
1 
 

Page 1 of 12 

 

 

In This Issue  
 

Photo Caption 
Photo Caption 
Photo Caption 
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Queen Nguyễn 

TBDF Phát Hành Miễn Phí 1,000 Thẻ Thăm Viếng Cha  
 
        Chỉ sau hơn một tuần phát Phiếu ghi danh nhận thẻ Thăm Viếng Cha (TBDF 

Sign-in card), Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đã nhận được gần 
700 phiếu. 700 thẻ sẽ được gửi đến tận nhà qua địa chỉ mọi người ghi trong phiếu. 

Số lượng phát hành trong đợt 1 là 1,000 thẻ. 
 

 

 

 

Mặt trước và mặt sau của 
Sign-in card TBDF.  

        Theo ông John Nguyễn, Ban Điều Hành TBDF, những người có thẻ khi đến 

thăm viếng Cha Diệp sẽ có nhiều thuận lợi như: kể từ nay mỗi khi đến thăm viếng 
Cha Diệp sẽ không phải chờ đợi để viết sign-in nữa; người có thẻ còn được ưu tiên 

tham gia miễn phí các chương trình phục vụ cộng đồng của TBDF: Nghĩa Tử Nghĩa 
Tận; Tĩnh tâm; Trung tâm Sinh Hoạt Cao Niên; Làng hưu dưỡng Viêt Nam. Ngoài ra, 

các tài liệu, sách Ơn Cha Diệp, báo Ơn Lành, hình Cha các loại, hoặc CD, DVD về 

Cha Diệp do số lượng có hạn nên sẽ ưu tiên phát cho những người có thẻ Thăm 
Viếng Cha. Bên cạnh đó, người có thẻ còn được ưu tiên ghi danh tham vấn miễn phí 

về luật pháp, bảo hiểm, công chứng, dịch thuật… 
 Điều kiện duy nhất để được cấp thẻ 

Thăm Viếng TBDF là phải trên 16 tuổi. 
Thẻ in hình Cha Diệp là hình chụp 

nguyên gốc, chưa qua bất kỳ họa sỹ 
nào vẽ lại và đã được Cha Linh Hướng 

làm phép Thánh nên Ban Điều Hành 

TBDF xin nhắc mọi người nên sử 
dụng thẻ với lòng kính trọng, và 

không đưa thẻ cho người khác sử 
dụng. 
 

Ông Nguyễn Văn Xuân (Orange, CA) được thay tim đã gần 9 năm. Ông 

Xuân vô- ra nhà thương nhiều lần, đến nỗi những người ở xe cấp 
cứu…quen mặt. Tháng 2-2015 ông bị cúm nặng, phải nhập viện. 

 
Sau khi nằm nhà thương một thời gian, ông Xuân được cho xuất viện. Đó là ngày 

thứ Tư. Về đến nhà, ông ngủ mê man đến sáng thứ Năm vẫn không tỉnh. Vợ ông 

liền gọi con gái để đưa ông vào nhà thương trở lại. 
 

Người con gái đến thì thấy ông như ông đang nằm ngủ nên trấn an mẹ. Chờ đến 
trưa, khi thấy ông Xuân vẫn không tỉnh, gia đình vội kêu xe cấp cứu. Vào đến nhà 

thương, các bác sỹ đã trách gia đình vì đã đưa bệnh nhân đến quá trễ. Khi đó, tim 

ông đã rất yếu, phổi đầy nước. Bà Lưu Lan, vợ ông Xuân kể: “Sau khi cấp cứu, đặt 
ống thở, họ chuyển chồng tôi sang phòng ICU, và nói là họ…bó tay rồi, nhưng vẫn 

chờ ông trong vòng 48 tiếng, nếu chồng tôi không tỉnh thì họ sẽ rút ống. Chồng tôi 
khi đó giống y như là nằm…chờ chết.”                                                       
                                                                                         (Xem tiếp trang 2) 
 

Phép Lạ Nhiệm Màu 

Ông Nguyễn Văn Xuân trong cơn thập tử 

nhất sinh. Hình do gia đình cung cấp. 

TRONG SỐ NÀY 
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Phép Lạ Nhiệm Màu 
(Tiếp trang 1) 
 

Hết ngày thứ Năm, sang đến ngày thứ Sáu, ông Xuân 

cũng không tỉnh. Gia đình, họ hàng nhà ông từ các nơi 
tụ tập về rất đông. Những người cháu thấy tình trạng 

của ông Xuân như vậy, khuyên bà Lan nên lo hậu sự vì 
tiên đoán chỉ một, hai ngày nữa là ông ‘ra đi’. 

 

Bà Lan nghe vậy thì rất hoang mang. Người em cũng 
đau lòng khi thấy quanh người anh mình toàn là dây 

và ống, nghĩ anh khó thoát khỏi bàn tay tử thần, nên 
đề nghị rút ống sớm cho anh mình đỡ phải chịu cảnh 

đau đớn như vậy. 

