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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. 

Thông Báo Về Chương Trình Giỗ Cha 
 
Kỷ  niệm 70 năm ngày mất củ a Cha (12 March 1946 - 12 March 2016), năm nay Trương 

Bửu Diệp Foundation (TBDF) se ̃tổ chức mộ t chương trıǹh đặ c biệt, gồm: 

 

Poster Chương trình Văn nghệ Giỗ Cha 

Chương trình Văn nghệ vào ngày thứ Bả y 
12 tháng Ba, 2016 tạ i: 

Saigon Performing Arts Center 
16149 Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92708 

 
Chương trıǹh có 2 xuất: 2 giờ 30 chiều và 7:30 
tôí, các tiêt́ mục văn nghệ, hoạ t cả nh do 
Trung Tâm Thúy Nga thực hiện. 
 

Tiệc giỗ Cha vào ngày Chủ Nhậ t 
13 tháng Ba, 2016 tạ i: 

Trương Bửu Diệp Foundation 
Từ 10g sáng đêń 6g chiều. 

Sau tiệc giỗ sẽ có chương trình văn nghệ do 
TBDF thực hiện. 
 
Văn nghệ và tiệc giô ̃hoàn toàn miêñ phı ́cho 
người có thẻ Thăm Viêńg TBDF. 
 
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạ c Văn phòng 
TBDF số điện thoại (714) 537 8159; (714) 362 
6608. Hoặ c email: info@truongbuudiep.org  
Trân trọng K ính mời! 
 

 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa (phải) và con gái là cô 
Nguyễn Thị Bích Chi. Hình: TBDF. 

Andrew Nguyễn Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa – Santa Ana, California: 
“Cha Diệp Đưa Tôi Từ Cõi Chết Trở Về” 
Cách đây hai tuần tôi bị hôn mê hơn 10 ngày. Bác sỹ cho đặt 
ống thở, nhưng nói với các con tôi là tôi trong tình trạng 
‘thập tử nhất sinh’. Vì sợ tôi không qua khỏi, các con tôi lo 
liệu hậu sự hết, chỉ cần bác sỹ rút ống ra là đưa tôi đi thiêu. 
 
Trong cơn hôn mê, tôi gặp một bầy quỷ dữ, giằng tay, cấu véo, 
muốn ăn thịt tôi. Chợt lúc đó, Cha Trương Bửu Diệp xuất hiện, trên 
vai quàng khăn màu tím. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ khi đó, Cha 
Diệp đuổi quỷ dữ: “Đi ra.” Rồi Cha quay sang nói với tôi, giọng của 
người miền Nam: “Cha là Trương Bửu Diệp, Cha đến thăm con và sẽ 
xức dầu cho con nhé.” Cha xức dầu cho tôi thật. Trong cơn hôn mê, 
tôi gặp Cha như vậy 3 lần.Tôi nhớ rất rõ cặp mắt Cha rất đẹp, hiền 
hậu nhìn tôi. Lần thứ ba thì tôi bừng tỉnh dậy.    
      (Xem tiếp trang 2) 
 

Kỷ niệm 
70 Năm Ngày mất của 
Cha Trương Bửu Diệp 

(12 March 1946 – 12 March 2016) 
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“Cha Diệp Đưa Tôi Từ Cõi Chết Trở Về” (tiếp trang 1) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Thật ra tôi bị tiểu đường, dẫn đến suy tim, tim ứ nước. Lúc phải nhập viện, cơ thể tôi suy kiệt, gan hư, thận hư 
khiến tôi bị phù sưng, bụng chướng lên như trái bóng. Thời gian trước khi bị hôn mê, bệnh viện chuyển tôi qua hết 
khoa này đến khoa kia để họ nghiên cứu. Tôi chỉ biết cầu nguyện với Chúa, Đức Mẹ và nhờ Cha Diệp cầu bầu giúp. 
Các con tôi, cả đứa bên Mỹ lẫn ở Việt Nam đều cầu nguyện với Cha Diệp. 
 
