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Ông Phạm Văn Công – Garden Grove, CA: 

“Cha Đã Giúp Trong Lúc Tôi Cùng Đường” 
 
 

Anita Phùng 

Kỷ Niệm 70 Năm Ngày Giỗ Cha TRƯƠNG BỬU DIỆP 
(12 tháng 3, 1946 – 12 tháng 3, 2016) 

 
 

 

Nhân dị p Giô ̃Cha lần thứ 70, TBDF se ̃tổ  chức một chương trıǹh đặ c sắc với ước mong 
đem danh Cha đêń cho nhiều người. Chương trıǹh gồm co ́2 phần: 

1- Văn nghệ: thứ Bả y 12 thańg 3 năm 2016 với 2 xuât́: 2 giờ 30 và 7:30 tối tạ i: 
Saigon Performing Arts Center 

16149 Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92708 
Chương trıǹh do Trung Tâm Thúy Nga thự c hiệ n. Đặ c biệ t là tiêt́ mụ c hoạ t cả nh về 

cuộc đời củ a Cha Trương Bử u Diệp. 
 

2- Tiệc giỗ Cha: ngày Chủ  Nhậ t 13 thańg 3, 2016 tạ i: 
Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) 

Số 14231 S. Euclid St. Phòng E 103-105, Garden Grovce, CA 9284 
Từ 10g sańg đêń 6g chiều. 

Từ 7g đến 9g tối: chương trình văn nghệ giỗ Cha. 
 
Văn nghệ và tiệ c giô ̃hoàn toàn miêñ phı ́cho người co ́thẻ Thăm Viêńg TBDF.  
Do số ghê ́co ́hạ n, xin vui lòng ghi danh từ nay đêń 22 thańg 2, 2016.  
Điện thoại liên lạ c: (714) 537 8159 và (714) 362 6608. 
                                                 

TRÂN TRỌNG KIŃH MỜI ! 
 

Gia đình tôi mới qua Mỹ, chân ướt chân ráo, lại là người khuyết tật, 
nên tôi thấy mình thật vô ích. Hôm tôi lên làm giấy tờ an sinh xã hội, 
người ta mách nước là nên xin một chiếc xe điện để di chuyển. Tôi đi 
xin, nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng: “người như anh sẽ 
chẳng được gì cả đâu, ngoài bảo hiểm sức khỏe MediCal mà thôi.” 
 
 
Tôi quá buồn chán, nhưng cũng cố gắng liên lạc với các tổ chức từ thiện, rồi đi 
xin food stamp, nhưng chỗ nào cũng từ chối. Hôm ấy người em chở tôi đi lên 
Sở an sinh xã hội, kết quả không như mong muốn, tôi như cùng đường, rất 
chán nản. Người em thấy vậy, nói: “Thôi, họ không cho thì mình lên xin Cha 
Diệp. Em sẽ đưa anh đi!” Ồ, Cha Diệp thì tôi biết từ lâu rồi, nhưng bất ngờ vì ở 
bên Mỹ cũng có văn phòng của Cha. Câu nói của người em đã nhóm lên ngọn 
lửa đức tin trong lòng tôi. 
 
            (Xem tiếp trang 2) 
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“Cha Đã Giúp Trong Lúc Tôi 
Cùng Đường” 
 
Đến Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp được thành lập 
bởi Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF), tôi nói với 
Cha: “Con xin Cha lay chuyển nhân viên Chính phủ sao 
cho họ cấp cho con một chiếc xe điện, chứ không có xe 
con không làm gì được, ” Rồi tôi sốt sắng xin một chai 
nước về. 
 
Một tuần sau khi cầu nguyện với Cha, tôi nhận được thư 
thông báo của Sở an sinh xã hội là tôi sẽ được cấp xe. 
Tôi không biết thế nào nhưng cũng liên lạc với nơi cấp 
xe, họ nói sẽ có người xuống đo để làm xe cho tôi. 
Đúng ba ngày sau, người của hãng bảo hiểm xuống nhà 
tôi thật. Đến lúc này tôi mới nghĩ chính Cha Diệp đã cử 
người đến giúp tôi thật rồi. Họ đo tay, đo chân, khám 
sức khỏe cho tôi, rồi nói tôi liên lạc để lấy chữ ký của 
bác sĩ gia đình. Khi gặp bác sĩ gia đình, ông ấy nói 
nhiều trường hợp như tôi đều bị từ chối. Vậy mà tôi lại 
được. Ngày 31 tháng 12 năm 2015 tôi nhận được xe. 
Có xe, tôi như người khác, và cảm thấy có ích hơn, như 
tự đi chợ, đưa con đi học,…Tôi vui mừng không xiết. 
 
