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ƠN LÀNH: Ông Nguyễn Văn Phúc – Riverside, CA: 

Sự Hồi Phục Kỳ Diệu! 
 
 

   

Trong Buổi cầu nguyện tháng Tám (ngày 6 tháng 8, 2015), Trương Bửu Diệp 

Foundation (TBDF) đã tổ chức kỷ niệm 4 năm thành lập. Bốn năm, một chặng 
đường còn ngắn ngủi, nhưng những con số thống kê đã cho thấy những điều 

thật lạ lùng...  
 
 

Mừng 4 năm thành lập TBDF (8/16/2011 – 8/16/2015) 

Ơn Cha Hiện Rõ Qua Những Con Số  
 
 

 

Cha Linh Hướng và Ban điều hành cắt bánh 
Sinh nhật mừng TBDF tròn 4 tuổi.  Hình: 
Trương Khoa-TBDF 

Con số đầu tiên thể hiện rất rõ sự linh 
thiêng của Cha, đó là số khách viếng 

thăm Cha Diệp. Năm đầu tiên mở cửa 
(2012) chỉ có hơn 2 ngàn khách, đến 

năm thứ tư (2015), Nhà thăm viếng 
Cha Diệp đã đón tiếp gần 60 ngàn 

khách, tăng gấp 30 lần! 

 
Chỉ có thể giải thích con số kỳ diệu 

này: lời cầu bầu của Cha quá linh 
thiêng nên đã thu hút rất nhiều người 

đến xin ơn và được ơn.  
 

(Xem tiếp trang 2) 

 
Anne Nguyễn 

 

 

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

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                    Số 16 –  August  15, 2015 

Kính Biếu 

BẢN TIN Số 16  

 

Ông Phúc Nguyễn và vợ. Hình chụp tại TBDF Studio 

Tôi năm nay 86 tuổi. Vào tháng 11-2011, khi tôi 83 
tuổi thì bị té bất tỉnh nhân sự. Sau cuộc phẫu thuật 

trên đầu, tôi vẫn mê man và nằm liệt trên giường 

suốt ba năm liền. 
 

Trong ba năm đó, tôi nghe vợ con tôi kể lại rằng gia đình 
đã nhiều lần khấn xin Chúa và Đức Mẹ cho tôi được hồi 

tỉnh, bằng không nếu Chúa cất tôi về thì gia đình chúng tôi 

xin vâng theo ý Chúa. Đúng ba năm sau, tháng 10-2014, tôi 
tỉnh lại. 

Tuy đã có nhận biết, nhưng tôi vẫn không ngồi lên được. 
Mỗi lần muốn ngồi lên, vợ và các con tôi phải vực dậy, thoa 

bóp tay chân cho tỉnh dần lên. Từ ngày tỉnh lại, vợ con tôi 
cho tôi đi lễ ngày Chủ nhật. Cả cộng đoàn ai cũng biết tôi bị 

hôn mê và liệt mấy năm trời. Gặp tôi đi lễ được, ai cũng 

mừng.          
(Xem tiếp trang 3) 

Trâm Bùi 
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Ơn Cha Hiện Rõ Qua Những Con Số  
 (Tiếp trang 1) 
 

Con số thứ hai: số người trẻ (dưới 35 tuổi) đến 

thăm Cha ngày một nhiều. Thống kê cho thấy trong 

thời gian gần đây, cứ 100 người đến thăm Cha thì có 

17 người dưới 35 tuổi, so với năm trước chỉ có 9/100. 

Nhưng tại sao số người trẻ được ơn Cha lại lên đến 

23%. Có phải chăng Cha muốn khuyến khích người 

trẻ đến với mình?  

Con số thứ ba: mặc dù Hội có phát Tivi 2 tuần một 

lần, có radio, có web site, có báo chí, nhưng 70 phần 

trăm số người biết và đến Nhà thăm viếng Cha Diệp 

lại do gia đình hoặc bạn bè giới thiệu. Có thể vì 

những người đến cầu nguyện và được ơn Cha, nên về 

nhà kể lại cho người thân, bạn bè?   

Con số thứ tư là con số không hề thay đổi trong 

suốt 4 năm qua. Khi so sánh số lời cảm tạ với lời xin 

khấn ghi trong Sổ tại Nhà Thăm Viếng Cha, thì cứ 4 

người xin khấn (XK) thì có 1 người được ơn (CT). Xin 

xem bảng so sánh sau đây: 

 

Con số thứ năm: Một điều thú vị cho anh chị em 

Thiện Nguyện khi làm thống kê về Sổ Xin Khấn và Sổ 

Cảm Tạ. Đó là những người đến cầu nguyện cho 

người khác (cha mẹ xin cho con, vợ xin cho chồng, 

người thân, bạn bè…) cao hơn số người đến cầu cho 

bản thân mình, với tỷ lệ là 57% trên 43%. Có phải vì 

vậy mà Cha Diệp đã ưu ái cho những ai biết quan 

tâm đến người khác, khi 59% ơn lành được dành cho 

người cầu thay, so với 41% người xin cho bản thân 

mình. (xem bảng so sánh bên cạnh) 

 

 
 
