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Chính Thức Ra Mắt nhóm TBDFellowship 

 

Vào ngày 7 Tháng bảy, 2016, Nhóm “Cha Diệp và Tuổi Trẻ” mang tên 

TBDFellowship đã chính thức được ra mắt. 
TBDFellowship gồm những nam nữ tuổi từ 18 đến 35, đã được ơn qua lời cầu bầu của 

Cha Diệp. Tôn chỉ của nhóm là “Thêm Tình Bạn, Gạn Khả Năng, Tăng Phục Vụ’. Nhóm 
này sẽ được Ban Cố Vấn hỗ trợ, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm về học tập, việc làm, 

định hướng nghề nghiệp và phát triển sự nghiệp. Ngoài ra, nhóm sẽ tổ chức các sinh 

hoạt để mọi người giúp nhau hiểu biết về quê hương, nguồn cội và biết thêm vể Cha 
Diệp. 

 
Ban Đại diện TBDFellowship, gồm: Anh Khoa Trương, chị Linh Nguyễn, Anh Anh 

Nguyễn, chị Thùy Trần, anh Khoa Bùi, chị Kathlyn Triệu, chị Grace Nguyễn, anh Leo 

Nguyễn, chị Diễm Thanh, anh Khôi Vĩnh, chị Phương Vy Nguyễn, anh Eric Triệu, chị 
Jennifer Vương, chị Cindy Vũ, và chị Phương Anh Phùng. Ban Cố vấn TBDFellowship, 

gồm ông Triệu Bang, ông Trí Tạ (Thị trưởng TP Westminster), bà Lynn Triệu, ông 
Thượng Uyển, Ông Huy Nguyễn, và ông Kevin Đặng. 

 
 
Tại buổi ra mắt, ông Trí Tạ, Thị 

Trưởng TP Westminster, nói: “Tôi 
rất vui và ngưỡng mộ Trương 

Bửu Diệp Foundation đã có sáng 
kiến lập ra TBDFellowship. Đấy 

chính là món quà vô giá cho tất 

cả chúng ta. Với các bạn trẻ là 
thành viên TBDFellowship, hãy 

vun đắp hoài bão, ước mơ cho 
mình. Quan trọng hơn là hiểu 

được việc mình sẽ làm xuất phát 

từ con tim, niềm tin trong đời 
sống tâm linh, hướng tới tương 

lai. Tham gia TBDFellowship là cơ 
hội cho các bạn, và các bạn cũng 

sẽ là hy vọng của cộng đồng, 
giúp cộng đồng phát triển.” 
 

 

Ông Trí Tạ (bìa phải) phát biểu trong buổi ra 

mắt TBDFellowship. Hình: TBDF. 

 
 

Ông bà Nguyễn Thanh Liêm & 

Nguyễn Thị Liên - Florida 
 

“Cha Làm Phép Lạ 

Cho Gia Đình Tôi” 
 
Lần đầu tiên tôi cầu nguyện với 

Cha cho con gái. Cháu hay bị đau 
đầu. Tôi cho cháu đi khám thì 

bệnh viện nói cháu có cái bướu 

trên đầu. Chúng tôi dẫn cháu ra 
bàn thờ có hình Cha Diệp, cầu 

nguyện với Cha. Tôi nói: “Cha ơi, 
con của con bị bướu ở trong đầu, 

nay xin Cha chữa cho con của con 

được khỏi bệnh.” (Xem tiếp trang 
2) 
 

 

 

 

Gia đình ông bà 

Nguyễn Thanh 

Liêm – Nguyễn 

Thị Liên trong 

buổi chia sẻ ơn 

lành. Hình chụp 

tai phòng thu 

TBDF. 

Nhân Chứng Ơn Lành 

TRONG SỐ NÀY 
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“Cha Làm Phép Lạ Cho Gia Đình Tôi” (Tiếp trang 1) 
 

Trước đó, năm 2008 chúng tôi có về Việt Nam, xuống Tắc Sậy xin được ít nước về, nên lấy nước ấy cho cháu uống, 
xong tôi còn đổ lên đầu cháu. Bác sỹ yêu cầu cháu đi chích thuốc 6 tháng 1 lần. Chích được một lần thì cháu không đi 

chích nữa. Từ đó bấy giờ cháu nói đỡ đau đầu nhiều lắm. Tôi nghĩ chỉ có Cha cứu cháu mà thôi.  

 
Đứa em nó đi thi lấy MCAT Test, chị nó thì xin vào trường Nha mà cứ ở waiting list hoài. Chúng tôi đã cầu nguyện: “Nếu 

Cha thương Cha ban cho con của con đi lấy MCAT Test được đậu điểm cao, và cho cháu bình tĩnh khi làm bài thi. Còn 
con bé kia thì xin cho được vào master program để tiếp tục vào trường Nha Khoa. Con hứa con sẽ đến văn phòng Cha 

để tạ ơn và làm chứng cho Cha.” Đó là tháng 4 năm 2016. 
 

