
  

 

 Mục  Vụ  

  Tháng 08– 2019 

    

Anh chị em thân mến, 

Mỗi khi kỳ hè tới, tôi trộm nghĩ là có nhiều người Việt 

Nam chúng ta sống tại Đức biết thế giới nhiều hơn về 

nước Đức, bởi vì hễ kỳ hè là đi ra ngoại quốc. Tạ ơn 

Chúa là những anh chị em đó có khả năng hưởng các 

kỳ hè đẹp. Phần tôi, tôi thấy nước Đức rất đẹp. Do 

việc tôi phải làm việc mục vụ trên một địa bàn rộng lớn, và khi di chuyển bằng xe 

hơi lại phải luôn tìm cách tránh Kẹt xe, tránh những khúc xa lộ đang bị khóa đường 

vì tai nạn, tìm đến những anh chị em ở xa xôi biệt lập, nên tôi đã đi qua rất nhiều 

những con đường làng thơ mộng tại Trung và Tây Nam Đức. Một đặc điểm nổi bật 

của các con đường làng của Đức là người ta cảm thấy ngay những „con đường“ này 

„có đạo“. Khắp mọi nơi tôi thấy nhan nhản các tượng thánh giá, tượng các thánh 

đứng trên các cây cầu, các đài Đức Mẹ với bông hoa, các ngôi nhà nguyện xinh xinh 

dưới lùm cây. Trung bình cứ gần 2 cây số là đã gặp một tượng Chúa hoặc tượng Đức 

Mẹ bên lề đường. Và đặc biệt là hơn 80% các tượng đài đạo đức đó được chăm sóc 

tỉ mỉ: cỏ xanh được cắt bằng phẳng, có hoa tươi và có nến cháy. Mỗi khi đi ngang 

qua các tượng đài đó tôi đưa tay làm dấu thánh giá, tôi có cảm tưởng tôi làm dấu 

thánh giá liên tục trong chuyến du hành của tôi.  

Anh chị em thân mến, được sống trong một đất nước có văn hóa Kitô giáo như thế 

và với kinh nghiệm đi đường làng như trên, nhắc nhớ tôi điều Chúa Giêsu đã nói: 

„Ta là đường, là sự thật và là sự sống.” Người dân Đức đã bỏ công xây các tượng 

bằng săt, bằng đá như thế để nhắc nhớ con cháu họ về Thiên Chúa. Chúng ta không 

cần xây dựng các dấu chỉ bằng sắt, bằng đá, nhưng hãy ghi khắc trong con tim chúng 

ta và nhắc nhở cho con cháu chúng ta: Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. 

Ưu tư của Đức Thánh Cha trong tháng này là làm sao cho mỗi gia đình công giáo trở 

nên một ngôi trường về Đức Tin, để khi con người nhớ về gia đình mình, thì kỷ 

niệm tuổi thơ đầy tràn kinh nghiệm về Thiên Chúa. Ước mong anh chị em đồng 

hành với các ưu tư của Đức Thánh Cha và làm cho gia đình mình đầy ấp kỷ niệm về 

Tình yêu Thiên Chúa.  

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhất là trong ngày đại lễ Đức Mẹ Lên Trời 

15.08 này. 

Thân mến, 

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam 

  

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG TÁM 

 

Xin cho các gia đình, qua đời sống cầu nguyện và yêu thương, luôn trở nên rõ 

rệt trường học của sự tăng trưởng nhân bản..   

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM 

 

01  THỨ Năm. Thánh Alphonso Maria Liguori  

Xuất Hành 40,16-21.34-38. Mátthêu 13,47-52. 

04 + CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.  

Giảng Viên 1,2;2,21-23; Côlôsê 3,1-5.9-11. Luca 12,13-21... 

06  THỨ BA. CHÚA HIỂN DUNG 

Phêrô 1,16-19. Luca 9,28b-36. 

08  Thứ Năm. Thánh Đa Minh. 

Dân Số 20,1-13. Mátthêu 16,13-23.. 

09  Thứ sáu. THÁNH TÊRÊSA BÊNÊĐICTA THÁNH GIÁ 

(EDITH STEIN), NỮ TU, TỬ ĐẠO [1942], BỔN MẠNG 

CÁC NƯỚC ÂU CHÂU. 

Esther 4,17k-m.r-t. Gioan 4,19-24. 

10  Thứ Bảy. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TỀ,   

2 Côrintô 9,6-10. Gioan 12,24-26... 

11  CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN 

Khôn Ngoan 18,6-9 ; Do Thái 11,1-2.8-19. Luca 12, 32-48.. 

