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Do TBDF thực hiện và phát hành vào ngày 1 và 15 mỗi tháng  

Thư Ngỏ 

Kính thưa quý vị, 

Bên cạnh niềm vui khi có hơn 4000 lượt khách thăm viếng Cha mỗi 
tháng, anh chị em Thiện Nguyện viên trực văn phòng còn có nỗi lo khi 
không kịp trả lời hết các quan tâm, thắc mắc của mọi người. 
 
Vì thế, nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 118 của Cha, bản tin mỗi nửa 
tháng do TBDF thực hiện và phát hành, nhằm mục đích trước hết là 
cung cấp thêm các thông tin cần thiết, kịp thời cho quý khách gần, xa 
đến thăm Cha. Sau đó vinh danh người vị mục tử qua các câu chuyện 
ơn lành mới nhất mà văn phòng ghi nhận được. 
 
Kính mong sự hưởng ứng và góp ý của quý vị để tờ Bản Tin của TBDF 
ngày một phong phú và hữu ích hơn cho mọi người khi đến thăm Cha 
Trương Bửu Diệp. 
 
Trân trọng, 
 
Ban Biên Tập  

Trong số này: 

1. Thư ngỏ 

2. Tin Vui Phong Thánh 

3. Câu chuyện ơn lành  

4. Thống kê nhân chứng ơn lành và 

khách thăm viếng  

5. Xin khấn và cảm tạ 

6. Tin tức & Thông Báo 

7. Chia sẻ “Cho và Nhận” 

8. Thơ “Hoa Đức tin” 

9. Hướng dẫn  

10. Thông tin cần biết 

 

Tin Vui Về Việc Tuyên Thánh Cha Diệp 
Ngày 31 tháng 10, năm 2014 vừa qua, Đức Cha Stêphanô Tri bửu Thiên, Giám mục Cần Thơ 

nhận được văn thư của  Thánh bộ Tuyên Thánh tại Rôma bằng tiếng La Tinh. Nội dung thư 

là để trả lời cho văn thư của Giám Mục Cần Thơ gửi ngày 3 tháng 9 năm 2013 yêu cầu Tòa 

Thánh cho biết về những trở ngại có thể có trong việc tiến hành hồ sơ tuyên Thánh cho Cha 

Diệp. Văn thư trả lời của Tòa Thánh tuyên bố: “NIHIL OBSTAT” (KHÔNG CÓ GÌ NGĂN TRỞ).  

Tất cả chúng ta, những người yêu mến và thọ ơn Cha hết sức vui mừng vì thấy tiến trình 

tuyên Thánh sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong tương lai, và chúng ta hy vọng sẽ đến ngày 

Cha Diệp được vinh danh để thỏa lòng ước nguyện của mọi người. 

Các thủ tục tuyên Thánh sẽ được giáo phận địa phương và ủy ban phong Thánh tiếp tục tiến 

hành theo quy định của Tòa Thánh.  

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để những người yêu mến Cha tại Hoa Kỳ, sử dụng quyền thỉnh 

nguyện của mình để yêu cầu Chính Phủ có tiếng nói trong việc xin tuyên Thánh Cha Trương 

Bửu Diệp. Với tối thiểu 25 ngàn chữ ký của công dân Hoa Kỳ, việc tuyên Thánh cho Cha 

Diệp sẽ trở thành vấn đề được chính phủ quan tâm. Vì thế chúng tôi kêu gọi mọi người, bất 

kể tôn giáo, hãy tiếp tục ký thư thỉnh nguyện. Với kỳ vọng khi có được 100 ngàn chữ ký, Hội 

