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Ông Trần Lợi – Ontario, Canada. 

“Tôi Được Nhiều Ân Huệ Cha Ban Cho” 
Cách đây 3 năm, gia đình tôi về Việt Nam dự lễ thụ phong linh mục cho người 
cháu bên vợ tôi. Nhân dịp ấy, chúng tôi có về Tắc Sậy thăm mộ Cha Trương 

Bửu Diệp. Thật sự khi đó tôi khỏe mạnh, không có bệnh gì cả, nhưng đứng 
trước tượng Cha, tôi khấn: “Thưa Cha, con từ phương xa về đây thăm Cha. 

Hiện tại trong người còn bình thường, nhưng nếu con có bệnh gì trong người, 

xin Cha cho con biết để con đi điều trị kịp thời.” Chỉ ba ngày sau đó, tôi phát 
bệnh, đau và không ăn uống được gì. 
 

(Xem tiếp trang 3) 

Hình bên: Ông Trần Lợi và vợ là bà Lê Thị Quí. Hình: TBDF. 
 

Vào ngày 5 tháng Năm vừa qua, tại Văn phòng Trương Bửu 

Diệp Foundation (TBDF), Ban Điều Hành TBDF đã thành lập 
Câu lạc bộ TBDFuture, gồm những gia đình có con nhờ lời cầu 

bầu của Cha Trương Bửu Diệp. 

 
Dù bận rộn với các cháu nhỏ, nhưng những bà mẹ trẻ rất vui sướng, 

khi biết sẽ được là thành viên của TBDFuture. 
 

Cô Haley Phùng ở thành phố Santa Ana, mẹ của hai bé Sonny Dinh 

(21 tháng tuổi) và Hannah Dinh (9 tháng tuổi), và cả hai đều là kết 
quả từ sự cầu bầu linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp. Haley 

kể:”Trước khi có Sonny, em bị sảy thai 1 lần. Đó là tháng 6-2013. Em 
đã đến văn phòng Cha để cầu nguyện, thì tháng 11-2013 em có thai. 

Khi Sonny ra đời, em lại mang thai. Lần này em xin Cha cho em một 
bé gái. Cha cho thật. Bé Hannah ra đời năm 2014.” (Xem tiếp Trang 2)  
 

TBDFuture – Chủ Nhân Tương Lai Của TBDF 
 
Vào ngày 5 tháng Năm vừa qua, tại Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation 

(TBDF), Ban Điều Hành TBDF đã thành lập Câu lạc bộ TBDFuture, gồm những gia 
đình có con nhờ lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp. 

 
Dù bận rộn với các cháu nhỏ, nhưng những bà mẹ trẻ rất vui sướng, khi biết được 

là thành viên của TBDFuture. Cô Haley Phùng ở thành phố Santa Ana, mẹ của hai 

bé Sonny Dinh (21 tháng tuổi) và Hannah Dinh (9 tháng tuổi), và cả hai đều là kết 
quả của sự cầu bầu linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp. Haley kể:”Trước khi có 

Sonny, em bị sảy thai 1 lần. Đó là tháng 6-2013. Em đã đến văn phòng Cha để 
cầu nguyện, thì tháng 11-2013 em có thai. Khi Sonny ra đời, em lại mang thai. Lần 

này em xin Cha cho em một bé gái. Cha cho thật. Bé Hannah ra đời năm 2014.” 

Gia đình Haley biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt Nam. Sang Mỹ, nghe mọi người nói 
trên đường Euclid có văn phòng Cha Diệp, nên khi gặp khó khăn, Haley và gia 

đình đã chạy đến cầu xin Cha. Haley kể, chồng cô là người đạo theo, nhưng cũng 
rất tin Cha Diệp. “Hôm anh ấy đi thi bằng tóc cũng có đến cầu nguyện với Cha. 

Kết quả là anh ấy đậu. Nhà em xin gì cũng được Cha cho.”, Haley kể. 
 

 

BĐH TBDF và những gia đình TBDFuture. Hình: M. Trần (TBDF) 
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TBDFuture – Chủ Nhân Tương Lai Của TBDF (Tiếp trang 1) 
 

Vào ngày 5 tháng Năm vừa qua, tại Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF), Ban Điều Hành 
TBDF đã thành lập Câu lạc bộ TBDFuture, gồm những gia đình có con nhờ lời cầu bầu của Cha 

Trương Bửu Diệp. 
 

