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Anh chị em thân mến, 

Tôi tin rằng anh chị em trong các cộng đoàn 

chúng ta đã có được những ngày lễ sống động 

vui tươi và hy vọng là mọi người đều hạnh 

phúc.   

Tôi xin được nhân cơ hội này cám ơn anh chị em trong những ngày này có tâm tình 

quý báu là nhớ đến cha Tuyên Úy một cách đặc biệt. Nhiều người viết thiệp, gởi 

Email, gởi Viber, Whatsapp, gọi điện thoại chúc mừng Giáng Sinh và cầu chúc cho 

cha nhiều điều cao quý. Tôi rất cám ơn và trân trọng các tâm tình quý báu đó. Tôi 

cũng phải xin lỗi anh chị em là tuy tôi có đọc rất trân trọng những tin nhắn đó, 

nhưng tôi thật sự đã không có thời giờ để hồi âm cho từng cá nhân anh chị em. Tôi 

cũng rất áy náy. Mong anh chị em thông cảm. Cuộc sống cứ như chiếc xe lửa không 

ngừng lao mình trong đêm tối, và thời gian thì cứ như hỏa tiễn đi vù vù. Tôi không 

thể xoay sở trở tay kịp.   

Tôi xin nhân tiện được nhắc lại một lần nữa ý muốn của tôi, là dù ngày tết, ngày 

Giáng Sinh, Bổn mạng hay sinh nhật, anh chị em đừng gởi quà cáp gì cho tôi hết. 

Khi anh chị em đi dự thánh lễ Việt Nam thì đã là món quà lớn cho tôi rồi. 

 

Giờ đây chúng ta ta bước sang năm mới 2019 rồi. Một thói quen tốt đẹp cho người 

tín hữu nói riêng và cho những người muốn hạnh phúc nói chung, là đầu năm làm 

một QUYẾT TÂM để thực hiện cho suốt năm. Quyết Tâm này là một chương trình 

ngắn gọn giúp mỗi người hoặc mỗi gia đình tiến đến hạnh phúc hơn. Nếu mỗi năm 

chúng ta chỉ cần thực hiện được một nhân đức thôi, thì sau 10 năm chúng ta đã có 

được 10 nhân đức. Vì thế tôi nghĩ rằng trong những ngày này mỗi người trong anh 

chị em, hay mỗi gia đình nên tìm cho mình một quyết Tâm để thi hành trong năm 

2019 này. 

Để có thể tìm được một quyết Tâm hợp lý , hợp sức của mình, anh chị em cần đặt 

vài câu hỏi như sau: Anh chị em hãy tự hỏi: Lương thực của cuộc đời tôi là gì, đâu là 

điều tôi không thể không có? Đó có phải là Chúa không, hay là điều gì khác? : Tôi 

có thực sự cần tất cả những của cải vật chất và những công thức phức tạp này để 

sống không? Tôi có thể sống mà không cần tất cả các thứ phụ gia không cần thiết 

này và sống một cuộc sống đơn giản hơn không? 

Bài học trước máng cỏ cho ta biết rằng, Chúa Giêsu sinh ra làm người như chúng ta, 

để chúng ta có thể trở thành gia đình của Thiên Chúa, thành anh chị em với người 

lân cận. Đứng trước máng cỏ, chúng ta hiểu rằng lương thực của cuộc sống không 

phải là của cải vật chất mà là tình yêu, không vơ vét nhưng bác ái, không phô trương 

nhưng đơn giản. 

Tôi cầu chúc anh chị em tìm được cho mình một QUYẾT TÂM hợp tình, hợp lý, 

hợp ý Chúa để thực thi trong năm 2019. Cầu chúc cho những quyết định đó thực sự 

mang lại hạnh phúc cho gia đình anh chị em.  

 

Cầu chúc Chúa Hài Đồng chúc lành cho anh chị em trong suốt năm 2019 này.  

Cha T/U  

Dominik Trần Mạnh Nam 

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG GIÊNG 

 

Cầu cho giới trẻ và mẫu gương Đức Maria. 