 
“Trong cơn hoang mang, tôi chẳng biết làm thế nào 

nhưng vẫn không cho rút ống, bà Lan tâm sự, trước đó 
tôi nghe rất nhiều người nói về sự linh thiêng của Cha 

Trương Bửu Diệp, nên đã thử đến Văn phòng Cha trên 

đường Euclid, nơi mà tôi đi ngang qua nhiều lần. Khi 
đến nơi, các thiện nguyện viên hướng dẫn tôi vào bên 

trong. Tôi thấy hai tượng, tượng Cha đứng và tượng 
Cha ngồi. Tôi đến tượng Cha ngồi cho gần, và để dễ 

nói chuyện hơn. Tôi nắm tay Cha thật chặt để Cha biết 
rằng tôi đang nắm tay Ngài, rồi nói: Thưa Cha con là 

người ngoại đạo, chồng con đang hấp hối, xin Cha cứu 

chồng con. Vừa xin tôi vừa khóc, dù trong nhà cầu 
nguyện lúc đó có cả chục người. Hồn vía tôi lúc đó lên 

mây rồi. Nhìn thấy chai nước bên tượng Cha, tôi xin 
một chai, và nói với Cha: “Cha ơi, xin đi theo cùng con 

lên nhà thương để cứu chồng con, Cha nhé!” 

 
Ở nhà thương, người con gái thấy bà Lan cầm chai 

nước nghĩ là nước có tàn hương như ở trong chùa, nên 
nhất quyết không cho bà sử dụng. Ba Lan kể tiếp: “Tôi 

trấn an con gái, và giải thích đó là nước vẫn còn 
nguyên seal và đã được làm phép, xin từ Văn phòng 

Cha Diệp. Rồi tôi lấy nước bôi lên đầu, lên tóc nhà tôi, 

vừa bôi tôi vừa khấn Cha cứu giúp. Tôi làm như vậy 
hết nửa chai nước. Còn nửa chai tôi cất đến tối lại làm 

như thế lần nữa. Con gái tôi ngạc nhiên lắm, nhưng 
sau khi nghe tôi giải thích rằng Cha Trương Bửu Diệp 

linh thiêng, nếu cầu xin thì Cha sẽ giúp, nên cháu yên 

tâm.” 
 

Sáng chủ nhật, một bác sỹ nói với người con gái, 
khuyên gia đình nên đến chia tay ông Xuân lần cuối, 

kẻo không kịp. Dù nghe vậy, bà Lan vẫn không đồng 

ý, mà yêu cầu bác sỹ đến kiểm tra kỹ tình trạng của 
chồng bà trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Lời 

yêu cầu của bà Lan được chấp thuận. 
 
 
 
 
 
 
 

Khi bác sỹ đến bên giường, mở ống thở, vỗ vai và gọi 

tên ông, thì lạ thay, ông Xuân bừng tỉnh, cặp mắt mở 
to. Sau đó, ông nói chuyện với vợ con và mọi người 

một cách bình thường. Thật là kỳ diệu! 
 

Ông Xuân kể lại:” Trong cơn mê, tôi thấy mình đi vào 

một nơi ghê gớm lắm, toàn những người ác độc, và có 
vẻ như họ đang chờ để đem tôi đi giết. Khi đó, một vị 

Linh mục mặc áo màu đen bỗng ở đâu xuất hiện và hỏi 
tôi: Đi đây vậy? Rồi không chờ tôi trả lời, ông ngoắc tôi 

đi ngược lại. Khi biết vợ tôi đã đi gặp một vị linh mục 

tên là Trương Bửu Diệp mà cầu xin cho tôi, tôi đoan 
chắc người tôi gặp trong giấc mơ chính là Ngài.” Sau 

khi hồi tỉnh, ông Xuân tiếp tục nằm lại trong nhà 
thương cho đến giữa tháng 3-2015 thì được xuất viện. 

Từ đó đến nay, sức khỏe của ông dần dần hồi phục. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vợ chồng ông Xuân, bà Lan trong thu hình tại TBDF Studio 
hồi tháng 8-2015. 

 
Dù đã được nghe về giấc mơ của chồng nhiều lần, 

nhưng khi chia sẻ với Chương trình Truyền hình TBDF, 
bà Lan vẫn không dấu được cơn xúc động. Bà kể: “Khi 

nghe chồng tôi nói về giấc mơ, tôi nổi da gà, con gái tôi 

cũng rất ngạc nhiên, chúng tôi nhìn nhau, không ngờ 
lời cầu khấn của tôi đã được Cha Diệp nhận lời.” 

 
Ông Xuân khẳng định:” Việc Cha Diệp làm thật sự là 

một phép lạ màu nhiệm. Tôi tin y khoa chỉ góp một 

phần giúp tôi chết đi, sống lại. Nếu không có niềm tin, 
không có Cha đưa đường dẫn lối để vợ tôi có một 

quyết định đúng đắn thì tôi không được như ngày hôm 
nay. Tôi tin những ai đang gặp hoạn nạn, bệnh tật, nếu 

thành tâm cầu nguyện với Cha, Cha sẽ giúp.” 

