
 

  Mục  Vụ  

  Tháng 06– 2021 

    

Anh chị em thân mến, 

Khi viết những dòng chữ này, lòng của tôi đang tràn 

ngập sự cảm động về những mối thịnh tình mà anh 

chị em giáo dân dành cho tôi trong thời gian bệnh 

hoạn vừa qua. Các ban đại diện đã họp nhau tìm 

cách để anh chị em trong cộng đoàn của mình có cơ hội biết được thông tin nhiều 

hơn về tình hình của cha tuyên úy cho dù có bị dịch bệnh ngăn cách. Bên cạnh đó rất 

nhiều anh chị em đã viết thư hoặc tin nhắn chúc cho cha tuyên úy chóng bình phục 

và chú thích vào đó là „cha không cần hồi âm, chỉ cần cha khỏe lại“. Thật sự lúc này 

còn tồn đọng rất nhiều thư và tin nhắn hỏi thăm sức khỏe mà tôi rất áy náy lương tâm 

vì đến giờ chưa thể hồi âm được, mặc dù rất trân trọng. Mong anh chị em thông cảm.  

 

Mối thịnh tình của anh chị em dành cho tôi nhắc nhớ đến hai ngày lễ quan trọng mà 

chúng ta có trong tháng Sáu này: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và lễ Trái Tim Vô 

Nhiễm Đức Mẹ Maria. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết là, Thiên 

Chúa không những đã yêu chúng ta từ ngàn xưa mà Ngài còn tỏ bày tình yêu đó cho 

ta biết, bằng cách để trái tim Ngài bị lưỡi đòng đâm qua. Việc tỏ lộ cho người mình 

thương mến biết rằng mình yêu mến họ là một điều khó. Nhiều cha mẹ yêu con cái 

đến độ làm tất cả mọi sự cho con cái, nhưng lại không biết nói cho con cái biết là 

mình yêu chúng nó, kết quả là nhiều con cái đã không biết tình thương của cha mẹ đã 

hết lòng vì mình. Chúa yêu con người và Chúa đã nói cho con người chúng ta biết 

tinh yêu của Ngài dành cho con người. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa.  

 

Theo như tôi biết là hiện thời có nhiều anh chị em đang tìm cách bày tỏ cho tôi biết 

lòng quý mến của họ dành cho tôi nhân ngày kỷ niệm 25 năm Thụ Phong Linh Mục 

của tôi. Tôi rất trân trọng tâm tình đó. Tôi xin cám ơn trước tấm lòng của anh chị em 

và xin nhắc lại đường lối của tôi: „Xin anh chị em đừng gởi cho tôi bất cứ các món 

quà vật chất nào. Anh chị em cầu nguyện cho tôi là quý lắm rồi. Cùng lắm là gởi 1 

cánh thiệp cho biết là đã cầu nguyện cho tôi đã là quý rồi“. Mong anh chị em thông 

cảm cho tôi nhé.  

 

Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu chúc lành cho mọi cộng đoàn của chúng ta, cho mọi gia 

đình của chúng ta, cho chính từng người anh chị em và đặc biệt cho ca đoàn 

Frankfurt đã nhận Thánh Tâm Chúa làm quan thầy.  

 

Cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG SÁU 

 
Vẻ đẹp của hôn nhân. 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, 

để với sự nâng đỡ của cộng đoàn Ki-tô hữu, tình yêu cũng lòng quảng đại và sự trung 

tín của họ ngày càng triển nở. 

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU 

 

03  Thứ Năm. Lễ Mình Máu Thánh Chúa.  

Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 

05  Thứ Bảy. Thánh Bonifatius  

Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44 

06 + CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN  

Gen 3,9-15 ; 2 Kor 4,13 – 5,1;  Mc 3,20-35 

11  Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.  

Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37 

12  Thứ Bảy. Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Ma-ri-a 

Is 61,9-11; Lc 2,41-51  

13 + CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN.   

