
 

 Mục  Vụ  

Tháng 12 – 2016 

    

   Anh chị em thân mến, 

 

Năm thánh Lòng thương xót Chúa đã kết thúc.Các 

cửa thánh tại các nhà thờ chính tòa trên thế giới đã 

được đóng lại. Thế nhưng chúng ta biết rằng lòng thương xót Chúa không bao giờ 

đóng. Năm thánh vừa qua như là một lực đẩy để mỗi người trong chúng ta có được 

một sức mạnh mới để tiến bước trên con đường về trời. Tôi hy vọng rằng các sinh 

hoạt của các cộng đoàn chúng ta vì thế sẽ có một luồng gió mới với nhiều phấn khởi 

và yêu thương nhau nhiều hơn. 

 

Ngày 23.11.2017 vừa qua tôi có dự cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Tân Giám Mục 

địa phận Limburg là Đức Cha Georg Bätzing với những người lãnh đạo các cộng 

đoàn ngoại quốc. Ngay từ lúc đầu ngài đã niềm nở với tôi và nói rằng ngài đã nghe 

biết sự năng động của các cộng đoàn Việt Nam và ngài rất hài lòng. Ngài đã quen 

biết người công giáo Việt Nam khi ngài còn làm việc tại Giáo Phận Trier. Tại 

Limburg chính mắt ngài cũng nhìn thấy giáo dân Việt Nam tham dự đông đảo ngày 

Đức Cha Löhr mừng 40 năm chịu chức linh mục. Đó là dấu hiệu cho thấy người 

công giáo Việt Nam yêu mến Giáo Hội cách chung và yêu mến chủ chăn cách riêng. 

Đức Cha cũng hy vọng là các cộng đoàn ngoại quốc tiếp tục tham gia tích cực vào 

đời sống Giáo Hội Địa phương. 

 

Tuy nhiên theo như tôi nhận thấy, bên cạnh sự khen ngợi và lạc quan của các đấng 

thẩm quyền dành cho chúng ta, vẫn có một sự băn khoăn lo lắng của các ngài về sinh 

hoạt giới trẻ của các cộng đoàn chúng ta. Điều đó tôi thấy rằng hoàn toàn đúng. 

Chúng ta cần chung tay góp sức suy nghĩ về sinh hoạt giới trẻ, đồng thời đoàn kết 

bắt tay để giúp giới trẻ. Nếu chúng ta không bắt đầu, sẽ không có ai bắt đầu cho 

chúng ta đâu. Nếu chúng ta bắt đầu, Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta. Việc mục vụ giới 

trẻ không phải là một công tác cho vài người nào đó, nhưng là sự chung tay góp sức 

của hết mọi người, nhất là của những phụ huynh. Tôi xin mọi người hãy cùng nhau 

suy nghĩ và thảo luận về vấn đề này.  

 

Và tôi cũng xin một điều nữa. Đó là trong dịp Giáng Sinh và đầu năm xin đừng ai 

tặng tôi bất cứ món quà vật chất nào cả. Đừng có mang rượu mang nến hoặc bất cứ 

cái gì đến tặng tôi. Cùng nhau dâng lễ, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau chia sẽ 

trách nhiệm đã là những món quà quý giá cho nhau rồi.  

Tôi cầu chúc cho gia đình anh chị em được phúc cảm nghiệm được niềm hạnh phúc 

lớn nhất của mình: được làm con Chúa. Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm 

người để chúng ta có được phẩm giá cao quý này.  

Xin Chúa Hài Đồng  chúc lành cho gia đình anh chị em. 

Lm Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG 12 

Ý chung: Cầu cho nạn trẻ em bị bắt đi quân dịch, được loại bỏ trên toàn thế giới. 

Ý Truyền Giáo: Cầu cho các dân tại Châu Âu, biết tái khám phá ra vẻ đẹp, sự tốt 

lành và chân thật của Tin Mừng, ngõ hầu mang lại niềm vui và niềm hy vọng cho 

đời sống. 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI HAI 

 

03  Thứ Bảy Thánh Phanxicô Xaviê, Lm 
Is 30:19-21,23-26; Mt 10:1,6-8 

04 + Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng 

Gr 5:1-9; Pl 1:4-6,8-11; Lc 3:1-6 

08  Thứ Năm. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 
Is 41:13-20; Mt 11:11-15 

11 + Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng 
Xp 3:14-18; Is 12:2-3,4,5-6; Pl 4:4-7; Lc 3:10-18 

13  Thứ Ba. Thánh Lucia, Đttđ 
Xp 3:1-2,9-13; Mt 21:28-32 

18 + Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng 
St 5:1-4; Dt 10:5-10; Lc 1:39-45 

