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Một ngày cuối tuần của giữa tháng 11-2015, gia đình chị Linh Trần, cư 
dân thành phố San Jose, California đến Văn phòng Trương Bửu Diệp 
Foundation (TBDF). Vừa đến nơi, chị nói liền: “Hôm nay gia đình chúng 
tôi đến để tạ ơn Cha, vì Cha đã ban cho tôi ơn chữa lành bệnh ung thư!” 
 
Chị Linh kể: “Cuối tháng 7-2015, gia đình tôi gồm mẹ, mấy người em, cháu lái xe 
xuống nhà thăm viếng Cha Diệp để cầu nguyện. Hôm đó tôi khóc quá chừng vì 
đang bị ung thư cổ tử cung. Bác sỹ đa ̃báo từ tháng 5, nhưng chưa điều trị. Khi 
đó mẹ tôi nói phải cầu xin Cha Diệp.” 
 
Đó là lần đầu tiên gia đình chị Linh đến Văn phòng Cha Diệp tại thành phố 
Garden Grove. 

(Xem tiếp trang 2) 
 

Nhân chứng Ơn lành: Linh Trần – San Jose, CA. 

Tháng 7 Xin Ơn, Tháng 11 Tạ Ơn 

Chị Linh Trần (trái) và Mẹ và người cháu. 

Hình chụp vào tháng 11-2015. 

Happy Thanksgiving 2015 

Bức tranh The First Thanksgiving 
at Plymouth (Lễ Tạ ơn đầu tiên tại 
Plymouth) 
Tác giả: Jennie A. Brownscombe 
năm 1914. 
Nguồn: Wikipedia. 

Thanksgiving – lễ tạ ơn còn được gọi là lễ của di dân, vì nước Mỹ được thành lập 
bởi sự di dân khắp nơi trên thế giới, nên ngày lễ này rât́ quan trọ ng với người My.̃ 
 
Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) là một lễ chính thức được diễn ra trên toàn quốc Hoa Kỳ, 
ngày lễ này được tổ chức vào ngày Thứ Năm (Thurday), tuần lễ thứ 4 trong tháng 
11 hằng năm. Năm nay Lễ Tạ ơn là ngày thứ năm 26 tháng 11. Dịp này, dân Mỹ 
thường được nghỉ 4 ngày, bắt đầu từ thứ năm cuối cùng của tháng 11 và kéo dài 
đến tận thứ hai tuần sau. Vì thế, đây được xem là “kỳ nghỉ của gia đình”, khi mọi 
người có thời gian quây quần, đoàn tụ bên nhau. Những người đi làm xa cũng cố 
gắng sắp xếp về thăm nhà. Lễ Tạ ơn cũng vì thế mà được xem là một trong 
những dịp mua sắm lớn nhất trong năm ở Mỹ.                                         (Sưu tầm) 
 

 

 

Trương Buu Diep Foundation 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Jennie_A._Brownscombe&action=edit&redlink=1
http://www.nuocmy.org/tag/nuoc-my
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Bà Nhạ, mẹ chị  Linh, cho biết bà đã từng được ơn Cha 
Diệp từ năm 2006, khi còn ở Việt Nam. Khi đó, bà xuống 
tận Tắc Sậy để khấn với Cha, và đã được ơn như ý. Gần 
10 năm qua gia đình bà sang Mỹ định cư nên không có 
điều kiện về thăm Cha Diệp, cho đến gần đây, qua một 
người cháu, bà biết Văn phòng TBDF ở thành phố 
Garden Grove, thuộc miền Nam Cali, vi ̀vậ y khi con gái 
mắc bệnh, bà quyết tâm phải đến tận nơi có Cha Diệp 
để cầu xin Cha ban ơn chữa lành cho con gái bà. 
 
Từ San Jose, lần đầu tiên khi đến Văn phòng Cha hồi 
tháng 7-2015, gia đình bà Nhạ không có nhiều thời gian, 
chỉ kịp khấn nguyện với Cha, xin hình Cha rồi lật đật ra 
xe về. Hôm ấy bà Nhạ phân trần: “Sáng mai mấy đứa 
còn phải đi làm. Tiếc quá không ở lâu được.” 
 
