
  Mục  Vụ  

  Tháng 05– 2018 

    

   Anh chị em thân mến, 

 

Trong tháng Năm con người chúng ta cảm thấy 

sức sống trở lại dồi dào. Người ta bắt đầu 

chuẩn bị vườn tược để cấy trồng. Anh chị em 

nào có đất vườn đã bắt đầu trao đổi cây giống, 

hạt giống với nhau. Nào là mua đất mua phân, 

nào là cắt cỏ cắt cây cho ngay ngắn. Về khía 

cạnh tinh thần có nhiều anh chị em đã sắp đặt 

cho việc nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng: xếp 

đặt các cuộc hành hương, tham dự các khóa 

tĩnh tâm, cấm phòng, đăng ký Đại Hội Công Giáo hoặc ghi tên cho con cái dự các 

trại hè giới trẻ … Đúng vậy con người chúng ta có khát vọng vươn lên trong cuộc 

sống, không phải chỉ có cuộc sống vật chất mà còn có cuộc sống tinh thần.  

 

Một trong những yếu tố tinh thần tạo nên đời sống tôn giáo là tâm tình biết ơn. Khi 

vạn vật dồi dào sức sống trong mùa xuân và mùa hè, nhắc nhở trong tâm hồn chúng 

ta cảm giác nhớ ơn Thiên Chúa đã ban cho ta sự sống và muôn vật trong  thiên nhiên 

để hưởng dùng. Chúng ta cảm thấy sự sống con người đi song hành với thiên nhiên. 

Thời gian này chúng ta cảm thấy nhu cầu tạ ơn Chúa và ca tụng Chúa. 

Nhiều khi chúng ta đọc trong báo hay xem truyền hình bắt gặp bao nhiêu cảnh khổ 

của nhân loại. Thái độ đúng đắn của người tín hữu là trước tiên biết đó là lời nhắc 

nhở của Thiên Chúa cho ta rằng ta đang được hưởng ân huệ hơn nhiều người. Thiên 

Chúa có kế hoạch cứu độ, kể cả người nghèo hay người nghèo, kế hoạch đó Chúa 

không cần tiết lộ cho ta tất cả ngay bây giờ. Nhưng chắc chắn là những tin tức đó 

nhắc nhở là chúng ta còn đang mắc nợ Chúa lời cám ơn, lời ca tụng tình yêu Chúa 

dành cho chúng ta. Không ích lợi gì cho chúng ta khi chúng ta ngồi đó đặt câu hỏi 

với Chúa là Chúa ở đâu, trong khi đó lại bỏ quên món nợ ta đang chịu ơn Chúa.  

 

Cơ hội cho người công giáo Việt Nam tại Đức để cùng nhau ca tụng Chúa là Đại 

Hội Công Giáo hàng năm tại Aschaffenburg. Chúng ta cám ơn Chúa về ân huệ này. 

Xin anh chị em hãy cố gắng thu xếp để tham dự với cộng đoàn anh chị em mình.  

 

Khi đến tham dự Đại Hội công giáo tại Aschaffenburg năm nay, tôi xin anh chị em 

lưu ý đặc biệt đến khía cạnh này: giữ các quy định về an toàn điện nước. Sau phiên 

họp ngày 11.04.2018 cho việc tổ chức Đại Hội, ông Hausmeister của trường học nơi 

chúng ta tổ chức, là ông Edner, có phàn nàn riêng với ban tổ chức là Đại Hội năm 

2017 có những điểm xấu như sau: Thiếu trật tự, đứt cầu chì điện nhiều vì có nhiều 

tham dự viên cùng lúc xử dụng bình nấu nước và nạp điện cho điện thoại di động 

quá nhiều, gây ra mất điện rất nguy hiểm trong đêm tối. Ông ta không hài lòng và 

báo cho chúng ta biết để tránh xảy ra trong năm nay. Ông ta cảnh cáo rằng, nếu năm 

nay chúng ta không tránh mà còn vi phạm, thì năm tới trong phiên họp ông ta sẽ 

trình bày với thành phố Aschaffenburg. Như thế sẽ khó khăn cho chúng ta. Nếu xảy 

ra như vậy thì tương lai chúng ta sẽ khó kiếm được nơi để tổ chức Đại Hội Công 

Giáo. Vậy xin anh chị em nên nhắc nhở nhau trong kỳ đại hội năm nay.  

