
 

 

  Mục  Vụ  

  Tháng 10– 2021 

    

Anh chị em thân mến, 

Sau một thời gian dài sinh hoạt 

xã hội bị đình trệ, nhiều người 

trong anh chị em khao khát cơ 

hội để tiếp xúc với người khác 

nhiều lắm. Có những anh chị em 

còn nói với tôi „con sắp điên lên rồi“. Như thế anh chị em đã có trải nghiệm rất thực 

với bản tính của con người: con người có nhu cầu liên kết.  

 

Nhiều người trong anh chị em cho biết muốn có liên lạc với cha tuyên úy lắm. 

Nhưng nếu cha tuyên úy nhắc điện thoại gọi cho từng người một theo thứ tự ABC thì 

điều này không thể làm được. Chính tôi cũng muốn liên lạc với anh chị em để có sự 

liên đới. Vì thế tôi nghĩ rằng, mỗi khi có cơ hội có thánh lễ cộng đoàn, đó là cơ hội 

rất thuận tiện để tôi có thể gặp lại anh chị em. Việc anh chị em tham gia thánh lễ 

cộng đoàn trong điều kiện quy định vệ sinh của nhà chức trách, đó là anh chị em góp 

phần xây dựng cộng đoàn rất lớn. Và đó cũng là cơ hội để xây dựng nhân cách công 

giáo của mỗi cá nhân. Anh chị em đừng có sợ rằng không có đủ chỗ trong nhà thờ. 

Hơn một năm dâng thánh lễ thời dịch bệnh, tôi chưa gặp nhà thờ nào đầy ứ người 

trong các ghế được quy định đến độ người đi lễ phải đi về. Hãy tham gia các thánh 

lễ.  

 

Chúa Nhật thứ 3 trong tháng Mười (năm nay nhằm ngày ngày 17.10) là ngày Thế 

giới Truyền Giáo. Đức Thánh Cha trong sứ điệp truyền giáo năm nay đã gởi đến 

chúng ta chủ đề: “Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói 

ra” (Cv 4,20) Đức Thánh Cha cho biết: “Khi cảm nghiệm được sức mạnh của tình 

yêu Thiên Chúa, khi nhận ra sự hiện diện hiền phụ của Người trong đời sống cá nhân 

và cộng đoàn, chúng ta không thể không loan báo và chia sẻ những gì chúng ta đã 

thấy và đã nghe.”. Chúng ta cũng hãy sống như thế nào để những người khác thấy và 

nghe những tiếng nói của Chúa qua đời sống mỗi người chúng ta.  

 

Tôi cầu chúc Đức Mẹ Mân Côi luôn bảo vệ và chúc lành cho tất cả mọi người và mọi 

gia đình trong các cộng đoàn chúng ta.  

 

Cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG MƯỜI 

 
Các môn đệ truyền giáo. 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi Ki-tô hữu hăng hái tham gia vào việc truyền giáo 

và loan báo Tin Mừng bằng chứng tá đời sống thấm đượm tinh thần Tin Mừng.  

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI 

 

01  Thứ Sáu.  THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU 

Is 66,10-14c; Mt 18,1-5. 

02  Thứ Bảy. Các Thiên thần hộ thủ. 

Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10. 

03 + CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN  

Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38. 

04  Thứ Hai. Thánh Phanxico Assisi  

Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37 

07  Thứ Năm. Đức Mẹ Mân Côi 

Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13. 

10 + CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN  

Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30. 

11  Thứ Hai. Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII 

 Rm 1,1-7; Lc 11,29-32 

15  Thứ Sáu. Thánh Têrêsa thành Avila. 

Rm 4,1-8; Lc 12,1-7 

16  Thứ Bảy. Thánh Ma-ga-ri-ta Maria Alacoque. 

Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12 

17 + CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN  

Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo 

Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45 

18  Thứ Hai. THÁNH LU-CA 

2 Tm 4,10-17; Lc 10,1-9 

22  Thứ Sáu. Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II 

Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59. 

24  CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN  

Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52.. 

28  Thứ Năm. THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA. 

Ep 2,19-22; Lc 6,12-19. 

