
1 
 

Page 1 of 12 

 

 

In This Issue  
 

Photo Caption 
Photo Caption 
Photo Caption 

                                

 

 

    

 

 

Do TBDF thực hiện và phát hành vào ngày 1 và 15 mỗi tháng  
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Kính Biếu 

BẢN TIN Số 31 
 

 

 

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. 

 

Lời cảm tạ của ông Trần Tứ Đệ (màu xanh) gửi 
lên website Trương Bửu Diệp Foundation ngày 
22 tháng Ba năm 2016. Hình chụp lại từ website. 

Quỳnh Nguyễn 
Ông Trần Tứ Đệ - Saigon, Việt Nam: 

“Cha Đã Ban Cho Gia Đình Tôi Nhiều Ơn Nhiệm Màu” 

 
Thưa Cha Francisco Trương Bửu Diệp. Con tên Trần Tứ Đệ, 65 
tuổi, đang sống tại Saigon, con là người ngoại đạo. Với tấm lòng 

chân thành, gia đình con xin tạ ơn Cha Francisco Trương Bửu 
Diệp đã ban phép nhiệm mầu cho con trai con khỏi bệnh “Rối 

loạn ám ảnh cưỡng chế “. Cháu lại được Cha phù hộ là đã có vợ và 
đặc biệt nữa là ngành y khoa xác định khả năng có con chỉ 10%, 

nhưng qua đức tin và cầu xin của gia đình, con trai của con đã có 

con trai đầu lòng. Thật là nhiệm mầu! 
 

Từ lúc cháu xa cha mẹ đi học tại Úc Đại Lợi vào năm 2000 (12 tuổi), vì 
không gần gia đình, thiếu sự chăm sóc hằng ngày nên cháu bị bệnh trầm 

cảm. Bốn năm sau, cháu được 16 tuổi (2004) cháu xin gia đình về lại Việt 

Nam. Trong thời gian 2 năm ở cùng gia đình khi trở lại Việt Nam, cháu 
vẫn thấy bị hụt hẫng vì gia đình bận rộn việc làm ăn không gần gũi cháu 

nhiều. Rồi gia đình lại cho cháu sang Mỹ tiếp tục học Cao Đẳng năm 2006. 
Từ thời điểm này cháu bị bệnh nặng hơn nhưng gia đình vẫn không biết. 

Cứ mỗi lần cháu biểu lộ sự nóng giận thì gia đình lại nghĩ là vì bản tánh 
nóng nảy của cháu mà thôi.                                   (Xem tiếp trang 8) 
 

“Làng Cha Diệp” – Ý Tưởng Phục Vụ Cộng Đồng 
Theo Gương Cha Trương Bửu Diệp 
 

“Mục đích của Làng Cha Diệp là xây dựng một trung tâm cho các cư dân có nơi 
sống, sinh hoạt lành mạnh và ý nghĩa, nhất là các cụ già có hoàn cảnh khó 

khăn, không nơi nương tựa, hoặc người đang sống neo đơn, bế tắc, phiền 
muộn lúc tuổi đã xế chiều. Đặc biệt nơi đây sẽ dành cho các tu sĩ (các tôn 

giáo) đang hưu trí và neo đơn, có nơi sống xứng đáng với phẩm chất của 
người đã cống hiến cả cuộc đời cho xã hội.” Ông John Nguyễn, đại diện Ban 

Điều Hành Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) cho biết.        (Xem tiếp trang 2) 
 

 

Trong hình: Dự án ‘Làng Cha 

Diệp’ được Trương Bửu Diệp 

Foundation (TBDF) công bố 

khởi động vào dịp Giỗ lần thứ 

70 Cha Trương Bửu Diệp (12 

tháng Ba, 2016). Mô hình 

‘Làng Cha Diệp’ hiện đang 

được trưng bày tại Nhà thăm 

viếng Cha Diệp. 
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‘Làng Cha Diệp’….   (tiếp trang 1) 

*Làng Cha Diệp được xây dựng ở đâu và quy mô 
thế nào, thưa Ông? 
Làng Cha Diệp tọa lạc trên khu đất 10 acres (435,600 

SqF) trong vùng Hot Desert Springs, thuộc quận 
Riverside, tiểu bang California. Địa điểm này nằm ở 

hướng Đông, cách Orange county 2 giờ lái xe. Nếu ai 

đã biết khu nghỉ mát nổi tiếng Palm Springs của 
California, thì Làng Cha Diệp tương lai sẽ cách khu nghỉ 

mát này khoảng 15 phút lái xe. Phía tây giáp với rừng 
thiên nhiên Mission Creek. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Khu đất Làng Cha Diệp nằm ở độ cao 1,600 ft, điều 

may mắn cho Hội là khu đất này nằm trên một mạch 
nước khoáng (ngầm) chảy xuôi về Khu du lịch Desert 

Hot Springs, là nơi dùng nước này để chữa bệnh và 

phục hồi sức khỏe (hot natural mineral water).  
 

