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Kính chúc Quý độc giả một năm mới An Khang, Thịnh Vượng, tràn đầy 

Hồng Ân Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Cha Trương Bửu Diệp. 

Nhân chứng Nguyễn Thanh Cần – Greensboro, North Carolina: 
 

“Hãy Trông Cậy Và Phó Thác” 
 
Tôi có 5 người con đều khỏe mạnh. Cách đây hơn 1 năm, con 
trai tôi lập gia đình nhưng sinh ra một cháu bé không bình 
thường. Điều này khiến gia đình tôi hết sức đau buồn.  
 
Ngay từ trong bụng mẹ, cháu đã mất đi một phần thân thể. Con dâu 
tôi đau khổ, nhưng dấu cho đến gần kề ngày sanh cháu mới báo cho 
gia đình biết. Khi ấy, tôi chỉ biết khuyên con hãy ráng sanh cháu ra, 
mọi chuyện Chúa sẽ sắp đặt. Đúng như dự báo của bác sĩ, khi sinh ra, 
cháu không có môi và hàm ếch bị chẻ lên tới mũi. Tôi cầu nguyện với 
Cha Trương Bửu Diệp, phó thác, xin Cha cứu cháu, và ban cho chúng 
tôi sự kiên nhẫn để chăm sóc cho cháu. Điều chúng tôi lo lắng nhất là 
với dị tật như thế làm sao cháu bú sữa được?  

 
(Xem tiếp Trang 2) 

  

 

Ông Nguyễn Thanh Cần. Hình chụp tại Phòng thu 

TBDF. 

Thư Kêu Gọi Tổ Chức Chung Thánh Lê ̃Giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp         (Xem trang 3) 
 

Trương Bửu Diệp Foundation 



2 
 

Page 2 of 12 
 

 

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                   Số 16 –  August   15 , 2015 

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                              Số 25 – January 1,  2016 

Quả thật, việc nuôi dưỡng cháu rất khó khăn. Trong 
bệnh viện chỉ hướng dẫn cách cho cháu bú bằng loại 
bình mà cháu không cần hít bằng hơi bình thường. 
Chúng tôi lo lắng không biết cháu có thể làm được hay 
không. Nhưng cháu đã bú được tháng đầu tiên. Khi 
cháu được một tháng tuổi, gia đình đưa cháu đến bác sĩ 
chuyên khoa về tật bẩm sinh trẻ em. Ở đấy họ nói có 
thể chữa được với điều kiện cháu phải đủ cân nặng và 
sức khỏe để phẫu thuật hôn mê. Tôi lại cầu nguyện 
tiếp, xin Cha Diệp an ủi và cầu bầu cùng Chúa để chúng 
tôi biết kiên nhẫn mà lo cho cháu để được sự giúp đỡ 
của y khoa.  
 
Từ lúc cháu được ba tháng tuổi, bác sĩ chuyên khoa bỏ 
vào miệng cháu cái kiềng bằng kim loại và miếng băng 
bằng cao su. Ôi Trời! Thế thì làm sao cháu ăn, làm sao 
cháu thở đây? Ba nó, tức là con trai tôi, phải làm đúng 
hướng dẫn của bác sĩ, là một ngày căng kiềng 3 lần cho 
môi và hàm bị trống dần khép lại. Mỗi lần ba cháu làm 
như thế, cháu đều bị chảy máu và khóc vì đau đớn lắm! 
Bản thân chúng tôi cũng rât́ đau lòng. Cháu phải chịu 
đựng như thế suốt ba tháng liền. Nhưng cháu đa ̃đượ c 
ơn, là dù đau đớn, cháu vẫn bú sữa. Vì thế, sau ba 
tháng đó cháu cân đủ 12 pounds, và được phẫu thuật. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Còn nữa! Cách đây 14 năm, sau một lần thăm Việt 
Nam về tôi bị ngã bệnh. Tôi đến văn phòng bác sĩ để 
khám do hay bị đau ngực. Kết quả xét nghiệm cho thấy 
tôi mắc bệnh ung thư máu. Tôi được giới thiệu đến môt 
ông bác sĩ chuyên khoa về máu người Cuba. Tôi được 
làm hóa trị 3 lần trong vòng 3 tháng. Lần đầu khi vào 
thuốc, đầu tôi rụng hết tóc, láng như cái đầu gối, tôi 
yếu tới mức không thể tự vào nhà vệ sinh. Nhưng sau 
lần thứ ba thì bác sĩ cho tôi xuất viện. Suốt thời gian 
bệnh, tôi đa ̃nài nỉ Cha Trương Bửu Diệp giúp cho tôi, 
cầu xin Chúa cho tôi. Sáu tháng sau, kết quả xét 
nghiệm cho thấy bệnh củ a tôi đa ̃đượ c chữa lành. Điều 
ro ̃ràng mà tôi trải nghiệm được là công đức của Cha 
Diệp quá lớn, vì Cha đã cứu người, giúp đời.  
 
