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Peter Vu Tran 

 
(TBDF) – Sau hơn một tháng thực hiện việc dùng Thẻ thăm viếng Cha Diệp, Trương 
Bửu Diệp Foundation (TBDF) đã phát hành được 1,000 thẻ cho khách đến thăm Cha. 
 
Tất cả những người có thẻ đều cho rằng đây là một bước phát triển của TBDF, không 
chỉ tạo thuận tiện, dễ dàng cho khách đến thăm Cha, mà còn giúp Hội thu thập được 
các dữ liệu một cách khoa học, chính xác hơn so với việc điền form sign-in như trước. 
Nhiều người còn tỏ ra thích thú khi biết thẻ sẽ được dùng để thay thế vé mời tham gia 
các hoạt động của Hội, như Buổi cầu nguyện, tiệc Giỗ Cha, Sinh nhật Cha, Tĩnh 
tâm,…cũng như tham dự các dịch vụ tư vấn và phục vụ miễn phí tại Văn phòng TBDF. 
Sắp tới, khi Trung tâm Người Cao Niên Trương Bửu Diệp, Làng Hưu dưỡng TBD đi vào 
hoạt động, người có thẻ sẽ được ưu tiên ghi danh tham dự đầu tiên. 
 
Vì sợ bị mất, nhiều người đã cất giữ thẻ tại nhà mà không đem theo bên mình. Những 
quý khách có thẻ mà quên đem theo vẫn phải điền form sign-in. Để tránh tình trạng 
quên đem theo thẻ, và để không làm mất thời gian ghi danh khi đến thăm Cha, quý 
khách có thể dùng phone để chụp lại thẻ (mặt sau co ́barcode). Hiǹh barcode chụp từ 
phone vâñ đọ c đượ c như thẻ .  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Một buổi chiều thứ Bảy giữa tháng 9-2015, nghệ sĩ Minh Phương trở lại 
Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp tại Thành phố Garden Grove, 
California. Đây là lần thứ hai từ Florida anh đến văn phòng Cha Diệp. 
Lần đầu vào tháng 7-2015 anh cùng vợ đến để xin khấn, và lần này anh 
trở lại chińh là để tạ ơn Cha. 
 
Chia sẻ câu chuyện của mình với Chương trình Truyền hình ‘Ơn Cha Diệp’, anh 
nói: “Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang. Khi đọc được tiểu 
sử Cha Trương Bửu Diệp và biết quê hương của Cha cũng ở Chợ Mới, An Giang thì 
tôi cảm thấy rất tự hào, và tôn kính Cha. Lần đầu tiên đến văn phòng Cha Diệp, 
cũng là lúc chúng tôi đang gặp một trở ngại lớn, là có nguy cơ mất một tiệm nails 
trị giá $140,000. Chúng tôi phải đóng cửa tiệm từ tháng 1 đến tháng 6-2015. Chỉ 
ba ngày sau khi từ Văn phòng Cha Diệp trở về, tôi được tin họ sẽ trả lại tiệm cho 
tôi. Chính thức hôm nay tôi đã được người ta trả lại tiệm.”         (Xem tiếp trang 2) 
 

Nghệ sỹ Minh Phương – Naples, Florida: “Đến với Cha Diệp, tôi cầu gì được nấy” 

Nghệ sỹ Minh Phương. Hình: TBDF 

Thẻ thăm viếng Cha: Bước phát triển mới của TBDF 
 

Hoặ c, quý khách chỉ cần nhớ số thẻ củ a 
miǹh và đọc cho người trực khi đến thăm 
Cha. 
 
Những ai chưa có thẻ thăm viếng Cha Diệp, 
xin mời đến Văn phòng TBDF ghi danh để 
được cấp thẻ miễn phí. Người ở xa vẫn được 
cấp thẻ. Vui lòng liên lạc TBDF qua phone 
hoặc email để được hướng dẫn cụ thể. 

Điền phiếu ghi danh nhận thẻ. Hình: TBDF 
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“Đến với Cha Diệp, tôi cầu gì được nấy”                                   

(Tiếp trang 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nghệ sĩ Minh Phương và vợ - chị Mỹ Lệ. Hình chụp trong lần 
đầu tiên anh chị đến thăm Cha vào tháng 7-2015. 

