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(TBDF)- Do có nhiều người thắc mắc về cać quả ng caó gây quy ̃cho Cha Trương Bửu 
Diệp đang xuât́ hiện tạ i Orange County, tại Buổi cầu nguyện Tháng 10 diễn ra vào 
ngày 1 tháng Mười vừa qua, ông John Nguyễn, Đại diện Ban Điều Hành Trương Bửu 
Diệp Foundation (TBDF) đã khẳ ng đị nh: “Từ khi được thành lập đến nay đã hơn 4 
năm, TBDF chưa bao giờ tổ chức tiệc gây quỹ hay quyên góp trong cộ ng đồng.” Tuyên 
bô ́này nhằm tránh gây ngộ nhận giữa TBDF và các Hội khác mang tên Cha Diệp. 
 
Ngoài ra, tất cả các chương trình đang có tại TBDF đều miễn phí, như:  

 

XIN khâń qua phone. 

LẤY hẹn tham vâń.  

NHẬN baó Ơn Lành tậ n nhà. 

XEM Baó Ơn Lành tiêńg Anh. 

LÀM thẻ  Thăm Viêńg Cha. 

GỬI hiǹh người thân đa ̃qua đời tạ i TBDF. 

BIẾU Saćh Ơn Cha Diệp tậ p 1 và 2.   

TẶNG Hiǹh Cha Diệp và Kinh Xin Ơn (4 thứ tiếng) 

 
Mục đićh củ a TBDF là đem Cha Trương Bử u Diệp 
đêń cho mọ i người. Những người chưa nhận được  
các dịch vụ miễn phí tại TBDF, xin hãy đến và hỏi  
các Thiện nguyện viên trực để được hướng dẫn.
 
 
 

Thời gian gần đây, Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation 
(TBDF) tiếp nhận một số trường hợp từng là nhân chứng ơn 
lành Cha Diệp nay trở lại vì muốn chia sẻ ơn lành mà họ nhận 
thêm được từ Cha. Điều này cho thấy Cha Diệp không những 
linh thiêng, mà còn rộng lượng, bao dung, sẵn lòng cầu bầu lên 
Đấng Tối Cao không chỉ một mà nhiều lần cho những ai cần 
đến Ngài.  
 
“Con xin cám ơn Cha, cám ơn bà Ngoại” 
 
Tháng 4-2015, bà Kim Ánh Nguyễn, thành phố Huntington Beach, CA 
đến Văn phòng Cha Diệp, rất rụt rè, bà tâm sự về việc Cha Diệp đã 
chữa lành đôi môi cho bà. Ban kỹ thuật TBDF đã mời bà vào phòng thu 
để ghi lại lời kể của bà với tư cách là nhân chứng ơn lành Cha Diệp. Bà 
kể:” Mấy tháng trước, môi của tôi bỗng bị lở loét, tôi ăn uống khó khăn 
vì cứ mỗi khi môi cử động thì máu lại rỉ ra. Đau đớn lắm. Sau khi khám 
thì bác sỹ chẩn đoán tôi bị ung thư môi. Họ yêu cầu tôi làm hóa trị.”                                                  
(Xem tiếp trang 2) 
 

Được Ơn Cha, Đâu Chỉ Một Lần! 

Bà Kim Ánh Nguyễn (bìa phải) và hai cháu ngoại song sinh. 

Hình chụp tại Studio của TBDF vào cuối Tháng 8-2015. 

TBDF Không Gây Quỹ, Không Quyên Góp 

 

 

Các Thiện nguyện viên đang soạn và 
gửi Thẻ Thăm viếng Cha Diệp đợt 2-
2015. Hình: TBDF. 
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Được Ơn Cha, Đâu Chỉ Một Lần 
 (Tiếp trang 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quả thật, chỉ một thời gian sau, đôi môi của bà bỗng 
lành lặn, không còn rỉ máu, và bà mất luôn cảm giác 
đau đớn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuối buổi ghi hình, bà Ánh cho biết mục đích của bà đến 
Văn phòng Cha Diệp trước là để tạ ơn Cha, sau là cầu 
nguyện cho hai đứa cháu ngoại song sinh được nhận 
vào trường như ý nguyện. Vào buổi trưa một ngày cuối 
tháng 8-2015, bà Ánh trở lại Văn phòng TBDF cùng hai 
người cháu ngoại xinh đẹp và ngoan ngoãn: Christina 
Phạm và Michelle Phạm đến từ thành phố Newburg 
Park, CA nhân tiện hai cô ghé qua thăm bà. Bà khoe: 
“Hai đứa nó đã được nhận vào trường đại học UCLA và 
UCSF như nguyện ước của chúng. Lời cầu xin của tôi từ 
mấy tháng trước nay đã thành sự thật rồi. Cả hai cháu 
rất mừng, nay muốn đến tận Văn phòng để cảm tạ 
Cha.” Khi được đề nghị vào phòng ghi hình làm nhân 
chứng cho Cha Diệp, hai cô bé rất vui vẻ đồng ý. 
Michelle và Christina đều cho biết chị em cô không hề 
biết đã được bà ngoại cầu nguyện giúp cho đến khi 
nhận được giấy báo của trường. “Để được nhận vào 
UCLA và UCSF không dễ chút nào, ngay cả đối với 
những học sinh có điểm số cao ở bậc trung học. Chúng 
con tin đó là ý Chúa, ý Cha. Con cám ơn bà ngoại, cám 
ơn Cha Diệp rất nhiều.” Christina nói. 
 
