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Nhân Chứng Ơn lành 

 
Ông bà Edward J Cote và Patty Cote – Santa Ana, CA: 
 

“Tôi Đã Được Cha Diệp Ban Phúc” 
 
Vào ngày 20 tháng 11 năm 2015, sau chuyến đi Alaska trở về tôi cảm 
thấy không được khỏe. Tôi có các triệu chứng của bệnh phổi, cảm giác 
như có một cái gì đó lan ra trong phổi tôi, một cảm giác mà tôi chưa 
bao giờ gặp phải, và cũng chẳng xác định được đó là gì. Người ta nói 
bệnh này nếu càng nặng thì bệnh nhân sẽ chết dần chết mòn. “Chắc 
mình già rồi”, tôi nghĩ vậy, và mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ ra đi 
sau giấc ngủ dài. 
 
Một hôm tôi trượt chân bị ngã, phổi của tôi bị xương sườn đâm vào. 
Tôi được đưa đi chụp X-ray ngay sau đó. Kết quả, các bác sĩ phát hiện 
hai lá phổi của tôi chỉ còn lại 5% so với phổi bình thường. Tình hình trở 
nên hết sức nghiêm trọng. Tôi đã phải nhập viện. 
                                                                                (Xem tiếp Trang 2) 
 

Ông bà Edward J Cote và Patty Cote. Hình chụp tại 
Phòng thu TBDF. 

Trân Trọng Chúc Mừng Hồng Ân Ngọc Khánh Linh Mục & 
Thượng Thọ Cửu Tuần 

Cha Linh Hướng ĐINH NGỌC QUẾ 
 

 Hình: William Nguyen – VietCatholic Press.             (Xem tiếp Trang 7) 



2 
 

Page 2 of 12 
 

  
 

  

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                                   Số 41 – September 1, 2016 

“Tôi Đã Được Cha Diệp Ban Phúc” 
(Tiếp trang 1) 
 
Tôi nằm nhà thương cho tới ngày 13 tháng 12 thì 
bệnh tình trở nặng. Qua ngày hôm sau, rất nhiều 
người trong nhà thờ đã cầu nguyện cho tôi, trong đó 
có cả người theo đạo Công giáo lẫn đạo Tin lành, vì 
khi còn khỏe mạnh, trong suốt thời gian dài, tôi đã 
tham gia sinh hoạt ở nhiều nhà thờ khác nhau. 
 
Khi mọi người đang náo nức đón mừng lễ Giáng Sinh, 
thì tôi trong tâm trạng u sầu, nghĩ rằng mình khó có 
thể khỏe vào ngày Chúa ra đời. Nhưng không, mọi thứ 
đã thay đổi vào những ngày kế tiếp. 
 
Mấy ngày trước lễ Giáng sinh, bệnh viện thông báo 
rằng họ sẽ cho tôi xuất viện, cùng lúc với yêu cầu của 
tôi là được xuất viện để về nhà và chết tại nhà đúng 
theo những gì tôi mong muốn lúc mới bị bệnh. Tuy 
vậy, khi được xuất viện, tôi cũng hỏi bệnh viện cho 
chắc rằng có phải tôi được về vì bệnh viện không còn 
cách chữa? Rằng về để được chết ở nhà? Nhưng câu 
trả lời của họ là:”Không.” Họ vẫn cho tôi thở bằng bình 
oxy và cho thuốc điều trị. 
 
Về nhà, bệnh tình của tôi vẫn không có gì thay đổi, lúc 
khỏe, lúc mệt. Bác sĩ thấy vậy, yêu cầu tôi đi xét 
nghiệm phổi để sau đó sẽ tiến hành phẫu thuật. Lịch 
hẹn đi làm xét nghiệm là ngày 6 tháng 4, 2016. 
 
Trước đó vài ngày, những người bạn Việt Nam đến 
nhà thăm tôi và thuyết phục tôi đến bày tỏ với Cha 
Trương Bửu Diệp. 
  
Ngày 30 tháng Ba, 2016 tôi đã đến văn phòng Cha 
Diệp trên đường Euclid, thành phố Garden Grove cùng 
nhóm người bạn Việt Nam. Sau khi cầu nguyện với 
Cha xong, chúng tôi còn nán lại Văn phòng để trò 
chuyện khá lâu. Điều làm tôi thấy rất vui là lúc chuẩn 
bị ra về, một Thiện nguyện viên ở Văn phòng đã nói 
với tôi rằng: “Ông sẽ không cần mất thời gian và tiền 
bạc cho cuộc phẫu thuật sắp tới đâu, bởi vì đến đây là 
ông đã được chữa lành rồi.”  
 
