Mục Vụ
Tháng 03– 2018
Anh chị em thân mến,
Tháng Ba năm nay chúng ta có nhiều biến cố đặc biệt.
Đáng lưu ý nhất là chúng ta sẽ sống 1 tuần thánh với
nhau để chuẩn bị Lễ Phục Sinh. Lễ Phục Sinh là lễ
trọng nhất trong năm phụng vụ nhắc nhở chúng ta là dù
cuộc sống có nhiều đau khổ và bất an đến đâu, sẽ có
ngày Chúa giải thoát chúng ta và đưa ta đến quê hương
đích thực của đời người. Chúng ta vượt qua những đau
khổ và chán chường trong cuộc đời như thể đang sống tuần khổ nạn của Chúa. Nếu
trong những đau khổ và chán chường đó, chúng ta kết hợp với sự đau khổ của Chúa,
thì Ngài sẽ cho chúng ta được phục sinh trong đời sống ân sủng và thiên đàng mai
sau. Kính mời anh chị em thu xếp thời gian để dự 3 buổi giảng tĩnh tâm của cha Thái
từ Roma đến tại nhà xứ St. Gallus Flörsheim. Đó là ân sủng mà Chúa ban cho chúng
ta như những nén bạc trên con đường hành hương trần gian của chúng ta. Trong
những ngày đó, cha tuyên úy lo liệu các điều kiện để cộng đoàn có chỗ họp, có cha
giảng thuyết, có nghi thức phụng vụ. Vấn đề ăn uống xin mỗi cá nhân tự lo liệu
(cũng nên nhớ Thứ Sáu là ngày ăn chay).

tết, để họ trang trải cho sự tổ chức. Quan trọng là ngày hôm đó, chúng ta gặp gỡ
nhau, chúc những lời tốt đẹp cho nhau, và thưởng thức những tài năng âm thầm của
nhau. Ăn uống chung là dịp chia sẽ với nhau, chứ ai cũng có gia đình với tủ lạnh đầy
ắp. Vì thế xin anh chị em giữ các quy luật của ăn Buffet, nghĩa là từng cá nhân chỉ
lấy cho mình đủ để ăn, đừng lấy mang về đặt đầy lên bàn rồi không biết ai sẽ ăn
những món ăn đó. Như thế không còn ý nghĩa của Buffet nữa.
Cha Tuyên Úy cũng có mời cha xứ, cha phó của giáo xứ St. Gallus tham dự để tỏ
lòng biết ơn họ đã nâng đỡ cộng đoàn Việt Nam chúng ta rất nhiều. Hy vọng hôm đó
họ cảm nghiệm được sự thân mật biết ơn của chúng ta.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Thân ái.
Lm Dominik Trần Mạnh Nam
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG BA
Cầu cho việc đào tạo sự phân định thiêng liêng.
Xin cho Hội Thánh thấy rõ việc đào tạo cho cá nhân cũng như cộng đoàn biết phân
định thiêng liêng là khẩn thiết.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BA
04