Dù bận rộn với các cháu nhỏ, nhưng những bà mẹ trẻ rất vui sướng, khi biết được là thành viên của 

TBDFuture. Cô Haley Phùng ở thành phố Santa Ana, mẹ của hai bé Sonny Dinh (21 tháng tuổi) và 
Hannah Dinh (9 tháng tuổi), và cả hai đều là kết quả của sự cầu bầu linh thiêng của Cha Trương Bửu 

Diệp. Haley kể:”Trước khi có Sonny, em bị sảy thai 1 lần. Đó là tháng 6-2013. Em đã đến văn phòng 
Cha để cầu nguyện, thì tháng 11-2013 em có thai. Khi Sonny ra đời, em lại mang thai. Lần này em 

xin Cha cho em một bé gái. Cha cho thật. Bé Hannah ra đời năm 2014.” Gia đình Haley biết Cha Diệp 
từ khi còn ở Việt Nam. Sang Mỹ, nghe mọi người nói trên đường Euclid có văn phòng Cha Diệp, nên 

khi gặp khó khăn, Haley và gia đình đã chạy đến cầu xin Cha. Haley kể, chồng cô là người đạo theo, 

nhưng cũng rất tin Cha Diệp. “Hôm anh ấy đi thi bằng tóc cũng có đến cầu nguyện với Cha. Kết quả 
là anh ấy đậu. Nhà em xin gì cũng được Cha cho.”, Haley kể. 
 

Gia đình Haley biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt Nam. Sang Mỹ, nghe 

mọi người nói trên đường Euclid có văn phòng Cha Diệp, nên khi gặp 

khó khăn, Haley và gia đình đã chạy đến cầu xin Cha. Haley kể, chồng 
cô là người đạo theo, nhưng cũng rất tin Cha Diệp. “Hôm anh ấy đi thi 

bằng tóc cũng có đến cầu nguyện với Cha. Kết quả là anh ấy đậu. Nhà 
em xin gì cũng được Cha cho.”, Haley kể.  

 
Cô Phương Bùi ở thành phố Garden Grove nói đã biết Cha Diệp từ lâu, 

và năm nào về Việt Nam cũng xuống Tắc Sậy thăm mộ Cha. Phương 

cho biết: “Em muốn có con lâu rồi nhưng chưa được. Tháng 5-2014 
em đến Văn phòng cầu xin Cha thì 3 tháng sau em có thai. Bé Karen 

Đỗ ra đời, khỏe mạnh và rất…quậy. Những lúc gặp khó khăn, gia đình 
em cầu nguyện với Cha thì mọi chuyện đều được giải quyết tốt, bình 

an trong tâm hồn.” 
 

 

Những em bé vui đùa bên trong Nhà cầu nguyện. 
Hình: TBDF 

Chị Đặng Thị Hoa (Westminster, CA) sau ‘nhiều lần khóc với Cha’ (như lời chị kể), cũng sanh được một cháu trai kháu 

khỉnh. Chị Hoa lập gia đình khi tuổi không cón trẻ, bị sẩy thai 2 lần. Bác sĩ cho biết chị có hai cục bướu và điều kiện có 
con là gần như bằng con số 0. Nhưng khi biết đến Cha Diệp và sự linh ứng của Ngài, chị không từ bỏ hy vọng, mỗi ngày 

đi làm về chị đều ghé qua văn phòng Cha để khấn xin. Nhờ vào lời cầu xin liên lỉ, năm 45 tuổi chi Hoa mang thai, và sanh 
cháu David Nguyễn. Đây thật sự là một nhiệm mầu mà theo chị Hoa: không sao giải thích được. Mặc dù hiện tại chị gặp 

nhiều khó khăn trong cuộc sống cả vật chất và tinh thần, nhưng với hồng ân mà Chúa đã ban cho chị là một đứa con, chị 

rất hạnh phúc. 
 

Haley Pham (Stanton, CA) là mẹ của hai bé Charley Nguyễn và Chase Nguyễn. Bà ngoại bé, tức mẹ của Haley kể: 
“Charley Nguyễn 9 tuổi mà vẫn chưa có em. Năm 2014 chúng tôi ra cầu nguyện với Cha Diệp thì chỉ 2 tháng sau mẹ cháu 

mang thai. Gia đình tôi mới biết Cha Diệp đây thôi, vì chúng tôi theo đạo Phật. Vậy mà xin gì Cha Diệp cũng ban cho. 

Haley xin có con, rồi xin có nhà, xin có việc làm. Xin gì cũng được.” 
 

Với chị Bảo Ngọc Quỳnh, năm 2010, đến cầu xin với Cha Diệp, nhờ Cha cầu bầu cùng Chúa để cho gia đình chị có em bé. 
Cha đã nhậm lời sau những lời cầu nguyện chân thành của chị và chồng là anh Vũ Quốc Nguyễn, lần lượt hai cháu bé ra 

đời. Đặc biệt, bé trai Johny Nguyễn rất yêu mến Cha Diệp, và xin ba mẹ cho bé đến thăm Cha ít nhất mỗi tuần 1 lần. 
 

Theo Ban Điều hành TBDF, TBDFuture hoạt động dưới sự bảo trợ của 
TBDF. TBDF định hướng các cháu trở thành những chủ nhân tương 

lai của TBDF để duy trì và phát triển tinh thần Cha Trương Bửu Diệp 
cho các thế hệ mai sau. TBDFuture sẽ sinh hoạt thường kỳ để tạo mối 

liên hệ thân thiết giữa gia đình các cháu; vào những ngày lễ trọng 

đại, gia đình các cháu sẽ được mời dự để các cháu hiểu biết thêm về 
quê hương, cội nguồn. TBDF cũng sẽ tổ chức vào những ngày quan 

trọng của gia đình các thành viên trong Câu Lạc Bộ, hỗ trợ, nâng đỡ 
các em trong việc học tập, tạo điều kiện cho các cháu phát triển thể 

chất và tinh thần. Thành viên TBDFuture sẽ được làm quen với các 
hoạt động của TBDF trong việc phục vụ tha nhân. 

