Mục Vụ
Tháng 01 – 2017
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang vui mừng hưởng những
ngày lễ Giáng Sinh đầm ấm hân hoan
và đang bước vào những ngày đầu của
năm mới. Tôi xin chân thành kính chúc mọi người và mọi gia đình được tràn đầy
hồng ân của Thiên Chúa, đấng đã đến và cư ngụ giữa chúng ta.
Tôi xin cám ơn anh chị em rất nhiều vì trong những ngày qua tôi nhận được rất
nhiều lời cầu chúc lễ Giáng Sinh và năm mới tốt đẹp của anh chị em. Tôi đã nhận
được qua nhiều phương tiện như thư bưu điện, Karte, Email, SMS, WhatsApp, Viber
… Tôi đã đọc từng lời chúc với tất cả sự trân trọng và cầu xin Chúa trả ơn cho anh
chị em. Tôi rất áy náy là vì không có đủ thời giờ để trả lời cho hết mọi người. Mong
anh chị em thông cảm cho tôi và nhận nơi đây tâm tình biết ơn của tôi thay cho thư
trả lời của tôi. Cám ơn anh chị em nhiều.
Lễ Giáng Sinh là ân huệ Chúa ban cho chúng ta. Đó là ngày lễ của tình yêu và an
bình. Thế nhưng trong năm nay chúng ta cũng gặp nhiều tin tức không hay xảy ra
cho xã hội trong dịp Giáng Sinh. Có những vụ khủng bố, chiến tranh, giết người.
Đáng buồn hơn nữa đang khi bắn giết thì những người khủng bố lại hô vang :“Thiên
Chúa vĩ đại“. Những con người giết người đó lại nghĩ là họ đang làm vinh danh
Thiên Chúa. Họ coi những ai không sống giống họ là những kẻ vô đạo, và họ hăng
hái trừng trị những người vô đạo, như thể đó là bổn phận mà Thiên Chúa trao cho
họ.“ Họ coi những hành vi giết chóc của họ là những „sự bạo hành thánh thiện“.
Các Đức Giáo Hoàng gần đây của chúng ta vẫn cố gắng nói cho thế giới biết rằng,
Thiên Chúa không chấp nhận sự bạo lực, bạo hành. Không thể nào chấp nhận việc
nhân danh Thiên Chúa để giết người, để hành hạ kẻ khác. Trên lý thuyêt chúng ta
chấp nhận giáo huấn này và mong rằng giáo huấn này được thực hiện để trả lại cho
Thiên Chúa sự tôn thờ đích thực và để người tín hữu (dù tôn giáo nào đi nữa) đối xử
với nhau bằng tình yêu Chúa đích thực.
Bao giờ giáo huấn này được thực hiện? Tôi nghĩ rằng giáo huấn này phải được thực
hiện ngay từ bây giờ và bắt đầu từ chính chúng ta. Rất thường xuyên có một số
người tín hữu vẫn cư xử theo quan điểm của những người khủng bố, nhưng với hình
thức khác. Rất có thể chúng ta coi những người không đạo đức như chúng ta là
những kẻ vô đạo. Rất có thể chúng ta cảm thấy mình có bổn phận dạy cho những
người có luân lý kém hơn chúng ta „một vài bài học để đời“ để họ ăn năn trở lại,
hoặc, nặng nề hơn nữa, phải trừng trị họ. Rất có thể chúng ta đã có hành vi bạo lực

