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TBDF Đem Cha Diệp Đến Với Mọi Người 
 
Trước nhu cầu tìm hiểu thông tin về Cha Trương Bửu Diệp và các hoạt động của 
Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF), kể từ nay, những người không có điều kiện 
đến Văn phòng Cha Diệp tại thành phố Garden Grove, California, hoặc ở xa, hay ở 
ngoại quốc, có thể truy cập vào https://docs.com, rồi tìm ‘Truong Buu Diep 
Foundation’ (hình)  
 
 

 

 

Tại đây, quý khách có thể vào website 
truongbuudiep.org, đọc và download 
Bản tin Ơn lành, download hình Cha 
Diệp và Kinh Xin Ơn Cha Phanxicô 
Trương Bửu Diệp; vào Facebook của 
Truong Buu Diep Foundation, xem các 
Ơn Cha Diệp trên Youtube, tìm hiểu 
các thông tin, các chương trình hoạt 
động của TBDF, và tìm đường đến 
Văn phòng TBDF hoặc thăm viếng 
online với Google Maps. 
 
 Mục đích việc làm này của TBDF là đem Cha Diệp đến với mọi người do tình 
thương yêu của Cha Diệp dành cho mọi người qua lời cầu bầu linh thiêng của 
Cha lên Đấng Tối Cao. Dù ở bất cứ nơi đâu, ai cũng có thể biết đến Cha, và cầu 
xin với Cha. Mọi thắc mắc vui lòng liên với với Văn phòng TBDF qua phone (714) 
537 8159, (714) 362-6608 hoặc email: info@truongbuudiep.org. 
 

Ông bà Nguyễn Văn Thanh & Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Toronto, Canada 

“Tôi được Cha ban cho phép lạ “chết đi, sống lại” 
 
Cuối tháng 5-2015, bác sĩ cho biết chồng tôi bị ung thư gan. Anh 
được hóa trị vào tháng 7, nhưng đến cuối tháng 11 thì bác sĩ từ 
chối, không làm hóa trị nữa vì gan đã hư rồi, phải thay chứ không 
chữa được. Chúng tôi rất đau khổ. 
 
Ngày 12 tháng 1 năm 2016, kỷ niệm 40 năm ngày cưới, chúng tôi có đến 
nhà thờ Thánh Antony ở Brampton để xin lễ cầu nguyện. Phòng cầu nguyện 
trong nhà thờ có đặt tượng Cha Trương Bửu Diệp. Hôm đó chúng tôi có cầu 
nguyện với Cha. Qua ngày hôm sau, vừa ăn tối xong thì chúng tôi nhận được 
cú phone từ bệnh viện, cho biết chồng tôi đã có gan để thay.  
 
10 giờ sáng ngày 14 tháng 1, 2016, anh được đẩy vào phòng mổ trước sự 
ngạc nhiên của nhiều người. Vì sao mới để tên trong waiting list có hơn một 
tháng mà đã được thay gan?                                      
                                                                                          (Xem tiếp trang 2) 
 
 
 

 
ÔB Nguyễn Văn Thanh & Nguyễn Thị Thanh Nhàn. 
Hình chụp tại Phòng thu TBDF.  

Thomas Trần (ghi) 

Nhân chứng Ơn lành 
 

https://docs.com/en-us
https://docs.com/en-us
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“Tôi được Cha ban cho phép lạ “chết đi, sống lại” (Tiếp trang 1) 
 
 Trong thời gian chồng tôi được phẫu thuật thay gan, tôi qua nhà cầu nguyện để chờ. Tôi quỳ và đọc kinh lâu lắm. 
Đến khi chợt thấy đau nhói ở bụng thì tôi không quỳ nổi nữa, mà phải ngồi lên. Rồi tôi lấy phone ra, định nhắn về 
cho con cháu ở nhà biết tin tức. Thật là kỳ lạ, tự nhiên trên màn hình của phone hiện lên tượng Cha Trương Bửu 
Diệp giống như bức tượng đặt tại Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation bên California. Tôi liền bấm vào và thốt 
lên:”Cha ơi, Cha cứu chồng con với.” 
 
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao tôi không liên lạc với ai ở Văn phòng Cha Diệp bên Mỹ, mà trên phone của 
tôi lại có hình Cha Diệp. Khi tôi thấy hình Cha là 12 giờ trưa, cũng chính là thời khắc mà bên trong phòng mổ, gan 
của chồng tôi được thay. 
 
 

 

Ông Nguyễn Văn Thanh: Tôi bị gan nặng lắm rồi, chỉ còn biết đi nhà thờ cầu nguyện mà thôi. Từ khi lâm bệnh, tôi 
hay lên Youtube xem các chương trình Ơn Cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện. Trước đó tôi cũng 
nghe nhiều người nói Cha rất linh thiêng, nhiều người được ơn chữa lành nhờ lời cầu bầu của Cha. Vì thế, khi đến 
nhà thờ thấy tượng Cha Diệp tôi cũng chỉ biết cầu nguyện với Ngài. Rồi tôi được thay gan rất nhanh. Bệnh này chỉ có 
thể kéo dài 2 năm, nên 70% người trong waiting list chết trước khi được thay gan. Tôi như được phép lạ.  
 