Nói theo cách gọi của ngành địa ốc Hoa Kỳ, thì Làng 
Cha Diệp sẽ là một Khu dân cư CID (Common Interest 

Development), nghĩa là khu vực được dành riêng cho 
cư dân có cùng sở thích sống chung với nhau. 

 

Về quy mô của công trình: Làng Cha Diệp được thiết kế 
cho trên 300 cư dân, cư ngụ trong các khu nhà tập thể, 

nhà complex, nhà riêng lẻ… Chung quanh khu nhà là 
các tiện nghi để cư dân sử dụng chung (sharing 

common features) như: hồ nước khoáng phục hồi sức 

khỏe, phòng cầu nguyện, nhà thiền, khu tĩnh tâm, khu 
dưỡng sinh, sân vũ cầu, sân goft, vườn đông y, câu lạc 

bộ, hội trường... Ban Quản lý Làng Cha Diệp do chính 
các cư dân bầu chọn để điều hành sinh hoạt theo nội 

quy riêng. Làng sẽ thường xuyên tổ chức các buổi tĩnh 
tâm, cầu nguyện chung, các sinh hoạt tôn giáo khác 

cũng được tổ chức theo nhu cầu cư dân. Làng Cha Diệp 

còn tổ chức các sinh hoạt văn hóa truyền thống của 
dân tộc, như Tết cổ truyền, Giỗ Tổ Hùng Vương, Tết 

Đoan Ngọ, Tết Trung Thu… 

 

*Cư dân trong làng sẽ đóng góp chi phí như thế 
nào? 
 

Tâm nguyện của Hội là miễn phí tất cả mọi dịch vụ cho 
những ai sống trong làng. Các dịch vụ bao gồm:  

1/ Thực phẩm:  Mỗi ngày bếp ăn của Làng Cha Diệp sẽ 
phục vụ bữa sáng, trưa và tối cho cư dân, kể cả cho 

người ăn chay, ăn kiêng,.. Trong làng cũng có khu chợ 
có thức ăn và gia vị cho các món ăn ba miền Nam, 

Trung, Bắc của Việt Nam. Cư dân cũng có thể tự đi 

chợ, nấu ăn tại nhà, hoặc tham gia những bữa ăn với 
hàng xóm.  

2/ Y Tế: Cư dân trong làng đều là công dân Hoa Kỳ cao 
tuổi nên sẽ sử dụng bảo hiểm sức khỏe của chính phủ 

ngay tại phòng Y Tế của làng. Làng Cha Diệp có các Y 

tá, Trợ tá, chuyên viên… cư ngụ và làm việc ngay trong 
làng để chăm sóc các cư dân thường trực.  Khi có cấp 

cứu, bệnh nhân được xe đưa đến Bệnh viện Palm 
Spring chỉ cách Làng Cha Diệp 15 phút lái xe.  

3/ Sinh hoạt về thể chất và tinh thần: sinh hoạt tâm 
linh được tổ chức thường xuyên như đã nói ở trên, còn 

thể chất là một trong những sinh hoạt được chú trọng 

và thực hiện thường xuyên như: thể dục dưỡng sinh, 
thiền, Yoga, tắm nước khoáng, đi bộ, phòng gym...  

4/ Các dịch vụ khác như luật pháp, giấy tờ, gia đình, xe 
cộ, đưa đón, thượng thọ, tang chế khi hữu sự… dành 

cho cư dân có nhu cầu. Nói tóm tắt, cư dân trong Làng 

Cha Diệp sẽ được sống an vui đúng nghĩa trong tuổi 
già. 

 
* Ai có đủ tiêu chuẩn để được vào sống trong 
Làng Cha Diệp và hưởng những phúc lợi như vậy, 
thưa Ông? 
 

Như tôi đã nêu, mục đích của Hội là thể hiện tinh thần 
Cha Diệp qua việc phục vụ cộng đồng, mà cộng đồng ở 

đây chính là các cụ cao niên gốc Việt đang sống neo 
đơn, không người thân chăm sóc, trong đó có không ít 

là các linh mục, tu sĩ về hưu, cuối cuộc đời mà không 

có nơi sống xứng đáng – Đây có thể tạm gọi là “tiêu 
chuẩn” của Cư dân Làng Cha Diệp. Một cách tổng quát, 

Cư dân Làng Cha Diệp là những người có thẻ thăm 
viếng TBDF, yêu mến và gắn bó với Cha Trương Bửu 

Diệp, trên 55 tuổi, và là thường trú nhân hoặc công 

dân Hoa Kỳ. Những người này có cùng sở thích là hoạt 
động thể chất lành mạnh song song với sinh hoạt tâm 

linh, và nguyện vọng chung là được sống những ngày 
hưu trí một cách khỏe mạnh về thể xác, lạc quan về 

tinh thần, và hữu ích cho xã hội. 
 

Vì thế, chủ trương của làng Cha Diệp sẽ là một nơi mà 

cư dân “Sống Vui, Sống Khỏe, Sống Có Ích” 
 

 Một góc ‘Làng Cha Diệp’ 
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*Với các thông tin này, chắc chắn nhiều người sẽ nôn nóng để được biết khi nào TBDF bắt đầu xây 
dựng, thời gian hoàn thành và lúc nào Làng Cha Diệp chính thức được hình thành. 
 