 

Cũng theo lời nghệ sĩ Minh Phương, từ lúc gặp khó khăn 
trong công việc làm ăn, gia đình anh không thuận hòa, 
anh mắc thêm bệnh cao huyết áp. Nhưng sau khi lấy lại 
được tiệm, anh không còn bị lên huyết áp nữa. Anh nói: 
“Trong vòng hơn 2 tháng qua, huyết áp của tôi rất ổn 
định, sức khỏe rất tốt, tôi có thể chơi banh trở lại được 
vì tôi là cầu thủ, gia đình con cái thuận hòa, hạnh phúc, 
chứ không như thời gian trước. Đây là một ơn lành rất 
lớn mà tôi nhận được từ Cha Diệp.” 
 
Nghệ sĩ Minh Phương là người ngoại giáo. Khi đến cầu 
nguyện với Cha Diệp, anh chỉ biết nói chuyện, tâm sự 
với Cha về những vấn nạn của mình.  
 
Anh kể: “Gặp Cha, tôi đã nói với Cha rằng: Cha ơi, vợ 
con sang Mỹ hơn 30 năm, còn con thì chỉ mới qua đây 
10 năm thôi, và chúng con cũng chỉ có nghề làm nail. 
Bây giờ chúng con không gặp may mắn, xin Cha cầu 
nguyện cùng Đấng Tối Cao giúp cho chúng con lấy lại 
được tiệm vì đó là nguồn thu nhập chính để sinh sống 
hàng ngày của gia đình con tại Mỹ.” 
 
 
 
 
 
 
 

“Thật không ngờ, ngoài việc lấy lại được tiệm ở Florida, 
chúng tôi còn một ơn lớn nữa, đó là vợ chồng tôi mua 
thêm được một tiệm nails & hair ở El Monte, California. 
Đó là điều sung sướng nhất của tôi khi đặt chân đến 
California vì chúng tôi có 3 đứa con đang sinh sống tại El 
Monte. Niềm ao ước của tôi đã thành sự thật.”, anh kể 
tiếp. 
 
Là một nghệ sĩ cải lương, chuyến bay sang California lần 
này dù khá bận rộn với các show biểu diễn, nhưng anh 
vẫn dành thời gian để đến thăm Cha Diệp, tạ ơn Cha và 
chia sẻ câu chuyện ơn lành của mình. Anh tâm sự: “Tôi 
biết Cha Diệp khi còn ở Việt Nam. Sang Mỹ, thật không 
ngờ tại California lại có một nơi thờ cúng Cha rất tôn 
nghiêm như thế này. Biết Văn phòng Cha Diệp và được 
đến thăm Ngài, tôi rất mừng. Khi về lại Florida, tôi còn 
nhận được báo Ơn lành mà Hội gửi đến tận nhà. Tôi đặt 
báo ở đầu giường, những lúc rỗi rảnh đều lấy ra đọc, từ 
trang đầu đến trang cuối. Tôi đọc kỹ và chia sẻ với những 
lời cầu xin, vui mừng với những lời tạ ơn. Còn hình của 
Cha thì tôi luôn mang bên mình. Đại diện gia đình tôi xin 
tạ ơn những gì Cha Diệp đã ban cho gia đình chúng tôi. Ở 
Việt nam chúng tôi không được may mắn lắm, nhưng qua 
Mỹ, đến với Cha Diệp thì tôi ‘cầu gì được nấy’.” 
 
Nghệ sĩ Minh Phương cho biết kể từ ngày đến thăm Cha 
Diệp trở về, trong lòng anh luôn cảm thấy thoải mái, sung 
sướng. “Được ơn Cha, tôi không còn lo lắng gì hết nên rất 
yêu đời và…ca vọng cổ hay hơn”, nghệ sĩ Minh Phương 
cười, nói. Anh cho biết nếu được sự đồng ý của Ban điều 
hành TBDF, anh sẽ sẵn sàng tham gia vài tiết mục văn 
nghệ trong dịp Giỗ Cha Diệp vào tháng 3-2016.  
Bằng tâm huyết và giọng ca truyền cảm, nghệ sĩ Minh 
Phương đã ngâm ngay tại phòng thu của TBDF bài thơ 
‘Muôn lòng tạ ơn’ của tác giả Phạm Từ Tốn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu chuyện ơn lành của nghệ sĩ Minh Phương sẽ được 
phát lên sóng Truyền hình trong thời gian tới. 
 

