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Ông bà Hào Nguyễn và Rummy Nguyễn – Cincinnati, Ohio 

Chúa Đã Cứu Sống Con Tôi Nhờ Lời Cầu Bầu Của Cha Diệp 
 
 

Tôi có một người con rể hiện cư ngụ tại Michigan. Tháng 12-
2015, con tôi phát hiện bị ung thư gan. Chỉ trong 6 tháng 

sau đó tình trạng sức khỏe của con tôi rất tồi tệ. Trong gan 
của cháu có 6 bướu, cháu không ăn được, da bắt đầu vàng. 

Bác sĩ đã chữa mọi cách, kể cả chemo nhưng con tôi vẫn 

chưa thấy có dấu hiệu tốt lành. Cuối cùng họ cho biết có thể 
con tôi chỉ còn 6 tháng nữa thôi, rồi khuyên nên đưa bệnh 

nhân về lo hậu sự. 
 

Tuy vậy, bác sĩ cũng làm test cuối cùng để xem nếu đợt 

chemo tiêu diệt được vài nốt đen trong gan thì họ sẽ đưa 
vào waiting list để được thay gan.  

(Xem tiếp trang 2) 

 Ông bà Hào Nguyễn và Rummy Nguyễn 

Như mọi năm, Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) luôn đón mừng 

tháng Tám, vì đó là tháng ‘ra đời’ của TBDF. Năm nay, tháng Tám càng ý 
nghĩa hơn vì TBDF vừa tròn 5 tuổi. 

Năm đầu tiên (2011-2012), chỉ có 14,063 lượt khách đến 
thăm viếng Cha, đến năm thứ năm (2015-2016), con số tăng 

lên 66,664 lượt người. Như vậy, sau 5 năm, số khách thăm 
Cha tại Nhà Thăm Viếng Cha Diệp TBDF trên đường Euclid, 

thành phố Garden Grove tăng gấp 5 lần!  

 
Nhưng điều kỳ diệu nhất, chính là số ơn lành được ghi trong 

Sổ Cảm Tạ đã tăng vọt từ 1,785 ơn trong năm đầu tiên, lên 
đến 8,594 ơn trong năm thứ năm, trung bình mỗi ngày có 24 

người được ơn Cha ngay tại văn phòng TBDF. Đây chính là 

dấu chỉ cho thấy Cha Diệp đang hiện diện ở đây, sẵn lòng 
dang tay cứu giúp những ai biết chạy đến Cha.                        

                                                               (Xem tiếp trang 2) 
 

 

5 năm là một mốc son đáng ghi nhớ và đầy ý nghĩa. Càng có ý nghĩa hơn với TBDF 

khi chỉ trong một quãng thời gian chưa gọi là dài nhưng đã nhận được biết bao ơn 
lành của Cha Trương Bửu Diệp, thấy rõ qua những con số biết nói. 
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Chúa Đã Cứu Sống Con Tôi Nhờ Lời Cầu Bầu Của Cha Diệp (Tiếp Trang 1) 

 

Chúng tôi cầu xin các nơi. Đến khi có kết quả, bác sĩ cho biết gan phải được thay trong vòng 10 ngày, nếu không kịp 
thay, họ không cứu được. Lúc đó, cả người con trai tôi vàng như trái cam, bụng to chướng lên. Chúng tôi hết sức đau 

buồn, nhìn con mà chỉ biết khóc. Cả anh em dòng họ đã lo việc mai táng cho cháu. Lúc đó là cuối tháng 5-2016. Trong 

lúc cùng đường, tôi đã nhớ đến Cha Trương Bửu Diệp. Tình cờ xem trên Youtube nên chúng tôi mới biết Trương Bửu 
Diệp Foundation nhưng vì xa xôi quá, nên tôi gọi phone sang cho người em đang sống tại Santa Ana, California, nhờ dì 

ấy đến Văn phòng TBDF ở thành phố Garden Grove để cầu xin Cha Diệp cứu con tôi. Hai ngày sau khi khấn nguyện 
với Cha, tôi được tin mừng, bệnh viện đã đưa tên con tôi vào waiting list để được thay gan. Chúng tôi tiếp tục cầu 

nguyện. 