Xin cho giới trẻ, cách riêng cho giới trẻ của Châu Mỹ Latinh, biết noi gương 

Đức Maria, đáp lại lời mời gọi của Chúa nhằm truyền đạt cho thế giới niềm vui 

Tin Mừng. 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG GIÊNG 

 

01  Thứ Ba.  Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 

Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Lc 2:16-21 

06 + CHÚA NHẬT Lễ Hiển Linh 

Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12. 

13 + CHÚA NHẬT. Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 

Is 55:1-11; 1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11 

!7  Thứ Năm. Thánh Antôn, Abano 

Dt 3:7-14; Mc 1:40-45 

20 + Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm 

Is 62:1-5; 1 Cr 12:4-11; Ga 2:1-11 

21  Thứ Hai. Thánh Agnes 

Dt 5:1-10; Mc 2:18-22 

24  Thứ Năm. Thánh Phanxicô đệ Salê 

Dt 7:25; Mc 3:7-12 

25  Thứ Sáu. Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại 

Dt 8:6-13; Mc 3:13-19 

26  Thứ Bảy. Thánh Timôthêô và Titô 

Dt 9:2-3,11-14; Mc 3:20-21 

27 + CHÚA NHẬT thứ Ba Mùa Quanh Năm 

Nkm 8:2-4,5-6,8-10; 1 Cr 12:12-14,27; Lc 1:1-4 

28  Thứ Hai. Thánh Tôma Aquinas 

Dt 9:15,24-28; Mc 3:22-30 

31  Thứ Năm. Thánh Gioan Bosco 

Dt 10:19-25; Mc 4:21-25. 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

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

 

Wiesbaden 11g45 ngày 06.01.2019 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Haiger 16g00 ngày 19.01.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Frankfurt 14g30 ngày 20.01.2019 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Freiburg 11g45 ngày 27.01.2019 nhà thờ St. Andreas, 

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

 

Flörsheim 13:00 giờ ngày 03.02.2019 

Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim 

Thánh Lễ mừng Tết Nguyên Đán toàn vùng  

 

Pforzheim 11:30 Uhr ngày 10.02.2019 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken 

Haltingen 16:00 giờ ngày 16.02.2019 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Karlsruhe 14g30 ngày 17.02.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Haiger 16g00 ngày 23.02.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Mannheim 14g30 ngày 24.02.2019 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Sigmaringen 12g00  ngày 24.02.2019  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

 

Thông Báo I 

Nơi chốn để mừng Tết 
Năm nay dân tộc Việt Nam chúng ta mừng tết Kỷ Hợi. Ngày Mồng Một Tết Âm 

Lịch năm tới sẽ nhằm ngày thứ Ba 05.02.2019.  

 

Chúng ta may mắn được giáo xứ St Gallus tại Flörsheim thông cảm và giúp đỡ cho 

chúng ta có cơ hội tổ chức Tết vào ngày Chúa Nhật 03.02.2019. Tạ ơn Chúa và cũng 

cám ơn cha xứ cũng như cộng đoàn người Đức tại Flörsheim. Chúng ta sẽ mời đại 

diện của họ tham dự Tết với chúng ta để cám ơn sự quan tâm của họ đến ngày lễ 

truyền thống dân tộc của chúng ta. 

 

Xin mời anh chị em sắp xếp thời giờ để đến dự Tết chung toàn vùng. Xin các cộng 

đoàn cũng chuẩn bị đóng góp vài tiết mục cho ngày lễ. Đó cũng là dấu chỉ mỗi 

người chúng ta quan tâm đến truyền thống dân tộc Việt Nam chúng mình.   

 

Hành hương Đức Mẹ Mễ Du 2019 

Với tâm tình tôn kính Đức Mẹ và ước muốn vun trồng tình nghĩa cộng đoàn của 

nhiều anh chị em, cha tuyên úy sẽ tổ chức một cuộc hành hương từ ngày 20.07.2019 

đến ngày 27.07.2019 bằng xe Bus. Hành hương kính viếng Đức Mẹ Đen, linh địa 

Mễ Du và tắm biển. 