 
 
 
 
 
 

Vừa cầu nguyện xong là được ngay ơn lành 
Vào một ngày của tháng 7-2015, bà Thủy Trần ở thành 
phố Anaheim, CA bỗng dưng bị đau bụng dữ dội. Chịu 
không nổi, bà phải lấy hẹn đi gặp bác sỹ. Bác sỹ cho bà 
toa thuốc để mua uống, nhưng bà không muốn uống 
thuốc. Trên đường từ văn phòng bác sỹ, thay vì về nhà, 
bà ghé qua Văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid, thành 
phố Garden Grove. “Vào phòng Cha, tôi lần chuỗi, rồi xin 
Cha cầu nguyện cho tôi đừng bị bệnh tật gì hết, tôi sợ 
lắm. Từ Văn phòng Cha ra thì tôi bớt đau, nên về nhà chỉ 
ăn cháo rồi ngủ. Nhưng đến khoảng 10 giờ đêm thì tôi lại 
bị đau tiếp. Tôi vào restroom nhưng không đi được, bỗng 
thấy đau nhói ở xương cùng. Tôi bèn dùng giấy vệ sinh 
lấy ra được một vật nhọn ở hậu môn. Từ đó, tôi không 
còn đau nữa.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bà Thủy tin rằng chính qua lời cầu bầu của Cha Diệp cùng 
Chúa mà bà tìm ra được nguyên nhận khiến bà bị đau 
bụng, mà còn để lại vật chứng. Sau đó, bà Thủy đã đến 
Văn phòng Cha Diệp để làm chứng cho sự cầu bầu linh 
thiêng của Cha Diệp. 
 
Ngày 25 tháng Chín, 2015, Văn phòng Cha Diệp đón bà 
Thủy Trần trở lại thăm Cha. Lần này bà không đi một 
mình, mà đi cùng người con gái là chị Kiều Liên Nguyễn 
hiện đang sinh sống tại Amherst, Ohio. Chị Kiều Liên kể:” 
Mấy tuần trước, con tôi chơi thể thao bị chấn thương ở 
tai. Cháu kêu rên rằng tai cháu bị ù ù hoài. Tôi đưa cháu 
đi khám bệnh thì bác sỹ nói phải mổ vì cháu bị rách màng 
nhĩ. Tôi hoảng sợ, vì nếu mổ thì gây ảnh hưởng sau này. 
Tôi tức tốc gọi phone cho mẹ tôi. Mẹ tôi nói sẽ cầu 
nguyện với Cha Diệp cho cháu.”  Ngay chiều hôm ấy sau 
khi nhận được phone của con gái, bà Thủy Trần đã cầu 
xin Cha Diệp cứu lấy đứa cháu ngoại của bà. Thật diệu 
kỳ, chỉ trong vòng một ngày, con trai chị nói đã hết bị 
đau, hết bị ù tai. Chưa tin, chị đưa cháu đi gặp bác sỹ.  
 

 

Dù rất lo sợ, nhưng bà Ánh 
không muốn làm hóa trị. Bà 
đã đến Văn phòng Cha 
Trương Bửu Diệp để cầu 
nguyện. “Tôi đã xin Cha ban 
cho tôi ơn chữa lành, rồi xin 
Cha nước đem về uống, và 
tin nước lấy từ nhà Cha sẽ 
chữa được bệnh cho tôi.”  
 

 
Môi bà Kim Ánh Nguyễn trước 
đây thường xuyên bị rỉ máu. 
Hình do nhân vật cung cấp. 

 

Bà Kim Ánh 

Nguyễn tại 

Buổi ghi 

hình nhân 

chứng ơn 

lành hồi 

tháng 4-

2015. Hình 

chụp tại 

TBDF 

Studio. 