Peter Vu Tran 
 

 

 

 
 

Nghệ sĩ 
Minh 
Phương 
(thứ ba từ 
phải qua, 
ngồi) điền 
Phiếu ghi 
danh nhận 
thẻ thăm 
viếng Cha 
Diệp. 
Hình: TBDF 
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Tôi biết Cha Trương Bửu Diệp qua Cha xứ 
Nguyễn Hiến Thành, xứ Tam Hà, Thủ Đức, Sài 
Gòn. Vì vậy, tôi muốn kể cho mọi người về câu 
chuyện của Cha xứ Nguyễn Hiến Thành trước khi 
chia sẻ ơn lành mà tôi nhận được từ Cha Diệp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anh Thông Nguyễn. Hình: TBDF 

 
Cách đây 6-7 năm tôi còn ở Việt Nam, và là một trong 
những Giáo lý viên. Xứ tôi ở thường tổ chức các đoàn 
đi xuống Tắc Sậy thăm mộ Cha Diệp. Biết chuyện, Cha 
xứ không hài lòng. Ngài nói:”Ở đâu cũng có Chúa, chỗ 
nào cũng có Cha, cớ sao phải tổ chức đi như vậy, 
đường xá xa xôi?” 
 
Nhưng sau đó, Cha xứ bị bệnh. Tôi không biết Cha bị 
bệnh gì, nhưng Ngài hay bị đau chân và gặp khó khăn 
khi đi đứng. Một lần nọ, nhân có đoàn giáo dân đi Tắc 
sậy, Cha quyết định đi cùng. 
 
Sau chuyến đi lần đó, Cha kể với mọi người: “Phải nói 
thật, Cha Diệp rất linh thiêng. Trong chuyến đi vừa rồi, 
tôi không xin gì nhiều, mà chỉ nói với Cha Diệp rằng 
nếu Chúa muốn tôi tiếp tục làm việc thì nhờ Cha cầu 
bầu cho tôi sức khỏe, vì tôi không thể làm việc được 
trong tình trạng bệnh tật thế này. Về đến nhà, bệnh tật 
của tôi hầu như tiêu tan hết.”  
 
 
 

Năm đó, Cha Thành 76 tuổi. Năm nay Cha đã hơn 80 
tuổi, đến tuổi nghỉ hưu, mà sức khỏe của Cha vẫn rất 
tốt.” 
 
Tôi là nhóm phó của nhóm Giáo lý viên. Trong nhóm có 
8 người. Vào năm 2012, chúng tôi rủ nhau đi thăm mộ 
Cha Diệp. Ai cầu xin gì thì tôi không biết, nhưng được 
ơn Cha thì có tôi và một anh bạn. Chuyện là thế này, 
anh bạn ấy mượn tôi một số tiền, nhưng cuộc sống khó 
khăn, nên suốt 2 năm trời, anh không thể trả nợ cho tôi 
được. Thời gian ấy tôi chuẩn bị sang Mỹ định cư, nên 
cũng cần tiền. Đến mộ Cha Diệp, tôi khấn: Thưa Cha, 
anh bạn của con nghèo nên không thể trả nợ cho con, 
mà con lại đang cần tiền để chuẩn bị cho cuộc sống 
tương lai. Xin Cha thương, giúp anh ấy tìm được hướng 
giải quyết. Kết quả là trước khi tôi lên đường đi Mỹ, bạn 
tôi không còn thiếu nợ tôi nữa, mà anh ấy còn có được 
việc làm, là quản lý cho một tiệm giày ở Sài Gòn, có thu 
nhập tốt. Lần ấy, anh Trưởng nhóm giáo lý viên cầu 
nguyện gì, không kể cho chúng tôi nghe, nhưng sau đó 
chúng tôi thấy anh đi tạ ơn Cha Diệp.” 
 
Tôi sang Mỹ. Thời gian đầu thật sự khó khăn vì tìm việc 
khó quá. Một lần đi tản bộ, tôi bỗng thấy Văn phòng 
Cha Trương Bửu Diệp ở gần khu nhà tôi ở. Tôi về hỏi 
Dì, thì Dì xác nhận đó chính là Văn phòng Cha Diệp, Dì 
hay qua Cha, và khuyên tôi nên đến mà cầu nguyện. 
Tôi đã đến, nhưng không dám cầu xin gì nữa, mà chỉ 
xin sự bình an để tìm hướng giải quyết cho cuộc sống 
mới. Bước vào phòng Cha, tôi có cảm giác cả thân thể 
lẫn trí óc như được thư giãn, rất thân thiết và bình an.”  
 