 

Chỉ hơn 4 năm thành lập, TBDF đã biết được gần 20 gia đình đang 
sinh sống tại vùng Orange County có con nhờ lời cầu bầu của Cha 

Diệp. Chắc chắn ở nhiều nơi khác, Cha cũng đã nhậm lời cầu xin từ 
nhiều gia đình. Chúng tôi mong rằng qua bài báo này, những gia đình 

có con nhờ lời cầu bầu của Cha Diệp hãy liên lạc với TBDF qua phone 

hoặc email để cùng gia nhập gia đình TBDFuture. 
 

 
 

 

TBDFuture thành lập ngày 5 tháng Năm 
 
Ban đại diện 
Trưởng Ban: Hiền Lê (Riverside, CA) 
Phó ban: Phương Bùi (Garden Grove, CA) 
Thư ký: Haley Pham (Stanton, CA) 
Thủ quỹ: Bảo Ngọc (Westminster, CA)  
 

 

Minh Trần – Jessica Phùng 

Xem tiếp hình về TBDFuture Trang 3 
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“Tôi Được Nhiều Ân Huệ Cha Ban Cho” 
(Tiếp trang 1) 

 
Chỉ trong vòng 10 ngày, tôi sụt mất 30 lbs. Tôi đi bệnh viện ở Huế, gặp một bác sĩ học ờ Pháp về, rất giỏi. Ông ấy 

làm các xét nghiệm, nói tôi có 2 bướu nằm dưới lá gan, và khuyên tôi phải trở về Canada chưa trị gấp. 

 
Khi đó, người tôi yếu lắm, da vàng, mắt cũng vàng, tôi sợ người ta còn không cho lên máy bay về lại Canada nữa. 

Tôi lại cầu nguyện với Cha. Cuối cùng tôi trở lại được Canada. Sau khi cắt bỏ khối u và điều trị, tôi khỏe mạnh trở 
lại. Đó là nhờ ân huệ Cha ban cho tôi.  

 

Tôi biết Cha Diêp từ lâu, khi vợ tôi còn ở Việt Nam, chờ tôi bảo lãnh sang. Tôi cầu xin và Cha đã cho vợ chồng tôi 
được đoàn tụ. Từ khi vợ tôi ở Việt Nam, qua Internet, tôi cũng biết có Văn phòng Cha Diệp của Trương Bửu Diệp 

Foundation ở miền Nam California. Đến nay có dịp, chúng tôi quyết định bay sang Cali và đến Văn phòng Cha để 
làm nhân chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của Cha.  

 
Johnny Trần (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

Con Cầu Cha Diệp Thật Đáng Yêu!                       Thực hiện:  Minh Trần – Peter Vũ 

Trần 
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H. NGUYEN – TEMPLE, AZ. 
Xin Cha Diệp giúp đỡ cho N.M.N. trí não được 

minh mẫn hơn và bình phục nhanh chóng để có 

thể cử động được chân tay. Xin Cha Diệp ban 
phép nhiệm màu cho M. trở về cuộc sống bình 

thường và về với gia đình chúng con. Xin Cha 
Diệp thương xót chúng con. 

 

N. NGUYEN – LOUISIANA. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa chữa lành phần 

xác của con. Cha ơi, con đau quá. Con uống 
thuốc bác sĩ cho nhưng vẫn chưa bớt. Xin Ngài 

thương xót cầu bầu cùng Chúa và Mẹ cho con. 
Con xin tạ ơn Cha. 

 

Y. NGUYEN – LAPEER, MI. 
Cha ơi, tiệm nails của con vắng khách quá, xin 

Cha giúp cho tiệm con có khách, để cuộc sống 
của con có phần nào dễ chịu hơn. Xin Cha cho 

đôi mắt con cũng được sáng tỏ hơn, và giấy tờ 

nhà cửa được suông sẻ. Xin Cha nhậm lời con. 
  

L. TRUONG – WICHITA, KS. 
Xin Cha chữa bệnh cho con chị Mai ở Vĩnh Long 

qua cơn bệnh tâm thần, nhanh chóng mạnh khỏe 
để gia đình vui vui vẻ, và xin Cha giúp con có cơ 

hội về Việt Nam. Con tạ ơn Cha. 

 
X. NGO – HOUSTON, TX. 

Xin Cha cứu chữa cháu R. được khỏi bệnh, xin 
Cha cứu giúp gia đình con út con qua cơn gian 

nan, khốn quẫn này. Con xin cảm tạ Cha. 

