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Anh chị em thân mến, 

trong tháng Chín giáo hội công giáo chúng ta 

có một ngày lễ đặc biệt: Suy tôn thánh giá. 

Thánh giá không chỉ là một dấu hiệu của đạo 

công giáo mà còn là một linh đạo, một đường 

đi của các tín hữu. Nếu chưa biết linh đạo 

thánh giá, con đường thánh giá thì chưa phải là 

người công giáo đích thực, chưa phải là người 

môn đệ của Chúa Giêsu. Có một số người không chấp nhận con đường thánh giá của 

Chúa Giêsu. Họ không thể hiểu tại sao Chúa Giêsu lại phải chết trên thánh giá. Họ 

không thể chấp nhận một Thiên Chúa sao mà ngu đến thế.  

Quả thật chúng ta có một Thiên Chúa yêu chúng ta đến độ trở nên như ngu dại vì 

chúng ta. Một Thiên Chúa đã dựng nên con người, cho con người có quyền đón nhận 

hoặc từ chối tình yêu của Ngài, rồi sau đó van xin thụ tạo đó hãy nói lời Vâng đón 

nhận tình yêu của Ngài. Thánh Phaolô đã nói lên rằng thánh giá là sự ngu xuẩn đối 

với thế gian, nhưng là sự khôn ngoan trong tình yêu Thiên Chúa. Chúa biết rằng con 

người chỉ được hanh phúc cuối cùng nếu đón nhận tình yêu của Ngài. Ngài đã tìm 

mọi cách để tỏ tình yêu thương đó, cho dù có phải chọn cái chết cho người mình yêu 

để tỏ bày tình yêu đó.  

 

Có những người công giáo khi gặp chuyện không vừa ý thì lên tiếng thách thức rằng 

Thiên Chúa ở đâu, mà họ không ý thức là họ đã tự mời Chúa ra khỏi nhà họ từ lâu 

rồi. Họ đã gỡ các thánh giá ra khỏi nhà của họ. Thế rồi họ lại hỏi: Chúa ở đâu. Họ 

hãy tôn kính thánh giá trong nhà họ trở lại, họ sẽ thấy Thiên Chúa đang đồng hành 

với họ trong cuộc đời này. 

 

Xin Chúa ban cho từng người, từng gia đình và từng cộng đoàn chúng ta hiểu được ý 

nghĩa cao vời của thánh giá và tình thương của Đấng bị treo trên đó, để chúng ta 

vững bước trên con đường đời vì biết hướng đi đích thực của mình theo ý Chúa. 

Xin Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta đến độ chết vì ta trên thánh giá, chúc 

lành cho anh chị em. 

Cha T/U  

Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG CHÍN 

 

Giới trẻ ở châu Phi. Cầu xin cho những người trẻ ở châu Phi được tiếp cận với 

học vấn và việc làm trong chính đất nước của họ. 
 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG CHÍN 

 

02 + CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.  

Ðệ Nhị Luật 4,1-2.6-8; Giacôbê 1,17-18.21b-22.27. Marcô 7,1-

8.14-15.21-23. 

03  Thứ hai. Thánh Gregorio cả. 

1 Côrintô 2,1-5. Luca 4,16-30 

08  Thứ Bảy. Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria. 

Rôma 8,28-30). Mátthêu 1,1-16.18-23  

09 + CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN  

Isaia 35,4-7a; Giacôbê 2,1-5. Marcô 7,31-37. 

12  Thứ tư. Kính Thánh Danh Maria. 

Isaia 61,9-11. Luca 1,26-38. 

13  Thứ năm. Thánh Gioan Kim Khẩu 

1 Côrintô 8,1b-7.11-13. Luca 6,27-38. 

14  Thứ sáu. LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ 

Philipphê 2,6-11. Gioan 3,13-17.. 

15  Thứ Bảy. Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 

Do Thái 5,7-9. Gioan 19,25-27 

16 + CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. 

1 Vua 19,4-8; Êphêsô 4,30-5,2. Gioan 6,41-51, 

17  Thứ Hai. Thánh Hildegart von Bingen 

1 Côrintô 11,17-26.33. Luca 7,1-10 

19  Thứ sáu. Thánh Januario. Tử đạo 

Côrintô 12,31 – 13,13. Luca 7,31-35. 

20  Thứ năm. Thánh Andre Kim Tageon và các tử đạo Hàn 

Quốc. 

1 Côrintô 15,1-11. Luca 7,36-50. 

21  Thứ sáu. Thánh Matthêu, tông đồ thánh sử. 

Êphêsô 4,1-7.11-13. Mátthêu 9,9-13. 