Lần thứ hai trở lại văn phòng Cha vào tháng 11, bà Nhạ 
vui vẻ nói:” Lần này chúng tôi có nhiều thời gian hơn. 
Mới tháng 7 đi xin khâń, đêń tháng 11 đượ c ơn Cha là 
chúng tôi đi thăm Cha ngay. Gia đình tôi đa ̃đi Los 
Angeles nhiều lần, nhưng không hề biết có Văn phòng 
Cha Diệp ở đây. Nay biết rồi thi ̀rât́ mừng vì chỉ đi vài 
tiếng là tới.” 
 
Xuất hành từ 3 giờ sáng, đến Văn phòng Cha lúc 12 giờ 
trưa sau khi ghé tượng Đức Mẹ ở Redondo Beach, chị 
Linh Trần cho biết cả nhà chỉ mới ăn uống qua loa, vì 
chủ đích của chuyến đi là để tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn Cha 
Diệp, và tiếp tục cầu nguyện thêm cho các thành viên 
khác trong gia đình. Chị Linh khẳng định: “Chính Cha 
Diệp đã cầu bầu cho tôi, nên bây giờ gặp ai tôi cũng nói 
về sự linh thiêng của Cha. Lần này đến Văn phòng Cha, 
tôi xin nhiều phiếu xin khấn, để nếu có ai cần thì tôi đưa 
cho họ viết rồi gửi về Hội.” Cả  gia đình chị Linh cũng đa ̃
ghi danh để được làm thẻ Thăm Viêńg cho cả gia đình. 
 
Chia tay các Thiện nguyện viên tại Văn phòng TBDF, chị 
Linh Trần và bác Nhạ Vũ cho biết, khi có ơn lành mới, cả 
gia đình se ̃tiêṕ tục đến tận nơi tạ ơn Cha, bât́ kể  đường 
xá có xa xôi. 
 

Anita Phùng 
Ghi theo lời kể của nhân chứng 

Tháng 7 Xin Ơn, Tháng 11 Tạ Ơn 
(Tiếp trang 1) 

“Lần đó, sau khi cầu nguyện với Cha, tôi uống liền 
một chai nước đặt gần tượng Cha, nước đã được làm 
phép, rồi gia đình tôi xin về 6 chai, chị Linh nói tiếp, 
nhưng tôi chỉ uống 1 chai, vì phải để cho mọi người 
trong gia đình. Sau đó, tôi liên tục cầu nguyện, nhờ 
Cha cầu bầu lên Chúa và Đức mẹ cất bệnh cho tôi.” 
 
Dù đang bị bệnh, chị vẫn cùng gia đình chụp tấm 
hình kỷ niệm tại bức tượng phù điêu 3 chiều đặt tại 
Văn phòng TBDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chị Linh Trần (bìa phải). Hình chụp hồi tháng 7-2015.  
Hình: TBDF. 

 
Lời khấn nguyện của chị Linh đã được Cha nhậm lời. 
Đầu tháng 11-2015, chị có cuộc phẫu thuật để cắt bỏ 
khối u. Thông thường, khối u sẽ ngày càng phát triển 
lớn, có thể phải cắt bỏ toàn bộ tử cung, nhưng trong 
trường hợ p củ a chị Linh, khối u đa ̃nhỏ dần, nên 
trong ca phẫu thuật bác sỹ chỉ cần một động tác đơn 
giản để lấy đi một phần rất nhỏ mà theo mô tả của 
chị Linh là ‘có chút xíu à!’. 
 
Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy cơ thể của chị 
không còn tế bào ung thư nữa. Mẹ của chị Linh, bà 
Nhạ Vũ, thốt lên: “Quả là một ơn lành Cha Diệp ban 
cho con tôi.” Đó là lý do gia đình chị Linh Trần trở lại 
Văn phòng Cha Diệp lần thứ hai. Lần thứ nhất để cầu 
xin, 3 tháng sau là trở lại lần thứ hai để tạ ơn. 
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 “Con Rất Cần Cha Trong Cuộc Đời Này…” 

Mỗi ngày Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) nhận được rất 
nhiều thư từ, phiếu xin khấn, cảm tạ từ các nơi gửi về. Nhưng vào một ngày 
cuối tháng 10, trong mail box của TBDF có lá thư mà địa chỉ người gửi…hơi 
khác thường. Lá thư đó là của D.T., một tù nhân, gửi từ một nhà tù ở 
Riverside, California. 
 