TBDF sẽ đệ trình các thỉnh nguyện thư này đến Tòa Bạch Ốc.  
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Mỗi lần đến thăm Cha lại gặp may 

mắn 

Nhiều lần xuất hiện trên sân khấu của Thúy 

Nga Paris By Night, nhưng ca sỹ Tuấn Quỳnh 

tâm sự với chúng tôi trước khi máy quay được 

‘turn on’: “Tuấn Quỳnh nói…dở lắm, các anh 

chị nhớ edit lại trước khi phát hình nhen!” Tuy 

vậy, có lẽ những người làm chương trình sẽ 

không phải biên tập nhiều, vì anh đã chia sẻ 

một cách thân tình, mộc mạc về câu chuyện 

được ơn của mình: “Cách đây hơn một năm 

Tuấn Quỳnh sang Mỹ tham gia cuộc thi tuyển 

chọn giọng hát hay. Khi đó Tuấn Quỳnh lo lắng 

lắm, nên đến cầu xin Cha. Kết quả là Tuấn 

Quỳnh được chương trình Thúy Nga nhận. 

Trước đây khi còn ở VN Tuấn Quỳnh đã biết 

đến Cha Diệp và mỗi lần đi hát ở Cà Mau đều 

có đến thăm Cha. Cứ mỗi lần đến với Cha 

Trương Bửu Diệp, Tuấn Quỳnh lại được bình 

an, và may mắn.” 

Nhân chứng ơn lành Tuấn Quỳnh sẽ được đưa 

vào chương trình truyền hình TBDF trong thời 

gian tới. 

Ca sĩ Tuấn Quỳnh. Hình chụp tại TBDF studio. 

Ghi chép: 

Ơn lành tiếp nối ơn lành 

Trong những ngày chờ đón Chúa sinh ra 

đời, chỉ ba tuần lễ đầu của tháng 12-2014, 

đã có hơn 20 người đến Truong Buu Diep 

Foundation (TBDF) tự nguyện làm nhân 

chứng cho sự linh thiêng mà Cha Trương 

Bửu Diệp đã cầu bầu giúp. 

Ba lần được ơn Cha 

Bác Nguyễn Thị Anh, 88 tuổi, sống tại Torrance, 

California. Vì ở xa Văn phòng TBDF, nên bà phải 

chờ đến khi có người con nuôi và cháu sống ở 

Arizona sang thăm, bà mới đến thăm Cha được. 

Bà Anh chia sẻ với chương trình truyền hình 

TBDF, bà được ơn Cha đến 3 lần: Cha ban phép 

lành cho chồng bà qua cơn bạo bệnh, cho xe 

của bà thoát được một vụ cướp xe, và giúp bà 

vượt qua 17 lần mổ tim và thông tim. “Có một 

lần bác sĩ mổ banh ngực tôi ra. Đau quá, tôi 

nhìn hình Cha mà khấn:”Cha ơi, nếu Chúa đem 

con về thì con xin về, nhưng nếu Chúa cho sống 

thì giúp con bớt đau, con đau quá!” Vậy mà tôi 

bớt đau. “Gần 90 tuổi mà được thế này, nghĩa là 

tôi được nhiều hồng ân của Cha lắm!” bà Anh 

nói. 

 

Bà Nguyễn Thị Anh. Hình chụp tại TBDF studio 
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Ngoài những nhân chứng nêu trên, các câu chuyện khác kể về sự được ơn Cha Diệp cũng rất 

cảm động, như chị Nguyễn Quỳnh Trang ở thành phố Garden Grove, CA, cầu xin mà có được 

sự sáng suốt, bình tĩnh để thi đậu bằng nail; như cô Nguyễn Thị Ngọc Mai ở thành phố Santa 

Ana, bị chứng mất ngủ nhiều năm liền, xin Cha mà giờ ngủ rất ngon, không cần dùng đến 

thuốc. Nhưng có lẽ cảm động nhất là bà Lana Tspencer, cư dân thành phố Lake Havasu, tiểu 

bang Arizona, đến văn phòng Cha vào lúc sắp đến giờ đóng cửa, và xin chia sẻ ơn lành. “Hôm 

nay dì mới nhờ được người lái xe đưa sang California, chạy mất 6 tiếng, giờ gặp được Cha rồi, 

dì lại nhờ người ta đưa về. Dù về đến nhà là rất khuya, nhưng thăm Cha, tạ ơn Cha được, dì 

mừng lắm!” Bà Lana mắc bệnh mà theo bà là “nửa chết, nửa sống”, nhưng qua lời cầu bầu của 

Cha mà bà đã thoát được bệnh tật.  

