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

BẢN TIN Số 32 
 

Ông Bà Hoàng Diệu Đường – San Diego, California: 

 

“Cứ xin thì sẽ được” 
 

 

Peter Vũ Trần 

Phát Đơn Ghi Danh Cư Ngụ Trong ‘LÀNG CHA DIỆP’ 

TBDF – Tại Buổi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp vào tối ngày thứ Năm, 7 tháng 4 

năm 2016, Ban Điều hành (BĐH) Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đã phát phiếu ghi 
danh cư ngụ trong ‘Làng Cha Diệp’ tại Quận Riverside, California. Phiếu Ghi Danh hiện 

đang phân phát tại Văn phòng TBDF.  
 

Sau khi TBDF chính thức công bố khởi động dự án ‘Làng Cha Diệp’ vào dịp Giỗ Cha Diệp 

lần thứ 70 vào tháng Ba vừa qua, đã có rất nhiều người quan tâm, thăm hỏi. Do đó, 
người có ý nguyện muốn cư ngụ trong Làng Cha Diệp sẽ trả lời các câu hỏi trong phiếu 

để Hội lên chương trình hoạt động. Làng Cha Diệp hiện đang xin giấy phép xây cất và 
vận động ngân sách cho chi phí hoạt động khi công trình đã hoàn tất.  

 

Tháng 6-2015, trong tiệm cắt cắt tóc, nghe tôi tâm sự về bệnh ung 
thư của ông xã tôi, cô thợ khuyên hãy đến Nhà cầu nguyện của Cha 

Trương Bửu Diệp trên đường Euclid, thành phố Garden Grove mà cầu 
nguyện với Cha, xin Cha chữa lành bệnh cho. Ông xã tôi lúc đó bệnh 

nặng lắm…”, bà Phạm Thị Bạch Lan bắt đầu câu chuyện như vậy khi 

cùng chồng bà là ông Đường Hoàng Diệu đến Văn phòng Cha Diệp để 
làm nhân chứng ơn lành. 

 
Bà Lan kể tiếp, vào thời điểm đó, bệnh ung thư của chồng bà đã đến lúc di 

căn. Trên cơ thể ông nổi lên nhiều bướu. Bướu to nhất, được bà Lan diễn tả, 
to hơn nắm tay, và nằm ngay trong ổ bụng, khiến ông Diệu hết sức đau đớn. 

Ông Diệu tiếp lời vợ: “Không chỉ cái bướu đó, mà sau gáy, bên tai trái của tôi 

cũng còn nhiều bướu nhỏ khác. Bác sĩ cho biết tôi phải trải qua 8 lần hóa trị…” 
 

(Xem tiếp trang 2) 

 

 
 

 

Ông Đường Hoàng Diệu và vợ. Hình chụp 

tại Văn phòng TBDF. Hình: TBDF 

 

Những ai muốn tìm hiểu về Làng Cha 

Diệp, xin tham khảo bản tin Ơn lành 
số 31 phát hành vào ngày 1 tháng 4 

năm 2016. Các tin tức mới sẽ được 
cập nhật trên website của TBDF và 

trên bản tin Ơn Lành. 
 
Hình bên: Vị trí Làng Cha Diệp trên bản 
đồ Quận Riverside, CA. 
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“Cứ xin thì sẽ được” 
(Tiếp trang 1) 

 

Gia đình ông bà Diệu không theo đạo Công giáo, nên chẳng biết gì về Cha Diệp. Vì vậy, khi nghe nói về Cha Diệp, 

bà Lan không mặn mà lắm, chỉ hứa trong lòng là sẽ tìm đến Văn phòng Cha sau. Không lâu sau đó, tình cờ một lần 

không chủ đích đến Văn phòng Cha Diệp, ông bà bỗng thấy tấm bảng hiệu “Trương Bửu Diệp Foundation”. Bà Lan 

kể: “Lúc đó trời tối rồi, chúng tôi dự định tìm quán nào đó ăn rồi về, nhưng khi thấy có văn phòng Cha Diệp, thì 

chúng tôi không ăn nữa, mà xin vào cầu nguyện với Cha. Dù đã trễ, các anh chị trong Văn phòng Cha vẫn vui vẻ 

niềm nở đón tiếp chúng tôi. Lần đầu tiên biết dung nhan Cha Diệp, tôi thấy Cha hiền quá, từ ánh mắt nhân từ nhìn 

tôi trìu mến lắm, đến bộ áo giản dị, khiến tâm hồn tôi bình an…” 

 

 

Ông Diệu kể tiếp: “Tôi nắm tay Cha, rồi để lên 

những khối u trên bụng, trên cổ, trên tai…của tôi, rồi 

nói với Cha: Cha ơi, con bệnh nặng quá rồi, ung thư 

di căn hết các nơi trong cơ thể của con, xin Cha cho 

con khỏi bệnh. Tôi cũng xin nước đã được làm phép 

từ văn phòng Cha. Đem về, mỗi lần uống tôi đều cầu 

nguyện.” Vì không biết đọc kinh, nên mỗi lần cầu 

nguyện, ông Diệu chỉ biết ngước lên Trời, cầu xin với 

Cha mà thôi. 