14  Thứ tư. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, tử đạo [1941]. 

Đệ Nhị Luật 34,1-12. Mátthêu 18,15-20.. 

15 + Thứ Năm. Lễ Trọng ĐỨC MẸ LÊN TRỜI.  

Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Côrintô 15,20-27a. Luca 1,39-56. 

18 + CHÚA NHẬT XX THƯƠNG NIÊN 

Giêrêmia 38,4-6.8-10; Do Thái 12,1-4. Luca 12,49-53.. 

22  THỨ NĂM. Maria Trinh Nữ Vương 

Isaia 9,1-6. Luca 1, 26-38.. 

24  Thứ bảy. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ,TÔNG ĐỒ.  

Khải Huyền 21,9b- 14. Gioan 1,45-51. 

25 + CHÚA NHẬT XXI THƯƠNG NIÊN 

Isaia 66,18-21; Do Thái 12,5-7.11-13. Luca 13,22-30.. 

27  Thứ Ba. Thánh Monika 

1 Thessalônica 2,1-8. Mátthêu 23,23-26. 

28  Thứ Tư. Thánh Augustino  

1 Thessalônica 2,9-13. Mátthêu 23,27-32 

29  Thứ năm. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết 

Giêrêmia 1,4.17-19. Marcô 6,17-29 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 

 

 

Xin  lưu ý : 

có giải tội trước giờ lễ 30 phút 

 

 

Sigmaringen 16g00  ngày Thứ Bảy 03.08.2019  nhà thờ St. Peter und 

Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Freiburg 12g00 ngày 04.08.2019 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

 

Haiger 16g00 ngày 24.08.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Frankfurt 14g30 ngày 25.08.2019 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

 

Wiesbaden  11g45 ngày 01.09.2019 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Linh mục dòng Xitô dâng thánh lễ 

Pforzheim 14g30 ngày 01.09.2019 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken 

Cha Tuyên úy dâng thánh lễ 

Frankfurt-

Niederrad 

15g30 ngày thứ Bảy 07.09.2019 

Kirche Mutter vom Guten Rat 

Bruckfeldstr. 51, 60528 Frankfurt/ Main-Niederrad 

Limburg 10g15 ngày 08.09.2019 Dom Zu Limburg 

Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn 

Hành hương viếng nhà thờ chính tòa Limburg 

Haltingen 16g00 ngày 14.09.2019 nhà thờ St. Maria, 

 Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

CĐ tổng hợp 

tĩnh tâm 

16g00 ngày 15.09.2019 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Karlsruhe 14g30 ngày 15.09.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Mannheim 14g30 ngày 22.09.2019 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Großzimmer 15g00 ngày 29.09 nhà thờ  St. Bartholomäus 

Thánh lễ tạ ơn Kỷ Niệm Bí Tích Hôn Phối 

Breuberg 12g30  ngày 03.10.2019  nhà thờ St. Karl Boromäus,  

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustad 

Freiburg 12g00 ngày 06.10.2019 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

 

Sigmaringen 12g00  ngày 13.10.2019  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Haiger 16g00 ngày 19.10.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Wiesbaden  11g45 ngày 20.10.2019 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Rosbach 14g30 ngày 26.10.2019 Sankt Michael,  

Preulgasse 27, 61191 Rosbach. 

Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm 

Frankfurt 14g30 ngày 27.10.2019 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Herxheim 11g00 ngày 01.11.19 Schönstatt-Zentrum. Marienpfalz,  

Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim 

Karlsruhe 14g30 ngày 03.11.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Mannheim 14g30 ngày 10.11.2019 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Pforzheim 14g30 ngày 17.11.2019 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken 

Haltingen 16g00 ngày 23.11.2019 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Thông Báo I 

 

Tân Ban Chấp hành Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức: 

 

Chủ Tịch    Ô. Martinô Phạm Duy Vũ  

(ở TP. Oberhausen, Vùng Cha Franz.Nguyễn Ngọc Thủy) 

Phó Chủ Tịch  

Nội Vụ 

Ô. Giuse Lâm Công Khanh  

(ở TP. Geldersheim, Vùng Cha Vinzenz Trần Văn Bằng) 

Phó Chủ Tịch  

Ngoại Vụ        

Ô. Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Thái  

(ở TP. Langen, Vùng Cha Dominik Trần Mạnh Nam) 

Tổng Thư 

Ký             

Ô. Phêrô Bùi Ngọc Châu  

(ở TP. München-Bogenhausen, Vùng Cha Thomas Lê 

Thanh Liêm) 

Thủ Quỹ     Ô. Phaolô Hồ Văn Phước  

(ở TP. Berlin, Vùng Cha Antôn Ðỗ Ngọc Hà) 

 

Chúng ta chúc mừng các thành viên mới của ban chấp hành và cầu chúc quý vị được 

nhiều ơn thánh trong việc phục vụ cộng đoàn Dân Chúa. 



