
  Mục  Vụ  

  Tháng 04– 2018 

    

   Anh chị em thân mến, 

 

Đồng hồ của chúng ta đã đổi giờ mùa hè. Lúc 

này ngày dài hơn và sáng hơn. Vạn vật đã vào 

xuân nên cây cối đâm chồi nở hoa. Chúng ta cảm 

tạ Chúa đã ban cho chúng ta thiên nhiên đáng yêu 

như thế để chúng ta hưởng dùng. Cùng với đại lễ 

Phục Sinh, các cộng đoàn chúng ta cũng muốn 

bắt đầu một cuộc sống mới trong Đức Kitô. 

 

Trong tháng vừa qua chúng ta có một biến cố 

đáng ghi nhớ là anh chị em từ nhiều nơi đã tụ họp tại Flörsheim để chúc tết nhau. 

Bầu khí thật là hân hoan. Anh chị em đã mang đến đóng góp nhiều thực phẩm dân 

tộc một cách dồi dào. Mọi người đều cảm thấy thỏa mãn vui vẻ với những món ăn 

chia sẽ với nhau. Tôi cảm thấy nhớ ơn rất nhiều anh chị em âm thầm nhưng đã sáng 

kiến phục vụ ngày hôm đó.  Đặc biệt các anh chị em trong ban vệ sinh và trật tự. Tôi 

cũng trân trọng trước sự xếp đặt chu đáo của Ban Tổ Chức Tết 2018 tạo cơ hội cho 

nhiều người đóng góp tài năng văn nghê. Xin Chúa trả công cho hết mọi người. Tôi 

hy vọng rằng tinh thần này của anh chị em chúng ta cũng sẽ tiếp tục trong những 

ngày Đại Hội Công Giáo hằng năm sắp tới.  

 

Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức vào dịp Đại Lễ Chúa Thánh Thần tại 

Aschaffenburg là một truyền thống kéo dài hơn 40 năm rồi.  Đây là một hồng ân 

Chúa ban cho những người công giáo Việt Nam đang sống tha hương tại nước Đức 

này. Nhiều cộng đoàn công giáo Việt Nam tại các quốc gia khác cũng muốn có được 

ngày Đại Hội như chúng ta, nhưng không dễ dàng gì. Trong ngày ĐHCG chúng ta 

có cơ hội gặp lại nhiều người thân thương, chúng ta có cơ hội cùng nhau suy niệm 

về một đề tài giúp sống đạo, chúng ta cùng chung tay góp sức để sinh hoạt với nhau. 

Đây là cơ hội để Giáo Hội Công Giáo chúng ta có được bộ mặt hữu hình, là bằng 

chứng cho sự hiện hữu yêu thương của Thiên Chúa nhập thể trong trần gian này.  Vì 

thế tôi khuyến khích anh chị em và gia quyến không nên bỏ qua cơ hội này. Hãy tích 

cực tham gia, ghi danh tham dự cho ngày hôm đó. Dành thời giờ đi tham dự ĐHCG 

là dành thời giờ cho Chúa, là bày tỏ tình yêu đáp trả của mình cho tiếng gọi của 

Thiên Chúa. 

Và nếu khi chúng ta đi tham dự ngày ĐHCG mà ban tổ chức có xin những ai sáng đi 

chiều về, đóng góp 10€ cho chi phí tổ chức, tôi nghĩ chúng ta không nên kêu ca gì. 

Đó là sự đóng góp thông thường để cho một cuộc tổ chức quy mô có thể tồn tại, tôi 

nghĩ không có gì là quá đáng.  

 

Ngoài ra, vì các cộng đoàn địa phận Limburg/Mainz sống gần Aschaffenburg, chúng 

ta cũng nên đóng góp sức lực bắp thịt nhiều hơn trong các công tác được chia cho 

từng vùng. Nhất là công tác giữ vệ sinh. Xin ông bà anh chị em giúp các trưởng 

cộng đoàn thi hành nhiệm vụ vệ sinh cách chu đáo. Không phải chỉ có Thiên Chúa 

sẽ trả công cho chúng ta, mà chúng ta còn giúp đỡ được các anh chị em vùng khác 

được yên tâm hơn khi ra về.   

