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

tháng  

Quý độc giả thân mến, 
 
Chỉ sau vài ngày phát hành, Bản tin TBDF số 1 với số lượng 500 tờ 
đã được phân phát hết. Ban Biên tập Bản tin TBDF rất vui mừng và 
xin chân thành cảm ơn sự hưởng ứng của quý vị. Chúng tôi cũng 
xin cáo lỗi quý khách chưa nhận được Bản Tin do số lượng có hạn. 
 
Quý vị đang cầm trên tay Bản tin số 2. 
 
Kính mong quý vị tiếp tục hưởng ứng và góp ý để khích lệ tinh 
thần cho anh chị em Thiện nguyện viên - Những người đang nỗ lực 
cho Bản tin ngày càng phong phú hơn, với ước mong Bản Tin này 
trở thành món quà bổ ích và thiết thực cho quý khách đến thăm 
viếng Cha. 

 
Trân trọng, 

 
Ban Biên tập 

Trong số này: 

1. Thư ngỏ của Hội trưởng 

2. Ngày đặc biệt ‘Ba trong Một’ 

3. Thống kê Xin Khấn & Cảm Tạ 

4. Xin khấn và cảm tạ 

5. Ý kiến khách đến thăm Cha 

6. Dịch vụ tư vấn miễn phí 

7. Ơn lành Cha Diệp 

8. TNV TBDF: Cô Phương Trâm 

9. Bài hát Buổi Cầu Nguyện  

10. Lịch trình Giỗ Cha 2015 
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Do TBDF thực hiện – Phát hành vào ngày 1 và 15 hàng tháng 

THƯ NGỎ CỦA HỘI TRƯỞNG TBDF 

Kính thưa quý vị, 

Thấm thoát mà đã ba năm qua kể từ ngày TBDF được 

thành lập. Tạ ơn Cha Diệp đã độ trì cho Hội phát triển 

vượt bực; cám ơn những ân nhân, những thiện nguyện 

viên, cộng tác viên và tất cả quý ông bà anh chị em đã 

góp phần tạo nên thành quả hôm nay - gần 45 ngàn lượt 

người thăm viếng trong năm 2013-2014 so với hơn 2 

ngàn khách thăm viếng trong năm 2011-2012. Văn 

phòng TBDF tại Garden Grove, Cali hiện nay trở thành 

nơi thân thuộc của tất cả mọi người không phân biệt tuổi 

tác, giới tính hay tôn giáo.  

Đây là một minh chứng rõ rệt nhất về lòng sùng mến 

của mọi người đối với Cha Trương Bửu Diệp. Lòng sùng 

mến này là động lực mạnh mẽ cho Hội bước vào giai 

đoạn II. 

Giai đoạn II - Từ 2015 đến 2018 - Chính là thời gian để 

Hội sử dụng sức mạnh từ lòng sùng mến Cha trở thành 

một việc làm đem lại lợi ích thiết thực hơn cho cộng 

đồng: xây dựng Nhà Hưu Dưỡng Trương Bửu Diệp 

(TBD Retreat Center) tại California, Hoa Kỳ.

Với 1180 phiếu Thăm Dò Ý Kiến mà Hội đã thu thập từ ngày 

Giỗ Cha lần thứ 68 vừa qua, kết quả thật khích lệ khi hơn 

80% người được hỏi rất ủng hộ việc xây dựng một Trung 

Tâm phục vụ cho các cụ cao niên có nơi sinh hoạt lành 

mạnh và ý nghĩa. Đặc biệt là các cụ già khó khăn, neo đơn; 

các cụ có hoàn cảnh ngặt nghèo, không nơi nương tựa; 

hoặc đang sống một cuộc sống bế tắc phiền muộn lúc tuổi 

đã xế chiều.   

Khi còn sống, Cha Diệp đã hy sinh mạng sống mình để cứu 

người dân vô tội, và khi mất đi Ngài lại tiếp tục phù trợ cho 

những ai đau khổ, bệnh tật, và tuyệt vọng. Trong tinh thần 

đó, chúng tôi tin rằng việc chăm lo cho các cụ cao niên 

chính là thực hiện theo ý nguyện của Cha Trương Bửu Diệp, 

vị Linh Mục mà ai trong chúng ta cũng yêu mến và kính 

phục. 