Mỗi cộng đoàn sẽ tự ấn định ngày bầu Ban Đại Diện để đến tháng 11 việc bầu 

cử trong vùng Trung và Tây Nam Đức được hoàn tất  Đến tháng 11 chúng ta có 

được danh sách các Ban Đại Diện cho năm phụng vụ mới.  

 

Thư Mời của PHONG TRÀO GIÁO DÂN VIỆT NAM HẢI NGOẠI 

Kính thưa quý tín hữu! 

Chúng ta thường nghe lời phàn nàn: „Trước đây cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Nay 

thì ngược lại, con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đó“! Cha mẹ quả thật chẳng còn có chỗ 

đứng quan trọng nào nữa sao? Còn Kinh Thánh và học thuyết xã hội công giáo nói 

gì về vai trò của cha mẹ trong gia đình và xã hội? Vài trò đó có còn linh nghiệm 

trong hoàn cảnh sống đổi thay ngày nay không? 

 

. Kính mời quý vị tham dự buổi hội học với đề tài: 

„ Vai trò người cha và mẹ trong việc thánh hóa gia đình và xã hội 

theo Kinh Thánh và Học Thuyết Xã Hội Công Giáo “ 

dưới sự hướng dẫn của linh mục Thomas Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFMConv, 

viện trưởng viện Thần học Giáo hoàng St Bonaventure – Rome 

 

Thời gian: từ 9 giờ 00 và từ 14 giờ 30, ngày thứ bảy 21.09.2019 

Tại : Naturfreundehaus Ginsheim 

Rheinstr.76 ; D- 65462 GINSHEIM 

Xin ghi danh tham dự trước ngày 08-09-2019 & Liên lạc: Nguyễn T. Lệ Thu Tel. 

06144 3945 

Sau phần thảo luận ban trưa và sau thánh lễ ban chiều, chúng tôi kính mời quý vị ở 

lại dủng bữa cơm thân mật. 

Trân trọng kính mời 

Lê Văn Yên 

Đại Diện Phong Trào Cơ sở - Đức Quốc 

 

Thông Báo II  

 

Tân Á Thánh Pater Richard Henkes của giáo phận Limburg. 
 

Xin chúc mừng giáo phận Limburg và dòng Pallottiner. Ngày Chúa Nhật 15.09.2019 

tại nhà thờ chính tòa Limburg Đức Hồng Y Kurt Koch từ Roma sẽ đại diện Đức 

Thánh Cha tuyên phong Á Thánh cho linh mục dòng Pallottiner xuất thân từ giáo 

phận Limburg – đó là cha Richard Henkes.  

 

Người linh mục dòng Pallottiner này bị Gestapo bắt bởi vì đã giảng chống lại chế độ 

Phát-xít, sau đó bị giải về trại tập trung Dachau. Trong trại tập trung Dachau ngài đã 

tình nguyện vào trong biệt giam Block 17 dành cho người bị bệnh truyện nhiễm để 

có thể chăm sóc cho những bệnh nhân.  

Sau 2 tháng phục vụ cận nhân (Nächstenliebe) ngài bị nhiễm bệnh và chết ngày 22 

tháng 2 năm 1945. 

Thánh lễ phong Á Thánh trong ngày “Chúa Nhật Thánh Giá“ của giáo phận sẽ bắt 

đầu lúc 14g00 

 

Ngày Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ Maria  

Giáo phận mời mọi cộng đoàn ngoại quốc cùng chung tay tổ chức và tham dự ngày 

lễ Sinh Nhật Đức Mẹ chung với nhau vào Thứ Bảy 07.09.2019 lúc 15g30 do Đức 

Giám Mục Thomas Löhr chủ lễ.  