 
Thật kỳ diệu! 7 tiếng sau khi bệnh viện đưa tên con tôi vào waiting list thì đã có gan để thay. Gan được đưa cấp tốc 

bằng máy bay trực thăng đến bệnh viện. Ca phẫu thuật thay gan kéo dài 7 tiếng. Như vậy, chỉ trong vòng 14 tiếng, 
con tôi đã được cứu sống. Ngay cả các bác sĩ trong bệnh viện cũng nói đây là một phép nhiệm màu, và mọi chuyện 

diễn ra một cách hoàn hảo. Chúng tôi biết chỉ có bàn tay của Chúa mới làm được việc này. Mọi người trong nhà, cũng 
như bạn bè đều tin rằng qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp, Chúa đã thương và cứu con tôi. 

 

Ngày July 4 năm nay là thứ Hai, thì thứ Ba con tôi đi làm trở lại. Mọi người trong nhà mừng quá. Tôi có gọi hỏi con gái 
thì cháu nói mấy tuần đầu đi làm, con rể tôi còn mệt, ăn xong rồi đi ngủ thôi. Nhưng mới sáng hôm qua trước khi vợ 

chồng tôi bay sang California để cảm tạ Cha, con gái tôi gọi phone khoe rằng chồng nó mỗi ngày một khỏe ra. 
 

Điều quan trọng hơn nữa, là Chúa đã cứu sống và dùng con rể tôi để dẫn dắt những đứa con tôi trở về với Chúa. Khi 

con rể tôi về, tôi có đưa hình Cha Trương Bửu Diệp và hỏi cháu: “Con có tin là chính Cha Diệp đã cầu bầu để Chúa cứu 
con không?” Cháu gật đầu, trả lời cháu rất tin, rồi khóc nức nở. Tôi dặn cháu nếu hiểu được như thế thì phải luôn tôn 

kính Cha vì Cha đã cầu xin cho con.  
 

Hôm nay chúng tôi có mặt nơi này, tại Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp, để tuyên xưng phép màu nhiệm Chúa đã làm 
nhờ lời cầu bầu của Cha Diệp. Thật sự chúng tôi biết Cha Diệp đã hơn 10 năm nay, nhưng chưa từng đến với Cha, cho 

đến khi gia đình có chuyện thì mới chạy đến Cha mà cầu xin. Nên được ơn là chúng tôi quyết bay sang cảm tạ và làm 

chứng cho sự linh thiêng của Cha.  
 

Chúa nhận lời cầu bầu của Cha Diệp xin cho con rể tôi rất nhanh, nhưng với người xin mà chưa được, hoặc chưa có 
niềm tin thì câu chuyện Chúa chữa lành bệnh cho con rể tôi chính là bằng chứng về sự linh hiển của Cha. Cầu xin thì 

cần phải có niềm tin và lòng kiên nhẫn để chờ đợi. Không sớm thì muộn sẽ được Cha thương cứu giúp. 

 
Johnny Trần (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 

 

 

Cha Diệp Đang Hiện Diện Tại Đây! (tiếp trang 1) 

 
Bước sang tuổi mới, cũng là năm đầu của chặng đường 5 năm kế tiếp, TBDF đón nhận nhiều dấu hiệu tốt lành: 

Dự án “Làng Cha Diệp” đang tiến triển khả quan; thêm rất nhiều người biết đến Cha; sự linh thiêng của Cha 

đang lan rộng không chỉ trong cộng đồng người Việt mà còn đến các sắc dân khác...  
 

“Nếu như 5 năm trước văn phòng TBDF được mở ra để mọi người đến cầu nguyện với Cha, thì 5 năm tới, TBDF 
sẽ đem Cha Diệp đến cho mọi người – Nhất là những người neo đơn già yếu, đang sống trong các nhà hưu 

dưỡng, không thể đến thăm Cha.” Ông John Nguyễn, thay mặt Ban Điều hành TBDF cho biết.  
 