 

Tôi xin cầu chúc cho anh chị em, từng cộng đoàn, từng gia đình và từng cá nhân cảm 

nghiệm được Chúa Phục Sinh đang đồng hành trong cuộc đời mình. Xin Chúa chúc 

lành cho anh chị em.   

 

Xin Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta.  

Thân ái. 

Lm Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG TƯ 

 

Cầu cho những người có trọng trách về kinh tế. Xin cho những nhà kinh tế có 

được sự can đảm khước từ nền kinh tế bất công và biết mở ra những con đường mới. 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ 

 

01 + CHÚA NHẬT PHỤC SINH 

Công Vụ Tông Ðồ 10,34a.37-43; Côlôssê 3,1-4. Gioan 20,1-9 

02  Thứ Hai. Tuần Bát Nhật Phục Sinh. 

CvTđ 2,14.22-33; 1 Côrintô 15,1-8.11. Luca 24,13-35 

08 + CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. 

Chúa Nhật về lòng Thương Xót Chúa 

Công Vụ Tông Đồ 4,32-35; 1 Gioan 5,1-6. Gioan 20,19-31. 

09  Thứ hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. 

Isaia 7,10-14; Do Thái 10,4-10. Phúc Âm: Luca 1,26-38. 

11  Thứ tư. Thánh Stanislaô, giám mục tử đạo  

Công Vụ Tông Đồ 5,17-26. Phúc Âm: Gioan 3,16-21. 

15 + CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

CvTđ 3,12a.13-15.17-19; 1 Gioan 2,1-5a. Luca 24,35-48 

22 + CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu 

Công Vụ Tông Đồ 4,8-12; 1 Gioan 3,1-2. Gioan 10,11-18. 

25  Thứ tư. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG 

1 Phêrô 5,5b-14. Marcô 16,15-20 

29  CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. 

Công Vụ Tông Đồ 9,26-31; 1 Gioan 3,18-24. Gioan 15,1-8. 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 Xin  lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút 

 

Breuberg 12g30 ngày 01.04.2018 nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Frankfurt 14g30 ngày 08.04.2018 nhà thờ St. Anna,  

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen. 

Sigmaringen 12g00 ngày 15.04.2018 nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Haiger 16:00 giờ ngày 21.04.2018 nhà thờ Herz Mariä, 

Am Sasensberg 9, 35716 Dietzhölztal – Ewersbach 

Wiesbaden  11g45 ngày 22.04.2018 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Haltingen 16g00 ngày 28.04.2018 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Mannheim 14g30 ngày 29.04.2018 nhà thờ St. Pius, 

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Linh Mục Xito dâng lễ 

Pforzheim 14g45 ngày 29.04.2018 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken 

Cha Tuyên Úy dâng lễ 

Nothgottes  11g30 giờ ngày thứ Ba 01.05.2018 

ChauSon Nothgottes 37, 

65385 Rüdesheim am Rhein 

Picknick cho toàn vùng 

Hành Hương 

Banneux 

11g00 Ngày 13.05.2018 

Rue de L´Esplanade 57, 

4141 Banneux (Sprimont), Belgien 

Đại Hội  

Công Giáo 

Ngày 19+20+21.05.2018 

Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg 

Hành Hương 

Speyer 

10g00 ngày 27.05.2017 

Nhà thờ chính tòa Speyer 

Domplatz , 67346 Speyer 

Frankfurt 31.05  Dự lễ Mình Máu Thánh Chúa  

chung với giáo xứ Đức St. Marien  

Wiesbaden  11g45 ngày 03.06.2018 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Frankfurt 14g30 ngày 10.06.2018 nhà thờ St. Anna,  

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Pforzheim 14g45 ngày 17.06.2018 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken 

Haiger 16g00 Ngày 23.06.2018  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Karlsruhe 14g30 ngày 24.06.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Pforzheim 10g00 ngày 01.07.2018 tại Marktplatz của Tp Pforzheim 

Fest der Missionen của Giáo Hạt Pforzheim 

Mannheim 14g30 ngày 15.07.2018 nhà thờ St. Pius, 

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Karlsruhe 11g00 ngày 22.07.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Thông Báo I  

Đại Hội Công Giáo lần thứ 42 
Liên Ðoàn Công Giáo VN tại Đức trân trọng kính mời chúng ta đến tham dự Ðại 

Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 42 : 

Chủ đề „Hãy theo Ta“ Mt. 4,19a  

Từ ngày 19.05.2018 đến ngày 21.05.2018 

tại Frankenstolz Arena & Berufschule. Seidelstr. 2 – 63741 Aschaffenburg. 