Nhìn nét chữ đẹp và rõ ràng, không ai nghĩ rằng D.T. là một tù nhân, từng ‘vào tù-ra 
khám’ chỉ vì vướng vào ma túy. Trong lá thư đầu tiên gửi cho TBDF, anh viết:” Con 
viết lá thơ này, cầu xin Cha ban cho con, và giúp con lời cầu nguyện với Cha hàng đêm 
trở thành sự thật. Xin Cha giúp con và cùng con lấy 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 ấy khi ra tù.” T. đã nhờ Hội gửi hình Cha Diệp vào tù, để ‘hằng ngày và 
hằng đêm con được gặp Cha và cầu nguyện cùng Cha’ (lời anh viết trong thư) 
 

 

Dù biết Cha Diệp đa ̃mât́, nhưng mọi lá thư gửi đến 
TBDF, anh đều viết nắn nót ‘Kính gửi Cha Trương Bửu 
Diệp’, và xưng ‘con’, như những ‘con chiên’ khác dù 
anh là người ngoại đạo. Anh giải thích lý do biết đến 
Cha Diệp là qua chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp. 
‘Hàng tuần con đều chờ tới ngày Chủ nhật để được 
xem trên TV đài 57.6 những ơn lành của Cha ban cho 
những ai cầu nguyện và tín ngưỡng Cha.”, anh viết. 

Mỗi lần nhận và đọc thư của mọi người gửi đến, các Thiện nguyện viên làm việc tại 
Văn phòng TBDF đều có chung cảm giác xót xa với những nỗi đau cùng cực của 
người xin khấn; và vui mừng hớn hở  với những lời cảm tạ của người nhận được ơn 
lành từ Cha Diệp. Riêng với lá thư của D.T., chúng tôi cũng rất mừng khi biết rằng 
anh đã tìm được chỗ dựa về tinh thần, đó là Cha Trương Bửu Diệp, và cảm nhận 
được tâm tình của anh lúc này, khi anh bày tỏ: “Vì lý do con ham chơi và không 
đàng hoàng nên hiện tại con bị mất tự do. Hàng ngày và hằng đêm con đều cầu 
nguyện Cha giúp con sửa đổi được tính tình của con….Con rất cần Cha trong cuộc 
đời này của con…”  
 
Đáp ứng yêu cầu của anh, Văn phòng TBDF đã gửi cho anh sách 100 Ơn Cha Diệp, 
hình ảnh của Cha cùng với Kinh xin ơn để anh đọc khi cầu nguyện, và báo Ơn lành 
(phát hành mỗi tháng 2 kỳ). Trong lá thư mới nhất, D.T đã điền và gửi lại Phiếu 
nhận báo Ơn lành để được Hội gửi báo vào tận nơi cho anh vào mỗi kỳ phát hành. 
 
Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Án phạt của D.T. còn đến 2 năm rưỡi nữa. Gần 
1,000 ngày trong tù quả là một quãng thời gian rất dài đối với anh. Chúng tôi tin 
rằng với niềm tin tưởng vào Cha Diệp, anh D.T. đang và sẽ tìm được sự bình an 
trong tâm hồn để chuẩn bị cho cuộc sống tự do trong tương lai khi anh thi hành 
xong án phạt. Hy vọng những thân nhân của D.T. có thể yên tâm rằng con cái của 
họ trở  thành một người mới kể  từ khi anh biết đến Cha Diệp và được Cha dẫn dắt.
    

Anne Nguyễn 
 

 

Những lá thư của D.T. gửi đến TBDF. 
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XIN KHẤN 

P.V. DINH - OKLAHOMA, OK. 
Kính lạy Cha, con xin Cha giúp cho con xin được 
việc làm. Không có việc khổ lắm Cha ơi. Con xin 
cảm tạ Cha. 
 
M. TONG - EL MONTE, CA. 
Con bị bệnh về mắt, bác sỹ yêu cầu mổ, nhưng 
con sợ lắm. Xin Cha cho con không bị mổ mắt. Con 
cám ơn Cha rất nhiều. 
 