Những câu chuyện về nhân chứng ơn lành sẽ được TBDF đăng trong sách Ơn Cha Diệp tập 3. 
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“Cha Diệp cứu cháu tôi” 

Gây xúc động nhất cho những người làm chương trình TBDF 

là ông Hua Chi. Ông Hua Chi đến Văn phòng TBDF để kể lại 

ơn lành không phải cho ông, mà cho người cháu ngoại. 

Cháu ông, anh Hồ Bảo, năm nay 45 tuổi, đã quay trở lại 

thành con người tốt sau nhiều năm hút sách, ăn chơi. Anh 

Hồ Bảo chia sẻ:”Khoảng một năm nay tôi không nghĩ đến 

thuốc nữa, mà không biết rằng má và ông tôi cầu nguyện 

giúp. Cảm giác của tôi rất mạnh, giống như có một ai đó 

phù hộ cho mình, giúp mình thành người tốt. Và tôi tin đó 

chính là Cha Diệp.” 

 

Nhân chứng ơn lành từ T.9 đến T.12/2014  

- 60 người tự nguyện chia sẻ ơn lành. (37 nữ, 

23 nam) 

- Cư dân California: 54 người; Florida: 3 người, 

Arizona: 2 người, và Canada: 1 người.  

Các ơn lành đã được phát trên chương trình truyền 

hình TBDF từ số 67 đến số 77 gồm: Ba Trần, Thu 

Trần (số 67), Lan Anh Trần (số 68), Vũ Julie, Huệ 

Hạp (số 69), Mỹ Nguyễn (số 70), Hoàng Haley, 

Duong Tan (số 71), Chung Nguyễn, Đồng Phạm, 

Dung Lê (số 72), Nguyễn Anna Phúc (số 73), Đặng 

Thị Hoàng Yến (số 74), Trần Dũng (số 75), Đỗ 

Hữu Dũng (số 76), Thế Phạm (số 77). 

3,082

4,325
4,692

4,354 4,585 4,539

Lượt Khách Thăm Viếng 
6 tháng cuối năm 2014

Anh Hồ Bảo (trái), chụp hình cùng Ông ngoại và 
Má tại TBDF studio. 
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Những lời khấn nguyện 

Gia đình Mai: Kính xin Cha soi sáng và hướng 

dẫn cho các bác sĩ ở UCI và UCLA tìm ra đúng 

thuốc trị bệnh cho con gái con bị bệnh về mắt 

rất hiếm. Hiện giờ, có vẻ như các bác sĩ đã 

‘chịu thua’. Qua lời cầu bầu của Ngài, con tin 

chắc sẽ có kết quả tốt đẹp. Kính ơn Cha! 

Một người xin khấn: Kính lạy Cha rất nhân 

từ, xin nhờ lời chuyển cầu đến cùng Chúa và 

mẹ Maria cho gia đình chúng con là Teresa 

Nguyễn Thị Tiểu My hiện đang sinh sống tại 

Đài Loan được mọi sự bình an và theo Thánh ý 

Chúa. Xin cho gia đình chúng con vượt qua 

được khó khăn trong cơn giông bão của cuộc 

đời này. 

Con tên là Hồng Thanh Nga ở Karacop 

Balan: Con xin Cha giúp cho việc giấy tờ của 

con được suôn sẻ, may mắn, hanh thông, và 

hợp pháp để chúng con mau được đoàn tụ. Xin 

Cha ban ơn cho gia đình con được an lành, 

mạnh khỏe. Con xin cảm tạ Cha! 

Dear Father, Recently my nephew got 

admitted into surgery for what doctors 

potentially believe is cancer. Please give her 

the strength to handle the situation she has in 

front of her. Please give my nephew the 

strength to overcome his current struggles as 

he is still young. Please keep him well.  