của kẻ khủng bố, không phải bằng bom đạn, nhưng bằng lời nói. Rất có thể chúng ta
đã bạo hành người „vô đạo, kém đạo đức“ không phải bằng hành vi ôm bom tự sát,
nhưng bằng hành vi ghen ghét, hành vi cô lập người khác. Và nguy hiểm hơn cả là
khi làm như thế, con người nói rằng mình làm nhân danh tình yêu Thiên Chúa.
Để đối đầu với thái độ „bạo hành thánh thiện“ đó, chúng ta cần nhìn ngắm Chúa
Giêsu, nhất là trong máng cỏ. Không ai yếu đuối hơn đứa trẻ mới sinh. Có ai nghèo
hơn kẻ không có mái nhà. Và trong cuộc sống, ngài đã chọn con đường bị bạo hành
chứ không bạo hành, bị giết chết vì danh Thiên Chúa chứ không giết người nhân
danh Thiên Chúa. Và còn tha thứ cho kẻ thù nữa. Ước gì sứ điệp Giáng Sinh giúp
chúng ta dám để cho tình yêu Chúa vượt trên cả sự thánh thiện riêng tư của mình.
Một điểm khác tôi muốn ngỏ lời với anh chị em là mời mọi người đến dự lễ Giáng
Sinh toàn vùng tại nhà xứ St. Gallus ở Flörsheim vào Chúa Nhật ngày 08.01.2017 và
ngày Tết Nguyên Đán cũng tại nhà xứ St. Gallus vào Chúa Nhật 29.01.2017. Chủ
đích các lễ vùng như thế không phải để chúng ta có dịp ăn ngon, nhưng để có dịp
gặp gỡ nhau, có cơ hội để quan tâm một chút đến người khác, và biết đâu lại có thể
làm quen với vài người bạn mới. Đồng thời hy vọng rằng, với bầu khí vui tươi rộng
mở của những ngày lễ đó các con em giới trẻ của chúng ta tìm được sự gắn bó với
cộng đoàn người Việt Nam cũng như tìm được bạn Việt Nam với nhau.
Và như thói quen tốt lành của chúng ta từ 2 năm nay tôi mời gọi anh chị em đến chia
sẽ với nhau bàn tiệc Lời Chúa, bàn tiệc thánh thể trong Thánh Lễ, sau đó chia sẽ với
nhau bữa cơm thân mật. CHIA SẼ. Đó là phương thức của các ngày lễ mừng của
chúng ta. Vì thế tôi xin anh chị em mang thức ăn của mình từ nhà theo, để chung
trên bàn Buffet và cùng nhau chia sẽ những gì chúng ta có. Chúng ta đừng nghĩ
trong đầu rằng, nếu tổ chức như thế, cộng đoàn có bảo đảm rằng tôi sẽ được no –
không bị đói không?, nhưng hãy suy nghĩ trong đầu rằng tôi có thể đóng góp gì cho
cộng đoàn, để bữa cơm hôm đó đậm thắm tình người. Khi xếp hàng lấy đồ ăn, xin
anh chị em đừng bao giờ lấy ĐẦY ĐỦ đồ ăn cho mình cả, nhưng hãy luôn luôn lấy
THIẾU CHO MÌNH. Có 2 lý do:thứ nhất - Chúng ta lo liệu để những người đàng
sau chúng ta cũng có đồ ăn. Thứ Hai – chúng ta vẫn có cơ hội để trở lại vài lần để
lấy đồ ăn thêm. Nếu khi tôi trở lại lần nữa không còn đồ ăn thì sao? Tôi nghĩ rằng
điều đó không thể xảy ra, và nếu điều đó có xảy ra, thì có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít.
No cùng no, đói cùng đói. Quan trọng là bữa cơm hôm đó được đậm đà tình thương.
Xin lưu ý là anh chị em mang theo chén đĩa cứng có thể mang về nhà rửa, chứ đừng
mang theo chén đĩa giấy, để tránh gây ra nhiều rác, có hại cho môi sinh.
Cầu chúc anh chị em chúng ta cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta
khi chúng ta gặp nhau. Xin Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trong suốt năm
2017.
Lm Dominik Trần Mạnh Nam

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG GIÊNG
Ý chung: Xin Ơn Hiệp Nhất Kitô Giáo – Để tất cả mọi Kitô hữu được trung thành
với giáo huấn của Chúa, bằng nỗ lực cầu nguyện và bác ái huynh đệ, nhờ đó phục
hồi mối hiệp thông của Giáo Hội, cũng như bằng việc hợp tác hầu đối đầu với các
thách đố mà nhân loại đang gặp phải.

Laiz

12g00 ngày 15.01.2017 nhà thờ St. Peter und Paul,
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen
Cha Tuyên Úy cử hành thánh lễ.

