trương Bửu 
Diệp.          (Xem tiếp trang 2) 

Ông John Nguyễn trình bày Chương trình ‘Nghĩa tử, 
nghĩa tận’ tại Buổi cầu nguyện. Hình: Toàn Vũ -TBDF 

   Trâm Bùi 

ƠN LÀNH: Ông Tom Zoretic - Laguna Niguel, California 

Cầu nguyện với Cha Diệp, chẳng mất gì mà còn được ơn 
 

 

Chúng tôi là cư dân thành phố Atlanta, Georgia được hai 
năm. Trước đó, chúng tôi sống ở California khoảng 7-8 năm 
và đã rất yêu California, yêu con người ở đây và chúng tôi 
rất muốn quay trở lại miền đất này. 
 
Chúng tôi có 3 người con. Cô con gái lớn năm nay 23 tuổi và con 
bé sắp tốt nghiệp trường luật để trở thành luật sư. Con bé tự lo 
liệu tất cả chi phí cho việc học. Nó đúng là một con bé cừ khôi. À 
không, bây giờ con bé đã là một cô gái tuyệt vời. Cậu con trai thứ 
hai của tôi năm nay 18 tuổi và sẽ vào trường Đại học Cộng đồng 
về ngành golf. Nó là một golf thủ cũng khá lắm. (Xem tiếp trang 2) 
 Ông Tom Zoretic. Hình chụp tại TBDF Studio. 

 
Dennis Phạm (dịch) 
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TBDF và Chương trình ‘Nghĩa tử, 
nghĩa tận’   (Tiếp trang 1) 
 
Chương trình ‘Nghĩa tử, nghĩa tận’ được áp dụng cho 
mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc và sẽ được 
thực hiện trên toàn Hoa Kỳ. Cũng theo ông John 
Nguyễn, TBDF sẽ trợ giúp về thủ tục và nghi thức. Phần 
thủ tục bao gồm: Giấy khai tử; Đưa xác về nhà quàn; 
Hỏa táng; Tặng bình tro cốt; Chuẩn bị phòng thăm 
viếng và tiễn biệt trước khi hỏa táng. Phần Nghi Thức 
bao gồm: Tụng/ Đọc kinh cầu nguyện; Tiễn biệt; Rải tro 
cốt; Đặt hình tại nhà thăm viếng Cha. Đặc biệt, TBDF sẽ 
cầu nguyện hàng tháng và tổ chức ngày tưởng niệm cho 
các linh hồn quá cố trong 3 năm đầu. Quý vị quan tâm, 
muốn biết thêm chi tiết về chương trình ‘Nghĩa tử, nghĩa 
tận’ xin liên hệ văn phòng TBDF, 14231 đường Euclid, 
TP Garden Grove, CA 92843. 
 
Ngoài thông báo đặc biệt trên, những người đến tham 
dự Buổi cầu nguyện tháng 7 còn có những giây phút 
hân hoan mừng Ngày lễ Độc Lập (Independence Day – 
July 4th), và cùng hòa chung với dàn đồng ca TBDF bài 
hát ‘America The Beautiful’ (tạm dịch: Nước Mỹ tươi 
đẹp), một trong số những bài hát phổ biến và được yêu 
chuộng nhất trong số những bài hát ái quốc của Hoa Kỳ. 
 

 
 

Ban hợp ca của TBDF. Hình: Trương Khoa - TBDF 
 
Ngoài 1,316 lời cầu nguyện và 409 lời cảm tạ được ghi 
vào Sổ Xin khấn và Sổ Cảm tạ đặt tại Nhà thăm viếng 
Cha Diệp trong tháng 6-2015, số phone dành riêng để 
gửi lời xin khấn (714-702-5129) còn nhận được hơn 
250 lời khấn và lời cảm tạ được gọi đến từ các tiểu bang 
khác và từ nước ngoài của những người chưa có điều 
kiện đến tận Nhà thăm viếng Cha Diệp tại thành phố 
Garden Grove, California. Toàn bộ lời khấn và cảm tạ 
đều được dâng lên Cha Diệp, nhờ Cha chuyển cầu lên 
Đấng Tối Cao.  
 