 
Câu chuyện của ông Xuân đã được TBDF ghi hình và sẽ 

phát trên Chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp trong 
thời gian tới.                                       

    Queen Nguyễn 
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Năm nay tôi 84 tuổi, vợ tôi 78 tuổi. Cuối tháng 8-

2015, chúng tôi bay sang California, và đến Văn 
phòng Cha Trương Bửu Diệp để thăm và tạ ơn Ngài, vì 

từ trước đến nay, chúng tôi xin gì cũng được. Hôm đó, 

chúng tôi có xin nước từ Văn phòng Cha về. 
 

Tôi bị bệnh tim, phải uống thuốc từ hai năm nay. Tuổi 
già lẩm cẩm hay quên, chuẩn bị cho chuyến đi này, tôi 

đem thiếu thuốc trợ tim. Thay vì ngày 2 viên, tôi chỉ 
đem ngày 1 viên. Tôi rất lo sợ vì bệnh tôi không thể 

thiếu thuốc. Tôi liền gọi phone cho con gái, kêu gửi 

thuốc sang gấp. Trong thời gian chờ thuốc, tôi rất lo. 
 

Một buổi sáng thức dậy, tôi thấy tim đập hơi nhanh 
hơn bình thường. Trưa hôm đó tôi cũng ráng đi lên 

Los Angeles thăm một người bạn. Họ mời chúng tôi ở 

lại dùng cơm, nhưng khi đó tim tôi bắt đầu đập nhanh 
nên chúng tôi cáo từ ra về.  

 
Về đến nhà, tôi đem đồng hồ ra đo thì thấy chỉ số đã 

lên đến 151. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Vợ tôi bình 
tĩnh hơn, chợt nhớ ra chai nước lấy từ văn phòng Cha 

Diệp, nên bà ấy lấy cho tôi uống. Tôi vừa uống, vừa 

cầu nguyện: “Cha ơi, nhịp tim con đang không tốt, lại 
chưa có thuốc, xin Cha cứu giúp…” 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Tôi cố gắng thở đều, và đo lại sau 5 phút. Thật diệu 

kỳ, chỉ số xuống còn 92, rồi 88. 5 phút sau nữa, khi 
tôi đo lại, con số tôi đọc được là 68 – một chỉ số bình 

thường. Tôi chắc chắn, chỉ có Cha mới cứu được tôi 

mà thôi. 
 

Chúng tôi còn nhận được rất nhiều ơn khác trong 
suốt hai năm qua, từ khi biết Ngài. Cách đây hai 

năm, tôi biết Cha Diệp qua báo chí, mục Tạ ơn Cha 

Diệp. Chúng tôi có 11 người con, 20 đứa cháu. Trong 
số 11 người con thì sáu ở Virginia, hai ở North 

Carolina, một ở Delaware, một ở Maryland, và một ở 
California.  

 
Qua một người bạn, tôi biết địa chỉ website của 

Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF), nên đã liên lạc 

với Hội để hôm nay đến thăm, tạ ơn Cha. Không ngờ 
ngay trong chuyến đi này tôi lại được thêm ơn của 

Cha, mà lại là ơn chữa lành. 
 

Lần này trở về Maryland, tôi đem nhiều hình ảnh, 

sách, báo về Cha Diệp mà TBDF tặng về cho những 
người bạn, hàng xóm biết đến mà cầu nguyện với 

Cha, nhằm vinh danh Cha.  
 

Jessica Phùng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jessica Phùng 

 

Ông bà Chánh Vũ và Chẩm Nguyễn. Hình: TBDF 

Ông bà Chánh Vũ  & Chẩm Nguyễn – Maryland 

“Tôi được ơn Cha ngay trong chuyến đi thăm Cha” 
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XIN KHẤN 

1-T.T. TRAN – HOUSTON, TX. 

Thưa Cha, con không biết lên Internet, nên nói với 
các con tìm một website để con nghe nhạc đạo. 

Qua đó, con đã tìm ra được các chương trình Phép 
lạ Cha Diệp của Trương Bửu Diệp Foundation nên 

mạo muội gửi thư đến Hội. Qua Hội, con xin Cha 

cứu giúp đứa con trai của con năm nay đã 47 tuổi 
mà chưa thành người. Hiện giờ cháu chỉ có hai bàn 

tay trắng, dù đã sống ở Mỹ 40 năm rồi. Xin Cha cho 
cháu bỏ hẳn thói hư tật xấu và những người bạn 

không tốt. Con xin cám ơn Cha thật nhiều. 
 

2-N. TRAN, T. HOANG – ALHAMBRA, CA. 

Cha ơi, tim bên phải của con có vấn đề khiến con 
rất khó thở. T. Hoang thì bệnh suyễn, bệnh phổi. 

Kính xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao ban cho 
chúng con ơn chữa lành.  

 

3-H. NGUYEN – DALLAS, TX. 
Xin Cha ban cho con sớm bán được tiệm bông, và 

cho gia đình con mọi sự được bình an, công việc ở 
trại gà của con mau chóng được hoàn tất như ý. Xin 

Cha nhậm lời con cầu xin. 
 