Tôi biết về Cha Diệp trong chuyến về VN thăm gia đình. 
Trên xe đò, từ chiếc này qua chiếc khác, xe nào cũng 
có ông Địa nằm dưới, còn bên trên thì có Cha Diệp. Tôi 
mới hỏi, như vậy là sao? Họ trả lời: Đây là ông Cha ở 
Tắc Sậy. Cha rất linh, làm nhiều điều lạ lắm! Lần đó tôi 
có xuống Tắc Sậy và nghe rất nhiều người kể về Cha. 
Từ đo,́ cứ mỗi khi có chuyện, tôi lại năn nỉ nhờ Cha cầu 
bầu. Lần này tôi sang California làm việc cho sở của tôi, 
cuối tuần tôi đi lễ cùng bạn. Anh chị ấy nói ở đây có 
Văn phòng Cha, nên tôi tới để làm chứng cho Cha. 
 
Với lòng tha thiết, khẩn khoản, trông cậy vào Ơn Chúa 
qua sự cầu bầu của Cha, và xuất phát từ tấm lòng, tôi 
tin tưở ng rằng, bât́ kỳ ai, khi có việc haỹ chạy đến Cha, 
thì sẽ được Cha cầu bầu. Đừng thách thức, mà hãy hêt́ 
lòng trông cậy và phó thác vi ̀Cha rât́ linh thiêng. 
 
Jessica Phung 
Ghi lại theo lời kể của nhân chứng 
 

 

Sau khi phẫu thuật, chúng tôi lại được ơn Chúa, cháu 
nội tôi khỏe mạnh. Hai tháng sau đó, tôi xin cho cháu 
rửa tội. Tôi nói với các con: Ba đã hiến cháu nội của 
ba cho Cha Bửu Diệp, nên dù con đã chọn tên Thánh 
cho cháu rồi thì hãy lấy tên Thánh của Cha Diệp đặt 
cho cháu nội của ba. Các con tôi bằng lòng. Người đỡ 
đầu cho cháu cũng đồng ý tên Thánh của cháu là 
Phan-xi-cô. Hiện nay cháu đã được hơn 1 tuổi, ăn 
uống, đi đứng khỏe mạnh. Thật là điều lạ lùng mà Cha 
Bửu Diệp đã làm cho cháu tôi và gia đình tôi. 
 

Cháu bé trước và sau khi phẫu thuật. Hình: NTC. 

 

Cháu bé hiện nay đã bình phục. Hình: NTC. 
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               TBDF – An Exempt Organization Section 501(c)(3)   

                                                                                                             Ngày 12 thańg 12, 2015 

  

Thư Kêu Gọi Tổ Chức Chung 
Thánh Lê ̃Giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp 

Lần thứ 70, ngày 12 tháng 3 năm 2016 
 
 

Trong tinh thần hiệp nhât́ trong Chúa Ki-Tô, Trương Bử u Diệp Foundation trân trọ ng 
kińh mời: Hộ i Con Cha Diệp, Hộ i Từ Thiện Trương Bử u Diệp, Hộ i Cha Diệp’s Charity cùng 
hiệp nhât́ tổ  chức Thańh Lê ̃nhân dị p Giô ̃Cha Phanxicô Trương Bử u Diệp lần thứ 70 vào 
ngày 12 tháng 3 năm 2016 (*). 