Vào Buổi cầu nguyện tháng 8 (Ngày 6 Tháng 8 Năm 
2015) và cũng là dịp mừng 4 năm ngày thành lập TBDF, 
Ban điều hành TBDF sẽ báo cáo hoạt động của Hội 
trong năm tài khóa 2014-2015. Kính mời quý ông bà, 
anh chị em đến tham dự. 
 

Ông Tom Zoretic - Laguna Niguel, California 
Cầu nguyện với Cha Diệp, chẳng 
mất gì mà còn được ơn (Tiếp trang 1) 
 
 
Còn cậu con trai thứ ba của tôi năm nay đã 12 tuổi lại 
có năng khiếu tuyệt vời về computer, nó yêu thích làm 
việc trên computer để lập trình và thiết kế đồ họa. 
 
Mới đây do công việc làm ăn với những bạn hàng kinh 
doanh của tôi ở California, và cũng là cơ may, tôi trở lại 
California, thành phố Laguna Niguel và đặt trọn niềm 
tin tưởng là ở đây tôi sẽ có đầy đủ điều kiện làm việc 
và sinh hoạt do công ty (nơi tôi làm việc) cung cấp. Tôi 
bay sang California một mình, xài hết khoản tiền của 
mình và bắt đầu nợ trên thẻ credit. Trong khi đó, mọi 
việc không như dự định và sắp xếp ban đầu. Nỗi lo sợ 
ập đến! Chi phí sinh hoạt hằng ngày còn thiếu thốn thì 
làm sao có thể chuyển gia đình từ Georgia sang 
California được. Tôi cần sự giúp đỡ vì tôi không muốn 
sống xa gia đình, chồng một nơi, vợ con một nẻo.  
 
Tình cờ ngay lúc khó khăn nhất, tôi đã gặp ông John, 
Ban điều hành của Trương Bửu Diệp Foundation 
(TBDF). Tự nhiên tôi cảm thấy có một sự liên hệ thật 
đặc biệt, không chỉ với ông John, mà còn với bầu 
không khí ở Văn phòng TBDF. Tôi nhớ rất rõ, khi đó tôi 
đã tâm sự với John khá nhiều về những khó khăn tôi 
đang gặp phải. John cũng kể cho tôi nghe về câu 
chuyện của ông và nói với tôi rằng: “Ông hãy thử cầu 
nguyện với Cha như chúng tôi thường làm xem sao!” 
 
Lúc đó tôi chưa biết cha Diệp là một Linh mục Công 
giáo, nên được ông John giới thiệu, giải thích, dẫn tôi 
vào Phòng cầu nguyện Cha Diệp và đưa tôi giấy để tôi 
ghi những lời nguyện cầu của mình vào đó. Tôi làm 
theo và uống nước đã được làm phép. 
 
Thật ra lúc đó tôi không biết đặt niềm tin vào đâu và 
cũng không biết là các phép nhiệm màu như thế nào, 
nhưng tôi đã trao tất cả mong ước cho Đức Chúa Trời. 
Tôi bắt đầu cầu nguyện với Cha Diệp, đọc kinh xin ơn, 
dù rằng thật lòng tôi chẳng hiểu gì hết về những lời 
kinh đó. Nhưng tôi nghĩ, có mất mát gì đâu, vậy thì tại 
sao lại không thử? 
 
Và điều kỳ diệu đã đến với tôi chỉ khoảng 4, 5 ngày sau 
đó: Tôi nhận được một số tiền, đủ để tôi có thể chuyển 
gia đình tới đây, trang trải các chi phí, trả tiền nhà 
cũng như đủ chi phí để sống ở đây. Mọi lo lắng đã 
được giải quyết hết và tôi không còn gì phải lo nữa. 
 

(Xem tiếp trang 3) 
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Số tiền tôi nhận được không phải do trúng số, hay tiền 
gì đó từ trên trời rơi xuống, mà là từ một người bạn 
mà tôi đã nói chuyện trước khi sang California. Câu 
chuyện của chúng tôi khi đó chủ yếu xoay quanh đề 
tài công việc, gia đình,...Tôi hoàn toàn không có ý nhờ 
vả và mong ông ấy giúp gì, dù ông ta là một người 
giàu có. 
 