 
C. NGUYEN – PUYALLUP, WA. 

Xin Cha chữa lành căn bệnh đường ruột của con 
và con gái của con, bệnh máu mỡ của chồng 

con, cho vợ chồng con cái con biết yêu thương 

nhau, cho David được ơn khao khát trở thành 
con cái Chúa và giáo hội. Con xin cảm ơn Cha. 

 
Q. TRAN - SHREVEPORT, CA. 

Con xin cha, cho con ăn mày chết lành cho con 
khỏi bệnh đi lại vững chắc khỏi phải chống gạy, 

năm nay con 78 tuổi rồi, con xin cho con cái của 

con vững đức tin biết thương yêu nhau, xin cho 
đứa con trai út của con được thêm lòng mến 

Chúa Mẹ Maria. Con cảm ơn Cha. 
 

 
 

D. TRAN – CHESTERFIELD COUNTY, VA. 
Con cầu xin Cha giúp con gái của con mau sớm 

hết bệnh trầm cảm, cho tất cả con của con học 
hành đến nơi đến chốn, xin cha cứu giúp gia đình 

con vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện nay, và 

cho gia đình chúng con được hạnh phúc.  
 

T. PHAM - TILTON, NH. 
Kính thưa cha, con xin khấn cho em con là 

N.H.D, đang bị tù ở Việt Nam, nhưng sự thật thì 

em con bị oan, mà họ kêu án tới 18 năm tù. Con 
kính nhờ Cha chuyển cầu lên Chúa và Mẹ Maria 

giàu lòng thương xót, cho em con sớm được trả 
lại sự công bằng. Con xin tạ ơn Cha Phanxico 

Trương Bửu Diệp vì nhiều ơn lành con xin khấn 
cùng Cha và Cha đã ban cho. Nhân đây, con 

cũng xin có thêm một em bé trong năm nay. Con 

xin cảm ơn Cha. 
 

M. NGUYEN - MOULTRIE, GA. 
Cha ơi, bé A. bị bệnh bao tử, đã mổ rồi, ca mổ 

thành công nhưng bé vẫn còn chưa ăn được mà 

chỉ uống sữa thôi, xin Cha tiếp tục thương và cầu 
bầu cùng Đấng Tối Cao ban ơn chữa lành cho bé 

A. Con cảm ơn Cha rất nhiều. Xin Cha ban cho 
tiệm nail của con đông khách, và bình an trong 

tiệm, nếu đẹp theo Thánh ý Cha, xin cho con bán 
được tiệm để con ở nhà chăm sóc bé A., và 

move đi chỗ nào có nhà thờ Việt Nam để cho con 

của con đi học giáo lý và Việt ngữ. Con tạ ơn 
Cha. 

 
M. NGUYEN – FRANCE 

Cầu xin Cha ban ơn chữa lành cho con của con 

N.K.H. được mạnh khỏe, tai qua nạn khỏi, xin 
cho gia đình con được khỏe mạnh bình an, xin 

cho chú H. không bị bệnh huyết áp cao. Con xin 
cảm ơn. 

 

H. VO - CONVERSE, TX. 
Lạy Cha, con xin khấn cùng cha Trương Bửu 

Diệp, con sắp mất việc làm rồi Cha ơi, xin Cha 
giúp con tìm được một việc làm khác, ổn định, 

con rất mong. Cha thương con với. 
 

D. TRAN – MIAMI, FL. 

Con xin Cha cất bớt sấu khổ trong cuộc đời con 
với Cha ơi… 
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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 
V. PHAM - CORDON, TX. 

Cha ơi, con muốn bán tiệm nails, xin Cha tìm 
người cho con, vì con quá mệt mỏi và lo lắng. 

Con muốn có thời gian nghỉ ngơi, xin Cha cầu 
bầu cùng Chúa và Mẹ Maria cho gia đình con 

được bằng an. Con cảm tạ Cha. 

 
N. NGUYEN - ALBUQUERQUE, MN. 

Con cầu xin Cha cho hết bệnh đau nhức, cho 
cháu T. mạnh khỏe, xin cho tất cả các con cháu 

được khỏe mạnh, có việc làm mới, con xin cảm 

ơn. 
 

D. PHAM – TACOMA, WA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa thương giúp con trai 

của con được khai tâm minh mẫn, học hành đến 
nơi đến chốn vì cháu mắc bênh tự kỷ, rất nhút 

nhát. Con xin cảm tạ ơn Cha. 

 
J. PHU – N.BRANCH, MN. 

Con cầu xin Cha giúp con vượt qua mọi khó khăn 
trong cuộc sống. Xin Cha cho con thêm nhiều 

nghị lực để con có thể từ bỏ được cờ bạc, và 

giúp con giữ vững niềm tin với Cha. Con xin cám 
ơn Cha. 

 
L. TRAN – ALEXANDRIA, VA. 

Lạy Cha, xin Ngài thương xót soi sáng cho chồng 
con được biết và yêu mến Chúa. Xin Cha ban 

cho con ơn lành và một ngày gần đây sẽ có tin 

vui về con cái. Con xin cám ơn Cha. 
 

