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Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                    Số 21 – November 1, 2015 

Kính Biếu 
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Sau gần 2 tháng phát hành Thẻ Thăm viếng Cha Diệp, Trương Bửu Diệp 
Foundation (TBDF) đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của đông đảo khách 

đến thăm Cha.  
 

Hầu như mọi người đã có thẻ đều vui không chỉ vì có được hình gốc của Cha Diệp mà 

còn không còn phải ghi danh khi vào Nhà thăm viếng Cha Diệp nữa. Tuy vậy vẫn có 
nhiều khách thích giữ kỹ hình của Cha hơn là mang ra sử dụng.  

 
 
 

“Trước đây tôi thường lên Youtube để lần chuỗi Mân Côi, nghe 
nhạc Đức Mẹ. Môt hôm, con chuột trên máy của tôi bỗng click 

vào website Trương Bửu Diệp Foundation. Từ đó, tôi miệt mài 

theo dõi các ơn lành Cha ban cho mọi người.” Bà Mary Smith đã 
mở đầu câu chuyện chia sẻ Ơn lành Cha Diệp tại Văn phòng 

Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) như vậy. 
 

Bà Mary kể, một ngày nọ chồng bà sửa xe thì bị đau lưng, uống thuốc 

không khỏi, chườm nước nóng nước lạnh gì cũng vẫn đau. Thông 
thường cứ tối đến thì vợ chồng bà cùng xem tivi. Vào một buổi tối, bà 

Mary đang lên Youtube để xem các chương trình ‘Phép lạ Cha Diệp’ thì 
chồng bà kêu đau quá. Nhân lúc đó, bà đã cầu nguyện với Cha ngay 

trên Youtube, khi Chương trình ‘Phép lạ Cha Diệp’ vẫn đang còn tiếp 
tục. Bà kể:” Chỉ khoảng 2-3 phút sau khi tôi cầu nguyện, ông xã tôi 

ngạc nhiên nói sao tự nhiên hết đau rồi. Tôi nói: Em vừa xin khấn Cha 

cho anh đó. Anh ấy nói “Cám ơn Cha!”, chỉ vậy thôi!”   (Xem tiếp trang 2) 
 

Ông bà Mary và David Smith – Massachusetts 

Hết đau chỉ sau vài phút cầu nguyện với Cha  

 

Ông bà Mary và David Smith tại phòng thu Nhân 

chứng ơn lành của TBDF. Hình: TBDF 

Niềm Vui Khi Có Thẻ Thăm Viếng Cha Diệp 

Cũng có người có thẻ nhưng để 

quên ở nhà khi đến thăm Cha. 
Khi đó, người sử dụng thẻ chỉ 

cần nhớ số của mình (mặt sau 
của thẻ) để báo cho nhân viên 

trực tại văn phòng. 

 
Quý khách cũng có thể dùng 

phone chụp lại thẻ để scan vào 
máy tại Văn phòng TBDF mỗi khi 

đến thăm Cha. 

 

 

Mọi người đang điền Phiếu ghi danh làm thẻ. Hình: TBDF 
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Hết đau chỉ sau vài phút cầu nguyện với Cha (tiếp trang 1) 
 

Thời gian trôi qua, chồng bà Mary hết hẳn chứng đau lưng từ lúc nào, ông cũng không nhớ. Khoảng giữa năm 
2015, ông chủ hãng của bà Mary có người anh bị bịnh. Bà kể tiếp: “Một hôm, ông ấy về sớm mà không biết vì lý 

do gì. Đến chiều vẫn không thấy ông ấy trở lại, tôi đến nhà hỏi thăm con gái của ông ấy thì được biết người bác 

của cô gái (anh của chủ tôi) bị đau gan nặng. Tôi nói với cô gái, vậy chúng ta cùng cầu nguyện cho bác của cháu 
nhé. Tôi quỳ xuống xin khấn. Hôm sau gặp lại ông chủ tôi hỏi thăm tình hình thì được biết lá gan của người anh 

ông ta bị hư, cứ ba ngày thì phải đi lọc máu một lần. Tôi trấn an bằng cách hứa sẽ cầu nguyện Chúa, Đức Mẹ ban 
ơn chữa lành cho anh ta.” 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ngày qua ngày, mỗi tối bà Mary đều lần chuỗi và cầu nguyện 

với Cha Trương Bửu Diệp. Khoảng 2 tháng sau, bà hỏi thăm 

ông chủ, thì được biết người anh của ông ta vẫn đau nặng. 
Ông David tiếp lời vợ: “Tôi cũng biết ông ta. Tình hình tệ hại 

lắm! Ông ta cần phải thay gan, mà họ chưa tìm được lá gan 
nào hợp với ông ấy. Tôi nói với vợ tôi rằng chắc ông ấy không 

qua khỏi đâu. Tuy vậy, bệnh viện vẫn giữ ông ta, điều trị để 

ông ấy bớt đau đớn cho đến khi ông ấy từ giã cõi trần.” 
 