 

Bà Thủy Trần tại Buổi thu nhân chứng ơn lành tháng 8-2015. 
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Sau khi khám, bác sỹ ngạc nhiên cho biết tai của con 
trai chị lành lặn như chưa từng bị chấn thương. Chị 
Liên không kém kinh ngạc, lại gọi phone báo tin cho 
mẹ. Nhưng ở đầu dây bên California, bà Thủy Trần 
bình tĩnh cho biết ngay từ lúc khấn nguyện với Cha 
Diệp, bà tin rằng Cha sẽ không bỏ rơi đứa cháu trai của 
bà. Được thêm ơn Cha, bà nhất quyết phải đến Văn 
phòng Cha Diệp làm nhân chứng cho Cha thêm một lần 
nữa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tại buổi ghi hình câu chuyện ơn lành tại phòng thu 
TBDF vào thàng 8-2015, bà Siêng tâm sự: “Tôi là người 
ngoại đạo, nhưng nghe nhiều người nói Cha Diệp linh 
thiêng lắm, vì thế trước đó tôi đã đi cùng bạn đến Văn 
phòng Cha Diệp. Khi biết em rể nằm bệnh viện, tôi đã 
đến cầu nguyện với Cha cho người em rể và thỉnh hình 
Cha Diệp về gửi sang Anh cho em tôi, nhắn là hãy cố 
gắng cầu nguyện với Cha Diệp. Khoảng một tuần sau, 
tôi gọi phone sang cho em gái thì biết tin em rể tôi đã 
được xuất viện từ mấy hôm trước và sức khỏe của cậu 
ấy đã bình phục.” 
 
Đó là lý do vào tháng 5-2015 bà Siêng đã đặt con heo 
quay đem đến tạ ơn Cha Diệp. 
 
Bà Siêng kể, lần ấy bà cũng cầu xin Cha cho em bà 
được chính phủ cấp housing. Hai tháng sau, em bà gọi 
phone sang báo tin đã được cấp housing. Bà lại đến 
Văn phòng Cha lần nữa vào tháng 9-2015 để tạ ơn Cha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Những câu chuyện ơn lành nêu trên được TBDF ghi lại 
nhằm tăng thêm sức mạnh niềm tin cho những ai đã 
được ơn Cha và tạo niềm tin cho những người đang cần 
đến sự cầu bầu linh thiêng của Cha. Hãy đến cầu xin 
bởi Ngài rất rộng lượng đối với mọi người. 
 
Đến cầu nguyện với Cha, sẽ được ơn Cha, không phải 
chỉ một lần. 
 

Anne Nguyễn 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Tháng 9-2015, bà Thủy Trần trở lại Văn phòng Cha Diệp cùng 
người con gái, chị Kiều Liên Nguyễn để làm chứng cho Cha. 

Từ Mỹ cầu nguyện cho người thân ở Anh 
 
Những ai có dịp đến tham dự Buổi cầu nguyện hồi 
tháng 5-2015 đều được thưởng thức món bánh bò, heo 
quay do bà Siêng Nguyễn, cư dân thành phố Garden 
Grove đem đến để tạ ơn Cha.  
 
Trước đó, vào tháng 4-2015, bà Siêng đã đến Văn 
phòng Cha để cầu nguyện thay cho người em rể hiện 
đang sinh sống tại nước Anh mắc phải một căn bệnh 
mà bác sỹ chưa tìm ra nguyên nhân. Em của bà không 
bình thường, hay ngồi thẫn thờ, đôi khi lại la hét rất 
lớn. Một ngày kia, khi đang ở nhà thì em của bà bị xỉu 
và được gia đình đưa đi cấp cứu. Em gái của bà lo sợ 
gọi phone cho bà. 
 
 
 

 

 

 

Bà Siêng Nguyễn trong Buổi ghi hình Tháng 4-2015. 

 

Tháng 9-2015, bà Siêng Nguyễn trở lại Văn phòng TBDF để 
tiếp tục làm nhân chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của Cha 
Diệp. Hình: TBDF. 
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XIN KHẤN 

1-A.D. NGUYEN – BIEN HOA, VIET NAM 
Kính thưa Cha Trương Bửu Diệp, con xin trình lên 
Cha trường hợp bệnh hoạn của cha Đinh Trọng 
Luân, người thân của con, Ngài là cha sở nhà thờ 
Lấp Vò, tỉnh An Giang, giáo phận Long Xuyên. Ngài 
bị bệnh ung thư đại tràng di căn gan đến nay đã 7 
tháng, đã hoá trị 9 lần rồi, hiện nay, tuy không đau 
đớn lắm, nhưng khó ăn, khó ngủ, tất nhiên tình 
trạng sức khoẻ mỗi ngày một sút kém đi.  
Cha ơi, một cha xứ mà sức khoẻ như thế này thì 
làm sao mà chu toàn mọi nhiệm vụ được. Vậy con 
tha thiết nài xin Cha cầu bầu cùng Chúa, nếu đẹp 
lòng Chúa, cất dứt bệnh ung thư cho cha Luân để 
Ngài đủ sức khoẻ mà lo việc mục vụ Chúa đã trao 
phó. Con tin tưởng chắc chắn Cha sẽ nhận lời cầu 
xin của con. Con muôn vàn đội ơn Cha. 
 