Sau những đợt điều trị, kết quả xét nghiệm mới nhất 

cho thấy toàn bộ những khối u trong người ông Diệu 

đã không còn nữa, kể cả khối u lớn nhất trong ổ 

bụng. Vợ chồng ông tin đó chính là nhờ Cha Diệp 

thương và chữa lành bệnh cho ông. Chính vì thế, 

theo lời bà Lan tâm sự: “Chúng tôi đến Văn phòng 

Cha để làm chứng cho Cha. Nhưng gặp bất cứ ai 

bệnh hoạn, khó khăn, tôi cũng đều nói với họ rằng 

tôi đã xin Cha và được, và khuyên họ đến cầu xin với 

Cha, thì sẽ được như chúng tôi.” 

Peter Vũ Trần 
 
 

Ông Diệu đang mô tả độ lớn khối u nằm trong ổ bụng của ông khi 

đến cầu nguyện với Cha Diệp và xin Cha chữa lành. Hình: TBDF. 

THƠ: Nguồn Cậy Trông 
 

 
Con đến với Cha nguồn cậy trông 
Cha Trương Bửu Diệp để thông công 
Xin Cha đoái thương con chiên lạc 
Cầu Chúa cho con được cảm thông. 
 
 

Thân phận xác phàm, ôi ngán ngẩm. 
Trần gian thô tục lắm viển vông 
Thở than nhiều lúc nào ai biết. 
Trông cậy nơi Cha chẳng uổng công. 
 

Joseph Nguyễn 

Louisville, KY. 
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Bà Maria Lan Nguyễn 
Cách đây hơn 1 năm ông xã tôi bị rất nặng, không đi 
được, tắc mạch máu tứ chi. Chồng tôi bị cưa mất một 
chân, chỉ còn lại 1 chân. Vì bi xơ vỡ động mạch, nên 
nếu chỗ nào máu không tới được thì chỗ đó bị hoại 
tử. Vì thế, chân còn lại của chồng hay bị lở loét, nhìn 
ghê lắm. Tôi có đưa chồng tôi đi bệnh viện Chợ Rẫy 
để chữa trị, nhưng bác sỹ ở đây nói họ không chữa 
được gì cả. Những người đến đọc kinh cho chồng tôi 
thấy ổng bị máu mủ như vậy, họ rất sợ bị lây. Bất ngờ 
vào thời điểm đó, tôi lên Internet thì thấy có website 
của Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF), và biết rất 
nhiều người đến Văn phòng TBDF nhờ Cha Diệp cầu 
bầu mà được ơn lành. Trên website có số điện thoại 
của Hội, tôi liền lấy điện thoại gọi sang Mỹ, và gặp 
ngay chị Holly Thu Hương. Tôi nhờ Hội khấn nguyện 
dùm cho chồng tôi. Chị nhận lời sẽ nhờ Hội cầu 
nguyện. Chị nói: “Em cứ yên tâm đi, chồng em sẽ 
khỏi bệnh mà!” 
Sau đó, Cha chữa lành cho chồng tôi dần dần. Gần 1 
năm nay, dù chồng tôi vẫn chưa thể tự đi đứng được, 
nhưng không còn bị lở loét nữa, rất sạch sẽ, da dẻ 
hồng hào, mập mạp. Chồng tôi kể, anh có nói với Cha 
Diệp rằng: “Cha Diệp ơi, bây giờ thuốc trần gian 
không chữa nổi bệnh con, nếu Cha thương xin chữa 
lành bệnh cho con.” Không thể ngờ rằng Cha Diệp 
linh thiêng quá. Chỉ qua lời cầu nguyện thôi mà Cha 
đã làm cho chồng tôi bớt bệnh rất nhiều.  
Từ sau ngày tôi gọi điện thoại sang bên California, gia 
đình tôi nhận được rất nhiều ơn lành Cha Diệp. Cách 
đây 3, 4 ngày khi tôi đọc kinh với Cha, lúc 6 giờ chiều 
tôi thấy trên hình Cha, ở cổ Cha toàn là máu, tuôn 
xuống. Tôi run quá, gọi chồng, con tôi nhìn xem có 
thấy gì không, thì chồng và con tôi nói hình bình 
thường. Thật lòng, tôi cho rằng Cha đã cho tôi thấy 
phép lạ của Cha. Tôi rất mừng, nên muốn chia sẻ ơn 
này. Trong lòng tôi ray rứt lắm. Nếu muốn tạ ơn Cha 
thì tôi phải đi xe hơi tới 9 tiếng đồng hồ mới tới được 
mộ Cha ở Tắc Sậy. Tôi cũng định tới ngày giỗ Cha sẽ 
đi xuống Tắc Sậy, nhưng nếu có xuống mộ Cha thì 
cũng đâu có chia sẻ làm chứng cho Cha được. Tôi 
chọn cách gọi đến Văn phòng TBDF ở California để 
chia sẻ ơn tôi đã nhận được. Tôi biết Cha Diệp cách 
đây 6-7 năm, nhưng khi đó chỉ là do hiếu kỳ, chứ 
chưa tin Cha có thể làm phép lạ. Sau này chồng tôi 
bịnh nặng và gia đình tôi có chuyện chẳng lành nên 
tôi mới nghĩ đến và nhờ Cha cầu bầu. 
Tôi muốn nhắn nhủ mọi anh chị em nếu ai có chuyện 
gì thì cứ đến nhờ Cha xin ơn cho. 