Ed 17,22-24; 2 Cr 5,6-10; Mc 4,26-34. 

20 + CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN  

 G 38,1.8-11; 2 Cr 5,14-17; Mc 4,35-41. 

23  THỨ TƯ. Ban chiều 

Lễ Vọng SINH NHẬT THÁNH GIO-AN BAO-TI-XI-TA 

Gr 1,4-10; 1 Pr 1,8-12; Lc 1,5-17 

24 + LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA. 

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80. 

28  Thứ Hai.  Ban sáng 

Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo 

St 18,16-33; Mt 8,18-22. 

 

Ban chiều 

Lễ Vọng THÁNH PHÊ-RÔ và THÁNH PHAO-LÔ. 

Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19 

29  Thứ Ba. THÁNH PHÊ-RÔ và THÁNH PHAO-LÔ. 

Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 

30  Thứ Tư. Các Thánh Tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Rô-ma 

St 21,5.8-20; Mt 8,28-34. 

 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 

 

 

Xin  lưu ý : 

Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội. 

Vì tình hình bệnh dịch mỗi nơi mỗi khác, 

nên cha tuyên úy cần sự cộng tác của các 

ban đại diện mỗi cộng đoàn. Xin các BĐD 

chịu khó theo dõi tình hình địa phương và 

thông tin cho cha.  

 
Breuberg 10g00 ngày 03.06.2021 nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa chung với giáo xứ Đức 
Thánh Lễ ngoài trời 

Wiesbaden  ngày 06.06.2021 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

11g00  Thánh Lễ 
Frankfurt ngày 13.06.2021 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

13g00 Giải Tội  

14g30 Thánh Lễ. 

 

Karlsruhe 14g30 ngày 20.06.2021 Kirche St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut 

 

Flörsheim 14g30 ngày 27.06.2020 Nhà thờ St. Gallus 

Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim 

 Thánh lễ mừng 25 năm linh mục của cha tuyên úy. 

Mọi người trong vùng cha Nam đều có thể đăng ký. 

 

Pforzheim 14g30 ngày 04.07.2021 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim 

Sigmaringen 12g00  ngày 01.08.2021  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

 

Frankfurt ngày 08.08.2021 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

13g00 Giải Tội  

14g30 Thánh Lễ. 

  

Thông Báo I 

 

Thư đại diện các Trưởng Ban Đại Diện các Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam         

vùng Trung và Tây Nam Đức. 

Kính thưa quí ông bà anh chị em thuộc các cộng đoàn vùng Trung và Tây Nam Đức. 

 

Trong buổi họp qua mạng ngày 22.05.2021 vừa qua, anh chị em đại diện các Cộng 

đoàn vùng Trung và Tây Nam Đức đã đề cử anh trưởng cộng đoàn Frankfurt Nguyễn 

Văn Đoán và anh trưởng cộng đoàn Wiesbaden Bùi Quang Dũng làm liên lạc viên 

đặc trách việc nhận và báo tin cho tất cả các trưởng cộng đoàn vùng khi Cha Tuyên 

úy có hữu sự. Các anh chị em trưởng cộng đoàn sau đó sẽ có nhiệm vụ chuyển tải 

thông tin đến các thành viên trong cộng đoàn của mình. 

 

Cũng trong buổi họp nói trên các anh chị em đã quyết định để mỗi cộng đoàn trong 

vùng được cử hai người chính thức đại diện cộng đoàn đến tham dự ngày Lễ Mừng 

25 Năm Ngân Khánh Cha Tuyên úy vào lúc 14g30 ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại 

Sankt Gallus, Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim, vì lý do số người tham dự thánh lễ 

trong nhà thờ hiện nay vẫn còn bị giới hạn. Tuy vậy những giáo dân khác vẫn có thể 

ghi danh tham dự. Nếu trong nhà thờ không còn chỗ thì những người ghi danh sau sẽ 

được cho vào danh sách dự bị. Trường hợp cho đến ngày đó giáo xứ họ cho phép 

tăng thêm số người tham dự thì những người trong danh sách dự bị sẽ theo thứ tự 

được chuyển qua danh sách chính thức tham dự.  

