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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 33 
 

Làm Sao Để TBDF Phục Vụ Tốt Hơn? 
 
Chỉ trong ba tháng đầu năm 2016, Văn phòng TBDF đã đón nhận trên 16 ngàn lượt 

khách thăm viếng, bao gồm khách từ California, các tiểu bang khác và nước khác. 

Song song đó, các quà tặng miễn phí mà hội đã phân phát cũng tăng vọt: 9,557 tờ 
bản tin Ơn Lành đã gửi đi toàn nước Mỹ, 2,387 cuốn sách Ơn Lành tập 2, 3 đã phân 

phát, gần 1 ngàn tấm hình chân dung Cha lớn nhỏ, và 474 chai nước phép đã được 
gửi đến tận nhà theo yêu cầu.  

 
Trong niềm vui khi thấy sự linh thiêng của Cha TBD đang lan tỏa khắp nơi, Hội cũng 

lo lắng về tỷ lệ các quà tặng bị thất lạc tăng theo, vì nhiều địa chỉ yêu cầu gửi tặng 

phẩm đến được báo không chính xác.  
 

Vì thế, để việc phục vụ được tốt hơn, kể từ tháng 5 năm 2016, quý khách từ các 
tiểu bang hoặc các quốc gia khác khi gọi phone, viết thư hoặc email yêu cầu 

gửi quà tặng, hoặc ghi tên tham gia các chương trình do Hội tổ chức, chỉ 

cần nói hoặc ghi số thẻ (ở mặt sau của thẻ Thăm viếng) của mình. Nếu ai chưa 
làm thẻ Thăm viếng, xin vui lòng ghi danh làm thẻ trước khi yêu cầu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 

 
 

  

Chúng tôi hy vọng rằng với cách làm 

mới này, các chương trình miễn phí của 
Hội sẽ phục vụ cho quý khách ngày 

càng chu đáo và hiệu quả hơn. Chân 
thành cám ơn sự hợp tác của quý 

khách. 

 
TBDF 

                     
     Hình bên: Những tặng phẩm tại TBDF 

dành cho mọi người. 
 

 
 

Chị Crystal Tran – Westminster, CA 

“Mẹ Tôi Tụng Kinh Niệm Phật, Nhưng Rất Tin Cha Diệp” 
Cách đây 3 năm, mẹ tôi phải mổ bướu não. Gần đây khi thấy trong người không được khỏe, miệng 
hơi bị méo, nên mẹ tôi đi gặp bác sĩ, và họ đã phát hiện trong não của mẹ tôi có thêm 2 bướu nữa từ 

lâu rồi. Mà lần mổ thứ hai này sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với lần mổ trước. 
 

Mẹ tôi hết sức lo lắng, vì bác sĩ nói họ không biết được sau khi mổ mẹ tôi có bị di chứng hay không. Các di chứng 

thường gặp là mù, mất trí nhớ, liệt tay chân,…Bác sĩ cũng nói thêm rằng sau ca mổ thứ hai này mẹ tôi sẽ chậm 
bình phục, thậm chí có người mổ xong là hôn mê luôn. Lúc đó tôi rối trí lắm. May sao gặp được người bạn là 

Sandy Châu Nguyễn, khuyên tôi nên đến mà cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp.                   (Xem tiếp Trang 2) 

Anita Phùng ghi 
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Sandy là một trong những nhân chứng ơn lành Cha 
Diệp, không những một, mà tới 3 lần phước của Cha. 

Sandy nói tôi cứ đến xin Cha. Vì lo sợ cho mẹ nên tôi 
theo bạn đến Văn phòng Cha cầu xin.  

 

Tháng 2-2016, trước ngày bay sang Dallas, Texas để 
chăm sóc cho mẹ, tôi có đến nói với Cha: “Cha ơi, mẹ 

con sắp đi mổ não, bác sĩ giỏi lắm, nhưng di chứng 
thì khó lường. Cha thương ban cho mẹ con ơn lành.” 

 

Đúng là ơn lành, chỉ 2 tiếng sau khi cuộc phẫu thuật 
kết thúc, mẹ tôi đã tỉnh, mở to mắt, liếc qua liếc lại. 6 

tiếng sau, bác sĩ hỏi nhiều câu hỏi để xem trí óc thế 
nào, thì mẹ tôi đều trả lời đúng hết. Khi bước xuống 

giường, mẹ tôi đứng xuống và đi được mà không bị 
tê. Mẹ tôi lại còn đòi ăn, uống nữa, nhưng lúc đó bác 

sĩ chưa cho mẹ tôi tự ăn, mà chỉ cho uống sữa, vì khi 

nhai sẽ ảnh hưởng đến các dây thần kinh trên đầu. 
Nhưng hai ngày sau thì mẹ tôi ăn uống bình thường. 