M. – CANADA. 
Xin Cha ban phước lành xuống cho gia đình con 

được bình an, cho chồng con biết thương vợ con, 

chừa những tật xấu. Con xin tạ ơn Cha. 
 

O. NGUYEN – AURORA. CO. 
Con cầu xin Cha giúp con có được lòng tin vượt 

qua khó khăn trong cuộc sống, tìm được việc 

làm mới, và gia đình hạnh phúc, bình an. Con tạ 
ơn Cha. 

 
H. TRAN – OPELOUSAS, LA. 

Con xin cộng đoàn cầu nguyện lên Cha Diệp, 
giúp cho bố con là T.H bị stroke đang nằm ở 

bệnh viện Houston, TX mau chóng bình phục và 

tiếp tục được medicare tài trợ. Xin Cha Diệp 
thương bố con. 

 

XIN KHẤN 
 

V. NGUYEN – WINSTON-SALEM, NC. 

Xin Cha cho gia đình con được an vui, giúp con bỏ 
được thuốc lá vì ảnh hưởng đến sức khỏe của con. 

Con xin cảm ơn Cha. 
 

H. NGUYEN – MILFORD, MI. 

Thưa Cha, con bị bệnh đau nhức xương khớp. Đau 
lắm Cha ơi, xin Cha giúp con tìm được thầy, thuốc 

chữa bệnh. Con cũng xin Cha cầu bầu cho hai chị 
T. và C. đi làm có tiền trả nợ và trang trải cuộc 

sống. Con tạ ơn Cha. 
 

V. NGUYEN – LAPEER, MI. 

Xin Cha thương giúp để vợ chồng con có thêm 
một em bé, cho con con có chị có em. Xin Cha 

thương nhậm lời con cầu xin, ban cho vợ chồng 
con sức khỏe, con gái thông minh, học giỏi, công 

việc làm ăn suông sẻ. Chúng con muôn đời cảm tạ 

ơn Cha. 
 

U. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Nguyện xin Cha cầu bầu cho chúng con hạnh 

phúc, con cái đề huề, xin cho giấy tờ của chúng 
con được êm xuôi, tốt đẹp, xin Cha giúp con có 

được tâm hồn bình yên, không trăn trở, nghi ngờ, 

buồn bã nữa. Xin Cha nhậm lời con cầu xin. 
 

C. TO – SAN DIEGO, CA. 
Thưa Cha, con có đứa cháu bị bệnh phổi nằm ở 

BV Bình Dương không khỏi, cháu mới được chuyển 

lên BV Nhi đồng ở Saigon, mà bệnh vẫn còn. Bà 
Nội nó chăm cháu bây giờ cũng bệnh luôn rồi. Xin 

Cha thương xót mà ban ơn chữa lành cho hai bà 
cháu. 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa. 

TBDF 

 

Bé Alice Le đang cầu nguyện với Cha Diệp. Hình: TBDF 
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CẢM TẠ 
 

T.C. HOANG – HOUSTON, TX. 

Con xin cảm tạ Cha rất nhiều vì đã cầu bầu cùng 
Chúa cho con được thi đậu quốc tịch. 

 
A. PHAN – ANAHEIM, CA. 

Chúng con kính cảm ơn Chúa, Đức Mẹ cùng các 
Thánh và con cảm ơn Cha Diệp đã chuyển lời cầu 

xin của vợ chồng con. Chúng con đi soi ruột đều 

được bình an, kết quả tốt đẹp. 
 

N. TRAN – INDIO, CA. 
Kính thưa Cha, con gái con đã đoàn tụ cùng gia 

đình rồi. Vậy là Cha đã nhậm lời cầu nguyện của 

con. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 

B. TRAN – LINCOLN, NE. 
Con xin Cha 2 điều, một là ban ơn chữa lành cho 

con, hai là bán được nhà cũ của gia đình con. 
Đến nay con đều nhận được hai điều: con khỏi 

bệnh, và bán được căn nhà rồi. Con xin cảm tạ lời 

cầu bầu của Cha. 
 

L. TRAN – HOUSTON, TX. 
Con xin cảm tạ Cha đã phù hộ cho con được bình 

an. Cha đã nhận lời mọi lời con cầu xin. Xin Cha 

tiếp tục theo giúp trong cuộc đời của chúng con. 
 

C. DO – PORTLAND, OR. 
Thưa Cha, hôm bạn con bị mất bóp, con có khấn 

với Cha cho con tìm lại được. Nay bạn con đã tìm 

được rồi. Con xin tạ ơn Cha. 
 

M. NGUYEN – ASHBURN, VA. 
Con xin cảm tạ Cha dã cho con bán được căn nhà 

một cách nhanh chóng. 
 

H.P – HARRISBURG, PA. 

Chúng con vô cùng cảm tạ Cha đã luôn giữ gìn 
chúng con, ban ơn bình an cho cha mẹ hai bên và 

gia đình chúng con. 
 