Niềm vui thứ hai Cha ban cho tôi khiến tôi vỡ òa trong 
sự sung sướng. Đó là chuyện của cô em dâu. Cô ấy lập 
gia đình 7 năm mà vẫn chưa có em bé. Vợ chồng người 
em tôi đi gặp bác sĩ, và được can thiệp 2 lần, tốn biết 
bao nhiêu tiền nhưng chẵng được gì. Lần mới đây bác sĩ 
thông báo hãy chấm dứt ngay hy vọng có con đi, vì 
theo bác sĩ em dâu tôi bị vô sinh hoàn toàn. Thấy vậy 
tôi nói để tôi sẽ cầu nguyện cho em. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hôm tôi đến Văn phòng TBDF, tôi cầu nguyện cho tôi 
có xe, và xin Cha ban phép lạ để vợ chồng em tôi có 
đứa con mà bế mà bồng. 
 
Hôm đó tôi cũng xin cho cô em chai nước, đem về nói 
với cô ấy rằng: “Đây, nước anh từ Văn phòng Cha 
Diệp. Anh xin có một chai thôi, anh nhường cho thím. 
Là một bổn đạo mới, thím cứ tin đi, thì sẽ được. Với 
Chúa, mọi việc đều có thể làm được qua lời cầu bầu 
của Cha Trương Bửu Diệp.” Mới đây, tôi nhận được 
phone của cô ấy, báo rằng đã có tin vui, mà tôi là 
người đầu tiên cô ấy báo. Thế là tôi nhận được 2 ơn 
của Cha Diệp. 
Tôi biết Cha Diệp lâu rồi. Tôi nhớ lúc vợ chồng tôi mới 
cưới nhau, do tình hình tài chính gia đình khó khăn, 
chúng tôi không có ‘tuần trăng mật’. Thay vì đi chơi, 
chúng tôi đi thăm Cha Diệp. Từ Sài Gòn xuống Cà Mau, 
tôi phải chống nạng đi 1,5km trên mặt đường đất sét 
và bùn trơn trợt. Người bình thường còn gặp khó khăn, 
huống chi kẻ tàn tật như tôi. Nhưng tôi không than 
phiền gì. Suốt đêm hôm đó chúng tôi ngồi bên mộ Cha. 
Chuyến đi về Cà Mau ấy với tôi chỉ là đi chơi, vì tôi nghĩ 
Cha chưa là Thánh, nên chưa hiển linh. Qua bên này, 
khi tôi gặp cùng cực, khó khăn, thất vọng, chạy đến 
Cha, mà Cha không bỏ, mà vẫn cầu bầu cùng Đấng Tối 
Cao cho tôi được như ý, nên tôi rất quý, và trân trọng 
ơn Cha ban. 
 
Với những ai đang cùng đường, không nơi bám víu, 
hãy cứ khẩn nài những bậc sắp được phong Thánh như 
Cha Diệp và nhờ Cha cầu bầu giúp, thì sẽ được ban ơn 
cho nhanh lắm. 
 

Anita Phùng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đến năm 2009, tôi đi phỏng vấn lại. Trước ngày phỏng vấn, vì nghe bạn 
bè nói Cha rất linh thiêng nên tôi xuống viếng mộ Cha, cầu nguyện với 
Cha. Một tháng sau tôi đi phỏng vấn. Tôi passed! Tôi đi Mỹ. 
 
Năm 2012, tôi trở về Việt Nam, có về Bạc Liêu tạ ơn Cha. Sau đó tôi quay 
lại Mỹ làm giấy tờ định cư nhưng cứ bị trật giuộc hoài. Năm 2013, qua 
truyền hình, tôi biết bên California cũng có Văn phòng Cha, nhưng đến 
năm 2015, khi phỏng vấn lấy quốc tịch bị rớt, tôi như cùng đường, rất 
thất vọng, nên bay sang nhờ Cha cầu bầu giúp. Bên Cha, tôi như có một 
chỗ dựa tinh thần. Cha như cha đẻ của tôi, là nơi tôi được che chở, là nơi 
tôi có thể bám víu, van nài. Và Cha đã nhậm lời tôi. Vừa có quốc tịch Mỹ, 
tôi bay ngay sang California để tạ ơn Cha.   
 