 

Tôi xin cầu chúc cho anh chị em được thêm nhiều ơn Chúa khi cùng với Đức Mẹ 

Maria  trong tháng Hoa này cảm tạ Chúa và chúc tụng Ngài. 

 

Thân ái. 

Lm Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG NĂM 

  
Cầu cho sứ vụ của giáo dân. Xin cho người tín hữu giáo dân biết làm 

tròn sứ vụ riêng biệt của mình, để đối đầu với những thách thức của thế 

giới ngày nay.  
 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM 

 

01  Thứ Ba. Thánh Giuse thợ.  

Côlôssê 3,14-15.17.23-24; Mátthêu 13,54-58.  

03  Thứ Năm. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ GIACÔBÊ,  

TÔNG ĐỒ.   

1 Côrintô 15,1-8 ; Gioan 14,6-14.  

06 + CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. 

Cvtd 10,25-26.34-35.44-48; 1 Gioan 4,7-10; Gioan 15,9-17.   

10  Thứ Năm. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. 

Cvtd 1,1-11; Êphêsô 1,17-23; Marcô 16,15-20.  

13 + CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

CvTđ 1,1-15-17.20a.c-26; 1 Gioan 4,11-16;Gioan 17,6a.11b-19.    

20 + CHÚA NHẬT. CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

Ngày Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Aschaffenburg. 

Cvtd 2,1-11; 1 Côrintô 12,3b-7.12-13; Gioan 20,19-23    

21  Thứ Hai Lễ Hiện Xuống. 

Cvtd 8,1b.4.14-17; Êphêsô 1,3a.4a.13-19a; Luca 10,21-24 

27 + CHÚA NHẬT: LỄ CHÚA BA NGÔI: 

Đệ Nhị Luật 4,32-34.39-40; Rôma 8,14-17, Mátthêu 28,16-20. 

31  Thứ Năm. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ  

Xuất Hành 24,3-8; Do Thái 9,11-15; Marcô 14,12-16.22-26.   



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

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

 

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  

09g00 bắt đầu rước kiệu Thánh Thể từ nhiều nhà xứ 

11g00 Thánh Lễ tại nhà thờ St. Anna 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Breuberg 09g00 ngày 31.05  Dự lễ Mình Máu Thánh Chúa  

chung với giáo xứ Đức St. Karl Boromäus  

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

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 

Frankfurt 14g30 ngày 26.08.2018 nhà thờ St. Anna,  

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Thông Báo I  

Picknick 
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 Ba 01.05.2018 tại tu viện Xitô của các cha 

Châu Sơn Việt Nam địa chỉ:  

ChauSon Nothgottes 37, 65385 Rüdesheim am Rhein  
Mục đích buổi Picnic này là tạo cơ hội cộng đồng dân Chúa Việt Nam làm quen với 

dòng Xitô như ước nguyện của nhiều anh chị em, tạo cơ hội anh chị em trong cộng 

đồng chúng ta gặp gỡ nhau, cùng nhau khai mạc tháng Đức Mẹ. Chương trình ngày 

Picnic như sau:  

11g00 Khai mạc bằng cuộc rước kiệu Đức Mẹ trong khuân viên của tu viện.  

Cuộc rước kiệu được kết thúc bằng bài Dâng Hoa của Thiếu Nhi.  

11g30 Thánh Lễ ngoài trời.  

Tiếp theo là giờ cơm trưa.  

14g00 bắt đầu chương trình văn nghệ tự phát. Thanh thiếu niên có chương trình đá 

banh. Xin các bạn trẻ mang banh đá theo.  

17g00 cám ơn nhà dòng và bắt đầu dọn dẹp. 18g00 Ra về. 

Đồ ăn thức uống xin hoặc mỗi gia đình tự mang theo, hoặc chung với nhau theo 

nhóm mang theo. Trong khuân viên tu viện có một bếp Barbecue lớn để nướng thịt 

chung, nếu ai mang thịt tươi theo. Hy vọng thời tiết hôm đó sẽ tốt đẹp để chúng ta có 

được một ngày vui thân thiện.  
 

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). 

 

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.  

Việc đi hành hương chung có ích lợi cho đời sống thiêng liêng, vì không những 

người hành hương có cơ hội kính viếng các nơi thánh, mà còn có có cơ hội sống 

hiệp thông trong tình huynh đệ với các anh chị em tín hữu khác. Anh chị em nên tận 

dụng cơ hội Chúa ban.  