 

 

Bà Marie Therese  
Ở Việt Nam bây giờ là 12:41 khuya. Tôi vừa nghe lại 
những ơn Cha Phanxicô đã cầu xin với Chúa Gie-su cho 
nhiều người trong đó có gia đình tôi và các con của tôi. 
Nhiều, nhiều lắm tôi không nhớ hết và không thể kể hết 
được. 
Gần đây nhất, tôi bị bệnh, tôi đã xin với Ngài, và Ngài 
đã cho tôi. Sau đó tôi muốn viết thư gửi tới Văn phòng 
Cha ở Mỹ để tạ ơn Ngài ngay, nhưng cứ việc này kéo 
đến việc kia, nên giờ tôi mới viết email để tạ ơn Ngài, dù 
trong tâm trí tôi luôn luôn tạ ơn Ngài hằng ngày. 
Hầu như ngày nào, hai vợ chồng già chúng tôi cũng 
nghe câu chuyện của các nhân chứng ơn lành mà Cha 
Diệp đã cầu bầu giúp, trong đó có con tôi ở Chương 
trình Ơn Cha Diệp số 135 (anh Nguyễn Trần Tú Quỳnh 
Sơn, cư dân thành phố Rennes, Cộng hòa Pháp, chia sẻ 
ơn lành hồi tháng 12-2015 tại văn phòng Cha Diệp trên 
đường Euclid, thành phố Garden Grove, CA - NV)  
Chúng tôi từng xuống thăm viếng mộ Cha ở Tắc sậy 
nhiều lần. Đặc biệt trong tháng 8-2015, các con tôi về 
thăm nên gia đình cũng tổ chức về viếng Ngài.  
Vào ngày giỗ Cha vừa qua (12 tháng ba, 2016), báo chí 
ở Việt Nam, ngay cả trên ti vi cũng đưa tin về chương 
trình giỗ Cha. Tôi đi xe đêm xuống mộ Cha, đi bộ 
1,500m từ chỗ để xe đến nhà thờ. Tôi cũng rất sung 
sướng vì trong năm qua các con và em tôi đã tới được 
Văn phòng Cha ở California để thăm Cha. Kỳ đi Pháp 
vừa rồi tôi cũng mang nhiều ảnh của Ngài để tặng và 
nói về ơn mà Ngài đã được Chúa thương ban cho Ngài 
đề Ngài bầu cử cho mọi người cầu xin. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Xin cảm ơn các anh chị và cầu chúc các anh chị ở TBDF 
được nhiều ân sủng và bình an của Chúa để có sức khỏe 
mà làm việc, đặc biệt hy sinh nhiều trong việc truyền 
giáo và cho Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. 
 

 

Bà Marie Therese và con trai là anh Quỳnh Sơn (nhân chứng ơn 
lành), chụp tại Paris, Pháp. Hình do nhân vật cung cấp. 

 

Ơn Lành Gửi Từ Đồng Nai - Việt Nam 
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C.M. NGUYEN – VANCOUVER, CANADA. 
Con cầu xin Cha chữa lành bệnh cho con. Con 

đang bị bệnh ung thư máu. Xin Cha nhận lời cầu 

xin của con. 
 

R. TRUONG – SAN JOSE, CA. 
Xin Cha cho R. mau hết bệnh tự kỷ, bớt hung 

bạo, chân trái khỏe mạnh, và tự đi tiểu tiện 

được. Con xin cám ơn Cha. 
 

N. NGUYEN – BELLEVUE, WA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho chồng 

con khỏi bệnh ung thư phổi kỳ cuối. Con cũng có 
nhiều bệnh trong người, xin Cha cất bớt. Xin cho 

ba đứa con của con ngoan ngoãn, bớt đi chơi, 

học hành tấn tới. Con tạ ơn Cha. 
 

C.V. DOAN – SAN DIEGO, CA. 
Con cầu nguyện cho D.T.T, 84 tuổi, ngoại đạo, bị 

bệnh từ tháng 6-2013 đến nay, bệnh ngày càng 

nặng, không ngồi, không đi đứng được, lúc tỉnh 
lúc mê. Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao ban 

phép lành cho D.T.T thoát khỏi cảnh đau đớn, 
bệnh tật tiêu tan, trở lại bình thường, mọi sự 

bình an. Xin Cha nhậm lời cùng gia đình chúng 
con. Xin cảm tạ ơn Cha. 

 

L. LAM – GOODYEAR, AZ. 
Xin cho con sớm hết bệnh hiểm nghèo, và cho 

gia đình vợ chồng thương yêu nhau, con cái biết 
vâng lời. Cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp. 

 

N. HA – DURHAM, NC. 
Mẹ con đang mắc bệnh, đau đớn lắm Cha ơi. Xin 

Cha cầu bầu cùng Chúa cho mẹ con mau khỏi 
bệnh, đừng cất mẹ con về, để mẹ con sống thêm 

với chúng con một thời gian nữa. Con tạ ơn Cha. 

 
M.T. LAM – NEW CITY, NY. 