Lúc cầu nguyện với Cha, tôi còn xin Cha cho tôi dấu chỉ để tôi yên tâm. Thông thường khi cầu nguyện tôi hay dâng 

bông cho Cha. Hôm ấy, tôi dâng Cha chậu bông chương dương, thì lỗ tai tôi bỗng nghe tiếng cành bông nhúc nhích. 
Thấy vậy, tôi tự thì thầm: “Cha ơi, con cám ơn Cha đã báo cho con biết là Cha đã nghe lời con khấn nguyện.” Vừa nhẩm 

xong tự nhiên tôi cảm giác cái đầu tôi nó lạnh, lạnh từ trên xuống dưới vai một cách rất lạ lùng. Cha còn cho tôi dấu chỉ 
như một phép lạ là làm cho đóa hoa rớt xuống nguyên vẹn từ cánh tới nhụy, ngay hình của Cha. Tôi lại vui sướng thủ 

thỉ: “Cha ơi, vậy là con đã biết là Cha đã nhận lời con.” Sau khi tôi nhận biết dấu chỉ của Cha thì vài ngày sau bé Lisa 

được tin kết quả rất tốt, và bé Trang được nhận vào học Master. Cha thật quá nhiệm màu! Cha ban ơn lành cho những 
đứa con của tôi, khiến tức tin của chúng trở nên mạnh mẽ, vì hồi giờ đức tin chúng nó yếu lắm.  

 
Trước lúc cầu nguyện với Cha, chúng tôi không biết có văn phòng của Cha bên California. Một hôm, sau khi cầu nguyện, 

tôi mở iPad ra xem Phép lạ Cha Diệp, thì mới biết địa chỉ của Trương Bửu Diệp Foundation. Vì chúng tôi có hứa với Cha, 

nên sau khi được ơn Cha, lần này chúng tôi bay từ Florida sang đây chỉ để tạ ơn Cha, và làm nhân chứng cho Cha. 
 

Khi Cha làm cho đóa hoa rớt xuống, các con của chúng tôi đã tin vào Cha Trương Bửu Diệp. Từ hôm đó, các con của tôi 
sốt sắng hơn, chịu đọc kinh chung với gia đình và rất tin sự linh thiêng của Cha. Trong chuyến đi này các con tôi biết 

được chúng nó được ơn của Cha, nên chúng nó muốn đi với gia đình qua đây để đến gặp Cha. Đó là niềm hạnh phúc 
nhất của gia đình tôi, vì tuổi trẻ hôm nay khó mà được như vậy. Còn hơn thế nữa, bây giờ chính các cháu lại nhắc nhở 

cha mẹ đọc kinh buổi tối. Trước đây không bao giờ các cháu tự giác như vậy.  Tôi cũng biết nhiều người xin mà chưa 

được. Tôi cũng vậy, những ơn tôi xin mà chưa được thì tôi cứ kiên trì, nhẫn nại chạy đến Cha. Cha không cho lúc này 
thì Cha cho lúc khác. Không sớm thì muộn. Qua đây, gia đình chúng tôi xin cảm ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, cảm 

ơn quí ông bà và anh chị em đã cộng tác để làm sáng danh Cha, làm sáng danh Thiên Chúa. 
Phương Anh Phùng (Ghi lại lời kể của nhân chứng) 

Phung Nguyen – Houston, TX: Có Tin Có Lành 

 

Con là Maria Phung Nguyen, con xin được làm nhân chứng cho những phép lành mà Cha Phanxicô đã ban cho con. 

 
Nhờ mọi người chia sẻ trên trang Facebook của Cha, mà con biết đến Cha và cầu nguyện xin ơn Cha mỗi khi con gặp 

khó khăn. Lần đầu con khấn với Cha mong Cha giúp cho con được kết quả tốt trong học tập, kiếm được một trường học 
tốt, và phù hợp với công việc của con. Lần thứ hai, con gặp vấn đề về luật pháp bên Mỹ, con rất lo lắng và sợ hãi. Con 

đã đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày với Cha. Tới ngày ra tòa, con cũng đọc kinh và khấn xin Cha giúp con vượt qua khó 

khăn. Và Cha đã nhận lời con như lần trước. Tòa án bác bỏ lỗi mà con vi phạm. Sau đó con lại gặp khó khăn trong công 
việc. Lúc đầu con nghĩ là Cha sẽ nhận lời con ngay lập tức như những lần trước. Con đã cầu nguyện gần 1 tháng nhưng 

Cha không đáp lại. Con đã oán trách sao Cha không nhận lời con cầu nguyện. Tuy vậy, con vẫn không nản lòng, tiếp tục 
đọc kinh cầu nguyện. Đúng là ‘có tin có lành’. Không lâu sau đó Cha đã nhân lời con và giúp con vượt qua khó khăn. 

Chính gì những ơn lành Cha ban cho con, mà nay con xin chia sẻ với mọi người, hy vọng mọi người hãy tiếp tục cầu 

nguyện với Cha. Cha sẽ không bỏ mặc bất cứ ai cần đến Cha. Chỉ cần mọi người thành tâm cầu nguyện. Con hy vọng 
ngày càng có nhiều người biết đến Cha và chạy đến cùng Cha như con. Cha còn ban cho con nhiều phép lạ nữa mà con 

không tiện chia sẻ nơi này. Con vẫn đang tiếp tục cầu nguyện và tin rằng Cha luôn đồng hành giúp con vượt qua tất cả.  
 
Trích email của nhân chứng gửi đến TBDF 
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Lạy Chúa, Mẹ Maria, Cha 
Trương Bửu Diệp con xin 

cảm tạ ơn Ngài đã thương 

yêu con và ban cho con 
được hồng ân Chúa và Cha 

đã ban cho con.  
 