 

 
 

                                      
                                       
 

Nhân dịp này, Ban Điều hành TBDF chân thành cảm tạ những ân nhân, thân bằng quyến 

hữu đã chung vai góp sức cùng TBDF trong suốt 5 năm qua để giúp Hội có những bước đi 
đầu tiên nhưng không chập chững. Ước mong sao trên chặng đường kế tiếp, mọi người tiếp 

tục đồng hành cùng TBDF, vững bước thực hiện mục tiêu vinh danh người Cha kính yêu 
Trương Bửu Diệp.                                                     
 

 
Ban Điều hành TBDF 
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Thư Cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp 

Con Cảm Thấy Yên Tâm Sau Mỗi Lần Cầu Nguyện Với Cha  

 
Con đã về Việt Nam viếng mộ Cha một lần, và hai lần đến Văn phòng Cha tại California. Mẹ con luôn tin tưởng vào 

những phép lạ mà Cha đã làm cho mẹ con. Nên lúc nào mẹ con cũng nhắc nhở con phải đọc kinh cầu nguyện với Cha 
mỗi ngày trên xe đi làm và những lúc có thể. Con đã làm theo. Mỗi lần đọc kinh cầu nguyện với Cha xong con cảm 

thấy được bình an và tin rằng qua lời cầu bầu của Cha mà con đang nhận được sự che chở của Chúa Giê-su, Mẹ 

Maria, Thánh cả Giu-se. 
 

Vào một buổi sáng, con lái xe khi tinh thần con không được minh mẫn. Trong lúc con quẹo phải thì có một chiếc xe đi 
ngược chiều bất chợt rẽ trái. Chỉ trong tíc tắc có thể đã xảy ra tai nạn. Nhưng không. Ngay lúc đó tự nhiên có một 

sức mạnh nào đó đánh thức con dậy và con nhanh tay chuyển lái vào trong nên đã tránh được tai nạn. Khi hoàn hồn, 

con tin rằng Cha đã cứu con. 
 

Ít lâu sau, con có quen một người bạn. Anh ta đang trên tàu để đi đến một nước khác. Chúng con nói chuyện với 
nhau hàng ngày cho đến một hôm tự dưng mất liên lạc. Con chỉ biết cầu nguyện với Cha, hy vọng Cha nghe được và 

che chở cho bạn con. Và Cha đã nhận lời. Vài ngày sau người bạn đó liên lạc lại với con và cho biết anh ta bình an, lý 

do gián đoạn vì giông bão nên wifi signal bị mất. 
 

Gần đây nhất, Cha đã giúp con một lần nữa. Và lần này thì con quyết định phải viết lá thư này để làm chứng cho 
Cha. Con có gửi một số tiền cho một người bạn qua một hãng chuyên chuyển tiền, nhưng qua ngày hôm sau thì con 

cancel. Khi gọi cho hãng này thì họ nói là sẽ process trong vòng 7 business days. Con rất nóng lòng vì họ đã lấy tiền 
trong nhà băng của con. Con còn nghe nói không nên chuyển tiền qua hãng này vì họ rất chậm trong việc return, 

thậm chí không return luôn. Suốt thời gian chờ đợi, con vẫn cầu nguyện với Cha, và sau mỗi lần cầu nguyện lại cảm 

thấy yên tâm rằng thế nào cũng nhận lại được tiền của mình. Good news đã đến với con. Cách đây mấy ngày, con đã 
nhận lại được tiền. Bây giờ con rất tin là Cha đã nghe lời con cầu nguyện. 

 
Con cám ơn Cha rất nhiều! 

Bella (Omaha, Nebraska) 
 

Kỷ niệm Ngọc Khánh 60 năm Hồng Ân Linh Mục và  

Thượng Thọ 90 tuổi Linh mục Linh hướng 

Đinh Ngọc Quế 
Ban Điều Hành Trương Bửu Diệp Foundation 

Kính chúc Linh mục luôn khỏe mạnh để tiếp tục hướng dẫn 
Trương Bửu Diệp Foundation trong giai đoạn sắp tới. 

 
Kính mời quý Ông bà, Anh chị em đến tham dự: 
Thánh lễ Tạ ơn vào lúc 11g trưa Chúa Nhật 

Ngày 21 tháng 8 năm 2016 
Địa điểm: Dòng Chúa Cứu Thế Long Beach 

2458 Atlantic Avenue, Long Beach, CA 90806. 
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M. VU – GLENDALE, CA. 

Lạy Cha, xin Cha giúp con chữa lành bệnh anxiety, 
hết đau bụng; chồng con khỏi bệnh nước trong 

phổi. Con cám ơn Cha. 
 

N. TRAN – CHICAGO, IL. 
Con xin Cha cầu giúp nguyện thay cho căn nhà của 

con sớm bán được. Đã 10 tháng rồi con không có 

tiền để trả, người ta gia hạn đến tháng 9-2016 nếu 
không bán được thì nhà sẽ bị lấy lại, và chúng con 

mất tất cả. Con cúi xin Cha ban phép nhiệm màu 
để căn nhà bán được trước hạn định. Tạ ơn Cha. 