Tôi không nói gì cả, ngoại trừ cảm nhận lúc đó là 
những người đang làm việc tại Văn phòng này thật là 
tử tế. Từ hôm đó, tôi luôn mang theo một tấm hình 
Cha Diệp trong túi xách, trong ví tiền, và dán hình Cha 
trong xe của tôi. 
 

 

 

Tôi rất biết ơn những người 
bạn và cộng đồng người 
Việt Nam ở đây, và thật sự 
biết ơn tất cả những gì Cha 
Diệp đã làm cho tôi. 
 
Hình bên: Giấy chứng nhận 
ông E. Coté đã hoàn toàn bình 
phục của bác sỹ ký ngày 22 
tháng 7 năm 2016.  
 
 

Ông bà E. Coté và những người bạn chụp tại VP 
TBDF hồi Tháng 3-2016. Đây là những người bạn Việt 
Nam đã thuyết phục và dẫn Ô. Coté đến xin khấn với 
Cha Trương Bửu Diệp. Hình: TBDF  
 

Pauline Thạch (Ghi lại lời kể của nhân chứng ơn lành) 
Anh Phùng (Chuyển ngữ) 
 

Ngày 6 tháng Tư, tôi đến bệnh viện để làm xét nghiệm 
trước khi phẫu thuật. Ngay sau khi đưa tôi đi chụp X-Ray thì 
họ đẩy tôi vào phòng phẫu thuật dành cho xét nghiệm phổi. 
Tôi cũng sẵn sàng tâm lý để làm các xét nghiệm này. Họ hỏi 
tôi muốn ăn sáng gì không nhưng tôi không thể ăn nổi cái gì 
cả. Họ làm biopsy ở ngực tôi tại 3 vị trí khác nhau, đưa một 
cái camera vào cổ họng tôi, họ đưa những dụng cụ khác 
xuống cổ họng để xét nghiệm phổi cho tôi.  
 
Khoảng 2 giờ chiều, bác sĩ đi vào và nói sẽ cho tôi xuất viện. 
Tôi nghĩ thầm: thế là xong đời rồi! Nhưng liền sau đó họ 
thông báo rằng tôi chẳng có bệnh gì cả, vì thế cũng không 
cần phẫu thuật. Tôi quá vui mừng. Nhất định tôi đã được 
Cha Trương Bửu Diệp ban phúc, tôi cũng không phủ nhận 
về những lời hiệp thông cầu nguyện của mọi người cho tôi. 
Tôi đã kể câu chuyện của tôi với Cha Troy ở nhà thờ, với lời 
khẳng đinh là không hề nghi ngờ gì về chuyện tôi đã được 
Cha Diệp chữa lành. Thật sự như vậy, vì sau ngày làm xét 
nghiệm, các bác sĩ đã không điều trị bệnh cho tôi nữa.  
 

 



3 
 

Page 3 of 12 
 

 
  

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                            Số 41 – September 1, 2016 

1 2 

 

 

 

Con trai của tôi năm nay 23 tuổi bị bệnh, ban đêm cháu rất hay khó thở. Cháu 
vào nhà thương, được cho nằm lại một đêm để check. Khi cho về, các bác sĩ 
yêu cầu cháu phải đeo máy lọc khí vào ban đêm, nếu không có thể tim sẽ 
ngừng đập lúc nào không biết. 
 
Chúng tôi rất lo lắng về tình trạng nguy hiểm của con, vì cháu còn trẻ, chẳng 
lẽ phải đeo máy đó suốt đời sao? Cũng xin nói thêm, con trai tôi là một đứa 
hiền lành, đạo đức. Cháu sinh hoạt Thiếu nhi Thánh Thể, là huynh trưởng, dạy 
giáo lý. Hiện cháu là sinh viên ngành y, sẽ là một bác sĩ tương lai. Một hôm 
trong buổi nói chuyện với nhau, con trai tôi nói giống như một người vô thần. 
Nó nói rằng Chúa Jésu chỉ là truyền thuyết thôi. Tim tôi thắt lên khi nghe cháu 
nói như vậy. Phải chăng các vị giáo sư trong trường học là người vô thần nên 
con mình mới có những suy nghĩ như thế? 
 Do biết chưa thể về Việt Nam mà cầu xin với Cha Diệp, nên hồi tháng 3-2016 chúng tôi đã xuống miền Nam Cali, 

tìm đến văn phòng Cha Diệp để cầu nguyện và xin nước đã được làm phép, dự định sẽ đổ nước vào máy lọc khí cho 
cháu với niềm tin cháu sẽ hết bệnh, và xin với Cha Diệp để cho cháu được mạnh mẽ về đức tin. 
 