 
Mặ c dù môĩ chúng ta có mục tiêu khać nhau, nhưng tât́ cả  cać Hộ i mang tên Cha 

Diệp tạ i Orange County, California đều cùng chung mộ t ly ́tưở ng là vinh danh vị  mục tử  kińh 
yêu là Cha Phanxicô Trương Bử u Diệp. Do đó, với tư caćh là Linh mục Linh Hướng củ a 
Trương Bử u Diệp Foundation, tôi kêu gọ i sự hiệp nhất trong việc tổ  chức ngày giô ̃Cha lần 
thứ 70 thậ t long trọ ng và y ́nghiã.  

 
Tôi thiêt́ nghi ̃se ̃không có củ a lê ̃nào đẹp lòng Chúa, vui lòng Cha Diệp bằng mộ t Thańh Lê ̃
chung củ a tât́ cả  cać Hộ i Cha Diệp, khi mà tât́ cả  con caí củ a Cha cùng nhau mừng Cha trong 
ngày trọ ng đạ i này.  

 
Xin Quy ́Hộ i liên lạ c với chúng tôi sớm nhât́ có thể , qua sô ́(714) 362 6608 hoặ c 

email: info@truongbuudiep.org để  hẹn ngày gặ p và lên chương triǹh cho Thańh Lê ̃và Tiệc 
Giô ̃Cha. 

 
Chân thành caḿ ơn tinh thần hiệp nhât́ củ a Quy ́Hộ i, 

 
Lm Linh Hướng TBDF 

 
Đinh Ngọ c Quê ́
Dòng Chúa Cứu Thê ́ 

 

TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION (TBDF)  
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  

 

(*) Thư đã dươc̣ gửi qua bưu điêṇ đến từng Hôị vào ngày 12 tháng 12 năm 2015. 

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

K. TRAN – GRAND PRAIRIE, TX. 
Cha ơi, má con là D.T.H bị suyễn, ăn uống không 
được, bị mất ngủ nên hay lên cơn la hét. Con xin 
Cha cho má con ăn, ngủ được và có trí nhớ trở 
lại. Xin Cha ban ơn chữa lành cho chị hai con là 
H., 65 tuổi, bị ung thư gan và hư thận, sống 
trong đau đớn; chị X.D thì bị liệt nửa người, phải 
ngồi xe lăn, không nói được, xin Cha cứu chị ấy 
Cha nhé. Còn tiệm của con thì ế quá, xin Cha 
giúp chúng con và ban cho gia đình chúng con 
được bình an, mạnh khỏe, con cái ngoan ngoãn, 
học giỏi. Con tạ ơn Cha. 
 
L.T. NGUYEN – LA PUENTE, CA. 
Con bị ho, đau chân, còn chồng con bị gout, và 
đau đầu. Chúng con xin Cha cho vợ chồng con 
được lành bệnh, và phù hộ cho đại gia đình con 
được bình yên. 
 
MỘT NGƯỜI XIN KHẤN THAY 
Xin Cha cầu nguyện cho một người tên L. 
Calease ở tiểu bang Florida bị ung thư máu, nay 
phổi có nước, đang trong cơn thập tử nhất sinh. 
Xin cho L. qua khỏi căn bệnh ngặt nghèo này. 
Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
N. NGUYEN – WARREN, MI. 
Thưa Cha, con có ba đứa con nhưng chúng 
không hòa thuận. Con cầu xin Cha ban cho các 
con của con ơn lành để chúng liên lạc với nhau, 
không từ bỏ nhau. Xin Cha ban cho con ơn chữa 
lành bệnh đau đầu. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
H.M. TRUONG – WEST COVINA, CA. 
Xin Cha ban ơn cho con, để con thắng kiện và lấy 
lại được nhà và cây xăng ở Cát Lái, Việt Nam. Xin 
Cha cho con gái M. sớm tìm được việc làm như ý. 
Xin Cha ban ơn cho 3 đứa con được tỉnh táo trở 
về nhà.  
 