- Nhờ ơn Cha, chúng tôi đã xoay sở đủ chi phí xây cất (building cost). Thời gian xây dựng chỉ trong vòng 1 năm 
tính từ ngày khởi công. Tuy nhiên việc khởi công còn tùy thuộc vào các nhà tài trợ hảo tâm để có kinh phí hoạt 

động (Operation cost). Hiện nay Hội đang tìm cách vận động trong và ngoài cộng đồng để tìm các nguồn tài trợ. 
Do mục tiêu của Hội là hoàn toàn miễn phí cho cư dân trong Làng Cha Diệp nên kinh phí này không nhỏ, mặc dù 

chỉ cần Làng Cha Diệp hoạt động hiệu quả từ 3 đến 5 năm thì Hội có thể xin được tài trợ của chính phủ.  

 
*Từ ngày thành lập đến nay, mọi dịch vụ phục vụ cộng đồng của TBDF đều hoàn toàn miễn phí. Nay, 
với công trình Làng Cha Diệp, tuy rất thiết thực nhưng lại quá to lớn, vậy Hội có nhận sự đóng góp của 
mọi người không? Ai muốn ở trong Làng Cha Diệp có thể đóng góp ngay từ bây giờ không?  
 
Kinh nghiệm của chúng tôi từ lúc thành lập Hội TBDF, là hãy “tự thân vận động”, tự mình làm trước, phần còn lại 

sẽ do mọi người cùng góp sức khi thấy công việc có hiệu quả. Vì thế, chúng tôi sẽ “tận lực tri thiên mệnh”, nghĩa là 

cứ làm hết lòng, hết sức mình, phần còn lại thì phó thác cho Cha.  
“Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người”. Xây dựng Làng Cha Diệp phục vụ 

cộng đồng chính là một trong những cách hay nhất để vinh danh và tạ ơn Cha. Ông bà ta đã nói: “một cây làm 
chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, chúng tôi sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ từ lòng hảo tâm của 

mọi người, bằng công sức, tài năng, tiền của, để Làng Cha Diệp sớm hoàn thành. Sự đóng góp này không phải để 

dành một chỗ trong Làng khi về hưu, mà là chung tay xây dựng một nơi an dưỡng cho những người đáng được 
quan tâm. 

 “Làng Cha Diệp” là dự án vô vị lợi nên tất cả các đóng góp đều được khấu trừ thuế theo luật của Hoa Kỳ. 
 

* Khi Làng Cha Diệp hoàn thành, Nhà Thăm Viếng Cha của TBDF ở Garden Grove, California vẫn hoạt 
động không, thưa Ông? 
 

Làng Cha Diệp là nơi để ở và an dưỡng lâu dài, còn Nhà Thăm Viếng Cha là nơi để mọi người chạy đến để cầu 
nguyện với Cha mỗi ngày bất kỳ lúc nào khi cần. Cả hai nơi đều cần thiết phải duy trì vì đó là mục tiêu của Trương 

Bửu Diệp Foundation và cũng là nhu cầu của mọi người.  
 

*Xin cám ơn Ông.                        Thực hiện: Johnny Trần 

 

 

 

Lm. Đinh Ngọc Quế (giữa) cùng Ban Điều Hành TBDF và thân hữu chụp hình trước mô hình ‘Làng 
Cha Diệp’ trong ngày giỗ Cha. Hình: Phúc Nguyễn - TBDF 
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T. TRAN – GAINNESVILLE, VA. 
Thưa Cha, con có một người bạn đang bênh rất 

nặng, con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho bạn 

con được gặp thầy, gặp thuốc và khỏe mạnh trở 
lại. Con cũng xin Cha cho con cái con sống đạo 

đức, siêng năng đi lễ, cho tất cả người thân được 
mạnh khỏe, bình an. 

 

L. NGUYEN – HAYWARD, CA. 
Con xin Cha ban cho con ơn chữa lành, cho đầu 

con đừng bị như ai đập mạnh, cho tai con không 
còn nghe thấy những tiếng rất khó chịu. Xin cho 

chồng con bỏ được thuốc lá, các cháu ngoại 
ngoan ngoãn. Con sẽ không bao giờ quên ơn 

Cha. 

 
H. NGUYEN – WARNER ROBINS, GA. 

Xin Cha cho ba, mẹ, anh chị em con được khỏe 
mạnh, bình an; ba con mau chóng hồi phục, vô 

hóa chất không còn đau đớn, khó chịu. Xin Cha 

cho anh con làm việc trong bệnh viện được mọi 
sự tốt đẹp. Con cũng xin Cha cho tiệm nails của 

con luôn được đông khách, cho tụi con có cuộc 
sống ổn định, thuận lợi nơi đất Mỹ. Con xin tạ ơn 

Chúa, cảm tạ Cha. 
 

H. NGUYEN & Q. NGUYEN – CLEVELAND, 

OH. 
Con bị cao máu, cao mỡ, chồng con bị ghẻ và 

sưng tuyến tiền liệt. Xin Cha thương ban cho vợ 
chồng con ơn chữa lành, để chúng con được 

khỏe mạnh. Con xin cám ơn Cha. 