Ba năm qua, Cha Diệp đã dẫn dắt chúng ta đi bước đầu tiên 

thật khả quan, khiến chúng ta vững tin Cha sẽ tiếp tục đồng 

hành với chúng ta trong bước kế tiếp.  

Xin hãy cùng chúng tôi cầu nguyện với Cha, xin Cha cầu 

bầu và chúc phúc cho công việc của chúng ta, trước là sống 

theo tinh thần Cha Diệp, và sau là theo sự dạy bảo của bậc 

Tiền Nhân: 

“Dù xây chín bậc phù đồ, 
Không bằng làm phước cứu cho một người.” 

 
Trân trọng Kính chào 
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Ghi chép: 

NGÀY ĐẶC BIỆT ‘BA TRONG MỘT’ 

Ngày thứ Năm 1-1-2015 là một ngày đặc 

biệt đối với Truong Buu Diep Foundation: 

Ngày đầu năm mới 2015, Buổi cầu nguyện 

(BCN) thứ Năm hàng tháng, và đặc biệt 

nhất là Sinh nhật lần thứ 118 của Cha Diệp.  

48,000 lượt khách đến thăm Cha 

 

Xếp hàng ghi danh dự Buổi cầu nguyện. Hình: TBDF 

Không khí tại văn phòng TBDF chộn rộn từ 

nhiều ngày trước đó. Các anh chị trong Ban 

điều hành tất bật mua sắm, trang trí, cắm 

bông, dọn dẹp…vì biết chắc sẽ có nhiều 

người đến trong ngày Sinh nhật Cha. 

Quả thật, từ buổi sáng đến chiều ngày 1 

tháng Một, không khí tại Nhà thăm viếng 

Cha đã ‘nóng lên’ với số lượng khách lên 

đến hơn 200 người, trong đó không ít người 

đến thăm Cha lần đầu. Riêng số người ghi 

danh vào buổi tối để dự buổi cầu nguyện là 

trên 230 người. Tuy vậy, mọi người đến với 

Cha đều có ghế để ngồi, và theo dõi được 

trên màn hình, mà không phải đứng như 

những lần trước, vì diện tích văn phòng đã 

được mở rộng để dành chỗ cho người đến 

cầu nguyện. 

 

 

 

Quang cảnh Buổi cầu nguyện. Hình: TBDF 

Theo số liệu thống kê đến cuối tháng 12-

2014, lượng khách đến thăm Cha trong 

năm 2014 là 48,000 lượt người, tăng gấp 

đôi so với năm 2013. Trong số những 

người đến và cầu xin, có hơn 3,500 

người được ơn Cha, chưa tính số người 

được ơn Cha nhưng không có điều kiện 

đến Văn phòng để viết vào sổ cảm tạ, 

hoặc ghi hình làm nhân chứng ơn lành. 

Cha Diệp ngày càng được nhiều người 

biết đến, và tôn sùng. Sổ xin khấn và sổ 

cảm tạ đặt trong Nhà cầu nguyện có khá 

nhiều lời ghi bằng tiếng Anh. Đó là lý do 

mà Ban tổ chức Buổi cầu nguyện quyết 

định không chỉ đọc lên những lời khấn 

bức thiết nhất bằng tiếng Việt, mà cả 

bằng tiếng Anh, để cộng đoàn cùng hiệp 

thông cầu nguyện. 

Chia sẻ ơn lành là cách tạ ơn hay 

nhất! 

Tại buổi cầu nguyện, Cha Đinh Ngọc Quế 

nhắc nhở mọi người 3 việc cần làm trong 

năm mới 2015. Thứ nhất: Khi nhận được 

ơn Cha thì cách tạ ơn Cha hay nhất là kể 

lại ơn mình nhận được cho mọi người 

biết đến Cha. 
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Thứ hai: Cha Quế loan tin:”Chúng ta vừa 

có một món quà, đó là Vatican đã trả lời 

Hội đồng Giám mục về tiến trình xin 

phong Thánh cho Cha Diệp rằng ‘NIHIL 

OBSTAT‘, nghĩa là ‘không có gì trở ngại’. 