Vài ngày sau khi khấn nguyện với Cha Diệp, tôi nhận 
được cú phone của ông ấy. Ông ta nói: “Tom, tôi 
muốn đầu tư vào anh. Tôi biết anh có một số mối 
quan hệ công việc tốt và tôi quyết định đưa cho anh 
một số tiền, và không chờ đợi anh phải hoàn lại cho tôi 
đâu, cho đến khi nào anh cảm thấy có thể trả lại được 
thì trả.“ Ngay sau cuộc nói chuyện với ông ta, tôi nghĩ 
tới những điều ông John ở TBDF nói, đó là tấm lòng 
của Đức Chúa Trời thương các con mình và bắt đầu từ 
sự cầu bầu của cha Diệp. 
 
Bây giờ tôi đã hiểu ra, rằng chúng ta có cha, có mẹ. 
Người cha thì rất nghiêm khắc, răn dạy các con phải 
làm những việc cần làm, còn người mẹ thì luôn nghe 
tiếng nói trái tim của chúng ta, và chính người mẹ đến 
nói với người cha thể theo những lời nguyện cầu của 
chúng ta. Vì vậy tôi cảm thấy rất thoải mái với suy 
nghĩ rằng nhờ sự cầu giúp của cha Diệp, đức tin 
Catholic, đức tin của tôi với Đức Chúa Trời, tất cả 
những điều đó cùng với nhau tạo thành việc tôi được 
ơn, giúp tôi vượt ra được hoàn cảnh khó khăn của 
mình. Tôi cảm thấy như mình được chở che. Một cảm 
giác tuyệt vời! 
 
Tôi đã từng đọc một cuốn sách tựa đề là “The power 
of positive thinking” (Sức mạnh của tư duy tích cực-
ND). Cuốn sách đó nói về những câu chuyện ngắn, thí 
dụ như làm sao để đêm ngủ được yên giấc, về những 
nguyên tắc chung mà bạn có thể áp dụng để làm sao 
thay đổi được suy nghĩ của bạn. Một trong những 
nguyên tắc đã được đề cập trong cuốn sách là hãy đọc 
kinh hàng đêm trước khi đi ngủ và hãy giải thoát 
những vấn đề hay suy nghĩ của mình, vì đã có Đức 
Chúa Trời gìn giữ bạn. Đức Chúa Trời đặt bạn vào cuộc 
sống này không phải để trừng phạt bạn mà là để thực 
hành đức tin, chia sẻ với mọi người trong cộng đồng 
của mình. Và tôi đã bắt đầu làm như vậy, tôi đã đọc 
kinh và nói chuyện với Đức Chúa Trời dường như Ngài 
đang ở trong phòng với tôi. Hiện nay, đây là điều tốt 
nhất mà tôi cảm thấy, điều này thực sự giúp tôi cảm 
nhận được là tôi đang thực hiện sứ mạng của mình. 
Tôi tỉnh dậy mỗi buổi sáng và tôi học điều này từ cuốn 
sách, từ một thông điệp mà tôi tin tưởng như sau “Đây 
là ngày mà Ngài đã tạo ra, hãy vui mừng và hoan hỉ 
đón nhận.” 
 
 

Có thể bạn cần cầu xin cha Diệp cho tiền bạc, sự 
giàu có, sức khỏe, hay bất kỳ vấn đề gì, hay có thể 
bạn cầu xin để bớt đi những gánh nặng, nhờ Cha 
giúp mang đi những gánh nặng đó, chuyển lời cầu 
nguyện của bạn tới Đức Chúa Trời. 
 
Tôi biết TBDF luôn chào đón tất cả mọi người và 
mọi người đều có thể đến, cầu nguyện, cùng chia 
sẻ lời nguyện, cùng ca tụng. Đến và cầu nguyện 
với Cha Diệp miễn phí, không mất gì cả, ngược lại 
còn có thể được ơn. Nếu câu chuyện ơn lành của 
tôi hữu ích thì tôi mong nó sẽ được phát hành để 
nhiều người biết và chạy đến cầu nguyện với Cha 
Diệp.  
 