 
T. TRAN – LAS VEGAS, NV. 

Xin Cha ban đức tin cho chồng con, vì chồng con 
là người ngoại đạo, rất cứng lòng. 

 

T & H – YUKON, OK. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban cho con trai của 

chúng con là cháu T.A được chữa lành bệnh trầm 
cảm, bệnh kéo dài đã rất lâu rồi. Cầu khẩn xin 

Cha thương giúp con của chúng con. 
 

VU – MIDLOTHIAN, VA. 

Con kính xin Cha cầu bình an và sức khỏe cách 
riêng cho vợ chồng con cái chúng con, cho chúng 

con được khỏe mạnh, an toàn khi lái xe. Xin tạ 
ơn Cha. 

 

 
 

 
 

C. NGUYEN – LOS ANGELES, CA. 
Thưa Cha, sắp tới đây con phải mổ mắt, xin Cha 

cho ca mổ được thành công, con mau được bình 
phục. Con cũng xin Cha thương cho các con của 

con biết yêu thương nhau; cho gia đình con luôn 

sống trong ơn nghĩa Chúa, và nhất là giữ đạo 
cho nên. Nhờ lời cầu bầu của Cha, xin Chúa 

nhậm lời chúng con.  
 

A.LE – STERLING HEIGHTS, MI. 

Cha ơi con đang trong hoàn cảnh vô cùng khó 
khăn, xin Cha giúp con vượt qua được giai đoạn 

khó khăn này. Con cảm ơn Cha. 
 

T. NGUYEN – SIMONS ISLAND, GA. 
Con cầu xin cho chúng con được bình an, mạnh 

khỏe, con cái hiếu thảo, biết yêu thương, đùm 

bọc lẫn nhau, cho chúng con biết ăn năn hối cải, 
sống tốt đạo, đẹp đời. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, 

cảm ơn Cha Trương Bửu Diệp. 
 

L. NGUYEN – SUNNYSIDE, NY. 

Xin Cha cho chồng con được khỏi bệnh, cho hai 
đứa con của con sớm có việc làm, siêng năng đi 

nhà thờ, sống có đức tin. 
 

C. NGUYEN – ROSEMOUNT, MN. 
Nhờ Cha cầu nguyện cho vợ chồng người con thứ 

của con được vui vẻ, thuận hòa, đoàn tụ xum 

vầy cùng một mái nhà. Tạ ơn Cha. 
 

L. NGUYEN – FLORIDA. 
Con xin Cha ban cho con ơn chữa lành, để con 

gặp thầy gặp thuốc mà mau lành bệnh. Xin cho 

gia đình con được bình yên, công việc làm ăn 
được suông sẻ. Con hết lòng tạ ơn Cha. 

 
T. PHAM – SIMI VALLEY, CA. 

Con cầu khẩn, kính xin Cha cứu giúp cho gia đình 

chúng con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay. 
Xin Cha ban cho con của con là K. được ơn chữa 

lành, để cháu nói năng lưu loát, chịu trở lại 
trường, hoặc đi làm. Con vô cùng đội ơn Cha. 

 
Q. DANG – JACKSONVILLE, FL. 

Con cầu xin Cha cho con được bớt bệnh. Con 

cảm tạ ơn Cha. 
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XIN KHẤN 
 

C. HO – CORONA, CA. 
Cầu xin Cha giúp con vượt qua được 4 tuần điều 

trị ung thư và sau đó con sẽ thoát khỏi bệnh tật, 

có cơ hội sống vui khỏe bên vợ con, gia đình. 
Con xin tạ ơn Cha. 

 
H. DINH – OKLAHOMA, OK. 

Con xin Cha Trương Bửu Diệp giúp cho người 
con gái của con ở Việt Nam được mau lành vết 

thương do bị tai nạn xe cộ. Con gái con là 

D.T.L., ở thành phố Biên Hòa.  
 

T.O – ASPEN, CO. 
Xin dâng lời khấn nguyện cho con gái của con 

tên là N.K.T được khỏi bệnh thận. Cầu xin Cha 

Diệp ban cho cháu ơn chữa lành. Con xin hết 
lòng cảm tạ. 

 
B.M. NGUYEN – UTICA, NY. 

Xin Cha Trương Bửu Diệp cho các con của con 
được học hành đến nơi đến chốn và tìm được 

việc làm khi ra trường. Xin Cha làm phép lạ chữa 

bệnh cho chồng con, và giúp chồng con bớt đi 
tính nóng nảy, cộc cằn, thô lỗ. Xin Cha chữa cho 

con khỏi bệnh chóng mặt, nhức đầu, cao máu, 
bệnh phổi, tê chân tay và bệnh thận, cho con 

được khỏe mạnh phần hồn phần xác.  