Hằng đêm, vợ chồng ông bà David và Mary đều cầu nguyện 
cho người anh của ông chủ. Bà Mary kể tiếp, không lâu sau 

đó, vào một ngày làm việc, ông chủ của bà rất vui, thông báo 
với bà: “Cô Mary ơi, chiều hôm qua có một người đàn ông 

trên 40 tuổi đến cho anh tôi lá gan. Phép lạ Chúa, Đức Mẹ ban 

cho anh tôi, là cả hai có cùng một nhóm máu và bác sỹ đã 
phẫu thuật ghép lá gan ấy cho anh tôi rồi”. 

 
 Ông David biết vậy, vừa mừng, nhưng cũng rất ngạc nhiên. Ông nói:” Người bị hư nội tạng, muốn thay thì phải 

chờ rất lâu, không hiểu sao anh ấy chỉ phải chờ có 2 tháng mà đã có người cho gan. Thật là một điều kỳ diệu mà 
Cha Diệp đã ban cho ông ấy. Chúng tôi cám ơn Cha Diệp vì Ngài đã cứu sống ông ta. Hiện nay sức khỏe anh ấy 

rất tốt.” 
Tháng 7 năm 2015, vợ chồng ông bà Mary David Smith đã bay từ Massachusetts sang California tìm đến Trương 

Bửu Diệp Foundation chỉ nhằm muc đích tạ ơn Cha Diệp. Họ sẵn lòng chia sẻ câu chuyện ơn lành mà họ và người 

quen nhận được qua lời cầu bầu của Cha Diệp, đồng ý kể lại để TBDF thu lại làm bằng chứng cho sự cầu bầu linh 
thiêng của Cha Diệp. Tại buổi thu hình, bà Mary khuyên: “Dẫu trong hoàn cảnh nào cũng nên phó thác Chúa, Đức 

Mẹ, Thánh cả Giu-se. Cha Diệp rất linh thiêng có thể cầu thay, nguyện giúp lên Đấng Tối Cao, vì vậy mọi người 
nên đến với Cha mà cầu xin, vì Ngài không chừa một người nào cả, sẽ giúp cho bất cứ ai cần đến.” 

Peter Vu Tran (ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

Ông bà Mary và David Smith bên tượng Cha trong 
Nhà cầu nguyện. Hình: Phúc Nguyễn (TBDF) 

Một chút ký ức về Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp 

Ông thân sinh con tên là Phaolô Nguyễn Văn Nhàn, 
nghề nghiệp Họa Đồ (géomètre), có điền đất tại Cây 

Gừa. Điền này giáp ranh với điền ông Tám Chánh: 
điền Tây mặt đỏ, điền thầy thuốc Giai. Điền đất của 

gia đình con được dân tại đó cho một địa danh là 

“Điền Họa Đồ”, không biết hiện nay tên đó còn giữ 
hay không? 

 
Đối với “Cố Diệp”(danh từ mà chúng con gọi Cha 

Diệp) thì ông thân sinh con vừa là giáo dân mà cũng 

là bạn thân thiết nữa. 

Vì vậy thường khi sau thánh lễ Chúa Nhật, ông thân sinh 
con cùng Cố Diệp dùng cơm tại nhà Cố, một căn nhà 

nhỏ “cao cẳng”, nhà sàn bằng gỗ. Trong bữa ăn có chia 
sẻ về nhiều vấn đề nên lắm khi phải kéo dài đến xế 

chiều “ông Họa Đồ” mới xuống ghe trở về điền (ông Họa 

Đồ là danh từ mà Cố Diệp gọi ông thân sinh con). Một 
hôm, bà thân sinh con hỏi Cố Diệp: “Lúc rày nước kém, 

khó bắt cá tôm, bữa ăn Cha dùng chi? Cố đáp: “Sáng 
mắm kho, chiều kho mắm” hoặc “Sáng mắm chưng, 

chiều chưng mắm”. Đời sống của Cố thật là đạm bạc. 
      (Xem tiếp trang 3) 

Nguyễn Thị Kiệm 
Giáo dân họ Tắc Sậy 
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Một chút ký ức về Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp (Tiếp trang 2) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cố thường giảng ở nhà thờ rằng “lời lãi cả và thế gian mà mất linh 
hồn nào đặng ích gì?” Cố cũng thường khuyên lơn những người gặp 

nghịch cảnh: “Các con nên lấy thánh giá Chúa để làm gậy đi đường”. 