Thánh lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ Mutter vom Guten Rat, 

Bruchfeldstraße 51, 60528 Frankfurt/ Main-Niderrad 

 

Cộng đoàn Việt Nam trong toàn giáo phận (Haiger, Frankfurt, Wiesbaden) đều được 

giáo phận tha thiết mời tham dự ngày lễ này. Trong thánh lễ này cộng đoàn Việt nam 

chúng ta cũng được mời gọi tham gia các đóng góp về phụng vụ (như đọc sách 

thánh, rước lễ vật dân tộc…) và đóng góp ẩm thực (vài món ăn dân tộc). Hy vọng 

anh chị em thu xếp đến dự đông đảo. Việc chung tay vinh danh Mẹ trên trời sẽ kéo 

xuống ơn lành cho cá nhân, cho gia đình và cho cộng đoàn của chúng ta.  

 

Hành hương hàng năm về Nhà Thờ chính tòa Limburg. 

Trong kỳ hè nhiều gia đình đã bỏ nhiều công nhiều của để đi hành hương. Có khi đi 

tận đến Israel, Lộ Đức, Fatima, Krakau… Giá trị của một cuộc hành hương không 

nằm ở chỗ bao nhiêu phí tổn chúng ta dành cho chuyến đi, nhưng còn nằm ở chỗ ý 

nghĩa thiêng liêng chúng ta đạt được cho cuộc sống của mình, cũng như cho linh hồn 

của mình. Mỗi năm trong các cộng đoàn chúng ta đã có thói quen hành hương đến 

nhà thờ chính tòa Limburg. Tuy cuộc hành hương ngắn ngủi trong vòng một ngày 

nhưng là cơ hội để nói lên lòng chúng ta  yêu mến Giáo Hội, nhắc nhở chúng ta 

thuộc về Giáo Hội và có một bổn phận của một người con đối với người mẹ Giáo 

Hội. Cuộc hành hương này dành cho tât cả mọi người trong vùng của cha Nam. 

 

Năm nay hành hương về nhà thờ chính tòa Limburg nhằm vào Chúa Nhật 

08.09.2019. Trong thánh lễ đó, người Việt Nam chúng ta sẽ hát 2 bài thánh ca (bài 

„Lời con như trầm hương“ và bài“Tán Tụng Hồng Ân“). Anh chị em tín hữu tại 

Limburg rất thích 2 bài này và ước mong năm nay chúng ta hát lại lần nữa. Chúng ta 

cần có nhiều người hát để có đủ sức . Người Việt chúng ta cũng sẽ đọc sách thánh 

bằng tiếng Việt và đang lời nguyện giáo dân để xin Giáo Hội cầu nguyện cho quê 

hương chúng ta. Sau thánh lễ chúng ta sẽ họp mặt trong hội trường của hội Kolping 

Limburg. Anh chị em sẽ như mọi năm, mang theo thức ăn và chia sẽ với nhau trong 

tình huynh đệ.  

Ước mong cộng đoàn Việt Nam vùng cha Nam sẽ họp nhau đông đảo trong ngày 

hành hương này để nói lên Giáo Phận sự đoàn kết của dân tộc chúng ta trong việc 

phục vụ Giáo Hội.  

  



Thánh Lễ Tạ Ơn Bí Tích Hôn Phối 

Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn “ Niềm vui yêu thương “ số 223 đã viết 

:” Phụng vụ, thực hành việc đạo đức và thánh lễ được cử hành cho các gia đình, đặc 

biệt là vào dịp kỷ niệm ngày cưới, đã được kể như là điều rất quan trọng để thức đẩy 

việc loan báo Tin mừng qua gia đình “.  

 

Trong một bài giảng lễ Hôn phối, Đức Thánh Cha Phanxicô nói:  “Hôn nhân là sự 

sống thực, chứ không phải là câu chuyện tiểu thuyết.Ngài cho rằng gia đình là nôi 

phát sinh sự sống, nuôi dưỡng đức tin, do đó, gia đình là sự sống thật chứ không 

phải là câu chuyện áo, sự mơ mộng của con người”… 

 

Giữa một thế giới đang có nhiều biến động về đời sống gia đình.Hãy noi gương bắt 

chước Gia Đình Thánh : Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse.Hãy cầu nguyện 

cho mọi gia đình sống trên thuận dưới hòa.  

 

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, khi về thăm quê hương Ba Lan, Ngài đã 

làm hai cử chỉ rất đẹp, ấn tượng:” Viếng mộ song thân và cử hành lễ cho các cặp hôn 

phối, các cặp có kỷ niệm 50, 25 năm Hôn phối “. Đức Thánh Giáo Hoàng này đã dạy 

con người hãy hiếu thảo với Cha mẹ. Hãy bảo vệ đời sống gi đình qua bí tích Hôn 

nhân Chúa đã thiết lập“. 