Dennis Phạm (Dịch theo lời kể của ông Tom 
Zoretic – Nhân chứng Ơn lành Tháng 5-2015) 
 

 
SỐ LIỆU TỪ T.1 ĐẾN T.6 NĂM 2015 

 
Khách đến thăm Cha 

30,328 
Trong đó: 
 

- Số người đến lần đầu: 4,871 

- Số người đến nhiều lần: 25,457 
 
Khách đến thăm Cha Diệp từ các tiểu bang: 
Texas, Arizona, Washington, North Dakota, New 
Mexico, Illinois, Ohio, Pennsylvania, New York, 
Virginia, North Carolina,…và từ nước ngoài: 
Norway, New Zealand, Pháp, Canada, Việt 
Nam,… 

Nhân chứng ơn lành 

 
 
Gồm: 

- 56 nhân chứng cư ngụ tại các thành 
phố thuộc tiểu bang California 

- 16 nhân chứng đến từ các tiểu bang 
khác: Arizona, Alaska, Colorado, 
Connecticut, Ohio, Florida (2), Oklahoma 
(3), Nevada (2), Texas, Washington (2), 
Winconsin. 

- 2 nhân chứng đến từ nước ngoài: 
England và Australia. 

 

74 
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XIN KHẤN 

1- O. NGUYEN – GLENDALE, AZ 
Cầu xin Cha cho chồng con vượt qua các cơn đau 
bệnh, cho con cháu được khỏe mạnh, cho con có 
đủ nghị lực để lo cho gia đình, cho cháu ngoại của 
con biết nghe lời và trở lại đạo. Con xin cám ơn 
Cha. 
 
2- A. KIM – BELLEVUE, WA 
Con xin Cha ban ơn chữa lành cho A. Vu bị bệnh 
thận, xin Cha che chở cho 4 đứa cháu của con hồn 
an xác mạnh, bình an vui sống, chăm chỉ học 
hành, lớn lên biết kính Chúa, yêu Người trên hết 
mọi sự. Con xin cám ơn tất cả quý vị đã cầu 
nguyện cho gia đình con. 
 
3- A. LAM –RESEDA, CA 
Con xin Cha và đấng tối cao thương ban cho tất cả 
chúng con, lương cũng như giáo trong sự che chở, 
và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này. 
 
4- M. VU – ARIZONA 
Con xin khấn Cha cất bớt bệnh tật cho con, giúp 
con có được giấc ngủ ngon để con có sức khỏe tốt 
hơn. Con xin tạ ơn Cha. 
 
5- H. TRAN – LAS VEGAS, NV 
Lạy Cha, xin Cha cầu bầu lên Chúa, Đức Mẹ, cùng 
Thánh cả Giuse, ban bình an, sức khỏe đến toàn 
thể gia đình chúng con và nguyện xin cho chúng 
con luôn thương yêu nhau trong lời dạy của Chúa. 
Con cảm tạ ơn Cha. 
 
6- T. T. HA – AUBURN, ME 
Con xin Cha ban ơn lành đến cho gia đình con, 
cho các con biết ăn năn, trở lại với Chúa và hoán 
cải tâm hồn mọi người trong gia đình, cho gia đình 
con hòa thuận thương yêu nhau, cho con bán 
được nhà bên Việt Nam, cho các cháu nội ngoại 
khỏe mạnh và hướng về Chúa. Con xin tạ ơn Cha. 
 
7- D. T. HA – VANCOUVER, CANADA 
Cha ơi con cầu xin Cha giúp cho hai con của con là 
N. Ha và M.T.Q.J lớn lên có cuộc sống an lành, 
công việc làm ăn vững vàng. Con xin cảm tạ ơn 
Cha. 

 

XIN KHẤN 

8- H. NGUYEN – NEW ORLEANS, LA 
Con xin Cha giúp cho con gái của con được nhận 
vào trường LSU Health Sciences Center và xin Cha 
cầu cho chị con bán được chiếc tàu, và cho chồng 
con bỏ được thuốc lá. Con xin cám ơn Cha. 
 
9- L. T. NGUYEN – SAN DIEGO, CA 
Con xin Cha cầu cùng Chúa cho con cái của con 
sống có đức tin, xin Cha cùng đồng hành với 
chúng con trên mọi nẻo đường, xin cho con bán 
được nhà để lo hết nợ nần, cho gia đình con nhiều 
sức khỏe để lo lắng cho gia đình.  
 
10- Đ. Đ. TRAN – ALBUQUERQUE, NM 
Con xin Cha rủ lòng thương ban cho con hết bệnh 
tiểu đường và bệnh thận. Cúi xin Cha nhậm lời cầu 
xin của con. Con hết lòng cảm tạ ơn Cha. 
 