Và Cha đã hướng dẫn tôi đi, giúp tôi hòa nhập cuộc 
sống mới một cách nhanh chóng. Trước đó, vì chưa biết 
tương lai sẽ ra sao nên tôi không dám hứa hẹn gì với 
người bạn gái ở Việt Nam. Nhưng theo lời Cha mách 
bảo, sau 3 tháng ở Mỹ, tôi về Việt Nam làm đám cưới 
với cô ấy. Trong thời gian chờ giấy tờ, tôi quay lại Mỹ, 
đi học tiếng Anh và tìm được một việc làm part-time. 
Không lâu sau, tôi tìm thêm được việc làm khác full-
time ở Văn phòng của một công ty điện tử. Công việc 
rất phù hợp với khả năng của tôi. 
 
Thiên cơ bất khả lộ. Không ai biết trước chuyện gì sẽ 
xảy ra, nên theo tôi nghĩ, mình cứ phải chuẩn bị sẵn 
sàng để đón nhận tất cả. Tốt nhất phải có niềm tin và 
hãy cầu nguyện. Nếu xin mà chưa được thì cũng không 
nên nản lòng, vì có thể những điều mình xin, chậm một 
tí sẽ tốt hơn, phải gặp khó khăn một chút để được 
trưởng thành hơn. Cầu mong những người tìm đến 
Cha, sẽ được Cha ban ơn lành.     

Andrew Nguyễn 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrew Nguyễn 

Anh Thông Nguyễn – Garden Grove, California: 

“Cha hướng dẫn tôi đi” 
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XIN KHẤN 

1-K. NGUYEN – HAVERHILL, MA. 
Đã bước vào mùa học mới. Trong mùa này, con 
xin Cha Diệp soi sáng tâm hồn, trí khôn cho con 
của con. Năm nay là năm cuối cùng, con rất lo 
lắng cho cháu. Xin Cha phù hộ và dìu dắt con của 
con. Con xin cảm ơn Cha.  
 
2-T. NGUYEN – SIMI VALLEY, CA. 
Con xin Cha cho con trai và con dâu con được ơn 
lành, cho các cháu sớm có baby, và xin ơn bình an 
cho gia đình chúng con. 
 
3-K. HONG – EL MONTE, CA. 
Cha ơi, con của con là D. Duong, 24 tuổi, bị bệnh 
down syndrome. Xin Cha thương ban cho cháu trở 
thành người bình thường. Con xin cám ơn Cha. 
 
4-L.V. LANG – OMAHA, NE. 
Chúng con đang chờ đợi hai gia đình của con mau 
sớm được đoàn tụ bên Mỹ, vì vậy con xin Cha ban 
cho con có sức khỏe. Con xin tạ ơn Cha. 
 
5-Z.K. NGUYEN – BROOKLYN, NY. 
Con đang trong giai đoạn khó khăn, tưởng chừng 
như gục ngã, không còn con đường lựa chọn. Xin 
Cha hãy cứu con vượt qua giai đoạn khó khăn hiện 
tại. Xin tạ ơn Cha. 
 
6-C. LE & T.C.NGUYEN –KILLEEN, TX. 
Thưa Cha, anh của con là Gioan Baotixita T. đang 
mắc bệnh ung thư gan, xin Cha ban cho anh con 
ơn chữa lành. Con cũng xin Cha giúp sức để chúng 
con mau trả được nợ nần.  
 
7- D. PHAM – PORLAND, OR. 
Cha ơi, bố con đang trong những cơn đau đớn vì 
bệnh tật, xin Cha ban phước lành để bố con bớt 
đau, và được gặp con cháu đoàn tụ. Con cũng xin 
cho gia đình chi H. được mọi sự may lành, các thủ 
tục trôi chảy, và sớm đoàn tụ với chúng con. 
 
8-Q. NGUYEN & T.T.KHUE – BILOXI, MS. 
Con cầu xin Cha thương giúp con của con là Phero 
K. vượt qua mọi sự khó khăn hiện nay, được tai 
qua nạn khỏi để về nhà với chúng con. Con xin hết 
lòng tạ ơn Cha. 
 