Con xin lỗi Cha vì con biết 

Cha mới gần đây thôi 
nhưng niềm tin của con là 

vô tận và mãnh liệt vô 
cùng.  
 

Con không biết dùng lời nào để nói lên lòng biết ơn 

của con vì Cha đã sinh con ra lần 2. Con cất tiếng 
kêu Cha với lòng tri âm cảm tạ, cảm tạ ơn Cha từ 

đáy lòng và linh hồn con.  
 

Con bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 3, thời gian qua 
con đã vô cùng lo lắng, cách đây 6 tuần con thử máu 

theo định kỳ, TSH và thyroidglobulin của con tăng 

lên rất cao, con đã suy sụp vì sợ phải làm 
radioiodine. Con đã về Tắc Sậy thăm mộ Cha và rước 

hình Cha về Úc, con tin Cha và cầu nguyện với Cha, 
xin Cha cho lượng máu xuống một chút vị không 

dám xin Cha nhiều và sau 6 tuần con thử máu, Cha 

đã làm phép lạ cho con, TSH từ 5.78 xuống còn 
1.03, thyroidglobulin từ 0.4 xuống 0.2. Bác sỹ không 

tin vào kết quả, hỏi con đã uống thuốc gì? đã làm gì? 
Con chỉ nói con cầu nguyện, bác sỹ nói 

"unbelievable, miracle".  Nhưng khi xem lại kết quả 
xét nghiệm con thấy T4, T3 hơi cao, sau đó con nói: 

“Cha ơi, Cha thương con Cha ban phép lạ cho con, 

sao Cha không cho T4, T3 ở mức độ ổn định luôn. 
Cha cho tất cả chỉ số xuống mức an toàn luôn nhe 

Cha". Sau đó một tuần, con thử máu lại, Cha đã ban 
ơn cho con nữa, tất cả chỉ số đều xuông mức an 

toàn kể cả T4, T3.  

 
Con về Việt Nam chỉ có 3 ngày để viếng mộ Cha. 

Trên đường từ Việt Nam trở về Úc, trên máy bay con 
bị đau bụng dưới nên phải cấp cứu khi về đến Úc. 

Con đã cầu nguyện với Cha. Khi chup CT SCAN, bác 
sỹ nói thấy con bị khối u trong tử cung rất lớn, yêu 

cầu 4 tiếng nữa siêu âm để đo kích thước khối u. 

Con đã kêu xin Cha. 4 tiếng sau con siêu âm thì 
không thấy khối u nữa. Cơn đau của con cũng biến 

mất. Các bác sỹ đều không hiểu lý do tại sao. Họ 
không tin, yêu cầu một tuần sau làm xét nghiệm lại. 
 

Kết quả scan sau đó hoàn toàn bình thường, không có 
khối u nào. Cha đã ban phép lạ cho con lần 3. Cha ơi, 

con không biết dùng lời nào để nói lên tấm lòng của 

con, con chỉ khóc vì quá hạnh phúc.  
 

Lòng tin của con với Cha rất mạnh mẽ, con đã xin Cha 
chỉ đường cho con để con được vinh danh Cha, cho 

con có cơ hội nói về Cha, chia sẻ về Cha cho cộng 

đồng công giáo nơi thành phố con ở. Và Cha đã dẫn 
dắt con có cơ hội được làm chứng và hướng dẫn mọi 

người tìm đọc và ký thỉnh nguyện thư.  
 

Bạn con tên là Nguyệt, người ngoại đạo. Hôm đó 
không hiểu sao bạn con lại rất muốn phải gặp được 

con, và đến nhà. Chúng con đã nói về Cha. Bạn con tin 

Cha và có niềm tin rất lớn mà không thể lý giải được. 
Bạn con đã cầu nguyện với Cha và đem hình Cha về 

nhà thờ, nhưng chồng cô ấy là người Úc, anh ấy không 
muốn thờ Cha, không tin Cha và nói những lời không 

thiện chí. Nguyệt đã cầu nguyện và xin Cha: “Cha ơi, 

chồng con không tin Cha, xin Cha cho chồng con tin 
Cha và cầu nguyện với Cha.” Ba ngày sau lời cầu 

nguyện, một buổi sáng trước khi đi làm, chồng cô ấy 
đã nói: “Em ơi, tối nay anh và em cầu nguyện với Cha 

nha.” Sau đó hàng đêm anh ấy đều ngồi cầu nguyện 
bên Cha, lưu hình Cha làm màn hình trong điện thoại. 

Chỉ có phép lạ của Cha mới thay đổi được anh ấy. Con 

gái cô ấy bị ói liên tục không ngừng, Nguyệt đem con 
gái đến bên bàn thờ cầu nguyện xin Cha cho bé đừng 

ói nữa. Ngay sau đó cô bé đã hết ói.  
 

 
 

 

 

 Ky Ngo Vy Van – Canberra, Australia 

Con Quá Hạnh Phúc Khi Được Ơn Cha 
 

Cha ơi, xin Cha giúp con được vinh danh Cha và cho 

con thuận lợi trong việc phân phát thỉnh nguyện thư 

đến cộng đồng giáo dân nơi con ở. xin Chúa Cha và 
Chúa Giesu ban phép lành để Cha sớm được phong 

thánh. Người Cha nhân từ và bác ái của chúng con. Cha 
luôn ở trong tim chúng con. 

