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Ngày 6 tháng 1, Văn phòng Trương Bửu 
Diệp Foundation (TBDF) tiếp một gia đình 
đến từ thành phố Memphis, Tennessee. 
 
Bà Lan Nguyễn, mẹ của hai cô con gái xinh đẹp 
và cũng là bà ngoại của hai cháu dễ thương cho 
biết: “Đây là lần đầu chúng tôi đi California, và 
mục đích duy nhất là đến thăm Cha Diệp mà 
thôi.”  
 
Một điểm khá thú vị, là gia đình bà Lan, kể cả 
bà và hai người con gái là Angelenne Nguyêñ 
và Christine Thanh Nguyêñ đều chỉ mới biết về 
Cha Trương Bửu Diệp và TBDF qua Youtube. 
 

        (Xem tiếp Trang 2) 
 

 

 

Chúng Con Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Diệp! 
Buổi cầu nguyện tháng 1-2016 vào tối ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được 
Truong Buu Diep Foundation tổ chức mừng Sinh nhật lần thứ 119  
Cha Trương Bửu Diệp (01-01-1897 * 01-01-2016). Tuy đang mùa đông lạnh, 
nhưng không khí trong Nhà cầu nguyện rất ấm áp vi ̀tiǹh thân thương của hơn 
220 người yêu mến Cha Diệp đến tham dự ngày đặc biệt này.  
 

Sau Buổi cầu nguyện, TBDF đã tổ 
chức “Year-End Party’ và đón 
mừng năm mới 2016 cho các 
Thiện nguyện viên. Mọi người đã 
có những giây phút vui tươi, thân 
thiết trong trò chơi ‘Đổi quà’, 
countdown và tiệc mừng năm 
mới. (Xem tiếp hình trang 8).  
 
Không khí năm mới đã tràn ngập 
Nhà thăm viếng TBDF - nơi Cha 
Diệp đang hiện hữu và sẽ đồng 
hành cùng mọi người. 
 
Trong hình: Lm. Đinh Ngọc Quế và 
Ban Điều Hành TBDF mời mọi người 
nâng ly mừng Sinh nhật Cha Diệp. 
Hình: Phúc Nguyễn – TBDF. 
 

Bà Lan 
(bìa trái) 
cùng hai 
con gái 
và hai 
cháu 
ngoại 
chụp 
trước bức 
phù điêu 
Cha Diệp. 
Hình: 
TBDF 

Gia đình bà Lan Nguyễn – Memphis, Tennessee: 

Mong Mỗi Năm Đều Được Sang California thăm Cha 
 

Anne Nguyễn 
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Ước Mong Mỗi Năm Đều Được Về 
California thăm Cha 

(Tiếp Trang 1) 

 
Christine kể: “Qua một cô bạn, tôi biết về Cha và bắt 
đầu khấn nguyện với Cha từ tháng 5-2015. Khi đó, tôi 
chỉ xin Cha một điều là ban ơn chữa lành cho mẹ của 
tôi. Mẹ tôi lúc ấy đang về Việt Nam ở với mấy người dì, 
vì bà bị bệnh, không làm việc gì được, người rất yếu. 
Tháng 7-2015 tôi về Việt Nam, có xuống Cà Mau viếng 
mộ Cha và cầu xin thêm rồi đưa mẹ trở lại Mỹ. Từ đó 
đến nay, sức khỏe của mẹ tôi ngày càng tốt hơn. Tôi 
biêt́ ngay mẹ tôi đã được Cha Diệp ban phép lành.” 
 
Theo Christine, bệnh của mẹ cô kéo dài 7 năm, uống 
thuốc không khỏi, nên mẹ cô quyết định về Việt Nam để 
thay đổi khí hậu, thời tiết. Tuy vậy, suốt 6 năm ở Việt 
Nam, tình hình sức khỏe mẹ cô cuñg chẳ ng khá hơn. Từ 
ngày quay lại Mỹ, bệnh của bà giảm dần, đến hôm nay 
thì gần như bình phục nên hai người con quyết định 
đưa bà đến tận Văn phòng Cha Diệp ở miền Nam 
California để thăm Cha, tạ ơn Cha và tiếp tục cầu 
nguyện.” 
 