Thông Báo II  

Khóa học Ba Ngày của phong trào Cursillo 
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. 

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.  

 

Trong thời buổi có nhiều khủng hoảng đức tin của giới trẻ, thiết tưởng đây là cơ hội 

rất quý để giúp cho các bậc cha mẹ đào sâu đức tin để có thể giúp cho con em của 

mình.  

 

Chủ chăn mới của Vùng Stuttgart từ mùa hè 2018 sắp tới 
Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam giáo phận Rottenburg-Stuttgart sẽ có tuyên úy 

mới từ ngày 01.05.2018 là cha Giuse Huỳnh Công Hạnh.  

Cộng đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam liên giáo phận Münster và Osnarbrück sẽ 

có tuyên úy mới từ ngày 01.05.2018 là cha  Phêrô Nguyễn Quân thuộc dòng Truyền 

Giáo Ngôi Lời. 

Xin kính chúc các tân tuyên úy được nhiều niềm vui ân thánh trong chúc vụ mới. 

 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

Rước Lễ Bằng Tay Hay Trên Lưỡi? 

 

Có thể nói: từ trước Công Đồng Vaticanô II (1962-1965) việc rước Mình Thánh 

Chúa (rước lễ) chỉ được trao trên lưỡi mà thôi. Nghĩa là không ai được phép rước lễ 

bằng tay ở bất cứ nơi nào trong Giáo Hội Công Giáo. 

 

Nhưng sau Công Đồng, nhiều cải cách quan trọng đã được thực hiện. Liên quan đến 

phụng vụ thánh, thì Nghi Thức Thánh Lễ mới (Novus Ordo) được Đức Thánh Cha 

Phaolô VI ban hành năm 1970, đã cho phép cử hành Thánh Lễ Misa và các bí tích 

khác bằng ngôn ngữ địa phương thay vì bằng tiếng Latinh theo nghi thức cũ áp dụng 

từ năm 1570. 

 

Cũng nằm trong những đích cải cách này, thì đặc biệt, việc rước lễ đã được phép 

lãnh nhận trên tay thay vì buộc phải trên lưỡi như trước. Nhưng đây không phải là 

luật mới bó buộc mà chỉ là sự chọn lựa được phép mà thôi. Nghĩa là ai muốn rước lễ 

bằng lưỡi hay trên lòng bàn tay thì đều được phép. 

 

Về việc này, Huấn Thị Redemptionis Sacramentum (*) đã nhắc lại như sau: 

 

“Mặc dù mỗi tín hữu luôn luôn có quyền rước Lễ trên lưỡi theo sở thích của mình, 

nhưng nếu có ai muốn rước Lễ trên tay thì Mình Thánh Chúa phải được trao cho 
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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  
 

người đó ở những nơi mà Hội Đồng Giám Mục, với sự nhìn nhận (recognitio) của 

Toà Thánh, đã cho phép. 

 

Tuy nhiên, phải hết sức thận trọng để bảo đảm rằng Mình Thánh Chúa được rước 

ngay vào lòng (tức bỏ vào miệng) trước mặt thừa tác viên trao Mình Thánh. Nghĩa là 

không ai được phép cầm Mình Thánh Chúa đi đâu trên tay. Nếu có nguy cơ tục hóa, 

phạm thánh (profanation) trong việc này, thì Mình Thánh Chúa sẽ không được phép 

trao vào tay tín hữu nữa.” (số 92) 

 

Nói rõ thêm, nếu Hội Đồng Giám Mục địa phương thấy tiện và xin phép Toà Thánh, 

thì việc rước lễ có thể được lãnh nhận trên tay thay vì trên lưỡi như xưa. Như vậy, 

nơi nào Hội Đồng Giám Mục cho phép thì Toà Thánh ưng thuận và việc rước lễ 

cách này là hợp pháp không có gì sai trái bất kính để phải thắc mắc, đặt vấn để đúng 

hay sai. 