23 + CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN 

Châm Ngôn 9,1-6; Êphêsô 5,15-20. Gioan 6,51-58. 

25  Thứ ba. Thánh Niklaus von Flüe 

Roma 14, 17-19; Mátthêu 19,27-29 

27  Thứ năm. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục lập dòng.  

Êzêchiel 24,15-24. Mátthêu 19,16-22. 



28  Thứ sáu. Thánh Lioba. Viện Mẫu 

Khôn ngoan  7,7 – 8,1. Gioan 15,5.8-12 

29  Thứ bảy. Lễ kính các tổng lãnh thiên thần Micael, Gabriel 

và Rafael 

 Isaia 9,1-6.  Luca 1,26-38. 

30 + CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. 

Giôsuê 24,1- 2a.15-17.18b; Êphêsô 5,21-32. Gioan 6,60-69 

 

Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

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

 

Haiger 16g00 ngày 01.09.2018  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Mannheim 14g30 ngày 02.09.2018 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Frankfurt 15g30 ngày thứ Bảy 08.09.2018 

Kirche Mutter vom Guten Rat 

Bruckfeldstr. 51, 60528 Frankfurt/ Main-Niederrad 

Karlsruhe 14g30 ngày 09.09.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Cha khách dâng lễ 

Limburg 10g15 ngày 09.09.2016 Dom Zu Limburg 

Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn 

Hành hương viếng nhà thờ chính tòa Limburg 

 

Sigmaringen 12g00  ngày 16.09.2018  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Pforzheim 15g30 ngày 23.09.2018 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken 

Freiburg 10g45 ngày 23.09.2018 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Haltingen 16:00 giờ ngày 29.09.2018 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Freiburg 11g45 ngày 30.09.2018 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Breuberg 12g30  ngày 03.10.2018  nhà thờ St. Karl Boromäus,  

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustad 

Wiesbaden 11g45 ngày 07.10.2018 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

 

Frankfurt 14g30 ngày 14.10.2018 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Karlsruhe 14g30  ngày 21.10.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42, 76149 Karlsruhe-Neureut 

Haiger  16g00 ngày 27.10.2018 2017  nhà thờ Maria 

Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Pforzheim 14g45 ngày 04.11.2018 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken 

Haltingen 16:00 giờ ngày 10.11.2018 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Mannheim 14g30 ngày 11.11.2018 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

 Freiburg 12g15 ngày 18.11.2018 nhà thờ St. Andreas, 

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Sigmaringen 12g00  ngày 25.11.2018  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Haiger 16g00 ngày 01.12.2018  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Karlsruhe 14g30 ngày 02.12.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Haltingen 16:00 giờ ngày 08.12.2018 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Freiburg 11g45 ngày 09.12.2018 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Wiesbaden 16:00 giờ ngày  (thứ Bảy) 15.12.2018 

 Nhà thờ Mariä Heimsuchung 

Helmholzstr. 58, 65199 Wi-Kohlheck 

Pforzheim 14g45 ngày 16.12.2018 nhà thờ (chưa rõ…) 

Frankfurt 14g30 ngày 23.12.2018 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen. 

Breuberg 14g30  ngày 25.12.2018  nhà thờ St. Karl Boromäus,  

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustad 

Flörsheim 13:00 giờ ngày 26.12.2018  

Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim 

Thánh Lễ mừng Giáng Sinh toàn vùng 

Sau Thánh Lễ không vào hội trường.  

Chúc mừng và chia tay tại sân nhà thờ. 

 Sigmaringen 12g00  ngày 29.12.2018  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Mannheim 14g30 ngày 30.12.2018 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 



Thông Báo I 

 

Hành hương nhà thờ chính tòa Limburg 

Đặc điểm của người Công Giáo là có lòng yêu mến các người Chúa chọn để săn sóc 

hướng dẫn phần thiêng liêng. Đặc biệt chúng ta yêu mến Đức Thánh Cha và các 

Giám Mục giáo phận. Trong thánh lễ hằng ngày chúng ta luôn có phần cầu nguyện 

cho các ngài. Lòng yêu mến này còn được tỏ lộ qua việc chúng ta quý mến các nhà 

thờ chính tòa. Hàng năm vẫn có cuộc hành hương vào tháng Năm đến nhà thờ chính 

tòa Speyer. Năm nay cha tuyên úy tổ chức hành hương đến nhà thờ chính tòa 

Limburg vào ngày 09.09.2018. Kính mời anh chị em tham dự, nhất là những cộng 

đoàn thuộc giáo phận Limburg. Đây là dịp các cộng đoàn trong vùng chúng ta gặp 

nhau và cùng nhau hướng về Hội Thánh. Chúng ta tham dự thánh lễ chung với cộng 

đoàn giáo xứ chính tòa Limburg lúc 10g15, sẽ đọc một bài đọc bằng tiếng Việt và 

Lời nguyện giáo dân bằng tiếng Việt. Sau thánh lễ chúng ta dùng cơm trưa với nhau 

