
 

 

 

             08 – 2014 

 
                Anh chị em thân mến, 

Trong tháng này ở nước Đức vùng chúng ta 

là tháng hè. Ai nấy trong chúng ta đều bận 

rộn hoạch định cho mình cũng như cho gia 

đình mình một chương trình hè. Và không 

ít người trong chúng ta hoạch định những 

chuyến đi xa. Tôi xin cầu chúc cho mọi 

người trong vùng chúng ta một kỳ hè vui 

tươi, lấy lại được sức lực sung mãn dồi dào, tinh thần sảng khoái thanh thản, 

để có thể tiếp tục những công trình công việc sắp tới. Tôi cũng cầu chúc cho 

những chuyến đi luôn được bình an may lành. Xin anh chị em cũng hãy nhớ 

chia sẽ đôi chút cho những người không được may mắn như mình.  

 

Riêng phần tôi khi kỳ hè tới tôi thấy một sự trùng hợp với Phụng Vu Giáo 

Hội. Trong tháng này chúng ta mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Lễ Đức Mẹ 

Lên Trời nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng đời sống chúng ta có một đích tới. 

Sống phải biết đích tới của mình là đâu và gắng sức để đạt tới đích. Điều đó 

ai cũng học được khi phải tổ chức đi hè. Câu hỏi tôi thường nghe nhiều nhất 

trong các gia đình trước kỳ hè là: năm nay mình sẽ đi đâu đây?, và khi nào đi, 

khi nào về? Chẳng ai nhắm mắt đưa gia đình đi đại ở đâu đó, chẳng định ngày 

đi mà cũng chẳng định ngày về.  

Lễ Đức Mẹ Lên Trời phải nhắc nhở chúng ta rằng đời sống cuối cùng của 

chúng ta cũng phải định hướng như vậy. Chúng ta phải biết rõ ràng chúng ta 

đi về đâu: đích điểm cuộc đời chúng ta là ở trên trời. Không ai có thể tránh 

cái chết được cả, dù giầu hay nghèo, sang hay hèn. Chết không phải là hết mà 

là mở cho chúng ta một con đường mới. Đức Mẹ Maria được cất nhắc cả hồn 

và xác lên trời cho chúng ta biết là Chúa chờ đợi chúng ta trên trời cao. Như 

Chúa nhấc Đức Mẹ lên trời thế nào, thì Ngài cũng muốn kéo chúng ta lên trời 

như vậy. Ngài đợi chờ chúng ta, Ngài kéo chúng ta lên không phải bằng bạo 

lực, nhưng bằng Tình Thương.  

Thiên đàng không phải là một nơi chốn vật lý. Đó là trạng thái của tình yêu. 

Đâu có tình yêu thì đó có Thiên Chúa, và đâu có trái tim Thiên Chúa thì đó là 

Thiên Đàng.  Chúng ta cần hoạch định cho chuyến hành trình cuộc đời chúng 

ta là đi về trời, có nghĩa là chúng ta phải hoạch định để sống yêu thương: yêu 

Chúa, yêu người. Đó là đích điểm cuộc hành trình của chúng ta: Tham dự vào 

Tình yêu Chúa Ba Ngôi.  

Trong tháng Tám, Giáo Hội, ngoài việc tôn kính Đức Mẹ lên trời, cũng kính 

rất nhiều thánh Hiển Tu, nhiều vị đại thánh. Chúng ta tin rằng Chúa đang chờ 

đợi để kéo chúng ta lên trời. Trời là quà tặng cho chúng ta. Chúng ta không 

phải là người mơ mộng, nhưng là con người thực tế: Chúng ta yêu Chúa qua 

những con người cụ thể. 

Xin kính chúc tất cả anh chị  em một mùa hè tuyệt vời. 

 

Lm Dominik Trần Mạnh Nam 

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG 

Ý Chung:  Cầu cho những người tị nạn, buộc phải rời bỏ quê hương mình vì 

bạo lực, nhận được sự tiếp đón quảng đại và bảo đảm được các quyền lợi của 

mình. 