4-T.T. TRAN – ANAHEIM, CA. 

Con xin khấn cho hai con gái. Xin cho K.L ở Ohio 
thoát khỏi bệnh ung thư ngực, vì con cháu còn quá 

nhỏ. Xin cho N.C ở Virginia khỏi bệnh bướu đường 
ruột và ngực. Con cũng xin cho gia đình các con và 

em, cháu ở Việt Nam và ở Mỹ được mạnh khỏe, 

luôn có việc làm để nuôi các con, các cháu được 
chăm học, đạo hạnh. 

 
5-T. NGUYEN –BELLAIRE, TX. 

Kính xin Cha cầu bầu cùng Đức Chúa Jesus cho các 

linh hồn: Maria, John Baptist, các linh hồn mồ côi, 
và gia đình anh chị em được bình an trong tay Chúa 

Ki-tô. 
 

6-T. HUYNH – HOUSTON, TX. 
Xin Cha cầu bầu cho con gái con sắp sanh nở được 

‘mẹ tròn – con vuông’; cho hai đứa cháu thi đậu 

MCAT và được nhận vào trường y khoa Lubbock; 
cho con rể con thi đậu State Board và Luật của 

Texas; xin cho con được mạnh khỏe, hết nhức mỏi. 
Cuối cùng xin cho các con cháu biết siêng năng lần 

hạt Mân Côi.  

 
 

 

XIN KHẤN 

7-K. NGUYEN – EDMONTON, CANADA. 
I am 8 years old. Please, pray for me to be smart, 

to have a lot of friends, to eat every food, to read a 
lot of books, listen to the teacher; pray for 

everyone to be nice, happy, kind, strong, caring, 

not sick, smart, feel good, and have many friends; 
for my Mom and Dad to make money, and be 

happy; for my sister to be good at everything; for 
all my wishes to come true. Thanks, Father Diep! 

 
8-PHERO LA – PHILADELPHIA, PA. 

Con năm nay 78 tuổi, xin khấn thay cho vợ con là 

M.N được tỉnh táo, cho vợ con thoát được cơn bệnh 
nguy hiểm đang mang trong người. Con xin tạ ơn 

Cha. 
 

9-D.T. PHAM – KENTUCKY. 

Con kính xin Cha che chở cho gia đình con được tai 
qua nạn khỏi, cho con gái con có đức tin, đi lễ nhà 

thờ, có lòng tin mến Chúa, xin cho con vượt qua 
giai đoạn khó khăn này của cuộc sống. Con xin tạ 

ơn Cha. 
 

10-B. NGUYEN – WEST HILLS, CA. 

Lạy Chúa, lạy Cha Trương Bửu Diệp, xin cho chị 
con đang bị bệnh ung thư phổi mau được lành 

bệnh, và cho gia đình con được bình an. Xin cho 
con trai con bỏ được tính hư, nết xấu, cờ bạc hút 

sách, nghiện ngập, biết làm lại cuộc đời. Con xin 

cảm tạ ơn Cha. 
 

11-L.T. NGUYEN – FLORIDA. 
Cha ơi, hiện con đang mắc một chứng bệnh trong 

người, khiến con rất khó chịu, yếu ớt, đau đầu. Bác 

sĩ chưa chẩn đoán ra bệnh gì. Xin Cha cầu bầu 
cùng Chúa cho con được gặp thầy, gặp thuốc mà 

mau lành bệnh. Con cũng xin Cha ban ơn lành cho 
tiệm nails của con đông khách để con có đủ tiền 

nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn; xin cho gia 
đình con được bình an. Con hết lòng tạ ơn Cha. 

 

12-K.B. HO – ORLANDO, FL. 
Thưa Cha, hiện nay con đang bị một cục bướu ở 

cổ, con chưa biết đó là bướu ác hay bướu lành. Con 
đang rất đau buồn và lo sợ. Kính nhờ Cha cầu bầu 

cùng Chúa và Mẹ Maria ban cho con ơn chữa lành, 

để con chỉ phải uống thuốc mà hết cục bướu này. 
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XIN KHẤN 
 
13-Q. DO – IRVINE, CA. 

Con cầu xin Cha cho chồng con là T.N được phục 
hồi trí nhớ, trở lại cuộc sống bình thường với vợ 

con. Xin cho Mẹ con là T.D được nhiều sức khỏe, 

và cho gia đình chúng con được mọi sự bình an. 
Con xin cảm tạ ơn Cha rất nhiều. 

 
14-N.TRAN – BELMON, NC. 

Xin Cha ban ơn cho mẹ con được dồi dào sức khỏe, 

đừng đau ốm gì hết để Mẹ con về Việt Nam thăm 
quê hương. Xin Cha giúp con của con là T.T.T.Tran 

không uống rượu nữa. Xin cho con có sức khỏe để 
đi làm kiếm tiền nuôi sống gia đình. Con xin cảm 

ơn Cha. 
 

15-A. CHENG – HONOLULU, HI. 