Con số thứ sáu: Một bằng chứng cụ thể nữa về sự 

linh thiêng của Cha: Năm đầu tiên khi thành lập Hội, 

Ban điều hành (sponsors) phải bỏ ra toàn bộ chi phí 

để xây dựng và duy trì Nhà thăm viếng Cha Diệp, 

nhưng đến năm thứ tư, phần tự nguyện đóng góp 

của khách đến thăm Cha (donors) đã đủ để trang trải 

mọi chi phí hoạt động (break-even). (Xem biểu đồ 

dưới đây) 

 

Noi gương Cha Trương Bửu Diệp trong việc phục vụ 

tha nhân, nhân dịp kỷ niệm 4 năm thành lập TBDF 

hân hạnh giới thiệu Chương trình ‘Nghĩa tử, Nghĩa 

tận’ (NTNT). Chương trình NTNT hoàn toàn miễn phí 

cho những người không có thân nhân, hoặc không có 

khả năng lo phần hậu sự cho mình khi qua đời.  

Bên cạnh đó, Chương trình NTNT còn có phần dành 

cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc 

tộc, có thể gửi đặt hình (vĩnh viễn) người thân quá cố 

ngay tại Nhà thăm viếng TBDF để Hội tổ chức cầu 

nguyện hàng ngày, hàng tháng và tưởng niệm ngày 

qua đời (ngày giỗ) trong 3 năm liên tiếp.  

Chương trình NTNT được đưa ra để tạ ơn Cha Trương 
Bửu Diệp nên hoàn toàn miễn phí.  

 

Quý khách quan tâm đến chương trình, xin gọi về văn 
phòng Hội để biết thêm chi tiết. 
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Sự Hồi Phục Kỳ Diệu! 
 (Tiếp trang 1) 

 
Ở nhà, tôi thường ngồi trên xe lăn xem tivi. Một hôm 
trên màn hình tôi thấy có hình Cha Trương Bửu Diệp, 

và nhiều người đến khấn Cha cho được ơn như ý. Tôi 
nhủ thầm: “Cha ơi, con biết Cha linh thiêng lắm, con 

muốn đến thăm Cha, nhưng mấy đứa con nó bảo 

Văn phòng Cha ở xa lắm, ai mà đưa đi đón về, bế lên 
ẵm xuống được!” Tôi chẳng biết Văn phòng Cha ở 

đâu, nên nghe vậy thì buồn trong bụng. 
 

Bỗng một ngày nọ, có cô hàng xóm đến Văn phòng 

Cha Diệp về, đưa cho con gái mang về tặng cho tôi 
một tấm hình của Cha và hai chai nước, nhờ thế mà 

tôi mới biết địa chỉ Văn phòng Cha tại Trương Bửu 
Diệp Foundation trên đường Euclid, thành phố 

Garden Grove. Hàng ngày tôi nhìn vào hình Cha mà 

khấn nguyện, xin Cha giúp cho tôi có thể đi đứng 
được bình thường. Thật ra con của tôi cũng siêng 

năng tập cho tôi đi ở phòng khách 3 lần mỗi ngày, 
nhưng mà tôi mệt lắm, đi không nổi. 

 
Thấy tôi tha thiết muốn đến thăm Cha Diệp, ngày 12 

tháng Một, năm 2015, các con sắp xếp để đưa tôi 

đến Nhà thăm viếng Cha Diệp. Hôm đó, tôi khấn Cha 
cho tôi đứng lên đi đứng bình thường, không phải 

ngồi xe lăn nữa. Sau đó, ngày 23 tháng Một, con tôi 
lại đưa tôi đến Văn phòng Cha lần nữa. Khi ấy tôi vẫn 

còn phải ngồi xe lăn chứ chưa đi đứng gì được.  

 
Sáng Chủ nhật, ngày 7 tháng Hai, gia đình đưa tôi đi 

lễ. Về đến nhà vợ tôi đẩy tôi vào phòng ngủ. Tôi ngồi 
trên xe, đọc kinh, và nhấp chút nước mà tôi đem về 

từ Văn phòng Cha. Khoảng 12 giờ trưa, tôi bỗng thấy 
trong người thoải mái, tôi nói thầm với Cha: “Cha ơi, 

Cha xin Chúa cho con đứng thử lên xem có được hay 

không.” Một lúc sau, tôi cảm giác như có ai đó giúp 
tôi đứng lên, rồi chân tôi bước đi một cách nhẹ 

nhàng. Thật là một phép lạ, mà chẳng ai khách chính 
Cha Diệp đã ban cho tôi. 

 

Kể từ đó đến nay, tôi bỏ luôn chiếc xe lăn. Để phòng 
hờ, khi ra ngoài tôi mới dùng walker, chứ trong nhà 

tôi đi đứng như người bình thường. 
 

Tháng 7-2015 tôi đã trở lại Văn phòng Cha Diệp. Hai 

lần trước là để xin ơn, lần thứ ba này là để tạ ơn Cha 

đã ban cho tôi ơn chữa lành.                  

Ngọc Trần 

 

Ơn lành từ Boston 

“Cha dẫn đường, chỉ lối cho tôi” 

Tôi là T.L.L. Vu, ở Boston, Massachusetts. Tôi 

có vài lời chia sẻ với quý Hội Trương Bửu Diệp 
Foundation. 