11- D. T. HA – VANCOUVER, CANADA 
Cha ơi, hiện tai gia đình con không được vui. 
Chồng con ở một nơi, con ở một chỗ. Con xin Cha 
giúp cho gia đình con trờ lại hạnh phúc như xưa, 
chồng con thương con và lo lắng cho con hơn. Cha 
cứu giúp con Cha nhé! Con xin tạ ơn Cha. 
 
12- H. NGUYEN & T. NGUYEN – SAN JOSE, 
CA 
Con cầu xin Cha độ cho mẹ con luôn mạnh khỏe, 
vợ chồng con luôn có công ăn việc làm, con trai 
con là T.N.Nguyen luôn học giỏi, đến ngày đỗ đạt 
để thành đạt và nên người. 
 
13-H.Q.NGUYEN – BALDWIN PARK, CA 
Xin Cha thương xót con và gia đình chúng con, 
cho con được ăn năn tội, và xin Cha cho con cầu 
khẩn những điều sau đây: Xin Cha thương cho con 
và cả gia đình con có được sức khỏe, cho con có 
công ăn việc làm để nuôi nấng bản thân và lo cho 
gia đình. Con xin tạ ơn Cha! 
 
14-D. PHAM - CALIFORNIA 
Xin Cha khần cầu cùng Chúa và Mẹ Maria cho hai 
người bạn của con là Giuse C.V.D ở Texas và Th. ở 
Minnesota cùng mắc bệnh nặng, được điều trị 
đúng mức và qua khỏi bệnh tật, sống vui với gia 
đình. Con xin tạ ơn Cha! 
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XIN KHẤN 
 
15- T. JAX – LAS VEGAS, NV 
Con xin Cha cho con có được sức khỏe và có việc 
làm ổn định. Con xin tạ ơn Cha. 
 
16-H. NGUYEN – SACRAMENTO, CA 
Cha ơi, đứa con trai của con năm nay 54 tuổi, bỏ 
đạo năm 35 tuổi, con cầu xin Chúa hằng ngày, mà 
nó cứng lòng không chịu nghe lời con. Đứa con gái 
của con cũng không chịu đi lễ ngày Chúa Nhật. 
Đứa cháu 7 tuổi của con không biết làm dấu Thánh 
giá. Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho các con 
của con biết nghe lời con, cho đứa cháu ngoại được 
học trường Công giáo để cháu theo đạo. Con xin 
cảm tạ ơn Cha! 
 
17-L. TRẦN – YORBA LINDA, CA 
Xin Cha cho con hết được bệnh đau khớp, xin cho 
chồng con có việc làm sớm, cho anh chị em con 
hòa thuận, thương yêu nhau và công việc làm ăn 
thuận lợi. Con xin cảm tạ Cha! 
 
18-CH. PHAM – MACON, GA 
Xin Cha cho gia đình con bán được căn nhà ở Việt 
Nam. Con xin tạ ơn Cha! 
 
19-TH. NGUYEN – MESA, AZ 
Cha ơi, tự nhiên con bị ghẻ chóc nguyên cánh tay 
phải gần nửa năm nay, còn nửa cánh tay trái từ cùi 
trỏ trở xuống thì bị tê mỗi tối khi đi ngủ. Dù con là 
kẻ có tội, con xin Cha thương mà ban ơn chữa 
lành, giúp con nhanh chóng hết bệnh tật. Con xin 
tạ ơn Cha! 
 
20-W. NGUYEN – SALT LAKE, UT 
Xin Cha ban ơn, cho con có được công việc làm 
như ý, xin cho năm học cuối này con học tốt, kết 
quả như ý. Con xin cám ơn Cha! 
 
21-S. và N. – OKLAHOMA, OK 
Cha ơi, xin Cha thương đến gia đình con với. Con 
gái con nộp đơn vào trường medical 2 năm nay rồi 
mà không được. Cháu vẫn đang tiếp tục xin để 
được nhận vào năm học này. Con cũng xin cho 
tiệm nails mọi sự bình an, xin cho thân bằng quyến 
thuộc của con ở Việt Nam cũng như ở Mỹ, cũng 
như mọi người ở khắp nơi được ơn lành, may mắn. 
Xin Cha nhậm lời cầu xin của con.  
 