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.
14g00 Ngày 11.02.17 nhà thờ Maria Himmelfahrt
Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger
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Chúa Nhật. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Lc 2:16-21
Thứ Sáu: Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
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Chúa Nhật . Lễ Chúa Giếsu chịu phép rửa
Is 42:1-4. 6-7: Tdcv 10, 34-38; Mt 3,13-17
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Thường Niên
Is 49:3,5-6 1 Cr 1:1-3; Ga 1:29-34
Thứ Bảy. Thánh Agnes, Đttđ
Xp 3:1-2,9-13; Mt 21:28-32
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Thường Niên
Is 8:23-9:3; 1 Cr 1:10-13,17; Mt 4:12-23
Thứ Ba. Thánh Phanxicô Salêsiô
Is 9:1-6;; Lc 2:1-14
Thứ Tư. Thánh Phaolô Tông đồ trở lại
Dt 10:11-18; Mc 4:1-20
Thứ Năm. Thánh Timôthêô và Titô
Dt 10:19-25; Mc 4:21-25
Thứ Bảy. Thánh Tôma Aquinô
Dt 11:1-2,8-19; Mc 4:35-41
Chúa Nhật thứ Tư mùa Thường Niên
Xp 2:3,3; 1 Cr 1:26-31; Mt 5:1-12
Ngày Mùng Một Tết Nguyên Đán Đinh Dậu
Thứ Ba- Thánh Gioan Boscô
Dt 12:1-4; Mc 5:21-43

Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ
Flörsheim

Karlsruhe

Xin lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút
13:00 giờ ngày 08.01.2017
Thánh lễ mừng Giáng Sinh toàn Vùng
Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim
14g30 ngày 15.01.2017 nhà thờ St. Judas Thaddeus
Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut.
Đức Viện Phụ Eprem Trịnh Văn Đức cử hành thánh lễ

Haiger

Mannheim
Pforzheim

Haltingen
Freiburg
Wiesbaden

Laiz

14g30 ngày 12.02.17 nhà thờ St. Pius,
Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim
14g30 ngày 12.02.17 nhà thờ St. Elisabeth
Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim – Buckenberg
Tân Linh Mục Anselm Trần Công Luận
16:00 giờ ngày 18.02.17 nhà thờ St. Maria,
Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
11:45 giờ ngày 19.02.17 nhà thờ St. Andreas,
Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
11g45 Ngày 26.02.2017 nhà thờ St. Josef,
Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden
Cha Rafael Mai Quang Khoa dòng Xito cử hành thánh lễ
12g00 ngày 05.03.2017 nhà thờ St. Peter und Paul,
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Thông Báo I
Giúp nạn nhân thiên tai tại Việt Nam.
Với tâm hồn yêu mến quê hương và đồng bào nhiều anh chị em đã bớt phần chi tiêu
dịp cuối năm và đóng góp cho những chương trình cứu trợ nạn lụt miền trung Việt
Nam. Ngoài những anh chị em gởi đóng góp trực tiếp về quê nhà, cha Tuyên Úy còn
nhận để chuyên về tòa soạn báo Dân Chúa để chuyển về Caristas Địa Phận Vinh số
tiền quyên góp dịp lễ Giáng Sinh:
Cộng Đoàn Frankfurt
2250 €
Các bạn trẻ trong chương trình Mamalade cho người nghèo: 350 €
Cộng đoàn Breuberg – Odenwald : 900 €
Xin chân thành cám ơn tấm lòng bác ái của anh chị em, đặc biệt tấm lòng hăng say
của các bạn trẻ dành cho người nghèo.

Thông Báo II
Cha Tuyên Úy dự tuần lễ tĩnh tâm hàng năm.
Cha Tuyên úy sẽ vắng mặt từ ngày 21.02.2017 đến ngày 28.02.2017 để đi cấm
phòng thường niên này. Trong những ngày này sẽ không liên lạc được với ngài. Vì
thế Chúa Nhật 26.02.2017 cha Rafael Mai Quang Khoa dòng Xito Nothgottes sẽ
dâng thánh lễ tại nhà thờ St. Josef cho cộng đoàn Wiesbaden
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. Với những ai thất vọng không còn thấy ý nghĩa của cuộc
sống, đến tham dự Linh Thao có thể tìm được giải đáp. Với những ai thấy đời mình
thành công phơi phới, ước vọng muốn vươn lên hơn nữa, đến với Linh Thao có thể
tìm được hướng đi. Với những ai thấy đầy dẫy khó khăn vượt sức của mình, đến với
Linh Thao có thể tìm lại được sức mạnh. 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

