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BẢN TIN Số 36 
 

 

Ngày Của Cha là một lễ được dùng để tôn vinh những người làm cha, tôn vinh 
cương vị làm cha, và ảnh hưởng của người cha trong xã hội. Ngày này được kỷ niệm 
vào ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6 tại nhiều quốc gia và có thể rơi vào những 
ngày khác ở một số nơi khác. Ngày này bổ sung cho Ngày của Mẹ - lễ tôn vinh các 
bà mẹ. 
 
Ngày của Cha năm nay (là ngày 19 tháng Sáu), Truong Buu Diep Foundation kết 
hợp tổ chức trong Buổi cầu nguyện định kỳ hàng tháng vào thứ Năm, ngày 7 
tháng Bảy. Trong ngày này, ngoài nội dung thường kỳ là cầu nguyện với Cha Diệp, 
Ban Điều hành TBDF sẽ tổ chức mừng Ngày của Cha, mừng Independence Day (Lễ 
Độc Lập July 4th), và ra mắt Hội TBDFellowship dành riêng cho các bạn trẻ có ơn 
Cha trong độ tuổi từ 18 đến 35.  
 

 

 

 

 

Father’s Day 2015 

(Xem tiếp trang 7 về 
Nguồn gốc và Ý nghĩa 
Ngày của Cha.) 
 
Hằng năm, TBDF đều 
tổ chức mừng Ngày 
của Cha để vinh danh 
những người Cha 
gương mẫu.  
 
Hình bên: Father’s 
Day 2015 tại TBDF. 

Hôm đi thi quốc tịch, tôi khấn với Cha Diệp: “Cha ơi cho con 
gặp người dễ dễ, chứ con run lắm, không còn nhớ gì để mà 
trả lời đâu.” 
 
Lúc người ta dẫn tôi vô phòng, đầu óc tôi trống rỗng. Họ hỏi câu đầu 
tiên, tôi không biết họ hỏi gì vì quá run, nhưng vẫn lẩm nhẩm khấn 
với Cha: “Cha ơi, giúp con đi.” Vừa nói xong, tự nhiên tôi tuôn ra một 
câu rất dài mà sau đó và cho đến bây giờ tôi cũng không nhớ mình 
đã trả lời thế nào, chỉ nghe người phỏng vất gật gù nói “Good, good!” 
Thấy vậy, tôi lấy lại được bình tĩnh, và từ những câu hỏi sau thì tôi trả 
lời được trôi chảy. Tôi đậu quốc tịch. 
 

(Xem tiếp trang 2) 
 

Thomas Trần 

Chị Son Nguyễn – San Jose, California 

“Cầu Nguyện Với Cha, Lòng Tôi Thanh Thản” 
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_nh%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_c%E1%BB%A7a_M%E1%BA%B9
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Cầu Nguyện Với Cha, Lòng Tôi Thanh Thản (Tiếp trang 1) 
 
Tôi đạo Phật. Lúc còn ở Việt Nam, thấy nhà ai cũng có hình Cha Diệp, tôi thắc mắc tự hỏi: “Không biết ông này là ai 
mà sao nhà nào cũng thờ vậy ta!” Khi sang Mỹ, một trong hai đứa con tôi bị bệnh. Bác hàng xóm thấy vậy nói với tôi 
là hãy cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp đi, Cha linh lắm, sẽ ban ơn lành cho. Khi đó tôi mới biết người mà ở Việt 
Nam ai cũng thờ chính là Cha Diệp.  
 
Cách đây khoảng 5, 6 năm, chị kế của tôi mắc bệnh sơ gan cổ trướng. Khi bụng chị đã bự lên rồi, gia đình đem chị 
lên bệnh viện trên Sài Gòn thì bác sĩ kêu gia đình đưa chị về, họ không chữa được. Tôi đã cầu nguyện với Cha để cứu 
chị tôi qua khỏi. Em của tôi ở Canada cũng cầu nguyện với Cha. Khi cùng đường rồi thì chúng tôi chỉ còn biết chạy 
đến Cha Diệp mà thôi. Vậy mà Cha đã cứu chị tôi, nên từ từ bụng chị xẹp xuống. Cho đến bây giờ bịnh của chị tôi 
giảm rất nhiều, chị có thể đi làm, sinh hoạt bình thường.  
 
 

 

 

Tôi đọc trên báo thấy nhiều người tạ ơn Cha Diệp lắm, nên tôi 
đã cầu nguyện cho chị tôi, con con tôi, và cho bản thân tôi. Tôi 
lên Youtube mỗi ngày, nên cứ thấy Chương trình Ơn Cha Diệp 
có ơn lành mới là tôi lại bấm vào để xem. 
 