Khi tỉnh lại, tôi nói chuyện bình thường với bác sỹ, với các con tôi như tôi chưa từng bị hôn mê. Các bác sỹ rất ngạc 
nhiên về điều này. Còn tôi thì tin tôi được ơn lành. Nhờ có Cha cứu, mà tôi chết đi sống lại. 
 
Tôi biết Cha Diệp lâu rồi khi còn ở Việt Nam. Khi qua Mỹ, con gái tôi là Nguyễn Thị Bích Chi nói ở đây cũng có Văn 
phòng Cha Diệp. Cháu đến cầu nguyện với Cha thường xuyên và cũng từng được ơn Cha. 
 
Cô Nguyễn Thị Bích Chi (con gái của bà Tuyết Hoa): 
 
Mấy ngày mẹ tôi nằm hôn mê trong bệnh viện, tôi đến Văn phòng Cha Diệp ở đây nhiều lần để nhờ Cha cầu bầu 
cho mẹ tôi. Tôi cũng xin nước đem về cho mẹ tôi uống. Tôi có niềm tin mãnh liệt về sự linh thiêng của Cha Diệp từ 
khi tôi được ơn Cha. Số là trước đây khi còn ở Florida tôi thi quốc tịch 2 lần mà không đậu. Khi chuyển sang 
California sinh sống, tôi đi thi lại. Lần này tôi khấn với Cha: “Cha ơi, Cha cho con gặp người phỏng vấn con dễ tính 
nhe Cha.” Quả thật như vậy, hôm vô phòng thi, tôi cầm hình của Cha. Người phỏng vấn không hỏi gì nhiều và cho 
tôi đậu dễ dàng. 
 
Từ khi biết Cha, cầu xin gì tôi cũng được Cha ban ơn cho. Tôi khuyên mọi người hãy tin tưởng nơi Cha. Cần thì cứ 
chạy đến nhờ Cha cầu giúp, Cha sẽ không từ một ai đâu. 

Andrew Nguyễn (ghi theo lời kể) 
 

 

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa và con gái Nguyễn Thị Bích Chi. Hình chụp tại Văn phòng TBDF sau buổi 
chia sẻ ơn lành vào tháng 2-2016. 
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 Lá Thư Chia Sẻ Ơn Lành Từ Anh Quốc 
 

 
Giữa tháng 2-2016, Văn phòng TBDF nhận được một lá thư dài 4 trang giấy viết tay của bà Đinh Thị 
Mương, gửi đến từ London, Anh Quốc. Trong thư, bà Mương kể về ơn lành của con gái bà nhận được, 
mà bà biết rằng đó là nhờ lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp. 
 
Sau khi con gái bà, cô Lê Thanh Hường, có bằng đại học, cô chỉ đi làm một thời gian ngắn, rồi xin mẹ cho được 
tiếp tục học thêm 1 năm để lấy bằng master về luật. Trong một năm đó, bà Mương biết về Cha Trương Bửu Diệp 
nên đã liên lỉ cầu nguyện với Cha tăng thêm động lực cho con bà trong việc học. 
 
Ngày 8 tháng 12 năm 2015, con gái bà lấy được bằng master. “Ngày cháu nhận bằng, tôi ngồi ở dưới nghe đọc 
tên cháu mà rơi lệ.” bà Mương viết. Theo bà, kết quả ấy không phải chỉ vì sự siêng năng của con gái, mà còn do 
Cha Diệp ban ơn lành. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jessica Phùng 

 

Sau tốt nghiệp, con gái bà đi xin việc làm, 
một nơi có 2,000 đơn, nhưng chỉ tuyển 60 
người. Hường rất lo lắng, nên bà trấn an 
con: “Con đừng quá lo sợ, con sẽ là một 
trong 60 người đó.” Vừa nói, bà vừa cầu 
nguyện riêng với Cha Diệp để nhờ Cha 
chuyển cầu lời khấn của bà lên Chúa. Hai 
tuần sau, Hường nhận được kết quả như bà 
mong đợi. “Khi biết kết quả, con tôi hét lên. 
Còn tôi thì khóc vì sung sướng, liền lên 
phòng khách nơi có bàn thờ để tạ ơn Cha.” 
Hường sẽ chính thức đi làm từ tháng 4-2016. 
 