 
M. NGUYEN – MOULTRIE, GA. 

Thưa Cha, bé A. 1 tuổi, bao tử của bé nằm 
không đúng vị trí mà chồng lên phổi và tim, nên 

bé khó thở, khi bú sữa hoặc ăn thì bị trào ngược 

đồ ăn lên, làm cho bé bị viêm tai, mắt, mũi, 
họng, phổi. Bác sĩ nói phải phẫu thuật, chứ uống 

thuốc không hết. Nay con cầu xin Cha ban cho 
bé ơn đặc biệt để bé hết bệnh mà không phải 

mổ, vì bé rất yếu. Con tạ ơn Cha. 
 

T.T. NGUYEN – LONDON, ENGLAND 

Thưa Cha, con nhiều bệnh lắm, 4 tuần nay chân 
con đau không đi được, xin Cha cứu chữa cho 

con, và chỉ cho con gặp đúng thầy đúng thuốc 
cho con mau khỏi bệnh và đi lại được. Con xin 

muôn vàn cảm ơn Cha. 

 
T.B.T. TRAN – LINCOLN, NE. 

Lạy Cha Diệp, con sắp phải đi mổ tim, xin Cha 
giúp con được khỏi bệnh. Con cám ơn Cha. 

 

XIN KHẤN 
 

D.K. DO – LANCASTER, PA. 

Cha ơi, xin Cha cứu con trai con là H.N.T, bị bệnh 
chảy mủ ở lỗ tai từ khi sinh ra đến bây giờ là 43 

năm. Cháu được phẫu thuật bên Việt Nam, và bên 
Mỹ này, nhưng vẫn không khỏi, mủ vẫn chảy ra từ 

lỗ tai rất nhiều. Con trai con bị thất nghiệp, 

chuyện vợ chồng cháu muốn đổ vỡ,…Xin Cha cứu 
cháu H. với, Cha ơi… 

 
L. VU – SWAMPSCOTT, MA. 

Lạy Cha Diệp, xin cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho 
đứa em trai của con bỏ được cờ bạc, trai gái, để 

trở lại thành con người tốt, biết thương yêu vợ 

con, vui vẻ với gia đình. Con xin cảm tạ Cha. 
 

T.K. VO – LEBANON, PA. 
Thưa Cha, xin chữa lành cho em gái con là P.K.V 

đang trong tình trạng nguy kịch do sơ gan mãn 

tính. Con xin tạ ơn Cha. 
 

O. LE – OMAHA, NE. 
Thưa Cha Diệp, ba con năm nay 88 tuổi, có nhiều 

bệnh tật nên phải uống thuốc mỗi ngày nhiều thứ 
thuốc, vì thế ba con không ngủ được. Con kính xin 

Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria ban cho ba 

con ơn chữa lành. Con xin tạ ơn Cha. 
 

M.T. NGUYEN – SAN PABLO, CA. 
Chồng con đang bị ung thư, xin Cha cầu bầu cùng 

Thiên Chúa cất mọi đau đớn, bệnh tật cho chồng 

con và ban cho gia đình con mọi sự bình an. 
 

C.T. NGO – OKLAHOMA, OK. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp, xin Ngài cầu cùng Chúa 

cứu con thoát khỏi bệnh ung thư ruột giai đoạn 

cuối. Xin cộng đòan hiệp dâng lời cầu nguyện giúp 
con. Con xin cảm ơn. 

 
P.T. NGUYEN – AUSTRALIA 

Thưa Cha, con năm nay 86 tuổi, cổ họng có một 
cái túi làm cho con nói năng khó khăn, y tế không 

chữa được, con chỉ cầu mong sự linh thiêng của 

Cha thôi. Xin Cha cứu con. 
 

N. TRUONG – SEATTLE, WA. 
Con xin Cha giúp con giải quyết vấn đề tranh chấp 

nhà ở bên Việt Nam được êm xuôi, xin cho em con 

là T.N.T hết bệnh tâm thần.  
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CẢM TẠ 
 
L. TRAN – LAKEWOOD, CO. 

Kính thưa Cha Trương Bửu Diệp, trước đây con có 
cầu nguyện và xin Cha một việc, nay Cha đã giúp 

con rồi, con xin tạ ơn Cha, cảm ơn Cha vô cùng. 

 
E.A. NGUYEN – CONVERSE, TX. 

Con xin cảm ơn Cha đã giúp con đạt được điểm tốt 
hơn. Con cám ơn Cha đã luôn ở bên con trong 

những lúc con cần đến Cha. Xin cám ơn Cha vì tất 
cả những gì đã làm cho con. 

 

D. NGUYEN – LAPEER, MI. 
Con xin cảm tạ Cha đã cho con thi đậu quốc tịch và 

các giấy tờ khác của con được hoàn thành tốt đẹp. 
Xin Cha tiếp tục phù hộ cho gia đình chúng con.  

 

L. TRAN – UNIVERSITY PLACE, WA. 
Con xin tạ ơn Chúa, cám ơn Cha Trương Bửu Diệp 

qua lời cầu bầu của Cha mà Chúa đã nhậm lời van 
xin của con, cho con được như ý. Con xin tạ ơn. 

 
S. NGUYEN – EL MONTE, CA. 

Con cầu xin Cha cho con đổi được job để làm gần 

nhà. Nay con đã đổi được job rồi Cha ơi. Con xin tạ 
ơn Cha đã nghe lời cầu xin của con. 

