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Mừng Xuân Bính Thân 2016! 

  

Kính thưa quý độc giả báo Ơn Lành, 

Trước thềm Năm Mới Bính Thân 2016, 
theo truyền thống tốt đẹp của Dân tộc, Ban 

Biên Tập Báo Ơn Lành kính gửi quý độc giả lời 

Chúc Mừng Năm Mới và lời Cảm Tạ Cha 
Phanxicô Trương Bửu Diệp đã cầu bầu cho 

chúng ta một năm qua thật nhiều ơn lành hồn 
xác. 

Kính Chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn 
có Cha đồng hành trong năm mới này, để mỗi 

người chúng ta tiếp tục là một nhân chứng cho 
những điều kỳ diệu mà Cha Diệp đã làm, và để 

những điều tốt đẹp cầu chúc cho nhau trong 
mùa Xuân này sẽ trở thành hiện thực cho tất 

cả những ai yêu mến Cha. 

 Ban Biên Tập 
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Cô Maria De la O - Perris, California 

“Nhờ Cha Cầu Bầu, Mẹ Tôi Đã Khỏi Bệnh” 
 

Năm vừa qua, mẹ của cô Maria De la O không may mắc bệnh tâm thần phân liệt (một chứng bệnh rối loạn thần kinh 

mà khi mắc phải người bệnh luôn diễn giải thực tế thành sự bất bình thường). Tình trạng của bà tồi tệ đến mức bà 
phải nhập viện. Qua một người bạn Việt Nam, cô Maria De la O được giới thiệu về Cha Trương Bửu Diệp, và cô đã 

cầu nguyện với Cha rất nhiều cho mẹ mình bớt bệnh. 
 

Tháng 9-2015, khi bệnh viện cho mẹ cô về nhà, cũng theo lời khuyên của người bạn ấy, cô đã đưa mẹ đến văn 
phòng Cha Diệp để xin khấn. Chỉ hai tuần sau đó, bệnh tình mẹ cô thuyên giảm rất nhiều. Tháng 1-2016, cô Maria 

De la O quyết định đến để làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của Cha Diệp. Tại buổi thu hình nhân chứng ơn 

lành, cô Maria De la O cho biết:” Đây là lần đầu tiên mẹ tôi mắc căn bệnh nghiệt ngã này, bà chưa bao giờ bị như 
vậy. Chúng tôi mang bà tới bịnh viện nhưng ở viện họ không chữa được. Họ có cho thuốc nhưng bà ấy uống thuốc 

xong bệnh còn nặng lên đến mức bà không chịu uống thuốc nữa, vì bà không tin rằng thuốc men có thể chữa được 
bệnh của mình.” 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Cô Maria De la O thừa nhận lần đầu tiên khi đưa mẹ cô tới Nhà thăm viếng 

Cha Diệp, cô hơi sợ, vì mẹ cô phản đối và hành xử bất bình thường. “Chúng 
tôi đã cầu xin Cha cầu bầu cùng Chúa chữa lành bệnh cho mẹ. Lúc đầu thì 

sợ, nhưng sau đó rất tốt. Tôi nghĩ có lẽ nhờ đức tin của chúng tôi với Đức 
Chúa Trời, tin vào Cha và các vị Thánh khác mà chúng tôi đã cầu nguyện để 

giúp chữa bệnh cho mẹ tôi, cũng như nhờ sự hiệp thông của tất cả mọi 

người.” cô nói. Điều tuyệt vời hơn cả, là mẹ của cô Maria De la O sau khi 
lành bệnh, cũng đã có niềm tin vào Đấng Tối Cao. Bà đã cùng con gái quay 

lại Văn phòng Cha Diệp để cám ơn Cha, cảm tạ Đức Chúa Trời đã chữa cho 
bà, vì bà tin rằng chính Cha đã cầu bầu để Đức Chúa Trời ban cho bà ơn 

chữa lành. Bà cũng cảm ơn Trương Bửu Diệp Foundation cũng như những 

người đến dự các Buổi cầu nguyện với Cha Diệp, đã cầu nguyện cho bà.  
 