 

Vậy những ai muốn ghi danh tham dự ngày lễ nói trên xin gửi đầy đủ họ và tên 

(đúng theo giấy tờ), địa chỉ và số điện thoại qua địa chỉ Email: doan-lan@online.de 

hoặc qua số điện thoại 0152 2870 7545, WhatsApp hay Viber. 

 

Kính chúc quí ông bà và anh chị em luôn được bình an mạnh khỏe trong sự quan 

phòng của Chúa. 

Nguyễn Văn Đoán 

TM BĐD Cộng đoàn Frankfurt và vùng phụ cận 

 

Truyền hình thánh lễ ngày 27.06.2021  

Trong Zoom và trên Youtube 

Nhìn thấy trước là đại đa số anh chị em muốn đến tham dự Thánh Lễ ngày Chúa 

Nhật 27.06.2021 tại nhà thờ St. Gallus, Flörsheim nhân dịp lễ kỷ niệm Thụ Phong 

linh mục của cha tuyên úy, ban tổ chức phải đối đầu với sự kiện luật giới hạn chỗ 

ngồi vì dịch bệnh. Vì thế anh chị em trong ban tổ chức sẽ truyền hình trược tiếp 

thánh lễ hôm đó trong 1 chương trình Zoom và trong Youtube.  Như vậy anh chị em 

nào không đi dự thánh lễ trực tiếp được thì có thể tham dự thánh lễ trực tuyến. Mong 

anh chị em thông cảm với hoàn cảnh và cũng cám ơn những anh chị em trong ban tổ 

chức đã nổ lực rất nhiều. 



Những dữ liệu dùng trong Handy và computer để theo dõi thánh lễ trực tuyến ngày 

Chúa Nhật hôm đó:  

 

Zoom-Meeting beitreten 

https://us02web.zoom.us/j/87890077771?pwd=c2lBcGcwcUVINGRaVENydDh2V0

hkdz09 

Meeting-ID: 878 9007 7771 

Kenncode: 062021 

 

Xin chân thành cám ơn những cố gắng của anh chị em trong ban kỹ thuật.  

 

Thông Báo II  

 

KỶ NIỆM NGÀY THỤ PHONG LINH MỤC 
Trong cuộc sống từng người chúng ta đều có những bước ngoặt làm thay đổi cuộc 

đời mà không ai có thể không hồi tưởng. Chẳng hạn như kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm 

ngày đến bến bờ tự do sau khi trải qua 1 cuộc hành trình gian nan mà nhiều người 

đồng hành đã bỏ mạng… 

 

Ngày kỷ niệm thụ phong linh mục không phải là ngày ca tụng người linh mục mà là 

ngày cảm tạ Thiên Chúa đã thương đến Giáo Hội và ban cho Giáo Hội những người 

sống ơn gọi Linh Mục. Ngày hôm đó là ngày tín hữu chúng ta có cơ hội thời gian để 

nhìn ngắm thiên chức linh mục trong Giáo Hội của Chúa. Linh mục được rút ra từ 

đám đông tín hữu và linh mục vẫn là những tôi tớ hèn hạ, nhưng sứ mệnh linh mục 

phục vụ Dân Chúa thật cao cả và cần thiết: đó là sứ mệnh của Chúa Kitô, Đấng 

Trung Gian duy nhất và là Đấng thánh hóa. Không bao giờ Giáo Hội chấp nhận thiếu 

linh mục và nhất là thiếu linh mục thánh. Linh mục phải được hiến dâng trọn vẹn để 

làm cho Thân Thể Chúa Kitô phát triển, dù với thừa tác vụ rõ rệt hay trong một sự 

hiện diện truyền giáo nào được trao phó linh mục. 