 

T. LE – LANHAM, MD. 
Kính Cha, vợ chồng con định cư ở Mỹ từ năm 1992 

để lại một đứa con trai. Nay con muốn bảo lãnh gia 
đình cháu sang đoàn tụ, xin Cha giúp cho giấy tờ 

suông sẻ, may mắn.  
 

A.N. BUI – ROSEMEAD, CA. 

Xin Cha ban ơn chữa lành cho cháu L. tai qua nạn 
khỏi. Cháu mắc bệnh ung thư gan, phổi có nước. 

Xin Cha thương cứu giúp cháu. 
 

A. TRAN – HOUSTON, TX. 

Con đang bị nhiều triệu chứng bất thường, mũi bị 
dị ứng phấn hoa, nên con khấn xin Cha cầu bầu 

gíup cho con sớm khỏi bệnh, trở lại bình thương để 
con học được tốt. Con tạ ơn Cha. 

 
L. NGUYEN – SUGAR LAND, TX. 

Con bị bệnh mất ngủ. nếu muốn ngủ phải uống 

thuốc; tay bị run lắm. Xin Cha cầu bầu để con ngủ 
được mà không cần thuốc cũng như hết bệnh run 

tay. Con tạ ơn Cha. 
 

C. DOAN – SAN DIEGO, CA. 

Con đau dạ dày, đau ngực, lưng, mắt mờ, phổi, 
thận bên phải có bướu. Con mệt lắm Cha ơi. Con 

khấn nguyện Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu cùng 
Đấng Tối cao ban phép màu nhiệm chữa lành 

bệnh, giải thoát, che chở con tai qua nạn khỏi, và 

cho con mọi sự bình an. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
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M. TRAN – EL MONTE, CA. 

Xin Cha cho con trai của con là P. hết bệnh đau 

đầu để cháu được khỏe mạnh. Con cảm ơn Cha. 
 

H. DO – BEAVERTON, OR. 
Xin Cha cầu bầu cùng Thiên Chúa toàn năng ban 

cho con gái con có đầy đủ sức khỏe, nghị lực để 
nuôi ba đứa con nhỏ dại đang bị rối loạn tuần hoàn 

não. Ca ba cháu đều chưa nói được, chưa đi được. 

Xin Ngài cứu giúp, chỉ dẫn cho chúng con tìm cách 
chữa trị đúng thầy đúng thuốc để các cháu sớm 

được bình thường như những đứa trẻ khác. Xin 
cảm tạ Cha. 

 

P. PHAM – MANSFIELD, TX. 
Xin Cha cầu bầu cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ, 

Thánh cả Giu-se cho con trai thứ hai của con nghe 
phone gia đình gọi tới, và hòa thuận trở lại với gia 

đình trong bình an, hạnh phúc. 
 

T. LE – BAY POINT, CA. 

Lạy Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha ban phúc lành 
cho gia đình con, và cho con có sức khỏe. Con bị 

cao máu, cao mỡ, cao huyết áp.  
 

K. LE – CHANHASSEN, MN. 

Con bị ung thư, nay tay con yếu, không cầm được 
gì; chân con đau, chỉ đi cà nhắc, chứ không đi 

được như trước. Cầu xin Cha thương chữa lành 
bệnh cho con. Tạ ơn Cha. 

 

V. NGUYEN – LEAGUE CITY, TX. 
Lạy Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, xin Cha ban 

ơn chữa lành cho hai con gái nhỏ của con được 
khỏi bệnh. Con gái lớn bị bệnh Lupus, còn con gái 

nhỏ bị bệnh Thyroid. Các cháu uống thuốc hoài mà 
không hết bệnh. Xin nghe lời khẩn cầu của con, 

Cha ơi. 

 
P. NGUYEN – ARIZONA. 

Con xin Cha ban ơn chữa lành cho chồng con là 
T.N. được mau khỏi bệnh, đi mổ được bình an. 

 

D. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Xin Cha cầu nguyện cho con qua được bệnh tiểu 

đường. Con cảm tạ 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 
 

T. NGUYEN – GLENDALE, CA. 

Thưa Cha, con là mẹ của L.M.T. Xin Cha cầu 
nguyện giúp cho đôi mắt của T. được nhìn thấy 

tốt hơn. Cho cháu được tai qua nạn khỏi. Con xin 
cảm đội ơn Cha. 