Cô nói: “Đây cũng chính là ơn lành mà Cha Diệp ban cho tôi vì tôi đã cầu 
nguyện với Cha xin chữa lành cho mẹ tôi. Bởi vì tình trạng của chúng tôi lúc 

đó thật là tồi tệ, thật là kinh khủng, rất khác thường, rất bạo lực. Gần như 
bà không phải là bà nữa. Thật sự lúc đó gia đình tôi rất nặng nề trong suốt 

thời gian bà bệnh. Qua lời cầu bầu của Cha Diệp, hiện nay mẹ tôi đã đỡ 

nhiều, chúng tôi vừa đưa bà về sau một chuyến đi chơi thăm gia đình.”  
 
 

Thomas Trần 

 

Anh Nguyễn Trần Tú Quỳnh Sơn - Rennes, Cộng hoà Pháp 

“Khi Đã Khấn Xin, Đừng Nản Lòng” 
 Từ Pháp có dịp sang Mỹ, tôi đến Văn phòng Cha Phanxicô 

Trương Bửu Diệp để chia sẻ những ơn lành Cha ban cho 

gia đình tôi. Tôi đã ao ước được đến Văn phòng Cha từ 

lâu lắm rồi. 
 

Cha Phanxicô đã cầu bầu cho gia đình tôi rất nhiều ơn lành, tôi 
không thể kể ra hết. Tôi chỉ kể ơn lành mà tôi nhớ nhất, tuy 

cách đây đã khoảng mười mấy năm rồi. Khi đó, cả nhà đã xin 

cho chị gái được đi du học ở Pháp. Vào thời điểm đó, vấn đề 
giấy tờ đi du học Pháp rất khó khăn, không đơn giản chút nào. 

Vì thế, vào khoảng tháng 8, gia đình tôi đã hành hương xuống 
Tắc Sậy, Cà Mau để cầu nguyện với Cha Phanxicô. 

       (Xem tiếp trang 3) Anh Quỳnh Sơn trong dịp về thăm mộ Cha Diệp. 
Hình do nhân vật cung cấp. 

Queen Nguyễn 

 

 

Cô Maria De La O đến chia sẻ ơn lành – Hình TBDF 
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Gia đình tôi tin tưởng và cầu nguyện với Cha từ lâu lắm rồi. Ba 

mẹ tôi nhiều lần hành hương tới Tắc Sậy, lên mạng lưới điện 
toán internet, xem trên TV và tải các ơn lành Cha Phanxicô 

cầu bầu cho mọi người để xem và nghe đi nghe lại. Ba mẹ tôi 
thường khuyên chị em chúng tôi vào website của Cha Trương 

Bửu Diệp Foundation (TBDF) để xem các chương trình Ơn Cha 

Diệp từ số 1 đến nay. Tôi làm theo lời ba mẹ dạy, luôn có lòng 
tin và cầu nguyện với Cha. 

 
Đây là lần thứ tư tôi sang Mỹ, nhưng vì tôi chỉ mới biết ở miền 

Nam California có Văn phòng Cha Phanxicô, nên chuyến sang 

Mỹ lần này, tôi chỉ mong đến đây để được gặp Cha, cảm tạ ơn 
Cha và tiếp tục cầu nguyện với Cha. Nhân đây tôi cũng muốn 

cám ơn các anh chị ở TBDF đã làm việc tận tâm, tận tình, giúp 
đỡ mọi người cầu nguyện với Cha, tiếp tục loan truyền cho 

mọi người biết là Cha luôn luôn yêu thương và ban ơn cho 
những ai có lòng tin cậy và yêu mến Cha, chạy đến với Cha 

hết lòng. 

 
Với kinh nghiệm của một tín hữu Kitô, tôi xin chia sẻ: khi cầu 

nguyện với Cha thì phải thật tâm, có lòng tin và kiên nhẫn thì 
sẽ được Cha lắng nghe và cầu bầu giúp. Nếu xin một lần, hai 

lần, ba lần chưa được thì đừng nên nản lòng. Mình cầu một 

chưa được, nhưng đến lúc được rồi thì được gấp 10, gấp trăm 
lần điều mình cầu xin. Vâng, hãy kiên trì. 
 