“Hơn 7 tháng kể từ ngày được thay gan, sức khỏe của tôi rất bình thường, không bị phản ứng gì hết. 
 
Chúng tôi biết Cha Diệp lâu rồi, nhưng vì chưa gặp chuyện nên trước khi bị bệnh chúng tôi chưa cầu xin gì với Ngài 
cả. Bình thường ai cũng thế thôi, khi chưa đụng chuyện thì đôi khi người ta còn quên cả Chúa nữa. Nhưng khi bị vấp 
ngã, không còn chỗ nào để bám thì người ta mới biết tìm chạy đến Chúa, đến Cha mà cầu nguyện. Tôi cũng vậy. 
Đứng trước cái chết, tôi chẳng còn tha thiết gì nữa, chỉ biết cầu nguyện với Cha, mong Cha cầu thay nguyện giúp lên 
Thiên Chúa để cứu mạng tôi. Cũng may, tôi còn được Cha thương mà cầu xin Chúa ban cho tôi phép lạ “chết đi, sống 
lại” 
 
Cũng qua chương trình Ơn Cha Diệp trên Youtube mà chúng tôi biết đến Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation, 
nên nhân mùa hè, chúng tôi bay sang để tạ ơn Cha. Xin cảm ơn Trương Bửu Diệp Foundation vì đã làm một việc rất 
có ý nghĩa là lập ra một nơi để phục vụ cho mọi người có chỗ để đến cầu nguyện với Cha Diệp, nhất là những người 
chưa có điều kiện về Việt Nam như chúng tôi. 
 
Qua chương trình này, mong mọi người khi biết được câu chuyện của tôi, nếu có gặp đau khổ, bệnh tật thì cứ chạy 
đến với Cha Diệp, thật lòng nhờ Cha cầu thay nguyện giúp thì sẽ được Cha nhậm lời. 
 
Thomas Trần (Ghi theo lời kể của nhân chứng ơn lành) 
 
 

 

“Từ khi lâm bệnh, 
tôi hay lên Youtube xem các 
chương trình Ơn Cha Diệp do 
Trương Bửu Diệp Foundation 

thực hiện.” 
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Lacey, August 2016 
Trương Bửu Diệp Foundation thân, 
 
Hôm nay tôi gửi đến TBDF một chuyện hiển linh nhờ quyền năng bác ái của Cha Diệp đã đến với tôi. 
Ngày thứ Năm, tôi bị biến chứng tuyến tiền liệt nên bị bí tiểu phải kêu xe cấp cứu. Bốn y tá tìm cách thông tiểu cho 
tôi, nhưng rất khó khăn. Khi người y tá thứ tư làm được thì tôi bị chảy máu rất nhiều. Vợ tôi kinh hãi đến gần ngất 
xỉu. Sau đó, tôi được cho về với túi đựng nước tiểu mang bên đùi phải. Điều tôi rất lo sợ là nước tiểu có lẫn máu đầy 
trong bình. (Hình)  
 
 

 

Vì máu cứ ra hoài như vậy nên tôi lại phải cấp cứu vào sáng thứ Bảy. Bác sĩ cho thử máu, 
chụp CAT scan vùng bụng dưới để tìm nguyên nhân. Hôm đó, tôi được cho về với toa 
thuốc cùng lời giải thích: do ống thông tiểu chạm vào thành bọng đái nên bị chảy máu. 
Họ khuyên tôi nên làm hẹn với bác sĩ chuyên khoa về đường tiểu. Sang ngày thứ Hai, tôi 
có mời Dì Ba, một người mà mình xem như mẹ, đến chơi cho đỡ buồn, và cũng để bà xã 
có người để an ủi. Dì ba là một tín đồ Công giáo thuần thành với đức tin vô cùng vững 
mạnh. Buổi chiều trước khi dùng bữa tối, tôi mời Dì Ba đến trước bàn thờ có hình Cha 
Diệp để Dì cầu xin dùm cho tôi. Hai Dì cháu kính cẩn cầu xin. Xin nói thêm, tôi không 
phải là người Công giáo. Tối đó, khi nhìn vào bịch nước tiểu thì…KHÔNG CÒN MÁU NỮA! 
Thật là một phép lạ từ quyền năng nhân ái của Cha Diệp. 
 
Con xin kính đội ơn Cha đã đáp lời cầu xin của con. Điều này xảy ra nhanh đến mức 
không ai tin nhưng đó là sự thật.  
 
Tôi xin được phổ biến việc này để mọi người thấy rõ được sức mạnh của lòng tin và 
quyền năng nhân ái của Cha Diệp. Cảm tạ sự lưu tâm của TBDF với tất cả lòng chân 
thành. 
 
Trương Tất Thành 
 
 

Khách đến thăm Cha: “Văn Phòng Cha Nghiêm Trang Và Ấm Áp Vô Cùng!” 
 
