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Do TBDF thực hiêṇ và phát hành vào ngày 1 và 15 mỗi tháng  
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 BẢN TIN Số 30 
 

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. 

Giỗ Cha 
 

 

Số Đặc biệt Kỷ niệm 
70 Năm Ngày Mất Của Cha Trương Bửu Diệp 

Vị Mục Tử Tốt Lành, Hiến Mạng Sống Vì Đàn Chiên 
Trong hai ngày 12 và 13 tháng Ba năm 2016, Trương Bưu Diệp Foundation 
(TBDF) đã tổ chức thành công chương trình kỷ niệm 70 năm ngày giỗ Cha 
Phanxicô Trương Bửu Diệp, gồm chương trình văn nghệ do Trung tâm Thúy 
Nga thực hiện tại Saigon Performing Arts Center, và tiệc giỗ Cha tại Văn 
phòng TBDF trên đường Euclid, thành phố Garden Grove, CA. 
 
Cùng với sự tổ chức công phu và đầy nghệ thuậ t, sự có mặ t của hơn một ngàn khách 
tham dự đa ̃góp phần không nhỏ  vào thành công củ a chương trıǹh văn nghệ kỷ  niệm 
70 năm ngày giô ̃Cha vào thứ Bả y 12 tháng 3 vừa qua. Với trang phục chı̉ nh tề, lị ch sự 
và tinh thần thưở ng ngoạ n lị ch lam̃, khách tham dự đa ̃biêń việc ‘đi xem văn nghệ’ trở  
thành mộ t ‘buổ i tưở ng nhớ’ đêń công đức Cha Diệp thậ t long trọng, đầy ấn tượ ng và 
đáng ghi nhớ. 
 
 
 

 

  

 

 

Linh mục Đinh Ngọc Quế và đại diện ban điều hành TBDF, Ban Tế lễ chụp hình 
trước sa bàn ‘Làng Cha Diệp’. Hình: Phúc Nguyễn - TBDF 

Hội trưởng TBDF, bà Holly Hương Phạm đón tiếp 
Lm Đinh Ngọc Quế và ông Trí Tạ, Thị trưởng TP 
Westminster (bìa phải) đến dự chương trình văn 
nghệ giỗ Cha Diệp. Hình: Trương Khoa – TBDF. 

Cũng trong đúng ngày giỗ của 
Cha, Ban Điều Hành TBDF đã 
công bố chính thức khởi động dự 
án ‘Làng Cha Diệp” tại Desert 
Hot Spring, thuộc quận 
Riverside, California, Hiện nay sa 
bàn “làng Cha Diệp” đang được 
đặt tại văn phòng TBDF. 
 
(Xem tiếp trang 2)                                                                     
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Như BĐH đa ̃thông báo từ đầu, hiện nay tất cả  các check deposit đều đa ̃được đóng dấu void và hoàn lạ i cho khách 
tham dự qua đường bưu điện (Hình). Ban Tổ  Chức chân thành cám ơn toàn thể  quy ́quan khách và mong nhậ n đượ c sự 
đóng góp y ́kiêń quy ́báu củ a quy ́vị  để những chương trıǹh sau được tổ chức chu đáo hơn. Phiêú đóng góp y ́kiêń đượ c 
gửi kèm trong thư gửi trả check. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suốt ngày Chủ nhật, 13 tháng Ba, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối đã có hàng ngàn lượt người đến dự tiệc giỗ Cha Diệp tại 
Văn phòng TBDF.  
 
 
 

 

 

 

 
Vào đúng 7 giờ tối, TBDF đã tổ chức kỷ niệm ngày giỗ Cha ngay tại Văn phòng TBDF bằng màn mở đầu là văn tế giỗ 
Cha do Ban văn khấn TBDF thực hiện. Sau đó, các thiện nguyện viên TBDF đã hát những bài hát về Cha Diệp. Kết thúc 
đêm nhớ về Cha Diệp là bản trường ca Trương Bửu Diệp của hai tác giả Vũ Đình Ân và Hàn Thư Sinh (Ts. Trần An Bài). 
Tiết mục này được chuẩn bị gần 1 năm qua, do ca đoàn mang tên Cha Trương Bửu Diệp, bao gồm các ca viên thuộc 
các ca đoàn trong vùng Orange county, chỉ huy hợ p xướng là ca trưởng Trần Quốc Vinh, nhà thờ Thánh Linh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày giỗ Cha năm nay được TBDF tổ chức rất thành công. Đây chính là ơn lành đặc biệt Cha Diệp đã ban cho Ban tổ 
chức, cũng như cho tất cả mọi người chúng ta. Cầu xin Chúa, qua lời cầu bầu của Cha Diệp, chúc lành cho Ban điều 
hành TBDF, các Thiện nguyện viên, và những người yêu mến Cha Diệp đến cầu nguyện với Cha tại Văn phòng TBDF, 
nơi được nhiều người nhìn nhận là một địa điểm cầu nguyện rất linh thiêng, như chính Cha Diệp đang hiện diện nơi này.                                                                       
 