L.T. LAN - CINCINNATI, OH. 
Con xin Cha cho con gái út vui và bằng lòng với 
việc làm hiện tại; xin cho con trai út học hành tấn 
tới, ra trường có việc làm, cho gia đình con cháu 
khỏe mạnh. Riêng con, xin Cha thương giúp cho 
con đừng bị mất trí nhớ, bớt đau nhức chân tay và 
thân thể. Con xin cảm tạ Cha. 
 
H. L. VU – LAUREL, MD. 
Lạy Chúa, lạy Cha Trương Bửu Diệp, xin ban cho 
con gái con là T.L.Q được ơn chữa lành, thoát khỏi 
căn bệnh hiểm nghèo ung thư bạch cầu, được trở 
về nhà bình an. Con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn 
Cha. Con của Cha. 
 
Q & F - SAN JOSE, CA. 
Thưa Cha Diệp, con xin Cha giúp cho vợ chồng con 
có được một đứa con khỏe mạnh. Con xin cảm ơn 
Cha rất nhiều. 
 
H.K.T.LE - COLUMBIA HEIGHTS, MN. 
Xin Cha che chở và bảo vệ con trong công việc, 
tránh được sai sót để con được nhận làm full-time, 
có điều kiện ổn định cuộc sống để nuôi dạy con gái 
đến tuổi trưởng thành và vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống. Xin giúp con mạnh mẽ hơn. Xin Cha 
thương giúp con tìm được người thương yêu thật 
sự và chia sẻ cùng con mọi thứ trong cuộc sống 
này. Con xin khấn nguyện cùng Ngài. 
 
N. LE - TARZAMA, CA. 
Kính xin Cha cầu nguyện cho vợ chồng con gái con 
có được việc làm ở miền Nam Cali để có thể giúp 
con khi tuổi già sức yếu. Con cũng xin Cha cầu 
nguyện giúp để con rể của con trở lại đạo. Con xin 
cám ơn Cha rất nhiều. 

 

XIN KHẤN 

T.Q.PHAM & L.T.LE – SPRING, MD. 
Thưa Cha, đứa con rể của chúng con hiện đang xa 
Chúa, không chịu đi lễ, tối sáng không đọc kinh, 
không tin tưởng và trông cậy vào Chúa mà chỉ ỷ 
sức riêng. Xin Cha cầu nguyện nguyện giúp, để 
Chúa soi sáng mở lòng để cháu được trở về mà 
thờ phượng Chúa, cùng vợ con đi lễ ngày Chúa 
nhật. Chúng con hết lòng trông cậy nơi Cha. 
 
K. PHAM - DES MOINES, WA. 
Con xin Cha thương cầu giúp và ban cho chúng 
con ơn chữa lành mọi bệnh tật cho chúng con. 
 
N. VU - SAN JOSE, CA. 
Chúng con cầu xin Cha ban cho cô C.X.M được ơn 
chữa lành, xin cho gia đình N-P mạnh khỏe, cho L. 
bỏ được rượu; cho L. mua được nhà, cho các cháu 
L., B. chăm ngoan, học giỏi, biết vâng lời. Chúng 
con xin tạ ơn Cha. 
 
T.T.T. TRAN - NEW ORLEANS, LA. 
Nhờ Cha nguyện giúp cầu thay cho con được thi 
đậu bằng nail, cho vợ chồng con có việc làm ổn 
định và cho vợ chồng con có con. Xin cám ơn Cha. 
 
L. NGUYEN – WEST CHESTER, OH. 
Xin Cha thương ban cho L. được như ý nguyện 
đang mong đợi, cho người em gái hết bị ngứa. Cầu 
xin Cha sắp đặt công việc và tình cảm gia đình cho 
L&B. Chúng con xin cảm ơn Cha. 
 
L.T NGUYEN – STALINGTON, PA. 
Con xin Cha ban cho con gái của con là N.T.T.H. 
được khỏe mạnh và kiếm được việc làm tốt hơn 
chỗ hiện tại. Xin cho cháu biết đường trở về với 
Chúa, giữ đạo trọn lành. Xin Cha cũng ban cho 
thằng con trai của con là N.Q.T biết suy nghĩ, quay 
lại với gia đình, chịu khó làm ăn, bỏ được những 
nỗi chán chường trong cuộc sống. Xin Cha cầu bầu 
lên Chúa dùm con. Con xin tạ ơn Cha. 
 