Cuối tháng Tám, Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation tiếp một đoàn hơn 20 người đến thăm Cha. Ông Tâm 
Nguyễn đại diện gia đình cho biết:”Từ trước đến nay chúng tôi chỉ biết mộ Cha Trương Bửu Diệp ở Cà Mau, Việt Nam 
mà thôi. Mới đây, khi xem DVD về Lễ Giỗ 70 năm của Cha, chúng tôi mới biết ở miền Nam California có đền thờ Cha 
Diệp. Ngay sau đó, chúng tôi lên kế hoạch để xuống đây thăm Cha nhân dịp Labor Day, con cháu được nghỉ dài 
ngày. Hôm nay đoàn chúng tôi đi 6 xe, gồm gia đình tôi và gia đình bạn bè của con chúng tôi, tất cả 25 người trong 
đó có 10 em bé. Nhỏ nhất trong đoàn là cháu bé mới 3 tháng tuổi, người lớn nhất là tôi, 66 tuổi.” 
 

Túi nước tiểu của ông Thành 
lẫn đầy máu trước khi được 
ơn Cha. Hình do tác giả 
cung cấp. 

 

Vợ ông Tâm kể:”Con gái tôi khi mang thai thì bị băng huyết, 
tưởng chừng sẽ gặp nguy kịch. Cháu cầu nguyện với Cha Diệp, 
và điều kỳ diệu đã xảy ra với con tôi. Đứa cháu ngoại của chúng 
tôi năm nay đã được hai tuổi, mạnh khỏe.” 
 
Lần đầu tiên bước vào Nhà cầu nguyện, cảm nghĩ của gia đình 
ông Tâm là “nghiêm trang và ấm áp vô cùng”. Ông Tâm nói:”Lần 
này chúng tôi đến để viếng Cha, cảm tạ Cha đã ban ơn lành cho 
con gái tôi, và tiếp tục xin thêm ơn nữa. Trước tôi thường phải 
gửi về Việt Nam nhờ cô em đưa xuống Cà Mau. Nay biết ở đây 
cũng có Cha rồi nên chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều dịp để thường 
xuyên đến thăm Cha hơn.” 

Tin và ảnh: Anh Phùng  Gia đình ông bà Phương-Tâm Nguyễn và gia đình bạn 
bè chụp trước bức phù điêu 3 chiều Cha Diệp. Hình: A.P 
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J. DOLLIN – BELMONT, NC. 
Xin Cha cho con được mổ thành công, mau lành 
bệnh, xin cho gia đình con được bình an, mạnh 
khỏe. Chúng con tạ ơn Cha. 
 
L. NGUYEN - DES PLAINES, IL. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa thương xót chữa lành 
bệnh cho con. Con mắc bệnh phong ngứa 51 năm 
nay, chất độc làm con bị mờ mắt, ho, chân bị sưng, 
lưng bị đau. Con rất khốn khổ vì bệnh này. Xin Cha 
cứu chữa con, Cha ơi. 
 
T. PHAM – PHILADELPHIA, PA. 
Lạy xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban cho con ơn 
chữa lành bệnh mất ngủ, và những bệnh tật khác 
trong người con để con được trở lại cuộc sống bình 
thường. Con xin cảm ơn Cha. 
 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Thưa Cha, con bị bệnh yếu phổi đã hơn 5 năm nay, 
uống thuốc rất nhiều nhưng vẫn không khỏi. Xin 
Cha cầu bầu giúp để con được lành bệnh. Con xin 
cảm tạ Cha. 
 
L.T. TRAN – SAN DIEGO, CA. 
Con có đứa cháu ngoại tên là D. bị tật nên không đi 
được từ 21 năm qua, nay cháu còn mắc thêm bệnh 
gan. Còn con thì đang bị bệnh giời leo. Xin Cha chữa 
lành cho chúng con. Con xin cảm ơn Cha. 
 
H.K. ICKE – WYLIE, TX. 
Con bị chóng mặt, mắc bệnh lupus, tay và chân bị 
tê. Xin Cha chữa lành cho con. Tạ ơn Cha. 
 
 
N. NGUYEN – EL MONTE, CA. 
Cầu xin Chúa, Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giu-se qua 
lời cầu bầu của Cha Diệp, chữa lành bệnh ung thư 
phổi cho anh H.X.B. Con cám ơn Cha. 
 
L.Q. NGO – ROCKFORD, IL. 
Thưa Cha, con sẽ vào nhà thương để đặt máy lọc 
máu. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con được mọi 
sự may lành, vững tin vào lòng thương xót của 
Chúa. Con xin tạ ơn Cha. 
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L.H. VU – LAUREL, MD. 
Nguyện xin Cha cầu bầu cho con gái con thoát khỏi 
căn bệnh hiểm nghèo, và cho con trai con bỏ hút 
thuốc lá và trở lại đạo. Con tạ ơn Cha. 
 
D.N.T. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Lạy Cha, xin Cha con con được khỏi bệnh tiểu 
đường. Con hết lòng tạ ơn Cha. 
 
A.PHAM – TAMPA, FL. 
Con nguyện xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban cho 
chúng con những điều sau đây: cho vợ chồng H.C. 
và N.A. được sống hạnh phúc, cho mẹ con khỏe 
mạnh, hết bệnh thấp khớp, cho anh N.Q.T khỏi 
bệnh ung thư gan, và cho con hết bệnh tiểu đường, 
công việc làm ăn được thành công, và được bình an 
tại ngôi nhà mới sắp dọn về trên đường Henry. Con 
cám ơn Cha. 
 