Trước đó, trong lúc ngồi chờ hai người con gái khấn 
nguyện trong Nhà thăm viếng, bà Lan cho biết từ khi 
biết Cha Trương Bửu Diệp, bà đã xem tât́ cả  các chương 
trình “Ơn Cha Diệp” của TBDF trên Youtube, không bỏ 
sót chương trình nào, và xem từ đầu đến cuối. Chuyến 
bay từ Tennessee sang California phải quá cảnh ở phi 
trường Dallas, Texas, nhưng bà không thấy mệt. Bà chỉ 
‘mệt’ với hai người cháu rất hiếu động: Michael 
Alexander và Isabel Appelbaum.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Để có được chuyến đi này, Christine đã phải mất hai 
buổi học của semester mùa Xuân. Cô đang học ngành 
Y ta.́ Chị cô là Angelene cũng phải nghỉ làm. Chính vì 
vậy, chuyến đi sang thăm Cha của gia đình bà Lan chỉ 
vỏn vẹn được ba ngày.  
 
Memphis là thành phố nhỏ, ít người và càng không có 
nhiều người Việt Nam sinh sống. Vì thế, trong dịp này, 
bà Lan đã đem về một số tặng phẩm tại Văn phòng 
TBDF như sách 100 Ơn Cha Diệp, báo Ơn lành, hình 
Cha Diệp,…mà theo bà Lan, là để tặng cho những 
người trong nhà thờ, vì nhiều người cũng muốn có hình 
Cha Diệp nhưng không có điều kiện đến trực tiếp như 
bà. 
 
Do chuyến đi quá ngắn, không có nhiều thời gian, lại 
vướng bận con nhỏ, Christine chưa thể vào phòng thu 
nhân chứng ơn lành, nhưng cô đã nhanh chóng kể  lạ i 
câu chuyện ơn lành mà mẹ cô nhận được. Cô cho biết 
gia đình cô vẫn đang tiếp tục cầu nguyện và hy vọng 
mỗi năm đều có cơ hội sang California thăm Cha.  
 
Chúng tôi, những thiện nguyện viên tại Văn phòng 
TBDF cũng mong như thế. Mong ngày càng có nhiều 
người biết đến Cha, cầu nguyện và được Cha ban ơn 
lành, để Nhà thăm viếng Cha Diệp ở thành phố Garden 
Grove, California luôn là nơi cầu nguyện tuyệt vời cho 
những người cần đến Cha, và để Nhà thăm viếng Cha 
Diệp của TBDF luôn được gọi thân mật là ‘Nhà Cha 
Diệp’, vi ̀chính Cha Diệp đang hiện diện tạ i nơi này để  
chúc lành cho mọ i người đêń thăm Cha. 
 

Anne Nguyễn 
 

 

 

Isabel còn nhỏ 
chưa biết gì, nhưng 
Michael tuy chỉ mới 
3 tuổi, không biết 
tiếng Việt, mà đã 
biết gọi: “Cha Bửu 
Diệp”.  
 
Mẹ bé cho biết vì 
trong nhà có hình 
Cha nên Michael đã 
biết Cha trước khi 
sang thăm Cha. 
 

Bé Michael. Hình chụp tại Văn 
phòng TBDF. Hình: TBDF 

 

Bé Isabel rất hiếu 
động và đáng yêu. 
Hình: TBDF. 
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Ơn lành:  “Cha chữa cho tôi khỏi bệnh sỏi mật” 
 

“Tôi Trần Nhật, 80 tuổi, hiện đang ở Chandler, tiểu bang Arizona. Tôi xin kể về sự thật ‘phép 
lạ’ mà Cha Trương Bửu Diệp đã chữa cho tôi được khỏi bệnh sỏi mật. 
  
Ngày 23 tháng 10 năm 2015, tôi đi khám nội soi thì được phát hiện có 2 cục sỏi mật khoảng 3 ly. Bác sĩ 
nói tôi phải mổ gấp. Thế là họ cho tôi ngày hẹn là 10 tháng 12 năm 2015 trở lại bệnh viện. Kể từ ngày đó 
trở về nhà tôi cứ nơm nớp lo âu về việc mổ xẻ, ăn không ngon, ngủ không yên. Nói đến mổ tôi rất sợ, 
không dám nói cùng ai kể cả vợ con trong nhà. Sáng tối tôi chỉ biết thành tâm khấn nguyện cùng Cha 
Trương Bửu Diệp. Cúi xin Cha thương tình cầu bầu cùng Thiên Chúa cho tôi được tai qua nạn khỏi. 
 