 

Cách đây hơn 7 năm, tôi có một ơn rất trọng đại mà 
Cha Diệp đã ban cho gia đình tôi. Công việc làm ăn 

của chúng tôi là mua bán nhà cửa. Do kinh tế sa sút, 
ít việc làm, nên nhà cửa không bán được. Gia đình tôi 

mất 2 cái nhà, việc làm không có, tôi vay mượn anh 

em rất nhiều mà cũng không qua được. Chúng tôi chỉ 
còn lại một căn nhà để ở, làm mướn thì không đủ trả 

bill. Tình trạng này kéo dài, có thể căn nhà chúng tôi 
đang ở cũng mất luôn.  

 
Một hôm, tôi gặp người chị họ, tôi có tâm sự với chị 

hoàn cảnh khó khăn của mình. Chị khuyên tôi hãy 

cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Lúc đó tôi 
không có hình của Cha Diệp, cũng chẳng có kinh để 

đọc, nên không biết phải cầu nguyện thế nào cả. 
Nhưng chị tôi nói cứ lòng thật mà cầu xin, thế nào 

Cha cũng ban cho. Khi đó chồng tôi lại bàn với tôi bỏ 

công việc ấy đi, vì rất khó có thể làm lại như trước. 
Thấy chồng tôi nói vậy, tôi lo buồn lắm vì bỏ công 

việc thì căn nhà còn lại mất luôn, con cái ở đâu? Rồi 
làm sao trả bill mỗi tháng?  

 
Tôi bắt đầu cầu xin với Cha Diệp, dù chưa có hình và 

kinh cầu nguyện. Tôi nói: “Lạy Chúa, lạy Cha Diệp là 

bậc Thánh ở cạnh Chúa cứu thế đầy quyền năng, nay 
con khẩn cầu xin Cha giúp cho công việc của chồng 

con được suôn sẻ, vượt qua được mọi khó khăn cấp 
bách hiện nay. Nếu bây giờ chồng con không làm 

được việc nữa, thì gia đình con sẽ mất nhà Cha ơi. 

Mất nhà, con cái con sẽ nheo nhóc, khốn khổ lắm. 
Xin Cha thương giúp dẫn đường chỉ lối cho chồng 

con.” 
 

Mới cầu nguyện với Cha Diệp thì ngay đêm sau, trong 

giấc mơ của tôi thấy một ông Cha đạo. Cha nói hãy 
bảo chồng tôi làm lại công việc của mình, đừng bỏ. 

Tôi vừa mừng vừa sợ, cứ kêu “Cha ơi, Cha cứu giúp 
con đi Cha, không thì con chết chắc, Cha ơi…” Cha 

xoa đầu tôi, nói cứ làm như lời Cha dặn thì sẽ được 
bình an. Cũng ngay trong giấc mơ hôm ấy, tôi gặp 

một thanh niên cao ráo, đẹp trai, chừng 30 tuổi đang 

làm công việc mà chồng tôi làm. Chồng tôi bỏ, thì 
anh ta lại lấy lại việc đó mà làm.                         

      (Xem tiếp trang 7) 
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XIN KHẤN 

1-A. LOAN – DALLAS, TX. 
Con xin Cha nhân từ, cầu bầu cùng Chúa và Mẹ 

Maria cho gia đình con được bình an, mạnh khỏe; 

cho con khỏi đau đầu gối; cho cháu nội, cháu 
ngoại được bình an, cho cháu E. mau biết nói, có 

trí thông minh, khôn ngoan. Con xin tạ ơn Cha. 
 

2-R. ONG – KATY, TX. 
Con cầu xin Cha cho con gái con là M. và C. trở lại 

với Chúa, xin Cha ban ơn cho các con của con có 

cuộc sống tốt lành. Con cũng xin cho M.Ong có 
việc làm tốt cho một tương lai tươi sáng. Con hết 

lòng cảm ơn Cha Trương Bửu Diệp. 
 

3-N. NGUYEN – OHIO. 

Con xin khấn Cha giúp cho chồng con được bình 
tâm, sáng suốt, biết thương yêu gia đình, vợ con. 

Con xin tạ ơn Cha. 
 

4-A.N.BUI – ROSEMEAD, CA. 
Chị con hiện sống bên Úc đang mắc bệnh ung thư, 

xin Cha ban cho chị con ơn chữa lành. Xin Cha cho 

con cái con biết vâng lời, siêng năng đi lễ, D.N trở 
lại đạo để lãnh nhận bí tích thêm sức, và cuối 

cùng xin Cha ban cho gia đình chúng con ơn bình 
an. 

 

5-K.A. LE –PANAMA, FL. 
Thưa Cha, chồng con đang bị ung thư, anh đang 

vô thuốc. Xin Cha giúp cho anh được gặp thầy, 
gặp thuốc mà được ơn chữa lành để mau bình 

phục, trở lại cuộc sống bình thường. Con xin cám 

ơn Cha. 
 

6-D. HUYNH – SPRING, TX. 
Lạy Cha, con cầu xin Cha Trương Bửu Diệp giúp 

cho các con và cháu nội, ngoại, dâu, rể sớm trở lại 
với Chúa, và khấn xin Cha giúp cho con trai lớn 

sớm tìm được công ăn việc làm để lo cho gia đình, 

vượt qua khó khăn. Chồng con đang bị bệnh tiểu 
đường, gan, thận, cao máu mỡ,…Xin Cha ban cho 

chồng con ơn chữa lành. Cuối cùng, xin Cha ban 
ơn lành cho đứa cháu gái mới có thai lần đầu 

được ‘mẹ tròn, con vuông’. Con xin cảm tạ ơn 

Cha.  