 

Trong thánh lễ ngày 27.06.2021 tại nhà thờ St. Gallus, thành phố Flörsheim lúc 

14g30 các cộng đoàn vùng Trung và Tây Nam Đức sẽ mừng kỷ niệm chức linh mục 

của 3 linh mục: 

1-Cha Anton Đỗ Ngọc Hà , chủ tịch hội đồng tuyên úy và chủ tịch hội liên tu sĩ Việt 

Nam tại Đức. Kỷ niệm 20 năm linh mục. 

2-Cha Dominik Trần Mạnh Nam SDB, tuyên úy vùng Trung và Tây Nam Đức, kỷ 

niêm 25 năm linh mục.  

3-Cha Stefan Lê Phan SJ, linh mục người Đức đã dấn thân truyền giáo trên chính quê 

hương của ngài cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Kỷ niệm 30 năm linh mục.  

 

Ngày hôm đó cha tuyên úy sẽ chủ lễ và nói lời cám ơn, cha Anton sẽ chào mừng 

cộng đoàn chúng ta hiện diện cũng như vắng mặt và cha Stefan sẽ chia sẻ Lời Chúa. 

Theo sự chấp thuận mới nhất ngày hôm nay của giáo xứ St. Gallus thì chúng ta được 

cử hành thánh lễ trong sân nhà thờ rộng lớn. Tạ ơn Chúa đã giúp cho ban tổ chức 

giải quyết phần nào bài toán hóc búa về chỗ ngồi. Theo như luật lệ hiện hành thì các 

biến cố ngoài trời có thể tối đa là 250 người tham dự. Như vậy những ai muốn đến 

tham dự thánh lễ hôm đó thì cũng còn cơ hội để ghi danh. Mặc dầu thánh lễ ngoài 

trời nhưng cũng vẫn phải có danh sách trước qua điện thoại hay Email nơi ông đứng 

đầu ban tổ chức là ông Nguyễn Văn Đoán, để sau đó ban tổ chức còn nộp lại danh 

sách đó cho Bộ Y tế (Gesundheitsamt). Anh chị em đừng nói là hôm đó đến sẽ ghi 

danh vì chúng ta sẽ làm không kịp vì thiếu người để làm việc đó.  

 

Các bài toán còn lại là:  

1-Chúng ta không làm chủ thời tiết. Chúng ta hy vọng là thời tiết cuối tháng Sáu sẽ 

đẹp. Tuy nhiên khi đi dự thánh lễ xin anh chị em nhớ mang theo dù để phòng ngừa 

trời mưa.  

 

2-Việc kê ghế ngồi theo đúng tiêu chuẩn là mỗi ghế phải cách ghế khác là 1,5 mét sẽ 

đòi hỏi nhiều công phu và „bắp thịt“. Sau đó , sau thánh lễ cũng phải thu dọn (nhân 

viên thu dọn vẫn phải giữ „Abstand“). Vì thế tôi xin những ai thấy rằng mình có thể 

đóng góp “bắp thịt“ cho công việc này xin đăng ký công tác này nơi ông Nguyễn 

Văn Đoán. 

 

3.Nếu nhà xứ hay nhà nước bất chợt kiểm soát thi chúng ta cần phải cho họ thấy 

chúng ta có 1 ban trật tự hùng hậu và đồng phục (áo phản chiếu). Xin các anh chị em 

trong ban trật tự nghiên cứu kỹ vấn đề này. 

 

Tôi cố gắng chờ đến tin tức tốt đẹp nhận được rồi mới xuất bản tờ thông tin này. Khi 

tờ thông tin này được mang tới Bưu Điện thì sẽ không còn có thể ghi thêm được điều 

gì nữa. Nếu có các tin cập nhật thường xuyên, tôi sẽ gởi cho ông chủ tịch Nguyễn 

Văn Đoán, sau đó ông Nguyễn Văn Đoán sẽ chuyển tiếp cho các người đứng đầu các 

cộng đoàn và các cộng đoàn trưởng sẽ chuyển tiếp cho anh chị em.  