 

GIA ĐÌNH D.&T. – HENDERSON, NV. 
Lạy Cha, xin Cha đoái thương, cầu cùng Chúa 

ban cho gia đình chúng con được hòa thuận, 
thương yêu nhau, các con khỏe mạnh. Xin Cha 

chữa bệnh tự kỷ cho hai người con của chúng 
con. Xin Cha chữa lành bệnh phổi cho ba con, 

cho má con được mạnh khỏe. Con tạ ơn Cha. 

 
L. NGUYEN – LANCASTER, PA. 

Xin Cha ban ơn cho con được khỏi bệnh, chỉ cần 
uống thuốc điều trị mà không phải mổ. Con cảm 

ơn Cha. 

 
T. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 

Chúng con xin Cha cầu bầu cùng Chúa, cho đứa 
con trai của con biết ăn năn hối cải, bỏ nghiện 

hút; xin cho cháu ngoại của con mới hơn 8 tháng 
tuổi bị bệnh ngứa, đã đi nhiều bác sĩ nhưng 

không khỏi. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha. 

 
P.O. NGUYEN – WEST COVINA, CA. 

Xin Cha cho con đi mổ tay được khỏi bệnh, xin 
cho gia đình con cái được khỏe mạnh, bình an, 

việc làm ổn định. Em gái con là N.T.K.L. đang bị 

ung thư, nhờ Cha cầu bầu cùng Đấng Tối cao 
chữa lành cho em con. 

 
T. NGUYEN – LITITZ, PA. 

Cha ơi con bị đau lưng, đau cổ, xin Cha ban cho 

con ơn chữa lành, và cho gia đình con được bình 
an, công việc thuận lợi. Con cám ơn Cha. 

 
T. PHAM – ROANOKE, VA. 

Con xin Cha phù trợ cho chuyến về Việt Nam của 
ba vợ con được bình an; cầu cho con gái lớn sớm 

được trường chấp nhận tiếp tục học đại học; cho 

con gái út được trường cũ nhận về học tiếp năm 
cuối của bậc trung học; và xin cho gia đình chúng 

con được bình an, anh chị em hòa thuận. Con 
cảm ơn Cha. 

 

XIN KHẤN 
 
T.D. NGO – ALPHARETTA, GA. 

Kính Cha Diệp, con bị đau thần kinh tọa mấy tháng 

nay, uống thuốc mà không bớt, con đi dứng khó 
khăn lắm Cha ơi. Xin Cha ban cho con ơn chữa 

lành. Con cám ơn Cha nhiều. 
N. VO – KALAMAZOO, MI. 

Con cầu xin Cha cho con cháu trở về với Chúa, 

sống tốt đạo đẹp đời; xin cho con mau hết bệnh, 
và cho vấn đề nhà cửa của con sớm được ổn định. 

Con xin cảm tạ Cha. 
 

T. HOANG – FRIENDSWOOD, TX. 
Xin Cha chữa lành bệnh tật cho con, và cho gia 

đình con được bình an. Con xin tạ ơn Cha. 

 
N. NGUYEN – BILOXI, MS. 

Thưa Cha, con đang học dượt lái xe. Kính xin Cha 
cầu bầu cùng Chúa, ban cho con sự bình tĩnh, tự 

tin, sáng trí, tay chân lanh lẹ, đáp ứng đúng lúc, 

đúng chỗ, hầu đạt được kết quả như mong muốn 
tốt đẹp. Xin Cha thương ban ơn cho con. Con cám 

ơn Cha suốt đời. 
 

J. NGUYEN – HARVEY, LA. 
Xin Cha đoái thương và nhậm lời cầu xin của gia 

đình chúng con: xin cho con gái của chúng con 

đang trong giai đoạn chữa trị được ơn lành hồn 
xác, cho cháu thoát được cơn nguy hiểm. Chúng 

con xin đa tạ ơn Cha. 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa. 

TBDF 

C. NGUYEN – 

MARYLAND, MD. 
Khấn xin Cha 

Trương Bửu Diệp 
giúp cho hai người 

con trai của con 

sớm bán được 2 
căn nhà của các 

cháu trong lúc 
đang cần thiết 

này; và nguyện xin 

Cha chữa lành 
những đau yếu, 

bệnh hoạn trên 
người con. Con xin 

cảm ơn Cha với 
lòng tin tưởng và 

cậy trông. 
 