2-S.T. TRAN – PHOENIX, AZ. 
Xin Cha thêm lời cầu nguyện cho con thi lấy bằng 
wax thì vào ngày 21 tháng Mười, 2015, cho con 
được kết quả tốt. Xin Cha cho các con biết vâng lời 
cha mẹ, biết thương yêu, nhường nhịn lẫn nhau, 
xin cho chồng con có việc làm đều đều, và ban cho 
chúng con trên đường đi được bình an.  
 
3-A.T – ROSEMEAD, CA. 
Cha ơi, con trai con tên T.V đang bị bệnh tiểu 
đường nặng lắm, lại thêm hằng ngày phải làm việc 
10 tiếng từ 4:30 khuya, dù uống thuốc bệnh vẫn 
không thuyên giảm. Thấy con như vậy, phận làm 
mẹ, con ăn ngủ không yên. Con cúi lạy Cha cùng 
Đấng Tối Cao ban phép lành cho bệnh của con trai 
con được thuyên giảm. Xin cho chúng con có cơ 
hội mua được căn nhỏ để sống đến cuối đời, vì 
sang Mỹ 21 năm rồi chúng con chỉ ở nhà thuê thôi 
Cha ơi. Tết này chúng con sẽ về Việt Nam, và sẽ 
xuống mộ Cha trước tết. Xin Cha ban cho chúng 
con sức khỏe, đi đến nơi, về đến chốn. Cúi xin Cha 
giúp chúng con. Gia đình con muôn vàn cảm tạ 
Cha. 
 
4-QUYEN – SYDNEY, AUSTRALIA 
Xin cho gia đình con được bình an, hạnh phúc, cho 
chồng con đang bị yếu phổi có sức khỏe để làm 
việc; cho con minh mẫn, mạnh khỏe để làm ca 
khuya được an toàn, cho con trai con được học 
giỏi, ngoan ngoãn. Con xin tạ ơn Cha. 
 

XIN KHẤN 

5-D. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Vợ con đang bị cancer. Con cầu khẩn Cha chuyển 
lời lên Chúa ban cho vợ con ơn chữa lành cho cô 
ấu. Xin cho cho gia đình con hết thảy được bình an 
trong tâm hồn.  
 
6-H.Y. DUONG – HENDERSON, NV. 
Thưa Cha, con ở xa nên không về viếng Cha được, 
xin Cha ban cho con sức khỏe, xin cất bớt bệnh tật 
trong người con, xin Cha thương xót cất hết đau 
khổ muộn phiền trong gia đình con, cho anh chị 
em biết thương yêu nhau, và thoát được giai đoạn 
khó khăn như hiện nay. 
 
7-C.P.T. LE – HOUSTON, TX. 
Xin Cha cho chị con là P.T.L được có thẻ xanh. Con 
xin cám ơn Cha. 
 
8-H. LAM – UTICA, NY. 
Con kính xin Cha Diệp cầu bầu cùng Chúa, cho chị 
V.T.T hết bệnh ung thư. Xin Cha giúp lời cầu 
nguyện. Con xin cám ơn Cha. 
 
9-H.K.T. LE - COLUMBIA HEIGHTS, MN. 
Con cầu xin Cha ban cho mẹ con, và con gái có 
sức khỏe, xin cho con có công ăn việc làm mỗi 
ngày, cho con có sức mạnh để con vượt qua mọi 
khó khăn và thử thách của cuộc sống này, xin ban 
bình an và sức khỏe của người bạn của con đang 
trong quân đội Mỹ, xin cho con có cơ hội tìm thấy 
và nhận biết được tình yêu, hạnh phúc thật sự từ 
người con yêu thương. 
 
10-D.N. NGUYEN – LAS VEGAS, NV. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp, con xin tạ ơn Ngài đã 
giữ con được bình an. Nay xin Cha lo liệu giúp giấy 
tờ của con, cho con tìm được vợ, con muốn lập gia 
đình. Nhờ lời cầu nguyện của Cha chuyển lên Chúa 
Jesu để Chúa nhận lời. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn 
Cha. 
 
