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thăm viếng Cha Diệp 
 
 

                                                          
 

Con gái tôi là Mai Trâm Phạm, ở Atlanta, tiểu bang Georgia, năm nay đã 42 
tuổi, mới sanh đứa con đầu lòng. Cháu bé ra đời ngày 11 tháng Sáu năm 
2015. Nhưng trước đó khi thử máu, bác sĩ đã khuyên mẹ cháu phải bỏ bào 
thai này vì đứa trẻ có dấu hiệu bị down. 
 
Con gái tôi và chồng nó không nghe lời bác sĩ, vẫn quyết định giữ lấy đứa con vì cho 
rằng “Chúa đã cho có con rồi, thì cứ để như vậy.” Khi bào thai được 36 tuần tuổi, con 
gái tôi đi khám thai, bác sĩ lại khuyên nên lấy ra, vì khi siêu âm cho thấy đứa trẻ bị 
bệnh khá rõ. Nhưng con tôi không đồng ý. Hai tuần sau, cháu có dấu hiệu sanh. 
 
Mà cháu sanh khó thật, nên bác sĩ quyết định mổ lấy con, chứ không mổ thường 
được. Cháu bé ra đời, được ba mẹ cháu đặt tên là Michelle Pham, chỉ nặng có 4 lbs, 
mặt bị sưng lên, phải đeo dây chằng chịt ở mũi (để truyền sữa), tim (để theo dõi nhịp 
tim), chân, tay,…      (Xem tiếp trang 2) 

Bà Kim Anh Phạm – Philadelphia: 

“Cha đã làm phép lạ cho cháu tôi” 
 

 

Khung đặt hình người quá cố bằng bảng 
điện tử, sẽ được đặt trên tường cạnh bảng 
Tạ ơn và tượng Cha Diệp (ngồi). Hình: 
TBDF 

Do phần thủ tục cần thêm thời gian để hoàn tất về pháp lý, BĐH TBDF sẽ thông 
báo ngày ghi danh sau.  
Riêng phần nghi thức, TBDF sẽ bắt đầu phát phiếu ghi danh đặt hình người quá 
cố tại Nhà thăm viếng Cha Diệp ngay sau Buổi cầu nguyện tháng 8, vào ngày 6 
tháng Tám năm 2015. 
Mọi thắc mắc khác liên quan đến Chương trình ‘Nghĩa tử, nghĩa tận’, vui lòng liên 
lạc với TBDF qua phone, email, hoặc trực tiếp tại Văn phòng. 
         TBDF 
 

Trong hai tuần qua, Văn phòng 
Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) 
đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên 
quan đến Chương trình ‘Nghĩa tử, 
nghĩa tận’. Do chương trình này có hai 
phần: Thủ tục và Nghi thức. Phần thủ 
tục (do nhà quàn thực hiện) bao gồm: 
giấy khai tử, đưa xác về nhà quàn, 
hỏa táng, bình tro cốt, phòng tiễn 
biệt. Phần nghi thức bao gồm: đọc 
kinh, cầu nguyện và đặt hình tại Nhà 
thăm viếng Cha của TBDF để tưởng 
niệm ngày mất trong 3 năm liên tiếp.   
 

Bé Michelle Pham. Hình: K.A.P 
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“Cha đã làm phép lạ cho cháu tôi” 
(Tiếp theo trang 1) 

 
Nhìn thấy cháu bé như vậy, không ai không cầm được 
nước mắt. Ba mẹ cháu và tôi quá đau buồn, nhưng nhờ 
Chúa thương qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp, 
chúng tôi đã nhận được ơn trên.  
 
Mẹ cháu sau khi mổ, thay vì phải mất mấy ngày mới 
liền da bụng, thì thật lạ, chỉ ngay ngày hôm sau vết mổ 
đã liền lại, và được xuất viện ngay. Còn với Michelle, 
sau 3 tuần nằm trong nhà thương thì cháu được về 
nhà. 
 

 
 

Tấm hình ghép bé Michelle, ba, mẹ và chị gái. Hình: M.T.P 
 
Xin kể thêm là 3, 4 tháng trước đó, tôi có dịp sang 
Florida chơi với bà suôi, và được bà ấy cho hai tấm hình 
Cha Trương Bửu Diệp, một tấm lớn, một tấm nhỏ. Bà 
ấy nói khi sang miền Nam Cali có đến Trương Bửu Diệp 
Foundation (TBDF) và xin hình Cha về. Bà khuyên tôi 
cầu nguyện với Cha Diệp đi, vì Cha linh thiêng lắm. 
Thật ra tôi cũng biết Cha Diệp từ hồi còn ở Việt Nam, 
nhưng chưa có chuyện gì để mà cầu khẩn đến Ngài. 
Nhờ có hình Cha Diệp, tôi biết địa chỉ của TBDF nên sau 
đó tôi cũng đã gọi phone qua Cali để xin thêm hình Cha 
có bản kinh tiếng Anh để tặng cho mấy người nước 
ngoài. 
 