Do vậy, tôi kêu gọi mọi người tiếp tục ký 

Thỉnh nguyện thư xin phong Thánh cho 

Cha Diệp.” 

Từ cuối tháng 12-2014, TBDF đã tiến 

hành các thủ tục cho việc mua đất xây 

dựng Nhà hưu dưỡng Trương Bửu Diệp 

(TBD Retreat Center). Vì thế, Cha Quế 

nhắc mọi người việc cần làm thứ ba là 

cầu nguyện để việc xây dựng TBDF 

Retreat Center được tiến triển tốt đẹp. 

 

Phác đồ Nhà hưu dưỡng Trương Bửu Diệp. (Hình: TBDF) 

Kết thúc BCN, trước khi ban phước lành 

cho mọi người, Cha Quế nhắc nhở quý 

bậc phụ huynh nên biết cách dạy dỗ con 

cái, và siêng năng cầu nguyện, để lớp trẻ 

trở thành những người hữu ích cho gia 

đình, và xã hội. 

Sau buổi cầu nguyện, mọi người cùng 

tham dự bữa tiệc sinh nhật Cha Diệp rất 

ấm cúng và ngọt ngào với món cháo gà, 

xôi gà, bánh bò, chè… Ban tổ chức cũng 

không quên chuẩn bị chiếc bánh sinh 

nhật để chiêu đãi mọi người đến chia vui 

trong ngày vui này. 
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Cắt bánh mừng sinh nhật Cha Diệp. Hình: TBDF 

 

Có gì mới tại TBDF dịp đầu năm 

Trước đó, để chuẩn bị đón mừng năm 

mới, Ban điều hành TBDF đã cho thay 

thảm mới trong phòng cầu nguyện, và 

toàn bộ màn mới tại Nhà thăm viếng.  

Ngoài ra, cũng từ tháng 1-2015, TBDF đã 

phát hành Bản tin xuất bản mỗi tháng 2 

kỳ, vào ngày 1 và 15 hàng tháng, nhằm 

cung cấp các thông tin cần thiết cho quý 

khách đến thăm Cha Diệp. Bản tin được 

phát miễn phí tại quầy tiếp tân Nhà thăm 

viếng Cha Trương Bửu Diệp. 

TBDF 
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XIN KHẤN 
(Trích từ Sổ xin khấn đầu tháng 1-2015) 

 

1- Con là Teresa Nguyen: Cha ơi con đang 

bị bạo bệnh, trong phổi con đang có 

nước, và phổi của con đang bị teo lại. 

Trong lúc này đây, con đang chờ kết 

quả của bác sĩ. Nay con đến đây sấp 

mình nài nỉ xin Cha ở gần Chúa và Đức 

mẹ cho con được khỏi bệnh. Con xin 

cảm tạ ơn Cha! 

2- Father, please give me and my family 

your blessings in the New Year. Please 

pray for us so that we’ll be full of 

health, for my parents’ job to be stable, 

and for my brother, and I am will be 

succeed in school. 

3- Một người xin khấn: Lạy Cha, xin Cha rủ 

lòng thương xót giúp cho con gái con 

hết bị bệnh vẩy nến, và xin Cha hãy 

giúp cho gia đình con luôn giữ được 

hạnh phúc, các con luôn ngoan ngoãn. 

Con xin cảm tạ Cha! 

4- Con là Teresa Vu: Hôm nay là lần đầu 

tiên con đến khấn xin Cha sau 4 năm 

qua Mỹ. Hiện tại con bị bệnh suy thận. 

Nay con chạy đến xin Cha cầu bầu cùng 

Chúa chữa lành bệnh cho con. Xin Cha 

thương xót mà nhậm lời con.  