D. NGUYEN – FOUNTAIN VALLEY, CA. 
Qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp, xin Chúa 
ban ơn lành cho con gái con là M.L.N sắp được xạ 
trị sau 5 kỳ phẫu thuật, được qua khỏi những khó 
khăn, đau đớn trong những lần điều trị sau này và 
hết bệnh. Con xin cảm tạ Chúa và Cha Trương Bửu 
Diệp. 
 
T.V. PHAN – BEAVERTON, OR. 
Cầu xin Cha Diệp cho gia đình con được bình an, xin 
cho em rể con sớm lành bệnh ung thư, cho ba mẹ 
con được mạnh khỏe, và cho công việc làm ăn của 
chúng con được tốt đẹp. Kính tạ ơn Ngài. 
 
L. HOANG – BOYNTON BEACH, FL. 
Thưa Cha, xin Cha cho ba con là H.N.T hết căn 
bệnh ung thư thận và cổ, sống 100 tuổi với con 
cháu. Xin cho gia đình chúng con được hòa thuận, 
bình an. 
 
N. TRAN – NEW ORLEANS, LA. 
Thưa Cha, con đang mắc nhiều bệnh trong người, 
xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cất hết bệnh 
tật cho con. Ngoài ra, con có căn nhà cho thuê, mà 
hai tháng qua họ không trả tiền, cũng không chịu 
dời đi. Xin Cha giúp con giải quyết được chuyện 
này. 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 
 
A.T. T. DOAN – ACWORTH, GA. 
Kính lạy Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban bình 
an và sức khỏe cho mẹ con, xin cho mẹ con sớm 
được thay gan. Cha ơi, con sắp sanh em bé rồi, xin 
Cha phù hộ cho chúng con được ‘mẹ tròn, con 
vuông’. Con cảm tạ ơn Cha. 
 
M.T. TRAN – ALHAMBRA, CA. 
Cầu xin Cha ban phước cứu giúp anh trai con là 
T.C.V. được tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, xin 
Cha phù hộ cho gia đình chúng con được bình an, 
hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống. 
 
H. NGUYEN – DISCOVERY BAY, CA. 
Cha ơi, con bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp, máu 
mỡ rất nặng, cúi xin Cha ban cho con ơn chữa 
lành. Mới đây con bị té, bác sĩ nói chân con phải 
mổ thì mới lành được, nhưng con bị tiểu đường 
nên nếu mổ thì máu sẽ không cầm được. Mà không 
mổ thì chân con yếu lắm. Nay con chỉ biết trông 
cậy vào tình thương yêu của Cha, ban cho con ơn 
chữa lành. Con muôn vàn cảm tạ Cha. 
 
H. PHAM – EVERETT, WA. 
Con cầu xin Cha qua lời cầu bầu của Cha mà Chúa, 
Mẹ thương chữa lành bệnh u gan của con, và cho 
gia đình của con luôn bằng an, cũng như việc cưới 
xin của đứa cho gái thứ hai của con được mọi sự 
an lành. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
T. NGUYEN – ARIZONA 
Xin Cha thương xót cất bệnh tê tay của con. Con 
mắc bệnh này lâu rồi Cha ơi. Con cũng xin cho hai 
đứa nhỏ nhà con được học hành tấn tới, không bị 
bạn xấu xúi giục, gia đình con được thuận hòa, 
công việc làm ăn thuận lợi. 
 
Q. DINH – WINNETKA, CA. 
Xin Cha cho vợ con được nhiều sức khỏe trong quá 
trình mang thai; và thai nhi không bị dị tật. Xin phù 
hộ cho chúng con.Vợ chồng con cảm tạ ơn Cha. 
 
K. CUNG – LAS VEGAS, NV. 
Cháu con là M. đang mang bệnh ung thư. Cháu 
mới 7 tuổi thôi, còn nhỏ lắm Cha ơi. Con là người 
ngoại đạo, nhưng có lòng tin nơi Cha, nên con 
mong Cha ban phước lành cứu giúp cháu con thoát 
khỏi căn bệnh nan y này.  
 

XIN KHẤN 
 
N. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Nhờ Cha cầu bầu cùng lòng thương xót của Chúa, 
Mẹ Maria, Thánh Giu-se chữa lành bệnh cho con 
dâu và cháu của con. Con dâu bị sạn thận, chữa 
hoài không hết, còn đứa cháu thì bị viêm, sổ mũi 5 
năm nay, uống thuốc hoài cũng không khỏi. Nay 
con chỉ biết phó thác vào lời cầu bầu của Cha.  
   
J. L. HUYNH – AREADIA, CA. 
Cúi xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ cho gia 
đình con được khỏe mạnh, hạnh phúc. Xin chữa cho 
con hết đau bao tử, cho vợ con hết bệnh tiểu 
đường, cho BB được nhận bào trường Nha gần nhà; 
cho V.,N. có công ăn việc làm vững vàng. Xin Cha 
thương xót nghe tiếng con cầu xin. 
 