Trở lại chuyện của đứa cháu ngoại. Khi đưa Michelle về 
nhà, tôi nói con gái đặt hình Cha Diệp trên đầu nôi. 
Thấy con gái đau buồn, tôi nói với con: “Con cứ cầu 
nguyện với Cha, dâng hết bệnh của Michelle cho Cha, 
nhờ Cha cứu giúp rồi đừng lo nghĩ gì hết.” 
 

Ba mẹ cháu đặt camera trong phòng, để ở ngoài này 
cháu có khóc hay khó chịu gì thì cả nhà đều biết mà 
chạy vô. Ngày đầu tiên về nhà, Michelle vẫn bị cắm 
một cái dây ngay mũi, để phòng hờ nếu cháu không 
bú bình được thì vẫn có thể được nuôi bằng sữa truyền 
qua cái dây ấy. Nghe lời tôi, mẹ cháu đặt một đặt 
chuỗi tràng hạt và hình Cha Diệp trên đầu nôi của 
cháu, nhờ Chúa, nhờ Cha che chở cho cháu. 
 
Nhìn cháu bị dính cái dây ở mũi thật là đau lòng, tôi có 
nói với cháu: “Này cháu à, cái dây này làm cháu khó 
chịu lắm phải không? Cháu nói với Cha đi, rằng cháu 
không muốn cái dây này nữa, mà chỉ muốn bú bình 
thôi.” Chẳng biết cháu xoay qua xoay lại thế nào mà 
sáng hôm sau cả nhà thức dậy thấy cái dây đã rời khỏi 
lỗ mũi của cháu. Từ đó, Michelle bú bình rất tốt, ăn 
ngoan, ngủ yên. 
 
Mấy ngày sau, khi đang ở phòng ngoài, tôi nhìn lên 
camera thì thấy có vẻ như một gương mặt của ai đó 
nằm sát bên cạnh cháu tôi. Gương mặt của một người 
đàn ông!  
 
Tôi biết trong nôi của cháu rất nhỏ, chỉ có mấy tấm 
khăn lót quanh cháu mà thôi. Tôi vội chụp lại hình qua 
camera.  
 

 
 

Trong hình một gương mặt đàn ông kề cận bên bé Michelle. 
Hình chụp qua camera. Hình: K.A.P 

 
Con gái tôi cũng rất ngạc nhiên, cháu đưa tấm hình ấy 
cho mấy người xem, ai cũng thấy lạ. Riêng tôi, tôi tin 
đó chính là Cha Diệp. Cha đã thương, luôn kề cận bên 
cháu tôi mà ban ơn chữa lành cho cháu. Tôi nói các 
con đừng lo lắng chi cả. 

(xem tiếp trang 3) 
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“Cha đã làm phép lạ cho cháu tôi” 
(tiếp theo trang 2) 
 
Sau hai tuần sang chăm sóc cháu, tôi phải trở lại 
Philadelphia để làm việc. Cuối tháng 7 vừa qua, con 
gái tôi cho biết Michelle khỏe mạnh, đã biết bú mẹ, 
gọi biết nghe, và có thể theo dõi màn hình,…Tôi tin 
chính Cha Diệp đã làm phép lạ cho cháu tôi. 
 
Vì được ơn Cha Diệp, nên gặp ai con tôi cũng nói về 
Cha, và khuyên họ có chuyện gì rắc rối, bệnh tật hãy 
cầu xin với Cha. Con tôi đã tặng hình Cha có bản kinh 
tiếng Anh cho những người Mỹ chỗ cháu làm. Nhiều 
người đã dán hình Cha vào xe, để được Cha phù hộ. 
  Bé Michelle Pham, lúc 1 tháng tuổi. Hình: M.T.P 

Thư từ Maryland 

Tôi là Scholastica Thanh Tra Tran, 70 tuổi, hiện ngụ 
tại Ellicott, Maryland. Vì ở xa quá nên tôi không thể 
đến tận nơi để dâng lên Thiên Chúa lời chân thành 
cảm tạ của tôi, cũng như làm chứng về sự linh 
thiêng của Cha Trương Bửu Diệp. Tôi xin mượn lá 
thư này để nói lên lời tri ân của tôi đến với Cha. 
 