31  CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN 

Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34 

Chiều: Lễ Vọng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng 

 



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 14g30  ngày 03.10.2021  nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Haltingen ngày 09.10.2021 nhà thờ St. Maria,  

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

16g00  Giải Tội 

17g00  Thánh Lễ 

Karlsruhe 14g30 ngày 10.10.2021 Kirche St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut  

Frankfurt ngày 17.10.2021 nhà thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

13g00 Giải Tội  

14g30 Thánh Lễ 

Freiburg ngày 24.10.2021 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

10g00 Giải Tội 

11g00 Thánh Lễ 

Wiesbaden  ngày 31.10.2021 Nhà thờ Mariä Heimsuchung, 

Helmholzstr. 58, 65199 Wi-Kohlheck  

10g00  Giải tội 

11g00  Thánh Lễ 

Herxheim  11g00 ngày 01.11.2021 Schönstatt-Zentrum. 

Marienpfalz,  Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim 

Haiger  Ngày 07.11.2021 nhà thờ Maria Himmelfahrt  

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

13g30  Giải Tội 

14g30  Thánh Lễ 

Mannheim 15g00 ngày 14.11.2021 nhà thờ Guter Hirte,  

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau 

Sigmaringen 12g00  ngày 21.11.2021  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Haiger  Ngày 28.11.2021 nhà thờ Herz Jesu 

Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg 

13g30  Giải Tội 

14g30  Thánh Lễ 

Thông Báo I 

Một vài chú ý trong lịch trình thánh lễ  

Anh chị em lưu ý là thánh lễ của cộng đoàn Haiger Chúa Nhật 07.11.2021 sẽ được 

cử hành  tại nhà thờ Haiger (có thay đổi so với thư mục vụ tháng trước). Tình hình và 

chương trình mục vụ của khu vục Haiger – Dillenburg chưa rõ lắm, nên việc sắp xếp 

thánh lễ cho cộng đoàn hay có thay đổi. Mong anh chị em thông cảm.  

 

Thánh lễ của cộng đoàn Wiesbaden kỳ này là tại nhà thờ Mariä Heimsuchung chứ 

không tại nhà thờ St. Josef.  

 

Cha tuyên úy xếp lễ xong cho vòng cuối của năm 2021. Từ ngày 28.11.2021 bắt đầu 

chu kỳ của năm phụng vụ 2022. Có nghĩa là Chúa Nhật 28.11.2021 đã là Chúa Nhật 

thứ Nhất mùa Vọng. Chu kỳ phụng vụ 2022 của chúng ta sẽ được bắt đầu từ cộng 

đoàn Haiger.  

 

Thông Báo II 

 

Tháng Mân Côi 

“Mặc dù rõ ràng mang đặc tính Thánh Mẫu, kinh Mân Côi tự bản chất là một kinh 

nguyện có tâm điểm là Chúa Ki-tô. Nơi những yếu tố bình dị của mình, kinh Mân 

Côi chất chứa tất cả những gì sâu xa của toàn thể sứ điệp Phúc Âm, có thể nói: Kinh 

Mân Côi là một tổng hợp Phúc Âm (Đức Phao-lô VI, Tông Huấn Pope Paul VI, 

Marialis Cultus, số 153). Kinh này còn là tiếng vọng của lời Mẹ Ma-ri-a cầu nguyện, 

đó là ca vịnh ngợi khen bất hủ của Mẹ về công cuộc nhập thể cứu chuộc được bắt 

đầu trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ. Với kinh Mân Côi, dân Ki-tô giáo ngồi 

học ở ngôi trường của Đức Ma-ri-a và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp dung 

nhan Chúa Ki-tô cũng như cảm nhận được những vực thẳm sâu của tình Người yêu 

thương. Nhờ kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận được muôn vàn ân sủng, như thể từ 

chính bàn tay của Mẹ Chúa Cứu Chuộc ban cho” (Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-

lô II, Tông thư Kinh Mân Côi, số 1). 