Việc gì đến cũng phải đến. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 10 tháng 12 năm 2015, con tôi chở tôi đến bệnh viện 
làm thủ tục và ký tên vào một số giấy tờ. Đúng 7 giờ, y tá đẩy tôi vào phòng mổ, cho thở oxy, sang nước 
biển và chích gây mê. Nhưng tôi có thấy mê gì đâu, cứ nằm đó, đầu óc tỉnh táo, nên lo sợ. Khâu cuối 
cùng, bác sĩ soi máy thì lạ lùng thay, mấy cục sỏi đã biến mất, không thấy gì nữa. Các bác sĩ và y tá nhìn 
nhau mỉm cười nhẹ nhõm.  
 

Riêng tôi, tự nhiên lúc đó tôi nghĩ ngay đến 
Cha Trương Bửu Diệp đã nhận lời cầu nguyện 
của tôi, nên Cha đã chữa lành bệnh cho tôi. 
Cha ơi, con và gia đình con vô cùng cảm tạ, tri 
ân Cha Phan-xi-xô Trương Bửu Diệp…” 
 
(Trích thư ông Trần Nhật gửi đến TBDF) 

Hình bên: Downtown thành phố Chandler, tiểu 

bang Arizona, nơi ông Trần Nhật đang sinh sống. 

Hình: Wikipedia. 

Bà Anna Đỗ Thị Thúy Hằng: “Chúa chúc phúc cho Hội” 
 
“Tôi xin chân thành cảm ơn Hội vì tôi đã nhận được Sách 100 Ơn Cha Diệp, 4 Bản tin Ơn Lành và hình 
Cha Diệp. Tôi lớn tuổi, muốn đi đâu con cái phải chở đi nên không tiện lắm, phần thì ở xa nên chưa có 
dịp đến viếng Cha, nhưng tôi luôn ao ước có một ngày được đến viếng thăm Cha. Hằng ngày tôi theo 
dõi trên Youtube coi những buổi cầu nguyện của Hội. Tôi thầm nghĩ, ước gì có một ngày mình cũng 
được đứng cầu nguyện chung với Hội thì thật là hạnh phúc biết bao. 
 
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn Hội, những Thiện nguyện viên thật tuyệt vời! Cầu xin ơn lành 
của Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giu-se với sự cầu bầu của Cha Diệp, với ý tưởng tốt đẹp của Hội, tôi tin 
Chúa sẽ chúc phúc cho Hội. Hội sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh để giúp đỡ biết bao người đau khổ.” 
 
Anna Hằng Đỗ (Woodstock, GA) 
 

Thư Từ Nơi Xa 



4 
 

Page 4 of 12 
 

 

 
 
 

 

 
     
        

  

XIN KHẤN 

L. T. NGUYEN – PITTSBURGH, PA. 
Kính Cha, con kính xin Cha cho gia đình chúng 
con được bình an, cho con gái con mau lành bệnh 
cong xương. Vợ con thì bị đột quỵ. Con đã vào 
đường cùng rồi Cha ơi... Xin Cha cất mọi sự khó 
khăn cho gia đình chúng con. Con xin cảm tạ ơn 
Cha. 
 
M.TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Kính lạy Cha, con có một người bạn ở Việt Nam 
hiện đang bị bênh ung thư. Con xin Cha giúp cho 
bạn con gặp thầy gặp thuốc để bịnh tình mau 
chóng bình phục. 
 
Q.T. NGUYEN – OOLTEWAH, TN. 
Xin Cha cho con bán được tiệm và trả được nợ 
credit card, xin cho con trai con kiếm được việc 
làm khá hơn. Con xin tạ ơn Cha. 
 
H&D. PHAM – PORTLAND, OR. 
Con cầu xin Cha cho gia đình anh chị T-H và các 
con cháu được thuận lợi, không còn trục trặc 
trong giấy tờ phỏng vấn và được đoàn tụ sớm. 
Xin cho gia đình bố mẹ anh chị em con được 
khỏe mạnh, bình an kể cả thể xác lẫn tâm hồn. 
 