Con là Hồ Thị Ngọc Phụng: Con là người 

ngoại đạo, lạy xin Cha ban phép lành cho 

chồng con là Huỳnh Phú Liên năm nay 62 tuổi, 

xin Cha linh thiêng ban phép lành cho chồng 

con gặp thầy gặp thuốc chữa hết cục máu bầm 

ở tim tan đi, và bệnh ung thư gan, phổi giai 

đoạn cuối được chữa trị để sống lâu hơn với 

vợ, con. Xin cho chồng con đạt ước nguyện là 

được về thăm và gặp mặt mẹ của anh ở Việt 

Nam lần cuối. Con khấn cầu xin Cha. Cám ơn 

Cha thật nhiều! 

Con là Hương: Con sắp phải mổ gan, nguy 

hiểm lắm, con xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban 

cho con mọi sự may lành, nhưng đừng theo ý 

con, mọi sự con phó thác trong tay Chúa rồi. 

Con xin đa tạ! 

Những lời cảm tạ 

Con là Huong To: Xin cảm tạ Cha thay 

cho chồng con là To Vĩ Thành (To Wi 

Senh). Nhờ Cha cầu bầu cùng Chúa, chồng 

con đã được lành bệnh khỏi chứng ung thư 

ruột già. Muôn vàn cảm tạ Cha! 

Con là Hường Vũ: Gia đình con xin cảm 

tạ ơn Cha, qua lời cầu bầu của Cha, ba của 

con đã qua khỏi căn bệnh ung thư. Ca mổ 

thành công, mọi sự suôn sẻ, và giờ đây sức 

khỏe ba của con đang được bình phục rất 

tốt. Con xin cảm tạ ơn Cha! 

Con là Nguyễn Thị Ngọc Mai: Kính lạy 

Cha Trương Bửu Diệp. Con là người ngoại 

đạo, nhưng nay con rất tin tưởng nơi Cha 

vì con đã được ơn của Cha. Con hết hẳn 

chứng mất ngủ ngay từ ngày đến thăm Cha 

trở về nhà. Chưa bao giờ con được ngủ 

ngon như vậy từ nhiều năm qua. Từ đó 

đến nay con ngủ rất ngon, đầu óc nhẹ 

nhàng, thoải mái. Con Kính cảm tạ ơn Cha! 

Một người xin cảm tạ: Con xin cảm tạ ơn 

đức Cha đã phù hộ chữa trị bịnh ung thư 

của con. Nay mọi việc tiến triển tốt đẹp. 

Con kính cảm tạ Cha! 

 
(Trích từ những lời xin khấn và lời cảm tạ được ghi 
vào sổ và gửi đến TBDF trong tháng 12-2014) 

 

Quang cảnh một Buổi Cầu Nguyện tại Nhà Thăm Viếng 
Cha Trương Bửu Diệp 
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Khách đến thăm Cha Diệp 

 

Ý kiến Khách đến thăm Cha Diệp 

- Gia đình Phương Nguyễn, Thọ 
Nguyễn, Khang Nguyễn, đến từ 

Norway (Na Uy): 
 
“Gia đình chúng tôi biết Cha Trương Bửu Diệp từ khi 
còn ở Việt Nam. Biết Cha sang Mỹ, nhân dịp sang 
đây thăm gia đình, chúng tôi ghé viếng Cha. Đây là 
lần đầu đến với Cha, và chưa được ơn lành, nhưng 
tôi biết lần sau sang Mỹ thăm Cha, chúng tôi sẽ được 
ơn Cha!” 