 

“Đã Khấn Xin, Đừng Nản Lòng”(Tiếp trang 2) 

 

Nhà tôi ở thành phố Biên Hoà, đi xe hơi nhanh nhất cũng mất khoảng 8 

tiếng. Vừa đến Nhà thờ Tắc Sậy, nơi có ngôi mộ của Cha, trời mưa tầm tã; 
nhưng vì muốn cầu nguyện với Cha ngay, nên vừa xuống xe là cả nhà tôi tới 

thẳng bên mộ của Cha. Trước khi xuống cầu nguyện với Cha, dù chưa biết 
được hay không, nhưng vì rất tin tưởng nơi Cha, nên gia đình tôi đã đặt làm 

một tấm bia tạ ơn Cha. Mấy chị em tôi đội mưa, lấy xi măng gắn bia lên bức 
tường gần ngôi mộ của Cha, và ra về sau khi cầu nguyện xong. Mấy ngày 

sau chị tôi nhận được giấy tờ cần thiết cho việc đi du học ở Pháp. Khi xem lại 

hồ sơ, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì ngày chị tôi được cấp giấy tờ, chính là 
ngày cả gia đình tôi đi Tắc Sậy cầu nguyện với Cha.  

 
Còn đối với riêng tôi, trên xe mô tô của tôi lúc nào cũng có hình Cha 

Phanxicô. Tôi luôn luôn cầu nguyện với Cha mỗi khi lên xe đi ra đường, mỗi 

sáng đi làm, và tôi luôn được Cha gìn giữ. Thí dụ như có lần tôi đang đi rất 
nhanh; nhận thấy đường đông xe, tôi liền chuyển sang đường có ít xe hơn 

thì thình lình có người băng ngang qua đường, ngay trước mặt tôi. Lúc đó tôi 
đang chạy với tốc độ 100km/h, rất nhanh. Tôi thắng gấp; cả người và xe 

trượt dài và lăn mấy vòng, cào xuống mặt đường …Nhưng lạ thay, sau cú té 

ngã đó, tôi lồm cồm ngồi dậy, cả người và xe đều không bị sao cả. Nếu lúc 
đó mà có xe tải chạy tới, thì không biết sẽ ra sao. Những người chứng kiến 

hôm đó đều ngạc nhiên, và họ rất mừng vì không có điều gì đáng tiếc xảy ra; 
ai cũng cho rằng người qua đường quá bất cẩn … Còn tôi thì nhận thấy quả 

thực có Cha Phanxicô ở bên cạnh tôi. 
 
 

Anh Quỳnh Sơn chụp dưới chân Thap 
Eiffel o Paris. Hình do nhân vật cung 
cấp. 

 

Hình bên: Anh Quỳnh Sơn tại Vương cung Thánh đường Thánh 

Tâm Chúa Giesu Montmartre tại Paris. Hình do nhân vật cung cấp. 
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XIN KHẤN 

T. NGUYEN – BELMONT, NC. 

Thưa Cha, con năm nay 75 tuổi, có nhiều bệnh 
tật nên phải uống nhiều thứ thuốc lắm Cha ơi. Vì 

thế con không ngủ được. Nay con kính xin Cha 
bầu cử cùng Chúa và Mẹ, Thánh cả Giuse chữa 

lành các bệnh tật của con, mặc dù con không 
xứng đáng. Tết này con cùng con dâu và cháu 

nội về Việt Nam, xin Cha cho chúng con được 

bình an, và lo liệu công việc cho ổn thỏa. 
 

K. TRAN – PHOENIX, AZ. 
Con kính xin Cha cầu cho chồng con được khỏe 

mạnh, đi đường được mọi sự bình an, cho công 

việc thuận buồm xuôi gió, cho con cái biết vâng 
lời và học hành tấn tới. Con cũng xin cho bố mẹ 

con được khỏi bệnh, các em có công ăn việc làm 
tốt. Gia đình con cảm tạ Cha muôn đời. 

 
T. DUONG – NORCO, CA. 

Con cầu xin Cha Bửu Diệp giúp con và cùng con 

cầu nguyện Chúa Jesu và Mẹ Maria lấy ra hết sự 
ham chơi và hút sách trong đầu con ra, để con 

trở thành người đàng hoàng, có ích  
 

O. DAO – ASPEN, CO. 

Con gái con hiện đang bị bệnh thận. Con nài xin 
Cha ban phép lạ cho cháu để cháu gặp thuốc 

hay, chóng lành bệnh. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 

H. NGUYEN – HONOLULU, HI. 

Xin Cha giúp cho trai L.H.T.K tính tình hiền lành 
trở lại, để anh em thuận hòa, biết thương yêu 

nhau; xin cho con gái L.T.A.D mau lấy lại sức 
khỏe vì cháu mới mổ; và xin cho con được mạnh 

khỏe. Con cám ơn Cha. 
 