11-N.B. DUONG – MONTREAL, CANADA. 
Con cầu xin Cha giúp cho gia đình chúng con được 
mọi sự bình an, thuận lợi, mạnh khỏe; xin Cha giúp 
má con hết bị lưng eo đau nhức, chân tay chứng 
cáp đi lại bình thường. Trăm sự con xin trông cậy 
nhờ Cha. 
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XIN KHẤN 
 
12-N.T.T. TRAN – CHARLOTTE, NC. 
Thưa Cha, con viết thư này nhờ Cha cầu nguyện cho 
gia đình nhỏ bé của chúng con. Xin cho công việc 
của chúng con được thuận lợi, cho con tìm được căn 
nhà khác để thuê vì nhà này người ta bán và muốn 
chúng con dời ra, xin Cha cho đứa con gái nhỏ biết 
vâng lời, ăn nhiều, mau lớn. Gia đình chúng con rất 
khó khăn, xin Cha phụ giúp chúng con trên con 
đường đầy gian khổ này. 
 
14-M.D. VU – RENTON, WA. 
Con xin cầu cho K.V sớm bỏ được xì ke, làm lại cuộc 
đời. Con thành kính xin Cha Diệp ban phép lạ, đưa K. 
của chúng con trở lại làm con người tốt như xưa. 
 
15-H.T.T. NGUYEN – BURNSVILLE, MN. 
Thưa Cha, con đang bị bệnh viêm gan C, xin Cha ban 
cho con ơn chữa lành bệnh, xin cho gia đình con, 
chồng và hai con trai được bình an. Con xin tạ ơn 
Cha. 
 
16-B.S. TRAN – LINCOLN, NE. 
Con đang bệnh ung thư, xin Cha ban phép lạ cứu 
chữa, để con được lành bệnh. Xin Hội Trương Bửu 
Diệp Foundation giúp thêm lời cầ nguyện. Xin chân 
thành cảm ơn. 
 
17-Q. NGUYEN – EVANSVILLE, IN. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp, con trông cậy vào lời cầu 
bầu của Ngài, cho con được lành bệnh đau đầu, 
chóng mặt. Con xin tạ ơn Cha. 
 
18-J. TU – DALLAS, TX 
Xin Cha soi sáng cho con thi đậu hết các lớp, vượt 
qua mọi khó khăm của kỳ thi này. Xin Cha phù hộ 
cho ba má con được mạnh khỏe. Con mong Cha 
nhậm lời. 
 
19-H. NGUYEN – NYACK, NY. 
Cha ơi, Mẹ con ở Việt Nam mắc nhiều bệnh, em con 
phỏng vấn đi du học mà cứ rớt hoài, còn anh chị con 
thì đam mê cờ bạc. Con cầu xin Cha cho con bảo 
lãnh cho mẹ con, em con sang Mỹ để có cuộc sống 
tốt đẹp hơn, cho anh chị con bỏ được cờ bạc, xin cho 
con được một lần về thăm quê nhà. Năm nay con 35 
tuổi rồi, xin cho con tìm được người cùng đạo để 
chia sẻ vui, buồn của cuộc đời. Con xin cám ơn Cha. 

 

XIN KHẤN 
 
20-M. TSE – BELLEVUE, WA. 
Con xin Cha Diệp cho hai vợ chồng con gái con là O.Y 
và L.M được ơn thông hiểu nhau và yêu thương nhau, 
để trở lại gắn kết cuộc đời với nhau. Con kính lạy Cha. 
 
21-F. NGUYEN – CRETEIL, FR. 
Xin Cha thương ban cho gia đình con điều chúng con 
đang cầu khẩn: Xin ơn chữa lành bệnh cho ba con, để 
ba con được khỏe mạnh, an ngon, ngủ yên, cho gia 
đình con vượt qua được những khó khăn, bệnh tật, 
xin ban ơn bình an và may mắn đến cho chúng con. 
Xin Cha thương nhậm lời chúng con cầu xin. 
 
22-D. PHAM – PORTLAND, OR. 
Thưa Cha, con xin Cha giúp cho gia đình anh chị T-H 
và các con cháu được tai qua nạn khỏi trong việc bảo 
lãnh và đoàn tự nơi đây. Xin Cha cho vợ chồng con 
được khỏe mạnh, các cháu ngoan ngoãn, đạo đức, 
học giỏi. Chúng con xin tạ ơn Cha. 
 