Tôi xin và được Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation gửi lên 
cho tôi 3 tấm hình Cha Diệp. Hai tấm tôi để trong ví, còn một 
tấm tôi để trên xe. Dù ba tấm giống nhau, nhưng thật lạ, là 
màu sắc của hình Cha trên xe rất đẹp, nhìn Cha hồng hào, 
giống như người thật, chứ không phải là tấm hình. Mấy đứa con 
tôi cũng biết Cha Diệp. Các cháu hay cầu nguyện với Cha lắm. 
 
Những lúc buồn phiền, tâm trạng không yên, tôi lại cầu nguyện 
với Cha thì thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng. Tôi xin đã lâu, và 
lần này tôi đã toại nguyện là được đến tận Văn phòng của Cha 
để thăm Cha, và chia sẻ câu chuyện của tôi để nhiều người biết 
đến Cha hơn.  
 
Thomas Trần (Ghi theo lời kể của nhân chứng ơn lành) 
 
Hình bên: Gia đình chị Son Nguyễn chụp hình trước tượng Cha Diệp 3D 
tại Văn phòng TBDF. Hình: TBDF. 
 

 Ơn Lành gửi từ Virginia: “Vợ Tôi Khỏe Mạnh Là Nhờ Cha” 
 

Tôi tên Richard Ngữ Nguyễn, vợ tôi là Thảo Nguyễn. Vợ tôi bị bệnh, không ăn, không ngủ được, phải gắn ống 
để đi tiểu, phải nằm trong nhà thương 5 ngày, sau đó bị chuyển vào nhà già, và ở trong đó gần 2 tháng trời. Chúng tôi 
không tiền, không xe, chỉ có tiền hưu và food stamp. Đó là vào tháng 3-2016. Chúng tôi gần như tuyệt vọng… Tôi chợt 
nhớ đến tấm hình Cha Trương Bửu Diệp ở nhà, bèn lấy đem vô nhà già để cầu xin cùng Cha. Tấm hình có địa chỉ của 
Văn phòng Cha bên California (Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation) nên tôi cũng gửi lời khấn sang. Tôi nhờ Cha 
cầu thay, nguyện giúp cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ ban ơn chữa lành cho vợ tôi. Cầu nguyện với Cha xong thì đến cuối 
tháng 3 vợ tôi được bác sỹ chuyên môn chữa trị, bình phục, và được cho về nhà. Hiện giờ vợ tôi khỏe mạnh, ăn được, 
ngủ được như bình thường. Vợ tôi khỏe mạnh là nhờ Cha cầu bầu. 

Tôi cũng xin kể thêm rằng, Cha Diệp đã cho vợ tôi thấy 3 lần, lần thứ nhất: Cha mỉm cười, lần thứ hai: Cổ Cha 
đầy máu, lần thứ ba: Cha thời còn trẻ. Trong cơn tuyệt vọng lúc đó, tôi tin Cha sẽ nhậm lời cầu xin của kẻ tội lỗi yếu 
hèn này biết chạy đến cầu xin cùng Cha.  
 
Richard Nguyễn 
Falls Church, VA. 
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Ông Vũ Đình Thảo – Wichita, Kansas. 

“Cha Cứu Tôi Thoát Khỏi Bệnh Ung Thư” 
 
 
Tôi sang Mỹ diện HO năm 1992. Cách đây 4 năm tôi đi soi ruột. Khi có kết quả, bác sĩ nói trong ruột 
tôi có những hạt nhỏ nhỏ, nhưng nói tôi cứ theo dõi, 5 năm sau sẽ soi lại. 
 
Chưa đầy 4 năm sau thì tôi có những triệu chứng của bệnh đường ruột, vợ tôi thấy vậy khuyên tôi nên đi kiểm 
tra. Lần này, bác sĩ yêu cầu tôi phải mổ ruột gấp, vì tôi bị ung thư ruột giai đoạn 3 rồi. Tôi hết sức lo buồn. 
 
Tôi biết Cha Trương Bửu Diệp hơn 10 năm qua. Những lần về Việt Nam đều xuống mộ Cha xin cho được sức 
khỏe và bình an. Trong nhà tôi có hình Cha. Lần này bịnh hoạn, tôi chẳng biết cậy nhờ ai, chỉ xin Cha Diệp cứu 
tôi thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. 
 
Ngày tôi lên bàn mổ là ngày 30 tháng Tư năm 2010. Hôm đó, tôi nói đùa với bác sĩ gây mê: “Hôm nay là ngày 
xui xẻo của tôi. 30 tháng Tư năm 1975 tôi mất nước, 30 tháng Tư năm 2009 tôi mất job. Hôm nay, tôi lên bàn 
mổ.” Ông bác sĩ gây mê cười, nói: “Thế thì hôm nay sẽ là ngày hên của ông đấy!” 