 

Trong đó nhà sản xuất thuốc có cảnh báo rằng đối 
với người gìa phải cẩn trọng vì có thể thuốc sẽ gây 
heart attack hoặc bị strock, cần hỏi kỹ bác sỹ trước 
khi sử dụng. 
 
Tôi lo quá, chẳng biết tính sao. Nếu không uống, mà 
thuốc tê hết thì sẽ đau lắm. Còn nếu uống thì có thể 
bị phản ứng phụ. Tôi nằm trên giường, trước mặt tôi 
là hình Cha Diệp treo trên tường. Tôi giơ một tay về 
phía Cha, cầu cứu Cha, xin Cha giúp tôi. Tôi thưa với 
Cha: “Cha ơi, con không muốn uống viên thuốc này vì 
tuổi con cao có thể bị nguy hiểm, nhưng con tin vào 
sự linh hiển của Cha. Xin Cha cầu xin Chúa và Mẹ 
Maria dùm con, giúp con qua khỏi cơn đau này mà 
không phải dùng thuốc.” Sau đó, với bàn tay mà tôi 
giơ về phía Cha, tôi xoa lên cằm của tôi vài lần, bên 
trái, rồi bên phải. Tự nhiên tôi thấy cơn đau của tôi 
giảm hẳn. Khoảng 5 phút sau cơn đau biến mất. Tôi 
đã quỳ xuống, cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn mẹ và cảm 
tạ ơn Cha Diệp.  
 
Tôi cảm nhận được rằng, trong cơn nguy hiểm, Cha 
không từ chối bất cứ ai bao giờ, miễn là chúng ta đặt 
hết niềm tin vào Cha, Cha sẽ cầu xin nguyện giúp cho 
chúng ta nhanh hơn chúng ta cầu xin. 
 
Con xin cảm ơn Cha và ước ao mọi người đều nhận 
biết được sự linh thiêng của Cha, chạy đến Cha như 
những người con bé mọn, trao cho Cha những gánh 
nặng cuộc đời mình, và nhận ơn lành từ Cha. 
 
Sau hết, tôi xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả 
quý vị trong Ban điều hành, cũng như tất cả nhân 
viên của Trương Bửu Diệp Foundation được nhiều sức 
khỏe, bình an, cũng như được sự che chở, chúc phúc 
từ Cha Diệp. Trân trọng kính chào. 

Scholastica Thanh Tra Tran 
 

Cách đây 1 tháng, tôi phải đến gặp nha sỹ để nhổ 
6 cái răng một lượt. Răng tôi bị đau, nhức, tôi 
không ăn uống gì được. Tôi rất lo sợ vì phải nhổ 
nhiều răng như vậy, nên đã cầu xin Chúa và cầu 
xin sự trợ giúp của Cha Phanxicô Trương Bửu 
Diệp để nhổ răng được an toàn, ít chảy máu và 
đừng bị đau đớn. Lúc trước tôi đã từng bị nhổ 
răng, dù chỉ 1, 2 cái nhưng rất đau, và mất vài 
giờ sau mới cầm máu được.  
Lần này thì Cha đã lắng nghe và chuyển lời cầu 
nguyện của tôi lên Thiên Chúa, và tôi đã được 
ban một phép lạ. Tất cả mọi việc xảy ra suôn sẻ, 
máu chảy rất ít. Nhổ xong 6 cái răng, bác sỹ dặn 
tôi phải uống thuốc giảm đau, phòng khi hết 
thuốc tê thì sẽ cảm thấy đau. Trước khi uống 
thuốc, tôi đã đọc cách sử dụng thuốc. 

Một góc thành phố Ellicott, Maryland. Nguồn: Wikipedia. 
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XIN KHẤN 

1-D. NGUYEN – CLAREMONT, CA. 
Thưa Cha, con xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ 
Maria cho con mau lành bệnh đau bao tử, và cho 
gia đình con được bình an, mạnh khỏe. Con xin tạ 
ơn Cha. 
 
2-T. NGUYEN – DALLAS, TX. 
Lạy Cha, xin Cha phù hộ cho con: hết mọi bệnh 
tật, gia đình được bình an, công việc làm ăn và 
chuyện học hành của con cháu được mọi sự may 
mắn. Con xin cám ơn Cha. 
 
3-P.K – LOS ANGELES, CA. 
Con xin Cha cầu nguyện cho gia đình con, cho 
chồng con hết bị đau, vì chồng con mổ rồi mà vẫn 
còn đau lắm. Xin Cha thương giúp. Con cám ơn 
Cha nhiều. 
 