H. NGUYEN – TEMPLE, AZ. 

Con cảm tạ Cha Diệp đã giúp con bán được tiệm 
trong thời gian ngắn. Con cũng xin vô cùng cảm 

tạ Cha đã phù hộ cho sức khỏe của M. được tiến 
triển tốt, trí não được phục hồi. Xin Cha thương 

giúp M. nhanh chóng bình phục. 
 

 

CẢM TẠ 
 
N. NGUYEN- BELLENUE, WA. 

Chồng con đã bớt bệnh, con đã có tiệm nails. Xin 
cảm ơn Cha đã ban cho chúng con ơn như ý. 

 

S. PHAM – BILOXI, MS. 
Con kính cảm tạ ơn Cha vì Cha luôn nhậm lời cầu 

xin, nguyện ước của con. 
 

K. TRAN, GRAND PRAIRIE, TX. 

Má con ăn ngon, ngủ yên. Chị hai con bệnh tiểu 
đường, bệnh thận, bệnh gan thời kì cuối nay đã 

khỏe lại và ăn uống được. Chị họ X.D. bị tai biến 
hai năm nay ngồi xe lăn, bây giờ đi lại được. Cha 

ơi, vậy là những điều chúng con kiên nhẫn cầu xin 
đều được Cha nhậm lời chuyển cầu. Chúng con 

cảm tạ ơn Cha. 

 
H. NGUYEN - SAN FRANCISCO, CA. 

Thưa Cha, gia đình con xin tri ân và cảm tạ ân đức 
của Cha trong những năm tháng qua cuộc sống 

của gia đình con đã thay đổi một cách nhiệm màu, 

có việc làm tốt và con của con D.P. làm cảnh sát 
được an toàn trong công việc. Con xin cảm ơn Cha. 

 
T. NGUYEN – BELMONT, NC. 

Thưa cha, đã lâu con cầu khẩn Cha cầu bầu cùng 
Chúa, Mẹ và Thánh Giuse cho con của con có baby. 

Nay cháu đã được như ý. Cháu bé được sinh ra 

khỏe mạnh. Con xin cảm tạ ơn Cha và xin Cha tiếp 
tục cầu bầu cùng Chúa cho gia đình chúng con. 

 
C. TRAN - EVANSVILLE, IN. 

Con xin cảm ta ơn Cha đã luôn cầu bầu cùng Đấng 

Tối Cao ban ơn lành mọi việc cho vợ chồng con, 
sức khỏe, việc làm, thi cử, mọi việc đều tốt đẹp 

như ý. 
 

M. NGUYEN - HALTOM CITY, TX. 

Con xin dâng lời cảm tạ lên Cha Trương Bửu Diệp, 
nhờ lời cầu bầu của Cha mà con được chữa hết 

bịnh, có sức khỏe để con đi làm, và được lên 
lương. Con tạ ơn Cha. 

 
Q. H. - LEICESTER, MA. 

Con đã bán được đất và ông xã đã được khỏi bệnh, 

và con cũng đã nhận được những ơn mà con hàng 
cầu xin với Cha, xin Cha tiếp tục cầu bầu cùng 

Chúa, Mẹ cho gia đình chúng con. 
 

H. NGUYEN - LAPEER, MI. 

Con cảm tạ cha Trương Bửu Diệp đã ban cho con 
và gia đình con gặp nhiều may mắn và thuận lợi 

trong  việc giấy tờ và mọi sự tốt đẹp đến với gia 
đình con. Con không thể nào ngờ được, nếu không 

có Cha cầu bầu cứu giúp thì chúng con không bao 
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Tôi rất vui khi biết trang web TRUONGBUUDIEP FOUNDATION. Qua đó tôi hiểu hơn về cha Trường Bửu Diệp. Và 
nhờ vậy cũng có lời tâm sự với Cha. Rất mong được chia sẻ với quý vị. Xin Chúa ban cho Giáo Hội Việt Nam thêm 
một vị Thánh. 
Giuse Phạm Đình Ngọc, Sj  
 

 

Thư gửi Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp  
 
Cha Phanxicô Xaviê kính yêu, 
 
Hẳn là người Công giáo và bà con lương dân nào cũng rất yêu mến Cha như một chứng nhân đức tin trên quê 
hương đất nước chúng con. Là mục tử của Chúa, Cha quyết tâm sống chết với đoàn chiên của mình. Khi thời 
cuộc nhiễu nhương, Cha một lòng chăm sóc và yêu mến từng con chiên của mình. Con xúc động nghe lại câu nói 
của Cha trước quan lính: “Tôi sống giữa đàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên, không đi đâu cả”. 
 

Vâng, đó là ngày 12 tháng Ba, 1946, Cha đã liều mất mạng sống mình vì đoàn 
chiên. Còn nhớ đêm hôm ấy, chính Cha đã về báo mộng cho bà con giáo dân 
Tắc Sậy để đưa thi thể Cha về với đoàn chiên dấu yêu. Theo lời báo mộng ấy, 
họ đã tìm thấy Cha chết trần trụi như Chúa Giêsu trên thập giá năm xưa. Hai 
tay cha vẫn chắp trước ngực như đang cầu nguyện và nét mặt cha vẫn bình 
thản, không có vẻ gì sợ hãi. Vâng, Cha không sợ bởi Cha luôn có Chúa Giêsu 
là mục tử tốt lành hằng ở cùng Cha; Cha nguyện cầu vì lúc nào Cha cũng ước 
mơ cho đoàn chiên mình được sống và sống dồi dào! 
 