23-H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Con xin Cha cho Ba mẹ con khỏi bệnh, cho mắt mẹ 
con được sáng. Con xin Cha cầu bầu cho Chính phủ 
cấp housing cho gia đình con để ba có nhà mà dọn 
vào. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
24-L.V. VUU – HAWTHORNE, CA. 
Thưa Cha, con bị đau lưng, đau thần kinh tọa đã mấy 
chục năm nay rồi. Con uống thuốc rất nhiều mà chưa 
khỏi Cha ơi. Bây giờ con còn có cảm giác tê tay, chân. 
Con cầu xin Cha ban cho con ơn chữa lành, cất bớt 
những chứng bệnh của con Cha nhé. 
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gửi về TBDF 

 

Một người đang cầu nguyện với Cha Diệp. Hình: H. Pham. 
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CẢM TẠ 
 
1-A.T – ROSEMEAD, CA. 
Cha ơi, sau bao năm cầu nguyện Cha, vừa rồi 
con gái con ở Úc Châu mới mua được nhà. Cháu 
mừng lắm, nhờ con gửi lời cảm tạ ơn Cha. Có dịp 
sang Mỹ, gia đình cháu sẽ xuống tận nơi lạy và tạ 
ơn Cha. 
 
2-T.V. NGUYEN – ORLANDO, FL. 
Gia đình con xin tạ ơn Cha đã ban cho chúng con 
ơn như ý. 
 
3-S.M. DUONG – CHARLOTTE, NC. 
Lạy Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, hơn 2 tháng 
qua cháu của chúng con không còn động kinh 
nữa, thỉnh thoảng cháu chỉ bị té chút xíu rồi ngồi 
dậy bình thường. Nay chúng con xin cảm tạ Cha 
đã thương, cứu chữa cháu. 
 
4-N.M. DUONG – MONTREAL, CANADA. 
Con xin cảm tạ Cha đã giúp cho Ba con và chồng 
con vượt qua được giai đoạn khó khăn, và được 
ơn Cha phù hộ cho có sức khỏe dồi dào. 
 
5-A.NGUYEN – SACRAMENTO, CA. 
Cách đây 3 tháng, con xin Cha chữa lành bệnh 
cao máu của con, vì lúc đó con phải vào nhà 
thương một ngày hai lần. Nay bệnh con đã giảm. 
Con xin hết lòng tạ ơn Cha đã thương nhậm lời 
con cầu xin. 
 
6-D.T. NGUYEN & Y.C.T NGUYEN – LAPEER, 
MI. 
Thưa Cha, giấy tờ nhà cửa của con ở Việt Nam 
đã hoàn thành. Cha đã ban ơn cho chúng con, kể 
cả các ơn khác. Ngày Mẹ con lên ở di trú để lăn 
tay, dự báo thời tiết nói mưa cả ngày, nhưng con 
đã xin Cha, thế là hôm đó trời nắng rất đẹp để 
con lái xe không bị lạc đường và gặp nguy hiểm 
vì thời tiết xấu. 
 
7-L. DINH – REYNOLDSBURG, OH. 
Con xin cảm ơn Cha rất nhiều. Qua lời cầu bầu 
của Cha mà con được ơn như ý. Con mong Cha 
thương dâng lên Chúa lời tạ ơn của gia đình 
chúng con, xin Chúa luôn hiện diện trong gia 
đình chúng con. 
 
8-A. TRAN – RANCHO CUCAMONGA, CA. 
Con xin tạ ơn Cha đã dẫn dắt để con mua được 
nhà như ý nguyện. 
 

 

 

CẢM TẠ 
 
9-L.B. TRAN – WEST VALLEY, UT. 
Sau khi con cầu nguyện với Cha, con đi thử máu, 
lấy kết quả thì bác sỹ cho biết con không có bệnh 
gan. Con rất mừng. Con xin cảm tạ Cha Trương 
Bửu Diệp. 
 
10-C. LE – ANAHEIM, CA. 
Con tạ ơn Cha đã chuyển lời nguyện cầu của con 
lên Chúa và Đức Mẹ, nên con trai 6 tuổi của con 
khỏi bệnh rồi. Xin Cha tiếp tục giữ gìn gia đình 
con được an bình, cha mẹ con được khỏe mạnh. 
 
11-M. PHAM – VANCOUVER, CANADA. 
Cảm tạ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp đã ban 
cho con muôn vàn hồng ân, đặc biệt anh trai con 
là T.P đã được về nhà sau hơn 6 tháng nằm viện. 
Thưa Cha, anh con vẫn còn yếu lắm, xin Cha 
thương chữa nốt phần còn lại và dẫn anh con tập 
đi trên đôi chân lành lặn để đi nhà thờ ca tụng 
Hồng Ân Chúa ban. Chúng tôi cũng xin cám ơn 
Trương Bửu Diệp Foundation đã có một website 
rất thuận tiện cho người ở xa như chúng tôi có cơ 
hội liên lạc, xin khấn và gặp gỡ Cha. 
 
12-A.N. LE – STERLING HEIGHTS, MI. 
Con xin cảm tạ Cha đã giải quyết mọi việc tiền 
nong mà con thiếu người ta trong tháng này, và 
chủ vẫn mướn con làm việc. Con xin tạ ơn Cha. 
 