Mổ xong, bác sĩ hướng dẫn tôi cách sử dụng các thiết bị để 
làm giảm đau vì sợ tôi không chịu nổi, nhưng tôi lại không 
hề đau tí nào. Một hôm đang mơ mơ màng màng, tôi nghe 
có ai gọi: “Ai là Thảo? Có Cha Diệp đến thăm này.” Tôi mở 
mắt nhìn thì chỉ thấy lưng áo của một vị Linh mục mặc áo 
dòng màu đen, tướng cao to như Cha Diệp vậy. Tỉnh dậy, 
tôi không dám kể với vợ con về việc Cha Diệp đến thăm, vì 
sợ gia đình lo không biết Cha Diệp đến chữa lành bệnh cho 
mình hay là kêu mình đi theo Cha. 
 
Sau bữa đó, càng ngày tôi càng thấy khỏe. Tôi trải qua 12 
lần chemo, nhưng chỉ bị rụng một ít tóc, và không bị hành 
đau đớn bởi thuốc. Tôi hỏi các bác sĩ, họ trả lời: “Chúng tôi 
không thể nói trước được điều gì. 5 năm sau ông đến làm 
các xét nghiệm lại. Khi đó mới có kết quả chính xác.” Trong 
thời gian đó, tôi có 2 người bạn cũng bị ung thư như tôi, 
nhưng họ đều lần lượt ra đi. 
 
Năm 2015, đúng 5 năm sau khi mổ, tôi đi tái khám. Bác sĩ kiểm tra rất kỹ và làm nhiều xét nghiệm. Khi ra kết quả, 
bác sĩ chúc mừng, nói tôi không còn bệnh nữa, sức khỏe như người bình thường. Tôi tin chắc chính Cha Diệp là 
người cứu tôi thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi rất nhiều mạng người.  
 
Tôi biết Trương Bửu Diệp Foundation qua chương trình truyền hình. Đã 2 lần tôi có dịp sang California để họp 
nhóm bạn trong quân đội cũ, mà không hề biết có Văn phòng Cha ở bên ấy. Mấy tuần này tôi cũng xem truyền 
hình nhưng không thấy chương trình Ơn Cha Diệp nữa. Thì ra bây giờ Hội không phát chương trình trên truyền 
hình, mà chỉ phát online mà thôi. Tôi không biết sử dụng computer, nên Hội gửi DVD Ơn Cha Diệp sang cho tôi. Tôi 
mừng lắm!  
 
Tôi khuyên những ai xin mà chưa được, hoặc chưa có niềm tin về sự cầu bầu linh thiêng của Cha, thì hãy xem, 
nghe những câu chuyện ơn lành của nhân chứng, trong đó có câu chuyện của tôi, để có niềm tin. Cứ tin 100% thì 
Cha sẽ giúp, thậm chí Cha còn thương người lương giáo và cầu bầu cho họ nhiều hơn người công giáo. Vâng, hãy 
tin thì sẽ được.  
 
Anita Phùng (Ghi lại lời kể của nhân chứng qua phone) 
 

Ông Vũ Đình Thảo và vợ. Hình do nhân vật cung cấp 

Anita Phùng 
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N.H. HOANG – CHICAGO, IL. 
Con kính xin Cha Thánh bầu cử cùng Chúa, Mẹ 
Maria, và Thánh cả Giue-se cho vợ con được hãng 
nhận vào làm công nhân chính thức vì đã qua hơn 
2 năm thử việc. Xin cho đứa con trai út của con 
được ơn quyết tâm theo ơn gọi và được ơn bền đỗ 
trong ơn gọi theo Chúa.  
 
H.L – SAINT PAUL, MN. 
Con sắp đi soi ruột, xin Cha cầu bầu cho con 
không mắc bệnh gì. Xin cho gia đình con đều 
mạnh khỏe, các con của con sống tốt lành. 
 
N.T.T. TRAN – BELMONT, NC. 
Con xin Cha cho em bé 3 tuổi hết bị đau bụng. 
Không biết cháu bị gì mà đau lắm. Xin Cha thương 
giúp để gia đình cháu được an bình, mạnh giỏi. 
 
N. NGUYEN – ALBUQUERQUE, NM. 
Con cầu xin Cha cho con hết đau nhức, cho cháu 
L., T., B., hết bịnh, cho T. xin được việc làm. Xin 
cám ơn Cha. 
 
H. NGUYEN – REVERE, MA. 
Cha Trương Bửu Diệp ơi, xin Cha cầu thay nguyện 
giúp để Chúa và Mẹ thương con. Chân con từ trên 
xuống dưới nặng nề lắm, con không thể ngồi xe 
lâu được, đi đứng yếu ớt, khó khăn. Xin Cha cầu 
nguyện cho con, Cha nhé! 
 