Trước tuần thánh chúng ta còn có ngày lễ thánh cả Giuse. Ngài là vị thánh âm thầm
nhưng yêu mến các gia đình và phù giúp các gia đình rất tận tâm. Chính Ngài đã dìu
dắt gia đình thánh gia trong những hoàn cảnh khó khăn ngày xưa. Gia đình có khó
khăn ư? Chúng ta xem coi gia đình mình đã cầu xin cùng thánh Giuse chưa. Chúng
ta hãy dâng gia đình mình cho thánh Giuse. Ngài phù trợ gia đình chúng ta đó.
Sau nữa dù ngày Tết đã qua mấy tuần rồi, nhưng chúng ta còn có hạnh phúc là sẽ có
cơ hội gặp nhau vào ngày 11.03 sắp tới tại Flörsheim để trao cho nhau những lời
chúc tết linh thiêng. Sống trong xã hội Đức, ngày Tết của chúng ta không có trong
lịch của họ, nên chúng ta không thể ăn tết như bên Việt Nam. Kính mời anh chị em
đến tham dự đông đảo tại nhà thờ và hội trường giáo xứ St. Gallus tại Flörsheim vào
ngày 11.03.2018. và đóng góp cho ngày tết. Tôi đề nghị ngày hôm đó phái nữ nên
mặc áo dài,một niềm hãnh diện của văn hóa dân tộc. Hy vọng ngày đó trời đã ấm
hơn nhiều.Tôi cũng xin anh chị em cũng trổ tài làm những món ăn dân tộc mang đến
đóng góp cho ngày xuân. Sự phong phú đa dạng do nhiều người đóng góp sẽ nói lên
sức sống mãnh liệt của dân tộc chúng ta cho dù chúng ta sống ở đâu. Đương nhiên
có nhiều người (như cha tuyên úy) sẽ không có điều kiên làm món ăn và đem đến,
xin anh chị em vẫn tự nhiên đến tham dự và ăn chung, chia sẽ với nhau những gì có.
Anh chị em đó có thể bù lại bằng cách dâng cúng đôi chút cho người thủ quỹ ngày
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CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.
Xuất Hành 20,1-3.7-8.12-17; 1 Côrintô 1,22-25. Gioan 2,13-25..
Thứ Tư. Thánh Phêlixita và Perpetua
Đệ Nhị Luật 4,1.5-9. Mátthêu 5, 17-19.
Thứ Năm. thánh Gioan Thiên Chúa,
Giêrêmia 7,23-28. Luca 11,14-23.
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
2 Biên Niên Sử 36,14-16.19-23; Êphêsô 2,4-10. Gioan 3,14-21.
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Bài đọc Giêrêmia 31,31-34; Do Thái 5,7-9. Gioan 12,20-33..
Thứ hai. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA
2 S 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22. Mátthêu 1,16-24a
CHÚA NHẬT LỄ LÁ.
Isaia 50,4-7; Philipphê 2,6-11. Marcô 14,1-15,47.
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Xuất Hành 12,1-8.11-14; 1 Côrintô 11,23-26. Gioan 13,1-15.
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Isaia 52,13-53,12; DoThái 4,14-16; 5,7-9. Gioan 18,1-19,42
THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Sáng Thế 22,1-2.9-13.15-18; Rôma 8,31b-34; Marcô 9,2-1026

Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ

Pforzheim

Xin lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút
Sigmaringen
Flörsheim
Karlsruhe
Freiburg

Flörsheim

Flörsheim

Flörsheim

Breuberg
Frankfurt
Sigmaringen
Haiger
Wiesbaden
Haltingen
Mannheim

12g00 ngày 04.03.2018 nhà thờ St. Peter und Paul,
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen
13g00 ngày 11.03.2018 Nhà thờ St. Gallus
Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim
14g30 ngày 18.03.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus
Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut
11g45 ngày 25.03.2018 nhà thờ St. Andreas,
Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
Thứ Năm Tuần Thánh 29.03.2018: nhà thờ St. Josef;
Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim
14g30 giảng thuyết
17g00 thánh Lễ với nghi thức rửa chân
Thứ Sáu Tuần Thánh 30.03.2018: nhà thờ St. Gallus,
Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim
11g30 giảng thuyết + cơm trưa
14g00 đi đàng Thánh Giá
15g00 suy tôn thánh giá.
16g30 gặp gỡ cá nhân để linh hướng và giải tội
Thứ Bảy Tuần Thánh 31.03.2018: nhà thờ St. Josef;
Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim
14g30 giờ giảng thuyết + giải lao + giảng thuyết
18g00 Nghi thức Vọng Phục Sinh
12g30 ngày 01.04.2018 nhà thờ St. Karl Boromäus,
Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt
14g30 ngày 08.04.2018 nhà thờ St. Anna,
Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.
12g00 ngày 15.04.2018 nhà thờ St. Peter und Paul,
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen
16:00 giờ ngày 21.04.2018 nhà thờ Herz Mariä,
Am Sasensberg 9, 35716 Dietzhölztal – Ewersbach
11g45 ngày 22.04.2018 nhà thờ St. Josef,
Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden
16g00 ngày 28.04.2018 nhà thờ St. Maria,
Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
14g30 ngày 29.04.2018 nhà thờ St. Pius,
Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Nothgottes