 

 Trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, sẽ lần hạt 50, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh 

Thánh Giu-se 

 

Các điều kiện lãnh Ơn Toàn Xá trong tháng 11 được điều chỉnh 

 

Do đại dịch Covid-19, để đảm bảo các điều kiện an toàn sức khoẻ, Toà Ân giải Tối 

cao đã ban hành một sắc lệch cho phép việc lãnh nhận Ơn Toàn Xá cầu nguyện cho 

các tín hữu đã qua đời có thể được thực hiện trong suốt tháng 11. 

 



Sắc lệnh giải thích, Toà Ân giải Tối cao đã nhận được nhiều thỉnh nguyện của các 

mục tử xin cho việc thực hành đạo đức “cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời” 

được thực hiện phù hợp với bối cảnh đại dịch, Toà Ân giải Tối cao đã quyết định: 

 

 “Ơn Toàn Xá được ban cho những ai viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín 

hữu đã qua đời, thông thường chỉ trong những ngày từ 1-8/11, có thể chuyển sang 

các ngày khác đến hết tháng 11. Những ngày này, do mỗi tín hữu tự chọn, có thể tách 

biệt nhau” (không cần các ngày liên tiếp). 

Được việc lãnh nhận Ơn Toàn Xá vào ngày 2/11, ngày lễ “cầu nguyện cho các tín 

hữu qua đời”, khi viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện và đọc một Kinh Lạy Cha và một 

Kinh Tin Kính, có thể dời không chỉ vào ngày Chúa Nhật trước hoặc sau đó, hoặc 

vào ngày lễ Các Thánh, mà còn có thể vào một ngày nào khác của tháng 11, do mỗi 

tín hữu tự chọn. 

 

Thêm vào đó, riêng đối với những người già, người bệnh hoặc những ai vì lý do 

nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá, miễn là họ 

hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu khác, hoàn toàn xa lánh tội lỗi và với ý hướng 

thực hành ba điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức 

Giáo Hoàng. Họ có thể làm việc này trước một bức ảnh Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, 

đọc kinh cầu cho những người đã qua đời hoặc một bài đọc Kinh Thánh vv… để 

dâng cho Chúa những đau khổ và khó khăn của mình. 
 

Góc chia sẻ 

 

Tưởng Niệm Vị Tổng Thống:Một Lòng Vì Nước Vì Dân. 

 

Thập niên 60 của thế kỷ trước, Việt Nam đứng trước nguy cơ lãnh thổ bị chia cắt bởi 

Ngũ cường cùng hai phía:Việt Minh Cộng Sản và QGVN do Pháp bảo hộ tại bàn Hội 

nghị Ge-ne-ve về chấm dứt chiến tranh tại Đông dương  

Ngày7.5.1954 Pháp thất thủ tại mặt trận Điện Biên Phủ trước sự vây hãm tấn công 

nhiều ngày của VMCS được sự hỗ trợ của Liên Xô và Trung Cộng.Trước thất bại 

này của Pháp quân, phe Cộng gây áp lực nặng nề lên Hội nghị Ge-ne-ve …Nguy cơ 

kết thúc hội nghị với quyết định chia đôi lãnh thổ VN làm hai phần Nam-Bắc vào 

ngày 20.7.1954 sẽ được ký kết.Cựu Hoàng Bảo Đại là Quốc Trưởng QGVN đang cư 

ngụ tại Ba-Lê , một lần nữa mời gọi Chí sĩ Ngô Đình Diệm:Nhận lãnh trách nhiệm 

chức vụ Thủ Tướng toàn quyền, khi đó ông Diệm đang bôn ba nơi hải ngoại mưu tìm 

ủng hộ của Quốc tế cho nền Độc Lập của nước nhà.Trong  Tư dinh của Cựu Hoàng 

tại Ba-Lê, trước tượng Chúa chịu nạn treo trên cây thập giá…Ngước nhìn lên thánh 

giá giây phút ông Diệm đã nhận lời uỷ thác của nhà Vua.Là tín hữu công giáo thuần 

thành, ông Diệm hẳn đã hiểu rất rõ cái giá cứu chuộc của Đức Ky-Tô đã trao cho 

nhân loại cái chết vì yêu. 