 

 

 

 

Theo như các bác sĩ thì với người trẻ, khỏe, sau khi mổ 2 

tuần mới được xuất viện. Còn mẹ tôi thì chỉ sau 5 ngày là 
được nhà thương cho về nhà vì sức khỏe của bà rất tốt. 

Về đến nhà, mẹ tôi còn có thể làm được các công việc lặt 

vặt, tự tắm, tự ăn, mà ăn rất ngon miệng. Nếu không 
nhìn thấy vết mổ rất dài, sâu, thì không ai biết là mẹ tôi 

vừa đi mổ não. Đây đúng là một phép nhiệm màu mà 
Cha Diệp đã ban cho mẹ tôi.  

 

Khi mẹ tôi biết tôi đã cầu nguyện với Cha Trương Bửu 
Diệp cho mẹ được tai qua nạn khỏi, mẹ tôi rất mừng, và 

nói mẹ cũng có nghe nhiều người nói về sự linh thiêng 
của Cha Diệp. Mẹ tôi tụng kinh niệm Phật hàng ngày, 

nhưng rất tin nơi Cha. 
 

Tôi mới biết Cha Diệp gần đây thôi, nhưng tôi rất tin nơi 

Cha, tin ở Đấng Tối Cao. Tôi tin nếu mình cầu xin những 
điều cần thiết một cách chân thành thì Cha sẽ cầu bầu 

lên Đấng Tối Cao cho mình. Và tôi tin rằng dù tôi là 
người ngoại đạo sau những lời cầu nguyện của tôi, Cha 

vẫn đứng sau lưng và phù hộ cho tôi.  

 
Anita Phùng ghi 
 

Vết mổ trên đầu của Mẹ chị Crystal Tran lành lặn nhanh 
chóng sau phẫu thuật. Hình do chị Crysral cung cấp. 

Chị Crystal Tran – Hình chụp tại VP Trương Bửu Diệp Foundation 
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Phép Lạ Nhãn Tiền 
 

Tôi là Maria Vũ Thị Ngọc Dung, hiện đang cư ngụ tại thành phố Hayward, California. Tôi xin 

làm nhân chứng phép lạ Cha Trương Bửu Diệp đã làm cho tôi. 
 

Mới đây sau khi chụp X-Ray, bác sĩ cho biết tôi phải làm xét nghiệm ung thư, vì ngực bên trái của tôi 
có vấn đề. Tôi lấy hẹn để xét nghiệm vào ngày 6 tháng Tư, lúc 10 giờ sáng. 

 
Lúc vô làm xét nghiệm, người ta chụp kiểm tra vôi hóa trước vì vôi hóa nằm sát xương sườn nên rất 

khó chụp. Mất 20 phút loay hoay mà cô y tá vẫn không làm được. Bác sĩ thấy vậy, nói có thể tôi sẽ 

được trả vê cho bác sĩ gia đình để giới thiệu sang trung tâm khác, vì chỗ này làm không được. Tôi 
nghe vậy thì rất lo lắng. Lúc đó, tôi liền cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp: “Cha ơi, xin Cha ban 

phép lạ cho con hôm nay làm được xét nghiệm này, con xin làm nhân chứng cho Cha.” Vừa khấn với 
Cha xong, tôi nghe bác sĩ nói: thử làm thêm một lần nữa. Ôi, lần này thì mọi việc êm xuôi. Bác sĩ làm 

được xét nghiệm cho tôi. 

 
Tuy vậy, tôi vẫn còn phải ở trong phòng thêm 2 tiếng nữa với tư thế nằm sấp, rất mệt. Trong khi đó, 

cô y tá vẫn cứ loay hoay quanh tôi. Tôi ráng chờ thêm 30 phút nữa, khi đã không còn chịu nổi, liền hỏi 
cô y tá chừng nào xong vì tôi khó chịu quá rồi. Cô y tá trả lời: “Vì cô vẫn còn bị chảy máu, nên còn 

phải tiếp tục chờ cho đến máu hết chảy.” Tôi kêu lên: “Lạy Chúa tôi”, xong lại cầu nguyện với Cha 
Diệp:”Lạy Cha, Ngài là bậc Thánh bên cạnh Đức Chúa đầy quyền năng, xin cho cô y tá cầm được máu 

của con.” Tôi cứ cầu nguyện như thế đến lần thứ 9 thì thấy cô y tá băng vết thương, nói tôi có thể 

ngồi dậy được. Tôi thầm nghĩ: “Cảm ơn Cha Diệp đã nghe được lời khấn nguyện của con và làm phép 
lạ nhãn tiền cho con.” 

 
Hôm nay tôi viết thư này xin chia sẻ với mọi người, là một bằng chứng phép lạ Cha Diệp để Cha sớm 

được phong Thánh. 
 