Trong khi chờ đợi, cô lại xin việc ở một chỗ 
khác. Bà Mương lại cầu nguyện cho con bà. 
Lần này, ngay sau khi phỏng vấn, con gái bà 
được nhận liền. 
 

Bà Mương có người chị chồng, 81 tuổi, mắc bệnh nặng, bác sỹ cho biết chỉ có thể sống thêm được 3 ngày. Bà 
Mương cầu nguyện với Cha Diệp, để chị chồng có thể sống lâu hơn với gia đình. Và Cha đã nhậm lời. Người chị 
chồng của bà vừa được Chúa rước đi vào đầu tháng 12-2015. “Chị tôi ra đi rất nhẹ nhàng ở tuổi 82, chị nói bằng 
lòng và không buồn phiền gì cả.” bà Mương viết. 
 
Trong thư, bà Mương có ý muốn lời cảm tạ Cha của bà được đăng lên báo Ơn Lành. Cuối thư, bà không quên 
nhờ mọi người cầu nguyện cho các linh hồn có hình đặt ở Nhà thăm viếng Cha Diệp, trong đó có hình của mẹ 
bà, và gửi thêm lời khấn nguyện cho người cháu: “Lạy Cha Thánh, cháu của con mắc bệnh tự kỷ, con đã khuyên 
mẹ cháu hãy cầu nguyện, và em con đã bắt đầu nghe lời con. Xin Cha cứu chữa cháu con là K. và tất cả những 
người đang đau yếu, khổ cực. Chúng con xin muôn vàn cảm tạ Cha. Cuối thư, xin chân thành chúc các anh chị ở 
TBDF luôn có sức khỏe tốt, được nhiều Hồng Ân Chúa và Mẹ Maria ban cho.” 
 
Không phải ai cũng có điều kiện để đến thăm Cha Diệp tại Nhà thăm viếng Cha Diệp trên đường Euclid, thành 
phố Garden Grove, California. Hy vọng những ai nhận được ơn Cha và chưa có dịp ghé thăm Cha, hãy gửi đến 
cho chúng tôi câu chuyện ơn lành của mình, như bà Mương đã làm, để ngày càng có nhiều người biết đến Cha, 
cầu nguyện và được ơn Cha. Đó là cách tạ ơn Cha hay nhất. 
 

Lá thư được bà Mương viết tay nắn nót và gửi đến Văn phòng 
Trương Bửu Diệp Foundation qua Bưu điện. Hình chụp lại. 
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K.M. DO – BROKEN ARROW, OK. 
Kính lạy Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Xin Cha 
bầu cử trước tòa Chúa cho con, gia đình anh chị 
con được khỏe mạnh, có công ăn việc làm ổn 
định, gia đình an vui và chúng con bán được nhà 
ở Việt Nam. Rất mong có ngày con được đến 
kính viếng tạ ơn Cha. 
 
K.C. TRINH – GERMANY. 
Xin cho gia đình con được bình an. Con trai con 
là M.T được nhiều sức khỏe,học hành chăm 
ngoan. Xin cho con thêm một đứa con nữa để 
hóa giải khúc mắc gia đình. Con xin cảm ơn. 
 
J. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Con xin Cha ban phép lành cho mẹ con là N.T.N. 
Thận của mẹ con làm việc rất yếu, khiến chân 
tay sưng hết. Mong Cha ban phép lành cho mẹ 
con sớm bình phục. 
 
M. PHUONG – NAPLES, FL. 
Kính dâng Cha, hai chúng con là M.P và M.L xin 
khấn nguyện cùng Cha. Người là Đấng Linh 
Thiêng xin ban ơn lành cho con, và gia đình vượt 
qua mọi khó khăn. Tiệm nails của con còn 2 tuần 
nữa là khai trương. Xin Cha ban ơn lành cho hai 
con. 
 