XIN KHẤN 

7-L. TRAN – BROKEN ARROW, OK. 

CẦU XIN Cha cho con mở được tiệm suông sẻ, và 

cho giấy tờ thuận lợi, cho chồng con hết bệnh tật, 
con cái biết nghe lời, trở lại đạo, cho anh chị em 

hòa thuận, nhiều sức khỏe. Con hết lòng cảm tạ 
ơn Cha. 

 

9-T. NGUYEN – AUSTRALIA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho gia đình con được 

bình an, con cái con khỏe mạnh, giấy tờ di trú của 
gia đình con được suông sẻ, con cái biết kính mến 

Chúa mỗi ngày nhiều hơn. Mọi sự con xin trông 
cậy vào bàn tay quan phòng của Chúa và sự 

thương sót cầu bầu của Cha Diệp.  

 
10-L. HUYNH – GILBERT, AZ. 

Kính lạy Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu cùng Chúa 
cho gia đình con được mạnh khỏe, gia đình hạnh 

phúc. Xin cho bào thai trong bụng con được khỏe 

mạnh (con đã sảy thai 2 lần), được sinh ra ‘mẹ 
tròn, con vuông’. Con tạ ơn Cha. 

 
11-L.T. LE – FALL CHURCH, VA. 

Con xin Cha Trương Bửu Diệp ban cho con ơn 
chữa lành. Xin cho con lành bệnh viêm gan C, 

bệnh thần kinh tọa rất nặng. Con bị giãn tĩnh 

mạch, thoát vị đĩa đệm, uống thuốc không thuyên 
giảm. Xin Cha cứu giúp con. Con hết lòng tạ ơn 

Cha. 
 

12-J.NGUYEN – GUTTENBERG, NJ. 

Con cầu xin Cha ban cho chúng con ơn chữa lành, 
cho con gái con hết bịnh thoát điã đệm cánh tay 

và lưng; cho thân xác con hết đau nhức, cho ba 
con được mạnh khỏe, cho tiệm của con buôn may 

bán đắt, cho con nhận được tin tức của anh E., 

cho cuộc sống gia đình con được bình an. Con 
luôn tin tưởng vào lời cầu bầu của Cha. 

 
13-M.NGUYEN – ALBUQUERQUE, NM. 

Thưa Cha, hôm nay con đến đây với tất cả tâm 
nguyện, xin Cha chữa lành cho anh con là N.D.P, 

vì anh đang phải đương đầu với những cơn đau 

đớn khủng khiếp. Con cũng xin Cha ban cho gia 
đình chúng con ơn lành, được gặp mọi sự tốt đẹp 

khi dọn qua vùng đất mới Oregon. 
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XIN KHẤN 
 

14-KHA VÀ TRANG – BOUND BROOK, NJ. 
Vợ chồng con xin cầu cùng Cha Diệp cho cha đỡ 

đầu của con là N.T.B, và người bạn là N.T.D. vượt 

qua được căn bệnh ung thư phổi. Chúng con tha 
thiết xin Cha. 

 
15-M.P.LU – WICHITA, KS. 

Thưa Cha, chúng con xin Cha ba điều: Con con gái 
của con năm nay 21 tuổi trở lại trường học tiếp năm 

thứ ba đại học ngành Y; cho chồng con trở về cùng 

Chúa và gia đình, bớt đam mê cờ bạc, kiếm được 
việc làm tốt hơn. Điều cuối cùng, con có một 

building cho thuê nay muốn bán đi vì không có đủ 
khả năng để giữ lại và chăm sóc, xin Cha ban cho 

con ơn như ý.  

 
16-T.A.NGUYEN – RICHMOND BC, CANADA. 

Xin Cha cầu bầu cho công việc làm của con ổn định 
và lâu dài; xin cầu cho chồng con sớm có việc làm 

trở lại, và không bị bệnh tim, xin cho mọi người 
trong đại gia đình con được bình an, mạnh khỏe. 

 

17-H.NGUYEN & D.DO – OSWEGO, IL. 
Lạy Chúa, lạy Cha Diệp, chúng con cầu xin Cha 

thương xót cho chúng con và ban cho chúng con là 
M.Do và D. Do được trở lại bình thường, biết nói, và 

hiểu biết. Chúng con cầu xin Cha ban xuống cho hai 

con của chúng con được bình an. Xin Cha nhậm lời 
cầu xin của chúng con. 

 
18-S.M.DUONG – CHARLOTTE, NC. 

Con lạy Cha, xin Cha cứu chữa cho đứa cháu của 

chúng con, cho cháu mau khỏi bệnh. Thỉnh thoảng 
cháu bị động kinh, sau đó thì rất mệt mỏi. Con tuổi 

già không đi đâu được, mong Hội TBDF chuyển lời 
cầu xin đến Cha. Xin đa tạ. 

 
19-T.KHUU – BILOXI, MS. 