A.LU – HAWTHORNE, CA. 

Kính thưa Cha, con là người ngoại đạo. Con bị 
bệnh phổi mấy chục năm nay, bác sĩ nói phổi 

bên phải của con có một cái thẹo, nên mỗi lần 
trở trời con khó chịu và ho như hen suyễn vậy. 

Con đã uống cả thuốc tây, thuốc bắc, thuốc 

nam, mà vẫn không hết bệnh. Nay con được biết 
Cha rất thương yêu anh chị em lương dân, nên 

con chạy đến xin Cha cứu con, cầu nguyện lên 
Chúa, Đức Mẹ ban cho con phép nhiệm màu để 

con mau hết bệnh. Con xin đội ơn Cha đời đời. 

 

XIN KHẤN 

V. DO – SEATTLE, WA. 

Thưa Cha, con khấn xin Cha cầu bầu cho gia đình 

con được bình an, xin Cha giúp cho gia đình cậu 
em con được thuận thảo. Kính tạ ơn Cha. 

 
T. PHAM – PHILADELPHIA, PA. 

Kính thưa Cha Trương Bửu Diệp, con xin Cha cầu 

bầu cùng Chúa và Mẹ Maria ban cho con ơn chữa 
lành bệnh, xin Cha ban cho con nhiều sức mạnh 

để vượt qua mọi khó khăn hiện nay. Con xin cảm 
ơn Cha. 

 
T. DANG – WHITESTOWN, IN. 

Con có đứa con gái là T.K.L mắc bệnh trầm cảm, 

tự kỷ, con xin Cha chữa lành cho cháu, con cũng 
xin cho con trai con là T.N biết giữ đạo trọn vẹn, 

và cho con được giải gỡ với Giáo Hội. 
 

T. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 

Con xin Cha cho công việc làm ăn của con được 
thuận lợi, may mắn và cho con tìm được người vẽ 

3D giỏi. Con cũng xin Cha cho con bán được tiệm, 
gia đình vợ chồng và hai con mạnh khỏe, bình an, 

hạnh phúc trong năm 2016. 
 

H. CAO – MADISON, WI. 

Cha ơi, con có một đưa con bướng bỉnh, tính nết 
nóng nảy, hút thuốc, rượu bia, biếng nhác, ai nói 

bỏ ngoài tai. Con cúi xin Cha Thánh hóa con con. 
Xin mọi người cầu nguyện giúp cho cháu.  

 

H. DO – RIVERSIDE, CA. 
Xin Cha cầu cho việc tòa án của con kết thúc 

nhanh chóng và có kết quả tốt đẹp để con đi làm 
lại bình thường, bình an. Con cần đi làm để lo tiền 

nhà, tiền bảo hiểm sức khỏe gia đình con cái con. 

Xin Cha thương giúp con, Cha ơi. 
 

H. TRAN – HOUSTON, TX. 
Qua lời cầu bầu của Cha Bửu Diệp, xin Chúa ban 

ơn chữa lành cho bệnh mất ngủ của con, cho 
chồng con ăn năn trở lại cùng Chúa, và con cháu 

biết mình là người có đạo mà luôn giữ lề luật 

Chúa, siêng năng đọc kinh cầu nguyện, yêu mến 
Chúa, Đức Mẹ. Con muôn vàn lần cảm ơn Cha và 

xin Hội cầu nguyện cho gia đình tôi. 
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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 
 
J. LAM – CHICAGO, IL. 

Xin Cha cầu bầu cùng Chúa chữa lành để chồng 
con hết bệnh tiểu đường, cao huyết áp, cao mỡ 

máu; chị L.T.C. bớt đau nhức, mắt sáng lại bình 

thường; chị L.T.L. bớt đau, ăn được ngủ được; 
chị L.T.S. hết bệnh gan. Con xin cảm tạ Cha. 

 
N. DO – EAGAN, MN. 

Kính xin Cha Trương Bửu Diệp ban và chữa lành 
bệnh cho con trai con là D.D.K. hết bệnh ra mồ 

hôi tay; con gái con là D.T.L. hết bệnh trầm cảm, 

và cho vợ con được mọi sự an lành trong tay 
Chúa. Xin cho gia đình con trong năm mới được 

may mắn, mạnh khỏe, vui tươi, hạnh phúc. 
 