L. NGUYEN – PHOENIX, AZ. 
Con khấn Cha, xin Cha cho con sớm tìm được ba 
con. Cho con nhận được hồi âm của ba con khi con 
gửi thư đi cho ba. Xin Cha phù hộ cho con. 
 
L. TRAN – SAN JOSE, CA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho má con là V.T.N. và 
T.K.P được bình an; cho N. Tran ngủ ngon trong 
đêm. Con xin cảm ơn Cha. 
 
GIA ĐÌNH H. HUYNH – CANOGA PARK, CA. 
Xin Cha cho con hết bệnh viêm gan C. Con gái con 
bị bênh ung thư, con xin Cha cứu giúp con gái con, 
ban cho cháu ơn chữa lành. Chúng con hết lòng tạ 
ơn Cha. 
 
P. VO – CLAREMONT, CA. 
Xin Cha cho con sớm có việc làm ở thành phố El 
Paso, tiểu bang Texas. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
Q. LE – DAVENPORT, IA. 
Nguyện xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho gia 
đình chúng con được bình an, con cái học hành 
thành đạt, ngoan đạo. Xin Cha soi sáng đường đi 
cho con cháu chúng con được thành công trong việc 
hành học và tương lai sau này. Con tạ ơn Cha. 
 
D. LE – SAIGON, VN. 
Thưa Cha, con mắc bệnh thrombocytopathy. Nay 
con cầu xin Cha ban cho con ơn chữa lành, cho 
lượng tiểu cầu của con tăng lên, và sức khỏe của 
con sớm bình thường trở lại. Con cảm ơn Cha. 
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H.M. DAU – MACUNGIE, PA. 
Kính thưa Cha, ba con đã đậu quốc tịch, mẹ con 
đã bớt bệnh, gia đình chúng con được vui vẻ, 
hạnh phúc. Chúng con xin tạ ơn Cha. 
 
Y.N. PHAN – MELROSE, MA. 
Sau khi cầu nguyện với Cha, con trai của con ra 
trường và có được việc làm như ý. Cháu đi Việt 
Nam và vừa trở về bình an. Muôn vàn cảm tạ 
Cha đã luôn mang sự an bình, che chở gia đình 
chúng con. 
 
V. DINH&C.HONG – SAN JOSE, CA. 
Thưa Cha, con trai con đã ngoan ngoãn và biết 
nghe lời bố mẹ. Con cảm tạ Cha đã nhậm lời con 
cầu xin. 
 
TONY – PORT ARTHER, TX. 
Con bị nhiễm chất độc vào người. Con đã cầu 
nguyện với Cha, và nay con đỡ nhiều rồi. Xin 
cảm tạ ơn Cha. 
 
L.D. DINH & B.T NGUYEN – ALBUQUERQUE, 
MN. 
Thưa Cha, bác sĩ ở bệnh viện chẩn đoán 80% là 
con bị ung thư gan, phổi. Con đã gọi điện thoại 
đến văn phòng TBDF xin ơn phù hộ của Cha. Sau 
khi sinh thiết, kết quả là con không mắc bệnh 
hiểm nghèo này. Con xin cám ơn Cha và các 
Thiện nguyện viên ở TBDF. Xin tiếp tục cầu 
nguyện cho con. Tạ ơn Cha, cảm ơn mọi người. 
 
L. NGUYEN & L. VU – LOST ANGELES, CA. 
Gia đình chúng con xin dâng lời cảm tạ Cha đã 
che chở và cứu gia đình chúng con vượt qua 
cảnh nguy hiểm trên đường chúng con trở về 
nhà. Con sẽ viết thư kể rõ phép lạ mà Cha đã 
làm và cứu chúng con. Chỉ có thể nhờ ơn Cha mà 
chúng con mới thoát chết được trong gang tấc. 
Muôn vàn cảm tạ Cha. 
 
D. NGUYEN – STANTON, CA. 
Lạy Cha, con xin thành tâm dâng lên Cha lời cảm 
tạ. Nhờ Cha mà bệnh của con đã thuyên giảm. 
Con khẩn xin Cha tiếp tục phù hộ cho gia đình 
chúng con trong giai đoạn khó khăn này để 
chúng con có thể vượt qua tất cả. 
 
 
 

 
 
A.PHAN – TAMPA, FL. 
Cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho con 
thoát khỏi tai nạn về xe cộ, và cho gia đình chúng 
con vui vẻ, hòa thuận trở lại. 
 
T.A. NGUYEN – PENNSAUKEN, NJ. 
Con xin cảm tạ Cha đã ban muôn ơn lành cho gia 
đình con. Con gái của con có việc làm, gia đình 
bằng an. Xin Cha tiếp tục phù trợ, giúp sức để con 
gái con siêng năng dự Thánh lễ mỗi Chúa nhật 
hàng tuần. Con vô cùng cảm tạ Hồng Ân của Cha. 
 
L. NGUYEN – ROSEMEAD, CA. 
Gia đình chúng con cảm tạ ơn Cha đã cho con mổ 
bướu được bình an, khỏe mạnh. 
  
D. PHAM – BROKEN ARROW, OK. 
Con dâu thứ hai của con đã đoàn tụ với chồng và 
gia đình rồi, thưa Cha. Con xin cảm tạ Cha. Xin Cha 
tiếp tục nâng đỡ và hướng dẫn gia đình con luôn 
bình an, hạnh phúc.  
 