T.NGO – ALPHARITTA, GA. 
Thưa Cha, con là người ngoại đạo nhưng rất tin 
kính Cha. Con có đứa con trai muốn bán miếng 
đất cạnh nhà nó. Con cầu xin Cha ban phước lành 
cho cháu bán được để cháu có chút tiền làm ăn. 
Con trọng kính cám ơn Cha. 
 
T.T. NGUYEN – UTICA, NY. 
Thưa Cha Diệp, trong tháng 1-2016 con phải đi 
mổ xương. Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho 
ca mổ được thành để con hết đau xương sống. 
Con xin cám ơn Cha. 
 
T.H. DO – BURNVILLE, MN. 
Kính xin Cha ban ơn cho vợ con là M.K.C đang bị 
bệnh ung thư gan, hiện đau đớn trong người lắm 
Cha à. Xin Cha chuyển lời cùng Chúa cho vợ con 
được giảm bệnh tình, bớt đau đớn, xin cho gia 
đình con được mạnh khỏe, bình an. 
 

 

XIN KHẤN 

T. NGUYEN – STORMLAKE, IA. 
Cầu xin Cha cho giấy tờ con cái con được suôn sẻ 
để gia đình chúng con sớm được đoàn tụ; xin cho 
các  con của con được học hành đến nơi đến chốn 
và mạnh mẽ đức tin, gia đình hạnh phúc, bình an. 
Con xin cảm tạ Cha. 
 
H.H.T. NGUYEN – MISSOURI. 
Con xin Cha khấn nguyện cho mẹ con đang ở Việt 
Nam đươc gặp thầy gặp thuốc để chữa khỏi các 
chứng bệnh như run tay chân, rối loạn tiền đình. 
Cha ơi, mẹ con còn mắc bệnh mà không thể mổ 
được, vì nếu mổ mẹ con sẽ không thể đi đứng 
được nữa. Xin Cha thương ban cho mẹ con ơn 
chữa lành. Con xin cám ơn Cha. 
 
D.H. LE – MEMPHIS, TN. 
Con xin Cha cho con bán được tiệm hair, và cho 
P.T.H. Dinh sớm trở về, xin Chúa thay đổi trái tim 
của cháu. Con muôn vàn biết ơn Cha. 
 
H. NGUYEN – ZENESVILLE, OH. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con cháu, em con 
trở về với Chúa; xin cho linh hồn cha mẹ vợ chồng 
ông bà họ Trần và họ Nguyễn được về nơi an lạc. 
Con cũng xin Cha giúp con giải quyết các vấn đề 
khó khăn về nhà cửa.  
 
T. PHAM – MILPITAS, CA. 
Thưa Cha, con mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 
cuối, đã được điều trị, nhưng nay cứ vài ngày con 
lại phải đi rút nước trong phổi ra. Ngoài ra con còn 
bị thấp khớp, đau đầu gối từ nhiều năm qua. Cách 
đây 10 năm, sau một lần té con bị gãy xương 
hông. Nay con già yếu, lại thêm bệnh tật, không 
đi lại được. Xin Cha thương ban cho con ơn chữa 
lành. Con cũng xin Cha dẫn đường chỉ lối cho 
những đứa con trở lại đạo, cho cháu 15 tuổi chịu 
khó học hành, không còn mê chơi game nữa. Con 
xin cảm tạ ơn Cha. 
 
Q. NGUYEN – GRAND PRAIRIE, TX. 
Xin Cha ban phép lành cho mẹ vợ của con được 
phẫu thuật thành công, tai qua nạn khỏi, sớm 
bình phục để có thể sống lâu với con cháu; xin 
cho gia đình chúng con luôn thương yêu, hòa 
thuận, bình an, hạnh phúc. Con cám ơn Cha. 
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XIN KHẤN 
 
N.P. PHAN – GRAND JUNCTION, CO. 
Con cầu xin Cha ban cho công việc làm ăn của 
con được suôn sẻ, cho gia đình và cha mẹ con có 
sức khỏe, các con có công việc ổn định, cho 
chồng con biết sửa tính, lo lắng cho gia đình. Xin 
Cha giúp chúng con vượt qua giai đoạn khó khăn 
này.  
 