 

Bé Kenneth, 2 tuổi rưỡi, đang 
cầu nguyện với Cha Diệp. 
Hình: Trần Ngọc 
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M. NGUYEN – MELROSE, MA. 
Con gái con bị hiếm muộn. Chúng con cầu xin 

nhờ Cha cầu bầu cùng Chúa thì nay con gái con 

đã có thai. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 

H. NGUYEN – GARDEN GROVE, CA. 
Thưa Cha, gia đình con đã trải qua những ngày 

vô cùng lo lắng và luôn cầu nguyện với Cha. Mẹ 
con và con có xin chai nước phép của Cha mang 

về Việt Nam cho em trai và cháu trai uống. Đến 

nay mọi việc đều tốt đẹp. Em và cháu con đã 
đậu phỏng vấn rồi. Gia đình con luôn nhớ ơn 

Cha. Cảm tạ ơn Cha. 
 

T.T. HO – GAITHERSBURG, MD. 

Con vừa đi khám cổ họng. Bác sĩ chuyên khoa 
nói con không bị ung thư, không phải làm biopsy 

gì cả. Mọi sự đều tốt đẹp. Vậy là Cha đã nhậm 
lời con cầu xin lúc trước khi con đi khám bệnh. 

Con xin cảm tạ ơn Cha ban cho con. 
 

L. NGUYEN – ST PAUL, MN. 

Cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho 
con được các việc con đã xin. 

 
M. VUI – COLORADO. 

Con xin cảm tạ đã khấn cùng Thiên Chúa chp 

cho con có baby được 7 tuần tuổi rồi. Xin Cha 
tiếp tục thương và che chở cho mẹ con con, đến 

ngày ‘mẹ tròn, con vuông’. Con tạ ơn Cha! 
 

L. NGUYEN – CHANTILLY, VA. 

Nhờ lời cầu bầu của Cha mà con đã được như ý 
mọi lời cầu xin. Con xin cảm tạ Cha thật nhiều. 

 
T. HANG – CORONA, CA. 

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con trai của con có 
việc làm tốt, và đã đi lễ trở lại. Con cũng đã tìm 

lại được đồ bị mất, được khỏi bệnh kéo dài 10 

năm nay. Con muôn vàn cảm tạ ơn Cha đã cứu 
giúp chúng con. 

 
L.T. PHAN – ELLENWOOD, GA. 

Con mắc bệnh ở cổ, Cha đã chữa lành cho con 

rồi. Con thành tâm cảm tạ ơn Cha. Xin Cha tiếp 
tục đồng hành cùng chúng con, giúp cho con 

cháu của con được mạnh khỏe và học giỏi. 
Chúng con cảm tạ ơn Cha. 

 

 

 

T. NGUYEN – PORLAND, OR. 
Thưa Cha, con bị thất nghiệp và đã cầu nguyện với 

Cha. Chỉ không lâu sau đó con đã nhận được một 
việc làm tốt. Mỗi ngày công việc của con càng tốt 

hơn. Con xin cảm ơn Cha đã giúp con vượt qua giai 

đoạn khó khăn trong cuộc đời. 
 

M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Lạy Cha, mấy hôm trước người con rất mệt, thở 

không được, và rất đau. Sau khi khấn nguyện với 
Cha, Cha đã nhận lời. Nay con hết mệt và đau rồi. 

Con xin cám ơn Cha Diệp. 

 
D. PHAM – PORTLAND, OR. 

Thưa Cha, bố con ốm rất nặng, nhưng nhờ lời cầu 
bầu của Cha, Chúa đã cứu bố con. Nay gia đình con 

xin tạ ơn Cha. 

 
L. NGUYEN – STANTON, CA. 

Con xin chân thành cảm tạ Cha đã nghe lời cầu xin 
của con và ban ơn lành cho gia đình con, cũng như 

chữa lành bệnh cho con. 
 

T. LE – SANTA ANA, CA. 

Con xin cảm tạ Cha đã ban phước lành cho con và 
giúp con lành bệnh. Rất cám ơn Cha. 

 
L. HOANG & A. NGUYEN – LINCOLN, NE. 

Nhờ lời cầu bầu của Cha, gia đình con được bình 

an; các con và cháu đã khỏi bệnh. Chúng con chân 
thành tạ ơn Cha. 