 
Trích email chia sẻ ơn lành của nhân chứng. 

Chồng cô 
Nguyệt, người 
Úc, đang cầu 
nguyện trước 
hình Cha Diệp. 
Hình do nhân 
chứng ơn lành 
cung cấp. 
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H. VU – UNION CITY, CA. 

Con bị đau nhức cả người, nhất là hai tay hai chân, 
đi lại khó khăn. Con đã xin và Cha đã ban ơn chữa 

lành, nay con bớt nhiều rồi. Giờ đây xin Cha thương 

cho con khỏi hẳn bệnh, và cho con trai con sớm giải 
quyết được khó khăn trong gia đình và được như ý 

cầu xin. 
 

T. VU – JAY, FL. 

Con xin Cha cầu bầu cho U. và B. sớm được ơn Chúa 
để có baby, cho L. học hành tốt, và cho bạn con qua 

khỏi những khó khăn đang gặp phải. Con tạ ơn Cha. 
 

T. TRAN & GIA ĐÌNH – EL MONTE, CA. 
Ba của con và con bị bệnh dị ứng mũi khá lâu, chữa 

hoài không khỏi. Xin Cha cầu nguyện giúp để Chúa 

và Đức Mẹ ban ơn chữa lành cho ba con và cho con. 
Xin Cha giữ gìn cho D., con trai con đang gặp nạn 

trong tù luôn được bình an và mau chóng được trở 
về với gia đình. Con khẩn khoản xin Cha nhận lời 

con cầu xin. 

 
N. TO – LAVEN, AZ. 

Con xin Cha ban phép cho con được lành bệnh, xin 
Cha cất cái bướu ở cơ thể con, cho con được bình 

an, mạnh khỏe. Con xin tạ ơn Cha. 
 

R. NGUYEN – MOORE, OK. 

Chồng con là L.Q.C. bị stroke liệt bên trái nửa người. 
Con kính xin Cha Diệp cầu bầu cùng Chuua1, Mẹ 

Maria thương xót chữa lành cho anh mau chóng bình 
phục, cử động được tay chân. Anh ước ao được trở 

lại phục vụ trong giáo xứ. Xin Cha thương giúp 

chồng con, Cha ơi. 
 

P. VUONG – CEDAR, TX. 
Lạy Cha, con xin Cha cầu bầu lên Chúa Ba Ngôi và 

Đức Mẹ Maria cho con bớt đau nhức, và tiếp tục 

chữa lành các vết thương. Nhờ Cha xin Chúa Jesu 
nhỏ giọt máu vào người con để diệt hết các tế bào 

ung thư trong cơ thể con. Con cảm tạ Cha. 
 

J. DOAN – WEST VALLEY CITY, UT. 
Xin Cha cho con khỏi bệnh thấp khớp, và cho con lấy 

lại được căn nhà ở Việt Nam trong khu Chợ Lớn. Con 

cảm ơn Cha. 
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D. TRAN – N.CHESTERFIELD, VA. 

Nguyện xin ơn Cha chữa cho con con là T. đang bị 

bệnh trầm cảm nặng, sớm hết bệnh, và cầu xin Cha 
ban cho gia đình con được bình an. Mọi sự con nhờ 

Cha Trương Bửu Diệp. 
 

T. PHAM – SAN JOSE, CA. 
Xin Cha cho con được khỏe mạnh, gặp thầy gặp 

thuốc chữa căn bệnh run tay chân và thần kinh do 

mổ bướu não. Xin cho gia đình cha mẹ, anh chị em 
và con cháu được mọi sự bình an trong tay Chúa và 

Mẹ Maria. 
 

G. NGUYEN – GARLAND, TX. 

Thưa Cha, con bị bệnh ngứa. Tuy bệnh này không 
làm chết người nhưng làm con khó chịu lắm vì cứ 

phải gãi suốt. Con gái con thì bị sạn thận, hằng 
ngày phải uống thuốc giảm đau để đi làm. Cháu nó 

có insurance nhưng là loại rẻ, không bác sỹ nào 
nhận, phải chờ đi nhà thương, mà ở nhà thương thì 

chưa đến lượt. Xin Cha cầu bầu cho chúng con khỏi 

được bệnh sạn thận và bệnh ngứa. Chúng con đội 
ơn Cha. 

 
D. NGUYEN – CLAREMONT, CA. 

Xin Cha cho con mau khỏi bệnh chóng mặt, ù tai, 

bao tử, mất ngủ. Xin cho gia đình em con mau đoàn 
tụ với con vì con một mình phải lo nhiều việc. Xin 

Cha giúp con trong lúc gian nan khốn khó này. Con 
xin tạ ơn Cha. 

 

M. NGUYEN – OKLAHOMA, OK. 
Xin Cha thương thay đổi tính tình con trai con, giúp 

cháu học hành nên người, có việc làm ổn định; giúp 
con gái con học hành thành tài, cho gia đình con 

mạnh khỏe, có việc làm để trả nợ. Con cám ơn Cha. 
 

T. LOAN – PHOENIX, AZ. 

Con cầu xin Cha thương giúp chữa lành bệnh hiểm 
nghèo con đang mang là ung thư buồng trứng. Cha 

ơi, xin thương giúp để bệnh con không tái phát 
nữa; và xin cho gia đình con được bình an, mạnh 

khỏe, hạnh phúc. Con tạ ơn Cha. 