  
 

 
 

 

 

Hình bên: Ca đoàn đang biểu diễn Trường ca Trương Bửu Diệp. 
Hình trên: Ca đoàn và Ban tế lễ chụp hình kỷ niệm. 
Hình: Phúc Nguyễn – TBDF.  
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 CẢM TƯỞNG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ông bà Mary Le và Joseph Le – California: 
“TBDF đã đem Cha đến cho mọi người” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chúng tôi có lên Youtube xem chương trình lễ giỗ Cha do TBDF thực hiện năm ngoái, và so sánh với năm nay thì 
thấy như ‘một trời, một vực’, giống như Cha đã làm phép lạ cho TBDF, Cha hướng dẫn TBDF làm những công việc 
hữu ích như vậy, và cũng có nghĩa là TBDF đang đem Cha đến cho mọi người. 
 

 

Chị Kim Cúc Kimberly – Virginia: 
“Rất tuyệt vời và quá xúc động” 
 
Chương trình văn nghệ không đơn thuần mang tính giải trí mà mỗi tiếng 
hát, lời ca hát về Cha Diệp đều rất có hồn. Chương trình không quá dài, 
không quá ngắn, và rất đặc biệt là không giống bất cứ chương trình nào 
khác của Trung tâm Thúy Nga. Xúc động nhất là hoạt cảnh về Cha Diệp. 
Sau khi xem hoạt cảnh này, người chưa biết về Cha Diệp sẽ hiểu về Cha, 
người biết rồi càng hiểu rõ hơn. 

 

Ông Christian Võ - France: 
“Không còn chữ nào khác: Quá hoàn hảo!” 
 
Lý do chính để tôi bay từ Pháp sang Mỹ dự lễ giỗ Cha Diệp do Trương Bửu 
Diệp Foundation tổ chức là vì tôi quá kính trọng Cha. Năm ngoái, sau khi dự 
lễ giỗ 69 năm của Cha Diệp cũng tại TBDF, tôi có làm một chuyến về Việt 
Nam, xuống Tắc Sậy để thăm mộ Cha. Tôi đọc tiểu sử của Cha, và điều gây 
ấn tượng nhất là người ta đã khuyên Cha trốn đi, nhưng Cha không đi, mà 
chịu ở lại để chết thay cho đàn chiên. Biết vậy, nhưng khi xem hoạt cảnh về 
Cha Diệp do Trung tâm Thúy Nga dàn dựng và biểu diễn đêm ngày 12 
tháng Ba, tôi vẫn hết sức xúc động. Tôi đã khóc rất nhiều vì thương Cha, 
người đã hy sinh cho những con chiên. Tôi sẽ còn ở lại Mỹ để làm thiện 
nguyện cho TBDF trong vòng một tuần lễ. Tôi hứa sẽ là một trong những 
thiện nguyện của TBDF tại ‘Làng Cha Diệp’ trong tương lai. 
 

Chương trình văn nghệ vừa vặn về thời gian, tuyệt vời về nghệ 
thuật, hoàn hảo về kỹ thuật âm thanh ánh sáng, đặc biệt hoạt 
cảnh về Cha Diệp có thể ví như một bài giảng sống, có ý nghĩa 
hơn cả trăm ngàn bài giảng ngoài đời. Công việc tổ chức cũng thật 
chu đáo. Chúng tôi biết anh Huỳnh Thi ở Trung tâm Thúy Nga vì 
anh hay xuất hiện trên truyền hình với vai trò Ban giám khảo các 
cuộc thi hát, nhưng không nghĩ là anh quá khiêm nhường, dễ 
thương, khi lấy cây lau sàn sân khấu lúc đẩy bàn thờ của Cha vào. 
Tương tự, các Thiện nguyện viên của TBDF làm việc rất hăng say. 
Đặc biệt các cháu trong ban soát vé và hướng dẫn khách rất lịch 
sự, dễ thương, nhiệt tình. 
 