 
J. NGUYEN – CONVERSE, TX. 

Con xin hết lòng tạ ơn Cha đã ban cho gia đình 

con, anh chị em con được bình an, khỏe mạnh, cho 
chúng con biết thương yêu nhau. 

 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 

Con xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, nhờ lời cầu bầu 

của Cha Trương Bửu Diệp mà nay em con đã có 
thẻ xanh rồi. Con rất mang ơn Cha đã cầu bầu giúp 

con. 
 

M. TRUONG – HJØRRING – DANMARK. 
Thưa Cha, cách đây 3 tháng con bị hư thai. Sau đó 

vài tuần con bị rong huyết liên tục. Con đã cầu 

nguyện với Cha. Cách đây mấy hôm trong giấc mơ 
con đã gặp Cha. Cha có nói rằng Cha đã cầu xin 

với Chúa ban cho con ơn chữa lành rồi. Từ đó đến 
nay con không còn bị rong kinh nữa. Bác sĩ khám 

cho con và nói con bình thường, không bị bệnh gì 

hết. Con xin cám ơn Chúa, Đức Mẹ Maria, Thánh cả 
Giuse, và Cha trương Bửu Diệp qua lời chuyển cầu 

của Ngài. 
 

 

CẢM TẠ 
 
H.K. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 

Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho 

con có được công ăn việc làm. 
 

K.T. LE – PANAMA CITY, FL. 
Chồng con khi mới bị ung thư thì rất đau đớn, 

nằm liệt giường. Con đã cầu xin Cha, thì nay anh 

đã đi đứng được bình thường và đang được xạ trị. 
Con xin tạ ơn Cha. 

 
A.Q. LUU – ABERDEEN, SD. 

Cách đây 2 năm, con của con là K. bị mổ hai lần 
(chỉ trong vòng 1 năm) mà vết thương vẫn không 

lành. Chúng con đã chạy đến nhờ Cha cứu giúp, 

thì nay cháu đã lành bệnh. Gia đình chúng con xin 
dâng lời cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa ban 

cho con của con ơn chữa lành. 
 

J. PHU – NORTH BRANCH, MN. 

Con xin cảm tạ Cha đã giúp con vượt qua mọi khó 
khăn, thử thách. Cảm ơn Cha đã cho con thêm sự 

mạnh mẽ để từ bỏ hết mọi thói hư tật xấu và trở 
về với Chúa. Xin cảm ơn Cha đã giữ con trong 

vòng tay của Cha.  
 

P.Q. DO – RANCHO CORDOVA, CA. 

Thưa Cha, việc đặt máy trợ tim cho anh con là 
Lm. D.T.H. đã được hoàn tất tốt đẹp, vết mổ đã 

lành, sức khỏe khả quan. Cháu con là C. về thể lý 
và trí óc đã nhạy bén 90%, cháu biết tự lo cho 

mình, biết tư mặc quần áo, mang giày, làm bài 

tập toán rất nhanh và chính xác. Gia đình con xin 
cảm ơn Cha bây giờ và mãi mãi. Xin bái tạ Cha. 

 
B. HO – HAYWARD, CA. 

Con xin cám ơn Cha đã chữa bệnh tự kỷ cho cháu 

của con là M. Bây giờ bệnh cháu đỡ nhiều. 
 

T. HUYNH – HOUSTON, TX. 
Cha ơi, con mừng quá, hôm nay con đi khám, siêu 

âm ngực, kết quả bình thường, không bị cancer. 
Vậy là Cha đã ban cho con ơn lành rồi. Con vô 

cùng cảm tạ Cha. 

 
 

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                             Số 31 – April 1, 2016 

Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

Xin  

 



7 
 

Page 7 of 12 

 

 
Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                         Số 31 – April 1, 2016 

Cảm Tưởng Khách Dự Chương Trình Giỗ Cha Diệp 

 

 

 

 

Sơ Trần Thị Nữ - Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm 
 

“Tôi rất hãnh diện vì Giáo hội Việt Nam có được Cha Trương Bửu Diệp. 
Tham dự chương trình Văn nghệ giỗ Cha Diệp năm nay tôi rất vui và mong 
rằng những việc gì TBDF làm đều nhận được mọi điều tốt lành, vì âu mọi 
điều này là làm theo ý Cha, vinh danh Chúa. Cầu xin Chúa chúc lành cho 
Ban Điều Hành và các anh chị em ở TBDF và cho mọi người. 
 

 

Ông Trí Tạ: Thị trưởng Thành phố Westminster, CA. 

 

“Tôi rất cảm động khi thấy đông đảo quý đồng hương đến dự chương 
trình Văn nghệ giỗ Cha Trương Bửu Diệp, cũng như những nhân chứng 
ơn lành có mặt để chia sẻ ơn mà họ may mắn nhận được từ Cha Diệp. 
Bản thân gia đình chúng tôi cũng từng được ơn Cha Diệp và rất biết ơn 
Cha. Về dự án Làng Cha Diệp được Trương Bửu Diệp Foundation 
(TBDF) chính thức khởi động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày mất của 
Cha, là một ý tưởng rất tốt để phục vụ cộng đồng. Chúng tôi đánh giá 
rất cao mục đích cao đẹp này của TBDF. Trong khả năng của mình, 
chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để dự án sớm được hình thành. 
 