 

Có chăng chỉ nên lưu ý xem có sự lạm dụng, phạm thánh (sacrilege) nào trong việc 

này mà thôi. Nghĩa là nếu có ai rước lễ bằng tay nhưng đã không bỏ ngay Mình 

Thánh Chúa vào miệng trước mặt linh mục hay phó tế hoặc thừa tác viên giáo dân 

cho rước lễ, mà cầm Mình Thánh về chỗ ngồi, dù là để thờ lậy, thì cũng không được 

phép. Và ai chứng kiến việc này thì phải báo ngay cho cha chủ tế biết để lấy lại 

Mình Thánh kia, hoặc buộc người nhận lãnh phải bỏ ngay vào miệng. Nếu ở nơi nào 

thường xẩy ra tình trạng này thì cha xứ có lý do chính đáng để ngưng cho rước lễ 

bằng tay hầu tránh nguy cơ phạm thánh. 

 

Như thế, khi trao Mình Thánh Chúa vào tay người nhận, thừa tác viên cần chú ý xem 

người đó có bỏ Mình Thánh ngay vào miệng sau khi thưa “Amen”, hay cầm Mình 

Thánh về chỗ ngồi để làm gì. Việc này đã xẩy ra ở nhiều nơi, nên cần chú ý để ngăn 

chặn kịp thời. 

 

Tóm lại: Qua Tông Thư nói trên, chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã cho phép 

rước Mình Thánh Chúa trên tay, hoặc trên lưỡi. 

 

Thánh Bộ Phụng Tự đã minh xác những thay đổi nói trên và cho áp dụng chung 

trong toàn Giáo Hội cho đến nay. Vậy bao lâu chưa có quyết định thay đổi nào khác 

của Toà Thánh, thì mọi thành phần dân Chúa – giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân – có bổn 

phận vâng phục thi hành nghiêm chỉnh. Không ai được phép đưa ra những lý do chủ 

quan, cá nhân để phê phán hay đòi sửa đổi theo ý của mình. Giáo Hội phải theo kỷ 

luật chung của Hàng Giáo Phẩm dưới quyền lãnh đạo tối cao của Đức Thánh Cha là 

Đại Diện duy nhất và hợp pháp của Chúa Kitô trên trần gian. Không tôn nguyên tắc 

này thì không còn là Giáo Hội nữa.  

 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

Góc suy tư 

 “Tình yêu không phân biệt con người. Chỉ có con người phân biệt tình yêu.  

Vì thế, yêu thương là hành vi tự do nhất”  

(Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc) 

  

                        MỘT NGÀY, MỘT NĂM VÀ ĐỜI NGƯỜI !!! 

- Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng 

hôn. 

- Một năm thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đầu xuân thì đã 

tới sương thu. 

- Một cuộc đời rất ngắn, ngắn tới mức chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp thì 

người đã già rồi. 

- Luôn luôn đến quá nhanh mà hiểu ra thì quá muộn, cho nên chúng ta phải học cách 

trân trọng, trân trọng tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu, tình vợ chồng, 

tình phụ mẫu, tình đồng loại ... 

- Vì một khi đã lướt qua , thì khó có thể gặp lại. 

- Sau 20 tuổi, thì đất khách và quê nhà giống nhau vì đi đến đâu cũng có thể thích 

ứng. 

- Sau 30 tuổi, thì ban ngày và ban đêm giống nhau vì mấy ngày mất ngủ cũng không 

sao. 

- Sau 40 tuổi, thì trình độ học vấn cao thấp giống nhau, học vấn thấp có khi kiếm 

tiền nhiều hơn. 

- Sau 50 tuổi, thì đẹp và xấu giống nhau vì lúc này có đẹp đến mấy cũng xuất hiện 

nếp nhăn và tàn nhang. 

- Sau 60 tuổi, thì làm quan lớn và quan bé giống nhau vì nghỉ hưu rồi cấp bậc giống 

nhau. 

- Sau 70 tuổi, thì nhà to và nhà nhỏ giống nhau vì xương khớp thoái hóa không thể 

đi được hết những không gian muốn đi. 

- Sau 80 tuổi, thì tiền nhiều và tiền ít giống nhau vì có tiêu cũng chẳng tiêu được bao 

nhiêu tiền. 

 

-  CUỘC ĐỜI CỦA BẠN VÀ 

TÔI LÀ NHƯ VẬY, KHÔNG 

KHÁC NHAU NHIỀU... 

 

-  NHÌN RA, HIỂU ĐƯỢC, 

THẤU HIỂU RỒI, CUỘC ĐỜI 

LÀ NHƯ THẾ ... 

 

- TRÂN TRỌNG NHỮNG THỨ 

ĐÃ CÓ VÀ ĐANG CÓ ... 
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