Anh Bằng Nguyễn – Tulsa, Oklahoma: 
“Bên Cha, Tôi Được Che Chở” 
 
 

Tôi biết Cha Diệp lâu rồi, hồi còn ở Việt Nam. Lúc đó tôi còn nhỏ, chẳng biết gì về Cha cả. Năm 1997 tôi xin visa đi 
Mỹ du lịch, nhưng bị từ chối. 

Johnny Trần ghi 
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Ơn Lành Gửi Từ Nơi Xa 

 

 Kính Cha, cùng quý cụ, quý ông bà, và anh chị em trong Hội. 
 
Con đã viết vào tờ Xin khấn, nhưng không được hết lời. Con viết vài hàng xin Cha coi 
thì mới hết nhẽ được. Sự tình là như vầy. Con bị lông quặm mấy chục năm rồi. Mười 
mấy năm sau này mới là khổ: lông mọc ra, nhổ chừng ba ngày là mọc lại, nước mắt 
chảy ra, chỉ nhìn xuống chứ nhìn lên không chịu được. Cứ như thế, đến khi lông mọc 
dài ra thì che mắt, con nhìn không rõ. 
Con xin Cha Trương Bửu Diệp cứu cho con khỏi bệnh. Lạ lùng thay, khi lông mọc lên 
con thấy bình thường, không chảy nước mắt như trước. Khi lông dài con nhổ đi thì 
không bị nhức nhối nữa. Tạ ơn Chúa, và Cha. 
 
Còn một ơn này nữa. Con bị đau bụng, trước đau ít, sau đau nhiều hơn. Con nói: 
“Cha Diệp ơi, con lại đau bụng nữa rồi. Cha cứu con đi.” …Từ lúc cầu nguyện chỉ 
chừng 13 phút sau là con hết đau. Thưa Cha, chữ con không tốt, Cha chịu khó coi. 
Cám ơn Cha.  
 
Cao Thị Hinh - Madison, Wisconsin 
 

Tôi bị té mê man bất tỉnh, 3 ngày 3 đêm. Trong lúc mê, tôi thấy quỷ dữ kéo tay tôi đi. Liền khi ấy tôi đọc kinh 
Kính mừng. Ma quỷ thấy vậy chạy đi hết. Tôi bừng tỉnh. Qua đến ngày thứ 5 thì tôi tỉnh hẳn. Khi nằm trong 
bệnh viện, tôi cảm giác như có ông thần y ở sau lưng mình. Hình dáng giống Cha Trương Bửu Diệp, người mà 
tôi biết từ lâu và thường hay cầu nguyện. Tôi nói vậy với mấy đứa con, trong đó có đứa út từ Texas qua thăm. 
Chúng nó bảo tôi nói sàm. Nhưng không. Tôi bấm trên iPad, tình cờ thấy chương trình Cha Trương Bửu Diệp. 
Cũng qua chương trình mà tôi biết địa chỉ của Cha ở trên đường Euclid, Garden Grove, California. Tôi mừng quá, 
nên đã gọi điện thoại ngay đến Văn phòng mà chia sẻ ơn lành Cha đã ban cho. Tôi tin chính Cha là thần y chữa 
bệnh cho tôi. 

Lina Nguyễn – Boston, Massachusetts (chia sẻ qua phone) 

Kính thưa Cha Trương Bửu Diệp, 
 
Ngày 19 tháng 9 năm 2015, con đã khấn xin Cha cầu bầu cùng Chúa cứu chữa cha Vũ Ngọc Châu, gốc giáo 
phận Long Xuyên. Cha Châu bị té xỉu ở nhà và được đưa vào bệnh viện, nằm cấp cứu tại bệnh viện Ben Taub ở 
khu Medical Center tại Houston, tình trạng “thập tử nhất sinh”. Khi nhập viện và khám nghiệm xong, bác sĩ cho 
biết Cha Châu bị đột quỵ tim, phổi đã bị nhiễm trùng, không hô hấp được nên bác sĩ đã phải cho thở dưỡng 
khí, thận và bao tử đã bị liệt và không còn hoạt động.  
 