Cố cũng dạy cho biết sức mạnh của đoàn kết với câu: “Một cây làm 

chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. “Cố Diệp” là 
gương của sự can đảm, của sự nhẫn nại, của tình yêu vậy. 

Có những Chúa Nhật chúng con dùng ghe để đi lễ tại Tắc Sậy, gặp 
Cố Diệp đi xe đạp về trên đường lộ, sau khi làm lễ Nhất tại nhà thờ 

Khúc Tréo. Cố kêu ghe chúng con ghé lại, để xe đạp trên mui rồi Cố 
lên ghe vào ngồi uống trà nói chuyện với chúng con. 

Phần cá nhân con, con rất nhớ hôm Cố nghe con vừa biết bập bẹ 
đọc và tập tửng viết chữ Quốc Ngữ. Cố kêu viết cho Cố xem, con vội 

nắn nót viết được một hàng thì nghe Cố cười bảo: “Maria, sao con 
đưa bụng ra trước vậy?” Con không hiểu Cố muốn nói gì, té ra con 

viết chữ ngửa ra phía sau. 

 
Hình Cha Diệp đen trắng. Hình gốc 

do gia đình cung cấp. 

Kế đó, Cố kêu đọc cho Cố nghe. Con phát run, nước mắt lưng tròng, nhưng cũng cố gắng đọc từng chữ một, 
bỗng Cố kêu bà thân sinh con, Cố nói: “Cô Họa Đồ ơi! Trời chuyển mưa rồi!”. Con nghe nói trời chuyển mưa nên 

ngưng đọc và ngó lên trời làm Cố bật cười vì sự ngây ngô của con. Một bữa nọ, Cố cầm tay con và bảo: “Con 

gái mà chỉ tay chữ Nhất, sau này sẽ làm tướng cướp”. Nghe nói vậy, con vừa buồn vừa xấu hổ và giận Cố lắm, 
vì Cố chê con trước mặt anh chị em con. 

“Ôi! Cố Diệp ơi, viết tới đây, con thấy nhớ Cố quá! Con đã được Cố chăm sóc, mà lúc ấy vì không hiểu nên con 

không nhận ra hạnh phúc lớn lao nầy. Cố là một người Cha nhân từ, rộng lượng khoan dung đối với tất cả các 

con cái mình, nhất là đối với những đứa con kém cỏi, bé bỏng”. 

                                                                                                                                          Nguyễn Thị Kiệm 
(Trích thư tác giả gửi Cha sở họ Tắc Sậy đề ngày 30 tháng 11 năm 1995. Nguồn: www.lavang.co.uk) 

 

Trên quốc lộ 1A từ Bạc Liêu đi Cà Mau ngang qua thị trấn Hộ Phòng 
thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, giữa miền đất vùng bán đảo Cà 

Mau hiện diện một cụm kiến trúc uy nghi đường bệ - nhà thờ Tắc 
Sậy, gắn với nơi an nghỉ của Linh mục Trương Bửu Diệp. 

 

Nhà thờ Tắc Sậy mang một kiến trúc lạ, có 3 tầng, tầng trệt dành 
cho khách hành hương nghỉ ngơi, tầng 2 và 3 là nơi dâng Thánh lễ. 

Nơi đặt phần mộ được kiến trúc như một tòa nhà rộng lớn, 3 nóc, 
nóc chính giữa cao hơn hai nóc phụ có gắn chiếc đồng hồ lớn tạo 

nên một điểm nhấn nổi bật cho tòa nhà, một lối kiến trúc khá ấn 
tượng.                                            

 (Nguồn: dulich.vnexpress.net) 

 

Nhà thờ Tắc Sậy ngày nay 
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XIN KHẤN 

1-H. VO – LINCOLN, NE. 
Thưa Cha, từ Nebraska hôm nay con về đây kính 

thăm Cha, và nhờ Cha thương xót giúp đỡ, che chở 

cho con thoát được căn bệnh hiểm nghèo; xin cho 
gia đình con được bình yên, con cái có công ăn 

việc làm ổn định. Thưa Cha, con là người ngoại 
đạo. Cầu mong Cha thương xót. Xin cảm tạ Cha. 