 
N.V. NGUYEN – ORLANDO, FL. 

Thưa Cha, con bị bệnh viêm nướu, chân răng có 
mủ. Xin Cha ban cho con ơn chữa lành. 

 

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 
 

R. VU – SACHSE, TX. 
Thưa Cha, con bị bệnh suy thận, xin Cha ban ơn 

chữa lành, để con không phải đi lọc máu nữa. Xin 

cho vợ chồng con có được chỗ ở ổn định, bình an 
trong tâm hồn và thể xác, để chúng con yên ổn 

trong những ngày còn lại nơi trần gian này. Xin 
Cha thương chúng con.  

 

N. NGUYEN – BELLEVUE, WA. 
Chồng con mắc bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối, 

xin Cha ban cho chồng con ơn chữa lành; xin cho 
con khỏi các bệnh trong người con để con lo cho 

gia đình; cho ba đứa con biết vâng lời. Tiệm nails 
mới sang của con làm được 5 tháng thì chủ lại 

bán cho người khác nên con phải dọn ra. Cha ơi, 

xin giúp chúng con giải quyết được mọi chuyện 
trong giai đoạn khó khăn này. 

 
Q. HO – BINGHAMTON, NY. 

Con bị bệnh đau cột sống và đau nửa đầu 17 

năm nay rồi. Bác sỹ nói mổ mà con sợ lắm, không 
dám mổ. Vậy con kính gửi lời khấn này xin Cha 

cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho các cơn bệnh của 
con mau chóng khỏi.  

 
P. VO – SAN DIEGO, CA. 

Con xin khấn Cha cho em gái con tên L. Vo, 61 

tuổi, có bưới trong gan, đang phải xạ trị, sớm 
được lành bệnh.  

 
H.T. VUONG – TUCSON, AZ. 

Con năm nay 81 tuổi, mắc bệnh sợ nước, miệng 

đắng, không muốn ăn, hay bị mệt. Nguyện xin 
Cha cất bớt bệnh trong người con. Cảm tạ ơn 

Cha. 
 

D. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 

Thưa Cha, con trai đầu lòng của con là G. Tran bị 
bệnh thần kinh và bị tù oan 21 năn qua. Trong tù 

cháu bị bệnh. Cầu xin Cha cho cháu hết bệnh và 
sớm được về sum họp gia đình. Con trai thứ hai 

của con là P.Tran đang bị thất nghiệp, xin sớm có 
được việc làm. Con cảm ơn Cha. 

 

L. DUONG – SEMINOTE, FL. 
Xin Cha ban cho con được học hành thành công, 

cho con được đậu hết các lớp và tốt nghiệp ra 
trường Dược. Xin cho gia đình con được bình an. 

 

XIN KHẤN 
 

N. TRAN – KENT WOOD, MI. 

Xin cho chồng con bỏ hút thuốc lá, lành bệnh phổi, 
thận, bớt đau nhức, cho con trai con lành bệnh viêm 

xoang, xin cho các con con học hành thành đạt, và 
cho công việc của con ổn định lâu dài. 

 

H. NGUYEN – CLEVELAND, OH. 
Thưa Cha, chồng con là Q.N. bị bệnh ghẻ và sưng 

tuyến hộ giáp; con thì bị tiểu đường. Xin Cha ban 
cho chúng con ơn chữa lành. Con tạ ơn Cha. 

 
H.M. TRUONG – EL MONTE, CA. 

Con kính cầu xin Cha linh ứng phù hộ và ban phước 

lành cho con được điều trị bệnh thành công, tai qua 
nạn khỏi. Kính cảm tạ Cha. 

 
E. MARSHALL – ELGIN, SC. 

Con xin khấn Cha ban cho vợ chồng con con ơn 

chữa lành. Chồng con bị tiểu đường rất nặng; con bị 
phù thủng. Xin Cha nhận lời con cầu xin. 

 
T.V. TO – PHOENIX, AZ. 

Hiện nay trong người con đang mang hai chứng 
bệnh nan y. Kính xin Cha Diệp cầu bầu cho con hêt 

bệnh. Xin cộng đoàn cầu nguyện lên Cha giúp cho 

tôi. Con cảm ơn Cha, cảm ơn cộng đoàn. 
 

N.V.NGUYEN – SCOTTS VALLEY, CA. 
Xin Cha phù hộ, cầu cùng Chúa cho con gái con hết 

bệnh viêm gan, và co bản thân con hết bệnh đau 

tim. 
 

T.M. THANH – LAKE PARK, FL. 
Con bị ung thư hạch bạch huyết, xin Cha khẩn nài 

lên Thiên Chúa ban cho co sức mạnh, niềm tin tuyệt 

đối vào quyền năng của Chúa chữa lành bệnh cho 
con. Xin tạ ơn Ngài. 

 
M. NGUYEN – LEBANON, PA. 

Lạy Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa, Mẹ Maria, 
Thánh cả Giu-se cho má con được bình phục sớm. 

Má con đang bị bệnh nan y. Xin Cha thương giúp.  

 
S.T. NGUYEN – SANTA ANA, CA. 

Hiện nay con đang mắc bệnh ung thư, xin Cha 
thương giúp con và chữa lanh bệnh cho con. Con 

xin cảm tạ ơn Cha. 
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T. TRAN – ELK GROVE, CA. 