Hôm nay, ngày 1 tháng 2 năm 2016, con được người thân từ Cali báo cho biết cha Châu đã bình phục hoàn 
toàn, hiện đang ở Texas. 
 
Con muôn vàn đội ơn Cha đã cầu bầu cùng Chúa ban cho cha Châu được khỏi bệnh như ngày hôm nay. Con 
tha thiết nài xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho tất cả những người đã chạy đến cùng Cha được mọi điều nguyện 
ước, nếu những điều đó đẹp lòng Chúa. 
 
Nguyễn Dương An - Biên Hoà, Việt Nam (chia sẻ qua Email) 
 

 

 
Lá thư của bà Cao Thị Hinh. 
Hình chụp lại. 
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XIN KHẤN 

M. DANG – RIVER RIDGE, LA. 
Thưa Cha, con nay đã lớn tuổi nhưng chưa có 
baby, xin Cha cho con được khỏe mạnh và được 
moi sự như chúng con mong ước. Gia đình con 
cám ơn Ngài. 
 
T., D., L., C., & D. WASHINGTON, WA. 
Chúng con xin cầu khẩn Cha, xin Cha hiển linh 
cho chúng con lộc lớn để chúng con làm chuyện 
giúp người, cứu người và làm chuyện công đức 
để đền đáp ơn Cha. Chúng con xin cảm tạ ơn 
Cha. Mong Cha sớm vinh danh nơi nước Chúa.  
 
L. NGUYEN – GAINESVILLE, VA. 
Con cầu xin Cha Diệp phù hộ cho con có công 
việc ổn định để có thể trang trải chi phí sinh hoạt 
cũng như có thể tự đóng tiền học phụ gia đình. 
Xin Cha Diệp chỉ đường dẫn lối cho con học hành 
thành tài và có công ăn sự nghiệp. 
 
M.D. HA – GARDEN GROVE, CA.  
Con cầu xin Cha ban phước lành cho con hết 
bệnh. Hoàn cảnh con sống có một mình cô độc 
lắm Cha ơi, nếu có bề gì con khổ lắm. Cha cho 
con sức khỏe để xin được việc làm sống qua ngày 
tháng còn lại ở xứ người, Cha nhé. Con thành 
kính dâng tất cả lòng thành. Xin tạ ơn Cha. 
 
H. TRAN – SAN DIEGO, CA. 
Chúng con cầu xin Cha cầu bầu cùng Chúa và 
Đức Mẹ ban cho con của chúng con là Nguyễn J. 
ngày 22/1 là ngày đi phỏng vấn để vào medical 
school. Xin Cha hãy ban cho J. sự thông minh để 
trả lời những câu hỏi dễ dàng và được trường 
chấp nhận. Chúng con cầu xin Cha. 
 
N. TRAN – OKLAHOMA, OK. 
Kính thưa Cha Phaxico Trương Bửu Diệp, con 
hiện nay mắc phải bệnh ho, đã đi bác sĩ mà cũng 
không hết. Vậy nay con gởi lời đến cùng Cha Diệp 
thương giúp cho con được khỏi bệnh, và xin mọi 
người cầu nguyện giúp dùm con.  
 
D. KIM – PITTSBURGH, PA. 
Con bị tai biến mạch máu não, xin Cha cho con 
mau bình phục trở lại bình thường. Con tạ ơn 
Cha. 
 

XIN KHẤN 

D. HESTON – THOUSAND OAKS, CA.  
Xin Cha cho Vũ K.T. và M. Nguyễn với Vũ N.T.D. 
được qua nước Mỹ và sống hạnh phúc bên nhau 
mãi. Vũ N.T. từ bỏ ma túy để trở về với gia đình 
cùng chồng Trần H. và 2 con sống vui vẻ, hạnh 
phúc và làm ăn phát đạt. Xin cho Vũ X.N. được ra 
khỏi tù trở về xum họp gia đình. 
 
N. NGUYEN – BATON ROUGE, LA.  
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa chữa lành hồn xác con 
của con là T. Nguyễn từ bỏ đam mê cờ tướng, 
siêng năng tham dự Thánh Lễ và Phép Bí Tích 
giao hòa. Xin ban cho chúng con những ơn cần 
thiết cho con rể con có việc làm ở cùng với gia 
đình. Xin cho con trai con vui vẻ biết dùng thời 
giờ, sức khỏe để sáng danh Chúa. 
 