Thưa Cha, kính xin Cha thương cầu bầu cùng Chúa 

cho con của con là K. ra tòa vào ngày 29 tháng Tám 
được bình an, mau trở về với con. Con cũng xin Cha 

cho con của con tìm lại được giấy tờ. Xin Cha cứu 
giúp người mẹ đáng thương này. 

 

20-C. PHAM – CEDAR RAPIDS, IA. 
Con có tiệm nails đang muốn bán, nay con xin Cha 

cho con bán được nhanh chóng. Con xin cảm tạ ơn 
Cha. 

 

 

XIN KHẤN 
 

21-P.HUYNH – L. DUONG - SEMINOLE, FL. 
Xin Cha soi sáng cho con thi đậu hết các lớp, vượt 

qua mọi khó khăn vất vả.  Xin Cha phù hộ cho ba 
má con được nhiều sức khỏe. 

 

22-T.Q.PHAM – RANCHO PALOS VERDES, CA. 
Con cầu xin cho con lớn của con là S.Pham. Cả 

tháng nay cháu không ăn uống được bình thường, 
thân thể sa sút, gầy còm. Cháu mắc bệnh tâm 

thần. Xin Cha cầu bầu lên Chúa chữa khỏi bệnh 
cho con con. 

  

23-J. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ cho 

con mổ mắt được bình phục sớm; xin cho người Mễ 
thiếu nợ con trả tiền sớm cho con. Xin Cha ban cho 

chúng con mọi sự bình an. Con xin cám ơn Cha.  

  
24-T.K.DINH – FISHERS, IN. 

Con cầu xin Cha ban cho N.T.T. mau sớm có việc 
làm ổn định, cho N.D.K có phương hướng học hành 

và làm việc tốt hơn, xin cho N.T.A. được ngoan 
ngoãn, siêng năng học hành. Con xin tạ ơn Cha. 

 

25-L.T.NGUYEN – FLORIDA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao chữa lành 

bệnh cho con. Con hay bị đau đầu lắm Cha ơi. Xin 
Cha ban phước lành cho mẹ con chúng con được 

bình an. 

 
26-T.T. LE – DALLAS, TX. 

Kính lạy Cha, con bị bệnh tiểu đường rất nặng, mỗi 
ngày con phải chịu đâm chích 4 lần, đau đớn lắm 

Cha ơi. Con xin Cha thương cứu vớt cuộc đời còn 

lại này của con, để con đi đứng được dễ dàng. Con 
xin Cha thương xót cứu con. 

 
27-H.K.LE – SACRAMENTO, CA. 
Kính xin Cha giúp cho con hết bệnh thận. Con bị 

bệnh đã 15 năm, đã được thay thận, nhưng bệnh 
nay tái phát. Con sắp phải đi lọc máu nữa rồi Cha 

ơi. Xin Cha giúp cứu, chữa lành bệnh cho con. 

 
28-K.C.TRAN – PHOENIX, AZ. 
Xin Cha con giải quyết và bán được nhà ở Việt 

Nam; xin Cha chữa bệnh đổ mồ hôi tay, chân cho 
con, xin cho con gái con bán được tiệm bánh hỏi. 
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gửi về TBDF 



6 
 

Page 6 of 12 

 

 

CẢM TẠ 
 

1. T.TRAN – MASSILLON, OH. 
Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa và Mẹ 

Maria cho con của con không phải ra tòa, còn con thì 
nhận được nhiều ơn lành nơi Cha. Con đã nhận được 

báo, sách, nước mà TBDF đã gửi cho con. Mỗi khi 

con bị bệnh mà uống nước của Hội gửi, là con thấy 
khỏe. Chị của con bị ung thư thời kỳ 4, uống nước 

đã được làm phép mà Hội gửi qua, thì nay chị cũng 
đã khỏe, bớt đau đớn. Chúng con xin tạ ơn Cha. 

 
2. X.NGUYEN – OXNARD, CA. 

Con xin tạ ơn Cha đã ban ơn và cầu bầu cùng Thánh 

Gia, ban ơn chữa lành bệnh cho Cậu của con tên là 
L.T.B.  

 
3. T.M.T. TA – FORT SMITH, AR. 

Chúng con xin tri ân Cha Trương Bửu Diệp đã cầu 

bầu cùng Chúa và Mẹ Maria ban cho chúng con ơn 
như ý. Xin đa tạ Cha và cảm ơn TBDF. 

 
4. P. NGUYEN – RIVERSIDE, CA. 

Cảm tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp. Nhờ lời cầu bầu 
của Cha, Chúa và Đức Mẹ đã nhậm lời con, ban cho 

con ơn như ý. Con xin tôn vinh Cha là Thánh hay 

làm phép lạ như Thánh Vicent. 
 

5. D. TRAN & T. TRUONG - CHESTERFIELD, VA. 
Con kính xin cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp đã ban ơn 

lành cho gia đình con được mọi sự bình an. 

 
6. T.T.VU – FAIRFAX STATION, VA. 

Qua lời cầu bầu của Cha lên Chúa, cho con gái con bị 
cancer ngực, nay đã được mạnh khỏe; gia đình con 

cháu và vợ chồng con được mọi sự bình yên, khỏe 

mạnh. Chúng con xin cám ơn Cha nhiều lắm. 
 