 
2-H. PHAM – GLENDALE, AZ. 

Cha ơi, con gái con tên P.L, 17 tuổi, mắc bệnh 

autism không nói được. Con tha thiết xin Cha cầu 
bầu cho cháu có thể nói lên lỡ khi bị đau, hay cần 

gì. Con cũng xin Cha cho con biết chấp nhận theo 
thánh ý Chúa. Con xin cảm tạ Cha. 

 

3-T. NGUYEN – NORCO, CA. 
Thưa Cha, con vô tù-ra tù nhiều lần chỉ vì một tội 

hút sách. Mỗi lần vô tù con đều cầu nguyện Chúa 
phù hộ cho con. Lần này tình cờ con xem TV trong 

tù thì con biết về Cha rất linh thiêng, ai cầu sẽ 
được, ai xin sẽ cho. Nay con xin Cha cầu nguyện 

giúp con và cùng con lấy ra hết những thứ xì ke 

ma túy trong đầu con, cho con ý chí và nghị lực từ 
bỏ được con đường đó. Con rất sợ trở lại con 

đường xấu xa đó khi ra tù. Con còn 2 năm rưỡi 
nữa. Hy vọng lần này biết Cha, được Cha phù hộ, 

và sửa đổi toàn bộ con người con. Con xin tạ ơn 

Cha. 
 

4-L. K. NGUYEN – BROOKLYN, NY. 
Lạy Cha, xin Cha giúp con vượt qua được giai đoạn 

khó khăn này. Cúi xin Cha nhậm lời con khấn 

nguyện. 
 

5-D. T. P. – LITTLE, CANADA. 
Con cầu xin Cha cho con bán được nhà trong năm 

nay hoặc sang năm, cho bệnh tật của mẹ con được 
giảm bớt, không nặng thêm; cho anh chị em con 

biết thương yêu nhau ngày càng nhiều hơn. Con 

xin cảm tạ Cha. 
 

6-D. & TRAN – SEATTLE, WA. 
Con cầu xin Cha cho con mua được nhà, và xin 

Cha ban cho gia đình con được bình an. Con cảm 

tạ Cha. 
 

XIN KHẤN 

7-A. NGUYEN TRAN – HONOLULU, HI. 
Xin Cha cầu bầu cùng Thiên Chúa chữa lành bệnh 

ung thư cho con. Xin tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ Cha 

Diệp. 
 

8-H. KHONG – SAN JOSE, CA. 
Xin Cha và quý vị ở TBDF cầu nguyện cho vợ 

chồng con có em bé đầu lòng. Xin Cha chữa lành 
bệnh cho con và cho mẹ con. 

 

9-L.K.T. HOANG – LINCOLN, NE. 
Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho chúng con 

thêm lòng mến Chúa và tha nhân, cho con gái sinh 
nở vuông tròn, và cho con bán được nhà cũ mau 

chóng. 

 
10-Q. PHAM – BOSTON, MA. 

Con cầu xin Cha ban ơn chữa lành cho chồng con 
là K.V.P, 63 tuổi, đi mổ được bình an. Xin cộng 

đoàn cầu nguyện cho chồng tôi được an lành. 
 

11-J. FRANK – SAN DIEGO, CA. 

Xin Cha che chở, cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho 
con được nhanh chóng bình phục sau cơn tai biến 

mạch máu. Con xin cảm tạ Chúa, cám ơn Cha. 
 

12-H.M. VO – LINCOLN, NE. 

Xin Cha thương giúp ban cho gia đình chúng con 
là: cho chị H.M.V được chữa lành bệnh ung thư; 

cho bác T. ở California được lành bệnh ung thư; 
cho cha mẹ, anh chị em con và bên chồng con 

được an lành; cho các con của con ngày một 

ngoan ngoãn, biết yêu mến Chúa hơn; cho vợ 
chồng con có sức khỏe, cho em T. biết sống đạo 

đức, tu tỉnh làm ăn; và xin Cha soi sáng cho công 
ăn việc làm tương lai của chúng con. 

 
13-L. NGUYEN – POPKA, FL. 

Con xin Cha ban cho chúng con ơn chữa lành bệnh 

phong và da, cho con của chúng con biết sống tốt 
đời đẹp đạo, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, và học 

hành tốt đẹp. 
 

14-N. D. VU – MIDLOTHIAN, VA. 