4- T. NGO – ATLANTA, GA. 
Kính cầu xin Cha Diệp cầu bầu cùng Đấng Tối Cao 
ban Hồng ân cho cháu chúng con là K.Đ.Ngo, 5 
tuổi, được mạnh khỏe, đạo đức, học hành thông 
minh, sáng dạ, biết vâng lời ông bà, cha mẹ và 
luôn kính trọng thầy cô, quý mến bạn bè. Con cám 
ơn Cha. 
 
5- H.T.M. PHAM – LAKE FOREST, CA. 
Con xin kính dâng Cha, lạy Cha nhân từ Cha đã 
cầu nguyện với Chúa Cha trên Trời, ban cho con 
quá nhiều điều kỳ diệu. Nay con đến để xin Cha 
cho nhà con đưa các cháu đi dự Đại hội giới trẻ 
được bình an, xin Cha phù hộ cho đại hội thành 
công, an lành trong tay Mẹ Maria và Thánh cả Giu-
se. Sắp tới con có phỏng vấn công việc, con khẩn 
xin Cha phù hộ cho con nói năng trôi chảy để họ 
nhận con làm việc. Con vô cùng tạ ơn Cha. 
 
6- H.C. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Con xin cầu nguyện cho C. bỏ được chích xì ke, cờ 
bạc, không bị tù tội nữa, và biết lo làm ăn đàng 
hoàng trở lại. Con xin thành thật tạ ơn Cha! 
 
7-T. DINH – FISHERS, IN. 
Lạy Cha, con xin cho con trai con là T.T. Nguyen 
mau có chỗ làm và K.D.Nguyen quay lại trường đi 
học tiếp, và cầu xin Cha ban cho gia đình con luôn 
được bình an, mạnh khỏe. Con xin cám ơn Cha.  
 

 

 

XIN KHẤN 

8-Q. DO – IRVINE, CA. 
Con cầu xin Cha cho mẹ con là T. Do được nhiều 
sức khỏe, bình an. Xin cho chồng con là T. Nguyen 
được phục hồi trí nhớ, xin cho con và ba đứa con, 
và tất cả mọi người trong gia đình chúng con được 
bình an vô sự. Con xin cảm tạ ơn Cha rất nhiều. 
 
9-L. NGUYEN – LORTON, VA. 
Cha ơi, trong cuộc sống không may mắn nên hay 
bị người đời hiểu lầm, đặt chuyện hại con. Xin Cha 
ban cho con sự bình an, mau quên đi những đau 
đớn trong tâm hồn, không giận người. Con cũng 
xin Cha cho con hết đau tay, cũng như những 
bệnh tật con đang mang trong người, vì con còn 
phải đi làm Cha ơi. Ba con trai của con bỏ lễ ngày 
Chủ nhật, xin Cha giúp cho các cháu chịu đi dâng 
lễ trở lại và sống xứng đáng là con cái Chúa. Cuối 
cùng, gia đình con chuẩn bị dời về California, xin 
Cha ban cho chúng con ơn bình an. Con xin cảm 
tạ ơn Cha. 
 
10- L. PROTZMANN – BRONX, NY. 
Thay mặt người chồng kính yêu gốc Mỹ, người đã 
phục vụ trong quân đội Hải quân từ nhiều năm ở 
Việt Nam, và ở các nước khác, đã ra đi vĩnh viễn  
vào ngày 20 tháng 4 năm 2014, con cầu xin cho 
các con, cháu, chắt và toàn gia quyến nội, ngoại, 
bắc, nam, và ở Mỹ được mọi sự an lành trong cuộc 
sống, công việc thuận buồm xuôi gió; các con 
cháu học hành đến nơi đến chốn, tránh được mọi 
sự rủi ro, sống hạnh phúc cho đến ngày răng long, 
tóc bạc. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban phước 
lành cho chúng con. 
 
11- M. QUYNH – SHREVE PORT, LA. 
Con năm nay đã 75 tuổi, bệnh tật liên miên, chân 
đi không vững, phải chống gậy, khổ lắm Cha ơi. 
Nay con xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ 
nhậm lời cầu xin của con, cho con sau này được 
chết lành, khỏi làm phiền đến con cái. 
 
12- L. LY & T. NGUYEN – TOLEDO, OH. 
Cha ơi, Cha đã giúp con được toại nguyện nhiều 
rồi. Nay con xin Cha tiếp tục phù hộ cho gia đình 
vợ chồng con và các cháu của con được bình an, 
có sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. 
Chúng con xin cảm tạ ơn Cha. 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 
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XIN KHẤN 
 
13- A.T.T LE – GOOD LUCK, MD. 
Con xin khấn Cha Diệp cho con của con ở Việt Nam 
bớt uống rượu và chịu khó đi xem lễ ngày Chúa 
Nhật. Xin Cha cũng ban ơn lành cho A.N. Nguyen 
(sanh năm 1965) ở Việt Nam được bình an. Con xin 
tạ ơn Cha. 
 