 

Bà Kim Trinh Trần – Westminster, CA. 

 

“Chương trình văn nghệ rất là hay, đặc biệt là hoạt cảnh cuộc đời 
Cha Diệp. Tôi xúc động nhất là lúc Cha Diệp bị giết, các em nhỏ đóng 
dễ thương ghê! Chương trình Giỗ Cha năm nay được TBDF tổ chức 
rất hoàn hảo, có ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên mà làm quá hay. Tôi hy 
vọng từ nay về sau, năm nào TBDF cũng tổ chức được như năm nay. 
Tôi có xem mô hình Làng Cha Diệp và nhận thấy Làng Cha Diệp qúa 
tuyệt hảo. Hy vọng sau này tôi cũng được vào đây ở. Tôi từng được 
ơn Cha, nên nhân dịp này tôi cũng cầu xin Cha sẽ ban ơn cho mọi 
người chạy đến nhờ Cha giúp đỡ, như Cha đã từng nhậm lời cầu xin 
của tôi vậy.” 
 

 

Ông bà Lương Tạ - Cypress, CA. 

 

“Tôi đã khóc khi xem hoạt cảnh về 
cuộc đời Cha Diệp. Không phải 
mình tôi, mà rất nhiều người xung 
quanh tôi không cầm được nước 
mắt. Tôi không tưởng được họ đã 
làm được một hoạt cảnh hay đến 
thế!” 
 

 

Thực hiện: 
Kevin Dang 
Kelvin Vinh 
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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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“Cha Đã Ban Cho Gia Đình Tôi…” (tiếp trang 1) 

 
Cuối cùng cháu đòi về lại Việt Nam vào năm 2008. 

Khi về lại Việt Nam, qua sinh hoạt hằng ngày với 
cháu, gia đình cảm nhận là không phải cháu nóng 

giận mà thôi, có lúc cháu sợ hãi vô cớ, có lúc cháu 

rất hung hăng ngoài sự kiểm soát. Bệnh ngày càng 
trầm trọng khiến sinh hoạt hằng ngày của cháu trở 

nên bất bình thường. Gia đình đã chữa chạy rất 
nhiều nơi từ bác sỹ chuyên khoa thần kinh Lê Quốc 

Nam, Bệnh viện Tâm Thần, Phòng khám chuyên 

khoa Tâm Gia An … nhưng bệnh không thuyên 
giảm. Gia đình chúng tôi thật bối rối và bế tắc khi 

mỗi lần cháu lên cơn bệnh, không biết phải làm sao, 
chỉ biết cầu xin ơn trên phù hộ cho cháu. 

 
Trong thời gian này, vào năm 2013, chúng tôi có 

dịp xem trên You Tube về Phép lạ cha Diệp (chương 

trình truyền hình Ơn Cha Diệp của Trương Bửu Diệp 
Foundation), chúng tôi chỉ biết cầu xin Cha cứu giúp 

con trai mau khỏi bệnh. Chúng tôi cầu xin mỗi ngày 
và đọc 9 lần lời nguyện xin ơn cùng Cha theo các vị 

được ơn trên video clip “Ơn Cha Diệp” hướng dẫn. 

 

 

 
Nhiệm mầu thay, ngày qua ngày, con trai tôi bớt 
tánh nóng nảy, sự sợ hãi và cả những cơn co giật. 

Thời gian ngắn sau đó, cháu muốn lập gia đình, 
chúng tôi đồng ý vì nghĩ rằng có thể cháu cần thay 

đổi môi trường sống và cần có điểm tựa. Đến ngày 

hôn lễ, vào tháng 4/2014 bệnh cháu gần như giảm 
đến 90%. Chúng tôi rất ngạc nhiên và hết sức vui 

mừng. Chúng tôi đã xuống nhà thờ Tắc Sậy để tạ 
ơn Cha. Đây là phép lạ do Cha ban cho. Thuốc men 

và bệnh viện không kết quả nhưng qua đức tin và 

cầu nguyện của gia đình nay cháu đã bình phục. 
 

Vài tháng sau, vợ chồng cháu muốn có con, nhưng 
sau nhiều tháng chờ đợi, dự định vẫn không thành. 

Vợ chồng cháu có đến BV Từ Dũ khám nghiệm. 
 

 Chương trình Truyền hình Ơn Cha Diệp do Trương Bửu 
Diệp Foundation thực hiện. Hình chụp qua Youtube. 

Bác sỹ cho biết khả năng thụ thai khoảng 10% vì 

82% tinh trùng của con trai không di động, và tỷ lệ 
tinh trùng sống chỉ là 24 %. Vợ chồng cháu cố gắng 

dùng phương pháp bắn tinh trùng vào tử cung sau 
khi uống thuốc hỗ trợ cho tinh trùng khỏe hơn. 