L. TRAN – UNIVERSITY PLACE, WA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho con trai 
của con là T. bỏ được tất cả thói hư tật xấu, trở lại 
thành con người tốt, ngoan đạo. Xin Cha thương 
cùng chúng con. 
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XIN KHẤN 
 
M.H.VO & M.N.T – ORLANDO, FL. 
Con cầu xin Chúa, gia đình Thánh Gia, Đức Mẹ Maria 
qua lời chuyển cầu của Cha Trương Bửu Diệp ban ơn 
phúc cho gia đình chúng con, để chúng con vượt 
qua được mọi khó khăn, bệnh tật; cho con cái chúng 
con biết nghe lời, có đức tin, đức mến, đức cậy, bác 
ái. 
 
K. PHAM – FRESNO, CA. 
Qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp, xin lòng 
thương xót của Chúa Giê-su cứu chữa bệnh ung thư 
cho em dâu của con hiện đang sinh sống tại Việt 
Nam. Xin Chúa thương xót, chữa cho con hết bệnh 
gan, thận, tiểu đường. Xin cho con có một đức tin 
mạnh mẽ, lòng cậy vững vàng, đức mến nồng cháy 
và có tinh thần phó thác. 
 
T. TRAN – MASSILLON, OH. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao, ban cho 
con của con ở Việt Nam sanh nở được ‘mẹ tròn, con 
vuông, cho gia đình con được bình an, hạnh phúc, 
các cháu ngoan ngoãn, sống tốt đạo, đẹp đời, cho 
con của con có việc làm, chị con bị bệnh ung thư 
bao tử mau bình phục, cho người con rể bớt nóng 
tính. Tháng 12 tới con về Việt Nam, xin Cha cho con 
đi đường bình an. Con xin cảm tạ Cha. 
 
L.K. NGUYEN – BROOKLYN, NY. 
Lạy Cha, xin Cha cứu giúp linh hồn của con, con 
đang sắp ngã xuống vì không còn con đường lựa 
chọn nào khác. Xin Cha giúp con vượt qua khó khăn 
lúc này để con không bị gục ngã. Con van nài xin 
Cha nhận lời khấn nguyện của con. 
 
N. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Thưa Cha, con trai của con nghiện chơi billar, nó đi 
suốt đêm. Con lo lắng lắm. Con xin Cha dẫn đường 
chỉ lối cho nó bớt đi chơi ban đêm, biết nghe lời con 
dạy dỗ. Xin các Đấng Tối Cao nhận lời cầu xin của 
con. 
 
K. LE – BELSVILLE, MD. 
Con xin Cha Diệp ban cho con trai của con ơn lành, 
được thi đậu và có kết quả tốt đẹp trong vòng 3 
tuần lễ nữa; cho con có việc làm mới, tốt đẹp và lâu 
dài; cho gia đình con được bình an, khỏe mạnh và 
sống đẹp lòng Chúa. 
 

XIN KHẤN 
 
A.N. LE – STERLING HEIGHTS, MI. 
Con cúi đầu xin Cha tha thứ lỗi lầm. Con nay đang 
thiếu nợ người ta, đi làm chỉ đủ ăn, mà già yếu rồi 
Cha ơi. Xin Cha giúp con bằng cách nào đó giúp con 
thoát được cảnh nợ nần. Hiện tại, vợ chồng con gái 
lộn xộn, không còn hạnh phúc như trước. Xin Cha 
cho chúng hàn gắn lại, biết thông cảm và tha thứ 
cho nhau. Con muôn vàn tạ ơn Cha. 
 
M.T. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Xin Cha cho cháu K. thay đổi quyết định không đi 
Canada nữa mà ở lại Mỹ cùng với cháu T.D.; xin cho 
T.D biết vâng lời cha mẹ và bác để tiếp tục việc 
học.  
 
T. DANG – WHITESTOWN, IN. 
Con gái con tên là L.T., bị bệnh tâm thần, xin Cha 
ban cho cháu ơn chữa lành bệnh. Xin Cha cho con 
trai con là N.T. sống đạo đức, biết kính Chúa, yêu 
người; cho bạn T.K. được giải gỡ với Giáo Hội. 
 
T.T.C. NGUYEN – VALLEY STREAM, NY. 
Vào tháng 12-2015, hai cháu của con sẽ phỏng vấn 
đi Mỹ. Xin Cha cho cả hai cháu đều đậu phỏng vấn. 
Con xin cám ơn Cha. 
 