5- Một người xin khấn: Kính thưa Cha 

Diệp, thời gian qua con xin gì Cha cũng 

giúp để con đạt được như ý. Nay con lại 

đến cầu xin Cha cho con tìm lại 

passport của con vừa bị mất. Xin Cha 

giúp lo cho vụ giấy tờ và passport của 

con được suôn sẻ. Con xin cám ơn Cha 

nhiều! 

6- Chúng con là Cúc và Thương: Chúng 

con chỉ có một đứa con duy nhất là 

Nicholas Trần. Nay cháu mắc chứng 

bệnh OCD. Xin Cha thương giúp chữa 

bệnh để cháu được trở lại trường học 

hành như bao đứa trẻ khác. Muôn vàn 

cảm tạ ơn Cha! 
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CẢM TẠ 
(Trích từ Sổ Cảm tạ đầu tháng 1-2015) 

 

 
Ngắm cây Ân Phúc trong Nhà cầu nguyện. Hình: TBDF 

 

1- Con là Xuyến: Con xin tạ ơn Cha đã 

chữa bệnh cho chồng con là 

Michael Trần bị ung thư, hôm nay 

đã bớt rất nhiều. Con xin cảm tạ 

Cha. 

2- Con là Teresa Lylan: Xin được tạ ơn 

Cha nhờ lời cầu bầu của Cha đến 

Thiên chúa toàn năng ban phép 

lành, mà cuộc giải phẫu của con 

được tốt đẹp và may mắn. Gia đình 

con vô vàn cảm tạ ơn Cha! 

3- Chúng con là Nghiem & Van: Xin 

cảm tạ Cha đã cầu bầu cho chị dâu 

con đang trên đường hồi phục sau 

khi bị strock. 

4- Con là C.H.Y: Cha ơi, lần đầu con 

đến với Cha, mỗi bước đi là con 

đau nhức đến ứa nước mắt. Con đã 

xin Cha, và Cha đã làm phép lạ cho 

con. Từ đó đến nay đã 4 năm con 

dứt hẳn bệnh rồi, con không còn 

đau nhức nữa. Con kính Cha! 

5- Con là Linda Nguyễn: Hôm nay con 

đến đây xin cảm tạ Cha đã ban 

phép lành cho vết thương con bị 

mổ mau lành và ăn ngon, ngủ yên. 

Con muôn vàn cảm tạ ơn Cha.  
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Cảm tưởng Khách đến thăm Cha 

 

Khách đến thăm Cha Diệp 

 

 

 

TBDF vừa xuất bản Sách “100 Ơn Cha Diệp” tập 2 vào tháng 9-2014 và tái bản Sách “100 Ơn Cha 

Diệp” tập 1. Với 200 câu chuyện về ơn lành Cha Diệp được TBDF ghi lại, sách được phân phát miễn 

phí tại văn phòng Cha Trương Bửu Diệp. Quý vị ở xa không thể đến nhận sách trực tiếp, vui lòng 

liên lạc với TBDF qua điện thoại: 714-537-8159 hoặc email: info@truongbuudiep.org. 
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Ông Bruce Clark – Los Angeles, CA 

Tôi không phải là người theo đạo Thiên chúa giáo, 

nhưng tôi nghe nhiều về Cha Trương Bửu Diệp qua 

rất nhiều người. Họ vinh danh Cha, vì Cha ban 

nhiều ơn lành cho họ. Tôi cũng biết Cha Diệp chưa 

phải là Thánh, nhưng sẽ trở thành một vị Thánh. 

Lần đầu tôi đến Nhà thăm viếng Cha tôi cảm thấy 

rất xúc động. Tôi đã cầu nguyện với Cha, và hứa sẽ 

làm nhân chứng sau khi tôi được ơn của Ngài. 

 

Ông Bruce Clark. Hình: TBDF 

 

 

Chị Vy Phạm – Việt Nam:  

Tôi từ Việt Nam sang thăm con gái đi du học. 