Q. DO – IRVINE, CA. 
Xin Cha phù hộ cho chồng con là T.N. trí nhớ được 
phục hồi, không bị động kinh nữa. Xin cho mẹ con 
là T.D. có sức khỏe, cho con và 3 đứa con bình an 
vô sự. Con xin đa tạ ơn Cha thật nhiều. 
 
B. PHAM – PLANO, TX. 
Cha ơi, con đang bị ung thư giai đoạn cuối. Con 
khẩn nài Cha ban cho con ơn chữa lành.  
 
T. NGUYEN - GARLAND, TX. 
Thưa Cha, mẹ con 83 tuổi, bị stroke. Con đã cầu 
nguyện với Cha nên dù được cứu trễ (10 tiếng sau 
khi bị stroke) nhưng mẹ con không bị liệt. Tuy vậy, 
mẹ con hay bị đau đầu, con sợ lắm, xin Cha tiếp 
tục cứu chữa cho mẹ con. Con tạ ơn Cha. 
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T. NGUYEN – GILBERT, AZ. 
Xin Cha cứu con của con là A.T.K. và S.H. mau 
hết bệnh tâm thần. Con kính tạ ơn Cha. 
 
K.M. NGUYEN – TORRANCE, CA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria cho con 
gái con là V. được ở lại làm việc tại tỉnh Torrance 
mà không phải chuyển đi tỉnh khác. Con xin Cha 
giúp con gái con được toại nguyện. Con xin cảm 
ơn Cha. 
 
J. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Con kính xin Cha nhân từ ban phép lạ cứu mẹ con 
tên N.T.N. đang hôn mê tại bệnh viện được mau 
tỉnh dậy. Con tạ ơn Cha. 
 
D. TRAN – ALBUQUERQUE, NM. 
Thưa Cha, ngực bên phải của con không biết bị gì 
mà cứ đau hoài. Xin Cha thương ban cho con ơn 
chữa lành để bệnh con chóng khỏi, không mắc 
bệnh gì. 
 
N.T. VU – MADISON HEIGHTS, MI. 
Con xin Cha cho con bớt đau và đi lại được bình 
an. Con tạ ơn Cha. 
 
T. NGUYEN – PHILADELPHIA, PA. 
Cha ơi, cháu của con là N.P., 7 tuổi mà chậm nói, 
xin Cha cầu cho cháu con mau biết nói; xin cho 
con có sức khỏe, và các con của con biết giữ đạo 
sốt sắng, khỏe mạnh. Con tạ ơn Cha. 
 
P. DO & H. NGUYEN – GLENDALE, AZ. 
Con xin Cha ban phép lành cho chúng con được 
bình an và mạnh khỏe, cho con của chúng con ra 
đời vào tháng 7-2016 được ‘mẹ tròn-con vuông’.  
 
A.D. NGUYEN – BIÊN HÒA, VN. 
Kính thưa Cha Trương Bửu Diệp, em họ của con là 
Maria N.T.K.T., hiện ở Paris, đã có chồng và con 
khôn lớn, nay bị bệnh ung thư tử cung, đã nhiều 
năm chạy chữa, nhưng không bình phục, bệnh 
viện và các bác sĩ cho về nhà để chờ chết. Con 
kính xin Cha thương cầu bầu cùng Chúa ban cho 
em của con được bình phục hoặc được ơn nào 
đẹp lòng Chúa. Con muôn vàn đội ơn Cha. 
 

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 

XIN KHẤN 

 

XIN KHẤN 
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XIN KHẤN 
 
J. NGUYEN & K. LE – HAZEL PARK, MI. 
Cha ơi, chúng con cầu xin Cha hiệp lời cầu 
nguyện của chúng con, mong Chúa thương ban 
cho chúng con có được một đứa con. Chúng con 
lấy nhau 7 năm rồi mà vẫn chưa có con. Chúng 
con cầu xin Cha. 
 
C. LE – HOUSTON, TX. 
Thưa Cha, con đang muốn bán tất cả đồ đạc 
trong nhà để dọn nhà sang California một cách 
dễ dàng, không vướng bận. Cha giúp con Cha 
nhé! 
 
T. TRAN – WYOMING, MI. 
Cầu xin Cha cho chồng con được kêu đi làm trở 
lại; xin cho cháu út đi học, đi làm được mọi sự 
tốt đẹp, xin cho cháu lớn đi làm phương xa được 
bình an, mạnh khỏe, và như ý. 
 