Con xin cảm tạ Cha đã ban phước lành và cứu 
con gái con là Z. Tran thoát khỏi căn bệnh hiểm 

nghèo. Giờ đây con gái của con đã khỏe mạnh. 
Con xin tri ân cùng Cha. 

 

P. NGUYEN – FALLS CHURCH, VA. 
Thưa Cha, chúng con là những kẻ tội lỗi khốn 

cùng, đã chạy đến kêu cầu cùng Cha để Cha cầu 
thay nguyện giúp, nhưng Cha đã thương, Nay vợ 

con đã nhận được ơn chữa lành. Xin nhận nơi đây 

lòng biết ơn của chúng con. Xin tạ ơn Cha. Từ 
nay hằng ngày con sẽ lần chuỗi Mân Côi và nài 

xin để Cha sớm được phong Thánh. 
 

TAM – MASSILLON, OH. 
Con xin cảm tạ Cha đã cầu cùng Chúa và Mẹ 

Maria, Thánh cả Gie-se cho con được khỏi bệnh. 

Con bị đau bao tử, khó thở, mệt nhọc. Con đã gọi 
điện thoại sang Hội xin khấn. Chỉ vài ngày sau 

con đã khỏi bệnh. Con xin cám ơn Cha. 
 

N. NGUYEN – BROKEN ARROW, OK. 

Cảm tạ Cha đã bầu cử cho gia đình con được 
đoàn tụ đầy đủ. Xin Cha tiếp tục nâng đỡ và dẫn 

dắt gia đình chúng con luôn mãi. Con tạ ơn Cha. 
 

 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 

Con xin cảm tạ ơn Cha đã nhận lời cầu nguyện, 

giúp cho con được toại nguyện như ý những gì 
con đã tâm sự và cầu xin cùng Cha. 

 
T. LE – WESTMINSTER, CA. 

Thưa Cha, con gái của con là L.T.M.T. đã qua 

được cơn hiể nghèo, thoát chết, tỉnh táo, nói 
chuyện được. Việc mổ ráp xương hông tốt, thận 

hoạt động trở lại, cháu không bị liệt, máu bầm ở 
não tan biến nên không phải mổ. Con xin hết 

lòng cảm tạ ơn Cha. 

 
V.T. PHAM – ATLANTA, CA. 

Con kính dâng lời cảm tạ Cha Phanxi cô Trương 
Bửu Diệp đã cứu em con thoát qua thời kỳ nguy 

hiểm và giải phẫu tim thành công. Nguyện xin 
Cha tiếp tục chữa lành cho em con mau bình 

phục. Con cảm tạ Cha. 

 

 

 

K. LE – WYLIE, TX. 
Cảm ơn Cha Trương Bửu Diệp. Từ ngày có Cha 

trong nhà, gia đình con hạnh phúc hơn, công 
việc tiến triển tốt đẹp hơn. Gia đình K. chân 

thành cảm ơn Truong Buu Diep Foundation đã 
gửi hình Cha Diệp cho gia đình em. 

 

K. PHAM – BROOKLYN PARK, MN. 
Thưa Cha, con nay đã được khỏe mạnh, vợ con 

đã bớt đau chân, con dâu khỏi bệnh bướu cổ. 
Con xin cảm tạ Cha đã giúp đỡ gia đình con. 

 

D.V. TRAN & V.T. DONG – SAN DIEGO, CA. 
Gia đình chúng con xin cảm tạ Cha, qua lời cầu 

bầu của Cha mà Đấng Tối Cao đã ban cho gia 
đình con từ Việt Nam sang định cư ở Mỹ được 

bình an, mạnh giỏi, an cư lạc nghiệp, con cháu 
mạnh khỏe. 

 

L. NGUYEN – LINCOLN, NE. 
Con khấn Cha cho một người bạn già được khỏi 

bệnh. Nay bạn con đã đi lại, ăn uống, sinh hoạt 
bình thường. Trươc đây con lái xe hay bị tai nạn 

đến nỗi bảo hiểm từ chối bán bảo hiểm cho con, 

nhưng từ khi có Cha, con lên xe đọc kinh thì 
được bình an, an tâm lái xe. Con xin tạ ơn Cha. 

 
T. NGUYEN – MURPHY, TX. 

Gia đình con xin tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Cha đã 
giúp chúng con có công ăn việc làm, con gái 

đậu bằng lái xe. 

 
H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 

Cha ơi, nhờ lời cầu bầu của Cha lên Chúa, Mẹ, 
con của con đã thi đậu bằng cắt tóc rồi. Con 

cảm ơn Cha nhiều lắm. 

 
E. T. NGUYEN – SANTA ANA, CA. 

Thưa Cha, hôm nay con đến cảm tạ Cha đã cứu 
giúp mẹ con ở Việt Nam qua khỏi được cơn tai 

biến hiểm nghèo. Nhờ lời cầu khấn của Cha, và 

Cha luôn bên con, che chở và nhậm lời cầu 
nguyện của con. Hết hết lòng tạ ơn Cha. 