Tôi biết Cha Diệp ở Việt Nam, nhưng qua người 

dì ở California, tôi mới biết có Nhà thăm viếng 

Cha ở thành phố Garden Grove này. Dì tôi theo 

đạo Phật, lấy chồng theo đạo Công giáo. Nhà 

thăm viếng Cha rất trang nghiêm. Tôi đến và 

được tặng sách 100 ơn Cha. Tôi đem về cho 

con gái tôi đọc để tăng thêm niềm tin. 

 

Chị Vy Phạm (giữa) và hai con gái. Hình: TBDF 

 

Dịch vụ Tư vấn Miễn phí tại TBDF 

Tư vấn về Sức khỏe: Dịch vụ tư vấn về bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ do chị Tâm Nguyễn và 
chị Kim Anh phụ trách trong thời gian qua đã giúp tư vấn cho nhiều người hỏi về Medi-Cal, và rất nhiều 
người được giúp ghi danh miễn phí Obamacare. Người có nhu cầu được tư vấn và ghi danh về bảo hiểm 
sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, vui lòng gọi phone để lấy hẹn. Hạn chót ghi danh Obamacare là 15 tháng 
2 năm 2015. 
 
Tư vấn về Pháp luật: Luật sư Derek Tran (Trần Truyền Đức), một tình nguyện viên mới của TBDF đã 
tư vấn miễn phí nhiều trường hợp, liên quan đến Luật Hôn nhân & Gia đình, và các luật khác.  
 
Sắp tới TBDF sẽ có thêm các dịch vụ tư vấn miễn phí về Giáo dục, Di trú,...do các chuyên viên có kinh 
nghiệm phụ trách. Chúng tôi kêu gọi các chuyên viên về những lãnh vực khác ghi danh cộng tác với 
TBDF để mở rộng việc phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ một cách hữu ích và thiết thực hơn. 
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ƠN LÀNH 
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Mỗi cuối tuần, tôi lại đi xe lửa, mang nước từ văn 

phòng Cha Diệp xuống San Diego cho mẹ tôi. Mẹ tôi 

chỉ uống nước này thôi, chứ không uống nước nào 

khác cả. Sau một đợt như vậy, tôi thấy da mẹ tôi 

bớt vàng. Mẹ tôi bắt đầu ăn được mỗi bữa 1/3 chén 

cơm. Thời gian ấy mẹ tôi đã ngưng uống tất cả các 

loại thuốc, kể cả thuốc tim mạch, chỉ còn thuốc cao 

huyết áp mà thôi. Tôi nghĩ trong bụng:”Thế là nước 

của Cha Diệp work rồi!” Tôi lại tiếp tục mang nước 

cho mẹ. Sau vài tuần như vậy, mẹ tôi hết kêu đau, 

ăn uống, tiêu tiểu bình thường. Tinh thần mẹ tôi rất 

vui, thoải mái, đi chơi đâu cũng chịu đi. 

 

Bây giờ bà cụ hết vàng da, ăn uống bình thường (bên phải). 

Hình: Ba Trần 

Tôi là người trong ngành y, nhưng cũng không giải 

thích được vì sao mẹ tôi chỉ uống nước lộc của Cha 

mà lại bình phục nhanh như vậy. Chỉ có thể nói đó 

là một ‘kỳ tích’. 

Vào lúc 02:00PM ngày 01 tháng 01 năm 2015, tôi 

đã đến Đền Thờ Cha Francisco Trương Bửu Diệp để 

Tạ Ơn Cha và đồng thời thâu hình cho TV show trên 

cương vị của “người làm chứng cho một kỳ tích” 

 

Ông Trần Đình Ba chụp tại TBDF Studio. Hình: TBDF. 

Hôm đó, tôi gửi email cho các bạn bè báo tin mừng 

về mẹ tôi. Tôi đã viết: 

Đúng là một kỳ tích. Pancreatic cancer của Mẹ tôi đã 

được Cha Francisco Trương Bửu Diệp chữa lành mà 

không cần dùng đến một loại thuốc đặc trị nào cả. Mọi 

thông tin liên quan đến Cha Francisco Trương Bửu Diệp 

có thể tìm thấy trên Web Site: 

www.truongbuudiep.org 

 (Ghi theo lời kể của ông Trần Đình Ba) 

 

Người làm chứng cho một kỳ tích 

Cuối tháng 3 năm 2014 mẹ tôi bị té. Sau khi 

được điều trị tại nhà thương, mẹ tôi được tập 

vật lý trị liệu.  