V.T. DONG – SAN DIEGO, CA. 
Con xin Cha cứu giúp T.D.V. hiện đang mắc bệnh 
tâm thần, tinh thần không ổn định, nên hay nghe 
những lời nói bên tai, đã đi nhà thương nhưng 
vẫn còn ảo giác, nói năng lung tung. Con hết 
lòng xin, nhờ Cha cầu nguyện giúp. 
 
K. VU & T. NGUYEN – MESA, AZ. 
Con xin khấn cho vợ chồng con bớt bệnh tật, bớt 
đau, tê buốt nửa cánh tay trái. Chồng con đã đi 
bác sĩ chụp X-Ray, kết quả chưa thấy gì. Xin Cha 
cất hết bệnh tật trong người chúng con. Xin cho 
vợ chồng con cái con được mạnh khỏe. 
 
T.T. DANG & P.D – GARLAND, TX. 
Cha ơi, không hiểu sao FBI nghi ngờ con là người 
Thái Lan cư trú bất hợp pháp và ra lệnh trục xuất 
con. Con đã thi đậu quốc tịch 2 lần nhưng không 
được tuyên thệ. Cha ơi, xin Cha cứu giúp con, 
cho tòa án xóa bỏ lệnh trục xuất, và cho con 
được trở thành công dân Hoa Kỳ.  
 
Q. TRUONG – SHREVEPORT, LA. 
Cha ơi, năm nay con 77 tuổi, yếu lắm, con phải 
chống gậy rồi. Con xin Cha cầu xin ơn trên cho 
con ăn mày chết lành, ốm mau chết chóng, đừng 
để phiền con cái. Con hết lòng cầu xin Cha nhận 
lời con. 
 

XIN KHẤN 
 
T. DANG – WHITESTOWN, IN. 
Con cầu xin Cha cho con có được việc làm ở 
Virginia, cho con gái khỏi bệnh trầm cảm, cho con 
trai N.T. giữ đạo cho trọn, và cho bạn T. được giải 
gỡ với Giáo hội. Con xin cảm tạ Cha. 
 
T.T. NGUYEN – ROUND ROCK, TX. 
Chồng con là N.T.T., 76 tuổi, đang mắc bệnh ung 
thư máu. Con nài xin Cha ban cho chồng con ơn 
chữa lành. Con hết lòng tạ ơn Cha. 
 
H. V. NGUYEN – DA NANG – VIETNAM.  
Chúng con hiện đang lao động ở miền Trung Việt 
Nam. Con trai con tên N.N.M. nay đã được 6 tháng 
tuổi, bác sỹ nghi cháu bị bệnh động kinh, với các 
triệu chứng co giật, mà chúng con chưa có điều 
kiện chữa trị. Con xin Cha khẩn nguyện cùng Thiên 
Chúa cứu con trai con. Xin tạ ơn Cha. 
 
N. NGUYEN – BELLEVUE, WA. 
Xin Cha chữa lành bệnh ung thư phổi cho chồng 
con, cho con hết bệnh đau nhức, cho ba đứa con 
biết sống đạo đức, ngoan ngoãn, xin cho con kiếm 
được chỗ mới để dời tiệm qua vì chỗ đang thuê 
người ta bán rồi. Con cảm tạ Cha. 
 
M. NGUYEN – MOULTRIE, GA. 
Xin Cha thương giúp con, cho con bán được tiệm 
nails để con move đi thành phố khác; cho các con 
con có trường học tốt hơn, và có nhà thờ Việt Nam 
để các cháu đi học giáo lý và Việt ngữ. Con xin cám 
ơn Cha và các Đấng Tối Cao. 
 
P.Q. VU – RANCHO CORDOVA, CA. 
Thưa Cha Diệp, con bị đau mắt cườm rất khó chịu. 
Con sợ mổ lắm vì tuổi đã cao. Xin Cha thương mà 
chữa lành cho con. Con rất đội ơn Cha. 
 
S.T. PHAM – SAN DIEGO, CA. 
Lạy Cha, xin Cha chữa lành bệnh cho cậu T.Q.H. 
được khỏi bệnh nan y. 
 
M. NGUYEN – MICHIGAN. 
Cha ơi, cháu con đang bị ung thư gan giai đoạn 
cuối, xin Cha cứu cháu ban cho cháu ơn chữa lành, 
giúp cháu vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo, đau đớn 
này. Cha ơi, cứu cháu con… 
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CẢM TẠ 
V. PHAM – RENTON, WA. 
Con cảm tạ Cha đã cầu bầu Chúa, Mẹ, và Thánh 
cả Giu-se cho con được khỏi bệnh đau lưng và 
nhức đầu, con cái ngoan ngoãn, đạo đức hơn, cho 
gia đình hạnh phúc và công việc làm, cũng như 
đời sống được ổn định.  
 