Chồng con là V.C.Q mắc bệnh ung thư phổi. Con 
cầu khẩn xin Cha giúp chồng con mau hết bệnh. 

Con xin đa tạ Cha. 
 

L. NGUYEN – DILLON, CO. 

Con xin Cha cầu nguyện cho công việc của mẹ 
con đươc suông sẻ, bà ngoại và con hết bệnh, 

gia đình bình an. Con cám ơn Cha. 
 

 

 
 

M. HONG – EL MONTE, CA. 
Con cầu xin Cha ban ơn chữa lành cho D. Duong, 

sinh năm 1991, mau chóng được trở lại bình 
thường, hết bệnh tật. Con cám ơn Cha. 

 

Q. TRUONG – SHREVEPORT, LA. 
Lạy Cha, con năm nay 76 tuổi, đi đứng phải 

chống gậy. Con xin cầu bầu cùng Chúa và Đức 
Mẹ cho con ăn mày chết lành, giữ nghĩa cùng 

Chúa, đừng để phiền đến con cái. Con hết lòng 

tin cậy nơi Cha. 
 

L. NGUYEN – LAS VEGAS, NV. 
Con xin Cha cho gia đình con được bình yên, cho 

anh trai con là Q.N được Cha chữa lành bệnh đau 
bao tử nặng. Xin cảm tạ ơn Cha. 

 

U. NGUYEN – OMAHA, NE. 
Thưa Cha, cháu của con tên là N.T.A.T., 40 tuổi, 

hiện đang sống ở Việt Nam, bị bệnh ung thư 
máu. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ cho 

cháu con khỏi căn bệnh nan y này. Con xin tạ ơn 

Cha. 
 

S. M. DUONG – CHARLOTTE, NC. 
Vợ chồng chúng con tuổi già sức yếu, lại có đứa 

cháu nội hay bị động kinh. Chúng con xin Cha 
cầu bầu cho chúng con, và ban cho chúng con 

mọi sự bình an. Kính tạ ơn Cha. 

Q. T. NGUYEN – OOLTEWAH, TN. 
Cha ơi, con đang bị nợ credit, tiệm nails thì ế 

quá, nên con phải bán tiệm, mà con kêu hoài 
chưa bán được tiệm. Xin cho con trai con có việc 

làm tốt, cháu học xong ra trường mà chưa có 

việc Cha ơi, con phải lo trả nợ cho cháu nữa. Con 
rất bối rối, lo lắng, nhưng con sẽ kiên nhẫn xin 

Cha mà không nản lòng. 
 

N. NGUYEN – ALBUQUERQUE, NM. 

Con xin hết đau nhức, cháu nội P. ngoan ngoãn, 
cháu T., B., hết bệnh, và cháu L. khỏi được bệnh 

ung thư máu, và tất cả con cháu được nên người 
tốt, biết giữ đạo. Xin Cha nhậm lời con cầu xin. 

 
T. NGUYEN – TULSA, OK. 

Xin Cha cho con bán được nhà như ý. 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 

XIN KHẤN 

 

XIN KHẤN 
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XIN KHẤN 
 

D.V.H – BIÊN HÒA, VIỆT NAM. 
Thưa Cha, con có người con rể bị bệnh thần 

kinh, hay nói lung tung và chửi bới vợ con, đã 

được đưa đi điều trị ở nhà thương tâm thần 2 
lần rồi mà vẫn chưa hết bệnh. Nay con khẩn 

khoản nài xin Cha thương giúp con rể con được 
khỏi bệnh. Con xin chân thành cảm tạ Cha. 

 
P. NGA – PORTLAND, OR. 

Con gái con bị viêm mũi rất nặng, phải mổ để 

cắt một khối thịt moc trong mũi, nhưng bị trục 
trặc đủ thứ. Xin Cha thương ban cho con gái con 

mau chóng bình phục, sớm trở lại trường, và 
ban ơn lành đến cho gia đình chúng con. Con 

xin tạ ơn Cha. 

 
V.H.T. NGUYEN – LAPEER, MI. 

Thưa Cha, con đã ngoài 40 tuổi, có một bé gái 5 
tuổi. Nay con muốn có thêm một baby nữa. Xin 

Cha cho công việc làm ăn của vợ chồng con 
được tốt và ổn định, con gái thông minh, ngoan 

ngoãn. Xin Cha ban cho chúng con được như ý. 

 
V. TRAN – SAN DIEGO, CA. 

Em con là T.D.Q, 42 tuổi, sau khi mổ đã không 
tỉnh lại. Xin Cha Diệp cầu bầu cùng Chúa trên 

Trời cứu em con tỉnh lại, và được bình phục như 

xưa để nuôi dạy hai đứa con còn quá nhỏ. Con 
xin tha thiết khẩn cầu Ngài. 

 
M. NGUYEN – GRAND RAPIDS, MI. 

Con đi khám mắt, bác sĩ nói một bên mắt phải 

mổ nhưng chưa có ngày hẹn đi mổ. Nay con xin 
cầu nguyện cùng Cha cho con sáng mắt mà 

không phải mổ. Con cũng xin Cha ban phép lành 
cho tình trạng gia đình và giấy tờ của con trai 

con được suông sẻ, hợp pháp. 
 

J. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 

Con xin Cha linh thiêng ban phép màu nhiệm 
cho mẹ con là N.T.N. đang nằm viện, sớm được 

khỏe lại bình thường. Con hết lòng tạ ơn Cha. 
 

V.C.T. NGUYEN – ST. CLOUD, MN. 

Cha ơi, con bị bệnh động kinh đã lâu rồi, xin Cha 
cầu bầu cùng Chúa cứu chữa con với Cha ơi… 

 
 

XIN KHẤN 
 

M. PHAM – FALL CHURCH, VA. 

Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa thương chữa lành 
bệnh đau lưng mãn tính và bệnh giãn tĩnh mạch 

cho con. Bệnh này khiến con đau không thể đứng 
hoặc đi lâu được. Con xin cảm ơn Cha. 

 

H. TRAN & D. TRAN – DENVER, CO. 
Con gái con là T.B.N.T. đang đau khổ vì bạn trai 

mới qua đời. Cháu bị suy sụp tinh thần nên phải 
uống thuốc, và ảnh hưởng đến việc học. Xin Cha 

cầu bầu cùng Chúa cứu chữa cho cháu mau được 
bình phục. Xin ban bình an lại cho cháu. Chúng 

con vô cùng cảm tạ ơn Cha. 

 
N. LE – SIMI VALLEY, CA. 

Thưa Cha, ba con sắp đi thông tim, xin Cha ban 
cho ba con được mọi sự bình an, sớm bình phục; 

xin cho cháu dâu sớm có baby vì cháu mong lắm 

mà chưa được; xin cho cháu trai bỏ được tật xấu. 
Con cám ơn Cha. 

 
M. DAO – EAST LANSDOWNE, PA. 

Kính lạy Cha Trương Bửu Diệp, hiện nay mẹ con 
rất yếu phải nằm một chỗ. Con xin Cha ban phép 

lành cho mẹ con, nếu khỏe thì đi lại được, nếu 

không qua khỏi thì được chết lành. Con xin tạ ơn 
Cha. 

 
N.T. PHAM – VICTORIA BC, CANADA. 

Con lạy Chúa, lạy Cha, xin ban bình an cho gia 

đình con, xin ban ơn chữa lành cho con gái con là 
V.T.C.H. tự nhiên bị mọc một cái xương ở hông, 

xin cho con gái con được lành bệnh. Con cảm tạ 
ơn Cha. 

 

C. NGUYEN – FLORISSANT, MO. 
Con thành kính xin Cha giúp cho con cấp bách: 

con con của con là L.M.P. được sửa đổi tâm tính, 
không nói nhảm, nóng giận, làm cho con phải đau 

đầu và lo lắng. Con thành tâm kính lạy Cha cứu 
con để con được bình yên trong cuộc sống. 

 

H.T. BUI – FREDERICKSBURG, VA. 
Con bị bệnh đau xương đuôi, xin Cha ban cho con 

ơn chữa lành, xin cho gia đình con được bình an, 
cho cháu nội ngoan ngoãn, cho con trai có công 

ăn việc làm ổn định, và cho con bán được tiệm 

nails. Xin cầu bầu cho chúng con. 
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CẢM TẠ 
 
D.LE & J.DOAN – WEST VALLEY, UT. 

Sức khỏe của con đã trở lại bình thường, bệnh tiểu 
đường chấm dứt. Con xin đa tạ Cha. 

 

K.H – FOUNTAIN VALLEY, CA. 
Tạ ơn Cha, cháu nội con đã ra đời được bình an. 

 
T. DUONG – NORCO, CA. 

Con cảm tạ Cha Diệp đã phù hộ cho con mỗi ngày 
trong đây được tai qua nạn khỏi, không có chuyện 

gì xảy ra. Xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho con ngủ 

ngon mỗi đêm cho đến ngày con về nhà. 
 

M. NGUYEN – BATON ROUGE, LA. 
Con đã lấy được bằng tóc rồi, con xin cám ơn vì 

nhờ lời cầu bầu của Cha dâng lên Chúa. 

 
M. PHUONG – SAN DIEGO, CA. 

Cha đã cứu gia đình con thoát khỏi tai nạn xe cộ; 
con gái con được học ở trường như ý muốn. Con 

xin tạ ơn Cha đã ban ơn lành cho gia đình con. 
 

M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 

Lạy Cha Trương Bửu Diệp, con là người ngoại đạo 
nhưng rất tin tưởng nơi Cha. Cha đã ban cho con 

tất cả những điều con cầu xin. Con xin cảm tạ ơn 
Cha. 

 

N. NGUYEN – BATON ROUGE, LA. 
Thưa Cha, gia đình và người của con được bằng 

an, khỏe mạnh, con cái đã đi làm ổn định. Con xin 
cám ơn lời cầu bầu linh thiêng của Cha. Xin Cha 

tiếp tục cầu cho chúng con. 

 
S. NGUYEN – HUNTINGTON BEACH, CA. 

Trong lúc con bị thuốc hành, con chỉ đọc kinh và 
nhờ Cha cầu bầu giúp, chỉ vậy thôi mà nay con đã 

qua khỏi. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 

T.T. LE – BURNSVILLE, MN. 

Con kính cảm tạ Cha vì Cha luôn nhận lời cầu 
nguyện của con. 