Hai tuần sau khi xuất viện, mẹ tôi có nói là trong 

bụng mẹ có cục gì cứng, đau lắm! Tôi nghĩ có thể 

cảm giác đau là từ vết thương chỗ bị té mà bà 

không phân biệt được. Càng ngày, mẹ tôi nói càng 

đau nhiều hơn trong bụng, và có cảm giác cái cục 

trong bụng to ra. 

Đầu tháng 5, 2014 da mẹ tôi bắt đầu chuyển màu 

vàng. Bà kêu đau nhiều hơn và không ăn uống gì 

được. Chỉ trong hai tuần giữa tháng 5-2014, mẹ tôi 

sụt 30 lbs. Bà chỉ còn da bọc xương, da vàng, mà 

mắt cũng vàng. Nhìn sợ lắm! Tôi liền nói chú em 

cho bà đi gặp bác sĩ. Bác sĩ khám bệnh cho mẹ tôi 

nói là tụy tạng của mẹ tôi sưng lớn, ép qua lá gan, 

làm xẹp ống dẫn mật. Gia đình hỏi bà không ăn 

uống gì được thì phải làm sao. Bác sĩ trả lời với tình 

trạng như vậy thì chẳng làm gì được. Bà sẽ không 

ăn uống gì được, vì ăn vô không tiêu, bà sẽ đau 

lắm! Bác sĩ còn nói với tuổi của cụ sẽ không chịu nổi 

hóa trị hay xạ trị, mà có làm gì thì cũng chết thôi. 

Đầu tháng 6-2014, bác sĩ phán rằng bà cụ chỉ có 

thể sống từ 1 đến 3 tháng nữa mà thôi. 

 

Mẹ của ông Trần Đình Ba (giữa) bị vàng da, người chỉ còn da 
bọc xương. Hình: Ba Trần 

Trong gia đình tôi là anh lớn, có nói với các em: 

”Bây giờ còn nước còn tát, chú cứ liên lạc bác sĩ ở 

San Diego tiếp tục tìm cách chữa trị cho mẹ, chuyện 

còn lại để anh lo.” Nói vậy xong, ngay chiều hôm đó 

tôi đến đền thờ Cha Trương Bửu Diệp ở Garden 

Grove, kể hết tình trạng bệnh tật của mẹ tôi với Cha 

và cầu xin Cha chữa lành bệnh cho mẹ tôi, tôi xin 

nước là Lộc của Cha cho mẹ tôi uống.”  

 

http://www.truongbuudiep.org/
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Thiện nguyện viên TBDF: 

Cô Bùi Phương Trâm – Westminster, California 

Cô Phương Trâm tham gia làm thiện nguyện viên từ mùa 

Noel năm 2013. 

 

Phương Trâm trong ngày sinh nhật của cô, do TBDF tổ chức. Hình TBDF. 

Những ngày đầu tham gia làm thiện nguyện, Trâm được 

giao nhập những dữ liệu về số người đến Nhà thăm 

viếng Cha Trương Bửu Diệp. Mỗi ngày sau giờ làm việc ở 

công ty, Trâm ghé qua Văn phòng TBDF, giúp tiếp và 

hướng dẫn khách đến thăm viếng Cha. 

Nhiều người đến Nhà thăm viếng Cha Diệp không ít lần 

trầm trồ khen những bình hoa được cắm rất nghệ thuật. 

Trong những bình hoa ấy, có bàn tay khéo léo của Trâm. 

“Nhờ ra làm việc ở Hội, mà em học được cách cắm hoa 

từ chị Hội trưởng.” Trâm nói.  