 

Bà Shanda Sawyer của Trung tâm Thúy Nga thật quá tài giỏi trong vai trò đạo diễn hoạt cảnh về một vị linh mục 
Việt Nam, từ lúc ấu thơ cho đến khi tử đạo. Khi xem đến đoạn Cha Diệp bị chém chết, tôi rất xúc động, những 
người ngồi xung quanh tôi ai cũng khóc. Tiệc giỗ Cha và chương trình văn nghệ đêm 13 tháng Ba cũng quá tuyệt 
vời. Đông hơn, vui hơn, cảm động hơn và phục vụ…mệt hơn năm ngoái (cười).Trường ca Trương Bửu Diệp do ca 
đoàn hát quá hay, tôi thưởng thức mà có cảm giác như các Thiên thần bay quanh Nhà cầu nguyện của Cha. 
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H.T. PHAM – WILLISTON, ND. 
Lạy Cha, con đang chờ kết quả xét nghiệm. Xin 
Cha thương ban cho con được mạnh khỏe, đừng 
mắc bệnh nan y. Con của con còn nhỏ quá Cha 
ơi. Xin Cha cầu nguyện giúp cho con. 
 
H.H. NGUYEN – NYACK, NY. 
Con kính chào Cha, xin Cha cầu cho mẹ con ở 
Việt Nam được khỏi bệnh. Mẹ con mắc nhiều 
bệnh lắm Cha ơi. Con cũng xin Cha cầu cho cậu 
con là K., mắc bệnh gan, lớn tuổi, chuyển sang 
tiểu bang N.J sống được mấy năm nay. Cậu đi 
làm, nhưng chỗ làm mở máy lạnh, nếu làm như 
vậy cậu con sẽ bị bệnh. Xin Cha cầu cho cậu con 
kiếm được việc làm tốt hơn Cha nhé! Con cám ơn 
Cha. 
 
T.V. PHAM – PHILADELPHIA, PA. 
Con kính xin Cha ban giúp cho đứa con dâu của 
con nhận biết Chúa mà xin được rửa tội, xin Cha 
cho đứa con rể của con giữ đạo như lời nó tuyên 
hứa trong ngày chịu phép rửa tội. Con xin Cha 
ban ơn bình an cho gia đình con. 
 
H. LE – SILVER SPRING, MD. 
Con xin Cha cho con có ngày thi quốc tịch và thi 
đậu. Con cũng đang xin food stamp để nuôi hai 
đứa con. Xin Cha thay đổi tính tình của chồng 
con để biết anh ấy thương yêu vợ con. Xin Cha 
cho chúng con giải quyết được suôn sẻ chuyện 
nhà cửa. 
 
D. NGUYEN – CROYDON, PA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Mẹ Maria và Thánh Cả 
Giuse cho con hết bệnh căng thẳng lo âu, hết 
bệnh mất ngủ, và xin cho gia đình con được bình 
an, khỏe mạnh. Con xin cám ơn Cha. 
 
J. TU – DALLAS, TX. 
Xin Cha soi sáng cho con của con được xuôi 
thuận trong kỳ thi vấn đáp này, cho ba má con 
được mạnh khỏe. Xin Cha thương nhận lời con 
xin. 
 
D. HA – ALBUQUERQUE, NM. 
Kính xin Cha che chở và ban bình an cho gia đình 
chúng con và cho con được như ý. 
 

 
 
D. PHAM – PORTLAND, OR. 
Thưa Cha, gia đình anh chị con là T-H và các 
cháu bị lừa gạt khi làm giấy tờ phỏng vấn. Xin 
Cha cứu giúp để gia đình anh chị con được đoàn 
tụ. Chồng con qua Mỹ được 7 tháng, gia đình 
anh D., chị L. qua Mỹ được 5 tháng mà chưa ai 
nhận được thẻ xanh. Xin Cha giúp gia đình chúng 
con để giấy tờ được suông sẻ. Con xin tạ ơn Cha. 
 
M. NGUYEN – ASHBURN, VA. 
Kính xin Cha chữa lành bệnh cho con trai và con 
dâu của con. Xin cám ơn Cha. 
 
D. LE – WEST VALLEY, UT. 
Cầu xin Cha giúp con lấy được bảo hiểm nhà trên 
đường Royalwood và bán được căn nhà nói trên. 
Con mắc phải căn bệnh mà lâu nay chữa không 
khỏi, xin Cha ban cho con ơn chữa lành. Con xin 
cảm tạ ơn Cha. 
 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Lạy Cha, con xin Cha tiếp tục cầu bầu cùng Thiên 
Chúa toàn năng và Đức Mẹ Maria giúp cho con 
bớt hồi hộp, đi bộ không mệt, và bình an trong 
tâm hồn lẫn thể xác. Con xin cám ơn Cha. 
 