Xin Cha phù hộ cho con trai của con là A. K. Cheng 
sinh năm 2011 mau biết nói chuyện, khỏe mạnh 

thông minh, học giỏi.  
 

16-A.D. NGUYEN – BIÊN HÒA, VIỆT NAM. 

Kính thưa Cha Trương Bửu Diệp, con xin trình lên 
Cha trường hợp rất tội nghiệp của Cha Giuse Trần 

Thành Công, 79 tuổi, Ngài là nguyên chánh xứ 
Thiện Lộc, Tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, giáo phận 

Đalạt. Ngài bị bại liệt gần chục năm nay, đã chạy 
chữa tại nhiều bệnh viện ở Saigon, qua nhiều bác 

sĩ, nhưng bệnh không thuyên giảm, hiện nay chân 

tay bất động, tê liệt hoàn toàn, nhất cử, nhất động 
đều phải nhờ người giúp. Hiện Ngài đang dưỡng 

bệnh tại nhà người cháu ở giáo xứ Chợ Cầu, quận 
Gò Vấp, TP Saigon. 

Con tha thiết nài xin Cha thương cầu bầu cùng 
Thiên Chúa, nếu đẹp lòng Chúa, cho Ngài được 

bình phục, hoặc ít ra, có thể tự làm được các sinh 
hoạt cá nhân, như tự ăn uống, tự ngồi lên, tự nằm 

xuống, tự làm được vệ sinh cá nhân. Cha ơi, một 

Cha già, gần tám mươi tuổi, mà mỗi khi cần vệ sinh 
cá nhân, phải nhờ người khác giúp, tội nghiệp lắm. 

Con chắc chắn Cha cũng rất thông cảm và thấy tội 
nghiệp cha Công. Con xin Cha thương cầu bầu 

cùng Chúa cho cha Công và cho tất cả những 

người đang chạy đến cùng Cha, đều được ơn lành 
theo lượng từ bi của Chúa. Con muôn vàn đội ơn 

Cha. 

 

XIN KHẤN 
17-M. SYLVA – SRRINGFIELD, VA. 

Thưa Cha, con bị mổ não vào tháng 2-2015. Sau 

mổ con chỉ bị tê bên mặt trái, nay lan qua bên mặt 
phải, con bị tê nhiều ở trên mặt, mũi, lưỡi, môi, 

cổ,…Con không thở được như trước. Con xin Cha 
cầu bầu cho con hết bị tê, để con được khỏe mạnh 

như xưa. Con xin tạ ơn Cha. 

 
18-L.VU & H.T.LY – SAN GABRIEL, CA. 

Xin Cha cầu bầu cùng Chúa toàn năng ban cho con 
được gặp thầy gặp thuốc, chữa cho con được khỏe 

mạnh, không bị đau nhức nữa, và ban cho vợ 
chồng con sớm có baby. Chúng con xin tạ ơn Cha. 

 

19-L.T.DAO – NEW ORLEANS, LA. 
Cha ơi, con bị đau lưng, đau thần kinh tọa đã hơn 

20 năm nay. Nhiều năm qua con còn đau tay, chân 
và khắp cơ thể. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Đức 

Mẹ Maria ban cho con ơn chữa lành, cất bớt bệnh 

tật giúp con để con có thể tự lo được cho bản thân. 
Con có 10 đứa con mà nay phải sống một mình 

thôi. Xin Cha thương cứu giúp. Con xin cảm tạ ơn 
Cha. 

 
20-K. PHAM – H. DINH – DES MOINES, WA. 

Lạy Chúa, lạy Cha Diệp, xin Cha qua phép màu 

nhiệm của Chúa mà giúp vợ chồng con thoát được 
căn bệnh hiểm nghèo mà chúng con đang mắc 

phải. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa và Cha Diệp. 
 

21-T. TRAN – LOS ANGELES, CA. 

Con xin gửi ba lời cầu nguyện đến Cha Diệp: Xin 
cho giấy tờ nhà của con có được mau chóng; xin 

cho giấy tờ DMV của con thuận tiện; xin cất bớt các 
bệnh tật, cho con được mạnh khỏe và bình an trong 

tâm hồn. 

 
22-D.TAM & N. VU – SEATTLE, WA. 

Con xin Cha cứu giúp K.P.T từ bỏ được ma túy, 
không phá phách nữa để có thể đi làm, nghe lời cha 

mẹ. Con xin cám ơn Cha. 
 

23-M.T.TA & T.THAI – SAN DIEGO, CA. 

Con xin Cha cho vợ chồng con tránh được bệnh 
hiểm nghèo, cũng như linh hồn con tránh được mọi 

tội lỗi. Xin Cha cho vợ chồng con sớm có một đứa 
con vì chúng con đã từng bị sảy thai. Xin cho công 

việc của vợ chồng con suôn sẻ. Con xin tạ ơn Cha. 

 

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                     Số 18 – September 15, 2015 
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gửi về TBDF 



6 
 

Page 6 of 12 

 

 

CẢM TẠ 

 
1-S.T.TRAN – PHOENIX, AZ. 