14- K. NGUYEN – KENT, WA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban cho con sức mạnh 
tinh thần để vượt qua được những khó khăn trong 
vấn đề nhà cửa mà hiện nay con đang gặp. Xin Cha 
cho con sự sáng suốt và có phương tiện tài chính 
để con được ở lại căn nhà mà con yêu thích. Xin 
Cha giúp con, con xin tạ ơn Cha. 
 
15- T. NGUYEN – SEAL BEACH, CA. 
Con xin cầu ơn Cha che chở cho con bước qua mọi 
tai ương và thử thách của cuộc sống. Xin Cha cho 
con được nhiều ơn gọi để con sống xứng đáng làm 
con của Chúa đem bình an đến cho mọi người 
trong công việc hiện tại của con. Con ước nguyện 
tìm được một căn nhà trong năm sắp tới. Xin Cha 
tạo điều kiện để con cố gắng được nhiều hơn. Con 
xin tạ ơn Cha. 
 
16- T. NGUYEN - YUCAIPA, CA. 
Xin Cha cho con determination to continue studying 
hard please give me strength to stay movitated on 
my part to radiology please give me opportunities 
drive to attain my goals please give me sentience 
stability and happiness in all respect. 
 
17- N. T. HOANG – SPRINGFIELD, MO. 
Con hay bị chóng mặt, đầu kêu, đau nhức. Con trai 
út của con là A. L bị vợ bỏ xin đừng sa vào con 
đường cám dỗ nào. Con trai thứ tư của con là B. L 
bỏ lễ dù vợ là người Công giáo. Xin cha thức tỉnh 
các con của con.Con xin tạ ơn Cha. 
 
18- K. NGUYEN- KENT, WA. 
Con xin cha hai điều. Điều thứ nhất: con cầu cha 
giúp cho con vượt qua những khó khăn bệnh tật. 
Con bị chứng ù tai cả 5, 6 tháng nay, đi chữa trị rất 
nhiều mà không khỏi. Xin cha cứu giúp con.Con xin 
tạ ơn cha. Điều thứ hai: Bà suôi gia của con tên là 
S. V bị ung thư lá lách, xin Cha cứu giúp bà có đức 
tin nơi Cha. 
 

 

XIN KHẤN 

19- THU HA- MASSACHUSETTES. 
Xin Cha giúp cho giấy tờ di dân của con được 
thuận lợi để con có giấy tờ ở lại Mỹ. Xin Cha cho 
em trai con là T. L và mẹ con được thi đậu Quốc 
tịch. Con xin tạ ơn Cha. 
 
20- Q. HOANG – ASHBURN, VA. 
Con xin Cha ban cho gia đình chúng con ơn chữa 
lành: cho mẹ con hết đau đầu gối và bắp chân để 
đi lại được dễ dàng, cho con trai của con hết bị 
bệnh suyễn. Con xin tạ ơn Cha. 
 
21- B. TRONG & Y. PHAM – WEBB CITY, MO. 
Cha ơi, vợ chồng con đã già rồi, chồng con lại mới 
bị strock, Cha thương cứu giúp chồng con mau 
được bình phục; vợ chồng con ăn được, ngủ được, 
tỉnh táo, minh mẫn, con cháu hiếu thảo, đạo đức, 
tăng niềm tin, vui khỏe, học giỏi và thành công. 
Con xin cám ơn Cha! 
 
22- N. NGUYEN – BELLEVUE, WA. 
Con cầu xin Cha cho chồng con vào hóa trị bớt 
đau đớn, chồng con bị ung thư phổi thời kỳ cuối 
rồi Cha ơi. Xin Cha cũng chữa lành bệnh tê tay 
chân, máu nhiễm mỡ của con, cho con trai của 
con bớt chơi game, hai đứa con gái chăm ngoan 
học giỏi. Gia đình chúng con sắp thi quốc tịch rồi, 
Cha cầu bầu cho chúng con được đậu hết nhe Cha 
Con xin cảm tạ Cha. 
 
24- L. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Con xin Cha ban ơn lành cho gia đình con, các con 
của con ngoan ngoãn biết vâng lời cha mẹ, học 
hành tấn tới, xin Cha cứu chữa cho con hết bệnh. 
Hiện giờ con mang nhiều bệnh: cao máu, cao mỡ, 
tiểu đường, vẩy nến…Các bệnh trên hoành hành 
thân xác con rất lâu năm khiến con rất đau khổ. 
Lạy Cha giúp cho những lời cầu nguyện trên của 
con. 
 