N.T. DOAN – STERLING HTS, MI. 
Xin cảm tạ ơn Cha đã cho bệnh tình con được 
thuyên giảm, và tâm hồn con được bình an.  
 
Q. & B. – LOST ANGELES, CA. 
Gia đình con xin cảm ơn Cha đã ban cho con được 
nhiều ơn lành mà con đã xin cho con cái. Xin Cha 
tiếp tục cầu nguyện cho gia đình con. 
 
S. NGUYEN – ALHAMBRA, CA. 
Tạ ơn Cha đã chữa lành căn bệnh ung thư của con. 
Con xin ghi nhớ ơn Cha trọn đời. 
 
L. LE – PHOENIX, AZ. 
Tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp đã cầu bầu lên Thiên 
Chúa và Đức Mẹ trị lành bệnh đau bao tử cho con.  
 
M. LE – FORT WORTH, TX. 
Xin cảm tạ ơn Cha đã giúp cho chồng con là D.N 
bớt bệnh. 
 
K. VINH – WESTMINSTER, CA. 
Sau khi cầu nguyện với Cha, tai của con đã lành. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã cầu bầu cùng Chúa, ban 
cho con ơn chữa lành.  
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Trích thư của ông Đoàn Văn Châu, đề ngày 31 tháng Bảy, và 16 tháng Tám, 2016. 
 
 

San Diego, ngày 31 tháng Bảy 
 
Kính gửi bà Hội trưởng TBDF 
 
Tôi rất hân hoan tiếp nhận thư của quý Hội báo cho biết đã nhận được lá thư xin khấn mà tôi gửi ngày 
7/22/2016 với lời khấn nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban ơn lành cho bệnh tật 
của tôi mới được phát hiện. 
 
Tôi mặc dù là người ngoại đạo nhưng đã hướng về Cha kể từ 5-24-2014. Tôi đã đại diện gia đình viếng Cha xin 
khấn nguyện cho vợ tôi bị bệnh nặng. Ngày 10-31-2015 tôi lại đến viếng xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao 
chữa lành bệnh cho vợ tôi. Có một lần tôi không nhớ ngày nào, có viết một lá thư gửi cho quý Hội, xin quý vị 
cùng hiệp thông cầu nguyện Cha với một mục đích như ý trên. Sau đó quý Hội đã gửi một thùng quà có các chai 
nước và hình Cha Trương Bửu Diệp. Tôi cảm động vô cùng. Hằng ngày tôi vẫn đọc ‘Kinh xin ơn với tôi tớ Chúa 
Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp’. 
 
Vì tôi ở San Diego, đi xe nhanh cũng 1 tiếng 30 phút, khi về lại San Diego hay bị kẹt xe. Tôi lớn tuổi, xe lại cũ 
nên không dám đi đâu xa. Tôi ước muốn nếu ở gần Garden Grove thì sẽ thường xuyên đến viếng và khấn 
nguyện Cha…Tôi bị bệnh đau dạ dày, đau ngực và lưng, thận và phổi có vết mờ, nghi cancer. Bác sĩ chuyên môn 
cho ngày hẹn 2 tháng tám đi làm biopsy. Tôi rất sợ. Do đó, tôi nhờ cháu ngoại chở tôi đến viếng Cha vào ngày 
16 tháng Bảy, 2016. 
 
… 
Trong mấy ngày gần đây, tôi đã đọc 3 tập sách 100 Ơn Cha Diệp. Nhiều đoạn đọc xong tôi phải khóc. Phép lạ 
của Cha đã cứu bao nhiêu người tưởng chừng đã qua đời. Mỗi lần đọc tôi lại nhìn người vợ nằm không xoay xở, 
mất trí nhớ, ăn uống phải có người giúp, lên xe lăn phải cần 2 người. Thấy mà thương quá. Do đó, tôi cầu 
nguyện Cha cứu tôi qua cơn hiểm nghèo này để tôi còn giúp đợ vợ tôi.    
 

San Diego, ngày 16 tháng Tám, 2016 
 
Xin chân thành cảm ơn quý vị nhận được các lá thư của gia đình chúng tôi gửi xin khấn Cha Trương Bửu Diệp 
cầu bầu cùng Đấng Tối Cao thương ban cho gia đình chúng tôi được hưởng ơn lành qua sự chuyển cầu linh 
thiêng của Cha Diệp. 
 