XIN KHẤN 

9-A.N. LE – STERLING HEIGHTS, MI. 
Vợ chồng con gái con là L.H và rể là R.C không hòa 
thuận. Xin Cha cho chúng có được hạnh phúc, biết 
yêu thương nhau, gia đình được bình an, Con xin 
tạ ơn Cha.  
 
10-H.T.M. PHAM – LAKE FOREST, CA. 
Bạn của con mới được phát hiện là có bướu trong 
tử cung và đường ruột. Xin Cha thương cứu giúp 
bạn con. Con cũng xin Cha đặc biệt thương xót 
người cháu của con chớm bệnh tâm thần, vì mẹ 
cháu mới qua đời. Xin Cha cho cháu được trở lại 
bình thường. Con xin cảm ơn Cha nhiều. 
 
11-DIEP, TUYET, PHUONG – LITTLE, 
CANADA. 
 
Chị em chúng con cầu xin Cha cho Mẹ con được 
mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi với chúng con. Xin 
Cha ban cho anh chị em chúng con được mạnh 
khỏe và biết lo lắng, yêu thương lẫn nhau cho đến 
ngày Chúa gọi chúng con ra khỏi đời này. Cuối 
cùng, xin Cha cho chúng con mau bán được nhà. 
Chúng con cảm tạ ơn Cha. 
 
12-D.T. TRAN – SAN FRANCISCO, CA. 
Xin Cha cho con trai con là H.T.T có nơi có chốn, 
có sự nghiệp trong tương lai; cho B.T.T được nhiều 
sức khỏe, học tốt; cho vợ chồng chúng con mạnh 
khỏe, công việc làm ăn thuận lợi, hanh thông; cho 
P.M.M biết quay về đường ngay nẻo chánh và 
phụng sự Thiên Chúa.  
 
13-KHAC THIEU, SAIGON, VN. 
Trong chuyến du lịch ở Mỹ, con vui sướng được 
đến thăm Cha. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho gia 
đình chúng con được mạnh khỏe, mọi sự bình an. 
Con xin tạ ơn Cha. 
 
14-C. NGUYEN – GLENDALE, AZ. 
Cầu xin Cha Trương Bửu Diệp tha thứ những điều 
sai trái con đã phạm trong quá khứ. Cầu xin Cha 
ban cho chúng con nhiều hồng ân, và được may 
mắn trong cuộc sống. Cầu xin việc ra tòa lấy lại 
được số tiền đã bỏ ra để tu sửa nhà đã bán của 
con được êm xuôi. 
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XIN KHẤN 
 
15-L. TRAN – SAN FRANCISCO, CA. 
Con bị đau mắt hột. Bác sĩ nói chữa không được 
Cha ơi. Con tin Cha sẽ chữa cho đôi mắt của con 
được khỏe mạnh trở lại. Xin Cha cứu giúp. Đứa con 
trai của con đang nộp đơn vào các trường y, xin 
Cha ban cho cháu được ơn như ý, theo nguyện 
vọng của cháu. Con xin tạ ơn Chúa, cảm tạ Cha. 
 
16-L.T. TRAN – HOUSTON, TX. 
Con cầu xin Cha cho con trai con la T.N sớm được 
nhận vào trường để tiếp tục học theo ngành y; xin 
cho cháu A. được lên lớp 2 của trường Saint Rose 
Catholic School; xin cho con trai là E. sớm xong 
tiệm để lo làm vì cháu đang gặp trở ngại trong 
công việc. 
 
17-Q. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Thưa Cha, please bless us with a healthy child. 
Please, guide us through the fertility journey had 
been very difficult. Please also help keep our faith 
growing strong. Thank you, Cha Diệp. 
 
18-H. LAM – UTICA, NY. 
Xin Cha Diệp cầu bầu cùng Chúa cho vợ chồng của 
D., em trai con biết yêu thương nhau trọn đời, và 
biết sống khiêm nhường, bác ái, cho D. bỏ được cờ 
bạc. Con cám ơn Cha. 
 
19-T.D. TRAN – ALEXANDRIA, VA. 
Xin Cha cho con gái con là T.T.H đạt được kết quả 
tốt đẹp trong kỳ thi khó khăn này. Con hết lòng cậy 
trông. Xin Cha cầu bầu cho gia đình chúng con 
được như ý. 
 