25- N.B. QUAN – SAN ANTONIO, TX. 
Kính lạy Cha Diệp, vợ chồng con xa cách con trai 
duy nhất đã hơn 9 năm. Xin Cha rủ lòng thương 
phù hộ cho chúng con sớm được đoàn tụ. Muôn 
vàn cảm tạ ơn Cha và ước nguyện Cha sớm được 
tuyên Thánh.  
 

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 

XIN KHẤN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

XIN KHẤN 

28- GIA ĐÌNH HỌ LE – SACRAMENTO, CA. 
 
-H.K. LE: Con bị bệnh thận đã 15 năm nay, và đã 
được thay thận hồi tháng 9 -2009, nhưng nay con 
bị lại, và đang tiếp tục đi bác sĩ, uống thuốc cho 
đến nay. Xin Cha Diệp ban ơn cứu giúp trị bệnh 
cho con. 
-D.K. LE & T.P.T LE: Xin Cha cầu bầu cùng Đấng 
Tối cao cho gia đình con được mọi sự an lành, bớt 
khổ, con cái học hành đến nơi đến chốn và tìm 
được việc làm; cho vợ chồng con bán được nhà 
cửa, mọi việc thông suốt để trả hết nợ nần, bớt 
stress trong cuộc sống quá cực này.  
-H. LE: Xin Cha cho con kiếm được việc làm để 
trả nợ tiền tuition con mượn đi học quá nhiều, con 
ra trường đã 1 năm, đi interview nhiều lần mà vẫn 
chưa có việc làm. 
-T.K. LE: Cuộc sống gia đình con không được 
hạnh phúc đã mấy chục năm nay rồi. Con rất 
buồn và đau khổ, vì chồng con ham chơi, nhiều 
lần nói với con những lời làm con đau lòng. Về 
việc làm con cũng không may mắn. Suốt mấy 
chục năm qua con chưa bao giờ có việc làm ổn 
định. Con xin Cha cho con kiếm được việc làm ổn 
định, gần nhà, cho chồng con bớt chơi bời, gia 
đình hạnh phúc. 
 
29- C. PHAM – MACON, GA. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho gia đình ba 
mẹ con bán được căn nhà ở Việt Nam. Con xin 
cám ơn Cha. 
 
30- L. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Gia đình con xin Cha cầu cho con sớm có được 
housing, có việc làm tốt để trang trải nợ nần. Xin 
Cha ban thêm niềm tin cho con cái của con, cho 
chúng sống tốt đạo đẹp đời.  
 
31- N.T. VO – SEAL BEACH, CA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho gia đình 
con 7 người được thoát khỏi cảnh khổ của cuộc 
đời, và đạt được ước nguyện của mình; cho các 
thành viên của gia đình có việc làm nuôi sống bản 
thân, ổn định, bình an, may mắn, xin cho bản 
thân con không phải sống một cuộc sống vô dụng, 
cho đến ngày thân xác con thành tro bụi. 
 

 

 
 

 

26- L.K.V. LE – NEW YORK. 
Thưa Cha, chúng con là đoàn từ New York về đây 
để viếng thăm Cha. Con đã nghe nhiều người nói 
về Cha và những phép lạ mà Cha đã làm cho họ. 
Con biết nhiều khi con không giữ vững đức tin của 
mình vì một số lý do. Tuy nhiên, sau khi bố con 
pass New York citizen exam, Cha đã làm con tin 
rằng những điều con nghe là có sự thật. Hôm nay 
đây con xin cầu xin Cha phù hộ cho bệnh tình của 
mẹ con ngày càng tiến triển theo chiều hướng tốt. 
Xin Cha giúp cho mẹ con chiến thắng được bệnh 
ung thư và sớm khỏe lại với chúng con. Con cầu 
xin Cha phù hộ cho con xin được một công việc tốt 
để con có thể dần ổn định cuộc sống của mình. Xin 
Cha cho con lấy được bằng medical school để con 
có thể giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. 
Cuối cùng, xin Cha phù hộ cho gia đình thân yêu 
của con. Xin Cha phù hộ cho mọi người được mạnh 
khỏe và gia đình con mãi hạnh phúc. Con xin cám 
ơn Cha rất nhiều. 
 

 

 

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

   

Khi gia đình vừa đáp xuống phi trường LAX, em L.K.V. LE 
(bìa phải) đã thuê taxi cho cả nhà đến Văn phòng Cha 
Trương Bửu Diệp trên đường Euclid, thành phố Garden 
Grove để khấn nguyện. Hình chụp ngày 13 tháng Bảy 
năm 2015, trước Văn phòng Cha Diệp. Hình: TBDF. 
 