Nhưng kết quả vẫn không như mong muốn. Chúng 

tôi cũng nghĩ là vợ chồng cháu có con vài năm sau 
cũng được vì nay cháu đã gần như hết bệnh và đã 

có gia đình. Được như thế gia đình chúng tôi cảm 
thấy hạnh phúc lắm rồi. 

 

Tuy vậy, chúng tôi tiếp tục và siêng năng hơn việc 
thường xuyên xuống nhà thờ Tắc Sậy viếng thăm 

Cha, kể cả ngày giỗ Cha 12/3 hằng năm. Mỗi lần 
thăm viếng Cha, chúng tôi đều xin nước Thánh của 

Cha cho gia đình uống. 
 

Một phép mầu nữa lại đến với gia đình chúng tôi. 

Vào tháng 10/2014, con dâu của gia đình chúng tôi 
cho biết là bụng đau quặn, muốn cần đi gặp bác sỹ. 

Kết quả bác sỹ cho biết là cháu đã có thai được một 
tháng (vì không biết có thai nên cháu đã đi cầu 

thang rất nhiều hàng ngày nên mới có triệu chứng 

đau như vậy). Gia đình chúng tôi rất vui mừng là 
cháu nội đích tôn đã ra đời vào ngày 28/7/2015. 

Cháu nội của chúng tôi rất thông minh và khỏe 
mạnh cho đến nay. Cha ơi, gia đình con không biết 

dùng lời nào để thể hiện niềm vui sướng và hạnh 
phúc mà Cha đã ban cho… 

 

Thưa tất cả quý vị đang đọc câu chuyện này của gia 
đình chúng tôi, chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị 

rằng chúng tôi từng sống trong tuyệt vọng, đầy khổ 
đau, không có một ngày được bình an. Nhưng từ 

khi đến với Cha, Cha đã cho gia đình chúng tôi quá 

nhiều ơn nhiệm mầu. Chúng tôi đã thấy lại sự bình 
an và hạnh phúc. Chúng tôi luôn cầu xin Đức Mẹ 

Maria rằng “Xin dẫn con từ thất vọng đến hy vọng – 
Từ sợ hãi đến tin tưởng “. Chúng tôi luôn đọc kinh 

hằng đêm và cầu nguyện cùng Cha. 

 
Hiện nay chúng tôi còn giữ đầy đủ tất cả hồ sơ 

bệnh án của con trai chúng tôi…Một lời chia sẻ 
ngắn ngủi với ai có duyên đọc câu chuyện này là 

gia đình chúng tôi được ơn Cha Diệp do đức tin 
mãnh liệt từ trong lòng của chúng tôi đối với Cha, 

chúng tôi đã cảm nhận được sự hy sinh của Cha đã 

tự nguyện hiến dâng mạng sống mình, để Đoàn 
Chiên được sống. KHÔNG CÓ SỰ CAO CẢ NÀO HƠN 

SỰ HY SINH NÀY! 
 
(Trích lời cảm tạ Cha Diệp của ông Trần Tứ Đệ gửi vào website 
www.truongbuudiep.org, ngày 22 tháng Ba, 2016) 

 

http://www.truongbuudiep.org/
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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; DVD, CD về Nhân chứng 
ơn lành Cha Diệp; 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, III (mới phát hành), 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 7 tháng Tư, 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 www.tbdf.org để xem trực tiếp truyền hình 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 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 Amazon Smile và chọn 
Truong Buu Diep Foundation. 

 
 Đi chợ Saigon City Marketplace (McFadden và 

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

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

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

 

 

Tư vấn Luật 
Di trú Hoa 
Kỳ và Việt 

Nam 
 

Thứ Ba 
5:00 -7:00 PM 

 
Chuyên viên 
Tú Chung  

 
714 897 1523 

 

Tư vấn Luật Hôn 
nhân & Gia đình 

Thứ Tư 
5:00 - 6:00 PM 

 

 
 

 

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

thọ, Chương trình Về Hưu, Học Đại học… 

Dịch thuật 
Công chứng 

Thứ Bảy 
10:00 - 12:00 AM 

 

 
 

    Ông Phúc Phạm  
714 489-1287 

 

Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu 
10:00 - 12:00 AM 

 

 
Chuyên viên: 

 

Cô Tâm Nguyễn 
Cô Kim Anh 

 
714 856 8209 

 

Tư vấn cho người ở 
xa, ngoài California. 

 

 

 

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/
http://www.tbdf.org/
mailto:trangn@truongbuudiep.org
http://www.nuskin.com/
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Phần Quảng cáo này được thực hiện để bày tỏ lòng tri ân đến các cá nhân, công ty, cơ sở thương mại đã 

nhiệt thành giúp đỡ Trương Bửu Diệp Foundation trong việc in ấn và phát hành Bản tin ƠN LÀNH. 

 

 

 

 

. 12081 Brookhurst St. Garden Grove, CA 92840 (trong chợ Garden Grove) 

. 13120 Brookhurst St. #B, Garden Grove, CA 92843 
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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
http://www.truongbuudiep.org/