Ý Truyền Giáo: Cầu cho các Kitô hữu tại Châu Đại Dương biết hân hoan 

truyền bá đức tin cho các dân sống trong đại lục mình. 

                    Tám 

03 + Chúa Nhật 18 Thường niên ‚ (Jes 55,1-3; Rm 8,35-39;  Mt 

14, 13-21 

04  Thứ Hai. Thánh Johannes Maria Vianney  (Jer 28,1-7; Mt, 

14,22-36) 

06  Thứ Tư. Chúa Biến Hình  (Dan 7,9-14; Mt 17, 1-9) 

08  Thứ Sáu. Thánh Dominico(Nah 2, 1-7; Mt 16,24-28) 

09  Thứ  Bảy. Thánh Edith Stein (Est 4;  Joh 4,19-249) 

10 + Chúa Nhật 19 Thường Niên. (1 Kön 19,9-13; Röm 9,1-5; Mt 

14, 22-33) 

11  Thứ Hai. Cung hiến Vương cung Thánh Đường Limburg. 
(Ez 43,1-7; Eph 2,19-22; Jn 10, 22-30) 

14  Thứ Năm. Thánh Maximilien Maria Koble (Ez 12, 1-12; Mt 

18, 21 – 19,1) 

15  Thứ Sáu. Đức Mẹ Lên Trời (Kh  11,19a – 12,1-6a.10ab; 1 

Kor 15, 20-27a) 

17 + Chúa Nhật 20 Thường Niên. (Jes 56,1.6-7; Röm 11,13-15.29-

32; Mt 15,21-28) 



22  Thứ Sáu. Maria Trinh Vương (Ez 37,1-14; Mt 22,34-40) 

24 + Chúa Nhật 21 Thường Niên (Jes 22,19-23; Röm 11,33-36; 

Mt16,13-20 

Tại Frankfurt: thánh Bartôlômêô (Kh 21,9-14; Joh 1,45-51) 

27  Thứ Tư. Thánh Monika (2 Thess 3,6-18;Mt 23,27-32) 

28  Thứ Năm. Thánh Augustinô. (1 Kor 1,1-19; Mt 24,42-51) 

29  Thứ Sáu. Thánh Gioan Baotixita bị trảm quyết (1Kor 1, 17-

25; Mk 6, 17-29) 

31  Chúa Nhật 22 Thường Niên (Jer 20,7-9; Röm 12,1-2; Mt 

16,21-27) 

   

                    và           uầ        

 Xin anh chị em  lưu ý là luôn luôn có giờ giải tội trước 

giờ lễ 30 phút. 

Medjogorje  08g00 ngày 10.08 in Criknevica Cho những ai đi hành  
hương 

Châu Sơn 11:00 giờ  ngày 14.09.2014 cho giới trẻ,  

Nothgottes Str. 37 , 65385 Rüdesheim am Rhein 

Bistum 17:00 giờ ngày 20.09.2014 nhà thờ Frauenfriedenkirche 

Zeppelinalle 101 , Frankfurt-Bockenheim 

Toàn thể các cộng đoàn ngoại quốc cùng với Đức 

Cha Löhr. 

Frankfurt  14:30 ngày 21.09.14 nhà thờ St. Anna, Am Hohen 

Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.  

Sau Thánh Lễ, cộng đoàn bầu Ban Đại Diện  

 

Haiger 16:00 giờ Ngày 27.09.14  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Wiesbaden 11g45 Ngày 28.09.14 nhà thờ St. Josef, 

 Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden  

Breuberg 12:00 giờ ngày 03.10.2014 nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Laiz 12:00 giờ ngày 12.10.2014 nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen. 

Mannheim 14:30 giờ  ngày 19.10.2014  nhà thờ Maria Königin, 

Hermsheimer Str. 79,  68163 Mannheim 

Frankfurt 14:30 giờ  ngày 26.10.2014 nhà thờ St. Anna, Am 

Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen. 

Haltingen 16:00 giờ ngày 08.11.2014 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Karlsruhe 14:30 giờ ngày 09.11.2014 nhà thờ St. Judas Thaddäus, 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut. 