13-M. PHAM – GAUTIER, MS. 
Gia đình con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng 
Chúa và Đức Mẹ ban cho gia đình chúng con thật 
nhiều ơn lành. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho 
chúng con và mọi người trên thế gian này. 
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14-D. PHAM – 
PORTLAND, 
OR. 
Con xin nước và 
Văn phòng 
Trương Bửu 
Diệp Foundation 
đã gửi nước về 
cho con. Bố con 
uống thì thấy 
bớt bệnh. Con bị 
đau chân và 
d0au cổ, sau khi 
uống nước cũng 
bớt nhiều. Con 
xin tạ ơn Cha. 
 

 

Hai em bé chụp hình bên Cây Ân 
Phúc. Hình: H. Pham  
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Thời gian qua, số khách đến từ ngoại quốc và ở các tiểu bang xa đến thăm Cha Diệp tại Văn 
phòng Trương Bửu Diệp Foundation ngày càng đông, trong đó nhiều gia đình bay sang 
California chỉ một nhằm một mục đích duy nhât́ là đến Văn phòng Cha Diệp để cầu nguyện. 

Những Người Khách Đến Từ Phương Xa 

 

Cô Huỳnh Bảo Ngọc.  

Ông bà Thoa Nguyễn và Sương Nguyễn – Århus, Denmark 
 
“Năm ngoái chúng tôi có sang California, nhưng không biết ở đây có Văn 
phòng Cha Diệp. Từ Århus, Denmark sang phi trường Los Angeles, 
California chúng tôi bay mất 14 tiếng. Chủ đích của chúng tôi trong 
chuyến đi lần này là để thăm Cha Diệp. Mấy đứa con hỏi chúng tôi Ba 
mẹ đi đâu vậy? Tôi nói Ba mẹ đi để cầu nguyện cho các con, và cầu 
nguyện Cha ban ơn chữa lành cho mẹ. Tại thành phố Århus cũng có 
khoảng 2,000 người Việt Nam. Lần này tôi cũng sẽ xin hình Cha ở Văn 
phòng để đem về cho nhiều người chưa có hình, để họ cầu nguyện. Sau 
này có điều kiện chúng tôi lại sang thăm Cha nữa.” 
 
Hình bên: Ông bà Thoa Nguyễn và Sương Nguyễn. 

 

 

Anh Lai Nguyễn – Converse, Texas 
 
“Sáng nay tôi bay từ Texas sang California rất sớm, rồi đến luôn Văn 
phòng Cha Trương Bửu Diệp ở thành phố Garden Grove. Mục đích 
chuyến đi lần này của tôi chỉ là đến thăm Cha Diệp. Tôi bị bệnh sỏi 
thận. Lẽ ra phải đi bắn sỏi từ tuần trước, nhưng vợ tôi lên Internet 
biết Cha Diệp cứu chữa cho nhiều người, cô ấy đã book vé cho tôi 
sang cầu nguyện xin Cha ban cho ơn chữa lành. Chúng tôi biết Cha 
Diệp khá lâu, nhưng chưa một lần về thăm mộ Cha. Khi biết ngay 
trên đất Mỹ này cũng có văn phòng Cha, tôi mừng lắm. Khi bước vào 
phòng, tôi cảm giác một không khí rất trang nghiêm, tốt lành, và đầy 
tin tưởng. Tôi đã viết vào sổ Xin khấn để cầu nguyện cho gia đình. 
Tôi mong một ngày gần đây sẽ có cơ hội để đưa cả gia đình gồm vợ 
và 5 đứa con sang thăm Cha.” 
 
Hình bên: Anh Lai Nguyễn, chụp bên trong Nhà cầu nguyện. 

Anh chị Hậu Dương – Thảo Nguyễn – Vancouver, Canada 
 
“Quê tôi ở Hộ Phòng, cách Tắc Sậy chỉ 15 phút đi bộ. Hồi ấy, tôi còn nhỏ 
xíu, nhưng rất thích qua Tắc Sậy, thăm mộ Cha Diệp. Mỗi lần sờ lên mộ 
Cha là tôi cảm giác như Cha đang ở ngay cạnh bên tôi, bảo vệ tôi. Đôi 
mắt Cha hiền hòa, như đang dõi theo để lo lắng cho tôi. Hầu như mỗi 
tháng tôi đi thăm mộ Cha 2, 3 lần. Tôi đi định cư sang Canada năm 12 
tuổi, nên hình ảnh Cha Diệp vẫn ghi sâu trong trí óc tôi. 
Lần này chúng tôi cho 2 đứa bé con sang Mỹ chơi được 4 ngày. Hôm qua 
mới đặt chân đến California thì hôm nay chúng tôi đến Cha Diệp trước, rồi 
sẽ cho mấy đứa con đi Disneyland sau. Đây là lần đầu tiên tôi vào Nhà 
thăm viếng Cha Diệp, nhìn thấy tượng Cha như người thật, cảm giác của 
ngày xưa ập về khiến tôi…nổi da gà. Tôi rất hãnh diện vì quê mình ở gần 
Cha Diệp. Bây giờ biết ở Mỹ cũng có Văn phòng Cha, chắc chắn cứ cứ dịp 
sang California là tôi phải đến thăm Cha.” 
                        Jessica Phùng ghi theo lời kể của khách 
 