M.T.LAN – NEW CITY, NY. 
Con kính xin Cha cầu giúp lên Đấng Tối Cao cho 
chồng con là V.C.Q đang mắc bệnh ung thư phổi 
sớm được chữa trị để mau chóng khỏi bệnh. Con 
xin cảm tạ Cha. 
 
HANG – MILFORD, MI. 
Lạy Cha xin gìn giữ bé Tim đi học mỗi ngày được 
bình yên mỗi ngày đến hết năm học. Xin Cha 
giúp chị T.L chủ tiệm nail và giải thoát cho chị 
hết nợ tín dụng. Xin Cha phù giúp gia đình chị 
được sức khỏe và tài chính ổn định trước khi sinh 
em bé. Xin Cha chữa cho con hết mỏi xương 
sống và hai đầu gối. Con tạ ơn Cha. 
 
L. VU – ARLINGTON, TX. 
Con xin Cha che chở, nâng đỡ cách riêng cho gia 
đình con, con con trai của con là N.C.T suông sẻ 
trong thủ tục nhận lại thẻ xanh, cho hồ sơ tốt 
đẹp và sớm nhận lại được thẻ. 
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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 
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XIN KHẤN 
 
J. NGUYEN – GUTTENBERG, NJ. 
Cha Diệp ơi, xin Ngài che chở cho gia đình con 
được bình an. Con xin Ngài phù hộ cho tiệm con 
buôn bán đắt khách. Xin Ngài cho con nhận 
được tin của anh E. và dẫn dắt con đến được 
nhà nguyện của Ngài ở California. Con xin tín 
thác nơi Cha. 
 
Y. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Thưa Cha, con mắc bệnh phổi và tim nên ho 
hoài. Còn má con thì bị lở ở bàn chân. Xin Cha 
chữa lành bệnh cho má con và cho con, Cha 
nhé! Con gái của Cha. 
 
T. NGUYEN – LINCOLN, NE. 
Con xin khấn nguyện Cha Trương Bửu Diệp cho 
con khi đi khám bác sĩ có bướu lành, và điều trị 
cho cổ con được tốt đẹp. Con xin khấn và phó 
thác lên Cha, qua lời cầu của Cha cho con được 
như ý. 
 
L. PHAM – CARROLLTON, TX. 
Cha ơi, vì quá mệt mỏi nên con quyết định bán 
tiệm nail. Xin Cha cho người mua tiệm của con 
được mọi sự may mắn về giấy tờ. Xin Cha giữ 
gìn, ban bình an cho người con dâu của con 
đang mang thai. Xin Cha chúc lành cho hai mẹ 
con cháu được mạnh khỏe tới ngày sinh nở. Xin 
cho gia đình con sống luôn hạnh phúc. Con cảm 
tạ Cha. 
 
L. HOANG – LINCOLN, NE. 
Xin Cha ban ơn lành cho mọi người trong gia 
đình con sống đạo đức và yêu thương nhau. Xin 
cho con dâu sớm có em bé. 
 
H. PHAM – AGAWAM, MA. 
Thưa Cha, chồng con nghiện rượu rất nặng làm 
cho cả nhà con đau khổ đã mấy chục năm nay. 
Xin Cha cứu giúp chồng con. Xin cho các con 
của con thêm lòng đạo đức. Con cũng xin cho 
một người bà con được đậu phỏng vấn để người 
bảo lãnh có thêm đức tin. Con xin tạ ơn Cha. 
 
T. KHIEU – BILOXI, MS. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa, Mẹ Maria cho gia 
đình con được bình an, con cái biết nghe lời, và 
cho con hết bị đau tay. 
 

XIN KHẤN 
 
L.L. PHAM – MONT ROYAL, CANADA. 
Xin Cha cho con gái con là Maria Christine P.M.C. 
Nguyen và con trai Martin M.D. Nguyen vô được 
ngành y khoa ở trường McGill, xin cho Anthony 
M.C. Nguyen hiện đang có nhiều nỗi buồn, bị trầm 
cảm nên đã nghỉ học, vượt qua được giai đoạn 
này, bình phục tâm tưởng để vui vẻ đi học trở lại 
vì tương lai. Riêng con, vì M.C có biểu hiện tâm 
thần nên con đã nghỉ làm, nay xin Cha Diệp cầu 
bầu cùng Chúa cho con tìm được một công việc 
phù hợp với ngành của con nhưng đừng cực nhọc 
quá vì con không còn đủ sức. Con xin tạ ơn Cha. 
 
V.B.T. LE – BILOXI, MS. 
Thưa Cha, con là người ngoại đạo. Con chỉ có một 
đứa con gái duy nhất. Nay cháu bị bệnh trầm cảm, 
và bệnh tim. Con cầu xin Cha ban cho cháu có 
được sức khỏe như xưa, để cháu vui vẻ sống như 
mọi người. Con xin cảm tạ Cha. 
 