 
H.H. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 

Cám ơn Cha đã ban ơn lành cho cháu N. được khỏe 

mạnh trở lại, còn cháu V. thì cuối tháng 4 này sẽ 
hạ sanh một đứa con gái. Chúng con hết lòng cảm 

tạ ơn Cha. 
 

L. VU – LAUREL, MD. 
Cha đã ban cho con được như ý những lời con cầu 

xin, Cha cũng đã cất hết những cơn đau đớn, mệt 

nhọc, bệnh tật. Con xin cảm tạ Cha. 
 

CẢM TẠ 
 
L. VU – LAUREL, MD. 

Cha đã ban cho con được như ý những lời con cầu 

xin, Cha cũng đã cất hết những cơn đau đớn, mệt 
nhọc, bệnh tật. Con xin cảm tạ Cha. 

 
M. PHAM – PROVIDENCE, RI. 

Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha Diệp qua lời cầu 

bầu của Cha mà gia đình con được nhiều điều như 
ý muốn.  

 
M. TRAN – SAN DIEGO, CA. 

Xin tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp đã chữa lành bệnh 
tiểu đường cho con, và cho gia đình con được 

bình an. 

 
H. CAO – WORCESTER, MA. 

Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con mọi sự như ý 
muốn: con đã thi đậu quốc tịch, bớt bệnh mất ngủ 

và nhiều bệnh khác. 

 
B.T. VU – FALL CHURCH, VA. 

Bệnh viêm gan C mãn tính của con đã bớt, đôi 
mắt con tưởng như mù nay sáng trở lại. Đó là nhờ 

Cha Diệp cầu bầu giúp cpn. Con xin cảm tạ ơn 
Cha. 

 

T.C. NGUYEN – LAPEER, MI. 
Trong lúc con sơn nhà thì bị té rất đau, khó thở, 

tức ngực, nói cũng đau, ho cũng đau, con không 
ăn uống gì được. Con chợt nghĩ đến Cha và cầu 

nguyện. Thật nhiệm màu, chỉ ít ngày sau con 

khỏe và đi làm lại, lái xe tải bình thường. Đúng là 
Cha đã làm phép lạ cho con rồi. Con xin cảm tạ ơn 

Cha. 
 

P. NGUYEN – ARLINGTON, TX. 

Má con đã cầu nguyện với Cha, và mọi sự đều 
như ý má con mong muốn. Xin tạ ơn Cha. 

 
T. TRAN – RALEIGH, NC. 

Nhờ Cha cầu bầu cùng Chúa, con đã dọn qua 
được tiệm mới bình an. Muôn đời con ghi nhớ ơn 

Cha. 

 
H.V. LE – SAN BERNARDINO, CA. 

Thưa Cha, bệnh tật của vợ chồng con đã bớt rất 
nhiều, bệnh trĩ bớt 70%, bệnh mất ngủ bớt 60%. 

Chúng con xin cám ơn Cha Diệp. 
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Đôc Giả Viết 

 

Thực hiện lời hứa với Cha Diệp 
 
Tôi không biết kể lại cho tất cả mọi người bắt đầu từ khi nào trong tôi có Đức Tin. 

 

Đức Tin không phải ai cũng có thể bắt chước để mà có được, mà phải có từ trong 
Trái Tim, Sự Phó Thác của chính mình. 

 
Cha mẹ và chị em chúng tôi là người thờ Ông Bà, không biết gì về Phật giáo, 

cũng như Công giáo. Họ chỉ suy nghĩ sống với lẽ phải, không hại ai là đủ rồi. Khi 

chị em chúng tôi lớn lên, thì một nửa tin vào Công giáo, và một nửa vừa tin vào 
Phật giáo, vừa thờ Ông Bà như Cha Mẹ tôi vậy. 

 
 Chồng ra đi, một mình ‘vượt cạn’, tôi tủi thân và buồn bã lắm. Không biết tương lai con sẽ ra sao, mặc dù bên mẹ 

con tôi vẫn còn gia đình hai bên nội ngoai an ủi. Một ngày, cô em gái nói với tôi: “Em nghe nói Đức mẹ Fatima ở 
Bình Triệu linh thiêng lắm, chị đi cầu xin thử coi. Từ đó, tôi đến với Đức Mẹ Fatima mỗi tuần, với tất cả niềm tin 

nơi Mẹ. 
 

Hai năm sau đó, tôi ẵm con trai vượt biên. Khi tàu mới ra khỏi cửa sông Vàm Láng thì có ba chiếc tàu của công an 
Việt Cộng bắn đuổi theo. Đạn bắn xối xả vào đoàn người chúng tôi khi đó ngồi chen chúc trên chiếc ghe nhỏ xíu. 

Mẹ con tôi cũng nằm trong tầm đạn đó. Nhưng các bạn có tin không, tôi ẵm con trai trên cánh tay trái, một viên 

đạn xuyên qua, cánh tay tôi có một vết cắt dài 4-5cm; còn đầu con trai tôi chỉ có một vết trầy hơi rướm máu. Các 
bạn cảm nghiệm được không, sự che chở màu nhiệm của Đức Mẹ đến dường nào! 