Freiburg 11:00 giờ ngày 16.11.2014  nhà thờ St. Andreas, 

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Xin lưu ý là giờ lễ có thay đổi 

Pforzheim 11:15 giờ ngày 23.11.2014 nhà thờ St. Elisabeth, 

Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim - Buckenberg. 

                                             

Thông Báo I 

 

1.Địa Phận Limburg kêu gọi các cộng đoàn ngoại quốc chúng ta tham dự 

thánh lễ ngày „Kính Danh Đức Mẹ“ vào ngày thứ Bảy 20.09.2014 tại nhà thờ 

Frauenfriedenkirche với chủ đề „Maria,Mẹ của mọi dân tộc“ - Đức cha Löhr 

sẽ chủ lễ . Xin mời mọi người cùng đến. 

 

2.Ngày Chúa Nhật 21.09.2014 Đức Cha Löhr đã chỉ định cộng đoàn 

Frankfurt bầu lại Ban Đại Diện. Ban Đại Diện có  nhiệm vụ  cùng với cha 

Tuyên Úy làm thăng tiến Cộng Đoàn Dân Chúa trong đời sống tâm linh  đạo 

đức, thể hiện qua đời sống bí tích và qua các sinh hoạt được gọi là mục vụ 

theo quy định của Giáo quyền. Các người trong Ban Đại Diện cùng dấn thân 

phục vụ cộng đoàn Dân Chúa theo tinh thần liên đới trách nhiệm, đối thoại, 

bình đẳng và hòa đồng trong sự hiệp nhất. Xin Ông bà anh chị em tại cộng 

đoàn Franbkfurt thu xếp để Chúa Nhật đó có mặt. Và sẵn sàng ra ứng cử!. 

 

3.Cha Lê Phan có gởi thư : Kính gửi 

Cha Dominik Nam và anh chị em trong Cộng Đoàn Frankfurt rất thân mến! 

Cha Phan đã về Berlin rồi, nhớ đến Lễ bổn mạng sốt sắng vui vẻ và đông 

người tại St.Anna Hausen. Một dịp qúa đặc biệt và qúy nhớ cho tôi. 

Và những tiền chúng tôi đã nhân qua tất cả người ân nhân là:  

so tiền quyên trong thánh Lễ 1.650 Eu và 300 USD, sau đó đã nhận riêng sau 

thánh Lễ 990,- Eu, và của GĐ Tôn Vương Frankfurt 300,- Eu và 100 USD và 

200.000  VN Đông. 

Tổng cộng số tiền: 2.940 ,- Eu và 400$ mà tôi sẽ chuyển qua Việt Nam.  

Nhân danh các chị em dòng MTG Hương Phương và các em mô côi nhà 

"Vincente" ,cha xin cám ơn anh chị em rất nhiều vì đã không quên Quê 

Hương Việt Nam chúng ta và nhất là những người nghèo và bất hạnh. Để 

niềm vui của Chúa được đến với họ! 

Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho anh chị em 

Lm. Lê Phan SJ  

Từ Khi cha Lê Phan gặp người Việt Nam, con tim cha không còn ngủ 

yên được nữa. Ngược lại, nhiều người đã trở lại ngủ yên từ khi gặp cha. 



 

Thông báo II 

1.Picnic. 
Cha Tuyên Úy kính mời anh chị em trong Vùng Trung và Tây Nam Đức, nếu 

có điều kiện đến dự buổi Picnic ngày Thứ Bảy 02.08.2014 tại tu viện dòng 

kín Karmelzelle ở gần Hanau. Mẹ bề trên là Sơ Emmanuelle Hiền Thơ đã 

đồng ý cho chúng ta có cơ hội vào dòng kín để làm quen.  Địa chỉ tu viện  là: 

Konvent Karmelzelle, Hauptstrasse 6-8; 63512 Hainburg 

Tel: 061824255    Email: karmelzellehh@aol.com 

Chương trình picnic như sau: 

11g00 kinh trưa trong nhà thờ (chừng 15 phút) 

      Gặp gỡ ngoài vườn, cơm trưa tụ túc mang theo 

      Các ban ngành nên lợi dụng dịp này để quen mặt và trao đổi với nhau 

      Văn nghệ bỏ túi.  