M. MAI – GREENWOOD, IN. 
Kính xin Cha cho gia đình con vượt qua được mọi 
khó khăn chúng con đang gặp, cứu chúng con 
trong cơn gian nan thử thách này, xin cho chúng 
con được sự bình an. Xin thương giúp chúng con, 
Cha ơi. 
 
S. TRUONG – SAN DIEGO, CA. 
Con cầu xin Cha cho ba má con được sống lâu 
trăm tuổi, khỏe mạnh. Chồng con hết bệnh ung 
thư là nhờ Cha cứu giúp, xin Cha tiếp tục thương, 
ban cho con có sức khỏe để lo cho gia đình, xin 
Cha ban ơn cho con gái út của con có việc làm lâu 
dài và tìm được người phối ngẫu tốt, giúp cho hai 
đứa cháu ngoại khỏe mạnh, mau biết nói, gia đình 
chúng con được hạnh phúc, bình an. Muôn vàn tạ 
ơn Cha. 
 
L.T. DANG – CONNECTICUT 
Em gái con ở Melbourne, Australia bị bệnh ung 
bướu khoảng 4 tháng nay. Bác sĩ nói không còn 
cách nào chữa trị. Em con cũng đã chịu các phép 
bí tích và chờ giờ để chết. Xin Cha cầu cùng Chúa 
cho em con được sốt sắng tâm hồn, nguyện xin 
Chúa chữa lành cho em con. Nếu Chúa gọi về thì 
em sẽ được vui vẻ, bình an về với Chúa. 
Con xin cám ơn Cha. 
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CẢM TẠ 
 
P. TRAN – MIDWAY, CA. 
Thưa Cha Trương Bửu Diệp, chồng con là Q.M, 
em trai là L.L.T. tai ách đã qua, bệnh tật đã lành. 
Gia đình chúng con xin tạ ơn Cha. 
 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp, chúng con xin cảm tạ 
Cha đã nhận lời con cầu xin. Tất cả anh chị em và 
các cháu con ở Việt Nam được bình an. Gia đình 
chúng con xin tạ ơn Cha. 
 
T. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Gia đình con xin cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp đã 
giúp con trai con kiếm được việc làm, gia đình 
bình an, khỏe mạnh. Cầu xin Cha tiếp tục che chở 
và ban ơn lành cho gia đình con. 
 
P.M. LU – WICHITA, KS. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp, nhờ lời bầu cửa của 
Cha, những gì con khấn dưới đây đều được: 
chồng của con đã có việc làm ổn định; chỗ cho 
thuê làm ăn đã có khách (1 phần). Nay con xin tạ 
ơn Cha vì những gì Cha đã ban cho gia đình 
chúng con. 
 
T.V. PHAM – PHILADELPHIA, PA. 
Con xin cảm tạ Cha đã giúp con gái con bán được 
nhà. Cha đã ban ơn lành cho sức khỏe vợ con 
sớm trở lại sau khi bị bệnh. Gia đình con kính tạ 
ơn Cha. 
 
L.T. PHAM – CARROLLTON, TX. 
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban ơn chữa lành 
cho người con dâu thứ hai của con được lành 
bệnh. Xin Cha tiếp tục che chở để gia đình luôn có 
niềm tin và hạnh phúc. 
 
L.K.T. HOANG – LINCOLN, NE. 
Con xin cảm tạ Cha đã ban cho mọi người trong 
gia đình con đều bình an, khỏe mạnh, con cháu 
ngoan hiền. Ngoài ra, một thành viên trong gia 
đình dù tầm nhìn kém và bệnh tật nhưng đã đổi 
được bằng lái xe dễ dàng hơn lần trước. 
 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Lạy Cha, gia đình chúng con nhờ lời cầu bầu của 
Cha mà mọi sự bình an. Chúng con hết lòng cảm 
tạ Cha. 
 

CẢM TẠ 
 
H.H. NGUYEN – NYACK, NY. 
Cha ơi, con gửi lời khấn cho người khách của con 
là E. mắc bệnh ung thư ngực. Nay cô ấy đã được 
Cha chữa lành. Cô ấy khóc vì mừng rỡ. Con cũng 
đã xin nước ở Hội TBDF và gửi về Việt Nam cho 
mẹ con. Mẹ con mắc bệnh Parkinson, bị thần kinh 
tọa, chân tay đau nhức, bị sa tử cung,…Mới đây 
con gọi điện thoại hỏi thì mẹ con nói chuyện bình 
thường. Con biết Cha đã thương ban ơn chữa lành 
cho mẹ con. Xin Cha tiếp tục ban ơn cách riêng, 
cứu chữa mẹ con bớt bệnh tật. Con hết lòng tạ ơn 
Cha. 
 