trong hội trường của Kolping Haus. Mỗi người tự mang thức ăn theo. Xin anh chị 

em cũng ôn lại thuộc lòng bài hát „Tán Tụng Hồng Ân“ để chúng ta cùng hát trong 

thánh lễ chung với cộng đoàn Chính Tòa Đức. 

 

Thánh Lễ nhân ngày giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm 
Trong tâm tình ưu tư của mọi người Việt nam yêu nước đang hướng về quê hương 

yêu dấu, ban tổ chức lễ giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm sẽ tổ chức Lễ giỗ lần 

thứ 55. cho Cố Tổng Thống, bào đệ CV Ngô đình Nhu và Tưởng niệm các 

QDCC/VNCH đã hy sinh trong giai đoạn lịch sử đau thương của cuộc Biến loạn 

01.11.1963. 

 

Vào lúc 14 giờ 30 Thứ Bẩy 03 tháng 11 năm 2018 

Tại: Sankt Michael, Preulgasse 27, 61191 Rosbach. 

 

Trân trọng kính mời 

Quý Tổ chức, quý Đoàn thể và quý đồng hương đến tham dự, cầu nguyện cho linh 

hồn Gioan Baotixita, linh hồn Gia-cô-bê cùng các Anh Linh các chiến sĩ và đồng 

bào đã hy sinh vì lý tưởng Tự do- dân chủ và chủ quyền của đất nước. 

 

Chương trình sinh hoạt: 

14 giờ 30 : Tiếp đón Quan khách 

15 giờ 30 : Thánh lễ cầu nguyện…Do Linh mục T/úy Dominik Chủ tế. 

16 giờ 30 : Giải lao 

17 giờ 00 : Nghi thức khai mạc 

17 giờ 30: Lời nói và Nhân cách của một vị Tổng Thống.(BTC). 

18 giờ 00: Cơm chiều. 

20 giờ 00: Bế mạc. 

 

Thông Báo II  

 

Lễ Kính Đức Mẹ của các cộng đoàn ngoại kiều. 

Giáo phận Limburg kêu gọi các cộng đoàn công giáo Việt Nam chúng ta tại giáo 

phận Limburg tham dự ngày Lễ Mừng Kính Sinh Nhật Đức Mẹ  bắt đầu từ 15 giờ 30 

ngày thứ bẩy 08 tháng 9 năm 2018 tại Kirche Mutter vom Guten Rat Bruckfeldstr. 

51, 60528 Frankfurt/ Main-Niederrad, do Đức Cha George Bätzing  chủ tế.  Sau 

Thánh Lễ sẽ có rước kiệu Đức Mẹ , Ban phép lành và sau đó là gặp gỡ dùng cơm tối 

chung. Xin quý Ông Bà và Anh chị em nhắc nhở nhau cùng đi tham dự để tạo bầu 

khí hiện diện tích cực của cộng đoàn Việt Nam chúng ta. 

Năm nay cộng Đoàn Wiesbaden phụ trách phần dịch và đọc Lời Nguyện Giáo Dân 

tiếng Việt và cũng như chọn và tiến dâng Của Lễ của cộng đoàn Việt Nam. Cộng 

Đoàn Frankfurt sẽ đóng góp các em giúp lễ và giúp làm một số món ăn dân tộc góp 

phần cho bữa ăn tối chung. Những ai có thể ở lại trễ được, chúng ta có thể giúp đỡ 

ban Tổ chức dọn dẹp các bàn ghế sau đó. Xin cám ơn anh chị em. 