 
Trương, Anh Tuấn – Massy, Pháp: “Cha rất linh thiêng!” 
 

Năm 2013, mẹ tôi ở Việt Nam được một người tặng cho tấm hình Cha Trương Bửu Diệp, và nói rằng Cha 

rất linh thiêng. Lúc đó, mẹ tôi hoàn toàn không biết Cha Diệp là ai, nhưng cũng vẫn đặt Cha lên bàn thờ, 
dù gia đình tôi theo đạo Phật. 

 
Cũng vào thời gian ấy, tôi đang ở Pháp và làm giấy tờ để nhập quốc tịch Pháp, nhưng gặp trục trặc hoài. Biết chuyện, 

mẹ tôi đã cầu nguyện với Cha cho chuyện giấy tờ của tôi suông sẻ. Không lâu sau đó, giấy tờ của tôi hanh thông và tôi 

đã được nhập quốc tịch Pháp. Mẹ tôi tin chắc, kết quả như vậy là chính nhờ Cha Diệp cứu giúp, nhận lời cầu xin của mẹ 
tôi. 

 
 

Lần này tôi có dịp sang Mỹ để thăm người má nuôi. Ở 

California có Văn phòng Cha Diệp, nhưng chính xác Văn phòng 
Cha nằm tại thành phố nào thì tôi không biết, nên đã nói với 

Cha Diệp: “Cha ơi, nếu Cha có linh thiêng, thì cho con được 
đến gặp Cha trong chuyến đi Mỹ lần này.” 

 

Má nuôi tôi sống ở thành phố Fremont, thuộc miền Bắc Cali. 
Qua đến nơi, tôi search trên Internet thì biết được Văn phòng 

Trương Bửu Diệp Foundation trên đường Euclid, thuộc thành 
phố Garden Grove, Nam California, nơi có tượng Cha được 

đem đến từ Việt Nam. Má nuôi tôi và tôi đã đi xe đò xuống 

thăm Cha. Vậy là Cha đã đưa tôi đến thăm Cha đó. Tôi rất xúc 
động. Nếu có dịp, chắc chắn tôi sẽ đến thăm Cha thường 

xuyên. Quả thật, Cha rất linh thiêng! 
 

 



4 
 

Page 4 of 12 

 

 

 
 
 

 

 
     
        

  

 
 

T.A.D. DOAN – ORANGE, CA. 
Thưa Cha, con đang bị ngồi tù ba năm, xin Cha 

giúp con để Tòa cho con được về nhà sớm với 

gia đình con. Xin Cha ban cho gia đình con gặp 
nhiều may mắn và bình an trong năm nay. Con 

cám ơn Cha. 
 

K. TRAN – GRAND PRAIRIE, TX. 

Tinh thần con đang suy sụp, xin cho con được 
bình an, cho chồng con sang được cơ sở ở Việt 

Nam và trở về Mỹ, xin cho con được thắng kiện. 
Con đang trong cơn khủng hoảng quá. Cứu con 

với, Cha Diệp ơi… 
 

A.HUYEN – CONNECTICUT. 

Xin Cha giàu lòng nhân từ giúp con. Hiện nay con 
không biết phải làm sao. Con mắc nhiều bệnh 

trong người, các con của con ham chơi, không 
biết làm điều tốt cho bản thân. Trrong nhà chỉ có 

chồng con đi làm. Nay con xin Cha cầu bầu, cho 

chồng con mạnh khỏe, cho các con con biết làm 
việc tốt, và cho con hết bệnh tật. Con xin tạ ơn 

Cha. 
 

H. BUI – MOUNT VERNON, TX. 
Con cầu xin cho chồng có công ăn việc làm, thay 

đổi tính tình, biết thương yêu vợ con. Con xin 

cám ơn Cha. 
 

S. TRUONG – SAN DIEGO, CA. 
Con cầu xin Cha cứu chữa bệnh ung thư cho 

chồng con; cho gia đình và những người thân 

của con được bình an, hạnh phúc, con cái thành 
tài, cho con gái út có công việc ổn định và gặp 

được người chồng tốt. Con tạ ơn Cha. 
 

L.M. LAM – SILVER SPRING, MD. 

Xin cho con của con là H.B.T. biết yêu thương 
cha mẹ, biết sống đạo hạnh. Con cảm tạ Cha 

Diệp. 
 

T. TRAN – HOUSTON, TX. 
Thưa Cha, năm nay con 68 tuổi, con rất mệt mỏi, 

chán nản với người con trai 47 tuổi. Xin Cha dẫn 

đường chỉ lối để con của con biết trở thành con 
người tốt. Con cám ơn Cha thật nhiều. 
 