Ngày 7.7.1954 ông Diệm lên làm Thủ Tướng, hành trang của ông là một số cộng sự 

viên ở hải ngoại và quốc nội nhưng quan trọng hơn cả là tấm lòng yêu nước : Một 

Lòng Vì Nước Vì Dân của ông và Bào đệ Ngô Đình Nhu cùng mọi người cộng sự 

thành lập Chính phủ.Tiếp nhận một đất nước ngân sách trống rỗng, quân đội vỏn vẹn 

vài Trung đoàn từ Bắc vào, mọi ngành, đặc biệt là tài chánh vẫn do Pháp nắm 

giữ…Trong bài Diến văn trước quốc dân đồng bào, ông đã khẩn thiết lên tiếng kêu 

gọi đoàn kết toàn dân, dọn đường cho nền Độc Lập của VN,các nhân sĩ yêu nước, 

một số tướng lãnh giáo phái đáp lời, đem quân về hợp tác với chính phủ.Gánh nặng 

do vết cắt hai miền Nam - Bắc khiến gần 1 triệu người di cư từ Bắc chạy vào 

Nam,tình hình an ninh trật tự hốn loạn do cảnh sứ quân cát cứ, lòng dân ly tán,cùng 

sự phá hoại của Thực dân,Cộng sản nằm vùng, tay sai Thực dân bất tuân là gánh 

nặng cho Tân Chính quyền.Nhưng với Niềm Tin vào đấng Ky-Tô và sự dẫn dắt của 

Thánh quan thày cùng với lòng yêu nước nồng nàn,sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và các 

nước bè bạn, đặc biệt được sự ủng hộ của toàn quân và toàn dân chính phủ mới đã 

vượt qua để lèo lái con thuyền quốc gia VN vượt qua mọi khó khăn.Vì quyền lợi tối 

thượng của đất nước, ngày 23.10.1955 Trưng Cầu Dân Ý, Ông Ngô Đình Diệm lên 

làm Tổng Thống và ngày 26.10.1955 chính thức là ngày Quốc Khánh của nền Đệ 

nhất VNCH. 9 năm lãnh đạo của TT Ngô Đình Diệm, VN đã có những năm vàng 

son, dân tình ấm no hạnh phúc mà thế giới mến phục. 

Một Lòng Vì Nước Vì Dân ông đã hy sinh, hành trang ông mang theo trong cuộc 

biến loạn 01.11.1063 là: Cái chết vì yêu của Đức Ky-Tô giống như cái chết của 

Thánh quan thày đã nói lên lời Công chính trứơc Quân vương He-Ro-De Antipe 

ngày xưa. 

Trong ngày Tưởng Niệm năm nay, chúng ta cùng nhau hướng về Quê Cha Đất Tổ 

với lời khẩn nguyện: Xin Thiên Chúa quyền năng và nhân hậu chúc lành cho quê 

hương, dân tộc VN. 

Trân trọng. Tm.BTC Vũ Duy Minh. 

 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

 
Người đọc sách 

Từ thế kỷ 10, đọc Kinh Thánh trong nhà thờ là nhiệm vụ của “Thầy Hai”; nghĩa là 

người đã lãnh “chức thứ hai” trong phẩm trật gồm bốn chức. Đó là: chức giữ cửa, 

chức đọc sách, chức trừ quỷ và chức giúp lễ. Sau khi canh tân phụng vụ thì chỉ còn 

lại hai chức: đọc sách và giúp lễ. Chức vụ đọc sách xuất phát từ một nhiệm vụ thi 

thoảng của các thành viên biết đọc trong cộng đồng Do-thái hay Ki-tô Giáo thời sơ 

khai (Lc 4,16-20).  

 

Cho đến thế kỷ thứ 3, đọc sách là một nhiệm vụ của giáo dân, trước khi trở thành 

một công việc của giáo sĩ với một nghi thức nhận chức riêng. Đến thế kỷ thứ 5, 

người đọc sách có chỗ dành riêng trong nhà thờ. Thật vậy, việc này đã là một thành 

phần trong phụng vụ Ki-tô Giáo trong những thế kỷ đầu, như Giustinus Tử Đạo 



(+165) tường trình. Hippolyt (+235) cũng đã nhắc đến việc ủy quyền và hướng dẫn 

người đọc sách.  