24  Thứ bảy. Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh 

Is 9:1-6;; Lc 2:1-14 

25 + Chúa Nhật. Đại Lễ Chúa Giáng Sinh 
Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14 

26  Thứ Hai. Thánh Stêphanô, Tđ 

Cv 6:8-10; Mt 10:17-22 

27  Thứ Ba. Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử 
1 Ga 1:1-4; Ga 20:2-8 

28  Thứ Tư Các Thánh Anh Hài 
1 Ga 1:52; Mt 2:13-18 

30  Thứ Sáu Lễ Thánh Gia   

Sir 3, 2-6.12-14 -7.14-17a; Kol 3, 12-21;  Mt 2, 13-15.19-23 

31  Ngày thứ bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh 

Ngày Tất Niên 
1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18 
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Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

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

Mannheim 14g30 ngày 04.12.16  nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Wiesbaden  16g00 ngày thứ Bảy 10.12.2016 

Cộng Đoàn mừng mầu nhiệm Chúa làm Người 

Gemeinschafthaus, Biegerstr.17, 65191 Wiesbaden 

Haltingen 16:00 giờ ngày 10.12.16 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Lễ Mở Tay tân Linh Mục Anselm Trần Công Luận 

Laiz 12g00  ngày 11.12.2016  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Lễ Mở Tay tân Linh Mục Anselm Trần Công Luận 
 

Haiger 14g00 Ngày 17.12.16  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Frankfurt 14g30  ngày 18.12.2016  nhà thờ St. Anna,  

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen. 

Breuberg 14g30  ngày 26.12.2016 nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

 

Flörsheim 13:00 giờ  ngày 08.01.2017  

Thánh lễ mừng Giáng Sinh toàn Vùng 

Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim 

 

Karlsruhe 14g30  ngày 15.01.2017 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut. 

Flörsheim 13:00 giờ  ngày 29.01.17 Thánh lễ mừng Tết toàn vùng 

Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim 

 

Frankfurt 15g00 ngày 05.02.17 nhà thờ FrauenfriedenKirche 

Zeppelinalle 101 , Frankfurt-Bockenheim  

Thánh lễ thành lập cộng đoàn giáo xứ theo mô hình 

mới với tên gọi mới: giáo xứ Sankt Marien.  

 

Haiger 14g00 Ngày 11.02.17  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Mannheim 14g30 ngày 12.02.17  nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Pforzheim 14g30 ngày 12.02.16  nhà thờ St. Elisabeth  

Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim – Buckenberg 

Tân Linh Mục Anselm Trần Công Luận 

 

Haltingen 16:00 giờ ngày 18.02.17 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Freiburg 11:45 giờ ngày 19.02.17 nhà thờ St. Andreas, 

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Wiesbaden  11g45 Ngày 26.02.2017  nhà thờ St. Josef, 

 Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Thông Báo I  

Đóng góp cho chương trình MOAS của Đại Ân Nhân Rupert Neudeck.  

Năm vừa qua các cộng đoàn vùng chúng ta đã bày tỏ lòng biết ơn đối với vị đại ân 

nhân Neudeck của chúng ta qua việc đóng góp rất tích cực cho chương trình MOAS 

cúa ông ta. Số tiền gởi qua Liên Đoàn (không kể các số tiền của những cộng đoàn 

hoặc cá nhân gởi thẳng đến MOAS) tính đến cuối tháng Mười như sau: 

Vietnamesiche Gemeinde Haiger 650,00 

TET/Neujahrfest Frankfurt / Flörsheim 1.805,44 

Vietnamesiche Gemeinde Frankfurt 700,00 

Vietnamesiche Gemeinde Wiesbaden 700,00 

Vietnamesiche Gemeinde Oldenwald/Breuberg 1.190,00 

Vietnamesische Gemeinde Haltingen                                                               450,00 

Summe der Gemeinden im Bistum Limburg, Bistum Freiburg und Bistum 

Mainz (Pater Tran Manh Nam) 
5.495,44 

 

Xin thành thật cám ơn anh chị em 

 

Giúp nạn nhân thiên tai tại Việt Nam. 