16g30 Thánh Lễ trong nhà thờ  .17g30 Ra về 

Hy vọng buổi picnic sẽ mang lại niềm vui cho các Sơ vì các Sơ  mong muốn 

tiếp xúc với người Việt Nam. Đổi lại anh chị em sẽ biết được một nơi chốn 

đẹp, anh chị em sẽ quen đường đi, và sẽ không ngại tham dự các buổi sinh 

hoạt sau này được tổ chức tại tu viện (nếu Chúa muốn!) 

 

2.Hành hương Đức Mẹ Mễ -Du từ 09.08. đến 16.08 2014 

Theo chương trình dự định sẽ có cuộc hành hương kính viếng Đức Mẹ Mễ - 

Du bên Herzegowina từ ngày 09.Tháng Tám - 16. Tháng Tám.  

Xe Bus sẽ đón chúng ta ở 2 chặng: ngày thứ Bảy 09.08 

Chặng 1:  lúc  06g00 tại trạm S-Bahn Kalbach 

P+R Kalbach – Parkplatz 

Địa chỉ Unterer Kalbacher Weg 

60437 Frankfurt am Main 

 Chặng 2: lúc 07g00 tại Hauptbahnhof Frankfurt 

Bushaltestelle Frankfurt Main Hbf (Südseite) 

Mannheimer Straße, 60327 Frankfurt am Main 

Ngày trở về thứ Bảy 16.08.2014 có thể là lúc 21g00 tại Kalbach. Khi xe tới 

biên giới Đức, anh chị em có thể nhắn tin qua Handy cho người nhà thời gian 

khoảng chứng để đi đón.  

 
3.Đại hội Giới trẻ vùng Trung và Tây Nam Đức 2014 

Tại Đâu?   Tu viện Châu Sơn Nothgottes  

ChauSon  Nothgottes 37, 65385 Rüdesheim am Rhein 

Lúc nào? Từ chiều Thứ Sáu 12.09.2014 đến trưa Chúa Nhật 14.09.2014 

Mục đích gì? Các bạn trẻ trong vùng gặp gỡ làm quen với nhau và chung vui một 

cuối tuần trong tình huynh đệ. 

Đề tài gì? Đề tài 1: Tôi là ai và ai là bạn tôi.  

Đề tài 2: Thử nghiệm Linh Đạo trong Hiệp Khí Đạo và Thái Cực Quyền (do 

một Võ Sư công giáo nổi tiếng hướng dẫn) 

Ai tham dự? Các bạn trẻ từ 16 tuổi đến 29 tuổi 

Điều kiện tham dự? Đăng ký bằng Email nơi cha Tuyên Úy.  

                                                               paternam@donbosco.de 

4.Linh Thao 

Xin giới thiệu với anh chị em trong vùng chúng ta những khóa Linh Thao. 

LINH là linh hồn, THAO là thao luyện, là tập dượt. Gần 500 năm về trước, 

thánh Ignatio đã “sáng chế” ra phương pháp thao luyện linh hồn gọi là LINH 

THAO. Đây là những cơ hội để mỗi người xem lại bản thân và thăng tiến nó. 

Tham dự một khóa Linh Thao là tham dự vào một cơ hội bồi dưỡng bản thân 

chứ không phải là tham gia vào một hội đoàn nào cả. Khóa Linh thao là cuộc 

tĩnh tâm được tổ chức cho cá nhân chứ không cho đoàn thể nào. Và phương 

pháp tốt nhất để tìm hiểu Linh Thao là gì, thì hãy tham dự Linh thao một lần. 

Nếu ai muốn tìm hiểu kỹ hơn có thể liên lạc với địa chỉ ở cuối thông báo này. 

 

Vùng chúng ta  sẽ có 3 khóa Tĩnh Tâm Linh Thao tháng 9 năm 2014 tại 

Herxheim/Landau do lm. Michael NGUYỄN THẾ MINH, SJ từ Pháp sang 

hướng dẫn.  

 

I. Khóa Khai Tâm (2 ngày)  

Thời gian: Từ chiều Thứ Sáu 05.09.2014 đến chiều Chúa Nhật 07.09.2014. 