27- MARIA T.K.T. BUI – ARLINGTON, TX. 
Con xin cầu khẩn cùng Cha, nhờ Cha cầu bầu giúp 
con chống chọi được căn bệnh ung thư và sớm 
khỏe mạnh trở lại.  Con cũng xin cho S.T. Bui đang 
hút xì ke, hết nghiện ngập và bình an. Xin mọi 
người cầu nguyện cho chúng con.  
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CẢM TẠ 
 
1-H.T.T. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Con xin tạ ơn Cha đã cầu bầu giúp cho gia đình vợ 
chồng và con trai con được bình an, vợ chồng con 
vẫn có việc làm ổn định, con trai con là T.N.Nguyen 
học college rất tốt. Con xin tạ ơn Cha! 
 
2-A.H.LE – PHOENIX, AZ. 
Con xin tạ ơn Cha đã ban cho con những gì con cầu 
nguyện. Con rất mang ơn Cha. Xin cám ơn các vị 
đã sáng lập ra Hội mang tên Cha Trương Bửu Diệp. 
 
3-N.B. NGO – CATHEDRAL, CA. 
Con đã được thêm đức tin và bình an trong tâm 
hồn rồi Cha ơi, con xin cảm tạ ơn Cha đã cầu bầu 
giúp. 
 
4-H.BUU – ARLINGTON, TX. 
Con xin tạ ơn Chúa, cám ơn lời cầu bầu của Cha 
Diệp mà chúng con đã được những ơn lành sau: 
Kết quả xét nghiệm là con không bị bệnh hiểm 
nghèo; con gái con có baby; gia đình con trai làm 
ăn tốt, cuộc sống ổn định. 
 
5- A. LUU – MOORPARK, CA. 
Cha ơi, con đã cầu xin, và nay con nhận được tin 
tức của người thân rồi. Con còn được ơn chữa lành 
Cha ban, nên hết bị vọp bẻ hai chân, mỗi lần bị 
như vậy thì con đau lắm. Con hết lòng tạ ơn Cha 
Diệp. 
 
6- T.TRAN – VICTORIA, CANANA. 
Cuộc giải phẫu của con đã thành công, rất tốt đẹp. 
Con xin cảm tạ Cha Diệp đã cầu bầu cùng Chúa cho 
con. Con cũng xin cảm ơn những Thiện nguyện 
viên tại Truong Buu Diep Foundation. Nay con chỉ 
xin được một lần đến miền Nam Cali để thăm Cha. 
Xin Cha tiếp tục giúp con. 
 
7- T.T. LE – DALLAS, TX. 
Con xin cảm tạ ơn Chúa, ơn Mẹ, ơn Cha Diệp. Nhờ 
lời cầu bầu của Cha Diệp mà hôm nay con đã bớt 
mệt và thở được rồi. Tạ ơn Cha đã cứu con. 
 
8- B.L. TRAN – WEST VALLEY, UT. 
Thưa Cha, chỗ làm của con được yên bình rồi. Cha 
đã ban cho con ơn bình an. Con xin tạ ơn Cha. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CẢM TẠ 
 
8-T. NGUYEN & N.HOANG – PORTLAND, OR. 
Cha ơi, chúng con đã được gặp Cha tại Bạc Liêu 
rồi. Cha đã chỉ đường dẫn lối cho chúng con đi. Vợ 
chồng con và những người thân của con được 
nhiều ơn Cha chữa lành. Chúng con được nhiều 
ơn Cha ban lắm. Con cũng đã xin Cha cho chúng 
con một đứa cháu nội, và Cha cũng cho. Con dâu 
con đang mang thai. Xin Cha tiếp tục cầu bầu để 
được ‘mẹ tròn, con vuông’ Cha nhé! Con xin tạ ơn 
Cha. 
 
10- T.A.L.H. CAO – PINELLAS PARK, FL. 
Cha đã cầu bầu cùng Chúa để Sở Di trú chấp 
thuận hồ sơ của con trong kỳ thi Quốc tịch Mỹ với 
tình trạng sức khỏe của con, dù 3 năm qua con 
không có phương tiện đi khám bệnh. Con xin tạ 
ơn Cha! 
 
11- T. NGUYEN – TOMACO, WA. 
Con gái con đã sinh nở được mọi sự bình an trong 
tay Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha đã chuyển lời 
cầu bầu của con lên Chúa. 
 
12- R. HUYNH – SILVER SPRING, MD. 
Cha ơi, con đã khỏi bệnh ung thư cổ rồi. Con xin 
hết lòng tạ ơn Cha. 
 