 
 

H.D. LICKER – WINOOSKI, VT. 
Xin cầu cho gia đình con, các con và cháu của 

con luôn có đức tin sống đạo đức và hữu ích cho 
xã hội, và cộng đồng. 

 

K.L – FLORIDA. 
Con xin Cha giúp con bán được thửa đất ở P.Q 

trước tháng 9 năm nay, và bán được với giá như 
ý. Con xin thành tâm cảm ơn Cha. 

 

D. NGUYEN – RICHARDSON, TX. 
Thưa Cha, tiệm nails của con sắp hết hợp đồng 

thuê mướn, con lại đang rất cần có thêm thợ. 
Con cầu xin Cha cho con có thợ tốt, tiệm có thêm 

thu nhập. Xin cho chúng con gặp nhiều may 
mắn, nếu có sang được tiệm thì cũng được 

suông sẻ. Con tạ ơn Cha. 

 
J. HO – TULSA, OK. 

Xin cho con rể của con tìm được việc làm. Xin 
cho con mau hết bệnh để trở lại cuộc sống bình 

thường như trước.  

 
R. ONG – KATY, TX. 

Xin Cha cầu cùng Chúa 3 Ngôi cho các con, cháu, 
anh chị em con được trở về cùng Chúa, và cho 

con có sức khỏe, bình an trong tay Chúa. Con 
cảm ơn Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. 

 

J. MAJOR – TAMPA, FL. 
Xin Cha độ cho các con của con là L.M, K.M, B.M. 

được bình an và tiêu trừ bệnh tật. Con xin cảm 
ơn Cha. 

 

L. DU – LANSING, MI. 
Xin Cha ban phúc cho mẹ con là T.T.C, 79 tuổi 

sức khỏe mau bình phục. Mẹ con bị té gãy tay, 
chân, đang điều dưỡng ở Việt Nam. Xin cho tiệm 

con đang làm ở Mỹ mọi chuyện bình an và may 

mắn, cho con gái con là N.N.T. đang có thai khỏe 
mạnh và bình an cho đến ngày sinh nở được ‘mẹ 

tròn-con vuông’. Con cảm ơn Cha nhiều lắm. 
 

C. THAI – FLORISSANT, MO. 
Con cầu xin Cha cho tiệm con ngày càng đông 

khách, để con đủ trang trải nợ nần. Con xin cảm 

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 
 

Q. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Thưa Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha nhận lời 

con cầu xin, giúp con có baby, cho vợ chồng con 

giữ đạo sốt sắng, siêng năng đi lễ. Gia đình con 
cảm ơn Cha vì những điều Ngài đã ban cho 

chúng con. 
 

L. NGUYEN – RICHARDSON, TX. 
Xin Cha thương, cầu bầu cùng Chúa chữa lành 

cho đôi chân của con có thể đi đứng trở lại bình 

thường, và ban ơn chữa lành nhiều chứng bệnh 
trong cơ thể con. Con cám ơn Cha. 

 
D. NAM – STERLING HTS, MI. 

Lạy Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, xin Cha 

thương con mà cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria 
cho con khỏi được mầm mống ung thư gan mà 

bác sĩ mới phát giác trong máu của con. Con lo 
lắng quá. Xin Cha cứu con. Con tạ ơn Cha. 

 
N. HOANG & P. LE – CHICAGO, IL. 

Lạy Cha, con trai con là Q.T.H. bị ung thư xương 

năm 2013, đã bị cắt chân trái trên đầu gối và 
được hóa trị, nay bịnh di căn lên đến phổi. Cháu 

trải qua 2 lần phẫu thuật lấy khối u ở phổi (trái 
và phải) ra, mỗi lần cách nhau 8 tháng. Gia đình 

con thành tâm khấn nguyện cho con trai con 

được ơn chữa lành khỏi căn bệnh hiểm nghèo 
này. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện xin 

ơn như ý. 
 

T. LE – ALHABAMA, CA. 

Kính Cha Trương Bửu Diệp, con là người ngoại 
đạo, năm nay 73 tuổi, con bị bệnh tiểu đường, 

cao máu, yếu thận, đang phải uống thuốc mỗi 
ngày. Con xin Cha ban phước và cầu bầu Bề 

Trên cho con gặp đúng thầy thuốc trị khỏi bệnh 
cho con. Con thành kính tạ ơn Cha. 

 

D. HUNG – PHOENIX, AZ. 
Xin cho vợ con hết đau nhức tay, và sắp tới xin 

Chúa mở lòng soi sáng cho vợ con thi đậu quốc 
tịch Mỹ. Con xin cám ơn Cha. 

 

N. NGUYEN – SCOTTS VALLEY, CA. 
Xin Cha cho vợ con là V.Nguyen khỏi được 

chứng nhức đầu kinh niên, sống yên vui, hạnh 
phúc với con cái. Tạ ơn Cha. 