M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 

Lạy Chúa, lạy Cha Bửu Diệp, con là người ngoại 
đạo, xin Cha phù hộ cho em con là T.T.C. sớm có 

thẻ xanh, cho con có thẻ bảo hiểm y tế Obama 
Care, và cho mẹ con được toại nguyện như ý. 

Con xin cảm tạ Cha. 
 

T. THAK – WICHITA, KS. 

Thưa Cha, con cầu khấn xin Cha ban cho con 3 
ơn: Cho con hết đau nhức, có sức khỏe để chăm 

lo giúp người chồng của con bị liệt nửa người; 
cho chồng con bớt bệnh vì bị liệt nửa người đã 5 

tháng nay, và bị ung thư giai đoạn cuối; cho 

cháu của con hết bị ghẻ. 
 

H. NGUYEN – NYACK, NY. 
Xin Cha cầu cho em gái của con ở Việt Nam tên 

N.T.T.L. được may mắn đậu phỏng vấn đi du 

học, cho con đổi được bằng lái xe, cho con và 
em T. có thẻ xanh hợp lệ, và được về thăm quê 

nhà Việt Nam mà không gặp trở ngại gì.  
 

L. BUI – HOUSTON, TX. 
Xin cho cháu ngoại của con được mọi người yêu 

thương vì cháu đang cô đơn, xa gia đình, không 

có được tình thương của mọi người. Xin cho cháu 
của con được bình an, mạnh khỏe, vui vẻ trở gia 

đình và được như ước nguyện. 
 

M. NGUYEN – KENTWOOD, MI. 

Con cầu xin Cha ban ơn chữa lành cho con hết 
bệnh chảy nước mắt, cho gia đình con và bà con 

ở Việt Nam được mạnh khỏe, bình an. 

XIN KHẤN 
 

N. TRAN – KENTWOOD, MI. 
Con xin Cha cho con và chị T. tìm được việc làm tốt; 

cho chồng con mau lành bệnh và được phân công 
việc nhẹ nhàng, vừa sức; cho hai con gái lớn của 

con quen được người có đạo, hiền lành, cho các con 
cháu ngoan ngoãn và thành đạt. Con xin tạ ơn Cha. 

 

K. PHAM – VIỆT NAM 
Con kính xin Cha, Cha ơi, xin cho con được gặp thầy 

gặp thuốc mà chữa trị được bệnh run tay run chân, 
hay choáng váng, đi dứng không vững vàng. Xin 

cho con thêm niềm tin tưởng vào sự cầu bầu linh 

thiêng của Cha. 
 

C. LE – GARDEN GROVE, CA. 
Thưa Cha, con xin Cha ban ơn chữa lành cho con 

trai con vừa mổ gan, xin cho cháu mau bình phục 
khỏe mạnh. Con cũng xin Cha ban cho gia đình con 

được bình yên, cho chồng con giảm bớt bệnh mất 

trí nhớ. Xin Cha thương gia đình chúng con.  
 

D.X. NGUYEN – KENTWOOD, MI. 
Con kính xin Cha cầu khẩn cùng Chúa cho con khỏi 

bệnh đau nhức, bệnh phổi và các bệnh khác trong 

cơ thể con. Con xin Cha giúp con có việc làm ổn 
định, công việc vừa với sức lực của con. Xin cho gia 

đình con được bình yên, hạnh phúc. Con xin tạ ơn 
Cha. 

 

V. NGUYEN – DORCHESTER, MA. 
Thưa Cha, vợ chồng con bị hiếm muộn. Xin Cha cầu 

bầu cùng Chúa cho chúng con có được những đứa 
con để gắn kết vợ chồng chúng con. 

 
A.L. NGUYEN – GAINESVILLE, VA. 

Xin Cha Diệp phù hộ cho ba con sớm hết bệnh, 

sống hạnh phúc với gia đình. Xin Cha phù hộ cho bà 
nội con sống trăm tuổi. Con xin Cha hướng dẫn 

đường lối cho con được học hành thành tài. Xin bình 
an và tài lộc cho gia đình con, Cha nhé! 