U. LE – OKLAHOMA, OK. 
Con xin khấn Cha ban ơn chữa lành cho con, xin 
cho con giảm bớt bệnh tật, Xin cho con về Việt 
Nam được bình an. Xin cho con bớt đau đớn trong 
người. Con xin tạ ơn Cha. 
 
L. PHAM – MELBOURNE, AUSTRALIA 
Cầu xin cho Mẹ con là U. Lâm 88 tuổi được bình 
an, mau hết bệnh, sức khỏe tốt, mọi việc an lành. 
Con xin cảm tạ Cha. 
 
H. HOANG – ALHAMBRA, CA. 
Trọng kính Cha Trương Bửu Diệp, gia đình chúng 
con kính xin Cha cho mẹ, chị, và gia đình em gái 
con ở Việt Nam mau chóng lành bịnh. Gia đình 
chúng con sống an vui hạnh phúc và mau chóng 
lành bệnh và mọi sự như ý. Các con cái sống 
ngoan đạo. Luôn luôn vững mạnh đức tin, trông 
cậy vào Cha. Chúng con thành thật tạ ơn Cha. 
 
M. LANG – SPRINGFIELD, MA. 
Xin Cha cầu cùng Chúa thương ban cất bệnh tật, 
đau đớn cho con, và hãy giúp con can đảm và 
mạnh mẽ hơn. 
 
J. DAO – STAFFORD, TX. 
Kính xin Cha cho 3 con của con khỏe mạnh và vui 
vẻ. Học hành trôi chảy. 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 
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XIN KHẤN 
 
X.L. TRAN – ROSEMEAD, CA. 
Thưa Cha, xin cho con gái của con là T.T. Hoàng 
được ‘mẹ tròn con vuông’ trong lần sinh nở này. 
Xin ban cho cháu có một đức tin vững vàng và 
trở lại đạo, biết tin tưởng tuyệt đối vào Thiên 
Chúa và Đức Mẹ Maria. Con xin cho con trai lớn 
của con là T.N. Hoàng vượt qua mọi sự cám dỗ 
của ma quỷ, cho nó bỏ được hút sách để trở lại 
người tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Xin cho 
con trai út của con là V.P. Hoàng cho nó được 
nhiều sức khỏe và an lành trong thời gian phục 
vụ trong quân ngũ. Con xin đội ơn Cha. 
 
H.T. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Con kính lạy Thiên Chúa toàn năng, con xin Cha 
cầu bầu cho con khỏe mạnh. Xin cho cháu con 
thi bằng cắt tóc kết quả tốt, việc làm bảo đảm, 
cho gia đình em con được mọi sự bằng an. Xin 
cho một gia đình ngoại đạo trên thuận dưới hòa, 
bỏ tánh cờ bạc. 
 
H. PHAM – WILLISTON, ND. 
Lạy Cha, con gái của con bị đầu óc chậm quá. 
Con xin Cha thương ban cho con gái con đi học 
được bằng bạn bè và biết nghe lời, vì chúng con 
nói mà cháu không nghe lời. Xin Cha cho cháu 
chịu ăn uống. Cháu 6 tuổi mà chỉ bằng đứa bé 4 
tuổi. Con xin Cha thương nhận lời con xin. 
 
P. DOAN – DENVER, CO. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho đôi chân của 
con được mạnh khỏe, vì bây giờ đau lắm Cha ơi. 
Xin Cha cho tuổi già vợ chồng con được bình an 
sống vui với con cháu cho đến ngày cuối đời. 
Con tạ ơn Cha. 
 
L. DINH – REYNOLDSBURG, OH. 
Chúng con đang nợ nần, xin Cha cứu giúp cho 
chúng con trả được nợ. Xin Cha cho chồng con 
bỏ được bia rượu, thuốc lá, bỏ tính nóng nảy, 
làm ăn gặp may mắn, xin cho các con con ngoan 
ngoãn, nên người, P.J khỏi hẳn bệnh tự kỷ, biết 
nói nhiều hơn; K. thích ăn uống, biết nghe lời, 
xin cho bố má con sống mạnh khỏe, vui hưởng 
tuổi già. 
 

XIN KHẤN 
 
T. NGUYEN – WARNER ROBINS, GA. 
Lạy Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, con xin Cha gửi 
lời khấn cầu cùng Chúa, phù hộ cho tiệm Super 
Nails của con ngày nào cũng đông khách, cho chị 
em con có cuộc sống bình an, mạnh khỏe trên đất 
Mỹ. 
 