Thuyết Trình Viên: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn (GM Chánh Tòa Giáo 

Phận Bà Rịa). 

 

Sẽ không nhận các ghi danh sau khi hết thời hạn đến ngày 28.04.2018. 

Ba cách đóng lệ phí tham dự: 

1.Lệ phí tham dự viên ghi danh qua cộng đoàn đến ngày 08.04.2018:  

Từ 4 đến 9 tuổi: 20€ - Từ 10 tuổi trở lên: 30€ có phiếu ăn và nghỉ đêm 

2.Lệ phí tham dự viên khi đến ĐH và ghi danh tại quầy ĐHCG:  

Từ 4 đến 9 tuổi: 25€ - Từ 10 tuổi trở lên: 50€ có phiếu ăn và nghỉ đêm 

3. Lệ phí tham dự viên khi đến ghi danh tham dự ĐH tại quầy ĐH và 

không có phiếu ăn và không nghỉ đêm lại trong ĐH:  

Từ 4 đến 9 tuổi: 0€ - Từ 10 tuổi trở lên: 10€. 

 

Xin Quý Tham Dự Viên Ghi Danh lưu ý: 

* Nơi nghỉ đêm xin mang theo túi ngủ. 

* Nếu có y phục khăn đống, áo dài Việt Nam, xin mang theo để mặc trong các 

Thánh lễ và rước kiệu. 

* Các tham dự viên ghi danh và đóng lệ phí nơi Cộng Đoàn Trưởng của mình. 

* Ban Tổ Chức không nhận ghi danh cá nhân. 

 

Hành Hương Đức Mẹ Banneux 
hằng năm vào ngày Chúa nhật thứ hai của Tháng Năm, tháng hoa dâng kính Đức 

mẹ, năm nay vào ngày 13.05.2018, nhân dịp kỷ niệm 85 năm Đức mẹ Banneux 

(1933/2018), 30 năm phong 117 Thánh tử đạo VN 1988-2018, 160 năm Đức Mẹ 

Lourdes 1858-2018, và 220 ( 1798 -2018) năm Đức mẹ Lavang 



11.00 giờ rước kiệu Đức Mẹ Banneux và các Thánh Tử đạo Việt Nam trong khu 

rừng thánh địa Banneux 

12.00 giờ Thánh lễ đồng tế kính mừng Đức mẹ ở nhà thờ Jungfrau der Armen. 

15.30 giờ chặng đàng thánh giá  

16.30 giờ Chầu Thánh Thể và tôn kính di tích Xương các Thánh Tử đạo VN. 

 

Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức 
Cha Tuyên Úy sẽ tổ chức chuyến hành hương Lộ Đức. 

Từ ngày 01.08.2018 đến ngày 06.08.2018 

Với sự hướng dẫn của cha Phanxico Xavie Trần Công Phán, SDB 

Kỷ niệm 160 năm Đức Mẹ hiện ra và mừng 30 năm 117 vị Thánh Tử Đạo VN   

Phương tiện : Tham dự  viên tự lo vé may bay. 

Lưu Ý!!!! Khi mua vé 

01.08.2018 xe bus sẽ đón tại sân bay Lyon LYS lúc 11 giờ 

06.08.2018 xe bus sẽ đưa ra sân bay Toulouse TLS lúc 11giờ tại Hotel ở Lourdes 

 

Phí tổn: Người lớn 450,-Euro / trẻ em và học sinh 400,-Euro phòng đôi, ăn           

               Vollpension  và di chuyển xe bus 50 chỗ.  