Hành Hương
Banneux
Đại Hội
Công Giáo

Linh Mục Xito dâng lễ
14g45 ngày 29.04.2018 nhà thờ St. Elisabeth
Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken
Cha Tuyên Úy dâng lễ
11g30 giờ ngày thứ Ba 01.05.2018
ChauSon Nothgottes 37,
65385 Rüdesheim am Rhein
Picknick cho toàn vùng
11g00 Ngày 13.05.2018
Rue de L´Esplanade 57,
4141 Banneux (Sprimont), Belgien
Ngày 19+20+21.05.2018
Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg

Thông Báo I
Luật ăn chay kiêng thịt ngày thứ Sáu Tuần Thánh 30.03.2018
Theo luật Giáo hội buộc mọi tín hữu từ 14. tuổi trở lên phải kiêng thịt, và từ 18 tuổi
đến 60 tuổi phải ăn chay kiêng thịt.
Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức
Cha Tuyên Úy sẽ tổ chức chuyến hành hương Lộ Đức.
Từ ngày 01.08.2018 đến ngày 06.08.2018
Với sự hướng dẫn của cha Phanxico Xavie Trần Công Phán, SDB
Kỷ niệm 160 năm Đức Mẹ hiện ra và mừng 30 năm 117 vị Thánh Tử Đạo VN
Phương tiện : Tham dự viên tự lo vé may bay.

Lưu Ý!!!! Khi mua vé
01.08.2018 xe bus sẽ đón tại sân bay Lyon LYS lúc 11 giờ
06.08.2018 xe bus sẽ đưa ra sân bay Toulouse TLS lúc 11giờ tại Hotel ở Lourdes
Phí tổn: Người lớn 450,-Euro / trẻ em và học sinh 400,-Euro phòng đôi, ăn
Vollpension và di chuyển xe bus 50 chỗ.
Chương trình :
01.08.2018 Tham quan City Lyon, kính viếng thánh Gioan Maria Vianney
02.08.2018 Kính viếng thánh Magarita Maria Thánh Tâm Chúa, viếng xác thánh
Bernadette, thăm cộng đoàn Taizé
03.08.2018 -05.08.2018 tham dự Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Lộ Đức
-Rước kiệu, thuyết trình, sinh hoạt, đi đàng Thánh Giá, Diễn Nguyện Thánh Nhạc..
Ghi danh về: Cha Tuyên Úy trước ngày 30.03.2018
Email: paternam@donbosco.de

Cha Tuyên úy chỉ nhận đăng ký bằng đường Email. Không nhận bằng cách nói
miệng hay gọi điện thoại. Cha Tuyên úy sẽ căn cứ vào ngày giờ đăng ký trên Email
để xếp thứ tự ưu tiên.
Khi đăng ký bằng Email xong, người ghi danh sẽ nhận được đơn đăng ký cha Tuyên
úy gởi. Người ghi danh sẽ điền vào đơn và gởi lại cho cha Tuyên Úy và chuyển tiền
Phí Tổn vào Konto cha ghi trong đơn. Việc đăng ký sẽ có hiệu lực sau khi chuyển
tiền.
Vài thông tin
Đại Hội Giới Trẻ của Giáo Phận Limburg chiều ngày Thứ Sáu 23.03.2018
Năm ngoái Đức Giám Mục rất hài lòng với sự góp mặt của giới trẻ cộng đoàn Việt
Nam. Ngài hy vọng năm nay gặp lại các bạn. (xin phụ huynh thông tin cho các em)
Jugendtag im Bistum Limburg, 23. März 2018, 18.00 – 21.30 Uhr, Limburg.
Im letzten Jahr haben zahlreiche junge Leute aus Vietnamesischen Gemeinden mit
Begeisterung am Diözesanjugendtag teilgenommen. Das Limburger Ordinariat bittet
uns, den Diözesanjugendtag auch in diesem Jahr zu unterstützen.
Eine Anmeldung (Einzelanmeldung oder Gruppenanmeldung) ist unbedingt
erforderlich: www.jugendtag.bistumlimburg.de (spätestens bis zum 12.03.2018).
Das Referat Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache braucht eine kurze
Information, wie viele Jugendliche sich aus Ihrer Gemeinde am Diözesanjugendtag
beteiligen. Das gibt ihm einen guten Überblick und zeigt, wie engagiert
muttersprachliche Gemeinden im Bistum Limburg sind.
Từ ngày Thứ Hai 02.04.2018 đến thứ Bảy 07.04.2018 cha Tuyên Úy có Cấm
Phòng thường niên. Vì thế trong những ngày đó cha tuyên úy không tiếp xúc với ai
được.
Thông Báo II