 

Y.B. LE – SAN BERNARDINO, CA. 
Con cầu xin Chúa, Mẹ, Cha Bửu Diệp làm phép lạ 

cho bướu trong đầu con biến mất, cho con được 
mạnh khỏe, bình an, may mắn. Gia đình con xin 

Cha ban ơn bình an xuống cho chúng con trong 
năm mới này. Chúng con đội ơn Cha suốt đời con. 
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CẢM TẠ 
 
S. TRAN – PHOENIX, AZ. 

Gia đình con cảm tạ Cha đã thương cho gia đình 
bé nhỏ không nơi nương tựa được mọi sự lành, 

bằng an, và cho xe cộ chạy tốt, con cái biết 

ngoan ngoãn, vâng lời chỉ dẫn của ba mẹ. Gia 
đình con xin tri ân Cha. 

 
H. HA – DALLAS, TX. 

Thưa Cha Trương Bửu Diệp, con tuy là người 

ngoại đạo nhưng rất tin tưởng những điều tốt 
lành Cha đã làm cho mọi người. Nay con xin cảm 

tạ Cha đã cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho con 
nhận được ơn lành là con đã tìm mua được căn 

nhà vừa khả năng của mình. 
 

S. NGUYEN – HUNTINGTON BEACH, CA. 

Con xin cảm tạ Cha vì con vừa xin là Cha đã 
nhận lời con liền. Ơn Cha con xin khắc ghi hết 

lòng. Lạy tạ ơn Cha. 
 

M. NGUYEN – MOULTRIE, GA. 

Thưa Cha, con xin cảm tạ Cha đã ban cho gia 
đình con rất nhiều ơn lành mà con không thể kể 

ra hết được, chồng con đã có việc làm rất tốt, 
con thi bằng tóc đậu, thợ của con không có bằng 

mà state board đi xét không phạt tiền, con đã 
bán được tiệm nails cũ,…Con xin cám ơn Cha. 

 

H. NGUYEN – LEICESTER, MA. 
Lần trước con xin Cha cầu bầu cùng Chúa, Mẹ 

cho con gái con có thai, nay con gái con đã có 
thai được 2 tháng. Con cũng cầu xin cho cháu 

con ở Việt Nam bán được nhà, và con đã nhận 

được số tiền suôn sẻ. Con hết lòng cảm tạ ơn 
Cha, xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. 

 
N. NGUYEN – TULSA, OK. 

Gia đình con cảm tạ Cha đã cho con thi đậu quốc 

tịch vào ngày 12 tháng 12 năm 2015. Gia đình 
con xin cảm tạ Chúa, Mẹ Maria, Thánh Giuse, 

Cha Bửu Diệp luôn phù hộ, bầu cử cho tất cả 
mọi người đang gặp khó khăn cần sự giúp đỡ 

linh thiêng của Cha. 
 

U. NGUYEN – OMAHA, NE. 

Gia đình con được mọi sự bình an. Chúng con 
hết lòng cảm tạ ơn Cha. 

 

CẢM TẠ 
 

S. DUONG – CHARLOTTE, NC. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp, chúng con xin cảm tạ 

Cha đã nhận lời con cầu xin: Đã hai tháng qua, 

cháu của con không còn bị động kinh nữa, thỉnh 
thoảng cháu chỉ bị té rồi đứng dậy liền; bệnh tình 

của vợ chồng con cũng tạm ổn, vì tuổi già nên phải 
chịu vậy thôi, nhưng chúng con cũng đi đứng bình 

thường.  
 

P. VU – RANCHO CORDOVA, CA. 

Thưa Cha, con đã được ơn Cha chữa lành bệnh cho 
anh con là LM D.T.H. Anh con bị bệnh tim, nay đã 

đi đứng được, sức khỏe tốt. Tháng 3 tới bác sĩ sẽ 
đặt máy trợ tim. Xin Cha tiếp tục ban ơn lành cho 

anh con được bình an, cho việc đặt máy được ơn 

phù hộ của Cha hoàn tất tốt đẹp. Con xin cảm tạ 
Cha. Xin quý hội viên giúp lời cầu nguyện. 