 

Học hỏi học thuyết Xã Hội Công Giáo 

Phong trào Giáo Dân Hải Ngoại tổ chức buổi thuyết trình và thảo luận đề tài: 

„ Sứ mạng Ki-tô hữu dưới ánh sáng Lời Chúa 

Và  Học Thuyết Xã Hội Công Giáo “ 

dưới sự hướng dẫn của linh mục Thomas Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFMConv, viện 

trưởng viện đại học Pontifical Theological Faculty St Bonaventure –Rome 

 Thời gian: từ 14 giờ 30 thứ bảy 29.09.2018 

 Tại :           Naturfreundehaus Ginsheim 

                   Rheinstr.76 ; D- 65462  GINSHEIM 

Đại lễ kính thánh Hildegart von Bingen 

Giáo xứ Eibingen tổ chức ngày lễ kính thanh Hildegart thật long trọng như thường lệ 

vào ngày 17.09.2019. Tuy rằng cộng đoàn chúng ta không chính thức tham gia tổ 

chức lễ và rước kiệu, nhưng họ cũng mời giáo dân Việt Nam chúng ta tham dự. Cha 

Tuyên Úy sẽ tham dự đồng tế. Năm nay Đức Giám Mục phó của giáo phận Trier sẽ 

chủ tế. Thánh lễ bắt đầu lúc 10g00. Sau thánh lễ là ăn trưa. Đến 15g00 sẽ có rước 

kiệu xương thánh của thánh nữ trong vùng đất của giáo xứ. Anh chị em nago có thể 

tham gia xin kính mời. Địa chỉ: Marienthaler Strasse 3, 65385 Rüdesheim-Eibingen. 

 

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo tại giáo xứ St. Andreas – Freiburg. 

Giáo xứ Andreas tại Freiburg kính mời cộng đoàn Việt Nam chúng ta tham dự ngày 

Khánh Nhật Truyền Giáo tại St. Andreas ngày 23.09.2018 lúc 10g45 do Đức Giám 

Mục phó của giáo phận Freiburg chủ sự với sự tham gia của các cộng đoàn ngoại 

quốc trong vùng. Cha tuyên úy cũng sẽ đồng tế trong thánh lễ đó sau đó chạy về 

Pforzhem để kịp thánh lễ cho cộng đoàn Pforzheim lúc 15g30. Cộng đoàn Việt Nam 

chúng ta cũng được mời đọc 1 bài đọc và Lời nguyện giáo dân bằng tiếng Việt. Xin 

anh chị em tham dự đông đảo.  



Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

Kinh Lạy Chúa, xin Thương Xót 

“Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. Xin Chúa 

thương xót chúng con”, hay Kyrie eleison theo tiếng Hy-lạp. Mỗi lời tung hô thường 

được hát hay đọc hai lần sau nghi thức sám hối; nhưng cũng có thể hát nhiều lần 

hoặc cho xen vào một lời nguyện ngắn, tùy theo hoàn cảnh, đặc tính ngôn ngữ hay 

nghệ thuật âm nhạc (30). Kyrie eleison là lời đáp của cộng đoàn trong một kinh cầu 

xin (Ektenien) ở Giáo Hội Đông Phương, được Giáo Hoàng Gelasius (492-496) cho 

đưa vào phụng vụ Rô-ma để thế chỗ cho các lời nguyện giáo dân ở cuối phần Phụng 

Vụ Lời Chúa, như trong nghi thức Thứ Sáu tuần Thánh vẫn còn.  

Vì là lời đáp, nên Kyrie eleison có thể lập lại nhiều lần tùy theo số lượng của lời cầu 

xin. Đức Giáo Hoàng Gregor Cả (590-604) cho rút ngắn lại còn 9 lần (3x3), cũng 

như ấn định việc thay đổi lần lượt giữa lời “Xin Chúa ..., và Xin Chúa Ki-tô...” Đây 

cũng là nền tảng cho việc giải thích trong thời Trung cổ: hát như vậy là nhắc nhớ 

đến Ba Ngôi Thiên Chúa: 3 lần cho Chúa Cha, 3 lần Chúa Con và 3 lần Chúa Thánh 

Thần. Về sau, Kyrie eleison được di chuyển từ cuối phần Phụng Vụ Lời Chúa lên 

phía trước và được hát hoặc đọc như hiện nay.  

Xét về nguồn gốc, Kyrie eleison đến từ nghi thức tôn thờ thần Thái Dương, cũng 

như từ sự sùng kính các vương đế và tư tế như thần thánh. Trong đó, một người hát 

xướng một lời chúc tụng và toàn dân đáp lại bằng một lời tung hô hay cầu xin. Nghi 

thức này được tiếp nhận vào phụng vụ thời Konstantin (+337).   

Phụng vụ Ki-tô Giáo, dựa vào niềm tin như được xác tín trong các thư của Thánh 

Phaolô, dùng lời này để chúc tụng, cầu xin và tuyên xưng “Đức Giê-su Ki-tô là 

Chúa” (Ph 2,11). Kyrie trở thành lời ca khen Thiên Chúa, Đấng Nhân Ái, giàu lòng 

thương xót, tỏ hiện trong Đức Giê-su Ki-tô. Rất tiếc, với thời gian, Kyrie eleison đã 

mất dần tính tán dương chúc tụng nguyên thủy và trở nên một yếu tố của nghi thức 

thống hối, hay nói đúng hơn là nghi thức thống hối. 