 

Từ mấy năm nay một số anh chị em trong cộng đoàn đã có sáng kiến mỗi năm cùng 

nhau hun nóng lại các hồng ân bí tích hôn nhân đã mang lại cho mình. Nó nói lên sự 

liên đới giữa các gia đình trong Giáo Hội. Tinh thần này rất đáng kính phục. Các gia 

đình gần gũi nhau có thể tự động liên kết với nhau để ôn lại và củng cố hồng ân bí 

tích này trong đời mình. 

  

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

 

Lời nguyện hiệp lễ 

Thông thường, sau khi rước lễ, cộng đoàn hay ca đoàn hát một bài thánh ca ngợi 

khen, hoặc thinh lặng cầu nguyện trong một khoảng thời gian. Sau đó, linh mục kết 

thúc phần hiệp lễ với một lời nguyện. Cũng như lời nguyện nhập lễ và tiến lễ, đây là 

một “lời nguyện của vị chủ tọa”, được cấu trúc theo cách nhất định và ngắn gọn.  

 

Linh mục giang tay và mời gọi: “Chúng ta dâng lời cầu nguyện”. Lời nguyện được 

kết thúc bằng công thức ngắn: “Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con”. 

Nội dung của lời nguyện hiệp lễ là cầu xin cho mầu nhiệm vừa mới cử hành sinh hoa 

kết quả cho đời này và đời sau, cụ thể qua những việc làm trong yêu thương hằng 

ngày. Cộng đoàn đáp “A-men”. 

 

 

Góc suy tư 

HÃY KHÉP LẠI CÁNH CỬA QUÁ KHỨ 

Thời gian sẽ chữa lành tất cả - ngay cả một trái tim tan vỡ. 

 

Nỗi đau và sự tức giận bạn đang trải qua lúc này, sẽ mờ dần theo thời gian, nhưng nó 

sẽ dễ dàng hơn và nhanh hơn rất nhiều nếu bạn cầu xin sự trợ giúp của Chúa. 

 

Có thể vẫn sẽ mất thời gian dài hơn bạn trông đợi, nhưng sự chữa lành chậm rãi, 

thường là sự chữa lành tốt nhất. 

 

Cùng với sự giúp đỡ của Chúa, bạn phải làm phần của bạn. Đừng cố bám lấy quá 

khứ. Đừng khước từ sự chữa lành. Hãy bỏ đi những tức giận và cay đắng. Hãy bỏ tất 

cả. Rất khó, nhưng bạn phải chấp nhận những gì đã xảy ra và tha thứ. Chỉ khi đó, 

bạn mới có thể khép lại cánh cửa quá khứ, tìm thấy sự thanh thản khỏi những ký ức 

đau thương, và tiếp tục cuộc sống. 

 

Có những lúc khi cuộc sống của bạn như sụp đổ hoàn toàn, khi những gì vô cùng 

quý giá đối với bạn bị lấy đi, bạn sẽ tự hỏi liệu Chúa có đang yêu bạn và chăm sóc 

cho bạn không? 

 

Câu trả lời thật rất đơn giản - Ngài vẫn! Hơn bất cứ lúc nào hết, Ngài yêu bạn rất 

nhiều! Lúc này đây, cuộc sống của bạn trống rỗng, nhưng Ngài muốn và mong chờ 

đong đầy nó bằng tình yêu của Ngài. Hãy tiến lên - bước qua và khép lại cánh cửa 

quá khứ. Không có cách nào để kết thúc tất cả những đau khổ ngoài cách bước qua 

nó. 

 

Sẽ có những lúc bạn cảm thấy thật tối tăm, sợ hãi, cảm thấy như mình không thể 

bước đi tiếp được - hãy nhớ rằng bạn không đơn độc - người đang viết những dòng 

này hiểu rõ và cũng trải qua như thế - chúng ta sẽ nắm chặt tay Chúa, cho dù sức 

chúng ta không còn để nắm lấy tay Ngài, Ngài vẫn siết chặt tay ta - và cùng nhau, 

chúng ta và Chúa sẽ bước qua và cùng khép lại cánh cửa quá khứ. 

 

Bạn thân mến! Đừng cảm thấy 

quá sợ hãi và cưỡng lại những 

bất an ùa đến bạn, đó là điều tự 

nhiên khi bước qua con đường 

đau khổ; trái lại, hãy hít thở thật 

sâu, bình tĩnh, đối mặt và phân 

tích sợ hãi của mình, và cầu 

nguyện để bình an vượt lên trên 

hết và đẩy lùi mọi bóng tối bất 

an đang chiếm lấy tâm hồn bạn. 