C. PHAM & K. NG. – DIAMOND BAR, CA. 
Thưa Cha, con xin Cha cầu bầu cùng Chúa, Mẹ 
Maria, và Thánh cả Giuse cho con hết bệnh, xin 
cho chồng con, con, các cháu được bình an, 
mạnh khỏe, công ăn việc làm tốt. Con xin tạ ơn 
Cha. 
 
Q. NGUYEN – EVANSVILLE, IN. 
Xin Cha cho chúng con được bình an và khỏe 
mạnh, sống biết thương yêu nhau. Xin Cha cầu 
nguyện cho con cháu chúng con được khỏe 
mạnh, mau lớn, chăm chỉ học hành nên người. 
Xin Cha cầu nguyện cho chúng con được khỏi 
bệnh nhức đầu, chóng mặt. 
 
M.H. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Thưa Cha, con mới đi khám bệnh về. Bác sỹ nói 
con bị ung thư cổ. Xin Cha cho gặp được bác sỹ 
giỏi để chữa cho con lành bệnh.  
 

 
 
L. TRAN – SAN FRANCISCO, CA. 
Xin Cha cho con gái con là T.T.B được nhận vô 
làm việc; cho con trai con là Giuse T.H được 
nhận vô trường Y như cháu mong muốn; xin ban 
cho con ơn sức khỏe, và che chở trong công việc 
làm ăn trong năm mới. Gia đình con cám ơn Cha. 
 
T. NGUYEN – N. ATTLEBOROUGH, MA. 
Xin Cha cho em của con ở Việt Nam có con. Em 
đã lập gia đình 6 năm mà chưa có con. Xin Hội 
cầu nguyện cho con được mọi sự giải quyết xong 
trong ngày ra tòa sắp tới. Con xin chân thành 
cảm tạ Cha. 
 
L. NGUYEN – PITTSBURGH, PA. 
Gia đình chúng con kính chào Cha, cho chúng 
con 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, cho 
con gái con khỏi bệnh cong xương bẩm sinh.  
 
T. HO – LILBURN, GA. 
Xin Cha cho gia đình con được bình an, mạnh 
khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, và làm ăn được thành 
công. Xin cho chồng con biết giữ ngày Chủ nhật. 
Chúng con tạ ơn Cha. 
 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Lạy Cha, con xin cầu thay cho em con là T.T.Q. 
hiện ở Việt Nam, bị bệnh viêm đường tiết niệu, 
uống thuốc đã nhiều ngày mà không khỏi. Con 
xin Cha cầu bầu cùng Đức Chúa Trời, Đức Mẹ, 
giúp cho em con gặp thầy gặp thuốc, mau chóng 
lành bệnh. Con xin đa tạ Cha. 
 
T. McCARTHY – SOUTH RIDING, VA. 
Xin Cha cho con hết đau cổ, gáy, vai và hết bệnh 
mất ngủ. Con xin tạ ơn Cha. 
 
T.N. NGUYEN – UNION, KY. 
Gia đình chúng con xin Cha ban phước được bình 
yên, các cháu được khôn ngoan, học hành tấn 
tới, khai sáng cho cháu nội khôn ngoan hơn. 
 
T. TA – FORT SMITH, AR. 
Con xin cho em dâu con được ơn chữa lành bệnh 
ung thư, và cho em ấy được sự bình an trong 
tâm hồn. Con cảm tạ Cha. 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 

XIN KHẤN 

 

XIN KHẤN 

 



5 
 

Page 5 of 12 
 

                                                                 

         

 

XIN KHẤN 
 
M. T.TRAN – GRAND PRAIRIE, TX. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria cho gia 
đình con được bằng an, mạnh khỏe, cho con 
khỏi bệnh thận, bướu cổ, thần kinh tọa, và mất 
ngủ. Con xin tạ ơn Cha. 
 