 
H. V. NGUYEN – VIET NAM 

Cách đây 5 ngày vợ chồng con xin Cha Phanxico 
Trương Bửu Diệp cho em gái con ở Hoa Kỳ sang 

được tiệm nails, nếu không sẽ rơi vào cảnh nợ nần 

túng thiếu. Em con xin 3 tháng nay chưa được. Vợ 
chồng con đã đứng trước bàn thờ mà xin Cha Diệp 

cầu bầu. Chỉ 3 ngày sau, em gái con điện thoại về 
Việt Nam nói đã sang được tiệm nails. Cha thật là 

linh thiêng. Nay con xin chia sẻ cùng quý cộng 

đoàn và tất cả anh chị em. Chúng con xin tri ân và 
cảm tạ Cha đã cầu xin lòng Chúa thương xót cho 

chúng con.  
 

N. NGUYEN – BELLEVUE, WA. 

Cha ơi, con đã mua được tiệm nails rồi. Con xin 
cảm tạ Cha, và xin Cha cầu cùng Chúa cho tiệm 

con có khách. 
 

M. PHAM – VIRGINIA 
Nhờ lời bầu cử của Cha, con đã được chữa lành 

bệnh nan y. Sau một năm bảo hiểm y tế cho thuốc 

điều trị bệnh hiểm nghèo. Con xin làm chứng cho 
sự cầu bầu linh thiêng của Cha Diệp. Con xin cảm 

tạ Chúa vì mọi ơn lành con nhận được. 
 

N.T. VU – KENTON, WA. 

Những gì con khấn trước đây, nay con đều thấy 
mọi việc tốt đẹp. Nay K.V đã đi học, bỏ xì ke. Cúi 

xin Cha tiếp tục dẫn dắt cháu được hoàn thiện như 
xưa. Con xin tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Cha Diệp. 
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Thực hiện: Phúc Nguyễn - Toàn Vũ 

 

Tết Đến Rồi…. 
Trong những ngày này, hòa với không khí chộn rộn đón mừng Tết Nguyên Đán Bính Thân của 

cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation cũng rất tưng bừng 
đón nhận nhiều bình hoa Tết tươi tắn của những người thăm Cha Diệp đem đến, trong đó có 
nhiều vị khách đến từ tiểu bang khác và từ nước ngoài. Tết đã đến rồi… 

 

 

 
 

 

 

“Lần nào đến thăm Cha 
tôi cũng xúc động chảy 
nước mắt.” 
Bà Đời Võ 
Garden Grove, CA 

 

“Vừa xuống phi trường LAX là 
chúng tôi chạy tới Văn phòng Cha 
Diệp ngay!” 
 
Gia đình bà Nguyệt Nguyễn 
Canada 

 

“Lần nào qua California, 
gia đình bên vợ tôi đều dặn 
phải đến thăm Cha Diệp.” 
 
Thành Nguyễn -Texas 

 

 

 

“Sắp Tết rồi, tụi con được đem 
bông đến thăm Cha Diệp. 
Tụi con thích lắm!” 
 
Hai bé Jeffrey Bui và 
Oceana Tran 
Garden Grove, CA. 
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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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Vị Tết Của Những Đứa Con Xa Quê  

 
 

 Chiếc bánh xanh vuông vắn với từng sợi dây lạt, đầy ứ 

nào nếp, nào đỗ, nào thịt mỡ ở trong. 
 

Rồi những đêm ngồi thức trông nồi bánh đang luộc, cái 
rét của ngày cuối năm chẳng thể nào bì được với không 

khi ấm áp và ý nghĩa lúc đấy. Tiếng củi lửa tí tách trên 

bếp, tiếng nồi bánh đang sôi, tiếng mọi người râm ran 
trò chuyện... tất cả đã cho con những ngày giáp Tết 

thật tuyệt vời. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Con nhớ những bữa cơm tất niên được quây quần với 

mọi người. Cả năm chỉ có mỗi dịp này đại gia đình mình 
mới đông đủ như thế. Những câu chuyện hàn huyên, 

tâm sự về những buồn vui của năm qua, những mong 
ước của một năm lại tới... buổi chiều cuối năm ý nghĩa 

biết bao. 