NANCY – WESTMINSTER, CA. 
Con xin đội ơn Cha đã giúp con vượt qua cơn 
hoạn nạn. Xin Cha nhận nơi đây lòng biết ơn của 
gia đình con. 
 
L. CAO – WINTER HAVEN, FL. 
Con xin cảm ơn Cha với tất cả lòng thành của con 
đã cầu xin Chúa cho gia đình chúng con nhận 
được niềm vui, hạnh phúc. Chúng con xin cám ơn 
Cha. 
 
J. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Con xin kính lời cảm ơn Cha đã ban phước lành 
giúp cho mẹ con là N.T.N bớt bệnh được 50%. Xin 
Cha thương tiếp tục ban thêm ơn chữa lành cho 
mẹ con, vì mẹ con cần phải mổ tim nữa. Con xin 
tạ ơn Cha. 
 
Q.T. NGUYEN – LORTON, VA. 
Con xin cảm tạ Cha đã giúp con vượt qua mọi khó 
khăn. Con mong Trương Bửu Diệp Foundation 
ngày càng phát triển và làm được nhiều việc tốt 
đẹp hơn nữa. 
 
T.Q & B.N. NGUYEN – CRANBERRY TWP, PA. 
Vợ chồng chúng con đồng kính tạ ơn Cha đã cứu 
giúp chúng con vượt qua những lúc khó khăn 
trong việc làm và tiền bạc. Tất cả đã được giải 
quyết xong. Xin Cha tiếp tục đồng hành với chúng 
con. 
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Biến cố ngày 12.3.1946 của họ đạo Tắc Sậy 

Ngày Cuối Đời Của Linh Mục Chánh Xứ Phanxicô Trương Bửu Diệp 
 
Vào khoảng thời gian 1945-1946, sau khi Nhật đảo 
chánh Tây và khi Nhật đầu hàng đồng minh bởi bom 
nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki thì Tây trở lại 
nắm chính quyền, dân chúng miệt Cà Mau phải sống 
trong sợ hãi vì nạn “Thổ ruồng”. Ai ở vùng đó mới 
biết sự kinh hoàng của nạn “Thổ ruồng” ra sao? Và 
cũng biết được lý do của nạn này. 
 
Vì không thể ở trong điền của chúng tôi tại Cây Gừa 
nên gia đình chúng tôi phải di tản đến Tắc Sậy. Ở 
đó mấy hôm, tôi được biết cứ mỗi sáng, sau khi 
thánh lễ xong, Cha sở Trương Bửu Diệp mặc áo 
dòng đen, tay cầm cuốn kinh, đi tới, lui, dọc theo lộ 
xe chạy để vừa đọc kinh vừa cho tốp người Miên 
trông thấy mà không dám vào nhiễu hại giáo dân 
trong xóm đạo. Khi thấy họ đi xa rồi, Cha mới vào 
nhà điểm tâm và làm việc hằng ngày. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sau khi chúng tôi ở lại đây khoảng 10 ngày thì xảy 
ra “biến cố ngày 12 tháng 3 năm 1946”. Hôm 
đó, sau khi ăn sáng và phụ chị tôi dọn dẹp căn 
phòng của trường học xứ đạo mà Cha sở cho gia 
đình chúng tôi tạm trú, thì bà thân sinh tôi kêu 
chúng tôi ra ngay sân nhà thờ để cùng với giáo dân 
tập họp tại đó. Thế là chúng tôi vội vã chạy ra 
không mang theo gì cả. Ở đó có một toán người 
mặc thường phục tay cầm súng, áp tải hai bên, ra 
lệnh cho mọi người tiến về phía Cây Gừa, đi theo 
đường ruộng chớ không đi theo đường lộ xe chạy. 
 