Hội nghị quốc tế đầu tiên
của Học Viện Nghiên Cứu Thần Học Á Châu FIATS
về Linh đạo của Bậc Đáng Kính Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
(nhân dịp một năm ngày Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được Giáo Hội đưa lên
Bậc Đáng Kính): SỐNG HY VỌNG, THÁNH THỂ, THA THỨ, YÊU THƯƠNG.
Địa điểm: Giáo hoàng Học Viện Thần học thánh Bonaventura Roma -Seraphicum
(Via del Serafico, 1; 00142 Rome)
Sala Sisto V (phía bên trái lối vào Seraphicum)
Ngày 13.06.2018 (từ 15h30 đến 18h00)
(Thuyết trình bằng tiếng Ý và tiếng Việt; có bản dịch tiếng Anh)

(Chú ý: Chiều 12.06.2018 sẽ có hành hương và thánh lễ tại nhà thờ Santa Maria
della Scala nơi có mộ Đức Hồng Y; và sáng 13.06.2016 các tham dự viên sẽ dự yết
kiến chung với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Quản trường thánh Phêrô)
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc: fiats2503@gmail.com
Thuyết trình 1: Bậc Đáng Kính Nguyễn Văn Thuận: Nhà thần học và người thầy về
hy vọng Kitô giáo (Oppes Stéphane OFM, Giáo sư Giáo Hoàng Đại học
Antonianum)
Thuyết trình 2: Tha thứ ‐ Yêu thương: Nhận xét sơ khởi về cách đọc Tin Mừng
kiểu hội nhập văn hóa trong các bải giảng tĩnh tâm của Đức Hồng y Nguyễn Văn
Thuận. (Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFMConv, Giáo sư Giáo hoàng Học Viện Thần
học thánh Bonaventura)
Thuyết trình 3: "Con mang Ngài với con ngày và đêm": Linh đạo thánh thể của
Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. (Léthel François-Marie OCD, Giáo sư Giáo hoàng
Học Viện Thần học Teresianum)
Kỷ Niệm Ngày Đăng Quang Đức Thánh Cha Phanxicô.
Ngày 13.03.2013 Kỷ Niệm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô được chọn làm kế vị
Thánh Phêrô làm Đầu Hội Thánh. Xin Cả Nhà chúng ta nhớ và hiệp ý cầu nguyện
cho ngài. Là người công giáo chúng ta có bổn phận yêu mến, kính trọng và vâng
phục Đức Thánh Cha.
Trong giáo lý ngày trước có ghi rõ ràng là việc đọc sách báo chống đạo là lỗi phạm
điều răn thứ nhất. Anh chị em nên cẩn thận lưu ý rằng hiện thời có những bản văn
hoặc Video chống đối Đức Thánh Cha, nói xấu ĐTC thậm chí còn gọi ĐTC là quỷ.
Có những người không những đọc mà còn giúp những người xấu đó phát tán phân
phối thêm và tin vào những lời vu khống đó. Lời Giáo Huấn của Hội Thánh thì
không đọc mà lại cứ tin những đồn đại của linh hồn này, linh hồn kia mà chẳng biết
những linh hồn đó phát xuất từ đâu. Có những người không biết học hành tới đâu mà
dám cho mình có trình độ phê phán Đức Thánh Cha. Chúng ta không biết lỗi đó
nặng như thế nào, vì còn tùy thuộc có bao nhiêu người vì sự tiếp tay phát tán tài liệu
đó mà mất đức tin và bao nhiêu người vì những người mất đức tin đó mà bắt chước
đi vào đường sai lầm. Là người con trong gia đình Thiên Chúa, người công giáo đích
thực không những cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mà còn cầu nguyện theo ý chỉ
của ngài nữa. Chớ có nghe theo các điều nhảm nhí để hùa theo chỉ trích Đức Thánh
Cha. Trong vấn đề liên hệ đến cuộc sống đời đời chúng ta không nên đùa với lửa.
Góc học hỏi: Tìm hiểu về Thánh lễ
Trong phần học hỏi về thánh lễ tháng này, chúng ta tạm dừng tài liệu của chúng ta
để đọc thêm về giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Vinh Danh và lời tổng
nguyện đầu lễ.