20-A.D. NGUYEN – ORLANDO, FL. 
Kính thưa Cha Trương Bửu Diệp, con tha thiết nài 
xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban bình an và sức 
khoẻ cho một đồng nghiệp của Cha là Linh mục Vũ 
Ngọc Châu, gốc giáo phận Long Xuyên, sát bên 
giáo phận Cần Thơ của Cha. 
 
Thưa Cha, Cha Châu bị đột quỵ tim và hiện đang 
nằm cấp cứu tại bệnh viện Ben Taub ở khu Medical 
Center tại Houston, Texas, tình trạng “thập tử nhất 
sinh”. Con khẩn khoản nài xin và muôn vàn đội ơn 
Cha. 
 
 

XIN KHẤN 
 
21-ACE THIỆN NGUYỆN VIÊN TBDF. 
Chúng con, anh chị em Thiện nguyện viên của 
TBDF xin cầu cùng Cha Diệp, xin Cha thương xót và 
che chở cho bác T.N.T (80 tuổi) đang mắc bệnh 
ung thư bao tử. Xin Cha ban ơn chữa lành cho bác 
T. trong hoàn cảnh đau bệnh mà lại đơn chiếc như 
hiện nay. 

 
22-L.T. BUI – HOUSTON, TX. 
Con có hai đứa cháu. Cháu ngoại là con trai, cháu 
nội là con gái. Cả hai cháu đều bị trầm cảm, khiến 
gia đình rất buồn. Xin Cha giúp chữa lành cho hai 
cháu, xin Cha dẫn đưa cháu ngoại của con trở về 
và mọi người yêu thương nhau, cho hai cháu từ bỏ 
các tính hư nết xấu. Con nài xin Cha cứu giúp hai 
cháu của con. 
 
23-K. NGUYEN – MOUNT AIRY, NC. 
Con xin Cha cầu bầu cho B.N, 90 tuổi được khỏe 
mạnh; B., 32 tuổi có công ăn việc làm; T., 49 tuổi 
biết ăn năn về với Chúa; A.L (ở Việt Nam), 26 tuổi, 
chịu khó đi làm và hết bệnh trầm cảm; M.T, có 
công ăn việc làm và biết chí thú làm ăn. 
 
24- S. PHAN - QUINCY, MA 
Con là S.Phan, sinh năm 1946, xin Cha ban cho con 
ơn chữa lành, và cho C.T.V. Nguyen đang mang 
thai tháng thứ 4 được khỏe mạnh, sanh nở được 
‘mẹ tròn, con vuông’. 
 
25-D.K. NGUYEN – NEW ORLEANS, LA. 
Con cầu xin Cha cho chồng con khỏi bệnh nguy 
hiểm để có sức khỏe đi làm, xin cho đứa con trai 
con bỏ hút cần sa, và các con biết vâng lời cha mẹ, 
có việc làm tốt, và con cầu xin Cha cho con bán 
được chiếc tàu. Con xin cám ơn. 
 
26-S.LUU – WESTFIELD, NJ. 
Thưa Cha, xin Cha cầu nguyện cho con. Con vừa 
nhận được kết quả xét nghiệm là con có cancer. 
Con hết sức lo lắng và buồn rầu, nhưng con tin Cha 
sẽ thương giúp. Xin Ngài cầu nguyện cho con hết 
được bịnh. 
Con cũng có người bạn tên H. đang mắc bệnh. Xin 
Cha cầu nguyện cho H. sớm lành bệnh. Con tạ ơn 
Cha. 
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gửi về TBDF 



6 
 

Page 6 of 12 
 

 

CẢM TẠ 
 
1-D.T. NGUYEN – LAPEER, MI. 
Thưa Cha, chúng con đã có housing rồi. Mỗi lần 
đi đâu, chúng con đều đi đến nơi về đến chốn, 
không bị lạc đường. Chúng con vô vàn cảm tạ ơn 
Cha. 
 
2-C. LE & T.C. NGUYEN – KILLEEN, TX. 
Cháu của con lấy phỏng vấn, và cháu đã đậu rồi, 
mặc dù thiếu sót rất nhiều giấy tờ. Con xin cảm tạ 
Cha đã nhậm lời cầu xin của con. 
 
3-A.K. NGUYEN – WINNIPEG, CANADA. 
Nhân dịp sang Mỹ, chúng con đến để cảm tạ Cha 
đã nhậm lời, ban cho gia đình chúng con được sự 
bình an. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho gia đình 
chúng con được sức khỏe và hạnh phúc.  
 