L. EVERETT – WINNETKA, CA. 
Kính xin Cha Trương Bửu Diệp cho chúng con bán 
được căn nhà, giấy tờ suôn sẻ. Con tin tưởng Cha 
sẽ giúp chúng con và ban cho gia đình con nhiều 
may mắn. 
 
L.T. TRAN – HOUSTON, TX. 
Thưa Cha, con trai của con tìm trường để học 
ngành y và chờ đã 2 năm nay rồi mà chưa được. 
Xin Cha cầu bầu cùng Cháu giúp cho cháu mau có 
kết quả. 
 

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                           Số 23 – December 1, 2015 

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa. 

TBDF 

 

Mỗi ngày có 
nhiều người 
đến cầu 
nguyện với 
Cha Diệp. 
Hình chụp 
sau một 
Buổi cầu 
nguyện 
tháng 11-
2015. Hình: 
P.Nguyen 
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CẢM TẠ 
 
L. VU - NORTHRIDGE, CA. 
Thưa Cha, cách đây một năm con bị bệnh nặng 
lắm. Con đã cầu xin Cha, và Cha đã cầu bầu lên 
Chúa cho con khỏi được bệnh. Nay con xin đăng 
lời cảm tạ này, để nói lên tấm lòng của con biết 
ơn Cha rất nhiều.  
 
Q. NGUYEN - EVANSVILLE, IN. 
Con xin cảm ơn Cha đã cho con được lành bệnh. 
Con nay già yếu nên bệnh tật nhiều lắm Cha ơi. 
Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho con có sức khỏe và 
cho con cháu được bình an, mạnh khỏe, học 
hành nên người. 
 
H.T. NGUYEN - SAN FRANCISCO, CA. 
Con xin cảm tạ Cha đã cho con trai của con là 
D.P được an toàn khi làm việc. Cháu là cảnh sát, 
một nghề rất nguy hiểm. Vì vậy con xin Cha tiếp 
tục bảo vệ D.P, và ban ơn cho A.N (con gái của 
con) được nhiều ơn phước. Con xin cảm tạ Cha. 
 
J. NGUYEN – SNELLVILLE, GA. 
Con 81 tuổi, bị đau cột sống. Con nhờ người em 
cư ngụ tại thành phố Rosemead, California cầu 
khấn với Cha Trương Bửu Diệp, người mà con 
chưa biết rõ lắm. Thật là lạ lùng, vào sáng thứ 
sáu 10-30-2015 con thức dậy cảm thấy bớt đau 
70%. Đến chiều hôm sau là thứ bảy, con thấy 
hết đau 100%. Con cảm ơn Cha Diệp đã nhận lời 
cầu nguyện của người em của con, ban cho con 
ơn chữa lành. 
 
H.H. DINH - DES MOINES, WA. 
Con kiếm được việc làm rồi Cha ơi! Xin cảm tạ 
Cha đã nhận lời con mà cầu bầu cùng Chúa cho 
con có việc. 
 
K. PHAM – PANORAMA, CA. 
Lạy Chúa, lạy Cha Trương Bửu Diệp. Nay con xin 
dâng lên Cha với lòng thành cảm tạ Cha đã nhậm 
lời con. Xin Cha tiếp tục phù hộ cho gia đình con. 
 
M.N - AUSTIN, TX. 
Kính lạy Cha Trương Bửu Diệp, chúng con xin 
cảm tạ Cha vô cùng. Cha đã xin Chúa ban cho 
gia đình chúng con ơn như ý và ơn chữa lành. 
Quả là một phép lạ. Chúng con xin Cha nhận nơi 
đây lòng thành kính biết ơn Cha của chúng con.  
 

CẢM TẠ 
 
  
X.L. TRAN – ROSEMEAD, CA. 
Thưa Cha, con bị kẻ gian lấy cắp toàn bộ giấy tờ 
quan trọng, tiền bạc, nữ trang. Con đã gọi Cha, 
và đã được Cha cứu giúp. Chỉ sau vài giờ cầu 
nguyện, con tìm lại được toàn bộ những gì đã 
mất. Suốt cuộc đời này con sẽ không bao giờ 
quên ơn này. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
 
C.N. TO – ESCONDIDO, CA. 
Kính thưa Cha, em con nay đã bình phục rồi. Con 
xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp đã 
chuyển cầu lên Chúa cho lời khẩn xin của con. 
 