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong các bài Giáo Lý về việc cử hành Thánh Lễ, chúng ta đã thấy rằng cử chỉ sám
hối giúp chúng ta lột bỏ những tự phụ của mình và trình bày trước mặt Thiên Chúa
thực trạng của mình là những người tội lỗi và hy vọng được ơn tha thứ.
Chính từ cuộc gặp gỡ giữa cảnh khốn cùng của con người và lòng thương xót của
Thiên Chúa đưa đến lòng biết ơn được bày tỏ trong kinh “Vinh Danh”, “một bài
thánh thi rất cổ kính và đáng kính, trong đó Hội Thánh, tập trung trong Chúa Thánh
Thần, ca ngợi và nài xin Đức Chúa Cha và Con Chiên” (Quy Chế Tổng Quát về
Sách Lễ Rôma, 53).
Lời mở đầu của bài thánh thi này - “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời” - tiếp
tục bài hát của các Thiên Thần khi Chúa Giêsu ra đời ở Bethlehem, lời loan báo vui
mừng về vòng tay ôm ấp giữa trời và đất. Bài hát này cũng liên quan đến việc chúng
ta tụ tập trong cầu nguyện: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới
thế cho người thiện tâm”.
Sau kinh “Vinh Danh”, hoặc, khi không có kinh ấy, thì ngay sau cử chỉ sám hối,
kinh nguyện có một hình thức cầu nguyện đặc biệt gọi là “colletta” (Lời Nguyện
Nhập Lễ), mà qua đó đặc tính chính xác của cuộc cử hành được diễn tả, được thay
đổi theo ngày và giờ trong năm (x. ibid, 54). Với lời mời “Chúng ta hãy cầu
nguyện”, vị linh mục khuyên nhủ dân chúng cùng hồi tâm với ngài trong một lúc im
lặng để ý thức rằng mình đang ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa và mỗi người
nói lên trong lòng mình những ý chỉ riêng mà với chúng họ tham dự Thánh Lễ (xem
ibid., 54). Linh mục nói “chúng ta hãy cầu nguyện”; và sau đó đến một lúc im lặng,
và mỗi người nghĩ về những điều mình cần và mình muốn xin trong lời nguyện này.
Sự im lặng không chỉ rút lại thành việc không có tiếng nói, nhưng là chuẩn bị sẵn
sàng để lắng nghe những tiếng nói khác: của tâm hồn chúng ta, và trên hết là tiếng
nói của Chúa Thánh Thần. Trong phụng vụ, bản chất của sự im lặng thánh thiêng tùy
thuộc vào thời điểm mà nó xảy ra: “Trong cử chỉ sám hối và sau lời mời cầu nguyện,
nó giúp cho việc hồi tâm; sau bài đọc hoặc bài giảng, nó là một lời mởi gọi để suy
niệm một cách ngắn gọn về những gì đã nghe; sau khi Rước Lễ, nó giúp cho việc
cầu nguyện ngợi khen và khẩn cầu nội tâm” (ibid., 45). Vì vậy, trước Lời Nguyện
Nhập Lễ, sự im lặng giúp chúng ta chú tâm vào chính mình và suy nghĩ về lý do tại
sao chúng ta ở đó. Cho nên, việc lắng nghe tâm hồn chúng ta ở đây và sau đó mở nó
cho Chúa là điều quan trọng. Có lẽ chúng ta đến từ những ngày khó nhọc, vui mừng,
đau buồn, và chúng ta muốn thưa chuyện với Chúa, cầu khẩn sự giúp đỡ của Ngài,
để xin Ngài ở gần chúng ta; chúng ta có các phần tử trong gia đình và bạn bè đang bị
ốm đau hoặc đang trải qua những thử thách khó khăn; chúng ta muốn trao phó cho
Thiên Chúa số phận của Hội Thánh và thế giới. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần
phút im lặng ngắn này trước khi vị linh mục, thu thập những ý chỉ của mỗi người,
lớn tiếng thay mặt tất cả mọi người trình bày nó lên Thiên Chúa, lời cầu nguyện
chung kết thúc các nghi thức đầu lễ, bằng cách làm chính việc “thu thập” các ý chỉ