K.L. VU – LAS VEGAS, NV. 
Xin Cha thương xót những người thân trong gia 
đình con đang mắc bệnh ung thư không thuốc 
chữa: M, A.T., M.N.M. Xin cho vợ chồng A. 
thương yêu nhau, bình an. Xin cho cả gia đình 
chúng con được ơn hoán cải. 
 
V.T. DO – SAN JOSE, CA. 
Kính xin Cha cho vợ chồng con có nhiều sức 
khỏe và nghị lực để chăm sóc cho con của con là 
L.D. đang bị bệnh. Con tha thiết cầu khẩn, xin 
Cha cho cháu mau hết bệnh, trở lại bình thường, 
đừng đập phá, đánh đập mọi người nữa. Con 
khẩn khoản xin Cha nhậm lời con. 
 
D.T. NGUYEN – ONTARIO, CANADA. 
Thưa Cha, hiện con đang bị ung thư đường ruột, 
cúi xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban cho con ơn 
chữa lành bệnh. Con xin tạ ơn Cha. 
 
H. NGUYEN – NEW YORK. 
Cha ơi, con đang bị ung thư máu, xin Cha cứu 
con để con còn lo cho các con của con nữa. Cha 
ơi, xin đừng bỏ con Cha nhé… 
 
THANH – HOUSTON, TX. 
Gia đình con đang đang gặp nhiều rắc rối. Xin 
Cha cho con lấy lại được căn nhà đã mất, xin 
chữa lành bệnh tật của con, xin cho chồng con 
từ bỏ được rượu chè, thuốc lá, mê gái, chat trên 
mạng, chịu đi lễ và trở lại thành người công 
chính. 
 
L. PHAM – LANSING, MI. 
Thưa Cha, con có một đứa con tội lỗi, cờ bạc. 
Con rất đau khổ. Con xin Cha cầu cùng Chúa và 
Mẹ Maria, Thánh cả Giu-se làm thay dạ đổi lòng 
để cháu chừa bỏ tội lỗi, ăn năn hối cải trở lại 
sống đàng hoàng và không làm khổ con nữa. 
Con xin tạ ơn Cha. 
 

XIN KHẤN 
 
H. TRAN – WOODSTOCK, GA. 
Lạy Chúa, lạy Cha, con cầu xin Cha chuyển cầu 
cùng Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giu-se cho gia đình 
con được bình an. Hai đứa con gái của con gặp trở 
ngại trong việc phỏng vấn, con tha thiết khẩn cầu 
xin Cha rủ lòng thương, làm phép lạ để mọi rắc rối, 
trở ngại không còn. 
 
H.N. LY – HONOLULU, OH. 
Con xin Cha Diệp hiển linh phù hộ cho con trai của 
con là A.K.C để cháu mau biết nói chuyện, khỏe 
mạnh. Xin Cha cho tiệm buôn bán quần áo của con 
được buôn may bán đắt, mọi người trong gia đình 
được mạnh khỏe, bình an. Con xin cảm ơn Cha. 
 
C.N. TO – SAN DIEGO, CA. 
Gia đình con ở Mỹ hết, mà chỉ còn một đứa còn ở 
Việt Nam đã có gia đình, hai đứa con. Trước đây 
chồng con bảo lãnh cho cháu, sắp đến ngày cháu 
được xét duyệt thì chồng con bị ung thư qua đời, 
nên con đứng ra bảo lãnh. Đã 8 năm rồi, nay con 
đã 77 tuổi, mà bây giờ đau yếu quá Cha ơi, không 
biết sống chết ngày nào. Con nhớ thương con cháu 
của con quá. Cha ơi, xin Cha rủ lòng thương xót 
giúp cho gia đình con sớm được đoàn tụ. Con xin tạ 
ơn Cha. 
 