Lắng nghe tiếng kêu cứu bên quê nhà, thời gian qua có những đóng góp tự phát. Số 

tiền cha Tuyên Úy gởi đến tòa soạn báo Dân Chúa Âu Châu để chuyển về cho 

Caritas Vinh (không kể các số tiền của những cộng đoàn và anh chị em gởi qua các 

cơ quan khác) là: 

 

Cho Nạn Nhân của Formosa: Cộng Đoàn Frankfurt                  1300 Euro 

Cho nạn nhân bão lụt : các ân nhân vùng Frankfurt ẩn danh:    5240 Euro  

 

Ngay khi xảy ra bão lụt cộng đoàn Karlsruhe đã khẩn cấp gởi trực tiếp về quê hương 

số tiền 650 Euro để mua gạo ngay thời điểm đó cho đồng bào nạn nhân.  

 

Những đóng góp này rất có ý nghĩa cho tình tương thân tương trợ với quê hương, 

đặc biệt anh chị em đã làm điều đó trong năm thánh Lòng Thương Xót, thì lại có 

thêm hiệu quả ân thánh theo kinh Thương người có 14 mối. Hơn nữa anh chị em 



trong vùng chúng ta đã bắt đầu hơn một tháng nay việc làm bác ái thương người mối 

thứ 14:“ Cầu cho kẻ sống và người chết”. Anh chị em đã hưởng ứng rất tích cực 

chiến dịch cầu cho quê hương. Nhiều người đã có thói quen không quên được là tối 

thứ năm lúc 20g00 thắp nến cầu nguyện cho quê hương thoát ách diệt vong, được 

hưởng công lý và hòa bình, được sống ra con người. Có nơi anh chị em còn tự động 

tụ họp để cầu nguyện chung với nhau vào tối thứ Năm để dâng đất nước Việt Nam 

cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ.  Niềm Tin Trái Tim Mẹ sẽ thắng đã đi vào tâm hồn 

chúng ta.  

Thông Báo II  

 

Thánh lễ thành lập giáo xứ theo mô hình mới. 

Cha xứ của giáo xứ Anna là cha Daniel mời cộng đoàn Việt Nam chúng ta tham dự 

thánh lễ ngày 15.02.2017 lúc 15g00 tại nhà thờ Frauenfriedenkirche. Đó là thánh lễ 

thành lập giáo xứ. Giáo xứ mới này sẽ bao gồm các giáo xứ trước đây:  Sankt Anna-

Sankt Raphael, Sankt Antonius, Christ-König, Sankt Elisabeth và Frauenfrieden tại 

các quận Hausen, Rödelheim, Praunheim và Bockenheim của Frankfurt Nordwest. 

Giáo xứ mới này sẽ có danh xưng là giáo xứ Sankt Marien tại Frankfurt am Main.  

Cha xứ Daniel tin tưởng rằng cộng đoàn Việt Nam chúng ta sẽ chung vai sát cánh 

với các cộng đoàn trong giáo xứ mới này cho việc rao giảng Tin Mừng về Nước 

Chúa cho thế giới ngày nay. Chúng ta cần đóng góp cho giáo xứ mới một vẻ đa dạng 

phong phú, cũng như biết đón nhận và chấp nhận người khác. Chúng ta không sợ cái 

mới, cái biến đổi. Quan trọng là cùng sánh vai bước.  

Vì thế xin anh chị em tại Frankfurt và vùng phụ cận thu xếp để cùng tham dự thánh 

lễ này.     

 

CƠ HỘI TU DƯỠNG ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG 

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho anh chị em tín hữu tu dưỡng đời sống thiêng liêng, 

cha tuyên úy cố gắng để có các linh mục chuyên nghiệp về giáo huấn đến với cộng 

đoàn chúng ta.  

Tuần Thánh năm nay sẽ có cha Giuse Vũ Trọng Tài SDB từ Roma sẽ hướng dẫn 

tĩnh tâm thứ Năm Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh. Xin anh chị em thu xếp để 

tham dự dịp ân sủng hàng năm.  

 

Linh Thao năm nay 

Linh Thao là phương pháp suy niệm về Chúa của thánh Ignatio mang lại nhiều hiệu 

quả cho các người tín hữu. Anh chị em nên tham dự một lần cho biết.  

Tổ chức tại tại Schönstatt-Zentrum Marienpfalz, 

Albert-Detzelstr. 95, 76863 Herxheim b. Landau 
 

Khóa 1: KHÓA TĨNH TÂM LINH THAO 5 NGÀY 

từ chiều thứ ba 04.04.2017 đến Chúa Nhật 09.04.2017 

Do Linh Mục Giuse Maria Cao Gia An SJ từ Roma đến hướng dẫn. 