7. N.T. HO – AUSTRALIA. 
Thưa Cha, tháng 10 năm ngoái con sang Mỹ thăm 

mẹ của con. Trước đó, đã từ lâu con bị đau đầu gối 
chân phải, quỳ và ngồi làm việc lâu không được. Em 

con dẫn con đến đền thờ Cha, con cầu nguyện và 

đặt tay lên tượng Cha, rồi thoa lên chân con. Lạ 
thay, chỉ vài ngày sau là đầu gối chân con hết đau, 

cho đến bây giờ. Khi đó, con có đem DVD, và sách 
100 Ơn Cha về tặng cho bàn con, bạn bè ở Úc. Ai 

cũng tin Cha lắm. Con xin ghi nhớ ơn Cha suốt đời. 

Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đang làm 
việc tại TBDF. 

 

CẢM TẠ 
 

8. P.Q.VU- RANCHO CORDOVA, CA. 
Con xin thành tâm ngợi khen, cảm tạ Cha Trương 

Bửu Diệp đã cho gia đình con được ơn như ý. Con 

kính bái. 
 

9. N. NGUYEN – BATON ROUGE, LA. 
Con xin cảm tạ Chúa và Mẹ Maria. Cảm ơn Cha 

Diệp và Hội TBDF tiếp tục cầu nguyện cho gia đình 

con và con trai của con là T., cho gia đình con 
sống hợp nhất. Riêng con đã bớt đau nhức 90%, 

con rể của con đã có việc làm gần nhà không phải 
đi làm ở tiểu bang khác. 

 
10. C.NGUYEN – SAM DIEGO, CA. 

Con xin cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con luôn 

được bình an, tai qua nạn khỏi, vợ chồng C.& L.Ly 
thuận hòa. Kính lạy Cha. 

 
11. T. HUYNH – NEW YORK, NY. 

Thưa Cha, con và gia đình con cảm tạ ơn phước 

Cha đã ban đến cho gia đình con. Chúng con nhận 
được rất nhiều ơn Cha.  

 
12. R. ONG – KATY, TX. 

Con xin cám ơn Cha đã ban cho con ơn chữa lành. 
Nhờ lời cầu bầu của Cha, bệnh đau bao tử của con 

bây giờ đỡ nhiều lắm. Con xin Cha tiếp tục cầu 

nguyện cho gia đình chúng con. 
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trai chụp hình bên Cây Ân Phúc trong Nhà Thăm 

Viếng Cha. Hình: TBDF 
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Một hôm, tôi đến nhà người dì họ. Trên bàn thờ 

của nhà dì có hai tấm hình, mà dì nói đó là Cha 

Diệp. Trời ơi, lần đầu tiên tôi biết dung nhan Cha 
Diệp, mà gương mặt người trong hình đó rất giống 

người thanh niên tôi gặp trong giấc mơ. Tôi đã 
được dì tặng một trong hai tấm hình Cha Diệp mà 

dì có.  

 
Cha Diệp còn ban cho tôi một ơn như ý nữa. Lần 

này tôi cũng cầu thay cho gia đình đứa con trai. Nó 
lấy vợ ngoại đạo, nhưng vợ nó có làm lễ rửa tội và 

theo đạo. Lúc mới cưới chúng nó còn siêng năng đi 
lễ, sau này vợ chồng lục đục, sáng nắng chiều mưa, 

tôi sợ chúng ly dị, nên cầu nguyện với Cha Diệp. 

Chỉ sau bảy ngày khấn nguyện, Cha đã biến đổi 
được chúng nó rồi. Vợ chồng nó bây giờ rất hạnh 

phúc, biết bảo ban nhau mà chí thú làm ăn. Tôi 
không biết diễn tả như thế nào về niềm sung sướng 

khi được ơn Cha ban, chỉ biết viết lại câu chuyện 

của mình gửi về Văn phòng Cha Diệp. 
 

Quý thân nhân, bạn hữu thân mến, đọc được câu 
chuyện của tôi, nếu có bệnh tật, hay trắc trở điều 

gì thì hãy thành tâm cầu nguyện với Cha Diệp. Hãy 
tin là Cha luôn giang tay cứu giúp mọi người. 

 

T.L.L.Vu - Boston 
 

“Cha dẫn đường chỉ lối cho tôi” 
(Tiếp Trang 3) 

 
Sáng hôm sau, tôi nói với chồng tôi là cứ tiếp 

tục công việc như người thanh niên ấy vì đó 
chính là người mà Cha Diệp cử đến hướng dẫn. 

Chồng tôi nghe lời tôi, tiếp tục công việc. Chỉ ba 

ngày sau, công việc của anh tiến triển tốt đẹp. 
Một tháng sau, công việc của chồng tôi hoàn 

thành, tôi có tiền trả các bill. Sau cơn mưa trời 
lại sáng. Gia đình tôi nhờ cầu nguyện với Cha 

Diệp mà vượt qua được cơn bỉ cực. 

 
Tôi cảm tạ Cha và tiếp tục cầu nguyện với Cha, 

xin Cha cho tôi thấy được dung nhan của Ngài, 
vì tôi chưa có được tấm hình nào của Cha cả. 