 
T. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 

Thưa Cha, đám cưới của con gái con đã diễn ra tốt 

đẹp. Chúng con xin cảm ơn Cha đã ban phép lành 
cho gia đình chúng con. 

 
N.TRUONG – ROGERS COUNTY, OK. 

Cha đã chữa lành bệnh cho con. Con bị đau bụng, 
uống thuốc hoài không hết, vậy mà con xin thì 

được Cha chữa lành. Con bị khớp tay sưng to, bác 

sĩ nói phải chịu vậy thôi, nhưng con xin Cha cứu 
chữa, thì nay tay con đã lành, không còn sưng nữa. 

Con xin hết lòng tạ ơn. 
 

D. TRAN – EL MONTE, CA. 

Nhờ lời cầu bầu của Cha, nay con đã bớt bệnh 
nhiều, kể cả bệnh mất ngủ. Xin tạ ơn Cha. 
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

Xin  
CẢM TẠ 

 

CẢM TẠ 
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TBDF THĂM NHÀ HƯU DƯỠNG 

Đem Cha Diệp Đến Với Người Già Yếu 
 

“Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đã thật sự đem lại niềm vui cho các cụ già, với 
những món quà yêu thương, nhiều ý nghĩa và thích hợp. Chúng tôi rất cám ơn nhóm 

Thiện nguyện viên của TBDF”, Cô Lan Anh, một trong những người phụ trách tại 
GG Convalescent Hospital nói như vậy sau buổi thăm và tặng quà cho các cụ già 

vào ngày 30 tháng Bảy, 2016 vừa qua. 
 

GG Convalescent Hospital tọa lạc tại thành phố Garden Grove, California, hiện đang nuôi dưỡng 140 người già. 

Trong chuyến thăm lần này, TBDF đã tặng quà cho 50 cụ hiện diện, mỗi phần quà gồm đôi dép ấm để đi trong 
nhà, hình Cha, và những chai nước “lộc của Cha’ đã được làm phép. (Hình 1-2-3) 

 
Mục đích chuyến từ thiện lần này của TBDF nhằm giúp vui tinh thần cho các cụ già. Các thành viên trong đoàn đến 

thăm hỏi, giúp các cụ thử những đôi dép được tặng (Hình 4-5). (Hình 6). Sau phần tặng quà, nhóm thiện nguyện 

đã hát những bài hát về Cha Diệp như: Hòa khúc tạ ơn (Sáng tác: Thượng Uyển), Khúc anh hùng ca (Sáng tác: Tri 
Tân), ... Một thành viên trong đoàn là Cô Uyên Nhung đã gây xúc động cho nhiều người khi hát bài Điệu buồn 

Phương Nam mang đậm giai điệu quê hương. Nhạc phẩm Tình Cha nghĩa Mẹ (Sáng tác: Linh mục Nguyễn Duy) do 
tam ca TBDF trình bày. Sau khi thưởng thức tiếng hát điêu luyện của TNV Phương Phạm với ca khúc Đường xưa lối 

cũ (Hình 7), một cụ yêu cầu nhóm TNV hát bài Kinh Hòa Bình. Lời bài hát chứa đựng nhiều cảm xúc, như chính 

những gì TBDF đang làm theo lời Chúa dạy: “Lạy Chúa từ nhân, Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong 
mọi người.”,…”Lạy Chúa xin hãy dạy con: Tìm an ủi người hơn được người ủi an, Tìm hiểu biết người hơn được 
người hiểu biết, Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.” (Hình 8) 
 

Việc đem Cha Diệp đến cho mọi người tức là đem niềm tin và sự bình an cho những ai đang cần đến. Chính vì thế, 
theo Ban Điều hành TBDF, kể từ nay, TBDF sẽ tổ chức thường xuyên các chuyến đi để đem những tặng phẩm, 

tiếng hát, và tình yêu thương cho các cụ già đang sống những ngày cuối đời trong nhà hưu dưỡng để vinh danh 

người mục tử nhân hiền là Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. 
 