T.T. NGUYEN – MESA, AZ. 
Cha ơi, con bị đau, tê từ nửa cánh tay trái trở 
xuống, tối thì mất ngủ, ban ngày tay con bị tê nhiều 
hơn, không cầm nắm được đồ vật, không mở được 
chai nước. Xin Cha ban cho con ơn chữa lành, và 
cho gia đìn con được bình an, mạnh khỏe. 
 
THU VAN – ATLANTA, GA. 
Hôm nay con đến với Cha, xin Cha cầu bầu cùng 
Đấng Tối Cao cho gia đình con được ơn bình an, 
cho con của con bỏ hút sách và đừng chơi với bạn 
xấu, cho cháu lo học hành để tháng 10 này ra 
trường. Xin Cha cho tiệm con có khách.  
 
T & K – BILOXI, MS. 
Con cầu xin Cha cho gia đình con được mọi sự bình 
an, cho con mua được căn nhà như ý. Con cầu xin 
Cha ban ơn chữa lành để mẹ con hết bị đau tay. 
Con tạ ơn Cha. 
 
J. PHU, NORTH BRANCH, MN. 
Con xin Cha cho con đủ nghị lực, cương quyết để 
con bỏ cờ bạc và trở về với gia đình, làm một người 
con ngoan, chồng tốt và người cha gương mẫu. Con 
cầu xin Cha cho con được nhiều sức khỏe để lo cho 
gia đình. Con xin cám ơn Cha. 
 
N. LE – SACRAMENTO, CA. 
Kính xin Cha Diệp hiển linh cầu bầu cùng Chúa và 
Mẹ Maria ban phước lành cho con thoát khỏi bệnh 
thận hư, phù chân, tràn dịch đang hành hạ thể xác 
con. Đừng bỏ con nhe Cha. Con xin tạ ơn Cha. 
 
L. NGUYEN – PITTSBURGH, PA. 
Gia đình chúng con xin gửi đến Cha những sự khó 
khăn mà chúng con không thể làm được. Xin Cha 
cầu cùng Chúa cho vợ con khỏi bệnh tai biến mạch 
máu, con gái con khỏi bệnh cong xương, và các con 
ngoan ngoãn. Xin Cha giúp gia đình con vượt qua 
mọi sự khó khăn hiện tại. Con cám 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. 
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CẢM TẠ 
 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Lạy Cha, Cha là người mà con luôn được thêm 
đức tin và bình an trong tâm hồn. Con rất mang 
ơn Cha đã cầu bầu giúp con, cho con được mọi 
sự như ý. Con hết lòng tạ ơn Cha. 
 
T. TRUONG – BUENA PARK, CA. 
Con đã đậu vào trường Nha rồi Cha ơi! Con xin 
cảm tạ Cha đã cho con được như ý muốn, và 
ban cho con được bình an, mạnh khỏe, mọi 
người trong gia đình con cũng được hồng ân của 
Cha mà sống hạnh phúc, an lành. Con chân 
thành cảm tạ ơn Cha. 
 
M. PHUONG & M. LE - NAPLES, FL. 
Gia đình chúng con đã thọ ơn Cha Diệp rất 
nhiều. Nay tiệm nail cũng đang làm và sắp xong. 
Con vui mừng thật nhiều. Nay con viết lời cảm tạ 
này đến Cha Diệp. Con xin cám ơn Cha rất 
nhiều. 
 
M. DANG – RIVER RIDGE, LA. 
Con cảm ơn Cha đã ban ơn lành, cho ca mổ của 
con được thành công, mọi sự bằng an và khỏe 
mạnh. Con xin hết lòng đội ơn Cha. 
 
L. TRAN – HOUSTON, TX. 
Thưa Cha, con trai con đã được 2 trường y khoa 
gọi phỏng vấn. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cùng 
Chúa cho con trai con khi phỏng vấn được đậu. 
Con vô cùng cảm tạ Cha. 
 