 

Góc suy tư 

Và xin hãy nhớ, đừng bao giờ nói với bố mẹ 10 câu dưới đây, cho dù chỉ là "lỡ lời". 

Và cũng hãy dạy cho con cái mình biết tránh: 

 

1. Được rồi, được rồi, biết rồi, dài dòng quá! 

Thật đáng thương cho những người làm cha mẹ trong thiên hạ. Nhiều người không 

hề nhận ra rằng, sự "dài dòng" của bố mẹ thực ra cũng là một niềm hạnh phúc. 

Không ít người đã rất mong bố mẹ có thể nói với mình, nói nhiều bao nhiêu cũng 

được nhưng ước nguyện đó chẳng bao giờ thành hiện thực. 

 

2. Có việc gì không ạ? Vậy con gác máy đây. 

Bố mẹ gọi điện thoại cho con cái, trừ những khi có việc phải thông báo thì phần 

đông là muốn chuyện trò với con, nghe tiếng con, chúng ta liệu có hiểu được dụng ý 

này của bố mẹ? Thế nên, dù không có chuyện gì đi nữa, cũng đừng lúc nào cũng vội 

vã gác máy, khiến cha mẹ trạnh lòng. 

 

3. Có nói bố/mẹ cũng không hiểu, đừng hỏi nữa. 

Thực ra, bố mẹ chỉ muốn nói chuyện với con cái mà thôi, ngay cả việc hỏi những 

chuyện họ không biết, cũng chỉ là cái cớ để bố mẹ - con cái có thể nói chuyện nhiều 

hơn với nhau. 

 

4. Nói với bố/mẹ bao nhiêu lần rồi là không cần bố/mẹ làm, làm cũng có ra gì 

đâu. 

Với những việc bố mẹ không thể làm, chúng ta cũng vì quan tâm đến bố mẹ mà 

không muốn họ làm nhưng xin đừng nói nặng lời, bởi như thế, chúng ta sẽ khiến bố 

mẹ cảm thấy họ là người vô dụng. 

5. Quan điểm của bố mẹ bây giờ đã lỗi thời lâu rồi. 

Góp ý của bố mẹ có thể bây giờ không áp dụng được hoặc không đem lại hiệu quả 

nhưng chúng ta có thể thay đổi cách phản ứng của mình hay không? Bố mẹ sẽ rất 

buồn khi phải đón nhận cách phản ứng gay gắt này của chúng ta đấy. 

 

6. Đã bảo bố/mẹ đừng dọn phòng con nữa mà, bố/mẹ xem, giờ đồ cần tìm chẳng 

thấy đâu. 

Phòng riêng của mình, bản thân minh thu dọn, nếu không thu dọn, cũng đừng làm 

tổn thương đến lòng tốt, sự quan tâm của các cụ dành cho con cái. 

 

7. Con muốn ăn gì tự con biết, bố mẹ đừng can thiệp. 

Bố mẹ mong ngóng chúng ta về ăn cơm, gửi tình yêu, sự quan tâm vào từng món ăn, 

thế nên, hãy vui vẻ mà hưởng thụ, đừng "nhảy dựng" lên khi mình đang được đối xử 

quá tốt như vậy. 

8. Đã nói không ăn đồ thừa rồi, sao cứ mãi không nghe. 

Các cụ cả đời tiết kiệm, đó đã trở thành thói quen khó có thể sửa đổi được. Thế nên 

nếu bố mẹ dùng lại đồ cũ, hãy nhẹ nhàng nhắc nhở hoặc tìm cách xử lý đồ thừa cho 

thật hợp lý, tránh nặng lời khiến bố mẹ buồn. 

9. Con tự biết tính toán, bố/mẹ nói nhiều thế không chán à? 

 

10. Những thứ này đã nói không cần nữa rồi, chất đống ở đây để làm gì chứ! 

 

Bất luận là bố mẹ đã chăm sóc, 

giáo dục ta ra sao nhưng ít nhất, 

mẹ cũng đã mang thai ta 9 tháng 

10 ngày và sinh ta ra trên cõi đời 

này, cho ta nhìn thấy tất cả mọi 

thứ, thiện ác xấu đẹp mà nếu 

không được sinh ra, ta chẳng thể 

nào biết được. 