 
Trước đây, tôi cũng nghe tiếng đồn về Cha Trương Bửu Diệp ở Tắc Sậy, Việt Nam rất linh thiêng. Người ta nói 

bệnh đến mấy, đến khấn với Cha, sẽ bớt bệnh hoặc khỏi hẳn. Nhưng ở Tắc Sậy, Việt Nam thì xa xôi quá…Cách 

đây hai năm, tôi nghe có người giới thiệu trên đường Euclid, thành phố Garden Grove có đền thờ Cha Diệp, tôi 
mừng lắm, và nghĩ Cha Diệp có ở ngay trên đất Mỹ, lại rất gần nhà mình, sao mình không đến? Lần đầu tiên đến 

văn phòng có Cha Diệp, được nhìn thấy bức tượng của Cha, ngắm gương mặt Cha, dáng dấp của Cha, tôi bồi hồi 
xúc động. Nhà thăm viếng của Cha rất uy nghiêm, ấm áp. Với tất cả tấm lòng và đặt trọn niềm tin nơi Cha, tôi lạy 

và xin ơn Cha. 
 

Một ơn, hai ơn, rồi ba ơn…Lần lượt như thế, cứ đến cầu xin là tôi đều nhận được ơn. Tôi hiểu, không phải Cha ban 

ơn, mà là Cha cầu bầu lên Chúa giúp chúng ta, vì lời cầu nguyện của Cha gấp bao nhiêu lần lời chúng ta cầu 
nguyện. Tất cả điều gì chúng ta xin, nếu hợp lý, Cha sẽ cầu bầu giúp. Những ơn mà Cha đã cầu giúp cho gia đình 

chúng tôi là: Ơn xin cho nhà, ơn xin trợ cấp thất nghiệp (2 lần); ơn xin chữa lành bệnh phổi cho chồng; Ơn xin 
được việc làm tốt; Ơn xin cho con trai được chuyển từ Chicago (Illinois) về California; Ơn xin cho con gái vào được 

Pharmacy school. Người bạn của chúng tôi được ơn Cha tới…27 lần. 

 
Bây giờ tôi đã là một Ki tô hữu. Vợ chồng tôi người Công giáo, nhưng các con thì không. Tuy vậy, gia đình chúng 

tôi rất tin và kính yêu Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giu-se, và cả Cha Trương Bửu Diệp. Cuộc sống trên thế gian này 
gian truân và tạm bợ. Nhiều khó khăn, lo âu và những nỗi niềm không biết tỏ lộ cùng ai. Ngay cả với người phối 

ngẫu, đầu ấp tay gối, chưa chắc ta đã nói hết sự thật của lòng mình. Nếu ai trong hoàn cảnh ấy, hãy chạy đến với 
Cha Diệp, tâm sự, phó thác, và đặt trọn niềm tin nơi Cha. Cha sẽ lắng nghe và cầu bầu lên Chúa cho chúng ta 

những điều chúng ta cầu xin hợp lý. 

 
Khi tôi viết những dòng chữ này để gửi lên Báo Ơn lành, tôi không dựa vào cá nhân hay tổ chức nào cả, mà chỉ 

muốn thực hiện lời hứa của tôi với Cha Diệp: Khi gia đình con được ơn, con sẽ phổ biến để mọi người biết đến sự 
linh thiêng của Cha.  

 

 
 

Thanh Nguyễn 
Santa Ana, CA 
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Ryaney Do (29 tuổi) – San Diego, CA. 
 

“Tôi biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt Nam. Trong các Thánh lễ ở nhà thờ 
nhiều người nhắc đến Cha. Trước khi sang Mỹ định cư tôi đã xuống mộ 
Cha Diệp ở Tắc Sậy. Qua Mỹ, tôi không biết Trương Bửu Diệp 
Foundation cho đến khi có người bạn ở San Diego, cầu nguyện, được 
ơn Cha và kể cho tôi nghe. Cũng qua người bạn ấy, tôi biết địa chỉ của 
TBDF và hôm nay, lần đầu tiên tôi đến để cầu nguyện với Cha. Cuộc 
sống hiện tại của tôi đang gặp một số bế tắc, tôi đến xin Cha giúp chỉ 
lối đưa đường để tôi có một tương lai tốt đẹp. Tuy còn rất nhiều mối lo 
lắng, nhưng bước vào phòng, ngắm nhìn Cha, tự dưng lòng tôi thấy 
bình an, và tin rằng Cha sẽ giúp tôi có công ăn việc làm tốt và một mái 
ấm gia đình. Khi được ơn Cha, chắc chắn tôi sẽ trở lại để làn nhân 
chứng cho Cha.” 
 

 

Olivia Nguyen (26 tuổi) và Thắng Nguyễn (27 
tuổi) – San Diego, CA 
 
“Ba mẹ tôi nói với chúng tôi rằng Cha Diệp rất linh thiêng. Sang Mỹ, 
tôi lại được Chú cho tấm hình Cha Diệp và khuyên hãy cầu nguyện 
với Cha. Trước khi vợ chồng tôi đi thi quốc tịch, chúng tôi đã thành 
tâm khấn nguyện với Cha. Dù chúng tôi có chuẩn bị kỹ, nhưng tinh 
thần rất quan trọng. Nhờ Cha giúp sức, khi vào phòng thi, với tinh 
thần minh mẫn, chúng tôi đã trả lời rất tốt các câu hỏi và kết quả 
hiện nay chúng tôi đã là công dân Mỹ. Chúng tôi đã search trên 
Google maps để biết Văn phòng Cha trên đường Euclid, thành phố 
Garden Grove. Hôm nay chúng tôi đến Văn phòng Cha để tạ ơn 
Cha đã giúp sức, ban cho chúng tôi ơn như ý. Nắm bàn tay Cha, 
chúng tôi cảm thấy rất vui, và cảm giác như Cha đang truyền cho 
mình nguồn sinh lực mạnh mẽ, và cảm thấy rất bình yên trong tâm 
hồn.” 
 