Ghi danh về: Cha Tuyên Úy .Email: paternam@donbosco.de 

Cha Tuyên úy chỉ nhận đăng ký bằng đường Email. Không nhận bằng cách nói 

miệng hay gọi điện thoại. Cha Tuyên úy sẽ căn cứ vào ngày giờ đăng ký trên Email 

để xếp thứ tự ưu tiên.  

 

Từ ngày Thứ Hai 02.04.2018 đến thứ Bảy 07.04.2018 
cha Tuyên Úy có Cấm Phòng thường niên.  Vì thế trong những ngày đó cha tuyên 

úy không tiếp xúc với ai được.  

 

Thông Báo II  

Tìm hiểu Học Thuyết Xã Hội Công Giáo 
do giáo sư Nguyễn Đăng Trúc cựu  Điều Hợp Viên PTGDVNHN hướng dẫn. 

Thời gian: thứ bảy 14.04.2018  từ 14 giờ 00 đến 21 giờ 00 

Tại : Naturfreundehaus Ginsheim 

Rheinstr.76 ; D- 65462  GINSHEIM 

Tóm tắt Chương trình: 

14.00 :Tiếp đón quan khách. Sau đó có thuyết trình và thảo luận. Cơm chiều 

 

Khóa học Ba Ngày của phong trào Cursillo 
Trong những thế kỷ trước, người giáo dân được coi là „người khổng lồ đang ngủ 

say“. Người khổng lồ này đang thức dậy từ từ.  Tước  vị  "giáo  dân"  (Christifideles  

Laici)  là  một  vinh  dự . Phong trào Cursillo là một phong trào của người giáo dân 

dấn thân cho Tin Mừng. Mục đích của Phong Trào Cursillo là Phúc Âm hóa môi 

trường qua việc hóan cải con người toàn diện và tiệm tiến. PT  Cursillo  hay Hội 

Học Kitô Giáo là một phong trào của Giáo Hội do giáo dân điều hành. Phong Trào 

này xuất phát từ công tác tông đồ giáo dân. 

 

Một khóa học lịch sử 3 ngày tại Cala Figuera, Mallorca trong tháng 8 năm 1944 đã 

khai sinh ra phong trào. Đức Giám Mục Juan Hervás của giáo phận Mallorca đã ủng 

hộ phong trào. Đại Hội Thế Giới đầu tiên của phong trào họp tại Roma năm1966. 

 

Anh chị em nào muốn tham gia khóa học Ba Ngày của phong trào để góp phần xây 

dựng Giáo Hội và chính mình, xin liên lạc với cha Tuyên Úy. 

(paternam@donbosco.de) Năm nay có 2 khóa học Ba Ngày:  

 

Khóa dành cho giáo dân nam giới từ 04.07.2018 đến 07.07.2018 tại Paris, Pháp. 

Khóa dành cho giáo dân nữ từ ngày 11.07.2018 đến 17.07.2018 cũng tại Paris, Pháp.  

 

Tác phẩm: Hoa Trái ở Phương Đông 
Của giáo sư Klaus Schatz SJ. 

Là một công trình nghiên cứu quý giá về cha Alexandre de Rhodes (1593-1660) và 

công cuộc truyền giáo kỳ đầu của dòng Tên tại Việt Nam. Tác phẩm được viết bằng 

tiếng Đức và đã được dịch ra tiếng Việt. Ai muốn mua cho mình cuốn sách giá trị 

này xin liên lạc với Bà Nguyễn T.Lệ Thu, Tel.: 06144 3945 

 

Linh Thao theo phương pháp của thánh Ignatio 
Linh mục hướng dẫn: Phạm Đức Hạnh SJ:  

Thời gian:  (3 ngày) từ chiều thứ năm 12.04.2018 đến Chúa Nhật 15.04.2018 

Địa điểm: Schönstatt-Zent. Marienpfalz, Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim 

 

Tinh thần hiệp thông với anh chị em đau khổ tại Việt Nam 
Trong ngày vùng Trung và Tây Nam Đức chúng ta mừng Tết chung vừa qua tại 

Flörsheim ngày 11.03.2019, chúng ta đã gởi về trợ giúp anh chị em nạn nhân 

Formosa số tiền 900€. Chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho đất nước chúng ta đặc 

biệt vào mỗi tối ngày thứ Năm trong tuần.  