Khóa 2:  KHÓA TĨNH TÂM LINH THAO 3 NGÀY 

Từ chiều thứ năm 27.04.2017 đến Chúa Nhật 30.04.2017 

Do  Linh mục Ngô Chữ SJ từ Hoa Kỳ sang hướng dẫn 

 

Vì số chỗ có hạn, quý ông bà anh chị em có ý định tham dự xin thu xếp ghi tên 

sớm. Xin ghi tên nơi ÔB. Trương Xuân Sao 

tel.:06144-3950 

email:linhthao2010@gmail.com 

 

THÀNH LẬP CA ĐOÀN THIẾU NIÊN 

“Lạy Cha, xin hiệp nhất chúng con nên một” - Hát là cầu nguyện 2 lần . 

  

Kính thưa quý ông bà, quý anh chị, 

Mùa vọng đã đến, năm phục vụ mới lại bắt đầu, để có thể kế thừa và tiếp tục phát 

triển cộng đoàn ngày càng lớn mạnh hơn nữa, chúng con thiết tha kêu gọi những 

đóng góp của anh chị em trẻ về nhân sự để tạo lập 1 ca đoàn thanh thiếu niên như ý 

nguyện Cha Linh hướng và các phụ huynh mong ước ... Xin các phụ huynh cùng 

khuyến khích con em mình tham gia và đôn đốc các em cùng đến sinh hoạt. Ca đoàn 

đặc biệt kêu gọi các bạn trẻ thanh thiếu niên thế hệ mới – thế hệ tương lai, thế hệ nối 

tiếp của cộng đoàn cùng góp chung những lời ca tiếng hát để dâng lên Chúa, phục vụ 

những thánh lễ ngày một sốt sắng và long trọng hơn, qua đó đưa các Cộng đoàn chúng 

ta ngày một hiệp nhất và thánh thiện trong tình yêu Thiên Chúa. 

Để tham gia ca đoàn, xin liên hệ chị Bạch Yến: 0176-999 42 559 

  

Mục đích chính của Ca Đoàn Thanh thiếu niên là giúp các em hiệp dâng lời ca tiếng 

nhạc đơn sơ lên Thiên Chúa trong Thánh Lễ ở cộng đoàn.  Đồng hành với các 

chương trình Thiếu Niên Giáo Lý, Việt Ngữ của cộng đoàn, tạo môi trường cho các 

em tập hát Thánh Ca (nhất là thánh ca tiếng Việt) và trao dồi khả năng âm nhạc sẵn 

có trong tinh thần cầu nguyện và phục vụ. 

Để cộng đoàn tiếp tục dâng lên Chúa và Mẹ những tiếng đàn hòa với giọng hát 

Thiên Thần của tuổi thơ, ca đoàn thiếu niên luôn cần tăng cường thêm các ca viên và 

nhạc viên mới.  Vậy xin kính mời gọi quí phụ huynh có con em từ 8 tuổi trở lên yêu 

ca hát hoặc biết chơi các nhạc cụ khuyến khích các em gia nhập ca đoàn Thiếu Niên 

và 1 nhóm nhạc cho các em thích chơi các nhạc cụ. 

  

Lịch sinh hoạt của ca đoàn Thiếu Niên : sẽ cùng giờ với lịch sinh hoạt của 

ca đoàn Thánh Tâm của cộng đoàn Frankfurt. 
  

Xin ơn trên luôn ban bình an và hồng ân xuống toàn thể quý ông bà, anh chị cùng 

gia đình. 

Mến chúc các bạn trẻ thanh thiếu niên một năm học gặt hái được nhiều thành công 

dưới sự quan phòng của bàn tay Thiên Chúa! 

Kính thư, Bạch Yến. 



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  

Góc học hỏi: Tìm hiểu để biêt thêm về Thánh Lễ 

Cộng đồng Dân Chúa 

Trong bữa tiệc Thánh Thể, người tín hữu đón nhận Mình Máu Chúa, được hiệp nhất 

với Đức Ki-tô và với nhau trong tình huynh đệ. Qua đó, họ được dẫn đưa vào việc 

tưởng niệm hy lễ duy nhất và phổ quát của Đức Ki-tô. Sự hiệp nhất giữa các tín hữu 

khi tham dự Thánh Lễ được tạo nên nhờ việc cùng ca hát, cùng đọc chung những 

câu kinh, những lời nguyện lời đáp, cũng như cùng làm chung những cử chỉ và điệu 

bộ. Họ cùng lắng nghe, thinh lặng chung và tham gia chuẩn bị lễ phẩm. Và nhân 

danh cộng đoàn, linh mục dâng các lời kinh (54) - cốt là liên kết họ với Đức Ki-tô và 

với nhau, cũng như tuyên xưng những kỳ công và hiến dâng hy lễ. Người tín hữu 

đảm nhiệm việc đọc sách và mọi giáo dân có thể thi hành những công tác của người 

chú giải hay ca trưởng (230,2).   