Cầu được ước thấy. Một hôm trong giấc mơ tôi 
gặp lại người thanh niên cao ráo của giấc mơ 

trước, tôi liền cúi đầu quỳ xuống nói lời ‘tạ ơn 

Cha’. 
Khi ngẩng mặt lên, ồ, người thanh niên ấy bây 

giờ đang mặc một bộ áo lễ màu vàng trắng có 
óng ánh kim cương sáng láng như một vị Thánh. 

Rồi tôi thức giấc. Kể từ đó, bất kể làm chuyện gì 

gia đình tôi cũng cầu nguyện với Cha, nhờ Cha 
soi đường chỉ lối. Và lần nào cũng vậy, mọi 

chuyện tôi cầu xin Cha đều được suôn sẻ.  
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Đôi khi trên đường đời miết mải, ta quên bẫng đi mất một thứ quan trọng hơn hết thảy mọi 
thứ, đó là gia đình. Dưới đây là 3 câu chuyện có thể khiến trân trọng hơn gia đình của mình. 

 

Câu chuyện thứ nhất: Hãy Làm Điều Gì Đó Trước Khi Quá Muộn Màng 
 

Một người đàn ông dừng lại ở cửa tiệm bán hoa để đặt hoa tặng mẹ của mình. Mẹ của ông ở xa cách đây 
hơn 200 dặm và ông sẽ nhờ cửa tiệm giao hoa đến tận tay cho bà. Khi ông bước ra khỏi xe, ông đột nhiên 

chú ý đến một cô gái trẻ đang khóc thút thít bên lề đường. Ông hỏi cô gái có sao không, cô trả lời, “Cháu 
muốn mua hoa hồng tặng mẹ. Nhưng cháu chỉ có 75 cent, mà hoa hồng thì đến 2 đô la. 

Người đàn ông mỉm cười và nói, “Đi với chú. Chú sẽ mua cho cháu một bông hồng.” Ông mua cho cô bé 

hoa hồng như đã hứa và đặt hoa giao đến tận nhà mẹ mình. Khi họ rời khỏi, ông ngỏ ý chở cô bé về nhà. 
Cô bé đồng ý để ông chở đến chỗ mẹ của mình. Cô chỉ cho ông đến một nơi vắng vẻ, phải đến khi dừng xe 

lại người đàn ông mới nhận ra đó là một nghĩa trang. Và cô gái đã đặt bông hoa ấy lên một ngôi mộ sạch 
sẽ. 

Người đàn ông trở về cửa tiệm hoa, hủy gói giao hoa và ông ta đã mua hẳn một bó hoa to, lái xe đến 

thẳng nhà của mẹ mình, ngôi nhà cách nơi đấy hơn hai trăm dặm đường đi nhưng cuộc gặp gỡ cô gái đã 
cho ông hiểu rằng, nếu hôm nay ông không đến, có khi ngày mai ông sẽ chẳng còn cơ hội để đến nữa. 

 
Cuộc đời rất ngắn ngủi bạn ạ. Hãy dành nhiều thời gian để yêu thương và quan tâm đến những người mà 

bạn quý mến. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc với họ trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Không 
có thứ gì trên đời quan trọng hơn gia đình cả, bạn nhé! 

(Theo: Quà tặng Cuộc sống)                                (Kỳ sau: Câu chuyện thứ hai: Chỉ năm phút nữa thôi) 
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Ryaney Do (29 tuổi) – San Diego, CA. 
 

“Tôi biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt Nam. Trong các Thánh lễ ở nhà thờ 
nhiều người nhắc đến Cha. Trước khi sang Mỹ định cư tôi đã xuống mộ 
Cha Diệp ở Tắc Sậy. Qua Mỹ, tôi không biết Trương Bửu Diệp 
Foundation cho đến khi có người bạn ở San Diego, cầu nguyện, được 
ơn Cha và kể cho tôi nghe. Cũng qua người bạn ấy, tôi biết địa chỉ của 
TBDF và hôm nay, lần đầu tiên tôi đến để cầu nguyện với Cha. Cuộc 
sống hiện tại của tôi đang gặp một số bế tắc, tôi đến xin Cha giúp chỉ 
lối đưa đường để tôi có một tương lai tốt đẹp. Tuy còn rất nhiều mối lo 
lắng, nhưng bước vào phòng, ngắm nhìn Cha, tự dưng lòng tôi thấy 
bình an, và tin rằng Cha sẽ giúp tôi có công ăn việc làm tốt và một mái 
ấm gia đình. Khi được ơn Cha, chắc chắn tôi sẽ trở lại để làn nhân 
chứng cho Cha.” 
 

 

Olivia Nguyen (26 tuổi) và Thắng Nguyễn (27 
tuổi) – San Diego, CA 
 
“Ba mẹ tôi nói với chúng tôi rằng Cha Diệp rất linh thiêng. Sang Mỹ, 
tôi lại được Chú cho tấm hình Cha Diệp và khuyên hãy cầu nguyện 
với Cha. Trước khi vợ chồng tôi đi thi quốc tịch, chúng tôi đã thành 
tâm khấn nguyện với Cha. Dù chúng tôi có chuẩn bị kỹ, nhưng tinh 
thần rất quan trọng. Nhờ Cha giúp sức, khi vào phòng thi, với tinh 
thần minh mẫn, chúng tôi đã trả lời rất tốt các câu hỏi và kết quả 
hiện nay chúng tôi đã là công dân Mỹ. Chúng tôi đã search trên 
Google maps để biết Văn phòng Cha trên đường Euclid, thành phố 
Garden Grove. Hôm nay chúng tôi đến Văn phòng Cha để tạ ơn 
Cha đã giúp sức, ban cho chúng tôi ơn như ý. Nắm bàn tay Cha, 
chúng tôi cảm thấy rất vui, và cảm giác như Cha đang truyền cho 
mình nguồn sinh lực mạnh mẽ, và cảm thấy rất bình yên trong tâm 
hồn.” 
 