 
 
 

Đem nước về, tôi hỏi ý cháu rằng sẽ đổ nước vào máy lọc khí, nhưng 
cháu không đồng ý, nói rằng nước trong máy lọc khí phải là nước 
khoáng tiệt trùng, nếu không sẽ làm hư bình. Thấy cháu yếu lòng, 
chúng tôi đã lén đổ nước vào máy mà không cho cháu biết. Dự định 
chờ cho đến khi có kết quả mới nói nước trong bình chính là nước phép 
của Cha Diệp. 
 
Tháng trước, cháu đi thực tập ở châu Phi, sau đó cùng bạn đi chơi ở 
châu Âu. Thấy cháu text message hàng ngày, nên chúng tôi an tâm là 
cháu khỏe. Một hôm chúng tôi phát hiện là suốt thời gian cháu đi châu 
Phi, rồi châu Âu, cháu không hề đem theo máy lọc khí. Hơn thế nữa, từ 
ngày cháu khỏe mạnh, đức tin của cháu cũng thay đổi. Cháu không 
còn xa lánh Chúa nữa. Vợ chồng chúng tôi đi tham dự Lòng Chúa 
Thương Xót ở Nhà thờ Chánh tòa, cháu đi cùng, đọc kinh rất sốt sắng. 
Thấy thế chúng tôi xúc động vô cùng. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha. Đây 
chính là phép lạ Cha Diệp ban cho gia đình chúng tôi. 
 

 

Một ơn nhãn tiền khác bản thân tôi nhận được, khiến niềm tin của tôi về sự linh thiêng của Cha Diệp càng mãnh liệt 
hơn. Số là trong thời gian tôi đi Việt Nam để đón mẹ tôi sang Mỹ thì bà bị tai nạn phải nằm nhà thương. Sau đó thì mẹ 
tôi mất nên tôi đã phải dời chuyến bay. Ở bên Mỹ, nghe tin con tôi đi châu Âu, tôi cũng rất lo lắng nên muốn về sớm, 
một phần nếu về trễ có thể sẽ bị mất việc. Khi gọi phone đến hãng bán vé thì họ không đồng ý cho tôi đổi ngày bay vì 
tôi đã dời 1 lần rồi. Tôi nghĩ, đành chấp nhận thôi chứ biết làm sao. Nhưng ngay lúc đó, tôi nhớ đến Cha Diệp và khấn 
với Cha. Chỉ là ý nghĩ trong đầu thôi, vậy mà Cha đã sắp xếp mọi chuyện. 6 giờ chiều hôm đó, hãng máy bay thông 
báo tôi có ghế để trở về Mỹ vào sáng ngày hôm sau.  
 
Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho những người yếu đức tin như tôi trước đây có thể trông cậy vào Cha. Đối 
với người Công giáo như chúng tôi, việc siêng năng đi lễ nhà thờ đôi khi chỉ là thói quen, nhưng quan trọng hơn là 
đức tin. Nếu giữ vững niềm tin thì sẽ không phải lo lắng, bởi các Đấng Tối cao sẽ sắp xếp cho mình đạt được như ý 
nguyện, với điều kiện phải liên lỉ, đừng thất vọng. Nếu đã cầu nguyện mà chưa được thì hãy nhớ rằng đó là do chưa 
đủ đức tin để nhận lãnh ơn lành. Vì thế tôi khuyên mọi người đừng ngã tay chèo, mà hãy vững niềm tin. Chỉ có đức 
tin mới cứu mình được mà thôi.  

         Peter Vũ Trần (Ghi lại lời kể của nhân chứng) 
 

Anh chị Vivian Phạm & Huân Tôn tại 
phòng thu TBDF. Hình: TBDF. 

Gia đình anh chị Vivian Phạm & Huân Tôn. Người 
con trai được ơn Cha (bìa phải). Hình chụp tại 
Văn phòng TBDF.  
 

Anh chị Vivian Phạm & Huân Tôn – Seattle, Washington 
“Đừng ngã tay chèo, hãy vững niềm tin” 
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T. NGUYEN – CROWLEY, TX. 
Con nguyện xin Cha giúp cho giải quyết được kiện 
tụng về leasing; Xin Cha chữa lành bệnh cho anh 
P.D. Nguyen, và phù hộ cho chồng con đừng đam 
mê cờ bạc nữa. Con hết lòng biết ơn Cha. 
 
D. LE – LA PUENTE, CA. 
Cha ơi, ba con bị bệnh rất nặng. Xin Cha cầu cùng 
Chúa phù hộ cho ba con được tai qua nạn khỏi để 
sống thêm với đàn con cháu; xin cho mẹ con bớt bị 
ho. Con cũng xin cho gia đình con được bằng yên, 
hạnh phúc, con cái biết thương yêu nhau.  
 