 II.Khóa LinhThao 7 ngày (cấp II) (Lịch Sử Cứu Độ).  

Thời gian: Từ chiều Chúa Nhật 07.09.2014 đến chiều Chúa Nhật 14.09.2014 

 III Khóa Linh Thao 5 ngày (cấp I) (Lịch Sử Cứu Độ)  
Thời gian: Từ chiều Thứ Ba 09.09.2014 đến chiều Chúa Nhật 14.09.2014  

Địa điểm tổ chức cho cả ba khóa:  

Schönstatt-Zentrum Marienpfalz, Albert-Detzelstr. 95,  

76863 Herxheim b. Landau  

Ghi danh: ÔB. Trương Xuân Sao, đt.: 06144-3950,  -   

Email: nguyenthitiet@gmx.net  

Anh chị em nào có ý định tham dự xin thu xếp ghi tên sớm. Bản thân cha 

Tuyên Úy cũng tham dự khóa I. Khai Tâm từ chiều thứ Sáu 05.09 đến 

Chúa Nhật 07.09.2014 
Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc qua địa chỉ email và số điện thoại trên. 

 

mailto:karmelzellehh@aol.com
http://www.parkopedia.de/parken/60437/
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mailto:paternam@donbosco.de


Góc học hỏi: Tìm hiểu để biêt thêm về Thánh Lễ 

Bắt đầu từ tháng Năm chúng ta đã bắt đầu  học hỏi về Thánh Lễ. Cha Tuyên Úy gởi 

hằng tháng một chút giáo huấn về ý nghĩa và cách tham dự Bí Tích Tình Yêu.  

 

Một bữa tiệc với nhiều cách gọi 

Trong dòng lịch sử, nhiều tên được dùng để mô tả hình thức cũng như nội 

dung của Thánh Lễ. Đây là một dấu chỉ cho sự phong phú tinh thần của 

Thánh Lễ. Ý nghĩa của Thánh Lễ không thể diễn đạt được bằng một cách gọi 

duy nhất; các tên khác nhau đó tỏ bày cho thấy những đường nét căn bản của 

Thánh Lễ, được nhìn từ những chiều kích khác nhau. Các cách gọi đó là: Bẻ 

Bánh, Bữa Tối Của Chúa, Tạ Ơn, Hy Lễ, Lễ Mi-sa. 

Trước hết Thánh Lễ được gọi là “Bẻ Bánh“. Sách Công Vụ Tông Đồ dùng 

cách gọi này để tường trình về sinh hoạt của những Ki-tô-hữu trong cộng 

đoàn tiên khởi tại Giê-ru-sa-lem, nơi các tín hữu “chuyên cần nghe các tông 

đồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện“ (2,42; 

2,46;20,7). Thánh Phao-lô hỏi cộng đoàn tại Cô-rin-tô: “Khi ta cùng bẻ Bánh 

Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?“ (1 Cr 10,16). 

Lễ nghi  “Bẻ Bánh“ được Thần học gọi là “Bí Tích của sự hiệp nhất và tình 

yêu“. Thánh Lễ quy hợp tín hữu thành cộng đoàn, rõ ràng cho mọi người nhìn 

thấy. Cách gọi này không còn được thông dụng. Nhưng Thánh Lễ vẫn là dấu 

chỉ cho “sự hiệp nhất giữa mọi người trong một tấm bánh, và dấu chỉ đức bác 

ái, bởi vì một tấm bánh được phân phát giữa anh em.“ (283) 

Thánh Lễ, nghi thức phụng vụ chính của Ki-tô giáo, được Thánh Phao-lô gọi 

là “Bữa Ăn Tối Của Chúa“ trong Thư thứ nhất gởi cho cộng đoàn tại Cô-rin-

tô (11,12), vì thời đó Thánh Lễ còn kết hợp với một bữa ăn. Trong Thư này 

Phao-lô kể lại những gì Ngài đã lãnh nhận nơi Đức Giê-su. “Dùng bữa tối của 

Chúa“ là “để tưởng nhớ“ đến Người. Đấng đã bị đóng đinh và sống lại, 

không chỉ là người thiết lập nên bữa ăn đó, mà còn là chủ tiệc. 