4- H. TRAN – GAINSVILLE, VA. 
Con xin tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con được 
nhiều sức khỏe, cho tiệm con đông khách, và cho 
con kiếm được thợ. 
 
5-X. PHAN – EL MONTE, CA. 
Gia đình chúng con xin cảm tạ Cha đã giúp cho 
gia đình chúng con vượt qua mọi trở ngại trong 
cuộc sống, được bình yên, riêng con đã bớt đau 
nhức. Cầu xin Cha tiếp tục giúp cho con trai của 
con sớm có ngày về đoàn tụ với gia đình. 
 
6-M. PHAM – TAMPA, FL. 
Con xin cảm tạ Cha Diệp vì Ngài đã ban cho con 
được điều con cầu xin. Nay con dâu của con đã 
có thai được 2 tháng. Con xin Cha thêm sức cho 
cháu được mạnh khỏe. 
 
7-K.T.VO – AMES, IA. 
“Cám ơn Cha hiền cho con một niềm tin mới, vượt 
qua muôn vàn thử thách của trần gian…” Tình cờ 
con nghe được bài hát này khi xem video ‘Phép lạ 
Cha Diệp’, nên con mới biết về Cha. Đó là tháng 
3-2015. Con rất cảm động vì Cha đã thương mà 
ban cho con phép lạ như lời con cầu xin. Con xin 
tạ ơn Cha! 
 
8-H. NGO – STANTON, CA. 
Tạ ơn Cha đã giúp ba gia đình anh, chị em con 
passed phỏng vấn sang Mỹ, cũng như các điều 
con xin đều được như ý. 
 
 

 

 

 

CẢM TẠ 
 
9-T.T. NGUYEN – BELLINGHAM, WA. 
Con xin tạ ơn Chúa, cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp 
đã nhậm lời cầu xin của con, giúp cho con bán 
được mobile home.  
 
10-N. NGUYEN – BATON ROUGE, LA. 
Thưa Cha, con của con đã xóa được ticket và đã 
đi làm, con cũng đã xin được giấy tờ để làm lại 
bằng công dân bị lấy mất, và bệnh đau nhức của 
con cũng bớt 90%. Con xin cảm tạ ơn Cha và xin 
Cha tiếp tục cầu bầu cho con trai con từ bỏ đam 
mê, sống đạo đức. 
 
11-H.V.DINH – OKLAHOMA, OK. 
Con xin chân thành cảm tạ Cha Phanxicô Trương 
Bửu Diệp, nhờ Cha thương giúp con đã được ơn 
như ý con xin là con khỏe mạnh hơn mấy năm 
trước. Xin Cha tiếp tục thương và cầu nguyện cho 
con. 
 
12-THOMAS P.Q.VU – RANCHO CORDOVA, 
CA. 
Kính thưa Cha Phanxico, con xin dâng lời cảm tạ 
ơn Cha đã ban cho anh con là Linh mục Thomas 
D.T.H (nghỉ hưu) không phải mổ tim mà chỉ cần 
thông tim. Việc chữa trị được tiến hành tốt đẹp, 
và anh con đã sớm bình phục. 
 
13- T. NGUYEN – MURPHY, TX. 
Con đã được ơn chữa lành. Con hết đau đầu và 
rối loạn tiêu hóa rồi, thưa Cha. Cùng lúc, con gái 
con đã sang được Mỹ, đoàn tụ cùng gia đình. Gia 
đình con hết lòng tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Cha 
Trương Bửu Diệp. 
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Cảm tưởng lần đầu sử dụng Thẻ Thăm viếng Cha Diệp 

 

Thực hiện: 

Leo Vũ 
Trương Khoa 
Phước Nguyễn 
 

999 thẻ thăm viếng Cha Diệp đã được phát hành chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Điều này nói lên sự nô ̃

lực cả về vật chất lẫn tinh thần của Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF). Việc làm này của TBDF không ngoài 
mục đích tôn vinh Cha Diệp, và tạo sự thuận lợi nhất có thể dành cho những người yêu mến Cha, mong muốn 
đến thăm Cha và nhờ Cha giúp đỡ.  
 
Phóng viên Bản tin Ơn lành đã ghi lại được dưới đây hình ảnh những người đầu tiên nhận được thẻ, và đã sử 
dụng khi đến thăm Cha. 
 