Lưu Đức Trí (31 tuổi) và Dương Thúy Uyên 
(27 tuổi) – Garden Grove, CA 
 

“Năm năm trước đây, chúng tôi còn chưa biết Cha Diệp là ai, 
nên mỗi khi cầu nguyện, chỉ xin với Chúa, Đức Mẹ. Mới đây, 
qua người cậu là MC Minh Quân từ Việt Nam sang chơi, kể 
nhiều về Cha Diệp và những ơn lành mà cậu nhận được từ 
Cha. Cũng qua cậu giới thiệu, chúng tôi mới biết Văn phòng 
TBDF ở ngay tại thành phố mình đang sinh sống mà lâu nay 
không biết. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện với Cha Diệp chỉ 
một tuần trong khi chuẩn bị đám cưới. Vào phòng cầu 
nguyện, đứng cạnh bên Cha, chúng tôi cảm thấy rất yên lành, 
và tin chắc Cha sẽ ban cho chúng tôi ơn như ý.” 
 

Olivia Nguyễn và Thắng Nguyễn. Hình: TBDF 

 

 

 

 

Lưu Đức Trí và Dương Thuy Uyên. Hình: TBDF 

Cha Diệp và những vị khách trẻ 
 

Ryaney Do (29 tuổi) – San Diego, CA. 
Tôi biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt Nam. Trong các Thánh lễ ở 

nhà thờ nhiều người nhắc đến Cha. Trước khi sang Mỹ định cư 
tôi đã xuống mộ Cha Diệp ở Tắc Sậy. Qua Mỹ, tôi không biết 

Trương Bửu Diệp Foundation cho đến khi có người bạn ở San 

Diego, cầu nguyện, được ơn Cha và kể cho tôi nghe. Cũng 
qua người bạn ấy, tôi biết địa chỉ của TBDF và hôm nay, lần 

đầu tiên tôi đến để cầu nguyện với Cha. Cuộc sống hiện tại 
của tôi đang gặp một số bế tắc, tôi đến xin Cha giúp chỉ lối 

đưa đường để tôi có một tương lai tốt đẹp. Tuy còn rất nhiều 

mối lo lắng, nhưng bước vào phòng, ngắm nhìn Cha, tự dưng 
lòng tôi thấy bình an, và tin rằng Cha sẽ giúp tôi có công ăn 

việc làm tốt và một mái ấm gia đình. Khi được ơn Cha, chắc 
chắn tôi sẽ trở lại để làm nhân chứng cho Cha. 
 

 

 

Olivia Nguyễn (26 tuổi) và Thắng Nguyễn 
(27 tuổi) – San Diego, CA 
Ba mẹ tôi nói với chúng tôi rằng Cha Diệp rất linh thiêng. 

Sang Mỹ, tôi lại được Chú cho tấm hình Cha Diệp và khuyên 
hãy cầu nguyện với Cha. Trước khi vợ chồng tôi đi thi quốc 

tịch, chúng tôi đã thành tâm khấn nguyện với Cha. Dù chúng 

tôi có chuẩn bị kỹ, nhưng tinh thần rất quan trọng. Nhờ Cha 
giúp sức, khi vào phòng thi, với tinh thần minh mẫn, chúng 

tôi đã trả lời rất tốt các câu hỏi và kết quả hiện nay chúng 
tôi đã là công dân Mỹ. Chúng tôi đã search trên Google 

maps để biết Văn phòng Cha trên đường Euclid, thành phố 
Garden Grove. Hôm nay chúng tôi đến Văn phòng Cha để tạ 

ơn Cha đã giúp sức, ban cho chúng tôi ơn như ý. Nắm bàn 

tay Cha, chúng tôi cảm thấy rất vui, và cảm giác như Cha 
đang truyền cho mình nguồn sinh lực mạnh mẽ, và cảm thấy 

rất bình yên trong tâm hồn. 
 

Ryaney Do. Hình: TBDF 

Olivia Nguyễn và Thắng Nguyễn. 

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 
 
 

 

 

THÔNG TIN CẦN THIẾT 

1-BUỔI CẦU NGUYỆN Tháng 9-2015 vào thứ Năm, ngày 3 tháng Chín, 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 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 

 

 
 

    Ông Phúc Phạm  
714 489-1287 

 

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. 

 

 

 

 



11 
 

Page 11 of 12 

 

  

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                           Số 16 –  August  15, 2015 

 

 

  



12 
 

Page 12 of 12 

 

 
 
 Nhâ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                                   Số 16 –  August  15 , 2015 
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14231 Euclid St., Suite # E 103 -105,  
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NON-PROFIT 

US POSTAGE 

PAID 

GG, CA 

Permit # 523 

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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