 

Góc học hỏi: Bài Giáo lý  của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh lễ 

Phụng vụ Lời Chúa 

Sau khi bàn về nghi thức đầu lễ, giờ đây chúng ta hãy xét đến Phụng Vụ Lời Chúa, 

là một phần cấu thành [của Thánh Lễ] bởi vì chúng ta tụ họp để lắng nghe những gì 

Thiên Chúa đã làm và vẫn còn có ý định làm cho chúng ta. Đó là một kinh nghiệm 

“trực tiếp” chứ không phải do được nghe nói đến, bởi vì “trong Hội Thánh khi 

Thánh Kinh được đọc, thì Chính Thiên Chúa nói với dân Ngài, và Đức Kitô, hiện 

diện trong Lời, công bố Tin Mừng” Khi chúng ta đọc Lời Chúa trong Thánh Kinh -  

mailto:paternam@donbosco.de
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Tuyên úy của người Việt Nam công giáo 
Vùng Trung và Tây Nam Đức 
Lm. Dominik Trần Mạnh Nam SDB,  
Sträßchensweg 3, 53113 Bonn. 
Email: PaterNam@donbosco.de 

Handy: 015121080828 

www.congdoanconggiao.de  
 

chúng ta phải lắng nghe, mở lòng ra, bởi vì chính Thiên Chúa là Đấng nói với chúng 

ta, và đừng nghĩ về những điều khác hay nói về những điều khác.  

 

Các trang Thánh Kinh không còn là một bài viết mà trở thành Lời sống động được 

Thiên Chúa công bố. Chính Thiên Chúa là Đấng, qua người đọc, nói với chúng ta và 

thách đố chúng ta, là những người nghe với đức tin. Chúa Thánh Thần, Đấng “đã 

dùng các tiên tri mà phán dạy", và đã linh hứng các thánh ký, làm cho "Lời Chúa 

thực sự tác động trong tâm hồn điều mà Ngài làm cho vang lên trong tai". Nhưng để 

lắng nghe Lời Chúa thì cần phải mở lòng ra mà đón nhận các Lời ấy vào lòng. Điều 

rất quan trọng là lắng nghe. Đôi khi chúng ta có thể không hiểu tại sao lại có một số 

bài đọc hơi khó hiểu. Nhưng Thiên Chúa nói cùng Lời ấy với chúng ta bằng một 

cách khác, trong thầm lặng và lắng nghe Lời Chúa.  

Chúng ta cần lắng nghe Ngài! Thực ra, đó là một vấn đề sự sống, như một diễn tả 

sâu sắc rằng, "người ta sống không chỉ bởi cơm bánh, mà còn bởi mọi lời từ miệng 

Thiên Chúa phán ra" (Mt 4:4). Sự sống mà Lời Thiên Chúa ban cho chúng ta. Theo 

nghĩa này, chúng ta nói về Phụng Vụ Lời Chúa như "bàn tiệc" mà Chúa dọn ra để 

nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta. Đó là một bán tiệc tràn đầy của 

phụng vụ, rút ra rộng rãi từ kho tàng Thánh Kinh. Chúng ta nghĩ về sự phong phú 

của các bài đọc Thánh Kinh được ba chu kỳ Chúa Nhật cung cấp mà, theo ánh sáng 

của các Tin Mừng Nhất Lãm, đồng hành với chúng ta trong suốt Năm Phụng Vụ: 

một sự phong phú dồi dào. Tôi cũng muốn đề cập đến ở đây tầm quan trọng của 

Thánh Vịnh đáp ca, có chức năng nuôi dưỡng việc suy niệm về điều đã được nghe 

trong bài đọc trước đó. Tốt hơn là bài Thánh Vịnh được củng cố bằng bài hát, ít là 

trong điệp khúc. 