J. LAM – CHICAGO, IL. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa chữa lành bệnh tiểu 
đường cho chồng con, cho hết những cục bướu trên 
tay và trên mình; cho con hết các bệnh đau bao tử, 
nhức đầu, viêm mũi, mất ngủ. Xin cho các con biết 
nghe lời, học giỏi. Xin cảm tạ Cha. 
 
C. CHANH – LEXINGTON, KY. 
Cầu xin Cha cho con khỏe mạnh trở lại, máu đường, 
máu mỡ không cao; hai đầu gối hết nhức; cho con 
trai, con gái, cháu nội được mạnh khỏe, hiếu thảo; 
cho con gái có ý chí học thêm về ngành nghề của 
nó; xin cho má con mạnh khỏe, và chí tâm lo tu 
niệm. Con thành tâm cám ơn Cha nhiều. 
 
M. NGUYEN – DIBERVILLE, MS. 
Thưa Cha Diệp, con bị tai biến mạch máu não đã 
lâu, chân trái và tay trái bị liệt, đi đứng rất hạn chế, 
sinh hoạt hàng ngày rất khó khăn, phần lại lớn tuổi, 
độc thân. Kính xin Cha thương ban cho con ơn chữa 
lành để con có thể tự lo được bản thân. Tạ ơn Cha. 
 
D. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Cha ơi, G. Tran hiện đang bị bệnh nghe tiếng lạ 
trong tai, như bị điện giật. Xin Cha cứu cháu. P. Tran 
thì bị thất nghiệp 3 tháng nay rồi, xin Cha cho cháu 
mau tìm được việc làm. Tạ ơn Cha. 
 
M&T – GRAND PRAIRIE, TX. 
Con cầu xin cho B&T mau có baby vì họ cưới nhau 
đã 7 năm; xin cho L&C, J&L sẽ sanh vào tháng 10 
được bình an; xin cho gia đình con được hạnh phúc; 
cho con hết bệnh đau xương khớp, đau mình mẩy.  
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D. NGUYEN – RANDOLPH, MA. 
Lạy Cha, con biết không có sức mạnh nào ở trần 
gian có thể trị bệnh ung thư cho con được, vì thế 
nếu đẹp lòng Chúa, kính xin Cha cầu bầu cho con 
được chữa trị khỏi bệnh. Con tạ ơn Cha. 
 
H. HOANG – LOS ANGELES, CA. 
Thưa Cha con bị đau tay đã trên 10 năm nay rồi. 
Mới đây con còn bị bệnh về đường ruột. Xin Cha 
thương chữa lành bệnh cho con. Con cảm ơn Cha. 
 
L. LE & KN. NGUYEN – PHOENIX, AZ. 
Xin Cha thương cầu bầu cho bố mẹ con và chồng 
con hết bệnh, khỏe mạnh, bình an, cho chúng con 
có công ăn việc làm ổn định, gia đình hạnh phúc. 
 
D.S. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Thành khẩn kính xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối 
Cao cho con trai của con là N.H.V vượt qua bệnh 
trầm kha hiện nay, và được trở lại trạng thái sức 
khỏe như xưa.  
 
T.H.B. PHAN – OKLAHOMA, OK. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho ngoại con khỏe 
mạnh để qua đây với chúng con. Xin cho ba mẹ con 
lúc nào cũng khỏe mạnh, đừng đau bệnh, để chúng 
con trả hiếu cho ba mẹ. Xin Cha giúp anh chị con 
làm ăn tốt, cho em con học hành đến nơi đến chốn 
và có việc làm ổn định, cho chị dâu con sanh nở 
‘mẹ tròn, con vuông’, và xin Cha cầu cùng chúa tha 
thứ mọi lỗi lầm con đã phạm. 
 
L. TRAN – BUENA PARK, CA. 
Lạy Cha, xin Cha tiếp tục cầu bầu lên Thiên Chúa 
chữa cho cánh tay trái của con được sớm lành sau 
phẫu thuật. Con tạ ơn Cha. 
 
H. NGUYEN – CHICAGO, IL. 
Con xin Cha cầu bầu cho hai đứa con của con là M. 
và D. được mau chóng khỏi bệnh tự kỷ; cho cháu 
D. bớt nóng nảy, giận dữ. Con xin cảm ơn Cha rất 
nhiều. 
 
H.N.T. VU – CONCORD, CA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con mau lành bệnh, 
cho những bướu trong buồng trứng của con được 
lành tính, và cho con được tai qua nạn khỏi.  
 

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 – SIMI VALLEY, CA. 
Xin Cha chữa lành bệnh cho mẹ con đang ở Việt 
Nam; xin Cha cho bố mẹ và gia đình hai bên nội 
ngoại được bình an, mạnh khỏe. Con cảm ơn 
Cha. 
 