 
Con nhớ tiếng pháo hoa trong đêm giao thừa ở quê 

mình, nhớ tiếng lũ trẻ con râm ran cười đùa chơi từ nhà 
này đến nhà khác. Nhớ những phong bao lì xì đỏ chót, 

nhớ những lần lễ chùa đầu năm cùng cả nhà mình… 
 

 

Đồng hồ đang nhích dần về phía cuối năm...Con lại 
thêm một cái Tết ở xa nhà, và sẽ là 3, 4 cái Tết trôi 

qua trên đất khách nữa mới mong đến ngày được 

quây quần cùng gia đình bên mâm cơm tất niên, 
mới được đặt chân trở lại lên quê mình để sống 

trong cái mùi hương rất xuân, rất Tết ấy... 
 

Trên facebook, bạn bè con đã rầm rộ những status 

về Tết, ai ai cũng hân hoan đón chờ năm mới đang 
đến. Con chợt chạnh lòng. Tối qua, nghe mẹ kể 

qua điện thoại rằng nhà mình cũng đang chuẩn bị 
mọi thứ để đón Tết, nào bánh chưng, nào kẹo, 

mứt, nào đào, nào mai... con cũng đã thấy Tết 
đang về, gần lắm. 

 

Rồi thoáng buồn khi giọng mẹ khựng lại, "Tết này, 
bố bận trực, nên cũng không về. Tết này nhà mình 

thiếu bố, thiếu con...".  
 

Mẹ ơi, con nhớ nhà... 

 
Tết là dịp để mọi người đoàn viên, khi mà nhà nhà 

ai cũng đang vui với niềm vui sum họp thì nhà mình 
lại thiếu bố và con. Biết mẹ sẽ tủi thân và vất vả 

hơn nhiều lắm, nhưng mẹ gắng đừng buồn. Ở xa, 
bố và con luôn hướng về nhà mình và sẽ là điểm 

tựa tinh thần cho mẹ. 

 
Con nhớ những cái Tết trước, năm nào cũng đi 

chọn đào và mua hoa cùng bố. Những chậu mai 
vàng lung linh trong nắng, cành đào hồng thắm cả 

một góc trời, rồi bao nhiêu thứ hoa, cây cảnh khác 

cũng không ngừng khoe sắc. Hai bố con đi hết nơi 
này đến nơi khác để mua cành đào đẹp nhất chơi 

Tết. Về đến nhà lại cùng hì hụi đốt gốc, trang trí để 
còn "hãnh diện" với mẹ. 

 

Con nhớ những buổi cuối năm đi chợ làm chân 
xách đồ cho mẹ, mệt nhưng mà vui lắm. Thấy 

không khí Tết ngập tràn khắp phố, thấy Tết về 
trong ánh mắt, nụ cười của từng người. Thấy Tết 

về trên cả đôi tay tần tảo của mẹ... 
 

Con nhớ những lần được cùng ông ngoại gói bánh 

chưng. Tự tay con tỉ mẩn rửa từng chiếc lá dong, 
lau thật khô rồi xếp đều chờ bà chuẩn bị làm nhân 

bánh.   
 
 

Tối qua, nghe mẹ kể qua điện thoại rằng nhà mình cũng đang chuẩn bị mọi thứ để đón Tết, nào 
bánh chưng, nào kẹo, mứt, nào đào, nào mai... con cũng đã thấy Tết đang về, gần lắm. 
 

Ước gì con có thể chạm tay vào cái Tết ở quê. Ước gì 
nửa vòng trái đất bỗng nhiên ngắn lại. Ước gì có thể 

về nhà để hòa mình vào cái Tết với mọi người. 
Tết này với con, vẫn là tuyết trắng, là thi cử, là bài vở 

ở trường… Là đám bạn Việt Nam cũng gặp mặt nhau 

đêm tất niên để vơi đi phần nào nỗi nhớ… Là cây đào 
giả tự làm, là chiếc bánh chưng vụng về không đủ 

đầy gia vị… Là tự an ủi mình, chỉ vài năm nữa thôi… 
 

Mẹ ạ, thêm một mùa Xuân con không về, thêm một 

cái Tết bố phải đi làm xa… nhưng nhà mình vẫn luôn 
cạnh nhau, mẹ nhé! 

 
 

 

Canh nồi bánh chưng. Hình minh họa. Nguồn: moon-blue-usa-blogspot 
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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 

 BUỔI CẦU NGUYỆN: Thứ Năm, ngày 4 tháng Hai, 2016, 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 https://goo.gl/eRtrRA để xem trực tiếp truyền hình 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 miễn phí. 

 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 www.smile.amazon.com 
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. 

 

 

 

Luật 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/
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) 

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
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