Hôm nay tôi xin trình bày với quý vị rõ. Tôi, Đoàn Văn Châu bị đau dạ dày trên 2 tháng. Đau quá nên tôi đi bệnh 
viện. Sau khi chụp hình phổi thấy xuất hiện tại thận (phần trên, giáp với phổi) có một vết. Bác sĩ gia đình cho làm 
biopsy. Kết qủa không phải là cancer. Nhưng tôi bị đau dạ dày là chủ yếu. Bác sĩ cấp thuốc đau dạ dày, thuốc 
giảm đau, nhưng cũng không thuyên giảm. Mà các bác sĩ về cancer vẫn vẫn còn đang theo dõi. 
… 
Tuy chưa khám phá ra bệnh của tôi là gì nhưng chủ yếu tôi bị đau dạ dày, đêm ngày rất đau khổ…Vì vậy hôm 
nay tôi viết thư này xin quý vị khấn nguyện cho tôi, và xin gửi nước cho vợ chồng tôi để dành uống thuốc. Tôi hy 
vọng sau khi nhận được nước, với sự hiệp thông của qúy vị cầu nguyện cho tôi là Đoàn Văn Châu, và vợ tôi là 
Đoàn Thị Thạch sẽ nhận được ơn trên qua lời chuyển cầu linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp.  
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Thanh đang làm việc tại Văn phòng 
TBDF. 

Thanh (bìa phải) đang phụ dán bìa lên các 
DVD Ơn Cha Diệp. 

Thanh (thứ hai từ trái sang) tập hát 
trước Buổi cầu nguyện. 

 
 

 
Philip Đỗ (trái) và Eric Đỗ trong một 
buổi làm việc tại Văn phòng TBDF. 

Philip Đỗ (thứ ba từ trái sang) tập hát trước buổi đi thăm 
Nhà Hưu Dưỡng. 

Britanny Shannon Thi (Thanh) Nguyen (Diễm Thanh) là một cô gái ngoan ngoãn, lễ phép, có giọng nói rất nhẹ 
nhàng, dịu dàng. Thanh tình nguyện ra Văn phòng mỗi tuần 3 buổi sáng thứ Hai, Tư, Sáu. Công việc của Thanh là 
đưa những lời khấn và cảm tạ lên website của Hội. Tuy vậy, mỗi thấy các công việc khác cần người giúp như: dán 
label lên nước, gấp bản tin Ơn lành,…Thanh đều sẵn sàng giúp. Thanh luôn cùng ba mẹ tham dự các buổi cầu 
nguyện vào mỗi thứ Năm đầu tháng. Gần đây, cô còn tham gia ban hát của Hội để hát phục vụ trong các buổi cầu 
nguyện. Thanh cũng rất nhiệt tình cùng các thiện nguyện viên khác đi thăm nhà hưu dưỡng để giới thiệu và đưa 
cha Diệp đến người già yếu.  
 

Anh em nhà họ Đỗ 

Từ hơn một năm nay, đều đặn mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần, hai anh em Philip Đỗ (18 tuổi, tân sinh viên Cal State 
University) và Eric Đỗ (16 tuổi, học sinh lớp 11, Garden Grove High School) có mặt tại tại Văn phòng TBDF để làm 
việc thiện nguyện. Do được ba mẹ cho học tiếng Việt từ nhỏ, nên vốn tiếng Việt của hai em đều rất tốt, nhất là 
người anh Philip. Vì thế, hai anh em được giao làm công việc giấy tờ cho Hội, như đánh máy và đưa những lời khấn, 
lời cảm tạ lên website của Hội; nhập số liệu khách đến thăm. Cả hai em đều rất ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc. 
Trả lời câu hỏi: Vì sao thích ra làm thiện nguyện ở Văn phòng TBDF? Philip nói:”Con muốn học hỏi cách làm việc 
của các cô chú trong Hội, và con cũng muốn có kinh nghiệm làm việc để phục vụ mọi người, phục vụ cộng đồng.” 
Còn Eric rất…thật thà, cho biết:”Ở nhà chơi hoài cũng chán, sau homework chỉ ăn, rồi ngủ, mà con thì muốn làm 
việc gì có ích hơn, nên con ra làm việc cho Cha Diệp.” Cả hai cho biết đã cầu nguyện với Cha Diệp và pass dễ dàng 
để có được bằng lái xe. “Tụi con thi lần đầu tiên là đậu ngay. Nếu không có Cha Diệp, chắc tụi con không đậu được 
đâu.” Philip nói. 
Philip muốn trở thành kỹ sư cơ khí, còn Eric mơ là một kỹ sư phần mềm máy tính. Philip hiện là thành viên của 
TBDFellowship, tham gia nhiệt tình các hoạt động của nhóm này.  
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Mọi thắc mắc liên quan đến hoạt động, dịch vụ miễn phí của TBDF, xin gọi (714) 362 6608. 
Hoặc email: info@truongbuudiep.org 

 

 

Phụ trách: Thu Hương Trả lời Thư Tín – Kỳ 5 
Trong thời gian qua, chúng tôi nhận được rất nhiều thắc mắc có cùng nội dung, liên quan đến việc thờ phượng 
Cha Trương Bửu Diệp như:  
 

1. Tôi bị kiện tụng trong làm ăn nên đã khấn với Cha Diệp, và Cha đã giúp tôi mọi chuyện tai qua 
nạn khỏi. Nay tôi xem Cha như người phù trợ cho mình. Xin hỏi: tôi có thể thờ Cha như Thánh 
Bổn Mạng được không? (L.P.U-Houston, TX);  