O. LE – OMAHA, NE. 
Thưa Cha Diệp, hôm nay con xin lễ tạ ơn Cha vì 
Cha đã thương con, dâng những lời cầu nguyện 
của con đến Chúa, Mẹ Maria, cùng các Thánh, cho 
con được khỏe mạnh trở lại. Con xin cảm ơn Cha. 
 
S.T. NGUYEN – HUNTINGTON BEACH, CA. 
Con xin kính tạ ơn Cha vì trong lúc con bối rối, 
chạy đến Cha và được Cha ban cho con sự bình 
an. 
 
A.PHAM – HOUSTON, TX. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con hết ho suốt ba 
năm trời. 
 
K.T. LE – COLUMBIA HEIGHTS – MN. 
Con xin cảm tạ Cha đã cho con có cơ hội tìm được 
công việc phù hợp với khả năng, sức khỏe, và thời 
gian của con; con xin cảm tạ Cha đã luôn che chở 
và giúp đỡ con trong cuộc sống mỗi ngày, và cho 
gia đình con nhiều sức khỏe. Con thành tâm cảm 
tạ Ngài. 
 
T.T. HA – AUBURN, ME. 
Thưa Cha, con trai con cưới vợ 15 năm nay mà 
không có baby. Chúng con cầu nguyện với Cha, 
thì vợ chồng cháu mới sanh được một bé gái khỏe 
mạnh; một con trai nữa của con được giải quyết 
mọi chuyện mà không phải đi tù. Riêng con đi Việt 
Nam và trở lại Mỹ bình an. Con hết lòng cảm tạ 
ơn Cha đã thương gia đình chúng con. 
 
M.V. HOANG – WICHITA, KS. 
Gia đình cháu gái chúng con có giấy tờ bảo lãnh 
nhưng vì quá tuổi nên có một cháu bị loại, không 
có tên trong danh sách phỏng vấn. Trong lúc 
không biết phải làm sao, con đã cầu nguyện với 
Cha, nhờ lời bầu cử của Cha. Như một phép lạ 
nhãn tiền, tất cả con cháu con đều được phỏng 
vấn với kết quả tôt đẹp, và sắp sang định cư tại 
Mỹ. Chúng con xin cảm tạ Cha muôn đời. 
 

CẢM TẠ 
T.Q. TRAN – BROOKLYN, NY. 
Con xin cảm tạ Cha đã cho con con thụ thai được 
như ý muốn sau mấy năm cố gắng mà không được. 
Xin Cha tiếp tục thương, cho chúng con được ‘mẹ 
tròn, con vuông’. Con cảm tạ Cha. 
 
P.L.T. LE – LAS VEGAS, NV. 
Con xin Cha rất nhiều, nay con đã được tất cả 
những điều con xin. Con cảm ơn Cha vô vàn. 
 
S. LUU – WESTFIELD, NJ. 
Kính thưa Cha, con có cầu nguyện và xin Cha cho 
con được khỏi bệnh. Cha đã ban cho con ơn chữa 
lành, nay con xin tạ ơn Cha. 
 
N. DUONG – CHICAGO, IL. 
Con kính cảm tạ ơn Cha, vì nhờ Cha cầu bầu cùng 
Chúa mà em con đã bán được nhà và chợ. 
 
 
N.T. BUI – SAN ANTONIO, TX. 
Con trai của con đã hết bệnh ngứa rồi Cha ơi, và 
những ơn khác con cầu xin đều được Cha chuyển 
cầu cùng Chúa cho con được như ý. Gia đình con 
xin cảm ơn Cha. 
 
K. NGUYEN – HAVERHILL, MA. 
Tất cả những gì con xin Cha đều ban cho chúng 
con. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cùng Đấng Toàn 
Năng cho những ước nguyện sắp tới của con. Cảm 
ơn Cha rất nhiều. 
 
D. HOANG – GARDEN GROVE, CA. 
Con xin cảm tạ Cha vì qua lời cầu bầu của Cha mà 
nay cục bướu của con đã tan biến sau 1 năm theo 
dõi. Mẹ của con cũng bình an, mạnh khỏe. Xin Cha 
tiếp tục ban ơn lành cho gia đình chúng con. 
 
T. NGUYEN – RICHMOND, TX. 
Con cầu xin và Cha đã giúp để việc buôn bán nhà 
cửa được suông sẻ, sức khỏe như ý. Con thành 
khẩn cám ơn Cha. 
 
N.T. VU – MADISON, WI. 
Tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp đã ban ơn chữa lành 
bệnh ngứa cho con. Con bị ngứa ở chân bao nhiêu 
năm nay rồi. Thời tiết thay đổi thì con lại bị đau 
nhức mình mẩy. Con cầu xin với Cha, thì nay bệnh 
con đã qua khỏi. Con kính tạ ơn Cha. 
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Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa ‘Ngày Của Cha’ 

Nguồn gốc Ngày của Cha. Ngày của Cha được cử hành vào nhiều ngày khác nhau trên toàn thế giới và thường 
liên quan đến việc tặng quà, bữa tối đặc biệt cho cha, mẹ và các sinh hoạt gia đình. 