Gia đình con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng 
Chúa, Đức Mẹ Maria ban cho chúng con thật 

nhiều ơn lành. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho gia 

đình chúng con cũng như mọi người cần và chạy 
đến Cha. 

 
2-H. NGUYEN – FRISCO, TX. 

Thưa Cha, con cầu nguyện cho con gái và cháu 

của con và đã được Cha ban ơn: Con gái của con 
đã bớt bệnh tâm thần, còn cháu của con đã đến 

được Mỹ rồi Cha ạ. Như vậy là con đã toại 
nguyện. Con xin hết lòng cảm tạ Cha. 

 
3-L.K.T. NGUYEN – AMHERST, OH. 

Lạy Cha, con trai của con tên S., 17 tuổi, bị thủng 

tai khi nhảy xuống nước. Mẹ con đã gọi đến Văn 
phòng xin khấn vào ngày 4 tháng 9, 2015. Ngay 

sau đó bác sĩ khám và nói tai cháu đã lành. Gia 
đình con hết lòng tạ ơn Cha. 

 

4-K.T. NGUYEN – KATY, TX. 
Con bị tiểu đường rất cao, nếu uống thuốc thì bị 

đi ra máu, phải nhập viện, mà ngưng thuốc thì 
lượng đường lại lên cao. Con đã gọi tên Cha, cầu 

nguyện với Cha, nhờ Cha cầu bầu. Và Cha đã 

nhận lời, cho con được khỏi bệnh tới 80% rồi. 
Con xin cảm tạ ơn Cha. 

 
5-S. PHAM – CANADA. 

Con xin cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con mọi 
sự bình an, mạnh khỏe, công việc như ý, con trai 

con hết bệnh, sống vui với vợ con, gia đình con 

gái con được hạnh phúc. 
 

7-J. NGUYEN – AVONDALE, AZ. 
Chúng con xin tạ ơn Cha cùng Đức mẹ Maria đã 

ban cho chúng con ơn như ý. Xin Cha tiếp tục ban 

ơn bình an cho chúng con. Con tạ ơn Cha. 
 

6-C. SKAVDA – VILLA PARK, CA. 
Thưa Cha, bệnh ung thư của mẹ con đã được 

chữa trị. Nay mẹ con đã khỏe, con xin tạ ơn Cha. 
 

8-K.S. PHAN – KENT, WA. 

Con xin cảm tạ ơn Chúa, Mẹ và Cha Trương Bửu 
Diệp đã giúp con mua nhà được như ý và bình 

an, cùng những lời khấn nguyện đều được Cha 
ban cho. 

 

 

 

 

CẢM TẠ 
 
9-L. TRAN – SAN FRANCISCO, CA. 

Nhờ Cha cầu bầu cùng Chúa, bệnh tim của con 
nay đã đỡ rất nhiều. Con trai của con nay cũng 

được bình an và không còn bị stress như trước 
đây nữa. Con xin tạ ơn Cha. 

 

10-A. N. LE – STERLING HEIGHTS – MI. 
Thưa Cha, hai mẹ con con thiếu nợ người ta một 

số tiền lớn, tiền lời họ cho vay rất cao, mà hai 
mẹ con con đi làm không đủ đóng lãi. Con đã 

nguyện ước với Cha, và ngay sau đó khó khăn đã 

được giải quyết. Con xin tạ ơn Cha. 
 

11-A.T.A – BALWIN PARK, CA. 
Thưa Cha Trương Bửu Diệp, ca phẫu thuật của 

con đã thành công, con đã khỏe mạnh trở lại rồi. 
Con vô cùng biết ơn Cha và cảm nhận được tình 

thương yêu của Cha đã dành cho người ngoại 

đạo như con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con 
nhiều ơn lành, ơn bình an. 

 
12-H.V. VU – ST. PAUL, MN. 

Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Cha, 

gia đình chúng con rất được hưởng rất nhiều 
Hông Ân và ơn lành của Thiên Chúa: môt người 

con của chúng con đã được Chúa chọn là Linh 
mục; một người con là nha sỹ và vợ đã trở lại 

đạo; chúng con đã có được 5 cháu nội, ngoại rồi. 

Nay nhờ Cha cầu bầu cho chúng con có thêm 
một cháu nội, một cháu ngoại nữa. Chúng con 

xin tạ ơn. 
 

13-M. NGUYEN – GAINESVILLE, VA. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã khấn cho mẹ con hết 

đau lưng, và hết bị đau tai. Gia đình con được 

khỏe mạnh, bình an. 
 