Và Người cũng còn là của lễ, vì khi cả cộng đoàn tập họp lại quanh “Bàn tiệc 

của Chúa“ được cử hành trong “Ngày của Chúa“ (kh 1,10). (cha Vinh SVD) 

 

Gó  suy  ư 

Khi tôi còn là thầy coi xứ ở Huyện Đức Trọng Đà Lạt, có chứng kiến một 

chuyện đau thương mà oái ăm như sau: Một người công nhân bị đuổi việc với 

lý do như sau: Đứa con trai của ông bị kết tội phá hoại tài sản đất nước. 

Nghe thì khủng khiếp như vậy, nhưng thực tế là gì? Đó là đứa con trai 7 tuổi 

của ông đang học lớp 2 lượm ở đâu được một con dao. Cậu bé mang vào lớp 

học và thử độ sắc con dao bằng cách cứa vào cạnh của bàn học. Thế rồi người 

ta đã vận dụng một lập luận như sau: Cứa dao vào cái bàn thì làm cho cái bàn 

không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Cái bàn thuộc về tài sản nhà trường, 

nên làm thiệt hại cho cái bàn là phá hoại tài sản nhà trường. Nhà trường thuộc 

về đất nước Việt Nam nên phá hoại tài sản nhà trường là phá hoại tài sản đất 

nước. Người cha có trách nhiệm dạy dỗ con cái, vì vậy người cha phải chịu 

trách nhiệm về sự phá hoại tài sản đất nước của người con. Mà đã có trách 

nhiệm về sự phá hoại tài sản đất nước thì không đáng được làm việc ăn lương 

của nhà nước… Và người ta còn hãnh diện là mình đã có được một lấp luận 

mạch lạc, rõ ràng, ăn khớp. Mà đã có thể lập luận mạch lạc, rõ ràng, ăn khớp 

thì chắc chắn là đúng. Kết quả là một gia đình thì đau khổ, trong khi có người 

khác lại hãnh diện về sự thông minh lập luận của mình.  

Chúng ta có thể giết người bằng cách vớ lấy một điểm nào đó trong các sự 

việc xảy ra, và ngồi đó lập luận dài dài ra. Sự giết người này nguy hiểm ở chỗ 

người ta không nhìn thấy dao, súng. Mà ngoài ra lại còn hãnh diện cho là 

mình thông minh nữa! Ai cãi lại được tôi? Nếu có vạch ra sự vô lý của lập 

luận thì tôi cứ cãi cối cãi chầy, ai làm gì được tôi? Nếu cứ ngồi lấp luận mãi 

thì từ một con chuột cũng sẽ biến thành con voi. 

Một nguy hiểm khác trong sự giết người không dao đó, là người nghe không 

lấy con mắt nhìn sự việc, nhưng lại để các lập luận làm vui tai. Rồi người 

nghe lại thêm mắm thêm muối vào làm cho các lập luận được mạnh mẽ hơn: 

nào là „Thằng nhỏ đó vừa cầm dao chém vào cái bàn, vừa CHỬI TỤC!“ nào 

là „Khi các bạn ngăn cản cậu bé, cậu còn DỌA ĐÂM những ai dám ngăn cản 

cậu!“... Toàn là những mắm muối nghe có lý, nhưng chỉ do những bộ óc tự 

cho mình là thông minh sáng chế ra thôi. Nhưng chính sự thông minh đó 

trong khi làm thoả mãn trí tưởng tượng của con người thì lại giết chết con 

tim, nó làm cho những người nghe khác không còn cơ hội để thương cảm nạn 

nhân nữa.  

Chúng ta hãy nhìn các sự kiện bằng con mắt rộng mở, và hãy tìm hiểu con 

người bằng con tim, thì trí thông minh của chúng ta mới không quá hãnh diện 

để đi vào những con đường cứng ngắc, chật hẹp. Để trí thông minh của chúng 

ta đi vào con đường rộng rãi của tình yêu, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách: 
luôn luôn Nghĩ Tốt, Nói Hay và Làm Lành cho Tất Cả mọi người.. 
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