K. C. LE – PORTLAND, OR. 
Xin Cha phù hộ cho bé D., con của con sớm hết 
bệnh tự kỷ, để cháu có thể sinh hoạt và nói 
chuyện được như đứa trẻ bình thường. Con đa tạ 
ơn Cha. 
 

 

XIN KHẤN 

C. NGUYEN – BROKEN ARROW, OK. 
Xin Cha bầu cử cho gia đình con trước Tòa Thiên 
Chúa cho mọi người trong gia đình con được bình 
an, an cư lạc nghiệp, và những ơn cần thiết cho 
cuộc sống, cho chúng con thi đậu quốc tịch, công 
việc ổn định, phù hợp với khả năng. Chúng con 
xin tạ ơn Cha và mong sao con có dịp đến Văn 
phòng TBDF để kính viếng Cha. 
 
D. LE – LA PUENTE, CA. 
Cha ơi, con có đứa con hiện đang ở Việt Nam bị 
bệnh, cầu xin Cha cho cháu tai qua nạn khỏi. Cha 
ơi, cứu con con với, và phù hộ cho gia đình 
chúng con được mạnh khỏe phần hồn cũng như 
phần xác. Con tạ ơn Cha. 
 
B.M. NGUYEN – UTICA, NY. 
Con bị nổi một cục trong cổ họng, bên phải. Con 
không biết đó là cục gì, vì trước đây con làm 
nails, ngửi chất hóa học nên rất lo sợ. Bây giờ 
con còn bị cao máu, thận yếu và tê tay. Con xin 
Cha tha tội cho con, ban cho con ơn chữa lành 
và làm phép lạ cho con được khỏi bệnh. Xin cứu 
những đứa con của con biết sống có đức tin, cậy, 
mến và khỏe mạnh, cho gia đình con sang năm 
được về Việt Nam thăm quê hương, và để có dịp 
thăm mộ Cha, tạ ơn Cha. 
 
T. VO – SPRINGFIELD, MA. 
Thưa Cha, lần trước con bị mổ chân, đau nhức 
lắm. Bây giờ bác sỹ lại kêu mổ nữa. Con sợ lắm 
Cha ơi. Xin Cha chữa lành chân cho con để con 
không bị mổ lần hai. Và xin Cha cho con của con 
là Q.T.T thi vào đại học đúng con đường cháu 
muốn, và tốn ít tiền, vì gia đình con không đủ 
khả năng cho cháu đi học. Con tha thiết cầu xin 
Cha giúp. 
 
L. DINH – REYNOLDSBURG, OH. 
Con cầu xin Cha cứu giúp cho chúng con trả hết 
được nợ nần, cho công việc của chồng con được 
thuận lợi, may mắn, tốt đẹp, bỏ được tính nóng 
nảy, bỏ hút thuốc, rượu bia, cho P.J khỏi hẳn 
bệnh tự kỷ, K. chịu khó ăn uống, học hành nên 
người, và cho bố má con được an hưởng tuổi già. 
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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 
 
H. TRAM – SAN JOSE, CA. 
Kính thưa Cha Diệp, con có đứa cháu trai gọi 
bằng cô, rất ngoan đạo, hiền lành. Mắt cháu bị 
mờ khi còn ở Việt Nam. Cháu đi mổ mắt thì 
không sáng hơn mà còn bị mù luôn. Nay cháu 
được bố mẹ bảo lãnh sang Mỹ, đã đi nhiều bác 
sỹ bên này mà chưa chữa được. Nay con chỉ còn 
biết chạy đến Cha nhờ Cha cứu cháu, ban cho 
cháu phép lạ giúp cháu sáng mắt. Con cám ơn 
Cha nhiều lắm. 
 
N. PHUNG & D. THANG – MURPHY, TX. 
Xin cho chị em chúng con có tên sau đây là: D., 
P., N.,T., biết sống hòa thuận, thương yêu, nhịn 
nhục, và hy sinh cho nhau. Chúng con ở chung 
với nhau một nhà mà không nói chuyện với 
nhau.  
 