Olivia Nguyễn và Thắng Nguyễn. Hình: TBDF 
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Chuyện kể rằng có người nghèo nọ, do làm việc gì cũng không thành công, sinh lòng uất 

ức liền chạy đến khóc than với Đức Phật: “Duyên cớ làm sao mà con làm việc gì cũng 

không thành ạ?” 
Đức Phật trả lời: “Đó là vì con chưa học được cách bố thí cho người khác.” 

Người kia đáp: “Nhưng con nghèo khó như vậy, tiền mình còn không có thì biết bố thí cho 
ai!” 

Đức Phật mới từ tốn dạy: “Một người cho dù hoàn toàn không có gì, vẫn có thể cho người 
khác 7 thứ”. 
 
1. Nhan thí – cho nét mặt: 

Dù không có gì nhưng ai cũng có nụ cười, thái độ niềm nở, đều có thể đem cho những người mà mình gặp 
hàng ngày.  

 
2. Ngôn thí – cho lời nói: 

Lời nói chẳng mất tiền mua, lúc nào chúng ta cũng có thể lựa lời nói những điều ấm áp, động viên người 

khác, khiến họ cảm thấy được an ủi, vỗ về. 
 

3. Tâm thí – cho tấm lòng: 
Tấm lòng cũng chẳng tốn đồng nào, chỉ cần có cái tâm rộng mở, đối xử với mọi người chân thành, trung 

thực, thế cũng là đã cho đi rất nhiều rồi. 
 

4. Nhãn thí – cho ánh mắt: 

Dùng cái nhìn thiện ý, động viên có thể khiến một ngày của ai đó trở nên tốt đẹp hơn. Không phải bạn cũng 
từng ít nhất một lần cảm thấy phấn chấn hơn chỉ với một ánh mắt sao? 

 
5. Thân thí – cho hành động: 

Những hành động nhân ái, giúp đỡ người khác đôi khi còn giá trị hơn cả tiền bạc. 

 
6. Tọa thí – cho chỗ ngồi: 

Khi đi tàu, xe hay thuyền, hãy nhường chỗ ngồi của mình cho người cần. 
 

7. Phòng thí – cho nơi ở: 
Phòng ở còn trống, không dùng đến có thể cho người khác vào nghỉ ngơi. 

Theo lời Đức Phật, bố thí có rất nhiều cách, nhưng quan trọng nhất vẫn là có chân tình và cái tâm lương 

thiện, thì dù là bất cứ ai, sang hay hèn, đều có thể làm được. Những người vẫn đang hàng ngày đi làm kiếm 
tiền nuôi gia đình, thực chất cũng là một dạng bố thí. Không nên hiểu bố thí theo nghĩa thương hại tiêu cực, 

mà bố thí ở đây nghĩa là cho đi, cho những cái mình có cho ai cần nó.  
Nhiều người hay than thở sao mình cố gắng quá nhiều mà vận may chẳng đến, nghèo vẫn hoàn nghèo. Theo 

cái nhìn nhà Phật, nếu bạn cứ nghĩ mình đang làm thân trâu ngựa, phải trả nợ cho ai, thì chính là đang ôm 

bụng khí oán giận, cả đời không hết khổ. Còn nếu nghĩ là đang bố thí, cho đi, thì sẽ cảm thấy ấm áp, thoải 
mái yên lành. Yên lành rồi mới có thể giác ngộ mà thành công. 

Tương tự, việc nhà cửa vất vả, muôn vàn lo toan, nếu cứ nghĩ đó là trách nhiệm, nghĩa vụ sẽ chỉ thêm mệt 
mỏi; nhưng nếu nghĩ đó là đang bố thí trong gia đình, đang cho đi để những người mình yêu thương được 

vui vẻ, thì sẽ thấy đó là việc làm tự do tự tại, dễ chịu, vui vẻ. Bố thí, có thể trước mắt chưa thấy quyền lợi gì, 

nhưng quả của nó sớm muộn rồi cũng đến. 
 

Vậy đấy, bình thường bạn cứ nghĩ bố thí là phải cho tiền ai đó nghèo khổ, phải đến trước cổng chùa phổ độ 
chúng sinh, bỏ tiền vào hòm công đức. Nhưng thực tế, đó mới chỉ là một mặt của vấn đề. Bố thí bằng tiền 

bạc chỉ là một phần nhỏ, chứ chưa “tới”, chưa “đủ”. 
Biết bố thí và tạo phước cho người, thì cả hai đều có đức.                                             Theo Khỏe & Đẹp 
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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 5 tháng Năm, 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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