ƠN TOÀN XÁ DỊP KỶ NIÊM 100 NĂM FATIMA

Senden(EWTN News). - Trong dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima Bồ
Đào Nha, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã quyết định ban ơn toàn xá trong suốt một
năm, bắt đầu từ ngày 27 tháng mười năm 2016, và kết thúc ngày 26 Tháng 11 2017.
Cha sở đền thánh Fatima, LM André Pereira, giải thích rằng ơn toàn xá có thể được
thụ đắc trong suốt Năm Thánh và có ba cách lãnh nhận như sẽ trình bày sau.
Để nhận ơn toàn xá, các tín hữu phải đáp ứng các điều kiện bình thường: đi xưng tội
và rước lễ, dốc lòng chừa tội lỗi, và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha.
Cách 1. Đi hành hương đến đền thờ Fatima.
Cách đầu tiên dành cho "các tín hữu có thể thực hiện một cuộc hành hương đến đền
Fatima ở Bồ Đào Nha và tham gia vào một buổi lễ hay cầu nguyện cách riêng với
Đức Trinh Nữ." Thêm vào đó, các tín hữu phải đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, và
thỉnh cầu đến danh hiệu Mẹ Thiên Chúa.
Cách 2. Cầu nguyện trước một tượng Đức Mẹ Fatima
Cách thứ hai áp dụng cho "các tín hữu ngoan đạo, với lòng mế́ ́́n mộ, đến viếng một
bức tượng Đức Mẹ Fatima được trưng bày tôn kính trong bất kỳ nhà thờ, đền thánh
hay một nơi thích hợp, trong những ngày kỷ niệm của các cuộc hiện ra, là những
ngày 13 của mỗi tháng từ tháng Năm đến tháng Mười (2017), và sốt sắng tham gia
một buổi cầu nguyện vinh danh Đức Trinh Nữ Maria. ". Về cách thứ hai này, Cha
André Pereira nói rằng việc viếng thăm một bức tượng "không nhất thiết phải là ở
Fatima hoặc ở Bồ Đào Nha," nhưng có thể được thực hiện ở bất cứ nơi nào trên thế
giới. Những người tìm kiếm ơn toàn xá cũng phải đọc một Kinh Lạy Cha, kinh Tin
Kính và kêu tên Đức Mẹ Fatima.
Cách 3. Dành cho người già và ốm yếu
Cách thứ ba, áp dụng cho những người, vì tuổi tác, bệnh tật hoặc vì một nguyên
nhân nghiêm trọng khác, không thể di chuyển được. Những cá nhân này có thể cầu
nguyện trước một bức tượng Đức Mẹ Fatima với một tinh thần liên kết với lễ kỷ
niệm Năm Thánh, tức là vào những ngày của các cuộc hiện ra, ngày 13 của mỗi
tháng, từ tháng Năm cho đến tháng 10 năm 2017.

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

Họ cũng phải "dâng lên Thiên Chúa giàu lòng thương xót với sự tín thác, nhờ vào
Đức Maria, lời cầu nguyện và sự đau khổ của họ hoặc những hy sinh mà họ thực
hiện trong cuộc sống của mình." (nguồn: Vietcatholic)