 Nhưng việc ăn mừng Ngày của Cha được biết đến sớm nhất diễn 
ra ở Fairmont, Tây Virginia vào ngày 5 tháng 7 năm 1908. 
 
Sự kiện được bà Grace Golden Clayton tổ chức, với mong muốn 
vinh danh cuộc đời của người cha bị mất vài tháng trước trong 
Thảm họa Monongah Mining ở Monongah, Tây Virginia, vào ngày 
06/12/1907. Có thể Clayton chịu ảnh hưởng bởi việc ăn mừng 
Ngày của Mẹ lần đầu tiên trong năm đó, Clayton đã chọn ngày Chủ 
nhật gần nhất so với ngày sinh của người cha vừa mới qua đời của 
bà. 
 

Tuy nhiên, sự kiện đó bị lu mờ bởi các sự kiện khác trong thành phố. Tiểu bang Tây Virginia không chính thức công 
nhận ngày lễ này, và nó không được tổ chức trở lại. Tất cả công lao trong việc giúp Ngày của Cha ra đời về sau lại 
được ghi nhận cho Sonora Dodd người Spokane, đã tổ chức Ngày của Cha một cách độc lập vào 2 năm sau đó. Sự 
kiện của bà cũng chịu ảnh hưởng từ Ngày của Mẹ. 

Vào một ngày trong năm 1909, trong khi đang nghe bài thuyết giáo về Ngày của Mẹ, cô Sonora đã nghĩ đến một 
ngày để vinh danh các người cha. Sonora là con gái lớn nhất trong sáu chị em, mẹ cô qua đời trong lúc sinh nên 
cha cô là ông William Jackson Smart đã một mình nuôi sáu chị em khôn lớn. Sonora yêu quý và kính trọng cha vì 
hiểu những nỗi vất vả của ông. Người cha trong mắt cô là biểu tượng của sự hy sinh, vị tha, bao dung. Vì vậy, 
cô muốn có một ngày đặc biệt để tôn vinh cha mình. Sonora đã chọn ngày 19 tháng 6 là “Ngày của Cha” vì ngày 
đó là sinh nhật của cha cô. 

Sau đó, vào năm 1966, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã quyết định chính chức chọn ngày Chủ nhật thứ 3 
trong tháng 6 hàng năm là Ngày của Cha trên toàn nước Mỹ. Ngày của Cha đã được tổ chức kỷ niệm hàng 
năm kể từ khi tổng thống Mỹ Richard Nixon ký luật công nhận Ngày của Cha có giá trị là một ngày lễ chính thống 
vĩnh viễn vào năm 1972. 

Ý nghĩa Ngày của Cha 
 
Ngày lễ tri ân người thân trong gia đình như Ngày của Cha là một món quà ý nghĩa, chứa đựng tấm lòng của con 
cái đối với cha mình. Đây vừa là nét đẹp trong cách đối nhân xử thế, vừa là ngày gắn kết tình cảm giữa những 
người thân trong gia đình với nhau, giúp gia đình thêm yêu thương và hiểu nhau hơn. 

 

 

Nguồn hình: Goodlightscraps.com 

 

Mục đích của ngày này là cùng với Ngày của Mẹ, con cái 
có dịp thể hiện và bày tỏ tình yêu thương, kính trọng với 
những người cha của mình. Ngày của Cha được tổ chức 
rộn ràng nhất vẫn là ở Mỹ. Khắp các bang đều có lễ hội 
trong ngày này. Trẻ con xuống đường diễu hành, kèn 
trống tưng bừng trong ánh mắt hãnh diện của người lớn.  

Không có niềm vui nào sánh được với nụ cười của cha mẹ 
khi con cái luôn ngoan ngoãn và thành đạt. Vậy thì, hãy 
biến bất cứ một ngày bình thường nào cũng trở thành 
Ngày của Cha.  

Nguồn: Wikipedia, khoahoc.vn 
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12 Nguyên Tắc Sống Bạn Nên Đọc Ít Nhất Một Lần Trong Đời 

Nếu đang tìm kiếm động lực cho chính mình nhằm thay đổi suy nghĩ, sống tích cực và tốt đẹp hơn thì 
bạn không nên bỏ qua những nguyên tắc sống bên dưới này. 
 
1. Trung thực, thẳng thắn 
đôi khi không mang lại cho 
bạn nhiều bạn bè, nhưng 

luôn giúp bạn có được 
những người bạn tốt. 