Xin Cha cầu bầu cho V.B.T được mạnh khỏe và 
bình an trong tay của Chúa Giê-su Ki-tô. 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 
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XIN KHẤN 
 
15-Q. & F. – SAN JOSE, CA. 

Thưa Cha Diệp, con xin Cha Diệp giúp cho vợ chồng 
con được có em bé. Chúng con đã cố gắng mấy năm 

nay rồi mà chưa được. Xin Cha ban sức khỏe cho 

chúng con và những người thân trong gia đình con, 
giúp cho niềm tin của con vững mạnh hơn. Con cảm 

ơn Cha rất nhiều. 
 

16-K. NGUYEN – HAVERHILL, MA. 
Thưa Cha, con của con bước vào năm cuối đại học 

rồi, xin Cha ban cho cháu thêm sức khỏe, kiên nhẫn, 

học hành và thi cử gặp mọi điều may mắn, tốt đẹp. 
 

17-D. N. T. NGUYEN – THOUSAND OAKS, CA. 
Con cầu xin cho V.K.T, M.N, và V.N.T.D được sang 

Mỹ sống với nhau hạnh phúc; xin cho V.T.K.T bỏ 

được ma túy để trở về sống cùng chồng con vui vẻ, 
hạnh phúc; xin cho V.X.N được ra tù về với gia đình. 

Con xin tạ ơn. 
 

18-D. & V. PHAM – NORMAN, OK. 
Xin Cha thêm lời cầu nguyện và phù hộ cho vợ 

chồng con sớm có con cái, công việc buôn bán 

thuận buồm xuôi gió, gia đình luôn bình an, anh em 
hòa thuận. Chúng con xin cảm tạ Cha. 

 
19-H. VO & D. TRAN – PLEASANT, TX. 

Chúng con hai gia đình hiện đang mua farm. Xin Cha 

cầu bầu giúp và nhờ cộng đoàn khấn nguyện cho 
hai gia đình con mua bán được suôn sẻ và bình an. 

Chúng con cảm ơn Cha. 
 

20-H. VU – SHREVEPORT, LA.  

Cha ơi năm nay con đã 76 tuổi rồi. Chân con yếu 
lắm, phải chống gậy. Xin Cha cầu bầu cho con ăn 

mày chết lành, có ốm thì mau chết, đừng để làm 
phiền đến con cái. Con hết lòng tạ ơn Cha. 

 
21-L. LE – BETHANY, OK. 

Xin Hội đoàn cầu thay nguyện giúp cho tôi lên Cha 

Phanxicô cầu bầu cùng Đấng Tối Cao để tôi khỏi 
được bệnh viêm gan B mà tôi đã phải uống thuốc từ 

10 năm qua. Tôi vô cùng biết ơn Cha và quý Hội. 
 

23-C. PHAM – MACON, GA. 

Con cầu xin Cha ban cho con và gia đình luôn mạnh 
khỏe và bình an. Xin cho ba mẹ con bán được nhà ở 

Việt Nam. 
 

XIN KHẤN 
 
24-K. T. PHAM – LOS ANGELES, CA. 

Thưa Cha, con của con hay mặc cảm, lại có thói hư 
tật xấu. Nay con xin Cha ban ơn lành cho cháu. Con 

cũng xin Cha giúp con tìm được người anh rể và 

người cháu. Nếu họ còn sống nhờ Cha giúp chỉ 
đường dẫn lối để anh và cháu liên lạc về nhà con. 

Con xin cảm tạ Cha. 
 

25-H. NGUYEN – MURFREESBORO, TN. 
Xin Cha ban cho mọi người trong gia đình con và 

bản thân con làm giấy tờ được suôn sẻ; xin cho con 

lấy được bằng hành nghề; xin cho gia đình con 
được bình an, mạnh khỏe, hai cháu gọc giỏi; xin 

cho ba mẹ con khỏe mạnh, gia đình được hòa 
thuận, vui vẻ. 

 

26-T. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Thưa Cha, nhờ Cha ban ơn, gia đình chúng con đã 

sang Mỹ được 5 năm. Nay chúng con chuẩn bị thi 
quốc tịch, con cầu xin Cha ban thêm ơn để cả nhà 

con thì đều đậu quốc tịch Mỹ. Chúng con xin tạ ơn 
Cha. 

 

27-L. T. PHAM – CARROLLTON, TX. 
Xin Cha chữa lành cho L.T.K.H được bình phục, để 

gia đình có mái ấm hạnh phúc, biết yêu thương, tha 
thứ, hy sinh, bỏ đi sự ghen tuông, và có tâm hồn 

bình an. Xin Cha giữ gìn gia đình họ vượt qua được 

mọi khó khăn hiện tại.  
 