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

Dấu Thánh Giá
Là cử chỉ chúc lành đặc thù, cho mình và cho người khác, của Ki-tô Giáo. Đánh dấu
để chứng minh quyền sở hữu là một tập tục có từ cổ xưa, như nô lệ mang dấu tên
của chủ trên trán. Mang dấu của ai nghĩa là thuộc về người ấy. Trong thần kiến của
Ê-dê-ki-en, dấu chữ thập trên trán chỉ rõ những người được Thiên Chúa che chở và
cứu thoát (9,4-6). Sách Khải Huyền cũng nói như vậy: mang ấn của Thiên Chúa là
thuộc về Thiên Chúa và chỉ thờ phượng Thiên Chúa (7,1-8).
Từ thời rất sớm, làm Dấu Thánh Giá là phần của nghi thức đưa vào bậc dự tòng. Qua
dấu hiệu này, người dự tòng tuyên xưng niềm tin vào Đức Ki-tô và tin tưởng vào sự
cứu độ nơi Chúa. Người đó cũng đặt mình dưới sự chở che của Thánh Giá, mà theo
quan niệm xưa xua đuổi được ma tà. Đây là một hình thức chúc lành và là biểu
tượng cho ơn cứu độ, vì Đức Giê-su đã chết trên thập giá cho nhân loại.
Làm Dấu Thánh Giá để nhớ đến bí tích rửa tội dần dần trở nên một dấu chúc lành.
Trong phụng vụ Rô-ma, Dấu Thánh Giá được dùng trong nghi thức đầu lễ, trước khi
đọc và nghe Tin Mừng, trong Kinh Tạ Ơn và khi ban phép lành. Người Ki-tô hữu bắt
đầu mỗi kinh nguyện chung hay riêng bằng Dấu Thánh Giá. Họ nhúng tay vào nước
thánh để nhớ đến nước Rửa Tội và làm Dấu Thánh Giá khi bước vào nhà thờ. Khi
làm phép các tượng ảnh và các đồ vật khác, linh mục làm Dấu Thánh Giá và đặt
chúng dưới sự chúc lành và quyền sở hữu của Thiên Chúa. Gọi tên Thiên Chúa Ba
Ngôi lúc làm dấu xuất phát từ thời tiền Trung cổ, giúp làm rõ sự liên hệ với bí tích
rửa tội.
Khi làm dấu ta đưa tay phải lên trán - là chỗ ở của lý trí; rồi đưa xuống ngực - chỗ ở
của tâm hồn và tình cảm; và đưa chạm vai trái rồi vai phải - là phần nối với hai tay
dùng để làm việc và hoạt động. Đường thẳng từ trên xuống biểu hiện con đường
Thiên Chúa đến với con người: Thiên Chúa nhập thể trong Đức Giêsu. Đường ngang
là lối đi của Thánh Thần: nối kết con người với nhau.
Làm Dấu Thánh giá như thế là một cách tuyên xưng lòng tin và biểu lộ sự phụ thuộc
hoàn toàn vào Chúa Ki-tô của người tín hữu. Hay nói một cách rõ ràng hơn là vào
Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, đã được thể hiện qua cuộc sống, sự đau khổ, sự
chết và sự sống lại của Đức Giê-su Ki-tô. Đây là một cách tuyên xưng niềm tin ngắn
nhất. Bình thường khi nhìn thấy ai làm Dấu Thánh Giá trước và sau bữa ăn, chúng ta
nhận ra rằng người đó “có đạo”. Đó là dấu ấn của Đức Ki-tô. Làm Dấu Thánh Giá
lúc bắt đầu thánh lễ nhắc nhở lại sự khởi đầu và việc đặt nền móng đời sống theo
Đức Ki-tô trong bí tích rửa tội. Tham dự Thánh lễ là xây tiếp “ngôi nhà Đức tin” trên
nền móng này.

Góc suy tư

Hãy cẩn thận khi đọc kinh Lạy Cha
Ðể đọc kinh Lạy Cha mà không dối Chúa và tự dối mình:
Bạn đừng thưa “Chúng con”
nếu bạn sống cau có trong ích kỷ.
Bạn đừng gọi “Cha”
nếu mọi ngày bạn không sống như người con.
Bạn đừng kêu “Ðấng ngự trên Trời”
nếu bạn luôn nhắm đến toàn những chuyện dưới đất.
Bạn đừng nói “Xin cho Danh Cha cả sáng”
nếu bạn không kính trọng từng con người.
Bạn đừng nói “Xin cho Nước Cha trị đến”
nếu bạn lầm tưởng nó với những tham vọng của riêng bạn.
Bạn đừng nói “Xin cho Ý Cha thể hiện”
nếu như bạn không chấp nhận sự thử thách của nó.
Bạn đừng nói “Dưới đất cũng như trên Trời”
nếu bạn chỉ lo nhìn lên trời mà không thấy ai khác chung quanh bạn.
Bạn đừng nói “Cho chúng con” nếu bạn không cho người khác điều bạn có.
Bạn đừng nói “Hôm nay”
nếu bạn chỉ hối tiếc quá khứ hoặc chỉ đeo đuổi một tương lai tốt hơn.
Bạn đừng nói “Lương thực hằng ngày”
nếu bạn không chạnh lòng thương những người đói khát.
Bạn đừng nói “Xin tha tội cho chúng con”
nếu bạn không nhận thấy lỗi của chính mình đối với tha nhân.
Bạn đừng nói “Như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con”
nếu bạn chậm trễ không muốn tha thứ cho kẻ đã xúc phạm đến bạn.
Bạn đừng nói “Xin cứu chúng con
cho khỏi sự dữ”, nếu bạn không
sẵn sàng chống lại nó.
Bạn đừng kết thúc bằng lời
“Amen” nếu bạn không trân trọng
với những điều trên đây của Kinh
Lạy Cha.
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