 
- Gia đình anh chị Christian Võ và  

Phương Huy, đến từ Paris, Pháp: 

 
Chúng tôi mới biết Cha Diệp qua Youtube, với các 

chương trình “Phép lạ Cha Diệp”. Chúng tôi xem 

nhiều lần lắm. Nhân kỳ nghỉ cuối năm sang Mỹ, 

chúng tôi ghé Văn phòng thăm Cha. Mong các anh 

chị em trong Hội có nhiều sức khỏe để làm việc,  

 

giúp Hội phát triển ngày càng lớn mạnh. Được biết 

ngày 1 tháng 1 năm 2015 tại TBDF là ngày đặc biệt: 

Buổi cầu nguyện hàng tháng, ngày đầu năm mới, và 

sinh nhật Cha Diệp. Tiếc là ngày 26 tháng 12 chúng 

tôi phải trở lại Paris rồi, nên chúng tôi sẽ lên website 

của Hội để …tham dự.” 
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TBDF vừa xuất bản Sách 100 Ơn Cha Diệp 

tập 2 hồi tháng 9-2014 với số lượng 5000 

cuốn, đồng thời tái bản Sách 100 Ơn Cha 

Diệp tập 1. Kính mời quý vị đến văn phòng 

Cha Trương Bửu Diệp để nhận sách tập 1 và 

tập 2. Quý vị ở xa không thể đến trực tiếp, 

muốn nhận sách, vui lòng liên lạc với TBDF 

qua điện thoại: 714-537-8159 hoặc email: 

info@truongbuudiep.org. 

 

Sách Tập 1 Sách Tập 2 

Dịch vụ Tư vấn Miễn phí tại TBDF 

Thời gian qua, tại Văn phòng TBDF có dịch vụ tư vấn về bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân 
thọ. Tính đến cuối tháng 12-2014, đã có hơn 20 người đến và được tư vấn, trong đó có 13 
người hỏi về Medicare, nhiều trường hợp được giúp ghi danh miễn phí Obamacare. 
 
Trong tháng 12-2014, luật sư Derek Tran (Trần Truyền Đức), một tình nguyện viên mới của 
TBDF đã tư vấn miễn phí được 6 trường hợp, trong đó có 2 người xin tư vấn về Luật Gia 
đình, 3 trường hợp liên quan đến luật Dân sự và 1 trường hợp xin tư vấn về Luật hình sự. 
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Chia sẻ 

CHIA SẺ 

Cho và Nhận  
 

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với 

giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường 
được các sinh viên gọi thân mật bằng tên 

“người bạn của sinh viên” vì sự thân thiện và 
tốt bụng của ông đối với học sinh. 

  

Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ 
nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của 

một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần 
bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm 

việc của mình. 
 

 
 

Hình minh họa. Nguồn: dreamstime.com 

 
 

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: “Chúng 
ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em 

sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào 
sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao 

khi không tìm thấy đôi giày.”  

 
Vị giáo sư ngăn lại: “Này, anh bạn trẻ, chúng ta 

đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu 
chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh 

viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui 

lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em 
hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta 

và chờ xem phản ứng ông ta ra sao.” 
 

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau 
đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.  

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và 

băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác 
của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa 

xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì 
cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là 

vật gì và tìm thấy một đồng tiền.  
 

 

Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt 

ông.Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt 
đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. 

 
Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy 

ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp 

tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên 
của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi 

ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc 
giày.  

 
Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông 

dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời 

cảm tạ chân thành của mình. 
 

Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình 
nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng 

lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, 

người vợ bệnh tật không ai chăm sóc, và đàn con 
đang thiếu ăn. 

 
 

 
 

Hình minh họa. Nguồn: theblogneedatitle.com 

 
 

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt 

giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: “Bây giờ em có 
cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông 

ta ra làm trò đùa không?” Người thanh niên trả 
lời: “Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em 

sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu 

được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây 
em không hiểu.” 

 
“Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về.” 

 
Nguyễn Hoàng Tuấn (sưu tầm) 
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Ông Vũ Văn Chiến, ngụ tại San Jose, California đã 

sáng tác, và gửi đến TBDF bài thơ nhân dịp Lễ Tạ Ơn 

vừa qua để tỏ lòng tri ân đến vị Mục Tử nhân hiền là 

Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. 

 

Hoa Đức Tin (*) 

 
Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. 

Người sống kiên cường, chết hy sinh. 
Người chết linh thiêng về báo mộng. 
Họ giết Cha rồi liệng xác xuống ao. 