 

Việc công bố phụng vụ cũng những Bài Đọc ấy, với những bài hát được rút ra từ 

Thánh Kinh, bày tỏ và nuôi dưỡng sự hiệp thông của Hội Thánh, đồng hành với 

cuộc hành trình của mỗi người chúng ta.  Cho nên, chúng ta có thể hiểu được tại sao 

một số chọn lựa chủ quan, như bỏ các Bài Đọc hay thay thế chúng bằng các bản văn 

ngoài Thánh Kinh, đều bị cấm. Ở đây chúng ta đọc Lời của Thiên Chúa, Đấng nói 

với chúng ta. Thay thế Lời ấy bằng những điều khác làm cho cuộc đối thoại giữa 

Thiên Chúa và dân Ngài trong cầu nguyện bị nghèo nàn và tổn thương. Đàng khác, 

việc tôn trọng toà giảng và việc sử dụng Sách Bài Đọc, việc có sẵn những người đọc 

và những người hát Thánh Vịnh tốt [là điều bắt buộc]. Nhưng chúng ta phải tìm 

những người đọc tốt, những người có thể đọc, chứ không phải những người đọc [sai 

các lời] khiến cho người ta chẳng hiểu gì cả. Giống như thế này. Những người đọc 

tốt. Họ phải chuẩn bị và thử trước Thánh Lễ để đọc cho tốt. Và điều này tạo ra một 

bầu không khí đón nhận im lặng. 

 

Chắc chắn rằng chỉ nghe bằng tai, mà không đón nhận hạt giống Lời Chúa vào tâm 

hồn mình và để cho hạt giống ấy sinh hoa trái, thì chưa đủ. Chúng ta hãy nhớ lại dụ 

ngôn người gieo giống và các kết quả khác nhau tuỳ theo các loại đất khác nhau 

(xem Mc 4: 14-20). Tác động của Chúa Thánh Thần, là điều làm cho sự đáp trả có 

hiệu quả, cần những tâm hồn để cho mình được Ngài làm việc và vun xới, ngõ hầu 

những gì được nghe trong Thánh Lễ chuyển sang cuộc sống hằng ngày, theo lời 

khuyên của Thánh Tông Đồ Giacôbê: "Anh em hãy là những người thực hành Lời 

Chúa, chứ không phải chỉ là những người nghe suông mà lừa dối chính mình" (Gc 

1:22). Lời Chúa hành trình trong chúng ta. Chúng ta lắng nghe Lời ấy bằng tai của 

mình và chuyển Lời ấy sang tâm hồn mình; Lời ấy không ở lại trong tai, mà phải đi 

vào tâm hồn; và từ tâm hồn Lời ấy chuyền sang đôi tay, để làm việc lành. Đây là con 

đường mà Lời Chúa đi theo: từ tai đến tâm hồn và đôi tay. Chúng ta hãy học những 

điều này. Cảm ơn anh chị em! 

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 

 

Góc suy tư 

Đừng bao giờ 
Đừng bao giờ che giấu cảm xúc thực của bạn. Hãy cười lên khi bạn cảm thấy 

hạnh phúc. Và đôi lúc bạn có thể khóc khi cảm thấy yếu lòng. 

 

Đừng bao giờ ngừng nỗ lực. Nỗ lực sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt 

được những kết quả tưởng chừng không thể. 

 

Đừng bao giờ đặt tất cả gánh nặng của thế giới trên đôi vai nhỏ bé của bạn, hãy 

biết chia sẽ khi cần thiết. 

 

Đừng bao giờ lo sợ trước tương lai. Nếu sống trọn vẹn cho ngày hôm nay thì một 

ngày mai tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với bạn. 

 

Đừng bao giờ để mình bị tuột dốc vì mặc cảm lỗi lầm. Phải biết chấp nhận, đứng 

lên và học từ những thất bại đó! 

 

Đừng bao giờ cảm thấy đơn độc, vì đâu đó vẫn có những người sẳn sàng chia sẽ 

cùng bạn - đó chính là bản thân bạn. 

 

Đừng bao giờ nghĩ rằng số phận không bao giờ mĩm cười đối với bạn, hay bạn 

không thể thành công. Cánh cửa 

không bao giờ đóng mãi, mọi khó 

khăn đều có thể vượt qua, mọi 

thử thách đều có thể chinh phục. 

 

Đừng bao giờ đánh mất niềm 

tin và từ bỏ những ước mơ, 

khát vọng của chính mình. 
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