Phương tiện : Xe bus 48 chỗ 

Phí tổn: Người lớn 550 Euro / trẻ em dưới 12 tuổi 490 Euro phòng đôi, ăn          

Vollpension  và di chuyển xe bus.  

Chương trình :  
20.07.2019: Frankfurt-Luznince ( ngủ qua đêm tại nhà dòng Kính Lòng Chúa 

Thương Xót)    

21.07.2019: Luznince- Marija Đức Mẹ Đen, thăm quan và dâng thánh lễ, sau đó sẽ 

đi Medjugoje. Ngủ đêm tại Medjugoje 

22.07.2019 /23.08.2019:  thăm viếng linh địa, ngủ đêm tại  Medjugoje. 

24.07.2019 – 27.07.2019: Medjugoje-Crikvenica tắm biển và nghỉ ngơi, ngủ đêm tại 

Crikvenica 

27.07.2019:  Crikvenica-Franfurt 

 

Ghi danh về: Cha tuyên úy trước ngày 25.02.2019 

Email: PaterNam@donbosco.de 

 

Các Khóa Tĩnh Tâm cuối tuần 

I/ KHÓA LINH THAO PHÂN ĐỊNH THẦN LOẠI: 

LM hướng dẫn: Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế SJ. 

Thời gian:  (5 ngày) từ chiều thứ ba 07.05.2019 đến Chúa Nhật 12.05.2019 

Địađiểm:Schönstatt-Zentrum Marienpfalz, Josef-Kentenich-Weg 1, 76863 Herxheim 

Ghi danh:  – ôb. Trương Xuân Sao => nguyenthitiet@gmx.net  

                     – anh Xuân Vũ => xvdt@gmx.net 

                     – cô Thanh Trang => tn.linhthao@yahoo.de 

Điện thoại: 0049 6144 3950; 0049 170 33 33 671 

 

II/ KHÓA LINH THAO (ưu tiên cho những người mới): 

LM hướng dẫn: Giuse Maria Cao Gia An SJ. 

Thời gian:  (3 ngày) từ chiều thứ năm 20.06.2019 đến Chúa Nhật 23.06.2019 

Địađiểm:Schönstatt-Zentrum Marienpfalz, Josef-Kentenich-Weg 1, 76863 Herxheim 

Ghi danh:  như trên.  

 

III/ KHÓA BẠN ĐƯỜNG ĐỒNG HÀNH: 

(khóa học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đồng hành. Không phải khóa Linh Thao) 

mailto:PaterNam@donbosco.de


LM hướng dẫn: Giuse Maria Cao Gia An SJ. 

Thời gian:  (3 ngày) từ chiều thứ năm 27.06.2019 đến Chúa Nhật 30.06.2019 

Địađiểm:Schönstatt-Zentrum Marienpfalz, Josef-Kentenich-Weg 1, 76863 Herxheim 

Ghi danh:  – như trên.  

  

Phong trào Giáo Dân Hải Ngoại tại Đức 
Phong trào Giáo Dân Hải Ngoại tại Đức sẽ học hỏi năm nay đào sâu học thuyết xã 

hội của Hội Thánh công giáo. 

Địa điểm học hỏi là Naturfreundehaus Ginsheim,  

Rheinstr.76 ; D- 65462  GINSHEIM.  

 

- Ngày 23.03.2019  với chủ đề: Trao đổi kinh nghiệm sống trong đời sống hôn nhân 

và gia đình - Đối chiếu với Học thuyết xã hội công giáo. 

 

- Ngày 21.09.2019 với chủ đề: Học thuyết xã hội công giáo do linh mục Nguyễn 

Đình Anh Nhuệ hướng dẫn. 

 

Thông Báo II  

 

Bầu Lại Ban Đại Diện. 

Theo quyết định của Giáo Phận Limburg, thì năm nay các cộng đoàn chúng ta sẽ bầu 

lại Ban Đại Diện. Nhiệm kỳ như anh chị em đã biết, đó là 4 năm. Thời gian sẽ là 

tháng Mười và Mười Một. Như vậy khi bước vào mùa vọng 2019 thì các Ban Đại 

Diện mới đã hoạt động phục vụ cộng đoàn. 