14-N.T. JENKINS – MASSILLON, OH. 
Chúng con đã mua được căn nhà như ý. Con xin 

hết lòng tạ ơn Cha. 
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15-L.T. PHẠM – CARROLLTON, TX. 
Cảm tạ ơn Cha đã chữa lành cho 

Teresa L.T.K.H tai qua nạn khỏi. Cảm 
tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa và Mẹ 

Maria cho đại gia đình chúng con thoát 

khỏi sự lo âu, buồn rầu trong tháng 
vừa qua. Chúng con xin tạ ơn Cha. 
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Những Tặng Phẩm Vô Giá  
 

Khách của Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) không chỉ đến Văn phòng và Nhà thăm viếng Cha Diệp để 
cầu nguyện cho gia đình và bản thân mình. Không ít người trong số họ rất quan tâm đến hoạt động của 
TBDF, các Thiện nguyện viên đang làm việc cho Hội, và cả những người đến nguyện cầu với Cha Diệp, thể 
hiện qua hành động cụ thể như tặng kỷ vật hữu dụng, hoặc tặng quà lưu niệm cho TBDF Gift shop, hay chỉ 
là những bình hoa, hộp bánh, trái cây,…để mọi người đến nhận như là ‘Lộc của Cha’. Đây chính là những 
‘tặng phẩm vô giá’, bởi không ai có thể đo được giá trị của những tấm lòng. 
 

 

 Tiếng đàn chuyển lời khấn nguyện 

 
Những lần đến thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp và biết tại 

Buổi cầu nguyện (BCN) mỗi tháng do Trương Bửu Diệp 
Foundation (TBDF) tổ chức, mọi người thường được hướng 

dẫn để hát những bài hát rất hay về Cha Diệp, chị Diễm 

Nguyễn (Santa Ana, CA.) quyết định tặng cho Hội chiếc đàn 
piano là vật kỷ niệm của chị. Chị cho biết:” Chiếc đàn đã theo 

tôi từ rất lâu, do cô giáo dạy Anh ngữ tên là Christine tặng cho 
tôi. Nay nhà của tôi quá chật, mà vì khộng muốn cho ai khác, 

tôi đã liên lạc với TBDF, gặp anh John trong Ban điều hành. 

Anh John đồng ý nhận chiếc đàn này. Tôi mãn nguyện vì đàn 
được sử dụng để phục vụ trong các BCN hàng tháng. Hy vọng 

tiếng đàn sẽ giúp chuyển những lời khấn nguyện lên Cha 
nhanh hơn, và mau chóng trở thành hiện thực.” 
 

 

 

Anh Thiện, Thiện 
nguyện viên TBDF 
đang chơi chiếc 
đàn piano do chị 
Diễm tặng trong 
Buổi cầu nguyện 
Tháng 9 2015. 
Hình: TBDF 

  Những chiếc vòng đeo tay Ơn lành  
 

Là người khéo tay, bà Kim Nguyễn (Montréal, Canada) dành 

nhiều thời gian của mình để tỉ mỉ xâu các hạt pha lê thành 
hàng trăm chiếc vòng, rồi gửi sang tặng cho Gift Shop của 

TBDF. Tháng 3-2015, bà Kim cùng chồng mua vé máy bay 
sang dự lễ Giỗ Cha Diệp do TBDF tổ chức, đã đem tặng 

thêm cho TBDF Gift shop 200 chiếc vòng đeo tay. Đó là 
những chiếc vòng ‘vô giá’, bởi người bỏ công lựa và xâu 

từng hạt pha lê thành những chiếc vòng xinh xắn là một 

trong những nhân chứng Ơn lành Cha Diệp, và đích thân 
đem từ Canada sang miền Nam Cali để tặng cho Hội. Câu 

chuyện Ơn lành của bà đã được viết trong Sách 100 Ơn 
Cha Diệp tập 2, do TBDF phát hành vào tháng 9-2014. 
 

 

 

 
Hình trên: Những 
chiếc vòng đeo 
tay, chuỗi hạt do 
bà Kim tặng. 
 
Hình dưới: Bà Kim 
Nguyễn và chồng 
là ông Tuấn Phạm 
(bìa trái) nhận 
Bằng Tri ân của 
TBDF do Cha Đinh 
Ngọc Quế trao 
tặng trong ngày lễ 
Giỗ Cha. Hình: 
TBDF 

 

 

 

 ‘Lộc của Cha’ 

Thực hiện: 
 
Phúc Nguyễn 
Leo Vũ 
Trương Khoa 
 

Những vật phẩm mà 
khách đến thăm, hoặc 
người được ơn Cha đến 
dâng cho Cha chính là 
‘Lộc của Cha’ để mọi 
người cùng hưởng. 
 
Trong hình: Khách đến 
thăm Cha đem bông 
hoa, trái cây, bánh 
kẹo,…và tự sắp lên dĩa 
bên cạnh tượng Cha. 
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Nỗi Sợ Và Niềm Tin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

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.” 
 

Olivia Nguyễn và Thắng Nguyễn. Hình: TBDF 
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Johnny Trần 

Sưu tầm 
 

 

 

 

Tôi từng sống trong nỗi sợ hãi thường trực về việc phải mất đi những gì mình đang có, hay không bao 
giờ đạt được những gì mình ước ao. 

Tôi sẽ ra sao nếu một ngày kia mái tóc của tôi không còn nữa? 