Hôm nay đây, Giáo Hội Việt Nam đang thỉnh nguyện với Tòa Thánh để phong thánh cho Cha. Qua văn thư của 
Thánh Bộ đồng ý chấp thuận việc tiến hành hồ sơ tuyên thánh cho Cha, chúng con vui mừng và hy vọng. Vui 
mừng vì nhờ Cha mà biết bao ơn lành của Thiên Chúa tiếp tục tuôn xuống trên quê hương chúng con; hy vọng vì 
một ngày không xa, Giáo Hội Việt Nam sẽ có thêm một vị thánh hết lòng vì Chúa, vì con dân Nước Việt. 
 
Cha biết không, trong những năm gần đây, nhờ sự thánh thiện và bầu cử của Cha mà biết bao người nhận được 
ơn lành của Thiên Chúa. Không chỉ đoàn dân Chúa mà còn rất nhiều bà con lương dân đến van xin Cha Phanxicô 
Xaviê Trương bửu Diệp, và Cha đã nhận lời. Đúng là tình yêu và lòng thương xót của Chúa thể hiện thật sống 
động và cụ thể nơi Cha. Nhờ sự chuyển cầu linh nghiệm của Cha nên rất nhiều người quí mến và chạy đến xin 
cha giúp đỡ. Là người Công giáo, chúng con hạnh phúc vì hình ảnh của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp được tôn 
kính rộng khắp. Hơn nữa, hằng ngày đêù có các tín hữu ở nhiều nơi, bên lương cũng như bên giáo, tới thăm 
viếng, khấn nguyện và tin tưởng vào sự linh ứng của Cha. 
 
Là người Cha luôn yêu mến con cái mình, Cha lắng nghe những tâm tư, ước nguyện và lời khẩn xin của chúng 
con. Là người tôi trung trong cung lòng Thiên Chúa, Cha có thể cầu thay nguyện giúp để những ước nguyện của 
chúng con được Thiên Chúa nhận lời. Với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa xót thương và tình yêu son sắt của Cha 
dành cho Thiên Chúa, chúng con hy vọng sớm thấy Cha được vinh hiển trong hàng ngũ các Thánh trên Thiên 
Quốc. 
 
Chúng con nhớ về Cha: Linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh ngày 01 tháng Một, 1897, tại An Giang. Ngày 
12-3-1946, Cha bị bắt. Sau đó vài ngày, thi hài Cha được vớt lên và chôn cất trong phòng thánh nhà thờ Khúc 
Tréo. Ðến năm 1969, hài cốt Cha được di dời về nhà thờ Tắc Sậy. Kể từ 21 tháng Một, 1997, trung tâm Truyền 
giáo Phanxicô tại Tắc Sậy được thành lập. Và từ nơi đây rất nhiều người đã nhận được những ơn lành hồn xác 
nhờ lời bầu cử của Cha. Chúng con tri ân Thiên Chúa và cảm ơn Cha thật nhiều, một người Cha sống chết vì 
đoàn chiên! 
 
Xin Cha đón nhận lời cầu xin của chúng con, Cha nhé! 
 
Con chào Cha, 
Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J. 
 

 

 

 

Giuse Phạm Đình Ngọc, Sj 
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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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6 Câu Nói Người Xưa Khuyên Nên Đọc Hàng Ngày 

Trong cuộc sống, hầu như ai ai cũng mong muốn mình có tương lai tươi sáng hơn. 6 kinh nghiệm 

dưới đây có thể giúp bạn. 
 

1. Đừng đánh giá thấp bất kỳ ai 
Mỗi người đều có điểm mạnh của mình, không ai hoàn toàn là “đồ vô dụng” cả. Cho nên, đừng đánh giá thấp 

người khác để phải hối hận. Bớt phóng túng tính tình của bản thân, thường xuyên giữ cho tâm thái bình tĩnh, bởi 

vì khi bị kích động con người sẽ làm ra rất nhiều sự tình gây hậu quả không thể vãn hồi được. 
 

2. Nên nhớ rằng, không có quá nhiều người quan sát bạn đâu nên đừng mệt mỏi như vậy. 
Sống trên đời, hãy là một người đơn giản, đừng quá sa vào tưởng tượng, bởi vì hoang tưởng sẽ khiến bạn luôn 

“lo sợ không đâu” 

 
3. Điềm đạm với người khác và với các sự tình xảy ra. 

“Chậm bất bình và giàu lòng khoan dung” (Kinh thánh). Đừng tùy ý phát giận với người khác và sự tình nào đó. 
Bởi vì, sự tức giận chỉ đem lại kết quả xấu và không mong muốn mà thôi. Hãy bình tĩnh, điềm đạm và ôn hòa, 

bạn mới tìm ra cách giải quyết tốt nhất. 
 