 

Việc đảm nhận công tác Ban Đại Diện là một trách nhiệm lớn lao để phục vụ cộng 

đoàn, để làm cho cộng đoàn thăng tiến, xây dựng tương lai của cộng đoàn. 

 

Vì thế giáo phận mong muốn là các cuộc bầu cử của chúng ta nên có những người tự 

ra ứng cử. Việc ra ứng cử Ban Đại Diện không phải là điều bất thường, mà là điều 

đáng lẽ phải có của việc bầu cử. Anh chị em có thể đề cử những người mà anh chị 

em thấy nên ứng cử trong thời gian trước ngày bầu cử, để những người được đề cử 

đó suy nghĩ và thuận lòng ra ứng cử. Nếu làm được như thế thì tránh được tình 

trạng: vào ngày bầu cử.. đề cử, bầu, trúng cử nhưng người trúng cử lại không nhận.  

 

Giáo phận muốn anh chị em trong các cộng đoàn chúng ta cùng nhau suy nghĩ về 

hướng đi sắp tới của cộng đoàn mình. Những QUYẾT TÂM (ý hướng ) của cộng 

đoàn cần được anh chị em thảo luận với nhau, nhất là các ban đại diện đương nhiệm. 

Khi đã biết hướng đi của cộng đoàn, chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy người sẽ dìu dắt 

cộng đoàn đi theo hướng đó. Xin các ban đại diện đương nhiệm cố gắng bàn thảo về 

hướng đi tương lai của cộng đoàn mình. 

 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

 

Kinh Tạ Ơn 
Kế tiếp, linh mục hoặc phó tế đọc hay hát: “Đây là mầu nhiệm đức tin.” Cộng đoàn 

tuyên xưng niềm tin vào mầu nhiệm Đức Ki-tô trong lời đáp riêng. Rồi vị chủ tế cầu 

nguyện tiếp tục và đọc hoặc hát Kinh Tưởng Niệm (Anamnese). Khi thi hành mệnh 

lệnh Đức Ki-tô trao truyền lại, Hội Thánh tưởng niệm chính Người: nhắc lại cuộc 

khổ nạn sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của Người. Kinh Tạ Ơn IV 

còn nói đến việc Đức Ki-tô “xuống cõi âm ty” sau khi sống lại. Qua sự nhắc nhở và 

thực thi mệnh lệnh của Đức Ki-tô, mầu nhiệm Thánh Thể được làm sống động và 

tồn tại mãi mãi.    

Gắn liền với lời Tưởng Niệm là Lời Dâng Tiến. Là Nhiệm Thể Đức Ki-tô, Hội 

Thánh có ý cho các tín hữu ngoài việc dâng của lễ tinh tuyền lên Thiên Chúa, “còn 

học cho biết dâng chính mình, và nhờ Đức Ki-tô làm môi giới, mỗi ngày một hiệp 

nhất hơn với Thiên Chúa và với nhau, để cuối cùng Thiên Chúa là mọi sự trong mọi 

người” (55e). Con đường đưa đến đích đó là đón nhận Mình và Máu Đức Ki-tô. Do 

đó mà có lời xin cho việc đón nhận mang lại hoa trái dồi dào, trong một lời kinh 

được gọi là Kinh Khẩn Cầu.  

Trong Lời Chuyển Cầu, cộng đoàn tham dự lễ cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh 

và cho mọi chi thể, còn sống cũng như đã qua đời, ngay cả cho những ai mà “chỉ 

một mình Chúa biết họ đã tin tưởng vào Chúa.” Các Kinh Tạ Ơn đều nhắc đến các 

Thánh Tử Đạo, các Thánh, Đức Maria và các Tông Đồ. Lời cầu này làm sáng tỏ ơn 

cứu độ hoàn vũ mà Đức Kitô mang lại, cũng như sự hiệp thông của Hội Thánh. 