N. PHAM – OKLAHOMA, OK. 
Thưa Cha, con bị tê tay, chồng con là L.N. bị 
bệnh gan. Xin Cha ban cho chúng con ơn chữa 
lành bệnh. Con xin Cha cho ba mẹ con được 
mạnh khỏe, các con của con ngoan ngoãn, biết 
yêu thương nhau. Xin Cha nhận lời cầu xin của 
con. 
 
S.L. TRAN – HAYWARD, CA. 
Con bị ho từ hai tháng qua. Nay trong phổi có 
nước. Bác sỹ đã lấy nước ra rồi, nhưng con vẫn 
chưa lành bệnh. Kính xin Cha cầu bầu cùng 
Chúa, Đức Mẹ cho con đừng mắc bệnh nan y. 
Con xin phó thác trong tay Chúa.  
 
H. NGUYEN & N. LE – ORANGE, CA. 
Xin Cha cầu nguyện cho vợ chồng con đi thi 
quốc tịch Mỹ đạt kết quả tốt; xin cho chúng con 
được duyệt hồ sơ xin housing như ý nguyện. 
Chúng con cảm tạ Cha. 
 
N.T.B.THOAI – VIỆT NAM 
Thưa Cha, chúng con đang trong cảnh túng 
thiếu, nợ nần, gia đình lại có người đau yếu, 
bệnh tật. Nay con xin Cha ban cho chúng con sự 
may mắn, bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc để đi 
làm trả nợ cho người ta. Con hết lòng tạ ơn Cha. 
 
T. DOAN – SAN DIEGO, CA. 
Xin Cha cầu bầu giúp cho con của con là M. 
Holly được vô trường Đại học Y khoa để cháu 
hoàn tất việc học hành. Con xin cám ơn Cha và 
mọi người đã cùng hiệp thông cầu nguyện. 
 
G. NGUYEN – MANDEVILLE, LA. 
Con bị ho 2 năm nay. Bác sỷ chữa trị và cho 
uống thuốc nhiều mà bệnh tình con vẫn không 
khỏi. Con xin Cha ban cho con ơn chữa lành. 
Con còn đứa con trai có vợ, hai con, hiện ở Việt 
Nam, xin cho gia đình chúng con sớm được 
đoàn tụ. Con cảm ơn Cha. 
 

XIN KHẤN 
 
L. PHAM – LANSING, MI. 
Cầu xin Cha ban cho gia đình chúng con được mọi 
sự yên lành, biết yêu thương nhau, chồng con bớt 
nóng nảy. Xin Cha chữa lành đôi chân đau nhức 
của con, và chữa cho tâm hồn con được bình an. 
Xin cho con của con được giải quyết êm xuôi, để 
tòa không làm khó cháu nữa. 
 
H. NGUYEN – ROBINS, GA. 
Lạy Cha, con khẩn cầu xin Cha gửi lời khấn cầu 
cùng Chúa cho ba con là ông H.N hiện đang nằm 
bệnh viện sau vết mổ cắt ruột bị ung thư. Xin Cha 
ban ơn chữa lành cho ba con để sau các đợt điều 
trị sắp tới ba con sớm bình phục. Con xin tạ ơn 
Chúa, cảm tạ Cha. 
 
N. NGUYEN & B. NGUYEN – LIVE OAK, TX. 
Kính thưa Cha Diệp, con xin Cha cầu bầu cùng 
Chúa và Mẹ Maria ban cho con ơn chữa lành bệnh 
đau nhức, bệnh cao máu. Xin Cha cũng thương 
cho gia đình con được mạnh khỏe và mọi sự bình 
an. Con xin đội ơn Cha. 
 
J. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Thưa Cha, con xin Cha cho con gái con sớm có 
baby, và cửa hàng buôn bán của chúng con có 
đông khách. Con sắp có chuyến đi xa, xin ban cho 
con mọi sự bình an.  
 