Cộng đoàn Dân Chúa không chỉ là một tổng hợp của những cá nhân riêng lẻ, mà kết 

hợp những người trưởng thành, muốn làm một việc chung trong sự đồng ý, chấp 

nhận và kính trọng nhau. Để đạt được đích đó, mỗi người tín hữu phải học từ bỏ sự 

đóng khung cô lập của cá nhân và ích kỷ. Điều đó có nghĩa là nhiều cách biệt phải 

được vượt qua, nhất là tất cả những gì gây nên sự ác cảm và ghét bỏ trong thâm tâm 

đối với người bên cạnh; ngay cả sự lạnh lùng thờ ơ đối với những người được cho là 

không liên quan, nhưng trong thực tế là thành viên của một cộng đoàn. 

Quy Chế Tổng Quát tóm tắt vai trò và nhiệm vụ của cộng đoàn trong Thánh Lễ như 

sau: “Trong khi cử hành Thánh Lễ, các tín hữu hợp thành dân thánh, dân riêng của 

Thiên Chúa, hoàng tộc chuyên lo tế tự, để tạ ơn Thiên Chúa, dâng lên Người lễ 

phẩm tinh tuyền, không những nhờ tay linh mục, nhưng còn cùng với ngài, và để 

học cho biết dâng chính mình nữa. Họ phải chú tâm biểu lộ những điều ấy nhờ một 

tinh thần đạo đức sâu xa và nhờ đức bác ái đối với các anh chị em cùng tham dự 

Thánh Lễ. Cho nên, họ phải tránh mọi hình thức sống cá nhân riêng rẽ; họ phải nhớ 

rằng: họ chỉ có một Cha ở trên trời và như vậy mọi người đều là anh em với nhau.” 

Cụ thể là trong việc cùng lắng nghe Lời Chúa, cùng cầu nguyện và ca hát, “nhất là 

nhờ việc cùng nhau dâng hy lễ và cùng tham dự bàn tiệc của Chúa.” Sự hợp nhất này 

được biểu lộ cách tốt đẹp trong những cử chỉ và điệu bộ mà mọi tín hữu cùng có như 

nhau”  

Góc suy tư 

Bao nhiêu là đủ? 

Một chiếc máy Smart phone cao cấp, 70% chức năng là dư thừa. 

Một chiếc xe Porsch  hạng sang, 70% tốc độ là dư thừa. 

Một căn biệt thự sang trọng, 70% diện tích là trống trải. 

Một đội ngũ nhân viên phục vụ, 70% làm chỉ đủ bổn phận tối thiểu.. 

Một ngôi trường đại học, 70% giáo sư giảng cho hết giờ đòi hỏi. 

Một đại đội hoạt động xã hội, 70% là nhàn rỗi trống rỗng. 

Một căn phòng đầy quần áo thời trang mỹ phẩm, 70% là không mấy khi dùng đến. 

Một đời người, dù kiếm thêm nhiều tiền nữa, 70% là để lại cho người khác tiêu xài. 

 

Kết luận : 

Cuộc sống vốn là giản dị, hưởng thụ cuộc sống trong khoảng 30% là OK. 

Cuộc đời như một cuộc đua: 

Nửa hiệp đầu chạy đua với bằng cấp, quyền lực, địa vị, thành tích, lương bổng 

Nửa hiệp còn lại chạy đua với huyết áp, mỡ máu, đường huyết, acid uric, 

cholesterol. 

Nửa hiệp đầu, nghe cấp trên mà phụng mệnh(theo mệnh lệnh) 

Nửa hiệp sau, vạn sự tuỳ duyên mà theo… số mệnh! 

  

Trong cuộc đời: 

Không ốm cũng cần trải nghiệm, 

Không khát cũng cần uống nước, 

Buồn mấy cũng phải nghĩ thông, 

Mình đúng cũng phải nhường người. 

  

Có quyền cũng nên khiêm tốn, 

Không mệt cũng nên nghỉ ngơi, 

Không giàu cũng phải biết đủ, 

Bận mấy cũng phải luyện rèn (thể lực và tâm hồn) 

  

Một chiếc áo giá 2 triệu, giá niêm yết có thể chứng minh 

Một chiếc xe 1 tỷ, hoá đơn xuất kho có thể chứng minh 

Một căn hộ 5 tỷ, bất động sản có thể chứng minh 

Một con người , rốt cục đáng giá bao nhiêu tiền? 

Chỉ có đời sống thiêng liêng 

mới đánh giá được điều đó. 
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