B. LE – WESTMINSTER, COLORADO. 
Xin Cha phù hộ cho em con khỏi cơn đau nhức ở 
chân. Xin cho những ước nguyện của chúng con 
thành hiện thực. Tạ ơn Cha. 
 
H. HUYNH & K. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Xin Cha Diệp cho ba con là H.V.D được sớm bình 
phục sau ca mổ; xin cho mẹ con được bình an, 
không bị lẫn, cho anh chị em biết thương yêu, 
đùm bọc chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, cho các 
cháu được khỏe mạnh, học hành đến nơi đến 
chốn. 
 
C.V. DOAN – SAN DIEGO, CA. 
Con bị đau dạ dày. Đau lắm Cha ơi. Con đã từ 
San Diego lên cầu nguyện với Cha. Con xin và tin 
là Cha sẽ ban cho con ơn chữa lành. Tạ ơn Cha. 
 
P.G.P – TEXAS 
Con mắc bệnh ù tai đã 14 năm qua. Khó chịu lắm 
Cha ơi. Nay con nài xin Cha ban cho con ơn chữa 
lành bệnh. Con xin đa tạ Cha. 
 
J. TRAN – SIOUX CITY, IA. 
Gia đình chúng con đang mắc phải vấn đề nan 
giải, xin Cha giải quyết giúp chúng con. Xin cho 
con trai thứ hai của con sớm tìm được tình duyên 
để lập gia đình. Con cám ơn Cha. 
 
L. NGUYEN – PITTSBURGH, PA. 
Cha ơi, xin Cha thương cứu giúp gia đình con, 
cho vợ con sớm bình phục sau cơn đột quỵ; cho 
con gái con được bình an sau ca mổ đặc biệt, và 
cho ông John được khỏi bệnh. Cha ơi, còn tiệm 
của con vì vắng khách nên con không đủ để 
trang trải cuộc sống này. Xin Cha giúp con. 
 
T. NGUYEN – AUGUSTA, GA. 
Thưa Cha, cánh tay trái của con đau lắm, không 
bao giờ giơ lên cao được. Xin Cha cầu bầu cho 
con gặp thầy gặp thuốc mà chữa lành bệnh. Con 
cũng có nhiều ý nguyện riêng, xin Cha cầu giúp. 
Tạ ơn Cha. 
 

XIN KHẤN 
 
T.T. NGUYEN – MEMPHIS, TN. 
Hiện nay bác sĩ đang nghi con mắc bệnh hiểm 
nghèo, và nếu đúng như vậy thì con phải mổ. Con 
đang chờ kết quả xét nghiệm. Con rất lo sợ. Xin 
Cha cầu khẩn giúp để con được chữa lành bệnh mà 
không phải mổ. Xin Cha thương con. 
 
L. NGUYEN – ST. CLOUD, MN. 
Con của con là V.Nguyen bị bệnh động kinh đã 25 
năm qua. Con xin Cha thương và chữa lành cho con 
gái con. Con cũng xin Cha gìn giữ gia đình con bình 
an và mạnh khỏe trong tay Chúa và Mẹ Maria. Con 
xin tạ ơn Cha. 
 
C. LE – EL CAJON, CA. 
Xin cho con bình an trong tâm hồn, cho con mua 
được nhà ở khu vực yên tĩnh và giấy tờ suông sẻ. 
Xin Cha thương ban cho gia đình con được mạnh 
khỏe, mọi người thương yêu hòa thuận, và cho con 
gái con sanh nở được ‘mẹ tròn, con vuông’. Con tạ 
ơn Cha.  
 
L.T. DANG – PHILADELPHIA, PA. 
Con cầu xin Cha cho huyết áp chồng con được ổn 
định; cho con khỏi bệnh run tay run chân, hết bệnh 
cườm nước, và đau thần kinh tọa; xin cho các con 
có sức khỏe và công ăn việc làm tốt. 
 
Y. PHAM – WEBB CITY, MO. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ cho: vợ chồng 
con về già không bị lú lẫn, khỏe mạnh; giấy tờ của 
S. được tốt đẹp; cho con gái út mổ xong mau lành 
bệnh và không bị tái phát; cho các con cháu của 
con biết thương yêu nhau, bỏ cờ bạc, chăm lo làm 
ăn. Con cảm tạ Cha.  
 
V. VUONG – LONG BEACH, CA. 
Con nài xin Cha giúp cho con gái con là C. thêm sức 
mạnh để thoát khỏi bệnh nghiện ngập. Con tạ ơn 
Cha. 
 