T. NGO – ALPHARETTA, GA. 
Kính Cha Diệp, con cầu xin Cha ban hồng ân cho 
con trai con ở Việt Nam. Chúng nghèo lắm Cha à, 
nên phải bán đất. Xin Cha cho cháu bán đất được 
giá để có chút tiền làm ăn. Con khẩn cầu xin Cha 
ban phước lành cho cháu. Xin cảm ơn Cha. 
 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Lạy Cha, con xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao, 
ban cho anh chị em con, cùng các cháu ở Việt Nam 
được bình an, hạnh phúc, các cháu ngoan ngoãn, 
sống tốt lành. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
P.T.T. LOAN – SAIGON, VIETNAM. 
Thưa Cha, con phỏng vấn đi Mỹ, nhưng họ chưa 
chấp thuận mà kêu con bổ túc giấy tờ. Con lo lắng 
lắm Cha ơi, chỉ biết chạy đến nhờ Cha cầu bầu cùng 
Chúa, Mẹ Maria để con được cấp visa sang Mỹ. Xin 
Cha cứu giúp con. 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 
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CẢM TẠ 
 
V.T. NGUYEN – GEORGIA. 
Thưa Cha, con là Phật tử của nhà Phật, tuy 
không phải là con Chiên của Chúa, nhưng đã hai 
lần con nhận được ơn lành từ lời cầu nguyện của 
Cha. Nay con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, 
cảm tạ Cha. Xin Cha nhận nơi đây lòng chân 
thành của con. Lạy Cha. 
 
L.X. TRAN – ROSEMEAD, CA. 
Con xin cảm tạ Cha đã giúp con rất nhiều lần. 
Nay con đã thoát khỏi mọi khó khăn, tại nạn. Mỗi 
khi có chuyện gì con đều gọi tên Cha và Cha đã 
nghe tiếng kêu của con và giúp con vượt qua. Vợ 
chồng con luôn ghi nhớ ơn Cha đã thương mà 
giúp cho chúng con qua được đất Mỹ này trong 
khi hoàn cảnh gia đình con đã rơi vào cảnh khốn 
đốn. Con đã kêu xin Cha và Cha đã giúp đỡ rất 
nhiều lần. Con xin đội ơn Cha suốt đời này của 
con. 
 
V. NGUYEN – CHESTER HILL, AUSTRALIA. 
Cha đã cho chồng con được thắng kiện, con xin 
tạ ơn Cha. Nay con cũng xin Cha tiếp tục thương 
giúp chồng con mau hết bệnh để trở về sống 
cùng vợ con. 
 
L. DAVIS – SAN DIEGO, CA. 
Thưa Cha, con gái con bị xe đụng trong đêm 
Thanksgiving 2015, nhưng đã tai qua nạn khỏi. 
Con xin tạ ơn Cha đã cứu con con. 
 
M. PHAM – BROOKVILLE, IN. 
Tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp đã ban cho con ơn 
chữa lành bệnh ù tai. 
 
P. PHAM – MANSFIELD, TX. 
Con cảm ơn Cha đã nguyện giúp cầu thay, nên 
vấn đề khó khăn của con đã được giải quyết. Xin 
Cha tiếp tục phù hộ con trong những giờ phút 
bất an lo lắng. Kính Cha. 
 
K. PHAM – HARRIBURG, PA. 
Gia đình chúng con xin cảm tạ Cha vì Cha đã ban 
ơn lành cho mọi người trong gia đình con được 
bình an, con cái của chúng con ngoan ngoãn, 
siêng năng học hành, cha mẹ chúng con được 
bình an mạnh khỏe. 
 

CẢM TẠ 
 
M. NGUYEN – ASHBURN, VA. 
Con xin cảm ơn Cha đã thương xót và cầu bầu 
cùng Chúa cho toàn thể gia đình chúng con được 
mạnh khỏe, bình an. 
 
T. NGUYEN – PORT ARTHUR, TX. 
Thưa Cha, con bị bệnh và đã cầu xin Cha. Qua lời 
cầu bầu linh thiêng của Cha lên Chúa và Đức Mẹ, 
nay bệnh của con giảm nhiều lắm, gần như bình 
phục rồi Cha ơi. Con xin cảm tạ Cha. 
 
T. NGUYEN – GLENDALE HEIGHTS, IL. 
Cha ơi, chồng con đã qua khỏi cơn bệnh nặng nhờ 
lời cầu bầu của Cha lên Chúa và Mẹ. Con xin cảm 
tạ ơn Cha. 
 