 

XIN KHẤN 
 

C. LE – EL CAJON, CA. 

Thưa Cha, hiện nay con không được khỏe, bị đau 
bụng, đau lưng. Xin Cha ban cho con ơn chữa 

lành. Con cũng xin cho con trai mua được nhà, ăn 
năn trở lại và không gây gổ với gia đình nữa. Xin 

ban bình an cho gia đình con. Con hết lòng tạ ơn 

Cha. 
 

S.T. MARSHALL – ELGIN, SC. 
Chồng con bị bệnh tiểu đường rất nặng, mỗi ngày 

phải uống 4 thứ thuốc và chích mỗi tối, vậy mà 
bệnh không giảm, mắt không thấy đường. Còn 

con thì bị phù và đau nhức. Xin Cha linh thiêng 

ban cho chúng con ơn chữa lành. Con cũng đã 
khuyên chồng con (người theo đạo Tin lành) hợp ý 

cầu xin Cha chữa bệnh. Xin Cha thương chúng 
con. 

 

T. NGUYEN – DALLAS, TX. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria cho gia 

đình con được bình an, mạnh khỏe, cho con được 
khỏi bệnh nhức chân, mất ngủ và xin cho chồng 

con con là M.D. khỏi bệnh tuyến tiền liệt, sỏi thận, 
mất ngủ. Con xin tạ ơn Cha. 

 

T. HOANG – MONTCLAIR, CA. 
Xin cho con khỏi bệnh ung thư. 

 
M.B.NGUYEN – UTICA, NY. 

Xin Cha Trương Bửu Diệp cứu con khỏi bệnh cao 

máu, yếu thận, tê tay, chóng mặt. Xin Cha chữa 
cho chồng con khỏi bướu trong bọng đái, bệnh 

thận đang phải đi lọc máu, cao máu, và nhiều 
bệnh tật khác.  

 

T. THUY – HOUSTON, TX. 
Cha ơi con đang mắc bệnh ung thư ngực, con xin 

Cha cầu bầu cùng Chúa cho con được gặp thầy 
gặp thuốc chữa lành bệnh cho con. Con tạ ơn Cha. 

 
L. TRINH – GRETON, LA. 

Thưa Cha, anh T. nhận hợp đồng sửa cabinet cho 

con nhưng vì xích mích về lời nói mà anh ấy bỏ dở 
công việc. Con không muốn đưa anh ấy ra tòa. Xin 

Cha giúp con dàn xếp được thuận lợi. Con cảm ơn 
Cha. 
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CẢM TẠ 
 

B. DANG – LA PUENTE, CA. 

Con đậu quốc tịch rồi Cha ơi! Con xin cám ơn Cha 
đã phù hộ cho con. Xin Cha tiếp tục ban bình an 

cho gia đình và những người thân của con. 
 

L.X. MAI – SPRINGFIELD, MA. 
Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tất cả những gì 

Cha ban cho chúng con: con đã lớn tuổi mà sức 

khỏe còn tốt để giúp đỡ cho mẹ con ở Việt Nam 
năm nay đã 99 tuổi vẫn còn sáng suốt và cho em 

gái trang trải nợ nần. Mỗi khi con khấn nguyện 
đều được Cha ban ơn. 

 

T.Q. HOANG – HAYWARD, CA. 
Muôn vàn cảm tạ Cha đã cầu bầu. Đấng Tối Cao 

đã nhậm lời con cầu xin. Kết quả thử máu của 
con rất tốt đẹp.  

 
T. LUU – WEST COVINA, CA. 

Thưa Cha, con của con là T.L hiện nay đã khỏe 

mạnh và học hành tốt. Đó là nhờ Cha đã cầu bầu 
lên Đấng Tối Cao giúp con của con. Thành thật 

cám ơn Cha rất nhiều. 
 

R. & T. NGUYEN – FALLS CHURCH, VA. 

Con cảm ơn Cha đã nhận lời cầu xin của con cho 
vợ con được chữa lành qua lời cầu bầu của Cha 

lên Chúa và Mẹ Maria. Vợ con trong giấc ngủ đã 
thấy Cha mỉm cười, và cổ của Cha thì đầy máu 

đỏ. Chính vì thế con tin rằng chính Cha đã nhậm 

lời con khấn cầu cùng Cha. Chúng con xin cảm tạ 
và đội ơn Cha. 

 
C. TRAN – EVANSVILLE, IN. 

Con đã có thẻ xanh, và vừa thi đậu bằng viết để 
lấy bằng lái xe rồi Cha ơi. Công việc của con cũng 

ổn định, vui vẻ, mọi bệnh tật đều qua khỏi. Con 

hết lòng tạ ơn Cha. 
 