 
L. NGUYEN – ROSEMEAD, CA. 

Công việc của con tốt đep như lời con cầu xin 
cùng cha.  Cám ơn Cha. 
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Chia Sẻ Cảm Tưởng 

Như được Cha che chở 
 

Vào một ngày cuối tháng 6-2016, Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đón tiếp gia đình 
ông bà Võ Kim Quang – Vũ Thị Kim Huỳnh đến từ Oslo, Na Uy. 

 

Ông bà Kim Quang cho biết năm 2015, gia đình ông bà về Việt Nam nhưng không có điều kiện để đi viếng mộ Cha 
ở Tắc Sậy. Tuy vậy, ông bà vẫn không tiếc, vì nghĩ rằng qua Mỹ cũng có thể thăm Cha được. Chuyến đi Mỹ lần này 

của gia đình bà là để thăm gia đình ở Dallas, Texas. “Ở California chúng tôi không có thân nhân, nhưng vẫn bay từ 
Dallas sang, chỉ với mục đích đến thăm Cha Diệp tại Văn phòng TBDF vì chúng tôi đã biết Văn phòng từ lâu, và đã 

từng yêu cầu gửi hình Cha Diệp về nhà để thờ phượng.” bà Huỳnh nói. 
 

Thật bất ngờ vì trong chuyến đi lần này, gia đình ông bà Kim Quang không chỉ là ‘khách viếng thăm’ bình thường 

như chủ đích ban đầu, mà qua trao đổi với các Thiện nguyện viên tại Văn phòng, ông bà tự cho biết mình đã được 
ơn Cha rồi. Vì thế, ông bà đã được mời vào phòng thu của TBDF để ghi lại ơn lành. Đó là chuyện ông Kim Quang 

gặp khó khăn trong công việc, đi vào bế tắc tưởng chừng như không thể giải quyết nổi. Trong lúc đường cùng, ông 
nghĩ đến Cha, cầu nguyện và nhờ Cha giúp đỡ. “Không thể tưởng tượng được rằng, chỉ không lâu sau khi tôi cầu 

nguyện với Cha Diệp, mọi chuyện khó khăn bỗng đổi chiều, trở nên rất suông sẻ, thuận lợi. Cha đã làm cho tôi tin 

về ứng nghiệm qua lời cầu bầu của Ngài. Quả thật, Cha rất linh thiêng.” Ông Quang chia sẻ. 
 

Theo bà Huỳnh, gia đình bà mới chỉ biết về Cha Diệp vài năm nay, do thường theo dõi trên Youtube, và biết được 
rất nhiều người xin và được ơn Cha, không chỉ ở Việt Nam, mà ở mọi nơi, ông bà tin rằng cứ liên lỉ cầu nguyện là 

sẽ được Cha ban ơn. Chính vì thế, khi gặp khó khăn, ông Quang đã nghĩ đến Cha và cầu nguyện. 
 

Ông bà bày tỏ cảm giác vui sướng khi vào đến Nhà cầu nguyện, đứng cạnh ngay bên Cha, nói chuyện với Cha. Bà 

Huỳnh tâm sự: “Vào phòng Cha, tôi cảm thấy hết sức an bình trong tâm hồn.” “Như được Cha che chở.” Ông 
Quang nói thêm. 
 

 

 Ông bà Võ Kim Quang và con trai. Hình chụp trong Nhà cầu nguyện TBDF. 
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Trả Lời Thư Tín 

Trong thời gian qua, Hội đã nhận được rất nhiều ý kiến cũng như thắc mắc của bà con gần xa qua thư 

từ, email, điện thoại… Do số lượng ý kiến của quý khách ngày càng nhiều nên Hội không thể trả lời 
cho từng người như trước. Thay vào đó, Hội sẽ trả lời các ý kiến, nhất là những góp ý về Làng Cha 

Diệp, qua mục Trả Lời Thư Tín sẽ phát trên Youtube Ơn Cha Diệp mỗi thứ Năm hàng tuần, và trên Bản 

Tin Ơn Lành 2 lần một tháng.  
 

Trong số báo này, chúng tôi xin trích đăng hai lá thư thắc mắc của độc giả, hỏi về dự án “Làng Cha Diệp”. 
 

 Được biết Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) sẽ xây dựng “Làng Cha Diệp” cho người về hưu tại quận 

Riverside, California. Gia đình chúng tôi có ý định góp một viên gạch nhỏ cho dự án mang nhiều ý nghĩa mà 
TBDF đang thực hiện. Hiện nay chúng tôi có một khu đất nhỏ tại Florida. Vậy, chúng tôi có thể tặng miếng đất 

này cho Hội để xây dựng làng Cha Diệp ngay tại Florida được không? (James Le, Florida) 
 
Trả lời: Trước tiên, Ban điều hành (BĐH) TBDF chân thành cảm ơn thiện chí của gia đình ông với ý 
nguyện chung tay xây dựng Làng Cha Diệp để phục vụ cộng đồng. Hiện nay, dự án Làng Cha Diệp tại 

Riverside, California vẫn đang trong giai đoạn đầu. Đất đã có, kinh phí xây dựng cũng đã sẵn sàng. 

Ngay sau khi có giấy phép, Hội sẽ tiến hành ngay việc xây dựng. Thời gian xây dựng kéo dài từ 2-3 
năm. Nếu đẹp lòng Cha, thuận lòng người, Làng Cha Diệp tại Riverside hoạt động hiệu quả thì sẽ được 

Chính phủ cấp kinh phí để TBDF mở rộng tại nhiều nơi khác trên nước Mỹ. 
 