28-M. HUONG – TEXAS. 
Cha ơi, Ba con năm nay 84 tuổi, mới phát hiện bị 

bệnh ung thư gan. Còn em gái con bị ung thư ruột, 

cháu con cũng đang mắc bệnh. Con xin Cha thương 
giúp ban phép lành cho Ba con có sức khỏe để chịu 

đựng được những cơn đau đớn; cho em gái và cháu 
con được ơn chữa lành. Con hết lòng tạ ơn Cha! 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa. 

TBDF 

 

Một bé gái 
đang cầu 
nguyện. 
Hình: 
H. Pham 
(TBDF) 
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CẢM TẠ 
 

1-Q. NGUYEN – EVANSVILLE, IN. 
Con xin tạ ơn Cha Diệp đã chữa lành bệnh đau 

đầu, chóng mặt của con. 
 

2-T. T. B. PHUNG – GARLAND, TX. 

Thưa Cha, con bị ba xương sống ép chèn lên dây 
thần kinh đã hơn 12 năm qua. Con cầu nguyện 

với Cha, và sau ca mổ hồi tháng 6-2015 con đã 
được lành mạnh. Con xin hết lòng đội ơn Cha đã 

cầu bầu cùng Chúa cho con. Con luôn nhớ ơn 
Cha hàng đêm, hàng ngày. 

 

3-H.T. DANG – LINCOLN, NE. 
Thưa Cha, con bị ung thư giai đoạn cuối. Sau 

thời gian cầu nguyện thì bệnh tình con tạm thời 
thuyên giảm. Xin Cha thương xót cầu bầu với 

Chúa cho con dứt hẳn được bệnh. Con xin tạ ơn 

Cha. 
 

4-T. T. HOANG – FRIENDSWOOD, TX. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã sắp xếp cho con cái 

con mọi việc, có chỗ ăn chỗ ở, và có công việc 
làm. Việc lớn hơn là Cha đã cho con của con có 

sức khỏe để làm lại cuộc đời. Con cũng xin cảm 

tạ Cha đã cho con vượt qua được những đau 
buồn tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi 

khi chồng con rời xa con. Xin tạ ơn Cha đã ban 
cho con nhiều điều. 

 

 
 

 
 

 

 

 

CẢM TẠ 
 
6-B. BUI – SACRAMENTO, CA. 

Lời cầu xin của con đã được Cha chấp nhận, và 

con đã được như ý. Con xin cảm ơn Cha nhiều 
lắm.  

 
7-THU & THUY – VIET NAM 

Gia đình con xin hết lòng tạ ơn Cha đã ban ơn để 

chúng con xây xong căn nhà tại B.D được mọi sự 
bình an. Trong tháng 10 vợ chồng con khai 

trương để buôn bán. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho 
chúng con được mọi sự như ý, may mắn, gia đình 

mạnh khỏe.  
 

8-H. T. N. VU – CONCORD, CA. 

Con xin cảm tạ Cha vì những ơn lành Cha đã ban 
cho con, giúp con vượt qua được khó khăn trong 

cuộc sống. 
 

9-K. NGUYEN – BILOXI, MS. 

Con cảm tạ ơn Cha vì Cha đã nhậm lời con cầu 
xin. Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho con được mọi 

sự bình an theo như ý xin. Con xin cảm tạ ơn 
Cha. 

 
10-L. LAI - CINCINNATI, OH. 

Hai tháng qua con bị tê tay chân nhiều. Con đã 

kêu xin, Chúa và Cha đã giúp con. Nay con thấy 
hiệu quả đến 80%. Cha ơi, con mừng lắm. Xin 

Cha tiếp tục cầu bầu để bệnh của con không tái 
phát nữa Cha nhé! 

 

11-L.K. HOANG – LINCOLN, NE. 
Thưa Cha, tuần trước con xin khấn cho con gái 

con thi đậu. Hôm nay cháu đã đậu như kết quả 
mong muốn rồi Cha ơi. Con xin cảm tạ Cha. 

 

12-T. NGUYEN & H.H.T. TRAN – SAN JOSE, 
CA. 

Chúng con xin cảm tạ Cha đã giúp chúng con 
được may mắn, thông suốt, và hoàn tất mọi công 

việc tốt đẹp như ý. 
 