C.T. NGUYEN – KILLEEN, TX. 
Cha ơi, xin giúp cho con mọi chuyện được may 
mắn, giấy tờ business mới của con được suôn sẻ, 
hanh thông. Con xin phó thác Cha công việc làm 
ăn mới này của gia đình con. Con xin cảm tạ Cha. 
 
D. LE – FOUNTAIN VALLEY, CA. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp nhân từ, Ngài là bậc 
Thánh ở bên cạnh Đấng Tối Cao, xin Cha tha tội 
cho con và giúp con chữa lành bệnh ung thư thận. 
Con xin tạ ơn Ngài. 
 
E. BARKER – CEDAR PARK, TX. 
Cha ơi, con con gặp rắc rối với tòa án từ mấy 
tháng qua. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa để giải cứu 
cho con con. Chuyện của con con, đã khiến con 
buồn thê thảm, như đứt từng mạch máu tim. Xin 
Cha cứu con con, Cha ơi! 
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CẢM TẠ 
 
H. LE & H. – SAN BERNARDINO, CA. 
Thưa Cha, sau khi cầu xin với Cha, bệnh tật của 
chúng con đã giảm thấy rõ: bệnh mất ngủ của con 
giảm 50%, bệnh đau nhức, bệnh cao máu của vợ 
chồng con giảm 80%, bệnh đường ruột của con 
giảm 80%, bệnh amidan của con gái con giảm 
50%. Chúng con cảm tạ ơn Cha, xin Cha tiếp tục 
cầu bầu để chúng con khỏi dứt được bệnh. 
 
C. NGUYEN – ANDREWS, TX. 
Con xin cảm tạ những ơn lành Cha đã ban cho gia 
đình chúng con. Chúng con luôn ghi nhớ mãi ơn 
này. 
 
T.T. TRAN – ANAHEIM, CA. 
Gia đình con xin cảm tạ đã thương cầu bầu cùng 
Chúa và Đức Mẹ ban cho chúng con 3 ơn lành 
trong hai năm vừa qua. Chúng con vô vàn cảm tạ 
Chúa, mẹ Maria, Cha Trương Bửu Diệp. Con cũng 
xin cám ơn các Thiện nguyện viên TBDF giúp 
chúng con làm nhân chứng ơn lành để vinh danh 
Chúa và hài lòng Cha. 
 
N. TRUONG – Q.D. BUI – BLUFFTON, SC. 
Thưa Cha, con gái con là B.T.N. đã sang cùng gia 
đình con vào ngày 12 tháng 12 năm 2015. Hồ sơ 
con gái con đối với mọi người thì không thể, nhưng 
nhờ lời cầu bầu của Cha mà nay chúng con được 
vui mừng đoàn tụ. Điều này tăng thêm niềm tin 
của chúng con vào Chúa hơn. Chúng con xin tạ ơn 
Cha. 
 
L. CAO – SANTA ANA, CA. 
Tháng 2 vừa qua con được giải phẫu cả 2 mắt. Con 
đã cầu xin Cha và nay hai mắt con đã được chữa 
lành. Con bị đau chân trái và đau tê ở chân phải. 
Con cầu nguyện với Cha và xin ơn Chúa để chữa 
lành cho con. Nay con đã đỡ nhiều. Vô vàn cảm tạ 
ơn Cha. 
 
L. TRAN – SAN FRANCISCO, CA. 
Đầu năm mới, gia đình con cám ơn Cha vì suốt 
năm qua Cha đã ban cho gia đình, con cái con 
nhiều ơn lành đặc biệt. Nhất là việc Cha đã ban cho 
con ơn chữa lành, nên bệnh đau mắt, và bệnh tim 
của con được chữa khỏi. Cha cũng đã chúc lành 
cho việc học, việc làm của con cái con. Xin tạ ơn 
Cha. 
 