 

Cô Huỳnh Bảo Ngọc.  

Bác Trần Ngọc Tân 

 

Ông bà Mary Le và Josept Le  

“Thẻ thật tiện lợi!” 

 

“Quá hiện đại!” 

 

 “Có thẻ thăm viếng, 

tôi sẽ siêng đến thăm 

Cha hơn.” 

 “Giữ thẻ này, tôi 

như luôn có Cha 

bên mình.” 

Ông bà Mary Le & Joseph Le: 

Bác Trần Ngọc Tân: 

Cô Huỳnh Bảo Ngọc: 

Anh Vũ Ngọc Thanh: 
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Bài học về mối quan hệ 
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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.” 
 

Olivia Nguyễn và Thắng Nguyễn. Hình: TBDF 
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Anita Phùng 
Sưu tầm 

 

 

 

Một đêm, Tổng thống Obama và phu nhân Michelle đã quyết định thay đổi không khí và đi ăn một bữa 
ăn tối giản dị tại một nhà hàng không quá sang trọng. Khi họ đang ngồi, chủ nhà hàng đưa một lời đề 
nghị bí mật tới Tổng thống rằng ông có thể nói chuyện riêng với đệ nhất phu nhân được không. Tổng 
thống đồng ý và vợ ông, bà Michelle đã có một cuộc trò chuyện với chủ nhà hàng. 
 
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Tổng thống Obama đã hỏi Michelle: 
– Tại sao anh ấy có vẻ quan tâm đến việc nói chuyện với em vậy?” Michelle nói rằng trong những năm 
niên thiếu, chủ nhà hàng này đã thích bà một cách điên cuồng. 
Sau đó, Tổng thống đùa rằng: 
– Nếu em mà kết hôn với anh ấy, chắc hẳn giờ em đã là chủ sở hữu của nhà hàng đáng yêu này rồi. 
Michelle trả lời: 
 
– Không, nếu chuyện đó xảy ra, hiện giờ anh ấy đã là Tổng thống. 
 
Tin hay không tùy bạn, nhưng đôi khi người phụ nữ là tác nhân rất quan trọng trong việc làm 
cho một người đàn ông sẽ trở thành ai trong xã hội.  
 
Vì vậy, đối với những người đàn ông vẫn đang tìm kiếm một nửa của mình, bạn rồi sẽ tìm thấy người 
bạn đời giúp đỡ bạn và biến bạn từ một ‘người không tên tuổi’ thành một ‘ ai đó’ trong xã hội. 
 
Gửi tới những người phụ nữ độc thân đang đọc bài này, bạn sẽ là một phước lành không thể thiếu, 
dành cho một người đàn ông may mắn nào đó trong thế giới này. 
 

(Nguồn: TGMCORP) 

 

Tổng thống Barack Obama và phu nhân. Hình minh họa. Nguồn: Huffingtonpost.com 
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                                             Số 1 - Jannuary 1st,  2015 

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, bả n 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, ngày 5 tháng Mười Một, 2015, vào lúc 7 giờ tối sẽ có Buổi 

cầu nguyện với Cha Diệp tạ i Nhà Thăm Viêńg Cha Trương Bử u Diệp. Quy ́vị  ở  xa xin vào website: 

www.truongbuudiep.org  hoặ c www.tbdf.org để  xem trực tiêṕ truyền hiǹh 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 Nhậ t 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 miêñ phi.́ 

4-GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE (TALK VÀ TEXT): Xin gọ i sô ́(714) 702 5129  
 

 

 

 

Chương 

trình 

Tư vấn 

Miêñ phi ́

tại TBDF 
 

 

Đóng góp thông tin, bài vở trên  
Bản tin ƠN LÀNH, xin gọi Trang Nguyêñ 

(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 

 
 

Luậ t 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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                                             Số 1 - Jannuary 1st,  2015 

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 19 – October 1, 2015 

 

 

  



12 
 

Page 12 of 12 
 

 
 
 Nhâ 
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NON-PROFIT 
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PAID 
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Permit # 523 

To: 

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

Ho ̣(Lastname)…………………………………Tên (Firstname)…………………………………… 

Điạ chi ̉gửi bản tin (Address)……………………………………………………………………… 

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

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

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

2. Gửi qua bưu điêṇ theo điạ chi ̉trên.  

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

Ngày………..tháng…….năm 2015 

                Chữ ký (Signature), 
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