cá nhân. Tôi chân thành khuyên các linh mục giữ phút im lặng này và đừng vội vã:
“chúng ta hãy cầu nguyện”, và hãy im lặng. Tôi đề nghị điều này với các linh mục.
Nếu không có phút im lặng này, có nguy cơ bỏ qua việc hồi tâm của linh hồn.
Các linh mục đọc lời cầu khẩn này, lời tổng nguyện (Lời Nguyện Nhập Lễ) này, với
cánh tay dang rộng, là tư thế của người cầu nguyện, được các Kitô hữu thực hiện
ngay từ các thế kỷ đầu - được minh chứng bởi các bức họa của các hang toại đạo ở
Rôma – để bắt chước Đức Kitô với đôi tay rộng mở trên cây gỗ thập giá. Và ở đó,
Đức Kitô là Đấng Cầu Nguyện và là cùng nhau cầu nguyện! Trong Đấng Chịu Đóng
Đanh, chúng ta nhận ra vị Linh Mục đang dâng lên Thiên Chúa sự thờ phượng mà
Ngài vui lòng, đó là sự vâng phục con thảo.
Trong Nghi Thức Rôma, các lời cầu nguyện đều chính xác nhưng đầy ý nghĩa: có
thể thực hiện nhiều suy niệm đẹp về các lời cầu nguyện này. Quá đẹp! Trở lại việc
suy niệm về các bản văn, ngay cả ngoài Thánh Lễ, có thể giúp chúng ta học cách
hướng về Thiên Chúa ra sao, cầu xin gì, sử dụng những lời nào. Nguyện xin phụng
vụ trở thành một trường dạy cầu nguyện đích thực cho tất cả chúng ta.
Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
Góc suy tư
Vài châm ngôn các thánh nhân
1. Thập giá vác trên vai thường nhẹ hơn thập giá kéo lê - T. Têrêxa Avila.
2. Sống tình yêu không phải là căng lều trên đỉnh Thabor, mà là cùng với GIÊSU ta
trèo lên đồi Cavê - T. Têrêxa Lisieux.
3. Con không xin cho mình khỏi đau khổ, nhưng chỉ xin Ngài đừng bỏ con trong khổ
đau - T. Bernadette.
4. Có đức tin là ký vào một tờ giấy trắng và để Thiên Chúa muốn viết gì vào đó tùy
Người - T. Augustinô.
5. Chúng ta sẽ an toàn vượt qua
giông tố, bao lâu niềm tin của
chúng ta còn gắn chặt vào Thiên
Chúa - T Phanxicô Salêsiô.
6. Làm theo thánh ý của Chúa
chưa đủ, mà phải làm một cánh
vui vẻ và nhiệt tình - T. Phanxicô
Salêsiô.
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