 

Trâm đang cắm hoa tại TBDF. Hình: TBDF 

“TBDF như là gia đình thứ hai của em. Anh chị em ở đây 

xem nhau như người nhà, thường xuyên nâng đỡ, chia 

sẻ lẫn nhau những lúc vui, buồn. Em mong muốn Hội tổ 

chức được những chương trình tĩnh tâm, để anh chị em 

có cơ hội học hỏi, chia sẻ thêm về lời Chúa. Và tất nhiên, 

điều mà mọi người cũng như em mong muốn là TBDF 

ngày càng phát triển, nhất là dự án xây dựng Trung tâm 

hưu dưỡng nhanh chóng được hình thành nhằm phục vụ 

cộng đồng một cách hữu ích hơn.” Trâm tâm sự.  
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ĐỊNH LUẬT CUỘC SỐNG 

 Luật Cân bằng: Nếu coi hạnh 

phúc là số dương, đau khổ là số 

âm, thì tổng số của hạnh phúc và 

đau khổ là bằng không. Hãy tin có 

Luật Cân bằng. 

 

(Sưu tầm) 

 

 

Vui cười 

Quà khuyến mãi 
(Sưu tầm) 

Tại phiên tòa xử một ông chồng vũ 

phu. Quan tòa hỏi: 
- Tại sao anh đánh vợ? Anh có biết 

đánh vợ là hành động vũ phu không? 

Người chồng đáp: 
- Dạ! Tôi biết nhưng vì cô ấy khuyến 

mãi món quà quá lớn! 
- Quà gì? Quan tòa ngạc nhiên. 

Ông chồng từ tốn nói: 
- Cô ấy bảo: “Có giỏi thì đánh đi, tôi 

bỏ nhà đi cho mà xem!” 

 
Tranh minh họa. Nguồn: tohlejokes.com 

 



8 
 

Page 8 of 8 
 

 
 Nhâ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Lịch Giỗ Cha 2015 

Để kỷ niệm 69 năm ngày mất Cha Trương 

Bửu Diệp (1946 – 2015), chương trình 

GIỖ CHA được sắp xếp như sau:  

1. Ngày thứ Năm, 12 tháng 3 từ 10 giờ 

sáng đến 7 giờ tối tại  VĂN PHÒNG & 

NHÀ THĂM VIẾNG CHA TRƯƠNG BỬU 

DIỆP. Địa chỉ: 

TBDF 

14231 Euclid St., Suite E 105 

Garden Grove, CA 92843 

 

2. Ngày thứ Bảy, 14 tháng 3: Thánh Lễ 

Đồng Tế tại nhà thờ Thánh Linh lúc 

10:30 sáng. Địa chỉ: 

Holy Spirit Church 

17270 Ward St. 

Fountain Valley, CA 92708 

 

Trân trọng kính mời toàn thể quý Ông Bà 

Anh Chị Em đến tham dự. 
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Quý vị muốn góp ý, đóng góp thông tin, bài vở 

cho BẢN TIN TBDF, xin gọi: 
Trang Nguyễn (714) 537 8159 

hoặc email về: info@truongbuudiep.org 
 
 

BAN BIÊN TẬP 
Holly Phạm 

John Nguyễn 
Trang Nguyễn 

 
 

TBDF chân thành cám ơn Ông Thuận Nguyễn 
và nhà in LNT Printing đã giúp in ấn Bản Tin. 

 
 

Thông tin Cần Thiết 

 
1. Buổi Cầu Nguyện (BCN) 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. Quý vị ở xa xin vào 

website: www.truongbuudiep.org hoặc 

www.tbdf.org để xem trực tiếp truyền hình 

BCN. 

 

2. GIÚP DUY TRÌ VĂN PHÒNG VÀ NHÀ THĂM 

VIẾNG CHA DIỆP. Mỗi khi có dịp đi Chợ 

Saigon City Market Place (tại góc đường 

MacFdden và Brookhurst), TP Westminster, 

xin quý vị đọc số 123 (ngày Giỗ Cha Diệp) 

tại quầy thu ngân. 

 

 Bài “Con tìm đến Cha” được hát trong các buổi cầu 

nguyện hàng tháng tại Văn phòng TBDF. 

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