      
             

            
   

 

CẢM TẠ 
 
A.LE – STERLING HEIGHTS, MI. 
Con xin cảm tạ Cha đã cho cháu con là P.T.T.L 
qua được đất Mỹ. Xin quỳ dưới chân Cha, tạ ơn 
Cha. 
 
L. TRAN – WEST VALLEY, UT. 
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. 
 
T. DANG – GARDEN GROVE, CA. 
Xin cảm tạ ơn Cha đã ban phước lành cho con 
thoát khỏi bệnh tật, vượt qua mọi khó khăn trong 
cuộc sống tưởng chừng như không còn lối thoát. 
Ngài đúng là Đấng Thánh Linh đã ban nhiều phép 
nhiệm màu trong đời con. Con xin cảm tạ ơn Cha 
vô ngần. 
 
K. TRAN – GRAND PRAIRIE, TX. 
Cha ơi, mẹ con là D.T.H. mắc bệnh mất ngủ nay 
đã ngủ được rồi; chị D.T.H bệnh rất nặng nay đã 
bớt; chi D.T.X đã nói chuyện lại được. Vậy là 
những lời cầu nguyện của con đã được Cha nhận 
lời. Con xin tạ ơn Cha. 
 
L. NGUYEN – GARDEN GROVE, CA. 
Con xin cảm tạ Cha đã cho con được housing như 
ý, cho con tìm được món hàng bị mất. Cha đã ban 
cho con được ơn rất đặc biệt. Con có cảm nhận 
rằng mình đã được tái sinh nhờ Cha cầu bầu lên 
Thiên Chúa. Con hết lòng cảm tạ ơn Cha. 
 
D. TRAN – CLARKSBURG, MD. 
Con xin tạ ơn Cha đã cho con điều như ý như lời 
cầu nguyện của con, Cha luôn phù hộ và che chở 
cho con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống 
hàng ngày của con. 
 
T. DOAN – SAN DIEGO, CA. 
Thưa Cha, tuần trước con bị bệnh, đã gọi phone 
để quý vị khấn cùng Chúa qua lời cầu bầu của 
Cha. Và Chúa đã nhậm lời và ban cho con được 
ơn chữa lành, được khỏi bệnh, và bình an. Con xin 
tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha Diệp. Xin Chúa ban nhiều 
hồng ân cho quý Cha, và Hội TBDF. 
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Cảm Tưởng Khách Đến Thăm Cha 

 

 

 

 

Cô Angelina Leo - New Port Beach, California: 
 
“Mỗi lần tôi tới tôi đều nhận được sự chào đón, và 
được giúp đỡ. Đây là lần thứ hai tôi tới Nhà thăm 
viếng Cha Diệp, thật là dễ chịu khi đến đây và cầu 
nguyện với Cha Diệp. Vì vậy nếu bạn muốn cầu 
nguyện về việc gì đó, tôi khuyên bạn nên tới đây cầu 
nguyện với Cha Diệp và sẽ được Cha giúp đỡ.” 
 

 
Anh Kha Nguyễn - Utah: 
 
“Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Cha Diệp. Văn 
phòng Cha rất trang nghiêm, là nơi rất cần thiết để 
mọi người đến cầu xin. Nắm bàn tay Cha, tôi thấy 
rất ấm áp. Lần này tôi xin Cha cho tôi học thật giỏi, 
và xin cho ba mẹ có sức khỏe. Chắc chắn những lần 
sau nếu có dịp qua California, tôi sẽ đến thăm Cha.” 
 

 
Bà Liliberth FA Jota - San Diego, California: 
 
“Tôi đến từ năm ngoái với cô bạn thân là người Việt 
Nam. Khi đến đây tôi đã cầu nguyện với Cha Diệp để 
tìm được một căn nhà. Nay chúng tôi đã có nhà. Hôm 
nay bạn tôi lại đưa tôi trở lại để tạ ơn Cha và Cha đã 
đáp lại lời cầu xin của tôi. Và lần này tôi tiếp tục cầu 
xin ban Cha cho tôi ơn lành khác. Có dịp, tôi sẽ quay 
lại.” 
 