13- T.T. PHAM – EL MONTE, CA. 
Con năm nay đã 72 tuổi, con cảm tạ Cha đã giúp 
con thoát khỏi bệnh tật, đau nhức, chóng mặt, 
tránh được sự mổ xẻ. Xin Cha tiếp tục cầu bầu và 
ban cho con ơn như ý. Con xin tạ ơn Cha. 
 
14- Đ. NGUYEN – LEICESTER, MA. 
Con xin cảm tạ Cha đã ban ơn chữa lành cho 
chồng con. Anh ấy đã khỏi bệnh mấy tháng nay. 
Ngoài ra gia đình con cũng nhận được nhiều ơn 
mà Cha đã cầu bầu cùng Chúa và Mẹ ban cho 
chúng con. 
 
15- H. NGUYEN – MESA, AZ. 
Gia đình chúng con cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp. 
 
16- I. LUU – EL MONTE, CA. 
Cảm ơn Cha đã giúp gia đình chúng con. 
 
 
 

 
Do có rất nhiều những lời khấn nguyện từ  các tiểu bang khác và ở ngoạ i  quốc gửi đến Văn phòng 
TBDF, trong số báo kỳ này được tăng thêm trang cho phần ‘X in khấn-Cảm tạ’ và tạm gác một kỳ 
‘Chia sẻ’. Mong độc giả thông cảm. 
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      Cha Diệp và trẻ thơ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bé Timmy Truong – Huntington Beach, CA 

Trong tháng này, bé Timmy Truong vừa tròn 17 tháng tuổi, cũng đến 
với Cha Diệp từ khi còn là thai nhi bé bỏng. Mẹ bé, cô Vy Nguyen cho 
biết khi nằm chờ ở nhà bảo sanh, cô cầm hình Cha Diệp và cầu nguyện 
để được ‘mẹ tròn, con vuông’. Timmy chào đời khỏe mạnh vào ngày 5 
tháng Hai năm 2014. Ba ngày sau, khi được xuất viện, trên đường từ 
nhà bảo sanh về, ba mẹ đã cho bé đến tạ ơn Cha Diệp. Timmy lớn lên 
ngoan ngoãn, 7 tháng tuổi đã chập chững biết đi mà không cần tập. 
Những ngày không phải đi học, bé đều được mẹ đưa đến thăm Cha.   

 

Hai bé Sofia và Kimberly - Garden Grove, CA 

Anh chị Vân – Thắng lập gia đình đã 10 năm mà 
chưa có con vì bị hư thai 4 lần. Lần thứ năm mang 
thai, bác sĩ khuyên chị nên bỏ vì baby không khỏe. 
Tình cờ đọc được những lời tạ ơn Cha Trương Bửu 
Diệp của những người được ơn Cha trên báo, anh 
chị quyết định đọc kinh cầu nguyện với Cha 9 lần. 
Đến ngày thứ 10, bệnh viên F.V gọi phone báo tin 
thai nhi bình thường. Quả thật, bé Sofia (ảnh) sinh 
ra rất khỏe mạnh. Hơn một năm sau, chị Vân lại 
mang thai và sinh bé Kimberly. Ngày bé Kimberly 
tròn 2 tháng tuổi, anh chị Vân – Thắng đã đưa hai 
bé đến thăm và tạ ơn Cha Diệp. 

 

Bé Sofia (trái) và bé Kimberly. 
Hình chụp ngày 12 tháng 7 năm2015 

Bé Eqian Ton – Newport Beach, CA 

Từ ngày nằm trong bụng mẹ, bé Eqian đã được đến thăm 
Cha Diệp. Từ lúc được 5 tuần tuổi cho đến nay đã được 
16 tháng tuổi, Eqian đều được mẹ đưa đến thăm Cha mỗi 
tuần ít nhất là 2 lần, dù nhà của bé cách Văn phòng Cha 
hơn nửa tiếng lái xe. Bé Eqian rất ngoan, và vì đến văn 
phòng Cha thường xuyên nên bé quen và vui vẻ chơi với 
các Thiện nguyện viên trực, chờ mẹ đọc kinh, cầu 
nguyện. Nhiều lúc bé cũng được vào Phòng cầu nguyện 
và rất thích thú khi nhận được ‘lộc của Cha’ là những chai 
nước nhỏ, hoặc trái cây. 

 

Bé Eqian. Hình chụp ngày 21 tháng 7 năm 2015 

Bé Timmy Truong. Hình chụp ngày 21 tháng 7 năm 2015 
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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 qua internet. 
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. 

 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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14231 Euclid St., Suite # E 103 -105,  
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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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