Nét mặt Cha vẫn thản nhiên không sợ hãi. 
Thân xác Cha bị lột trần như Chúa trên thánh giá. 

Hai tay Cha vẫn thắp nguyện cầu. 
 

Cha chết vì đàn con yêu dấu. 
Vì vinh danh Chúa cả trên trời. 
Còn tình yêu nào cao đẹp hơn. 

Hiến mạng sống mình cho tha nhân. 
Trong lòng con từ lâu Cha đã là đấng Thánh. 

Là anh hùng tử đạo Việt Nam. 
Là vì sao lấp lánh trên bầu trời Giáo hội. 

Là mục tử nhân hiền của Chúa. 
Là vinh dự cho quê hương Cồn Phước, An Giang. 

Là tự hào cho người Tắc sậy, Bạc Liêu. 
Là niềm tin cho những ai trông cậy vào Người. 

Lễ Tạ ơn đêm nay trời se lạnh. 
Con xin Cha đôi phút tâm tình ấm áp. 

Lòng thành kính dâng Cha muôn vàn cảm tạ. 
Nguyện cùng Cha đoái thương cho nước Việt. 

Cho nhân loại sống hòa bình, hạnh phúc. 
Hoa ĐỨC TIN mãi nở sáng ngời. 

 
                   Joseph Vũ Văn Chiến  

                 San Jose, 2014 

 
 
 
(*) Tựa bài do TBDF đặt 
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ĐỊNH LUẬT CUỘC SỐNG 

Luật Bù trừ: Hễ được cái này 

thì sẽ mất cái khác, không nên 

chỉ nhìn mặt ngoài mà cho rằng 

người khác may mắn, sung 

sướng hơn mình. 

 

(Sưu tầm) 

 

 



8 
 

Page 8 of 8 

 

 
 Nhâ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

giả một  

Hướng dẫn  

- Xin Khấn & Cảm Tạ: Để xin khấn/cảm tạ với Cha Trương Bửu Diệp: 

o Tại văn phòng: Xin ghi lời khấn vào sổ xin khấn hoặc phiếu xin khấn tại nhà 

Thăm Viếng Cha. 

o Qua phone: Xin gọi số (714) 362 6608 và để lại lời khấn sau tiếng “bíp”. 

o Internet: Nhận lời khấn trên trang web: www.truongbuudiep.org hoặc 

www.tbdf.org 

- Đăng Lời Cảm Tạ: 

o Xin lấy Lá Tạ Ơn tại quầy tiếp tân để ghi lời cảm tạ và dán lên Cây Ân Phúc 

trên tường Nhà Thăm Viếng. 

o Xin hỏi Ban Tiếp Tân nếu quý khách muốn đặt Bảng Tạ Ơn trong Nhà Thăm 

Viếng Cha. 

- Chia Sẻ Ơn Lành:  

Quý vị muốn chia sẻ câu chuyện ơn lành mà mình nhận được, xin hỏi nhân viên 

Tiếp Tân tại văn phòng TBDF. 

 

 Thông tin Cần Thiết 
 
1. Buổi Cầu Nguyện Tháng 2-2015 sẽ  

được tổ chức vào thứ Năm, ngày 5 

tháng 2, lúc 7 giờ tối tại Nhà Thăm 

Viếng Cha Trương Bửu Diệp. 

 

2. Giờ phát hình chương trình Truyền 

hình ƠN CHA DIỆP: 

 SAIGON TV 57.5 LÚC 9:15 sáng 

mỗi thứ Năm hàng tuần và 

GALAXY 19 trên toàn HOA KỲ 

 VBS 57.6 LÚC 11:00 trưa mỗi Chủ 

Nhật hàng tuần GALAXY 19 trên 

toàn HOA KỲ 
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BAN BIÊN TẬP: 
John Nguyen 
Trang Nguyen 

Hình Buổi Cầu Nguyện Tháng 12, 2014 

http://www.truongbuudiep.org/
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