 
Ông bà Vũ Đình Chiến - Quebec, Canada: 
 
“Chúng tôi nghe nói về Cha Diệp và Nhà thăm viếng 
Cha Diệp ở Mỹ từ lâu, bữa nay mới có dịp đến thăm 
Cha. Lần đầu tiên tôi nghe về Cha là từ năm 2003 khi ở 
Việt Nam qua người bạn. Họ đã xuống miền Tây để 
thăm mộ Cha. Càng ngày tôi càng thấy sự linh thiêng 
của Cha, Cha đã can thiệp cho rất nhiều người và 
chuyển cầu lên Thiên Chúa cứu giúp họ, đặc biệt là 
những người không có đạo. Khoảng một năm nay 
chúng tôi thường cầu nguyện đặc biệt với Cha. Chúng 
tôi hy vọng sẽ có nhiều dịp để quay trở lại thăm Cha.” 
 

 

Johnny Trần 
    (thực hiện) 
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Chia sẻ: 30 Câu Nói Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh 
Giúp Bạn Sống Hạnh Phúc Hơn (tiếp theo) 
 

29. Mỗi hơi thở, mỗi bước đi của chúng ta có 
thể lấp đầy bởi bình an, hạnh phúc và sự thanh 
thản. 
30. Tĩnh lặng là điều cốt lõi. Chúng ta cần tĩnh 
lặng như chúng ta cần không khí, như cái cây 
cần ánh sáng. Nếu tâm trí chúng ta lúc nào 
cũng đầy những từ ngữ và suy nghĩ, thì lấy đâu 
ra không gian cho chính chúng ta. 

 
Thư Vĩ (Depplus.vn/MASK) 
 
(Xem từ Bản tin Ơn Lành số 28) 

 

16. Nhiều người cho rằng sự náo nhiệt là hạnh phúc. Nhưng khi quá náo nhiệt, sẽ không có bình yên. Hạnh 
phúc thật sự dựa trên sự bình yên. 
17. Hành động của tôi nói lên tôi là ai. 
18. Niềm hi vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hi vọng rằng ngày 
mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay. 
 19. Nếu bạn yêu ai đó 
nhưng hiếm khi dành 
thời gian cho họ thì đó 
không phải tình yêu 
thật sự. 
20. Tình yêu của bạn 
phải khiến cho người 
yêu cảm thấy tự do. 
21. Thời khắc hiện tại 
tràn ngập niềm vui và 
hạnh phúc. Chỉ cần bạn 
để tâm, bạn sẽ nhìn 
thấy chúng. 
22. Tôi tự hứa với lòng 
mình rằng tôi sẽ vui 
sống từng phút giây 
mà đời ban cho tôi. 
 

 

Tĩnh lặng là điều cốt lõi. Hình minh họa. 
Nguồn: youtube.com 

Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguồn hình: bbc.com 

23. Tất cả suy nghĩ, lời nói, hành động của bạn đều mang dấu ấn của riêng bạn. 
24. Con người đau khổ là vì các thành kiến. Khi nhìn mọi thứ cởi mở hơn, chúng ta sẽ tự do và chẳng còn 
khổ đau nữa. 
25. Nếu chúng ta bình an, chúng ta hạnh phúc, chúng ta có thể cười. Và mọi người trong gia đình, trong 
xã hội có thể hưởng niềm vui từ chính sự bình an của ta. 
26. Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một 
lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. 
27. Tôi đã tới. Tôi đang ở nơi cần ở. Điểm đến của tôi nằm trên mỗi bước đi. 
28. Chúng ta cần học cách nghỉ ngơi và thư giãn. Nó giúp ta phòng chống bệnh tật và giảm ngừa căng 
thẳng. Nó giúp ta có tâm trí sáng suốt để tập trung giải quyết các vấn đề. 
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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 tạ i Nhà Thăm Viêńg Cha Trương Bửu 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 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 gọ i 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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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 2015 

                Chữ ký (Signature) 
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