L.Q. NGO – ROCKFORD, IL. 
Từ lâu lòng con đã mong đến được Văn phòng 

Cha nhưng tuổi già sức yếu chưa đi được. Vào 

tuần lễ lòng Chúa thương xót, con gái được nghỉ 
nên đã đưa con đi California và con đã được gặp 

Cha. Đêm hôm đó con nghỉ lại ở nhà người bạn 
thì bị đau chân. Con đã cầu nguyện với Cha thì 

hết đau. Con xin tạ ơn Cha. 
 

CẢM TẠ 
 
C. LAO – FORT WORTH, TX. 

Gia đình con xin cảm ơn Cha đã nhậm lời cho con 
của con có được công ăn việc làm tốt. 

 

C. NGUYEN – LOS ANGELES, CA. 
Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Đấng Tối Cao 

cho giấy tờ của con đã qua khỏi sự khó khăn; con 
gái của con đã ổn định về máu huyết và bình 

thường trở lại. 

 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 

Thưa Cha Diệp, Cha đã cầu thay cho em gái của 
con được lành bệnh, tai qua nạn khỏi. Con xin cảm 

tạ Cha. 
 

H. VU – GOODYEAR, AZ. 

Con xin tạ ơn Cha đã ban cho vợ con ơn chữa lành, 
mổ xẻ bằng an, sớm bình phục. 

 
U. LE – ALHAMBRA, CA. 

Thưa Cha, con của con là H.T. đã được trường Nha 

ở New York gọi đi học, và cháu cũng đã kiếm được 
việc làm như ý khấn nguyện với Cha. Nay chúng 

con xin cảm tạ ơn Cha. 
 

L. HUYNH – LAS VEGAS, NV. 
Con thi đậu bằng tóc rồi Cha ơi. Con rất vui mừng. 

Cảm tạ Cha rất nhiều đã cho con những gì con 

mong ước. 
 

M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Thưa Cha Diệp, sau khi con cầu xin với Cha, bệnh 

con đỡ nhiều, con làm việc và đi bộ đã bớt mệt. Xin 

Cha tiếp tục cầu bầu cùng Đấng Toàn Năng cho 
con dứt bệnh tật. Con xin tạ ơn Cha. 

 
K. PHAM – ESCONDIDO, CA. 

Cha đã giúp lời cho nguyện ước của con trở thành 

sự thật, con dâu của con đã xin được việc làm rồi. 
Con chân thành cảm tạ ơn Cha. 

 
G. TA – BILOXI, MS. 

Con tạ ơn Cha đã ban ơn chữa lành cho con của 
con, trước không đi được mà nay đã đi lại được rồi. 

 

T. NGUYEN – UTICA, NY. 
Mắt của con đã nhìn thấy rõ, đầu hết nhức, hết ói, 

đi đứng bình thường. Con xin tạ ơn Cha. 
 

D.M. HA – GARDEN GROVE, CA. 

Con đã vươt qua được di chứng của đợt tai biến 
vừa qua, đã đi lại được khập khiễng. bệnh tim của 

con cũng đỡ nhiều nên con bớt bị làm mệt. Con xin 
tạ ơn Cha. 
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Nhạc sĩ Thượng Uyển: “Cứ Nghĩ Đến Cha, Tôi Lại Có Cảm Hứng Sáng Tác” 
 

Vào Buổi cầu nguyện Tháng 5 sắp tới, Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) sẽ ra mắt CD ‘Hòa Khúc 
tạ Ơn’ (Vol. 4) gồm 12 bài hát của Nhạc sĩ Thượng Uyển, PV Báo Ơn Lành đã có cuộc trò chuyện 

ngắn với Nhạc sĩ: 
 

  
 
- Tôi quan sát những người đến cầu nguyện với Cha, tôi tham dự các Buổi cầu nguyện tại Văn phòng TBDF vào 

mỗi tối thứ Năm đầu tháng, tôi xem các ơn lành Cha Diệp phát trên Youtube,…từ đó tôi có thêm cảm hứng sáng 
tác. Cứ mỗi lần nghĩ đến Cha Diệp, thì tôi lại có cảm hứng sáng tác. Tôi xem đây là một ơn lành Cha Diệp ban 

cho tôi. Có bài viết lâu, nhưng có bài tôi chỉ cần vài tiếng là xong. Như trong CD ‘Hòa khúc Ta ơn’ mà TBDF sắp 

phát hành có bài ‘Làng Cha Diệp’, là một những những bài tôi viết rất nhanh. Trong Buổi cầu nguyện tháng 4, tôi 
nghe anh John Nguyễn-Ban diều hành TBDF giới thiệu về dự án ‘làng Cha Diệp’. Lẽ ra tôi phải đi Riverside để tìm 

hiểu về vùng đất mà làng Cha Diệp sẽ được xây dựng để sáng tác, nhưng vì có cảm hứng nên sáng hôm sau là 
tôi hoàn tất và gửi cho anh John nghe để đưa hòa âm rồi thu luôn. Viết được nhiều bài hát về Cha thì niềm cảm 

mến và tình yêu của tôi dành cho Cha ngày càng dâng cao. Và cũng vì lẽ đó, tôi yêu tất cả những ‘đứa con tinh 

thần’ của mình của mình. ’Mừng Kính Cha Trương Bửu Diệp’ là bài hát đầu tay của tôi viết về Cha Diệp được lưu 
truyền rộng rãi và được hát trong những buổi lễ hoặc sự kiện liên quan đến Cha Diệp. Tôi rất vui vì bài hát đã 