 

XIN KHẤN 
 
22-T. VO – ROSEMEAD, CA 
Con có ba lời cầu xin: Con xin Cha cho con kiếm 
được việc làm khác tốt hơn việc làm hiện tại; xin 
cho con thuyên giảm bệnh tiểu đường để có sức 
khỏe chăm sóc cha mẹ con; xin cho con có được 
một số tiền để mua xe cho con gái con đi học, và 
mua nhà cho cha mẹ con ở. Con xin cảm tạ Cha. 
 
23- V. T. NGUYEN & D.K.T.NGUYEN – EL 
MONTE, CA 
Con là V., con xin cầu nguyện cho con có sức 
khỏe, cho cha mẹ, anh chị em con đều được bình 
an. Con là D., con xin Cha cho con có việc làm ổn 
định, cho chồng con là L.V.T từ bỏ đam mê bài 
bạc và trở lại đạo. Con xin tạ ơn Cha. 
 
24- K. NGUYEN – FONTANA, CA 
Con xin Cha cầu bầu cho bản thân con được khỏe 
mạnh, không còn đau nhức tay chân, cho anh hai 
mau hết bệnh. Con cũng xin cho N.T.G.M sớm 
bình tâm, ngoan ngoãn, bé T. sớm hết bệnh, K.Q 
được nhiều sức khỏe, T. được nhiều may mắn, học 
hành tấn tới. Tất cả anh em chúng con khỏe mạnh 
và thương yêu nhau. Xin cảm tạ ơn Cha. 
 
25- A. L. NGUYEN – FLORIDA 
Xin Cha cất bớt bệnh tật của con với Cha ơi, cho 
tiệm nails của con đông khách, cho con cái con 
được mạnh khỏe. Cha cũng xin thương, ban ơn 
lành cho mẹ con là Đ.N, 72 tuổi, được khỏe mạnh, 
anh chị em trong gia đình thương yêu nhau. Con 
xin tạ ơn Cha! 
 
26 – T. NGUYEN – ROSEMEAD, CA 
Con xin Cha cho em gái con được gặp thầy gặp 
thuốc vì em con đang đau nặng. Con xin Cha giúp 
con bán được miếng đất ở Việt Nam để con có tiền 
lo cho em trai con đang bị bệnh thần kinh. Con xin 
tạ ơn Cha. 
 
27- K. T. NGUYEN – ONTARIO, CA 
Father, please help the girl with cancer find a 
donor. Please help me to pass my exam. Please 
pray for everyone I know to be happy, healthy, 
and always smiling. Please help me to be happy, 
and overcome all of obstacles in my life. Thank 
You, Father! 
 
 

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 
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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- K. PHUNG – TORRANCE, CA 

Con hết lòng cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho 
con được bình an trong tâm hồn. Chúa quan phòng 
hết mọi việc trong đời con, con xin vâng theo 
Thánh ý của Chúa. Xin đừng để con yếu đuối và sa 
ngã mà mất lòng tin. Xin dạy con hai tiếng xin 
vâng, hôm nay, tương lai và suốt đời. 

8- A.T.T LE – LANHAM, MD 

Con xin cảm tạ ơn Cha ban cho con ơn chữa lành. 
Lỗ tai con hết nghe ù ù rồi. Con mừng lắm Cha ơi. 
Ngày đêm lúc nào con cũng ngắm hình Cha, rồi con 
lần hạt. Thế là mọi sự được tốt đẹp. Con xin ghi tạc 
muôn đời ơn Cha Trương Bửu Diệp. 

9- T. NGUYEN – SAN DIEGO, CA 

Con xin tạ ơn Cha đã cho con ước nguyện thi đậu 
quốc tịch. Mọi người đã khấn xin Cha giúp con, nay 
con cảm tạ Cha và xin Cha cầu bầu cho mọi người 
trên thế gian này được bình an, biết thương yêu 
nhau, bớt đi những người đau đớn trên giường 
bệnh. Giờ đây con chỉ xin Cha thương, ban phép lạ, 
giúp gia đình bé nhỏ của con, là cho con trai của 
con hết xì ke, quay trở về với con. Con cảm ơn Cha 
vô vàn. 

10- O. LE – CHAKA, MN 

Sau khi khấn nguyện với Cha, bây giờ con đã bớt 
rụng tóc rất nhiều rồi Cha ạ. Cha đã nhậm lời con 
cầu xin. Con xin tạ ơn Cha! 