S.N. TANG – SAGINAW, TX. 
Xin Cha ban phước lành, chữa trị dứt hẳn hai 
căn bệnh ngặt nghèo của H., cho anh ấy có sức 
khỏe, công ăn việc làm trôi chảy, và sự bình an 
trong tâm hồn vì dạo này anh ấy nóng nảy hơn 
xưa nhiều. Con cũng xin Cha cho V. được đậu 
quốc tịch để có thể về Việt Nam thăm mẹ đang 
bệnh nặng. Cuối cùng xin Cha cho gia đình con 
được khỏe mạnh, an lành, hạnh phúc. 
 
X. NGUYEN – HAYWARD, CA. 
Lạy Chúa, lạy Cha, chồng con là L.N đang trong 
căn bệnh ngặt nghèo, xin Cha cầu bầu cùng 
Chúa cho chồng con gặp thầy gặp thuốc. Con 
xin cảm tạ Cha. 
 
J. PHU – NORTH BRANCH, MN. 
Con xin Cha thương xót con và gia đình, cho 
chúng con có đủ niềm tin và nghị lực vượt qua 
mọi bệnh tật và những khó khăn, thử thách hiện 
nay trong cuộc sống. Xin cám ơn Cha. 
 
L. NGUYEN – WEST CHESTER, OH. 
Xin Cha phù hộ cho gia đình chúng con trong 
mùa đông sắp tới, xin cho L.B được engage 
trong mùa Noel này, xin cho người em của con 
có kết quả tốt về chuyện nhà cửa, cho con cháu 
có công ăn việc làm như ý muốn, cho con của 
con bớt đau đớn vì bệnh tật. 
 
 

XIN KHẤN 
 
H. NGUYEN – POMONA, CA. 
Xin Cha cho con được khỏi bệnh phù nề, bệnh 
huyết áp cao và mỡ trong máu. Xin cho con có sức 
khỏe và khả năng học một nghề, đi làm giúp đỡ 
gia đình. Cho con xin được một căn hộ giá rẻ, gia 
đình được bình yên, hạnh phúc. 
 
H. LICKER – WINNOOSKI, VT. 
Xin Cha tu sửa tính tình con gái của con ngay 
thẳng, hiền lành để cháu nuôi dưỡng M. nên người 
hữu ích cho xã hội và cùng xin Cha giúp cho Y. 
được ổn định việc làm, xin Cha cũng giữ gìn con 
hồn xác vững mạnh, đức tin bền vững cho con ổn 
định cuộc sống. Kính lạy Cha.  
 
L. NGUYEN – DIAMOND BAR, CA. 
Xin Cha ban cho con ơn chữa lành để tim con hết 
đập nhanh, hết bệnh hồi hộp; cho bệnh tiêu hóa 
của chồng con được chữa khỏi; cho các con cái 
con được mạnh khỏe, công việc làm ăn tốt.  
 
L. PHUONG – SAN JOSE, CA. 
Con xin Cha giúp anh con ở bên Việt Nam và giúp 
chúng con lấy được căn nhà ở Việt Nam, vì chúng 
con không khá giả gì, mà anh con thì già yếu. Con 
xin Cha giúp chúng con. 
 
THU & TUAN – HUNTINGTON BEACH, CA. 
Xin Cha Diệp cầu bầu lên Chúa cho chúng con có 
được tiền bệnh và housing để ở. Xin cảm tạ Cha. 
 
HOA CAU – MASSACHUSETTS, MA 
Chồng con là Phero T., con xin Cha cầu giúp cho 
giấy tờ bổ sung của anh ấy được thuận lợi, may 
mắn, xin được quốc tich. Con xin tạ ơn Cha. 
 
V.T. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Cha ơi, mắt bên phải của con vẫn bị giựt, xin Cha 
chữa lành cho con. Con cũng xin cho con của con 
là D.T.B chọn được bạn đời đúng người và mọi sự 
bình an. 
 