Q. LE – DELEVAN, WI. 
Cha ơi, không biết sao mà dạo này con hay khó 
chịu, hay hồi hộp, xin Cha cầu nguyện cho con 
được khỏe mạnh nhe Cha. Con cũng xin Cha cầu 
bầu cho hai mẹ con con và mọi người thân trong 
gia đình có sức khỏe tốt và một cuộc sống bình an, 
vui vẻ.  
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G. NGUYEN – SAN BERNADINO, CA. 
Con xin cảm tạ Cha đã nhậm lời cầu nguyện của 
con. Nay con đã có một công việc mới tốt hơn con 
mong đợi. Xin Cha tiếp tục chúc lành cho con và 
gia đình con.  
 
K. NGUYEN – AMARILLO, TX. 
Chúng con đã nhận được nhiều ơn lành Cha ban: 
gia đình con được mạnh khỏe; vết phỏng của con 
mau lành; con tìm được chìa khóa xe bị rớt mất 
khi đi shopping; và cho cha mẹ chị em con đi chơi 
về bình an. 
 
C.N. TO – SAN JOSE, CA. 
Thưa Cha, con của con ở Việt Nam đã khỏi bệnh 
và đi làm được. Cháu là con gái mới 25 tuổi bị 
bệnh tâm thần nằm nhà thương Biên Hòa trị bệnh 
đã lâu. Con đã cầu xin với Cha thì nay đã đỡ, đã đi 
lễ nhà thờ trở lại. Cha đã nhậm lời con cầu xin rồi. 
Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
X. PHAM – TORONTO, CAN. 
Con xin tạ ơn Cha đã ban phước lành cho cháu 
con là T.K, nay cháu đã có việc làm. Xin Cha tiếp 
tục cầu bầu cho hai đứa con gái của con. Thành 
tâm cám ơn Cha Diệp.  
 
A.PHAM – TAMPA, FL. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được 
chỗ ở mới. Con đã chuyển nhà được ổn định, bình 
an. 
 
T. LE – SIMI VALLEY, CA. 
Cha đã nhậm lời con xin, và cầu bầu cùng Chúa, 
Mẹ Maria chữa lành bệnh cho em con là L.T.P. 
Con xin tạ ơn Cha. 
 
D.T. HO – OHIO 
Nhờ Cha cầu bầu cùng Chúa, chồng con bị ung 
thư phổi, phát hiện năm 2014, nay sức khỏe đã ổn 
định. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha. 
 
C.V. DOAN – SAN DIEGO, CA. 
Ngày 2 tháng Tám vừa qua con làm biopsy. Qua 
lời cầu bầu của Cha, kết quả là con đã hết các vết 
ở thận và phổi. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho dạ 
dày của con cũng được ổn định. Con là người 
ngoại đạo, nhưng tin tưởng rằng Cha sẽ chữa lành 
cho con. Con tạ ơn Cha. 
 

 
 
C.M. DO – HOUSTON, TX. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã giúp con vượt qua được 
giai đoạn đầu của căn bệnh hiểm nghèo ung thư 
phổi. Xin Cha ban ơn cho con được chữa dứt bệnh 
này. Con hết lòng cảm tạ ơn Cha. 
 
C.T. NGUYEN – SAINT LOUIS, MO. 
Con thành tâm cảm tạ Cha đã cho con của con là 
L.P.M giảm hẳn tính khí hay nóng giận, bớt đánh 
con, khiến con đỡ lo sợ và nhức đầu. Xin Cha thương 
giúp cháu sớm trở lại bình thường. Tạ ơn Cha.  
 
M.T. LE – OMAHA, NE. 
Thưa Cha, sau tai nạn xe vừa qua, con bị tung ra 
khỏi xe, bị thương rất nặng ở đầu, ngực. Nhờ Cha 
che chở mà đến hôm nay sức khỏe của con đã khá 
lên nhiều. Con xin cảm tạ Cha. 
 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Con xin cảm ơn Cha rất nhiều. Cha đã nhậm lời cầu 
nguyện giúp con được toại nguyện, như ý và bình 
an. 
 
M. TONG – EL MONTE, CA. 
Cha ơi, xương cánh tay trái của con đã lành, và hai 
đầu gối cũng hết đau rồi. Con cám ơn Cha nhiều 
lắm. 
 
C. TRUONG – ARLINGTON HTS, IL. 
Cha đã cho con bán được chiếc xe như con đã khấn 
xin. Con cám ơn Cha rất nhiều. 
 
TH. D – MANSFIELD, TX. 
Con xin cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp đã cầu bầu 
cùng Chúa và Mẹ Maria cho con trai thứ hai của con 
được tai qua nạn khỏi, tìm lại được sự bình an. 
 
M. TRUONG – ORLANDO, FL. 
Thưa Cha, chồng con đã có việc làm ổn định; con đã 
lấy lại được sự bình an trong cuộc sống; các con của 
con ngoan ngoãn. Tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria 
đã nhậm lời cầu xin của gia đình chúng con qua Cha 
Trương Bửu Diệp. 
 