13-N. T. HO – BEECHBORO, AUSTRALIA. 

Cha ơi, con là người tội lỗi nhưng đã được Chúa 
và Mẹ ban cho rất nhiều ơn lành. Đặc biệt, con 

trai và con gái của con lấy được vợ, chồng đều là 
người Việt Nam, có đạo, gia đình đàng hoàng, 

đạo đức. Con không giàu có, dư giả, nhưng Chúa 

và Mẹ ban cho con có sức khỏe tốt là con mừng 
lắm. Con xin tạ ơn Cha.  
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Ngày 27 tháng 11, 2015, nhân chứng 
ơn lành Bà Luận Nguyễn (bìa phải) trở 
lại tạ ơn Cha vì mới nhận thêm ơn lành 
Cha đã ban cho người con trai. 
 
Trong hình: Bà Luận Nguyễn cùng con 
út và cháu ngoại. Hình: TBDF. 

5-T. V. TRAN 
– CHICAGO, 

IL. 
Con xin cảm tạ 

Cha đã cầu 

cùng Thiên 
Chúa ban cho 

con một người 
vợ thân yêu. 

Nay chúng con 

đã kết hôn 
ngoài đời. Vì vợ 

con là người 
ngoại đạo. Nay 

con xin Cha tiếp 
tục cầu bầu cho 

chúng con có 

một phép đạo 
để thờ phượng 

kính mến Chúa. 
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 Bận Rộn ở Văn Phòng Cha Diệp 
Để có thể duy trì hoạt động, phục vụ khách đến thăm viếng và cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp cho thật 

chu đáo, Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) phải chuẩn bị nhiều việc, từ quét dọn, lau chùi Văn 

phòng và Nhà thăm viếng; đến việc tiếp và hướng dẫn khách đến thăm Cha 7 ngày một tuần; mua và dán 
nhãn nước; mua và cắm hoa, trang trí Văn phòng và Nhà thăm viếng Cha;… 

  
Bên cạnh đó, Bộ phận Kỹ thuật và Ban Truyền thông TBDF cũng rất bận rộn với công việc như: thu nhân 

chứng ơn lành; phát hành hàng tuần Chương trình Truyền hình Ơn Cha Diệp; in hình Cha; in ấn và phát hành 

các tài liệu về Cha và truyền bá Ơn lành Cha ban cho mọi người như Sách ‘100 Ơn Cha Diệp’, báo Ơn lành 
tiếng Việt mỗi tháng 2 kỳ, báo Ơn Lành tiếng Anh (The Grace) mỗi tháng một kỳ; gửi Thư cám ơn đến những 

người ủng hộ; làm Thẻ Thăm viếng Cha; nhập dữ liệu về số lượng khách đến thăm Cha; nhập lời xin khấn và 
cảm tạ lên website,… Thật là một ơn lành Cha ban khi hầu hết các công việc hiện nay đều do các anh chị em 

thiện nguyện viên thực hiện. Số người tình nguyện đến làm việc tại Văn phòng Cha Diệp ngày càng đông, 
trong đó phần đông là người trẻ với mong muốn làm được điều gì đó để bày tỏ lòng biết ơn đến Cha Diệp. 

 

Dưới đây là vài hình ảnh do Phóng viên báo Ơn lành ghi nhận về một phần nhỏ các công việc tại Văn phòng 
TBDF. 

Thực hiện: Leo Vũ - Phúc Nguyễn 
 

 

 

  

Thiện nguyện viên Hiền Trần (hình) đang dán nước. 

Báo Ơn Lành xuất bản mỗi tháng 2 kỳ. Trong hình từ 
phải sang: Anh Lai Nguyễn (Texas), Thiện nguyện 
viên Tony Trần và Thu Trần đang xếp báo trước khi 
báo được gửi đi các nơi trên toàn Hoa Kỳ. 

Thẻ thăm viếng Cha Diệp được gửi đến tận nhà cho 
người đã ghi danh làm thẻ. Trong hình: Các Thiện 
nguyện viên đang dán thẻ vào thư để gửi đi. 

Trong hình là hai em Philip Do và Eric Do đang nhập dữ 
liệu khách đến thăm Cha. Thời gian làm thiện nguyện 
của hai em là mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần. 
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ChiChiaa Sẻ 
 
 
 
 
          

 

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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Chia sẻ: Vứt bỏ hay chưa? 