M.S.N NGUYEN – STALINGTON, PA. 
Con xin cảm ơn Cha đã ban cho con ơn xin như ý. 
Con hết lòng cảm tạ Cha. Cha ơi, hàng ngày con 
vẫn tiếp tục phó thác và hết lòng tin trông cậy 
vào tình thương của Cha dành cho chúng con. Xin 
Cha nhận lời cảm tạ con gửi đến Cha. 
 
H.V. LE – SAN BERNARDINO, CA. 
Thưa Cha, sau khi con cầu xin Cha để bán được 
xe thì nay con đã bán được rồi. Còn bệnh tật của 
con, Cha đã thương và cất bớt được 50%. Con 
xin cảm tạ Cha, và sẽ tiếp tục cầu xin mong Cha 
cất hết bệnh tật cho chúng con. 
 
K. LE – SALT LAKE, UT. 
Cha ơi, con đã thi đậu bằng facial và waxing rồi. 
Con xin cảm ơn Cha. 
 
L.T. TRAN – HOUSTON, TX. 
Con đã xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con được 
khỏi bệnh. Nay con lành bệnh rồi. Con vô cùng tạ 
ơn Cha đã nhận lời con. Xin Cha tiếp tục cầu bầu 
cho chúng con. Xin cảm ơn Cha. 
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Cầu Nguyện Với Cha Diệp 
Mỗi thứ Năm đầu tháng, tại Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) diễn ra các Buổi cầu nguyện 
(BCN) chung với Cha Diệp, rất đều đặn suốt hơn 4 năm qua. Vì không phải là buổi lễ nơi Thánh đường, nên 
các BCN do TBDF tổ chức đã thu hút cả người Công giáo lẫn Phật giáo và các tôn giáo khác. Ngày càng có 
nhiều người trẻ đến tham dự. Các BCN diễn ra hết sức trang nghiêm và thường chỉ kéo dài trong vòng 1 tiếng, 
gồm: Tậ p hat́ trước giờ cầu nguyện, Đọc kinh Xin Ơn; dâng lời khấn cà cảm tạ lên Cha Diệp; đọc những lời 
khấn cấp thiết và lời cảm tạ cảm động nhất để cộng đoàn cùng hiệp thông; cầu nguyện theo ý riêng; Cha Linh 
hướng Đinh Ngọc Quế Thánh hóa lời cầu nguyện; Thông báo của Ban Điều Hành TBDF; Chia sẻ ‘Lộc của Cha’ 
cho mọi người (là những món ăn nhẹ buổi tối). 
 
Những người ở xa cũng có thể cùng hiệp thông cầu nguyện khi vào website www.truongbuudiep.org, hoặ c vào 
https://goo.gl/eRtrRA  đúng 7:00 PM của mỗi tối thứ năm đầu tháng. (Dưới đây là hiǹh ả nh mộ t BCN) 
 

 

 

 
 

 

 

 

Quang cảnh Buổi cầu nguyện.  

Dâng Sổ Xin khấn và Sổ Cảm tạ lên Cha Diệp. 
Đọc những lời xin khấn và cảm tạ cấp 
thiết và cảm động nhất. 

Càng ngày càng có nhiều người trẻ đến dự Buổi 
cầu nguyện. 

 

Các Thiện nguyện viên chuẩn 
bị bữa ăn tối cho mọi người. 

Nhiều người nán lại thêm sau 
mỗi Buổi cầu nguyện. 

Thực hiện: 
Phúc Nguyễn 
Trương Khoa 
Leo Vũ 

 
Người ở xa vẫn có thể theo dõi Buổi 
cầu nguyện được truyền trực tiếp 
trên website. 

Ca sỹ Trần Ngọc tập hát cho 
mọi người trước giờ cầu nguyện. 

http://www.truongbuudiep.org/
https://goo.gl/eRtrRA
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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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Hãy Luôn Nuôi Dưỡng Cho Mình Một Ước Mơ 
 

Không phải tất cả những người hạnh phúc đều có được 
mọi thứ họ muốn, nhưng họ biết muốn những gì họ có thể 
có được. Nói cách khác, họ sắp xếp cuộc chơi theo ý mình 
bằng cách chỉ muốn những điều trong tầm tay. 
 