Gia đình chúng tôi gần 10 người, trong đó có 2 
người cậu họ không có đạo Thiên Chúa. Chúng tôi đi 
theo Cha sở Trương Bửu Diệp và một số đông người 
khác ở xóm Tắc Sậy, người Công giáo và người 
lương, tổng cộng khoảng trên 100 người. 
… 
 

Đến Cây Gừa vào khoảng giữa trưa, họ gom chúng 
tôi vào sân nhà ông Bảy Sự. Ở đó có sẵn một toán 
người nữa, đông hơn, cùng với mấy người Nhật 
mang gươm dài đang đứng chờ. Toán người ở sân 
bao quanh và chĩa xà beng mũi nhọn vào chúng tôi. 
Tôi còn nhớ buổi trưa sân gạch nóng quá nên em tôi 
và tôi cứ nhảy chân này sang chân kia cho đở nóng. 
Lúc ấy Cha sở Trương Bửu Diệp đứng giữa chúng tôi, 
có lẽ vì Ngài thấy nhóm người vũ trang chĩa súng và 
xà beng vào chúng tôi nên Ngài kêu chúng tôi quỳ 
xuống để ban phép giải tội lòng lành và chúng tôi 
cũng đọc kinh ăn năn tội để dọn mình chết. 
 
Một lúc sau, họ bảo chúng tôi vào lẫm lúa của ông 
Bảy Sự, có Cha Trương Bửu Diệp cùng vào với mọi 
người. Trong lẫm có một lớp lúa hay trấu gì đó, tôi 
không nhớ rõ, và mọi người vây quanh Cha sở. Từng 
nhóm gia đình ngồi đó bàn tán nho nhỏ, không ai 
hiểu tại sao mình bị bắt giam tại đây. Một vài đứa trẻ 
khóc vì khát. May thay có một vài người mẹ nhớ đem 
theo nước cho con mình và chị hai tôi xin nước đó 
cho đứa con nhỏ của chị uống. Cha sở Trương Bửu 
Diệp cũng dùng nước ấy để rửa tội cho vài người 
lương theo lời yêu cầu của họ, sau khi dạy họ biết 
mấy tín điều cần thiết trong trường hợp cấp bách 
này. Một số người Công giáo khác cũng đến xin Cha 
giải tội, nên tất cả mọi người dồn vào một góc, chừa 
chỗ giữa trống cho Cha ngồi tòa. 
 
Sau đó có người mang thùng nước vào cho uống và 
cho biết ai không có đạo thì đi ra để giam vào chỗ 
khác cho rộng. Tức thì có nhiều người đứng lên đi ra, 
nên 2 cậu tôi là người lương cũng theo ra. 
… 
 
Sau khi phân ra đạo ngoại, có người đến mời cha 
Trương Bửu Diệp ra ngoài. Lúc trở vào, Ngài có vẻ 
ưu tư nhưng không nói gì. Cha đến từng nhóm gia 
đình, nói vài lời, an ủi, khuyến khích. Khi đến bên gia 
đình tôi, Cha hỏi bà thân sinh tôi: “Cô họa đồ có sợ 
không?” (Cô họa đồ là danh từ mà Cha thường gọi 
bà thân sinh tôi). Và bà thân sinh tôi thưa với Cha là 
không sợ. Đó là câu nói sau cùng của Cha với gia 
đình tôi. Sau khi đi một vòng, hỏi han từng gia đình, 
Cha trở lại, ngồi giữa giáo dân, lấy chuỗi ra lần hột. 
Như thường ngày, hôm ấy Cha cũng mặc chiếc áo bà 
ba vải trắng, quần vải đen. Cha ngồi giữa chúng tôi 
như vị chủ chăn ở giữa đàn chiên mình. 
 
 

 

Nhà xứ Tắc Sậy ngày xưa. Hình tư liệu. Nguồn: kontumquetoi.com 
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Khoảng 3 giờ chiều, có người vào mời Cha ra lần 
nữa. Cha ra lần này thì tôi không còn thấy Cha trở 
vào (có người nói Cha được mời ra 3 lần, nhưng tôi 
chỉ nhớ có 2). 
 
Khi Cha ra rồi thì có mấy người vũ trang bước vào. 
Một người trong bọn họ có vẻ là chỉ huy, ra lệnh 
cho các thanh niên, thiếu nữ từ 18 đến 25 tuổi, 
chưa có gia đình, phải đứng ra một bên, không 
tuân sẽ nặng tội. Từ từ có vài thanh niên thiếu nữ 
đứng lên. 
 
Chị Ba tôi năm ấy được 19 tuổi cũng muốn đứng 
lên nhưng bà thân sinh tôi ngăn lại, bảo cứ ngồi im 
và bà kêu chị Hai tôi (chị có đứa con nhỏ mà tôi kể 
trên) đưa chiếc nhẫn cưới của chị cho chị Ba tôi 
đeo. Chắc ý bà nghĩ đơn sơ là hễ đeo nhẫn thì kể 
như đã có gia đình rồi. Trong số các thiếu nữ có 
người biết chị Ba tôi nên nhìn mãi chị làm chị sợ 
hãi không dám ngước lên. Khi một người trong bọn 
vũ trang đi quanh kiểm soát đến gần gia đình tôi, 
tôi sợ quá, nhưng bà thân sinh tôi vẫn điềm nhiên 
ngồi nhai trầu, vì bà đi đâu cũng không bao giờ 
quên giỏ trầu cả. 
 