T., D., L., C., & D. WASHINGTON, WA. 
Chúng con xin cảm tạ ơn Cha, đã nhận lời cầu 
bầu cùng Chúa tối cao, qua sự hiển linh của Cha. 
Đã cho chúng con được lộc, tuy nhỏ nhưng Cha 
đã nhận lời. Vậy chúng con xin cảm tạ ơn Cha, 
và mong Cha sớm vinh danh về nơi nước Chúa, 
xin ơn trên chứng minh sự hiển linh của Cha. 
Chúng con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
K.P. VO & R. THIEU – WESTMINSTER, CA. 
Cảm tạ Cha xin giúp cho hai mẹ con con hết bịnh 
tiểu đường, đầu óc minh mẫn và có nhiều sức 
khỏe. R. tìm được người bạn đời tốt bụng, giỏi 
giang, và chung thủy.  
 

CẢM TẠ 
 
N. NGUYEN – BATON ROUGE, LA.  
Con tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, nhờ lời cầu bầu của 
Cha và hội TBD, con và gia đình con của con đã 
vượt qua bệnh tật cùng mọi khó khăn. Con của 
con đã đi làm và mọi sự việc cũng đã được bằng 
an. Tạ ơn Cha. 
 
H.T. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Con xin cảm tạ Thiên Chúa, Cha Trương Bửu Diệp 
xin ơn cho gia đình con, hết lòng cảm tạ Cha. 
 
H. PHAM – WILLISTON, ND 
Con xin cảm tạ Cha và Cha luôn giúp con vượt qua 
được mọi khó khăn trong công việc. Con cảm tạ 
Cha. 
 
H. DOAN & H. VU – SAN JOSE, CA. 
Chúng con xin cảm tạ Cha đã giúp Mẹ con ra đi về 
với Chúa được bình an. 
 
K. PHAM – HARRISBURG, PA. 
Chúng con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Đấng 
Tối Cao ban ơn lành, sức khỏe đến cho chúng con, 
đến cha mẹ chúng con, và con cái của chúng con 
ngoan ngoãn, chăm, chỉ, học giỏi. 
 
D. NGUYEN – LAPEER, MI. 
Con xin cảm tạ Cha đã cho con thi đậu quốc tịch. 
Chỉ có Cha mới giúp được con mà thôi. Nếu không 
có Cha con không thể nào đậu nổi đâu. Con hết 
lòng biết ơn Cha. 
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

  

T. TRAN – 
GAINESVILLE, 
VA. 
Thưa Cha, 
những khấn 
nguyện của con 
đã được Cha 
nhậm lời. Con 
xin tạ ơn Cha đã 
thương và cho 
con được như ý. 
 
Hình bên: Bé đến 
thăm Cha trong 
ngày mùng 1 tết 
Bính Thân. 
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TBDF Mừng Năm Mới Bính Thân 2016 

 

 

Thực hiện: Phúc Nguyễn 

 

 

 

 

Gói bánh chưng, bánh tét.  

 

 

 

 

  

Khai pháo.  

Dâng hương lên bàn thờ Tổ. Đón Giao thừa xong là được lì xì liền! 

Mùng 1, 
cả nhà 
đi chúc 
Tết Cha 
Diệp 
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30 Câu Nói Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Giúp Bạn Sống Hạnh Phúc Hơn 
 

1. Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là 
tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương. 

 
2. Cũng như một người làm vườn biết cách dùng phân bón để cho ra những bông hoa tươi đẹp, người 

tu tập biết tận dụng nỗi đau khổ để tạo ra hạnh phúc. 
 

3. Tự do có được nhờ tu tập và thói quen. Bạn phải rèn luyện mình cách bước đi như một người tự do, 
ngồi như một người tự do và ăn như một người tự do. Chúng ta phải rèn luyện bản thân về cách 
sống như thế nào. 

 
4. Nói “Tôi yêu bạn” có nghĩa là “Tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc”. Để làm được 

điều đó, trước tiên, chính bạn phải là người có được những điều đó đã. 
 

5. Một người tức giận là do không giải quyết được những đau buồn của mình. Họ là nạn nhân đầu tiên 
của sự đau buồn đó, còn bạn là người thứ hai. Hiểu được điều này, lòng từ bi sẽ nảy nở trong tim và 
sự tức giận sẽ tan biến. Đừng trừng phạt họ, thay vào đó, hãy nói gì đó, làm gì đó để vơi bớt nỗi 
đau buồn. 

 
6. Chúng ta được tạo ra từ ánh sáng. Chúng ta là những đứa trẻ của ánh sáng. Chúng ta là con cái của 

thần mặt trời. 
 

7. Mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình: Tôi thật sự muốn gì? Trở thành người thành công số 1? Hay 
đơn giản là người hạnh phúc? Để thành công, bạn có thể phải hy sinh hạnh phúc của mình. Bạn có 
thể trở thành nạn nhân của thành công, nhưng bạn không bao giờ là nạn nhân của hạnh phúc. 

 
8. Hãy bước đi như thể bạn đang hôn trái đất bằng bàn chân của mình. 

 
9. Khi một người làm bạn đau khổ, ấy là vì ẩn sâu bên trong, nỗi đau khổ của anh ta đang tràn trề. 

Anh ta không đáng bị trừng phạt. Anh ta cần sự giúp đỡ. 
 

10. Đôi khi niềm vui mang tới nụ cười. Nhưng cũng đôi khi, chính nụ cười mang tới niềm vui. 
 

11. Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính 
bạn thừa nhận mình là được rồi. 

 
12. Bởi vì bạn đang sống nên mọi thứ 
     đều có thể thành sự thật. 
 
13. Hãy cười, thở và bước đi thật chậm. 
 
14. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại mỉm cười. Hai 
     mươi tư tiếng mới mẻ đang ở trước mắt 
     tôi. Tôi nguyện sống trọn cho từng phút 
     giây và xem xét mọi thứ bằng ánh nhìn 
     từ bi. 
 
15. Những mầm mống khổ đau trong bạn 
     có thể thật mạnh mẽ, nhưng đừng đợi 
     cho đến khi mọi khổ đau đi hết rồi mới 
     cho phép mình được hạnh phúc. 

                     (Còn tiếp) 
 

 

“Tôi có thể đem tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc.” 
 Hình minh họa. Nguồn: giacngo.vn 
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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 3 tháng Ba, 2016, vào lúc 7 giờ tối sẽ có Buổi cầu 

nguyện với Cha Diệp. 
Quy ́vị  ở  xa xin vào website: www.truongbuudiep.org  hoặ c www.tbdf.org để xem trực tiêṕ truyền hıǹh 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 phı.́ 
 GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE (TALK VÀ TEXT): Xin goi sô ́(714) 702 5129  
 

 
 

 
Chương 
trình 
Tư vấn 
Miêñ phı ́
tại TBDF 
 

 

Đóng góp thông tin, bài vở trên  
Bản tin ƠN LÀNH, xin gọi Trang Nguyễn 

(714) 537 8159 
Email: trangn@truongbuudiep.org 

 
BAN BIÊN TẬP BẢN TIN TBDF 

 
 

GIÚP DUY TRÌ VĂN PHÒNG VÀ 
NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP 

 
 Xem các chương trình ‘ƠN CHA DIỆP’ của TBDF 

trên Youtube. 
 

 Shopping Amazon online, vừa mua hàng vừa ủng 
hộ TBDF bằng cách vào Amazon Smile và chọn 
Truong Buu Diep Foundation. 

 
 Đi chợ Saigon City Marketplace (McFadden và 

Brookhurst), TP Westminster, xin đọc số 123 (là 
ngày giỗ Cha Diệp) tại quầy thu ngân. 

 
 Shopping NUSKIN.COM, gọi 800-487-1000 và 

dùng ID# USW8588707  để làm “Preferred 
Customer” trước khi mua hàng. 

 

 

Tư vấn Luật 
Di trú Hoa 
Kỳ và Việt 

Nam 
 

Thứ Ba 
5:00 -7:00 PM 

 
Chuyên viên 
Tú Chung  

 
714 897 1523 
 

Tư vấn Luật Hôn 
nhân & Gia đình 

Thứ Tư 
5:00 - 6:00 PM 

 

 
 

 

Tư vấn Bảo hiểm Sức khỏe, Medi-Cal, 
Medicare, Obamacare, Bảo hiểm nhân 

thọ, Chương trình Về Hưu, Học Đại học… 

Dịch thuật 
Công chứng 

Thứ Bảy 
10:00 - 12:00 AM 

 

 
 

        
  

 

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 mạ i 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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To: 

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

Ho ̣(Lastname)…………………………………Tên (Firstname)…………………………………… 

Điạ chı ̉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 thıćh 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 chı ̉trên.  

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

Ngày………..tháng…….năm 2016 
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Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                          Số 28 – February 15, 2016 

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

	In This Issue