 
 

4. Thống khổ chỉ là một chút thoáng qua 
Kỳ thực, trong cuộc sống rất nhiều khi chúng ta cảm thấy mình 

quá khổ, càng nghĩ khổ, chúng ta lại càng chìm đắm trong đó. 
Nhưng khi quay đầu lại nhìn, bạn sẽ phát hiện ra rằng, thống khổ 

chỉ là một chút thoáng qua. Học được “buông”, cuộc sống mới vui 

vẻ. Khi bạn nắm giữ càng chặt thì càng không có cách nào tự 
kiềm chế bản thân. Học được cảm ơn, thuận theo tự nhiên và nhớ 

rõ nguyên tắc “nhân quả”, bạn sẽ sống được tự tại. 
 

 
5. Mỗi người đều là một cá nhân độc lập, không có ai sẽ 

không sống nổi khi rời xa một người nào đó. 

Đừng bao giờ đánh giá mình quá cao, là trung tâm trong một tập 
thể. Bởi vì khi bạn rời khỏi họ, bạn sẽ phát hiện ra rằng, không có 

mình, mọi người vẫn sống cuộc sống bình thường. Ngược lại, 
cũng đừng đề cao quá một ai, bởi vì khi không ở bên cạnh họ, 

bạn cũng sẽ không vì thế mà không thể sống nổi. Hãy nghĩ 

thoáng hơn và nhìn xa hơn, bạn sẽ sống được thoải mái hơn. 
 
 

 

6. Người làm tổn thương mình cũng rất đáng thương bởi vì họ cũng bị áp lực thúc 

đẩy, không tự chủ được bản thân. 
 

Bên trong mỗi người đều có nỗi khổ riêng không muốn người khác biết đến. Hãy mỉm cười và 
chúc phúc cho người mà bạn không thích. Đối với người mà bạn yêu thương, hãy chân thành 

là được rồi. 

Người xưa thường nói: “Người đang làm, trời đang nhìn“, ẩn sâu bên trong đều là có nhân quả 
an bài. Hãy bảo trì tâm tính lương thiện đối với người khác, luôn nhắc nhở bản thân mình làm 

người lương thiện. Bạn nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng! 
 

J.N (Sưu tầm)  
Nguồn: daikynguyen.vn 
Theo Secretchina 

Mai Trà biên dịch 
 
 

 

http://www.secretchina.com/
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Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha Diệp 
 
Quý khách đến Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp 
sẽ được tặng: hình Cha Diệp; 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), CD 
nhạc về Cha Diệp Vol.4; Bả n tin Ơn Lành (VN, EN)… 
 
Quý vị ở xa muốn nhận CD, DVD, hình Cha Diệp, 
Sách…vui lòng liên lạc với TBDF qua phone: 
(714)537-8159 hoặc email: info@truongbuudiep.org 
 
 

 

 

THÔNG TIN CẦN THIẾT 

.BUỔI CẦU NGUYỆN: Thứ Năm, ngày 2 tháng Sáu, 2016, vào lúc 7 giờ tối sẽ có Buổi cầu 

nguyện với Cha Diệp tạ i Nhà Thăm Viêńg Cha Trương Bử u Diệp và Mừng Ngày Của Cha (Father’s Day) 

. KỂ TỪ NGÀY 15 THÁNG 5, 2016, CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH “ƠN CHA DIỆP” DO TBDF THỰC 

HIỆN SẼ NGƯNG PHÁT TRÊN BĂNG TẦN SAIGON TV, 57.5 LÚC 9:15 SÁNG THỨ NĂM HÀNG TUẦN.  
Chương trình “Ơn Cha Diệp” vẫn tiếp tục phát trên Youtube, Twitter, Facebook, Google Plus, và 

trang web truongbuudiep.org như thường lệ. Những ai không xem được trên online, xin gọi cho 

chúng tôi để nhận DVD Ơn Cha Diệp miễn phí. 

.GIỜ MỞ CỬA VĂN PHÒNG VÀ NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP: Từ 10:00 sáng đến 6:00 chiều mỗi 

ngày, kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật. Thăm viếng và xin khấn hoàn toàn miêñ phi.́ 

.GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE (TALK VÀ TEXT): Xin gọ i sô ́(714) 702 5129  
 

 

 

 

Chương 

trình 

Tư vấn 

Miêñ phi ́

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. 

 

 

 
Luậ t sư Derek Tran 

714 345-0589 

 

Ông Phúc Phạm 

714 489-1287 

 

 

Ghi danh Medicare  
 
 

 

Để được tư vấn và ghi danh miễn phí, liên lạc: 

Ms. Kim Anh (714) 856 - 4734 
 

 

  

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

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

 

 

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

. 13120 Brookhurst St. #B, Garden Grove, CA 92843 
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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 nhâṇ 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 điêṇ theo điạ chi ̉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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