Người lính ấy dừng lại, ngó chúng tôi một lúc, rồi 
không hiểu sao, y quay đi và tuyên bố: “Những 
thanh niên thiếu nữ này, chiều nay sẽ bị giết hết!” 
Câu nói ấy như một luồng điện, khiến mọi người 
nín thở, tái mặt nhìn nhau. Các thiếu nữ có người 
bật khóc và cha mẹ của những người này cũng 
khóc theo. 
 
Tuyên bố án tử ấy xong, họ bỏ ra ngoài. Không khí 
chết chóc như bao trùm lấy chúng tôi. Một giáo 
dân cần tiểu tiện xin ra ngoài, lúc trở vào báo tin 
chung quanh lẫm lúa đã bị chất rơm khô rồi! Tin 
này loan ra làm mọi người nhốn nháo. Anh rể tôi 
ẵm đứa con nhỏ đến bên vách lẫm, lấy tay gõ thử 
ván vách và tôi nhận thấy ván còn rất chắc. Trong 
sự căng thẳng tột độ, chúng tôi lại ngồi chờ coi 
việc gì sẽ xảy ra, không còn ai nói chuyện với ai 
nữa. 
 
Bỗng cánh cửa lẫm hé mở, tôi thoáng thấy một 
người lính Nhật với cái gươm dài đeo ở thắt lưng ra 
dấu gì với người lính Việt và cả hai đều quay lưng 
đi. Họ vừa khuất thì chị Hai tôi hốt hoảng nói với 
bà thân sinh tôi là chị sợ Cha Diệp đã chết rồi vì chị 
thấy người lính Nhật bị đứt tay và y liếm máu nơi 
tay y. Chị tôi nói nhỏ thôi nên chỉ có gia đình chúng 
tôi nghe, và tôi lại càng run hơn nữa. 
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Lại một thời gian nữa trôi qua, mặt trời chắc sắp lặn 
vì bóng tối lan dần trong lẫm lúa. Một giáo dân ngồi 
gần cửa ra vào, nghe bên ngoài vắng lặng nên hé 
cửa ra xem. Khi không thấy còn ai gác nữa, báo cho 
mọi người biết. Thế là từng người lần lượt đi ra 
trong sự phập phòng hoang mang. Chúng tôi cũng 
theo ra. Trời chập choạng tối mà chúng tôi không 
biết phải về đâu? Về lại Tắc Sậy lấy đồ đạc? hay về 
lại trong điền chúng tôi tại Cây Gừa?  Sau cùng bà 
thân sinh tôi quyết định về nhà, nên chúng tôi đi 
đến chỗ cầu đúc Cây Gừa, ngó sang bờ sông đối 
diện, mong có ghe xuồng quen cho quá giang. Khi 
sang sông rồi chúng tôi tiếp tục đi bộ ven mé rạch 
dẫn về nhà, cách đó hơn cây số. Chúng tôi nối tiếp 
nhau đi trên bờ đê, thân thể rã rời, tinh thần nửa 
tỉnh nửa mê, không còn ai đủ sức nói gì nữa. Chúng 
tôi đi trong cảm giác cô đơn, lạc lõng... 
 
Sáng hôm sau chúng tôi mới hay tin là Cha Trương 
Bửu Diệp đã bị giết, xác Ngài được an táng ở nhà 
thờ Khúc Tréo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một đại tang đến với gia đình chúng tôi và với giáo 
dân họ đạo Tắc Sậy. Mãi đến sau này tôi mới biết lý 
do: cái chết của cha Trương Bửu Diệp là bởi sự đối 
nghịch giữa hai tôn giáo và Cha đã mặc cả để Cha 
chết thay cho toàn thể giáo dân họ đạo Tắc Sậy. 
 

“Thật không có tình yêu nào lớn hơn 
tình yêu của một chủ chiên chết thay cho 

đoàn chiên mình” 
 
 
Nguyễn Thị Kiệm 
(Người được Cha Trương Bửu Diệp rửa tội ngày 3/5/1933 
tại Tắc Sậy, hiện bà đang sinh sống tại Thủ Đức, Saigon) 
 
Nguồn: canhdongtruyengiao.net và lavang.co.uk 
 

 

Nhà thờ Khúc Tréo trước khi được tái thiết. Nguồn hình: 
giaoxugiaohoivietnam.com 
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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 7 tháng Tư, 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 gọi 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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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 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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