H. PHAN – LAS VEGAS, NV. 
Kính thưa Cha, con là người ngoại đạo. Con cầu 
xin Cha giúp cho vợ chồng con có baby. Hiện nay 
chồng con có cục bướu ở cổ, xin Cha thương mà 
chữa lành bệnh cho chồng con. Cầu xin Cha nhận 
lời con. 
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CẢM TẠ 
 
P.Q.T. TRAN – MONROE, MI. 
Thưa Cha, con thờ ông bà, nhưng rất tin tưởng nơi 
Cha. Chỉ một tuần sau khi cầu nguyện với Cha, con 
được cấp housing. Con bị chóng mặt kinh niên. Từ 
khi biết Cha con cầu nguyện thì một năm qua con 
bớt rất nhiều. Con xin hết lòng tạ ơn Cha. 
 
T. THE – MURPHY, TX. 
Con đã được ơn Cha chữa lành bệnh khớp gối, gia 
đình con bình an, mạnh khỏe. Con xin cảm tạ 
Chúa, Mẹ Maria và Cha Trương Bửu Diệp. Xin chân 
thành cảm ơn TBDF đã tạo điều kiện thuận lợi để 
mọi người có cơ hội đến mà cầu nguyện với Cha 
Diệp. 
 
THANKS - BE- MARY – LONG BEACH, CA. 
Kính tạ ơn Cha Diệp 1000 lạy. Vợ chồng con đã 
được ơn Cha ban phép lành, nay đi đứng không 
còn cần đến walker nữa, ăn uống dễ dàng, tay con 
cầm muỗng được rồi. Đó chính là nhờ Cha Diệp 
chúc lành cho vợ chồng con. Xin tạ ơn Cha. 
 
V.T.T. TRUONG – GARDEN GROVE, CA. 
Thưa Cha, con đã có thẻ xanh rồi. Con xin chân 
thành cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho con. 
 
Y.C.T. NGUYEN – LAPEER, MI. 
Toàn thể gia đình con đã nhận được rất nhiều ơn 
lành Cha ban cho. Cha luôn phù hộ, che chở và 
ban cho chúng con ơn như ý. Con xin cảm tạ ơn 
Cha và nhờ Cha tiếp tục ban ơn lành cho chúng 
con. 
 
N.S. TANG – SAGINAW, TX. 
Con xin cảm tạ Cha đã trị cho H. Bệnh tình của H. 
bây giờ thuyên giảm rất nhiều, cuộc sống của 
chúng con cũng đã ổn định hơn, không còn thiếu 
hụt như xưa. Cha cũng đã ban ơn để hai đứa con 
con dù ở xa cũng vẫn liên lạc được với nhau. Con 
cầu xin Cha tiếp tục thương giúp chúng con. 
 
T.L. WELLS – HOUSTON, TX. 
Con xin cảm ơn Cha Diệp đã nhậm lời con, chữa 
cho đôi chân của con đi đứng được mạnh lành, sức 
khỏe con bình phục, tinh thần con vui vẻ, bình an. 
Xin Cha tiếp tục che chở và ban phước lành cho 
con. 
 

CẢM TẠ 
 
C. NGUYEN – LOS ANGELES, CA. 
Thưa Cha, con rể của con đã có được việc làm 
hợp với khả năng và quyền lợi rất cao. Kết quả 
sức khỏe của con gái con cũng rất tốt. Con xin tạ 
ơn Cha. 
 
M. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Cháu con bỏ nhà đi, con đã cầu xin, và Cha đã 
cho cháu trở về nhà. Xin Cha giúp cháu tiếp tục 
trở lại trường để học nốt đại học. Muôn vàn tạ ơn 
Cha. 
 
L. PHAN&H. NGUYEN – ALLENTOWN, PA. 
Chúng con cảm tạ Cha đã ban cho đại gia đình 
chúng con được ơn lành phần hồn cũng như phần 
xác. 
 
T.B.T. HOANG – FALL RIVER, MA. 
Cách đây 3 tuần, cháu con là N.T.D. khui chai 
nước ngọt, ga mạnh quá nên bị miểng chai văng 
vào mắt. Bác sĩ chẩn đoán phải bỏ mắt. Nhưng 
con đã trông cậy vào Cha, nhờ Cha cầu bầu giúp, 
và Cha đã nhận lời. Nay con xin Cha thương giữ 
gìn con mắt bị thương của cháu, để không bị 
nhiễm trùng. Con xin tạ ơn Cha. 
 
D. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Tạ ơn Cha vì những ơn lành Cha đã ban cho 
chúng con: chúng con đi Việt Nam và đến thăm 
nhà thờ ở Tắc Sậy, sau đó trở về Mỹ bình an.  
 
A.LE – STERLING HEIGHTS, MI. 
Trong lúc con lo sầu vì gặp khó khăn, con đã cầu 
nguyện với Cha và được ơn Cha ban. Con xin cảm 
tạ Cha đã ban cho con ơn như ý. 
 
V.D. NGUYEN – PORTLAND, OK. 
Con xin cảm tạ Cha đã phù hộ, giữ gìn gia đình 
con và các con vượt qua khỏi cảnh khó khăn hiểm 
nghèo. Con xin Cha tiếp tục ban cho chúng con ơn 
bình an. Con xin tạ ơn Cha. 
 
M. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Xin cảm tạ Cha đã giúp cho cháu con quay trở về 
nhà, và hiện nay chồng con cũng bớt bệnh, cháu 
con có việc làm. Con xin cám ơn Cha. 
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Pham Trung (Toronto – Canada): Cám ơn Cha Trương Bửu Diệp 
đã soi sáng và hướng dẫn vợ chồng con đến thăm Cha sáng hôm 
nay. Con ước ao viết được bài nhạc cảm tạ ơn Cha đã ban ơn lành 
cho Giáo hội và con dân Việt Nam. (Nov 28, 2015) 
Pham Truong Tran (Norway): Lần đầu tiên tôi được tiếp kiến Cha 
Trương Bửu Diệp, mặc dù đã nghe nhiều về Ngài. Một tâm hồn 
thành khẩn và cầu xin Ngài cho con dân Việt Nam được thoát cảnh 
lầm than. Thành kính. (Jul 28, 2015) 
The Nguyen (Los Angeles, CA): Con tạ ơn Cha đã cho con y như 
lời con xin khấn với Cha. Cha ơi, trước đây con đã không tin Cha, mà 
còn thách thức với Cha. Con có cháu đi du học mà phỏng vấn rớt 
hoài. Lần này con nói với Cha nếu Cha cho cháu con đậu thì con mới 
tin Cha. Nhờ vậy mà Cha đã cho con đức tin mãnh liệt. Con hứa từ 
nay con sẽ theo Cha suốt cuộc đời còn lại của con. (Dec 12, 2015) 
 

 

Trích Sổ cảm tưởng khách đến thăm Cha 

Diệp 

 

 

Khách đến 
thăm Cha 
viết Sổ cảm 
tưởng. 
Hình: TBDF 
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Merry Christmas and A Happy NewYear! 
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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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Thực hiện: 
Holly Pham 
Phuc Nguyen 
Phan Le 
 

 

 

Cứ đến dịp Noël, Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation 
lại chuẩn bị cây Noël thật lộng lẫy để cháo đón mọi người, 
chào đón năm mới. Như mọi năm nay, cây Noël năm nay 
được chăm sóc chu đáo và trang trí đẹp, nên nhiều vị 
khách đến thăm Cha Diệp rất muốn chụp hình, vừa có cây 
Noël, vừa có bức phù điêu hình Cha Diệp. Phóng viên báo 
Ơn Lành đã kịp ghi nhận lại nhiều khoảnh khắc đẹp. 
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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 

.BUỔI CẦU NGUYỆN: Thứ Năm, ngày 5 tháng Hai, 2016, 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. 

.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. 

.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.́ 

.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  
 
 

 

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 cá nhân, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 12081 Brookhurst St. Garden Grove, CA 92840 (trong chợ Garden Grove) 

. 13120 Brookhurst St. #B, Garden Grove, CA 92843 
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 Nhâ 
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NON-PROFIT 

US POSTAGE 

PAID 

GG, CA 

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) 

  

 

 

 

    

Happy New Year 2016! 

 

 

mailto:info@truongbuudiep.org
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