 

2. Hãy kể câu chuyện của bạn 
cho số ít người tin cậy để 

tránh nguy cơ nhận lại tổn 
thương từ họ. 

 
4. Hãy khiến cho bố mẹ 

tự hào, kẻ thù ghen tị và 
chính mình hạnh phúc. 

 

5. Đừng hy sinh thời gian của bạn 
cho những người không làm điều 

tương tự với bạn. 

 

6. Cuộc sống có rất nhiều điều 
khắc nghiệt, trải qua tất cả bạn 
sẽ có cả một kho tàng về những 

bài học. 

 
7. Chỉ cần nhớ rằng cho đến 
cuối cùng, sự nỗ lực, nhẫn 
nại sẽ luôn được đền đáp. 

 

8. Hãy luôn nhìn mọi thứ một 
cách tốt đẹp nhất, dù trong bất 

kỳ tình huống nào. 

 

9. Một người mạnh mẽ và hạnh 
phúc nhất đó là khi họ thực hiện 

được ước mơ của chính mình. 

 
10. Nếu không biết bắt đầu 
từ đâu, hãy bắt đầu từ điều 

mà bạn nghĩ bạn sẽ bắt 
đầu (bạn sẽ làm được). 

 

11. Đừng sợ thất bại, hãy sợ 
việc giậm chân tại chỗ. 

 

3. Mọi người luôn đặt câu hỏi cho tất 
cả những điều tốt đẹp mà họ nghe 

về bạn, nhưng lại sẵn sàng tin tất cả 
những điều tồi tệ xảy ra với bạn mà 

không cần suy nghĩ. 

 

12. Khi bạn hoàn toàn tin tưởng 
ai đó mà không có bất kỳ sự hoài 
nghi nào, đến cuối cùng bạn sẽ 

nhận được một trong hai kết quả: 
một người cho cuộc đời, hoặc 
một bài học cho cuộc sống. 

 H. Phạm (Sưu tầm) 
                            Nguồn: Trí Thức Trẻ 
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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 7 tháng Bảy, 2016, vào lúc 7 giờ tối sẽ có Buổi cầu nguyện 
với Cha Diệp tại Nhà Thăm Viếng Cha Trương Bửu Diệp: Mừng Father’s Day, Mừng lễ Độc Lập và 
Ra mắt TDBFellowship. Khách ở xa xem online trực tiếp https://goo.gl/eRtrRA 
. CHƯƠNG TRÌNH “ƠN CHA DIỆP” ĐƯỢC PHÁT THƯỜNG XUYÊN TRÊN YOUTUBE, TWITTER, 
FACEBOOK, GOOGLE PLUS, VÀ TRANG WEB TRUONGBUUDIEP.ORG. 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 phı.́ 

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

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. 

 

 

 
Chương 
trình 
Tư vấn 
Miêñ phı ́
tại TBDF 
 

 

Đóng góp thông tin, bài vở trên  
Bản tin ƠN LÀNH, xin gọi Trang Nguyễn 

(714) 537 8159 
Email: trangn@truongbuudiep.org 

 
BAN BIÊN TẬP BẢN TIN TBDF 

 
 

Tư vấn Luật 
Di trú Hoa 
Kỳ và Việt 

Nam 
 

Thứ Ba 
5:00 -7:00 PM 

 
Chuyên viên 
Tú Chung  

 
714 897 1523 
 

Tư vấn Luật Hôn 
nhân & Gia đình 

Thứ Tư 
5:00 - 6:00 PM 

 

 
 

 

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

thọ, Chương trình Về Hưu, Học Đại học… 

Dịch thuật 
Công chứng 

Thứ Bảy 
10:00 - 12:00 AM 

 

 
 

        
  

 

 

 

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

 
 

 

Chuyên viên: 
 

Cô Tâm Nguyễn 
Cô Kim Anh 

 
714 856 8209 

 
Tư vấn cho người ở 
xa, ngoài California. 

 
 

            
               
              
        

 

Luậ t sư Derek Tran 
714 345-0589 

 

 

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

Ms. Kim Anh (714) 856 - 4734 
 

 

  

     
                          

                      
                         

                       
                      
                        

                         
             

 

Ông Phúc Phạm 
714 489-1287 

 

mailto:info@truongbuudiep.org
https://www.truongbuudiep.org/sp/pages.php?pID=141
http://www.nuskin.com/
mailto:trangn@truongbuudiep.org
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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 chı ̉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) 

  

 

mailto:info@truongbuudiep.org
http://www.truongbuudiep.org/

	In This Issue
	Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa ‘Ngày Của Cha’
	12 Nguyên Tắc Sống Bạn Nên Đọc Ít Nhất Một Lần Trong Đời