 

 

 
 

 

1-MARIA H. T. NGUYEN – STANTON, CA 

Con cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho 
con được an lành. Cha ơi, con bị mổ gan đã 4 
lần. Mỗi lần lên bàn mổ, con chỉ biết trông cậy 
vào Cha, nhờ Cha cầu bầu, và kết quả 4 lần 
mổ đều thành công. Con xin cảm tạ Cha vì con 
cũng đã được nhiều ơn Cha khi còn ở Việt 
Nam. Giờ đây con xin Cha tiếp tục ban ơn 
chữa lành để con nhanh chóng được bình 
phục. 

2-Q. PHAM – PORTLAND, OR 

Thưa Cha, bố con nhờ uống nước được TBDF 
gửi sang mà bệnh tật đã bớt rất nhiều. Chúng 
con xin cảm ơn Cha! 

3-L.K. NGUYEN – BROOKLYN, NY 

Cảm tạ ơn Cha, cám ơn Hội TBDF gíup đỡ và 
chuyển lời cầu xin của con lên Cha Trương 
Bửu Diệp. Thành thật cảm tạ! 

4-L.T. HOANG – ONTARIO, CA 

Con xin tạ ơn Cha đã cho con dâu con sinh nở 
bình an. 

5-P.M.H.LE – STANTON, CA 

Con cảm tạ Cha đã cho chồng con có việc làm 
ổn định trong công ty, gia đình con được hòa 
thuận, con bán được nhiều mỹ phẩm hơn. 

6-A. NGUYEN – EL MONTE, CA 

Gia đình con xin cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp 
đã cầu bầu cùng Chúa, Mẹ Maria ban cho gia 
đình con nhiều ơn lành trong những ngày qua. 
Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho chúng con được 
theo ý nguyện riêng. Chúng con xin tạ ơn Cha! 

 

 

11- P. VINH – SAIGON, VN 

Chúng con xin cảm tạ Cha đã ban cho 
gia đình con nhiều ơn lành, bình an. 
Mọi việc con đều gặp thuận lợi. Xin Cha 
tiếp tục cầu bầu cho chúng con. Chúng 
con xin tạ ơn Cha! 
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Ba thế hệ cùng đến thăm Cha 
 
Từ cuối tháng 6 và 2 tuần đầu của tháng 7 năm 2015, Văn phòng và Nhà thăm viếng Cha Trương 
Bửu Diệp tại thành phố Garden Grove, California đã đón tiếp rất nhiều gia đình đến từ xa, các tiểu 
bang khác và từ nước ngoài. Hầu hết các gia đình này đều có người già, trung niên và trẻ em. Họ 
là những gia đình gồm ba thế hệ: Ông bà, cha mẹ và con cái. 

Những người đến thăm Cha Diệp rất vui khi được chụp hình với bức phù điêu 3 chiều Cha Trương 
Bửu Diệp đặt ngay tại gian phòng bên ngoài Nhà thăm viếng, và không khỏi ngạc nhiên khi nhận 
ra rằng đôi mắt và khuôn mặt Cha luôn dõi bước theo bước chân di chuyển của mỗi người. 

Dưới đây là hình kỷ niệm của những gia đình khách đến thăm Cha có đầy đủ ba thế hệ mà TBDF 
đã kịp ghi nhận lại. 

          

   

 
 
 
 

 

           Gia đình họ Đinh - Washington 
Gia đình Ông Fam Truong Tran – Na Uy 

Gia đình Ông Khánh Nguyễn - Arizona Gia đình Ông Nguyễn Khắc Hoan – San Jose, CA 
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CHIA SẺ 

Giáp mặt cuộc đời  
 

 
 
 
Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn 
và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống 
rớt vung vãi, nếu như bố mẹ gặp khó khăn 
ngay cả đến cái ăn cái mặc… Xin con hãy bao 
dung! 
 
Con hãy nhớ những ngày, giờ mà bố mẹ đã trải qua 
với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.  
 
Nếu như bố mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi 
một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ… 
mà hãy lắng nghe!  
 
Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc 
lại mãi một câu truyện hằng đêm cho đến khi con đi 
vào trong giấc ngủ… và bố mẹ đã làm vì con. 
 

 
 

Hình minh họa. Nguồn: hypnobirthing-newyork.com 
 
Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường 
xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho 
đó là điều xấu hổ. Con hãy nhớ… lúc con còn nhỏ, 
bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước 
khi tắm. 
 
Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều… từ cái ăn, cái mặc 
cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao 
thử thách trong cuộc sống. 
 
Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời 
sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất 
vọng, mà hãy cho bố mẹ có thời gian để tìm hiểu. 
 
 
 

Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những 
gì con nói… hãy để bố mẹ đôi chút thời gian để suy 
ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, 
đừng vì thế mà con bực mình, tức giận… vì điều quan 
trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, đưọc gần 
bên con và được nghe con nói, thế thôi! Nếu như bố 
mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ!… vì bố mẹ biết 
khi nào bố mẹ đói hay không. 
  
Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như 
xưa nữa… hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như 
thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước 
đi đầu đời. 
                                   
Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với 
con rằng… bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ 
biệt ra đi. Con đừng oán giận và buồn khổ… vì con sẽ 
hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với 
con. Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống 
mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh 
nặng cho gia đình!… và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ 
“sinh tồn”.  
 
Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, với bao sai 
lầm từng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng 
cho con một con đường đi đầy an lành.  
 
Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho 
rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ. Con chỉ 
cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ 
đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã 
làm cho con tự khi lúc con chào đời. 
 
Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều… Hãy 
giúp bố mẹ trong phút sống còn lại trong yêu thương 
và nhẫn nại…  
 
Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là 
nụ cười và cả tình thương để lại trong con. 
 
Thương con thật nhiều…  
 

  
 

 

 
 
Pierre Antoine  
Việt Kiều Pháp Quốc 
 

Gia đình hạnh phúc. Tranh minh họa. Nguồn: titanui.com 
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Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha Diệp 
Quý khách đến Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp 
sẽ được tặng: hình Cha Diệp (nhiều cỡ); DVD, CD về 
Nhân chứng ơn lành Cha Diệp; CD Nhạc Thánh ca, CD 
Nhạc ‘Con tìm đến Cha’, DVD Lễ Giỗ Cha Diệp, DVD Ơn 
lành đặc biệt chia sẻ trong ngày Giỗ Cha, Sách 100 Ơn 
Cha Diệp Tập I và II, bản tin Ơn Lành... 
 
Quý vị ở xa muốn nhận CD, DVD, hình Cha Diệp, 
Sách…vui lòng liên lạc với TBDF qua phone: (714)537-
8159 hoặc email: info@truongbuudiep.org 
 
 

 
 

THÔNG TIN CẦN THIẾT 
1-BUỔI CẦU NGUYỆN Tháng 8-2015 vào thứ Năm, ngày 6 tháng Tám, lúc 7 giờ tối tại Nhà Thăm Viếng Cha 
Trương Bửu Diệp và Kỷ niệm 4 năm thành lập TBDF . 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  
 

 
  
Chương 
trình 
Tư vấn 
Miễn phí 
tại TBDF 
 

 

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. Liên lạc anh 
Trần Long 240.461.8327 để biết thêm chi 
tiết. 

 

 

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 

 

 
 

        
  

 

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 

 

 

mailto:info@truongbuudiep.org
http://www.truongbuudiep.org/
http://www.tbdf.org/
mailto:trangn@truongbuudiep.org
http://www.nuskin.com/
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Phần Quảng cáo này được thực hiện để bày tỏ lòng tri ân đến các công ty, cơ sở thương mại đã nhiệt 
thành giúp đỡ Trương Bửu Diệp Foundation trong việc in ấn và phát hành Bản tin ƠN LÀNH. 
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To: 

PHIẾU GHI DANH NHẬN BẢN TIN ƠN LÀNH 
(TBDF Newsletter Subscriber Registration Form) 

Họ (Lastname)…………………………………Tên (Firstname)…………………………………… 

Địa chỉ gửi bản tin (Address)……………………………………………………………………… 

Thành phố (City)……………………………Bang (State)……..….Mã vùng (Zip)……..……… 

Tôi muốn nhận Bản Tin mỗi nửa tháng qua (xin đánh dấu vào box thích hợp):  

1. Giữ lại cho tôi ….. số (có ghi tên tôi) và tôi sẽ lấy khi đến viếng văn phòng Cha. 

2. Gửi qua bưu điện theo địa chỉ trên.  

3.  Gửi đến email của tôi…………………….………………………………….……………… 

Ngày………..tháng…….năm 2015 

                Chữ ký (Signature), 
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