A.PHAM – TAMPA, FL. 
Cha đã giúp con về công ăn việc làm, và thoát được 
một vụ tai nạn xe cộ. Con xin cảm ơn Mẹ Maria, và 
Cha Trương Bửu Diệp. 
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Mừng Hồng Ân Ngọc Khánh Linh Mục & Thượng Thọ Cửu Tuần Cha Linh Hướng ĐINH NGỌC QUẾ 
 

Trưa Chúa Nhật, 21 Tháng 8, 2016, tại Dòng Chúa Cứu Thế Long Beach đã cử hành Thánh lễ Tạ 
ơn Kỷ niệm Ngọc Khánh 60 năm Hồng Ân Linh Mục của Linh mục Phêrô Đinh Ngọc Quế, Linh 
mục Linh hướng Trương Bửu Diệp Foundation. 

 

 

 

Chiều cùng ngày, tiệc mừng thọ 90 tuổi và 60 năm thụ phong Linh 
mục của Cha Phero Quế đã diễn ra thân mật và ấm cúng tại Nhà 
hàng Grand Garden, thành phố  Westminster, CA.  
 

H.1: BĐH TBDF và Cha Quế, chụp tại nhà thờ 
Dòng Chúa Cứu Thế. 
H.2: Nhóm hát TBDF tại tiệc mừng sinh nhật Cha. 
H.3: Cha Quế chụp hình lưu niệm với BĐH và các 
Thiện nguyện viên TBDF. 
Hình: William Nguyen -  Vân. 1 

2 

3 

 

Cảm tạ 
 
Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa 
Xin cảm tạ công đức sinh thành 
Đã cho con Tình Cha Nghĩa Mẹ 
Xin cảm tạ đến với Nhà Dòng 
Là chiếc nôi cho con nhận ra Chúa 
Là muối men dẫn con vào đời 
Xin cảm tạ đến với mọi người 
Đã giúp con hoàn tất ơn gọi 
Để con mang Chúa đến mọi nơi 
Mài giũa con vì con bất xứng 
Xin thứ tha mọi điều bất toàn 
Vì thân con chỉ là tạo vật. 
                       *** 
Xin cho con chỉ là tôi tớ 
Thật mọn hèn của Chúa mà thôi. 
 
Lm Phêrô Đinh Ngọc Quế 
CSsR 
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Cha Diệp Dẫn Đưa Thiện Nguyện Viên Trẻ Đến Với TBDF 
 
Trong thời gian qua, “Vườn hoa TBDF” đã tiếp nhận nhiều bông hoa thiện nguyện, sẵn sàng cống hiến thời gian, 
trí óc, sức lực và tài năng đến TBDF để làm những việc hữu ích, phục vụ cộng đồng, và vinh danh Cha Diệp. Đặc 
biệt, ngày càng có nhiều người trẻ được Cha Diệp dẫn đường đến làm thiện nguyện tại TBDF.  
 
Pauline Thạch và Nathan Đỗ mới tham gia thiện nguyện trong mùa hè 1016. Hai em được sinh ra tại thành 
phố New York, và là anh em họ của nhau. Mặc dù tiếng Việt không thành thạo lắm, nhưng cả hai đã rất cố gắng 
để làm việc có ích tại Hội. Nathan nhận imput online lời khấn và cảm tạ lên website của Hội. Pauline là cô bé 
không những lễ phép, xinh xắn lại còn giỏi giang. Em được giao nhiệm vụ biên tập các clip nhân chứng ơn lành 
để giới thiệu trên Facebook. Đây là cơ hội để hai em hiểu biết thêm về Cha Diệp. Pauline và Nathan đến làm việc 
vào những ngày cuối tuần. 
 
Linh Nguyễn, xướng ngôn viên xinh đẹp của Chương trình Ơn Cha Diệp. Linh rất bận rộn với công việc, nhưng 
cô luôn sắp xếp thời gian để mỗi tuần đều có mặt tại Phòng thu TBDF thu phần đọc của MC cho chương trình. 
Nếu những ngày đầu còn phát âm tiếng Việt chưa chuẩn, thì chỉ sau vài thán giọng đọc của cô hay hơn, biểu cảm 
hơn, nhờ cô chăm chỉ học hỏi ở những người đi trước. 
 
Kỳ sau: Giới thiệu Thiện nguyện viên: Eric Đỗ và Philip Đỗ; Diễm Thanh. 
 

 

 
Nathan Đỗ (phải) đang gấp Bản tin Ơn lành để gửi đi. 

TNV Linh Nguyễn trong vai trò MC của Chương 
trình Ơn Cha Diệp. 