 
2. Mẹ em là người chịu ơn Cha Diệp, ba năm qua em thờ hình Cha và được nhiều ơn phước Cha 

ban, em muốn sang California rước tượng Cha về thờ, thưa có được không? (N.N-Omaha, NE);  
 

3. Mỗi khi gặp trục trặc trong tiệm, khách khứa, thợ thuyền, tôi khấn với Cha Diệp là đều được 
như ý. Nhưng tôi là Phật tử, vậy tôi có thể thỉnh tượng Cha Diệp về thờ, được không? (P.T –
New York);  

 
Xin trả lời chung như sau: Cha Trương Bửu Diệp là một Mục tử, một vị Linh mục Công giáo tử đạo. Cha đã sống 
xứng đáng ơn gọi là con Chúa, và là họa ảnh của lòng Chúa Thương Xót. Chúng ta đang hy vọng Tòa Thánh 
Vatican sẽ nâng Cha lên bậc hiển Thánh. Vì thế, theo chúng tôi nghĩ, nhận Cha Diêp làm Thánh bổn mạng thì chưa 
được, vì Cha chưa được Tòa Thánh Vatican công nhận chính thức. 
 
Những ơn lành mà mọi người cầu xin và nhận được, chính là nhờ Cha đã cầu thay nguyện giúp lên cùng Thiên 
Chúa toàn năng. Cha là cây cầu nối giữa chúng ta và Thiên Chúa.  
 

“Thương con Cha đã van nài cùng Chúa, Đấng Từ nhân 
Thương Cha, Chúa đã nhậm lời. Vì Cha, Chúa không bỏ quên con.” 

(Ước Nguyện, Đinh Vũ) 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cầu khẩn, được ơn và thể hiện lòng biết ơn bằng cách thờ 
phượng và cúng kiếng là việc mà các nền văn hóa của mọi dân 
tộc khác nhau trên thế giới đều làm, như thờ cúng Tổ tiên, ông 
bà, cha mẹ, cũng như kêu tên các Ngài trong cơn hoạn nạn để 
nhờ trợ giúp. 
 
Hiện nay trong chúng ta mặc dù có tín ngưỡng khác nhau, nhưng 
có một điểm chung là rất yêu thương và mến mộ Cha Diệp. Nhiều 
người có cùng chung suy nghĩ: Cha Diệp là Đấng linh thiêng, rất 
gần gũi, giống như cha ông của chúng ta vậy. Vì thế, chúng tôi 
cho rằng: ai thờ Chúa thì cầu khấn theo giáo lý Công Giáo, ai đạo 
Phật thì cầu khấn theo lời Phật dạy, ai đạo Hồi thì cầu Thánh 
Ala... Còn Cha Diệp là Đấng Thánh thiện đầy lòng nhân ái, yêu 
thương mọi người, không phân biệt tôn giáo. Vì thế, mọi người, 
bất kể tôn giáo nào cũng có thể nhờ Cha Diệp chuyển lời cầu xin 
của mình lên Đấng Tối Cao của tôn giáo mình. 
 
Hình bên: Bức tượng Cha Trương Bửu Diệp (hiện đang có tại Văn 
phòng TBDF) khắc trạm trên gỗ quý Pomu, được nhiều cơ sở kinh 
doanh, nhà hàng tiệm nails, tiệm tóc, thỉnh về đặt ở một vị trí 
trang trọng, với mong ước được đón nhận tình yêu thương Cha 
ban cho. 
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BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 6 THÁNG MƯỜI, 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 trên website: www.truongbuudiep.org. 
 
 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH “ƠN CHA DIỆP” được phát thường xuyên trên 
Youtube, Twitter, Facebook, Google Plus, và website: 
www.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 gọi số (714) 702 5129  
  

DỊCH VỤ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 
Tư vấn Bảo hiểm Sức khỏe, Medi-Cal, Medicare, Obamacare, Bảo hiểm nhân thọ, 

Chương trình Về Hưu, Học Đại học… 
Chuyên viên: Cô Tâm Nguyễn, Cô Kim Anh: 714 856 8209. Tư vấn cho người ở xa. 

 
Tư vấn Luật Hôn nhân & Gia đình: Luậ t sư Derek Tran: 714 345-0589. 

 
Dịch thuật & Công chứng: Ông Phúc Phạm: 714 489-1287 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GIÚP DUY TRÌ VĂN PHÒNG VÀ 
NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP 

 
1.Xem các chương trình ‘ƠN CHA DIỆP’ 

của TBDF trên Youtube. 
 

2.Shopping Amazon online, vừa mua 
hàng vừa ủng hộ TBDF bằng cách vào 

Amazon Smile và chọn Truong Buu 
Diep Foundation. 

 
3.Đi chợ Saigon City Marketplace 

(McFadden và Brookhurst), TP 
Westminster, xin đọc số 123 (là ngày 

giỗ Cha Diệp) tại quầy thu ngân. 
 

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 
 

Đóng góp thông tin, bài vở trên Bản tin ƠN LÀNH 
xin gọi Trang Nguyễn: (714) 537 8159 

Email: info@truongbuudiep.org 
 

      
 

THÔNG TIN CẦN THIẾT 

http://www.truongbuudiep.org/
http://www.truongbuudiep.org/
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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