L. NGUYEN – VIRGINIA BEACH, VA. 
Mọi công việc của con đều suôn sẻ rồi. Con cảm tạ 
Cha đã nhậm lời con cầu xin của con. 
 
N. NGUYEN – UTICA, NY. 
Con đã có cuộc sống tốt đẹp trong năm qua, gia 
đình bình an, hạnh phúc. Cha đã cầu bầu cùng 
đấng tối cao cho con được ơn khỏe mạnh, công 
việc làm ăn thông thái. Con xin cảm ơn Cha. 
 
H. DINH – OKLAHOMA, OK. 
Con xin cảm tạ Cha vì đã thương ban ơn lành cho 
gia đình chúng con. Năm nay con thấy khỏe hơn 
năm trước. Xin Cha tiếp tục ban ơn chữa lành để 
con được khỏi dứt bệnh. 
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

Xin  

 

Cô Mayra De La O, một trong những nhân chứng 
Ơn lành Cha Diệp. Hình: TBDF. 
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Mở quà 

Chọn quà 

 

 

 

Chơi trò ‘bão thổi’ trước khi đổi quà. 

 

Countdown và chúc mừng năm mới 

 

 

Thiện nguyện viên TBDF đón mừng năm mới 2016 

Tiệc đón mừng năm mới. 

  

 

Thực hiện: Phúc Nguyễn 
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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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Chia sẻ: Bí mật của hạnh phúc 
 
“Ước mơ lớn nhất của con người là cảm nhận và tìm được ý nghĩa, hạnh phúc của cuộc sống” 
 

✽ Hạnh phúc là biết luôn khám phá cuộc sống mới mẻ từng ngày. 

 

✽ Hạnh phúc là cảm nhận hồn nhiên cái đẹp cuộc sống từ những điều đang diễn ra quanh ta như bản thân 

nó vốn từng có. 
 

✽ Hạnh phúc là được sống, chia sẻ với những người bạn chân thành. 
 

 

 

Hạnh phúc với người bạn chân thành. Hình minh họa. 
Nguồn: Getty Images. 

✽ Hạnh phúc là có một tâm hồn trong sáng, một trái tim 

thuần khiết, không vị kỷ, ghét ghen. 
 

✽ Hạnh phúc là biết mỉm cười với chính mình, nâng đỡ 

người khác chứ không phải chế giễu họ. 
 

✽ Hạnh phúc là tìm ra được giá trị niềm vui được cho 

hơn là chỉ muốn nhận. 
 

✽ Hạnh phúc là sống vị tha và biết nhìn nhận lỗi lầm để 

bước tiếp sau những lần vấp ngã. 
 

✽ Hạnh phúc là biết cách chế ngự cái tôi và cái của tôi 

khi cần thiết. 
 

✽ Hạnh phúc là dám yêu, được yêu và dám sống cho một tình yêu chân thành, cho dù chỉ từ một phía. 

 

✽ Hạnh phúc là biết gìn giữ, tìm được sức mạnh tinh thần từ những kỷ niệm, ký ức yêu thương ngay cả khi nó 

không còn hiện diện trong hiện tại. 
 

✽ Hạnh phúc tìm được đôi khi không chỉ 

từ những nụ cười mà còn là giọt nước mắt 
trên bờ vai tin cậy. 
 

✽ Hạnh phúc là mong muốn được học hỏi, 

sáng tạo tìm ra những giá trị mới, hơn là 
ước muốn được dạy bảo người khác. 
 

✽ Hạnh phúc là tìm được niềm vui công 

việc, biết ước mơ, làm được những điều 
mình thích và biết mỉm cười trước những 
thất bại, nghịch cảnh. 
 

✽ Hạnh phúc là biết nhận ra được ý nghĩa 

những điều giản dị, những giá trị vĩnh 
hằng của cuộc sống. 
 
Nguồn: First News 
 

 

Hạnh phúc. Hình minh họa. Nguồn: Getty Images. 
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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 4 tháng Hai, 2016, vào lúc 7 giờ tối sẽ có Buổi cầu 

nguyện với Cha Diệp và mừng Năm Mới Bińh Thân 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 Vào 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

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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