Gia đình anh chị Hậu Dương-Thảo Nguyễn 
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Thông tin 

TBDF Phát hành Đợt 2 Thẻ Thăm Viếng Cha Diệp 
Thẻ thăm viếng Cha Diệp đợt 2 đã được Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) phát hành vào đầu tháng 
Mười, 2015. Số lượng phát hành thẻ đợt 2 là trên 1000 thẻ. Như vậy, đến nay, TBDF đã phát hành được 
hơn 2 ngàn Thẻ Thăm viếng Cha Diệp. Người có thẻ nếu không tiện đem theo thẻ, chỉ cần nhớ và đọ c số 
(mặt sau, dưới barcode) khi đến thăm Cha hoặc tham gia các sự kiện, chương triǹh do TBDF tổ chức. 
 
Hiện nay, TBDF vẫn đang tiếp tục nhận phiêú ghi danh làm Thẻ Thăm viếng Cha Diệp. Do yêu cầu của 
nhiều người ở xa muốn được làm thẻ, TBDF đã upload phiêú ghi danh lên website 
www.truongbuudiep.org. Người muốn ghi danh làm thẻ chỉ cần download, điền phiêú với đầy đủ thông 
tin cần thiết, và gửi về TBDF qua đường bưu điện. Thẻ sẽ được gửi về địa chỉ ghi trong phiêú. 
 

Tiếp tục nhận và đặt hình người thân qua đời tại TBDF 
TBDF tiếp tục nhận đặt hình người thân qua đời. Những người ở  xa, chỉ cần lên website của TBDF, 
download form ghi danh, điền đầy đủ, chính xác cać thông tin rồi gửi về TBDF kèm theo hình chân dung 
người thân qua đời (hiǹh cuñg có thể  gử i qua email). Hình sẽ được đặt trong Nhà thăm viếng Cha Diệp 
để những người đến thăm Cha cùng cầu nguyện cho người quá cố và trong Buổ i Cầu Nguyện hàng 
thańg. Việc đặt hình người thân qua đời thuộc Chương trình ‘NGHĨA TỬ-NGHĨA TẬN’, hoàn toàn miễn phí 
cho mọi người muốn tham gia. 
 

Báo Ơn Lành tiếng Anh (The Grace) 
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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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Nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiều người không đọc được tiếng Việt, 
Trương Bửu Diệp Foundation đã cho ấn hành Báo Ơn Lành Tiếng Anh 
(The Grace). The Grace No.1 và The Grace No.2 được in ra và đặt tại 
Văn phòng TBDF. Những người ở xa vẫn có thể đọc The Grace trên 
website truongbuudiep.org phiên bản tiếng Anh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Grace được chọn lọc từ Báo Ơn Lành tiếng Việt những câu 
chuyện về Cha Trương Bửu Diệp, về những ơn lành Cha Diệp, và các 
thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của TBDF. Đặc biệt, The 
Grace No.1 có bài viết khá chi tiết về tiểu sử Cha Diệp; sự hồi sinh kỳ 
diệu của trái tim ông Peter Phan, nhân chứng ơn lành Cha Diệp, các 
thông tin cần thiết khác cũng được chuyển ngữ từ tiếng Việt để nhiều 
người biết đến Cha. Mục ‘Xin khấn’ và ‘Cảm tạ’ cũng được chọn từ 
những người ở xa gửi đến, và những lời khấn, cảm tạ viết bằng tiếng 
Anh của khách thập phương. 
  
Những số báo đầu tiên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót. Nhóm Biên 
tập của Ban Truyền thông TBDF kêu gọi sự đóng góp, hưởng ứng của 
quý độc giả nhằm giúp The Grace đến tay mọi người ngày một hoàn 
hảo hơn. 
 
TBDF 
 
 

 

The Grace số 1 và số 2. Hình chụp 
từ website. 
 

 

Website 
truongbuudiep.org, 
phiên bản Tiếng Anh. 
Hình chụp qua website. 

http://www.truongbuudiep.org/
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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, 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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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) 

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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