Linh Nguyễn đang dẫn chương 
trình trong ngày Giỗ lần thứ 70 Cha 
Diệp tại TBDF. 

Pauline trong buổi làm việc 
tại VP TBDF. 

Hình: 
Phúc Nguyễn, Khoa Trương, 
Toàn Vũ - TBDF 
 

Pauline Thạch trong phòng biên tập clip nhân chứng 
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Hỏi: Nghe nói về Làng Cha Diệp mà Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đang thực hiện, chúng tôi 
rất thích, nhưng thấy làng chỉ có thể nuôi dưỡng được 300 người, mà số lượng người muốn vào 
trong làng ở thì rất lớn. Nay tôi muốn mua một, hai phòng, hoặc đóng góp một số tiền như là 
deposit, để chắc chắn sau này cha mẹ tôi, hoặc ngay bản thân tôi sẽ được vào ở. Như vậy có được 
không?  
(Bà T. Mai-Garden Grove, CA; Cô Bảy-Houston, TX; bà Hoa Mai-Garden Grove, và nhiều độc giả khác) 
 
Trả lời: 
Ban Điều hành TBDF rất cảm ơn thiện chí của quý ông bà muốn đóng góp bằng cách chung tay cùng chúng tôi 
xây dựng Làng Cha Diệp. Nhưng xin khẳng định, TBDF không thể nhận tiền như là khoản góp trước để được vào 
ở vì đây là chương trình hoàn toàn miễn phí. Nếu nhận tiền đặt cọc rồi mà vì lý do gì đó, việc xây dựng bị chậm 
trễ, và các cụ không thể chờ đợi được thì Hội mang tội ‘mắc nợ’. Chúa đã dạy: “Các con đừng mắc nợ ai điều gì 
ngoại trừ tình yêu thương.” 
 
Hơn nữa, làng được xây dựng để dành cho các tu sĩ về hưu, những người già neo đơn, như là món quà tri ân của 
những ân nhân chịu ơn Cha Diệp. Vì thế, Hội không thể nhận deposit, hoặc đóng góp để được ‘giữ chỗ’ cho ngôi 
làng đầu tiên. Sau này, nếu có nhiều người có ý muốn như quý ông, bà, Hội sẽ nghiên cứu và có thông báo sau.  
 
Hỏi: Trước đây khi chúng tôi gọi phone x in gửi nước đã được làm phép, hình Cha, hoặc CD, DVD Ơn 
Cha Diệp rất dễ dàng. Nhưng sao bây giờ phải có thẻ thăm viếng thì mới được gửi?   
(Ông Lộc Trịnh, Georgia) 
 
Trả lời: Thưa ông, hiện nay mỗi tháng TBDF gửi miễn phí không dưới 200 package đi các tiểu bang trên toàn 
nước Mỹ và hơn 10 quốc gia khác. Riêng về nước, mỗi tháng chúng tôi đã gửi tặng khoảng 1,200 chai đi các nơi 
theo yêu cầu qua phone, email. Thời gian qua có nhiều bưu kiện gửi đi bị thất lạc, hoặc gửi không đúng địa chỉ 
nên bị trả về khiến Hội rất tiếc vì tốn kém ngân quỹ mà không giúp ích được gì. Vì thế, cách đây 3 tháng chúng 
tôi đã thông báo rằng chỉ gửi nước ‘lộc của Cha’ cũng như các quà tặng khác miễn phí cho người có thẻ 
thăm viếng. Vì khi làm thẻ, địa chỉ của quý vị sẽ được Bưu Điện xác định. 
 
Ngoài ra, khi đã có thẻ, những lần sau nếu có yêu cầu gửi nước hoặc bất cứ tài liệu nào của Hội, quý vị không cần 
nói tên và địa chỉ, chỉ cần báo số thẻ (ở mặt sau của thẻ, Hình 1), là Hội sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị mà không 
phải trả bất kỳ một khoản phí nào.                                               

Hình 2: Các Thiện nguyện viên đang dán label lên những chai nước ‘lộc của Cha’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

 

  1 

 

2 

Phụ trách: Thu Hương Trả lời Thư Tín – Kỳ 4 
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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 1 tháng Chín, 2016, vào lúc 7 giờ tối sẽ có Buổi cầu 
nguyện với Cha Diệp tạ i 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 miêñ phı.́ 

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

 
 

 

 
 

 

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

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

 
BAN BIÊN TẬP BẢN TIN TBDF 

 
 

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 

 

Chương 
trình 

Tư vấn 
Miêñ phı ́
tại TBDF 

 

mailto:info@truongbuudiep.org
https://www.truongbuudiep.org/sp/pages.php?pID=141
mailto:info@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. 
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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 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) 
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