được nhiều người biết đến, trên Youtube đã có trên 14,000 lượt views. 
 

 
 
 
 

*Bắt nguồn từ đâu mà Ông sáng tác được các bài hát về Cha Trương 
Bửu Diệp, thưa nhạc sĩ? 
 
- Bắt nguồn từ cái chết của Cha Diệp, người đã chết vì đàn chiên, và cái chết 
của bố tôi, cũng bị giết chết khi đang đi làm việc công quả. Lúc còn nhỏ, gia 

đình tôi ở làng Thanh Xá, huyện Thanh Miện, tỉnh Hưng Yên. Theo lời kể lại của 

me tôi, bố tôi thường cùng một số anh chị em đi lấy vôi vữa về để xây nhà thờ 
trong làng. Một lần trên đường đi lấy vôi vữa, đoàn người bị phục kích, bố tôi 

chạy lên bờ đê thì bị đâm ba nhát dao trên đầu. Bố tôi chết tại chỗ. Đó là vào 
năm 1949, ba năm sau khi Cha Diệp bị giết ở trong miền Nam. Sau này, cứ nghĩ 

đến bố tôi và sự hy sinh của Cha Diệp, tôi nhớ bố và càng yêu mến Cha hơn. 
 

*Ông đã sáng tác gần 40 bài hát về Cha Diệp trong vòng 10 năm qua. 
Nguyên do nào khiến ông có thể viết được nhiều bài hát về Cha Diệp 
đến thế? 
 

*CD ‘Hòa khúc Tạ ơn’ do TBDF phát hành lần này gồm 
12 bài hát đều do ông sáng tác. Ông mong đợi điều gì 
từ CD này, và dự định việc sáng tác nhạc về Cha Diệp 
sắp tới như thế nào? 
 

-Thật ra trước đây khi còn trong nhóm của Hội Con Cha 
Diệp, tôi cùng ông Nguyễn Hữu Hạnh, Trần Quang Phục 

từng nghĩ đến việc ra CD những bài hát về Cha Diệp để bán 
gây quỹ. Kế hoạch không thực hiện được. May mắn lần này 

anh John Nguyễn có hảo ý làm CD cho tôi. Tôi hy vọng mọi 

người sẽ yêu thích CD này. Và vì CD ‘Hòa khúc Tạ ơn’ được 
TBDF tặng cho mọi người nên tôi tin ngày càng có thêm 

nhiều người biết đến Cha và được ơn Cha. Chị Holly Hương 
Pham (Chủ nhiệm TBDF) vừa gửi tôi mấy bài thơ viết về Cha 

Diệp, về ơn lành Cha Diệp để tôi phổ nhạc. Tôi chưa phổ 
nhạc bao giờ, nhưng nay sẽ ‘thử lửa’. Hy vọng ‘vốn’ những 

bài hát về Cha Diệp sẽ ngày càng dồi dào. Sắp tới, TBDF có 

nhu cầu gì nữa, tôi sẵn sàng đáp ứng trong khả năng của 
mình. 

*Xin cám ơn Nhạc sĩ. 
 

1-Hòa khúc tạ ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp 
Ban hợp ca TBDF 
2-Tất cả nhờ ơn Cha – Thái Huynh 
3-Mùa Xuân Trương Bửu Diệp – Châu Ngọc Hà 
4-Như có Cha bên con – Trần Ngọc 
5-Hạnh phúc bên Cha – Hợp ca 
6-Cao rao tình Cha – Tấn Đạt 
7-Cậy nhờ ơn Cha – Lý Mai Trang 
8-Giữa chốn khách đầy nếu có Cha – Huy Tuấn 
9-Cha hằng che chở - Kim Thúy 
10-Cảm tạ Cha Phanxico –Mai Trang-Trần Ngọc 
11-Là nhân chứng của Cha – Thúy An 
12-Làng Cha Diệp – Ban hợp ca TBDF 

 

Bìa CD 
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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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10 Bí Quyết Sống Hạnh Phúc Của Đức Giáo Hoàng Francis 
 

 

Đức Giáo hoàng Francis. Hình: AP 

Trên tạp chí Argentina Viva, Giáo hoàng Francis tiết lộ danh 

sách 10 bí quyết để sống hạnh phúc mà ông muốn gửi gắm 
tới tất cả mọi người. 