Những người ít cảm thấy hài lòng với cuộc sống thường chẳng 
hướng đến điều gì, hay đôi khi họ tự đặt cho mình các mục tiêu 
không thể với tới, để rồi tự mình chuốc lấy thất bại. 
Tuy nhiên, đạt được những mơ ước lớn lao, có ý nghĩa thật sự sẽ 
giúp cho chúng ta cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn hơn so với 
những người chỉ đặt ra – và đạt được – những mục tiêu khiêm 
tốn hơn. Sau này, dù giấc mơ có thể không trọn vẹn nhưng họ 
thật hạnh phúc vì họ đã sống hết mình với ước mơ đó. 
 

Trong công việc hay trong mối quan hệ với gia đình, bạn không nên để mình bị ảnh hưởng bởi những ảo 
tưởng đại loại như – muốn trở thành người giàu nhất thế giới hay trở thành gia đình lý tưởng nhất trên 
thế gian. Hãy sống thực tế và cố gắng làm cho mọi việc tốt hơn, nhưng đừng tự buộc mình phải trở nên 
hoàn hảo. 
 
Nhưng vẫn có những người dám mơ đến những điều mà họ biết rõ là không thể nào đạt đến được, và 
từng ngày họ sống trong hạnh phúc cùng với ước mơ đó. Như một người khiếm thị luôn mơ đến một 
ngày nhìn thấy vẻ đẹp của ánh bình minh, hay một em bé bại liệt không rời chiếc xe lăn ước một ngày 
nào đó, không những cậu có thể đi được mà còn có thể bay cao như chú chim bé nhỏ cậu vẫn thường 
thấy qua khung cửa sổ. 
 
Thực tế đã chứng minh: Chỉ những ai dám ước mơ thì mới có nhiều cơ hội biến giấc mơ ấy thành hiện 
thực. Sẽ không có một cánh cửa nào đóng quá lâu trước một tấm lòng chân thành. “Ai đi sẽ đến – ai tin 
sẽ được – ai tìm sẽ thấy”. 
 
Để kỷ niệm ngày về hưu, thầy hiệu trưởng quyết định tổ chức một buổi tiệc đánh dấu 30 năm cống hiến 
cho sự nghiệp giáo dục của mình tại ngôi trường trung học ở Altoona, bang Pennsylvania. Đã có những 
bài phát biểu hùng hồn ca ngợi sự đóng góp tuyệt vời của ông. Thế nhưng vào cuối buổi tiệc, ông buồn 
rầu tâm sự với những người bạn của mình: “Năm tôi 23 tuổi, tôi đã nghĩ sau này mình phải là tổng thống 
Mỹ, vậy mà bây giờ…” 
 
Sau ngần ấy năm làm việc, người đàn ông này được nhiều người kính trọng, đã cống hiến rất nhiều cho 
nền giáo dục và đã vượt qua nhiều thứ bậc để trở thành vị lãnh đạo của một trường trung học. Nhưng 
thay vì vui thích với thành công ấy, ông lại xem đó là một sự thất bại. Mà ông có thất bại đâu – ngược lại 
là đằng khác. Nếu cứ mãi so sánh thực tại với mục tiêu to lớn và bất khả thi của ngày xưa, ông sẽ không 
thể nào tận hưởng trọn vẹn thành công của mình trong hiện tại. 
 

 

Mục tiêu đặt ra và năng lực của một người có liên hệ chặt chẽ tới 
hạnh phúc của người đó. Nói cách khác, mục tiêu đặt ra càng 
thực tế và càng dễ thực hiện bao nhiêu thì người đó càng cảm 
thấy hài lòng với bản thân họ bấy nhiêu. Cứ trong mười người 
thú nhận rằng mục tiêu của mình là không thể với tới, chỉ có một 
người trong số họ cảm thấy hài lòng với cuộc sống. 
 
Diener và Fujita 
(Nguồn: hatgiongtamhon.com) 
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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 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 3 tháng Mười Hai, 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 https://goo.gl/eRtrRA  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 
 

Tư vấn cho người ở 
xa, ngoài California. 

 

 

 

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/
https://goo.gl/eRtrRA
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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