Thánh Lễ được mừng với người sống và kẻ chết: Thánh Lễ nối liền đất với trời.  

Yếu tố cuối cùng của Kinh Tạ Ơn là Vinh Tụng Ca (Doxologie). Linh mục cầm đĩa 

với Bánh Thánh và chén, nâng cả hai lên, rồi nói hoặc hát: “Chính nhờ Đức Ki-tô, 

cùng với Đức Ki-tô, và trong Đức Ki-tô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh 

quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn 

đời.” Qua và trong sự hiệp nhất với Đức Ki-tô, đời sống của chúng ta đạt đến ý 

nghĩa sâu xa nhất của nó. Lời chúc vinh Thiên Chúa này được cộng đoàn tán đồng 

và kết thúc bằng lời tung hô “A-men”.  

Góc chia sẽ 

Ngày đầu năm hướng về quê hương và nghĩ về đạo lý dân tộc. 

 

Chúng tôi muốn gửi đến anh chị em những lời chúc lành đầu xuân bằng một 

câu chuyện, hy vọng sẽ chia sẻ một niềm vui trong mùa của hy vọng. Chuyện 

này lấy từ tiểu thuyết Ác Mộng của Ngô Ngọc Bội, xuất bản trước đây chừng 

một phần tư thế kỷ. 
 



Một nhân vật của Ngô Ngọc Bội trong tiểu thuyết Ác Mộng là Lê Đôn. Ông thầy 

giáo yêu nước đã tham gia kháng chiến chống Pháp, đã lập công, nhưng đến thời 

“cải cách ruộng đất” thì bị truy là địa chủ. Vợ ông phải đấu tố chồng. Học trò ông 

đứng ra tố cáo thầy. Hai đứa con 11 tuổi và 16 tuổi bỏ trốn lên miền núi, sống nhờ 

người Mán.  

Nhà thầy giáo Lê Đôn đã bị đám cốt cán chiếm, họ chia nhau các món đồ đạc, hành 

động được các cố vấn Trung Quốc dạy là “chia quả thực.” Họ gỡ cả cánh cửa, cả bàn 

thờ đem bán. Có cái “bát nhang” cổ là của gia bảo, được tổ tiên truyền lại từ năm sáu 

trăm năm, các bần cố nông cũng đem đổi lấy gạo chia nhau. Mấy năm sau, Đảng 

Cộng Sản “sửa sai,” ông Lê Đôn được “đổi nhãn hiệu;” từ “địa chủ cường hào ác 

bá” đổi thành “địa chủ kháng chiến.” Khi nhà được trả lại, tất cả đã tan hoang. Con 

rể ông, từng là một cán bộ cải cách ruộng đất, đi lên miền núi tìm em vợ. Hai cậu 

con trai không nhận gia đình nữa, bỏ hết cả họ hàng, nhất định không về. “Bố mẹ 

chết rồi. Anh em ly tán. Máu mủ họ hàng chẳng biết thương nhau... Cái đất nước này 

chỉ cần ba lần làm, ba lần sửa sai như thế thôi, nó sẽ trở thành một vùng hoang mạc.” 

Trong chương cuối cuốn Ác Mộng, gia đình thầy giáo Lê Đôn đã xin được phép cải 

táng mộ. Hai xương cánh tay của ông bị trói bằng dây dù gỡ mãi không ra. Anh con 

rể ghé răng cắn, dây không đứt. “Khốn nạn quá, chả nhẽ lại không tháo dây trói cho 

thầy!” Ngô Ngọc Bội kể, “Đã có nơi người ta lấy đoạn dây thép [trói địa chủ trước 

khi hạ sát] đem về thờ; [chính quyền] địa phương phải cho người lẩn vào nhà ăn cắp 

để thủ tiêu... Có anh cán bộ đã nhặt ba cái đầu đạn [bắn chết cha mẹ mình] cất đi. 

Chi bộ phải dỗ mãi anh mới đem ra trả, rồi mang vứt xuống sông.” 