 

Ở Tây Phương, các thiếu niên được tuyển chọn cho công việc phụng vụ này từ thế kỷ 

thứ 4. Đặc biệt tại Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Châu Phi, những trường lớp đào tạo 

riêng được thành lập. Công Đồng Vaison (529) và Toledo (531) cũng khuyên lập các 

“Trường đào tạo người đọc sách” (schola lectorum) ngay tại các nhà xứ. Tiểu chủng 

viện của thế kỷ thứ 16 là một nối tiếp truyền thống đó. Sau đó, việc đọc sách trong 

các nghi thức phụng vụ được các phó tế và trợ tế đảm nhiệm. Ngày nay, mỗi giáo 

dân có thể thi hành nhiệm vụ đọc các bài từ Kinh Thánh trong phụng vụ. Chỉ có bài 

Tin Mừng (Phúc âm) là dành cho linh mục hay phó tế. 

 

Góc suy tư. 

BẠN Ở ĐỘ TUỔI TỪ 60… 

 

Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 

tuổi không nhiều. Số người sống đến 100 tuổi chỉ chiếm tỉ lệ là 1 trên 100.000 người. 

Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 

năm.  

 

Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật 

bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức. 

 

Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho 

thiên hạ những gì bạn có thể cho, nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu. Bạn chẳng 

hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám. 

 

Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, 

bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai gì nữa đâu. 

 

Đừng lo lắng nhiều quá về con cái vì con cái có số phận của chúng và chúng sẽ tự 

tìm cách sống. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng. 

Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Chúng tất nhiên biết lo cho cha mẹ, dù có lòng 

nhưng vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm và nhiều ràng buộc khác nên không thể 

giúp bạn được đầy đủ. 

 

Với những người thuộc lứa tuổi 60 như bạn, đừng đánh đổi sức khoẻ với tiền tài. Bởi 

vì tiền bạc có thể không mua được sức khoẻ. Khi nào thì bạn thôi kiếm tiền? Và có 

bao nhiêu tiền là đủ? 

 

Dù bạn có cả ngàn mẫu đất, bạn cũng chỉ ăn khoảng vài bát cơm mỗi ngày; dù bạn 

có cả chục biệt thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng vài mét vuông để ngủ vào ban 

đêm. 

 

Vậy chừng nào bạn có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi. 

Nên bạn hãy sống cho vui vẻ. Hãy tự tạo cho mình những niềm vui. Mỗi gia đình 

đều có thể có những chuyện buồn phiền riêng. 

 

Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt 

hơn con mình. Đừng so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ…  

 

Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể làm thay đổi, vì chẳng có ích gì, 

mà lại còn tổn hại cho sức khỏe bạn… 

 

Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc cho chính mình. Miễn là bạn 

phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách 

thích thú thì bạn đúng là đã sống hạnh phúc từng ngày. 

 

Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là 

một ngày bạn ” có được”. 

 

Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành. Khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn 

vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ ít đến. 

 

Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục nhẹ nhàng thích đáng, thường xuyên tiếp 

xúc với ánh sáng mặt trời, hít thở được không khí trong lành, thay đổi thực phẩm đa 

dạng, uống một vài thứ thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bạn sẽ sống thêm 20 hay 30 

năm với tràn trề sức khỏe. 

 

Và nhất là cần biết trân qúy những điều tốt đẹp quanh mình và còn bạn bè nữa… Họ 

đều làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và thấy còn có nhiều người cần đến mình… 

Không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, buồn tẻ. 

Những người cô đơn, hãy tìm đến 

nhau, vui vẻ giúp đỡ nhau, cho 

nhau yêu thương để có được 

hormon hạnh phúc (oxytocine) 

thì sẽ được tươi trẻ yêu đời lại. 

Xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp 

nhất. 

 

Tác giả :Gs Nguyễn Lân Dũng 