 
Dưới đây là những bí quyết sống hạnh phúc của Giáo hoàng: 

 

Thứ nhất, hãy sống thật với chính bản thân mình. Nhà thơ Mỹ 
Jay Parini cho rằng trước đó giáo hoàng Francis đã nhắn gửi thông 

điệp này khi khẳng định ông không đủ tư cách để đánh giá người 
đồng tính. Giáo hoàng nói: “Hãy bước về phía trước và để cho mọi 

người khác làm như vậy.”  
 

Thứ hai, hãy sống vì người khác. Đó là hãy đóng góp thời gian và tiền bạc của bản thân mình cho những 

người cần đến chúng. Đừng nên sống thụ động, trơ lì. Giáo hoàng Francis cho rằng mọi người cần cởi mở, vị tha 
và hào phóng với người khác.  

Thứ ba, hãy sống một cách điềm đạm và lặng lẽ. Giáo hoàng dẫn lời nhà văn Argentina Ricardo Guiraldes 
mô tả một người thời trẻ “giống như một dòng chảy mạnh qua tất cả”, nhưng khi trưởng thành thì nên trở thành 

“một dòng sông tĩnh lặng, thanh bình.” 

Thứ tư, hãy tận hưởng những khoảnh khắc thư thái. Giáo hoàng cho rằng chủ nghĩa tiêu thụ quá mức đã 

gây những nỗi lo âu vô cơ đối với nhiều người. Do đó mọi người cần dành thời gian nghỉ ngơi, chơi đùa với con 
cái. Các gia đình khi ăn cơm nên tắt tivi để có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn.  

Thứ năm, hãy dành Chủ nhật cho gia đình. Giáo hoàng cho biết đây là một trong những điều răn trong Kinh 
thánh và đó là cách sống lành mạnh.  

Thứ sáu, hãy tìm việc làm cho người trẻ. “Chúng ta phải sáng tạo trong tìm việc cho người trẻ. Nếu họ 

không có cơ hội việc làm, họ sẽ rơi vào các tệ nạn như ma túy” - giáo hoàng nhấn mạnh. Ông cho rằng không 

cần phải giàu có, nhiều tiền, chỉ cần tìm thấy niềm vui trong công việc là đủ.  

Thứ bảy, hãy tôn trọng tự nhiên. Theo giáo hoàng, suy thoái môi trường là một trong những thách thức lớn 
nhất đối với con người. “Câu hỏi mà chúng ta cần hỏi bản thân là phải chăng loài người đang tìm cách tự sát khi 

đối xử với tự nhiên một cách bừa bãi và bạo ngược như vậy” - Giáo hoàng nói.  

Thứ tám, hãy ngừng những suy nghĩ tiêu cực. Giáo hoàng cho rằng việc suốt ngày than thở về cái xấu và 

sự tiêu cực của người khác cho thấy sự thiếu tự tin của chính bản thân mình. Hãy để cho những điều tiêu cực 
trôi nhanh.  

Thứ chín, hãy tôn trọng tín ngưỡng của người khác. Theo giáo hoàng, mỗi người đều có quyền nhìn thế 
giới theo cách riêng của họ và chúng ta phải tôn trọng điều đó. 

Thứ mười, hãy làm việc vì hòa bình. Giáo hoàng khẳng định chúng ta đang sống trong một thời kỳ có nhiều 

xung đột và cần phải kêu gọi hòa bình. Trên thực tế giáo hoàng từng đến Trung Đông để kêu gọi người Israel và 

Palestine đối thoại với nhau. Ông từng nhấn mạnh hậu quả lớn nhất của chiến tranh chính là những đứa trẻ thiệt 
mạng, bị tật nguyền hoặc trở thành mồ côi.  

Theo TTO  
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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, và Mừng Mother’s day. 

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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14231 Euclid St., Suite # E 103 -105,  
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NON-PROFIT 

US POSTAGE 

PAID 

GG, CA 

Permit # 523 

To: 

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

------------------------------------------------------------------ 

Số thẻ TBDF (TBDF Card No.):…………………………….. 

Tôi muốn nhận Bản Tin ƠN LÀNH phát hành vào ngày 1 và 15 mỗi tháng qua:   

(I want to receive ON LANH newsletter issued on 1 and 15 of the month by:) 

1. Bưu điện theo địa chỉ trên thẻ. (Mail to the address on my TBDF card) 

2.  Email của tôi (My email): …………………….………………………………….… 

 

                                           Ngày (day)………..tháng (month)…….năm (year)…………  

       Chữ ký (Signature) 
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