Sau lễ cải táng thầy giáo Lê Đôn, buổi chiều gia đình đang ngồi ăn cơm thì có một 

ông khách lạ lớn tuổi không biết từ đâu tới thản nhiên bước vào nhà. Ông mở cái túi 

sách, lấy ra một bát nhang, đặt lên bàn thờ. 

“Tôi người xã bên, quen thân với ông Lê Đôn từ nhỏ. Có người bên làng ta đem bán 

cho tôi cái bát hương này. Chẳng đáng bao nhiêu đâu, chỉ hai đấu gạo thôi. Tôi là 

người Công Giáo, bên chúng tôi không thờ bát hương. Nhưng biết gia đình ông Lê 

Đôn, [biết cái bát hương này là] của gia bảo, nên tôi đã trả hai đấu gạo [mua] và giữ 

lại. Hôm nay gia đình làm việc ‘thay nhà’ cho ông Lê Đôn,” ông nghẹn ngào bật 

khóc. “Tôi trả lại cho gia đình để thờ phụng tổ tiên, ‘uống nước nhớ nguồn!’ Thứ 

này nếu tôi tham lam đem bán cũng có thể kiếm cho cháu chiếc xe đạp sang. Nhưng 

tôi là người ‘có đạo’ không bao giờ làm thế... Ở vùng ta những người như ông Lê 

Đôn rất hiếm hoi... Tôi xin phép cắm một tuần nhang... tưởng niệm ông...” 

Nhưng giữa cơn ác mộng mênh mang, oán mờ trời đất, Ngô Ngọc Bội đã kết thúc 

với một niềm hy vọng. Chúng ta biết người Việt là một dân tộc “có đạo,” dù theo 

đạo Phật, đạo Chúa hay đạo Khổng, đạo Lão. Đảng Cộng Sản đã tàn phá, hủy hoại 

những nền móng đạo lý, nhưng không giết được tính thiện trong con người. Không 

giết được trí nhớ tập thể của dân tộc, trong đó người ta đều biết ăn ở với nhau có 

nghĩa, có tình. Nền đạo lý cổ truyền như những đóm lửa vẫn cháy leo lét suốt những 

đêm dài, chỉ chờ ngày cùng bùng lên soi sáng tương lai. Mọi người sẽ thắp lại bình 

nhang trên bàn thờ, xin nhận lỗi với tổ tiên, xin hứa chính mình sẽ giữ gìn đạo lý cho 

con cháu bắt chước, theo nền nếp cha ông. Cái đất nước này sẽ không trở thành một 

vùng hoang mạc. Ngày hồi sinh sắp tới. Trong những ngày đầu năm chúng ta hãy 

cùng thắp lại bình nhang trong lòng mình, chia sẻ với nhau niềm tin tưởng ngày 

phục sinh sắp tới. 

Ngô Nhân Dụng 

Góc suy tư 

Nhiều chữ „ĐỪNG“ 

 Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn. 

ĐỜI LÀ THẾ!  NGƯỜI LÀ THẾ!   

TRÁCH MÓC, GIẬN HỜN CÓ HẠI CHO MÌNH HƠN CHO NGƯỜI KHÁC! 

TỐT NHỨT CHÚNG TA NÊN LỜ ĐI, BỎ QUA,  

HÃY THA THỨ ĐỂ TÂM THẦN THANH TỊNH CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE  

VÀ ĐỂ THƯ GIÃN VUI HƯỞNG NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN, NHỮNG GÌ MÌNH 

ĐANG CÓ. 

 

Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc… 

Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm… 

Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài Học… 

Và… người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm. 

 

Đừng hứa khi đang… vui ! 

Đừng trả lời khi đang… nóng giận ! 

Đừng quyết đinh khi đang… buồn ! 

Đừng cười khi người khác… không vui ! 

 

Cái gì mua được bằng tiền, cái 

đó rẻ. 

Ba năm học nói, một đời học 

cách lắng nghe 

Chặng đường ngàn dặm luôn bắt 

đầu bằng một bước đi. 

Đừng a tòng ghen ghét ai đó, khi 

mà họ chẳng có lỗi gì với ta. 

  