                                                                                                                                                       Phương Anh  
 

 

 

 

 

  

 

Hình: 
Kevin Dang 

(TBDF)  

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 
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Mục Trả Lời Thư Tín được phát trong Chương trình Ơn Cha Diệp trên Youtube hàng tuần, và trên Bản 

Tin Ơn Lành 2 lần một tháng. Mọi thắc mắc liên quan đến hoạt động, dịch vụ miễn phí của TBDF, xin 
gọi (714) 362 6608. Hoặc email: info@truongbuudiep.org 

 
Hỏi: Việc xây dựng, nuôi dưỡng, và phát triển Làng Cha Diệp cần sự lâu dài, và bền bỉ. Tất nhiên cũng 
phải có nguồn tiến đóng góp từ số đông trong xã hội. Thiết nghĩ, Ban điều hành (BĐH) Trương Bửu 
Diệp Foundation (TBDF) nên suy nghĩ lại để tìm cách thức kêu gọi sự đóng góp từ cộng động như tổ 
chức các buổi gây quỹ lớn và chính thức trên các phương tiện truyền thông. Bill Gate còn phải lập 
quỹ đễ mọi người chung tay, cho nên mới nói việc từ thiện cần phải ‘chung tay góp sức’, chứ vài cá 
nhân làm sao kham nổi. Cha Linh hướng và các anh chị trong BĐH TBDF nghĩ sao? 

(Quỳnh Hoa Trần – Houston, TX) 
 

Trả lời:  

Tâm nguyện của Hội là xây dựng nên một Làng Cha Diệp để các cô bác lớn tuổi không người thân bên cạnh có 
một nơi ăn ở, nghỉ ngơi, sinh hoạt vui vẻ, thoải mái lúc tuổi đã xế chiều mà không cần phải lo toan, tính toán cơm, 

áo, gạo, tiền. Do đó, tất cả các chi phí cơ bản về ở và ăn đều được TBDF đài thọ. Chúng tôi không muốn thu tiền 
của mọi người vì nghĩ đến việc làm lợi ích lâu dài cho cộng đồng người Việt lớn tuổi trên đất Mỹ. Đây không phải là 

việc làm phúc bố thí cho người nghèo, mà chỉ là đền đáp công ơn Cha Diệp đã cứu mạng và phù trợ cho TBDF 
được như ngày hôm nay. 

 

Việc xây cất Làng Cha Diệp chúng tôi có thể lo được, nhưng chi phí hoạt động (nuôi dưỡng và duy trì) ít nhất 
trong thời gian 3 năm thì Hội đang cố gắng hết sức để xoay sở, nếu không được mới phải tổ chức gây quỹ. Tuy 

nhiên, mong bà hiểu, chúng tôi rất đắn đo vì gây quỹ có thể sẽ tạo điều tiếng không đẹp cho thanh danh của Cha 
Diệp, làm ảnh hưởng đến việc vinh danh công đức của Cha.  

 

Hỏi: Tôi đọc Bản tin Ơn Lành số 38, thấy trả lời Làng Cha Diệp dự tính xây trong vòng 2-3 năm là 
xong, và Đơn xin vào sống trong Làng Cha Diệp cũng đã được cấp phát. Hội có thể cho biết chính xác 
thời điểm hoàn thành được không? Có thể rút ngắn thời gian không, vì tuổi của tôi đã cao, lại đang 
sống cô đơn, nên rất nôn nóng, mong được vô ở trong làng càng sớm càng tốt. 
(Thanh Vuong – Fresno, CA) 
 
 
 

Trả Lời Thư Tín (Kỳ 3) Phụ trách: Thu Hương 

 

Trả lời: Thưa bác, kế hoạch xây dựng 

Làng Cha Diệp đã chính thức thông báo 

vào dịp Giỗ Cha lần thứ 70 ngày 12 tháng 
3-2016 vừa qua. Cho đến nay Hội vẫn tiến 

hành các thủ tục để có giấy phép xây 
dựng. Thời gian xây dựng chỉ khoảng 1 

năm nếu chi phí hoạt động đã sẵn sàng. 
Chúng tôi rất hiểu sự nóng lòng của bác. 

Tuổi già như lá khô trên cành, không biết 

rụng lúc nào, vì thế chúng tôi cũng rất sốt 
ruột. Mong bác và mọi người góp lời cầu 

nguyện cho công việc được thuận lợi để 
Làng Cha Diệp được sớm hoàn thành và 

sẵn sang đón tiếp quý cô bác vào ở. 

 
Hình bên: Mô hình Làng Cha Diệp đang được 
trưng bày tại Văn phòng TBDF. 
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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 1 tháng Chín, 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: 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. 
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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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