Câu chuyện 1:  

Có hai nhà sư vô rừng đốn củi. Khi hai người đi đến một con suối ở ven rừng, hai người rất hốt hoảng khi 

thấy có một cô gái sắp chết đuối. Một nhà sư liền nhanh tay buông gánh củi và nhảy xuống vớt cô gái lên. 

Lúc này cô gái đã bất tỉnh, nhà sư không còn cách nào khác là hô hấp nhân tạo cứu cho cô gái sống lại. 

Sau khi cô gái tỉnh lại đã quỳ xuống đa tạ nhà sư vì đã cứu mạng mình. Nhưng nhà sư cứu sống cô gái chỉ 

nói:”Cứu người là việc tôi nên làm thí chủ không cần phải cám ơn.” 

Nói xong hai nhà sư lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng trên suốt đường đi, nhà sư không cứu cô gái cứ 

luôn trách mắng nhà sư cứu sống cô gái:” Anh là nhà tu mà làm vậy là đã phạm sắc giới rồi.” Nhà sư cứu 

sống cô gái bây giờ mới từ tốn nói rằng:”Cô gái kia tôi đã bỏ lại bên bờ suối, chỉ có thầy mới là người đã đem 

cô gái ấy đến tận chốn này.” 

Câu chuyện 2: 

Một thương gia đến tìm một Thiền sư, ông hỏi: 

Thưa thầy, nhiều khi con muốn buông bỏ hết vì 

quá mệt mỏi nhưng không được. Thầy có cách 

nào giúp con không? 

Nhà Thiền sư đưa cho ông một cốc nước và bảo 

ông cầm, đoạn thầy liên tục rót nước sôi nóng 

vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay, làm ông 

thương gia bị phỏng. Ông buông tay làm vỡ cốc. 

Lúc này Thiền sư từ tốn nói: Nếu con muốn 

buông bất cứ chuyện gì thì hãy buông ngay 

trước đó, chứ đừng để bị tai họa rồi mới buông 

thì đã trễ! 

* Vấn đề là, tại sao phải buông bỏ ngay từ 

đầu khi chưa biết chuyện sắp xảy ra tốt 

hay xấu? 

 

Câu chuyện 3: 

Một cô gái đến tìm một Thiền sư, cô 

hỏi: Thưa thầy, con muốn buông một 

vài thứ mà không thể, con mệt mỏi 

quá. 

Thiền sư đưa cho cô gái một cốc nước 

và bảo cô cầm, đoạn ông liên tục rót 

nước sôi nóng vào cốc, nước chảy 

tràn ra cả tay, làm cô bị phỏng, cô 

buông tay làm vỡ cốc. 

Lúc này Thiền sư từ tốn nói: Đau rồi 

tự khắc sẽ buông! 

* Vấn đề là, tại sao phải đợi tổn 

thương thật sâu rồi mới buông? 

Câu chuyện 4: 
Một chàng trai đến tìm Thiền sư, anh hỏi: Thưa thầy con muốn 

buông xuôi tất cả nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. 

Thiền sư đưa anh ta một cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy 
tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh 

vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến 
khi nguội đi rồi uống và cảm nhận thấy rất ngon. 

Lúc này Thiền sư từ tốn nói: Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ 

những cái tốt đẹp sau đó rồi! 
* Vấn đề là, tại sao cứ đau là phải buông trong khi còn có 
thể làm cho nó tốt đẹp hơn? 
 

Trong cuộc đời vốn phức tạp này, chỉ có ta mới biết lúc 
nào nên cầm lên và bỏ xuống chuyện của chính mình. 
 
H. Pham (Sưu tầm) 
Nguồn: vitalk.vn 
 

http://vitalk.vn/topic/nh%C3%A0+s%C6%B0/
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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, ngày 3 tháng Mười Hai, 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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TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION (TBDF) Số 20 – October 15, 2015 

14231 Euclid St., Suite # E 103 -105,  
Garden Grove, CA 92843 – 4986 
Office: (714)537 8159. Cell: (714)362 6608 
Email: info@truongbuudiep.org. Web: www.truongbuudiep.org  
 

NON-PROFIT 

US POSTAGE 

PAID 

GG, CA 

Permit # 523 

To: 

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

Họ (Lastname)…………………………………Tên (Firstname)…………………………………… 

Địa chỉ gửi bản tin (Address)……………………………………………………………………… 

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

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

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

2. Gửi qua bưu điện theo địa chỉ trên.  

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

Ngày………..tháng…….năm 2015 

                Chữ ký (Signature), 

  

mailto:info@truongbuudiep.org
http://www.truongbuudiep.org/