 

Thật là quý hóa khi tôi biết nhiều anh chị em muốn đóng góp cho ngày lễ kỷ niêm 

thụ phong linh mục trở nên ngày đáng nhớ, hy vọng con cháu chúng ta có thể có ý 

tưởng cũng bước vào đời sống linh mục. Hiện nay các em bị tuyên truyền nghĩ xấu 

về Linh mục do báo chí. Thái độ quý mến ơn gọi linh mục của cha mẹ là bài cắt 

nghĩa cho con cái có sức mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên vì hoàn cảnh dịch bệnh nên anh 

chị em cũng thông cảm khi những tư tưởng đó không thực hiện hết được 

 

Nếu hội đoàn nào hay tổ chức nào muốn nói đôi lời sau thánh lễ, xin báo trước cho 

ông trưởng ban tổ chức để ông xếp thứ tự phát biểu. Xin mọi đoàn thể nhớ quy luật 

là chỉ nói trong vòng 2 phút mà thôi.  

Tôi cầu xin Chúa chúc lành cho các cô gắng của tất cả mọi người anh chị em và chúc 

lành cho mọi cộng đoàn của chúng ta. 



Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

 
Phẩm phục 

Trong mọi nền văn hóa và qua các thời đại, phẩm phục là một phương tiện để biểu lộ 

tư cách và đặc tính của con người. Để biểu tượng cho sự vui mừng và long trọng, 

màu trắng được dùng cho các lễ trọng; thí dụ như trong mùa Phục Sinh, Giáng Sinh, 

trong một số các lễ kính, lễ nhớ về Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Trắng diễn tả cho sự 

tinh tuyền, hoàn hảo và vinh quang vô tận: Các Thiên Thần ngồi bên mộ Chúa Giê-

su sau khi Người sống lại “mặc áo trắng” (Ga 20,12). Trắng còn là biểu tượng cho 

đời sống mới bên Chúa, cho sự chiến thắng, niềm vui như sách Khải Huyền mô tả: 

Những người đã vượt qua thử thách đau khổ và được cứu là kẻ “đã giặt sạch và tẩy 

trắng áo mình trong máu Con Chiên” (7,14).   

Đỏ, màu của máu và là biểu tượng cho tình yêu không bến bờ của Thiên Chúa, được 

dùng trong lễ các thánh tử đạo, thánh Tông Đồ, thánh sử và trong các nghi lễ liên 

quan đến sự thương khó. Là màu của lửa, nên đỏ cũng là biểu tượng cho Chúa Thánh 

Thần và được mặc trong lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Màu tím muốn mời gọi 

tín hữu suy tư cuộc đời, mời ăn năn sám hối. Tím được dùng trong mùa Vọng, mùa 

Chay và trong các nghi lễ cầu cho người đã qua đời. Trong Mùa Thường Niên, linh 

mục mặc áo màu xanh lá cây, biểu tượng cho hy vọng và sự sống. Ngoài những màu 

kể trên, áo lễ màu hồng được mặc hai lần trong năm phụng vụ: vào Chúa Nhật thứ ba 

Mùa Vọng (Gaudete) và Chúa Nhật thứ tư Mùa Chay (Laetare). Màu hồng vui tươi 

của áo lễ trong hai Chúa Nhật này vén mở tấm màn của thời gian chay tịnh và đợi 

chờ, để người tín hữu có thể thoáng nhìn về mục đích của việc chuẩn bị: cho niềm 

vui của Chúa Giáng Sinh và Chúa Phục Sinh. 