Tôi sẽ thế nào nếu mãi mãi không thể mua nổi một căn nhà cho các con của mình? 
Tôi sẽ trông thế nào nếu đánh mất đi dáng vẻ cân đối và không còn hấp dẫn như trước nữa? 

Tôi sẽ ra sao nếu bị mất việc làm? 
Tôi sẽ sống thế nào nếu bỗng nhiên bị tật nguyền và không thể cùng con chơi bóng? 

Tôi sẽ thế nào nếu một mai trở nên già yếu và không thể giúp đỡ ai được nữa? 

Nhưng ‘Bà Mẹ Cuộc Sống’ vẫn luôn tận tình chỉ bảo cho những ai biết lắng nghe. 
 

Và giờ thì tôi đã hiểu: 
 

Nếu mất đi mái tóc, tôi sẽ là một anh chàng hói đầu tuyệt vời nhất, và tôi sẽ tự hào khi trí óc tôi vẫn nảy 

ra những ý tưởng tốt đẹp. 
Một căn nhà rộng lớn không thể làm tôi hạnh phúc. Một con tim đau buồn không thể tìm thấy niềm vui 

giữa căn nhà rộng thênh thang, hay nguy nga tráng lệ. Tuy nhiên, một con tim tràn đầy niềm vui sống sẽ 
tô điểm cho mọi ngôi nhà trở thành nơi chốn hạnh phúc nhất. 

Thay vì cứ chăm chăm lo lắng đến ngoại hình, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để vun đắp cho tâm hồn, 
tình cảm và lý trí của mình. Lúc đó, mỗi ngày trôi qua, tôi tin mình sẽ đẹp hơn. 

Và nếu không thể làm việc vì chuyện lương bổng, tôi sẽ dành sức lực, niềm tin của mình để giúp đỡ 

những mảnh đời bất hạnh, bởi những gì nhận lại sẽ giúp tôi trở nên giàu có hơn rất nhiều. 
 

 
 

 

Nếu cơ thể không cho phép tôi dạy con 

ném một đường bóng hình vòng cung, tôi 

sẽ dành nhiều thời gian hơn để dạy con 
ứng phó với những bài toán khó trong cuộc 

đời, và điều này sẽ giúp ích trẻ nhiều hơn. 
 

Và nếu tuổi già có lấy đi của tôi sức khỏe, 

sự minh mẫn cùng độ dẻo bền của cơ thể, 
tôi sẽ dành tặng mọi người quanh tôi sức 

mạnh của niềm tin, lòng yêu thương sâu 
sắc và một tâm hồn kiên định đã được hun 

đúc bằng thời gian và vô vàn trải nghiệm. 
 

Dù cho số phận có buộc tôi phải đối diện với những mất mát hay ước mơ bị tan vỡ, tôi vẫn sẽ luôn đối 

mặt với mọi thử thách bằng phẩm hạnh và lòng kiên định của mình. Bởi Thượng đế đã cho tôi rất nhiều 
ân huệ, và với mỗi điều mà tôi có thể sẽ đánh mất, tôi lại tìm thấy mười điều khác để học hỏi. Nhờ vậy, 

cuộc sống của tôi sẽ ngày càng phong phú hơn rất nhiều.     
Và rồi, khi không còn khiêu vũ được nữa, tôi sẽ vui vẻ hát ca; khi không còn sức để hát, tôi sẽ huýt sáo 

trong niềm vui sướng, mãn nguyện; khi hơi thở trở nên yếu đi, tôi sẽ chăm chú lắng nghe và cất cao 
những giai điệu không lời của tình yêu từ sâu thẳm con tim; và khi ánh sáng thiên đường đến tiễn đưa 

linh hồn tôi, tôi sẽ lặng lẽ nguyện cầu cho đến khi không thể cầu nguyện được nữa. 

Và đó là lúc tôi trở về với nguồn cội của mình. Vậy thì còn điều gì khiến tôi phải sợ hãi nữa đây? 
- David L. Weatherford 

Cuộc sống không có gì khiến ta phải sợ hãi. Cuộc sống chỉ là để ta tìm hiểu và khám phá. 
Marie Curie 

(Theo: maxreading.com) 
 

 

Một mảnh đời bất hạnh. Hình minh họa. Nguồn: Internet. 
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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 (VN, EN)… 
 
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: Thứ Năm, 1 tháng Mười, 2015, vào lúc 7 giờ tối sẽ có Buổi cầu nguyện 

với Cha Diệp 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 Marketplace (McFadden và 

Brookhurst), TP Westminster, xin đọc số 123 (là 
ngày giỗ Cha Diệp) tại quầy thu ngân. 

 
 Shopping NUSKIN.COM, gọi 800-487-1000 và 

dùng ID# USW8588707  để làm “Preferred 
Customer” trước khi mua hàng. 

 

 

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 

 

 

Ghi danh Medicare  
 
 

 

Bắt đầu từ 

15 tháng Mười 
đến 

7 tháng Mười Hai  

2015 

Để được tư vấn và ghi danh miễn phí, liên lạc: 

Ms. Kim Anh (714) 856 - 4734 
 

 

  

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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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.  
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