Để xây dựng một Làng Cha Diệp như tại Riverside, CA, diện tích đất tối thiểu phải là 5 acres. Nếu 

TBDF nhận khu đất ông tặng bây giờ thì sẽ chưa sử dụng được ngay. Vì vậy, chúng tôi thiển nghĩ, nếu 
gia đình ông muốn góp đất xây dựng Làng Cha Diệp, xin hãy tiếp tục duy trì khu đất đó và tùy nghi sử 

dụng cho đến khi Hội có đủ điều kiện. Khi đó, nếu ông và gia đình vẫn còn giữ ý định hiến tặng đất, thì 
Hội sẽ mở thêm một Làng Cha Diệp tại Florida, trên khu đất của ông hiến tặng. 

 
 Trương Bửu Diệp Foudation là một Hội Non Profit và mọi hoạt động và dịch vụ phục vụ tại đây đều miễn phí, 

Hội lại chưa bao giờ đứng ra quyên góp hay vận động gây quỹ. Làm sao Hội có kinh phí để xây dựng và duy trì 

hoạt động cho Làng Cha Diệp? (Phuong Tran - San Jose, California) 
 
Trả lời: Kinh phí để xây dựng Làng Cha Diệp dự trù khoảng từ 12 đến 15 triệu USD. Ngân sách để hoạt 
động ước tính khoảng 450 ngàn USD/tháng. Nhờ ơn Cha, đất đã có, chi phí xây dựng Hội có thể xoay 

sở được. Hiện nay chúng tôi đang hết sức cố gắng để tìm ngân sách cho 3 năm hoạt động đầu tiên. Vì 

thế, tuy Hội không tổ chức quyên góp, nhưng chúng tôi rất mong và chân thành ghi ân những đóng 
góp tự nguyện của quý ân nhân. Xin cám ơn câu hỏi thiết thực của ông. 

 
Mọi thắc mắc liên quan đến hoạt động, dịch vụ miễn phí của TBDF, xin gọi (714) 362 6608. Hoặc 

email: info@truongbuudiep.org 
 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI BẢN TIN ƠN LÀNH 

Do nhu cầu gửi báo đến tận nhà ngày càng tăng mà ngân sách Hội có hạn, Ban Biên tập bản tin Ơn lành thông báo: 

Kể từ số 40, chúng tôi chỉ gửi báo cho độc giả ở xa, có thẻ thăm viếng. Quý khách yêu cầu gửi báo tận nhà ở vùng 
Orange County, California xin vui lòng đến Văn phòng lấy bản tin, hoặc xem trên website www.truongbuudiep.org, 

hoặc gọi cho Hội để yêu cầu gửi qua email. Mong quý độc giả thông cảm. 

 
Quý ông bà cao niên có yêu cầu đặc biệt, xin liêc lạc Văn phòng TBDF.     

BBT Bản tin Ơn Lành 

http://www.truongbuudiep.org/
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Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha Diệp 
 
Quý khách đến Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp sẽ 
được tặng: hình Cha Diệp; DVD, CD về Nhân chứng ơn 
lành Cha Diệp; DVD Lễ Giỗ Cha Diệp, DVD Ơn lành đặc 
biệt chia sẻ trong ngày Giỗ Cha, Sách 100 Ơn Cha Diệp 
Tập I và II, III (mới phát hành), CD nhạc về Cha Diệp 
Vol.4; 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 4 tháng Tám, 2016, vào lúc 7 giờ tối sẽ có Buổi cầu nguyện 

với Cha Diệp tại Nhà Thăm Viếng Cha Trương Bửu Diệp. 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 miễn phí. 

. GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE (TALK VÀ TEXT): Xin gọi số (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 

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 

 

 

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. 

 

 
Trong cuộc sống, có những khó khăn, trở ngại không những không 
kéo ta lùi xuống mà ngược lại, còn đẩy chúng ta tiến về phía trước, 
bạn tin không? Hãy check thử những gợi ý dưới đây nhé! Chắc chắn 
bạn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên đấy! 
 

Luật sư Derek Tran 
714 345-0589 

 

 

 

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

Ms. Kim Anh (714) 856 - 4734 
 

 

  

Thất bại trong tình yêu 
Có lẽ đây là một nguyên nhân vừa lạ – vừa quen đối với tuổi teen. Việc bị từ chối tình cảm, bị lừa dối, bị 

phản bội… từ người mà mình yêu thương nhất chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy rất shock và suy sụp trong 
khoảng thời gian đầu. Tuy nhiên, khi thời gian dần qua đi, bạn mới nhận ra mọi thứ chẳng có gì là to tát cả. 

Thay vì tốn thời gian để lưu luyến những kỷ niệm trong quá khứ, đau khổ vì một người không xứng đáng để 

yêu, bạn lại càng nên tập trung hơn vào học tập, vào sự nghiệp, quan tâm và trân trọng những phút giây 
bên gia đình, bạn bè để cảm nhận được rằng, bạn vẫn sẽ sống tốt khi không có người đó, cuộc sống của bạn 

lại càng trở nên thú vị và ý nghĩa hơn khi không có người đó… Qua những nỗi đau ấy, bạn sẽ càng trở nên 
dạn dĩ, trưởng thành và có kinh nghiệm hơn trong cuộc sống này. 
 

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

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