Áo dài trắng (Albe) thường rộng mọi bề, được cột lại bằng dây lưng. Dưới thời Rô-

ma, áo này được mặc dưới áo Tunika. Dây các phép (Stola) tự nguồn gốc không là 

một phần của phẩm phục, mà là một biểu hiệu nhà vua ban cho những người có chức 

vụ lớn trong triều. Sau khi hiệp nhất thế quyền với giáo quyền thời Rô-ma, hàng giáo 

phẩm thượng cấp cũng nhận biểu hiệu này. Dây Stola dần dần trở thành dấu hiệu cho 

giám mục và linh mục. Trong khi linh mục mang dây Stola quanh cổ và rủ xuống 

trước ngực, thầy phó tế mang trên vai trái xéo qua thân mình. Dây các phép thường 

được trình bày và có cùng màu với áo lễ, được mang trên áo Albe. Linh mục và phó 

tế “phải mặc y phục thánh” khi cử hành Thánh Thể (302). Các người giúp lễ cũng 

mang phẩm phục của mình, thường là áo chùng trắng với dây đeo có màu của phụng 

vụ trong ngày.        

Góc suy tư. 

12 câu nói gợi hứng cho cuộc sống hằng ngày từ Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta 

1.Hạnh phúc: "Đừng bao giờ để ai đến với các con mà không được tốt hơn và hạnh 

phúc hơn khi rời đi." 

 

2.Sự tử tế: "Hãy luôn có sự tử tế trên khuôn mặt, trong đôi mắt, trong nụ cười, và 

trong cả những lời thăm hỏi ấm áp của các con. Hãy luôn nở một nụ cười vui vẻ, và 

đừng chỉ cho đi sự quan tâm thôi, mà còn cả trái tim của các con nữa."  

 

3.Sự thánh thiện: "Nói rằng tôi muốn trở thành một vị thánh đồng nghĩa với việc giũ 

bỏ tất cả những gì không phải là Chúa." 

 

4.Sự trung thành: "Chúng ta không được kêu mời để thành công, nhưng để trung 

thành." 

 

5.Sự khiêm tốn: "Nếu các con khiêm tốn thì chẳng có điều gì có thể đụng chạm đến 

các con, kể cả những lời tán dương hay nhục mạ, vì các con biết mình là ai." 

 

6.Niềm vui: "Niềm vui là lời cầu nguyện; niềm vui là sức mạnh; niềm vui là bác ái; 

niềm vui là tấm lưới tình yêu giúp các con thu phục các linh hồn. Một tâm hồn đầy 

niềm vui là kết quả tất yếu của một con tim rực cháy trong tình yêu." 

 
7.Đức tin: "Tôi sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của tôi, nhưng đức tin thì không bao giờ." 

 

8.Sự hoán cải: "Chúng ta đừng bao giờ cố gắng hoán cải những người chúng ta đón 

tiếp,... nhưng chúng ta hãy làm chứng về sự hiện diện tình yêu của Thiên Chúa trong 

những hành động của mình." 

 

9.Sự chết: "Suy cho cùng, sự chết chỉ là cách thế đơn giản và nhanh chóng nhất để 

trở về với Thiên Chúa. Cái chết có thể là một điều gì đó đẹp đẽ. Nó giống như trở về 

nhà." 

 

10.Những lời kinh nguyện: "Các con hãy tìm về với những giờ kinh gia đình và duy 

trì nó. Đó là món quà tuyệt vời nhất Thiên Chúa ban để gìn giữ gia đình luôn bền 

vững." 

 

11.Hy sinh: "Sự hy sinh thật sự đòi hỏi các con phải trả giá, phải đau đớn và phải 

trao ban hết bản thân mình." 

 

12.Phục vụ: "Hoa quả của thinh 

lặng là cầu nguyện, hoa quả của 

cầu nguyện là đức tin, hoa quả 

của đức tin là tình yêu, hoa quả 

của tình yêu là phục vụ, và hoa 

quả của phục vụ là bình an." 

 

 


