
  

 

 Mục  Vụ  

  Tháng 09– 2019 

    

Anh chị em thân mến, 

Lúc này phong trào đi hành hương đang lên cao. Phần lớn 

anh chị em công giáo Việt Nam sống tại Đức đã biết rành nơi 

Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức là tại đâu, tại Fatima là tại đâu. Nhiều người cũng biết 

rành Roma hơn các linh mục Việt Nam tại nước Việt Nam. Lúc này nhiều anh chị 

em còn đang sắp xếp để trong những thời gian tới sẽ đi đất thánh. Đối với nhiều 

người, không một vùng đất hành hương nào có thể gọi là quá xa đối với họ nữa. Thế 

nhưng bước chân đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật sao mà xa quá, sắp xếp thời gian đi lễ 

Chúa Nhật sao mà khó quá, luôn bị ngăn trở trầm trọng.   

Đức Thánh Cha trong buổi triều yết ngày 21.08 vừa qua đã cảnh cáo giáo dân chúng 

ta không được phép đi nhà thờ như kiểu du khách đi tham quan. Đi nhà thờ chỉ khi 

nào hứng. Đi nhà thờ  chỉ khi cảm thấy có cái gì hay hay. Còn nếu không thấy hứng 

hoặc không thấy có gì hay ho thì ở nhà với luận điệu „đạo tại tâm”.  Đó không phải 

là cách thờ phượng mà Chúa muốn. Đức Giáo Hoàng nhắc nhở rằng việc đến nhà 

thờ để thờ phượng Chúa là bổn phận thờ phượng Chúa trong cộng đoàn. Có cùng 

nhau thờ phượng Chúa trong cộng đoàn thì mới triển nở tình yêu cận nhân, phát triển 

tình bác ái, giống như cộng đoàn tiên khởi Giêrusalem đã đạt được. Một trong những 

dấu hiệu cho thấy chúng ta thực thi ý Chúa là chúng ta thờ phượng Chúa trong cộng 

đoàn.  

 

Anh chị em thân mến, ngoài ra đời sống cộng đoàn công giáo là một ơn lớn Chúa 

ban cho chúng ta. Anh chị em có nhận thấy là người Việt hải ngoại của chúng ta 

đang lo lắng cho số mệnh nước Việt Nam chúng ta, trong khi người Việt trong nước 

thì mong mỏi người Việt hải ngoại sẽ làm gì cho họ để thoát khỏi nguy hiểm. Người 

Việt hải ngoại chúng ta sẽ không có thể làm gì cho quê hương nếu không có sự đoàn 

kết chặt chẽ với nhau.  Đối với người công giáo chúng ta, chúng ta có được cộng 

đoàn Việt Nam. Đây là mội trường để chúng ta thực tập đoàn kết yêu thương. Chỉ 

khi nào chúng ta đạt được sự đoàn kết yêu thương trong từng cộng đoàn, chúng ta 

mới hy vọng là sẽ giúp được quê hương đất nước khôi phục nhân phẩm con người.  

 

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhất là trong ngày tôn kính Thánh Giá Chúa. 

Thân mến, 

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG CHÍN 

 

Xin cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế hợp tác với nhau để bảo vệ biển 

và đại dương.  

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG CHÍN 

 

01 + CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN  

Huấn Ca 3,17-18.20.28-29. Do Thái 12,18-24a. Luca 14, 1.7-14 

03  Thứ ba. Thánh Grêgôriô Cả,  

1 Thessalônica 5,1-6.9-11. Luca 4,31-37... 

08 + CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN  

Khôn Ngoan 9, 13-19; Philêmôn 9b-10.12-17. Luca 14, 25-33 

13  Thứ sáu. Thánh Gioan Kim Khẩu. 

1 Timôthêô 1,1-2.12-14. Luca 6,39-42. 

14  Thứ bảy. SUY TÔN THÁNH GIÁ. 

Philipphê 2,6-11. Gioan 3,13-17.. 

15 + CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN  

Xuất Hành 32, 7-11.13-14; 1 Timôthêô 1, 12-17. Luca 15, 1-32. 

16  Thứ hai. Thánh Cornêliô, và thánh Cyprianô. 

1 Timôthêô 2,1-8. Luca 7,1-10. 

20  Thứ sáu. Thánh Anrê Kim Taegon, linh mục và thánh 

Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo tại Hàn Quốc]. 

Timôthêô 6,3b-12. Luca 8,1-3.. 

21  Thứ bảy. THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ, 

Êphêsô 4,1-7.11-13. Mátthêu 9,9-13. 

22 + CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.  

Amos 8,4-7; 1 Timôthêô 2,1-8. Luca 16, 1-13.. 

23  Thứ hai. Thánh Piô Pietrelcina (Cha Piô) 

Esđra 1,1-6. Luca 8,16-18.. 

26  THỨ NĂM. thánh Phaolô VI, giáo hoàng 

Aggêô 1,1-8. Luca 9,7-9. 

27  Thứ sáu. Thánh Vinh Sơn Phaolô.  

Aggêô 1,15b - 2, 9. Luca 9,18-22.. 

28  Thứ Bảy. thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo tại 

Nagasaki  

Zacharia 2,5-9.14-15a. Luca 9,43b-45. 

29 + CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN  
Amos 6,1a.4-7; 1 Timôthêô 6,11-16. Luca 16, 19-31.. 

30  Thứ hai. Thánh Giêrônimô, linh mục 

Zacharia 8,1-8. Luca 9, 46-50 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 

 

 

Xin  lưu ý : 

có giải tội trước giờ lễ 30 phút 

 

 

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 

 

Bầu Ban Đại Diện cho nhiệm kỳ mới 

Cha Tuyên Úy nhắc nhớ là các cộng đoàn cần tổ chức bầu lại ban đại diện để tháng 

11 chúng ta có được các ban đại diện 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  

 

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. 

 

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 đọc 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.  

  

Họp mặt Thanh Niên Công Giáo 

Tinh thần liên kết sinh hoạt của các bạn trẻ lúc này đang có chiều hướng gia tăng. 

Nhiều bạn trẻ lúc này thấy nhu cầu gặp gỡ người đồng lứa tuổi và đồng dân tộc gia 

tăng nhiều. Trong chiều hướng này, nhóm TNCG – Thanh Niên Công Giáo – sẽ tổ 

chức họp mặt bạn trẻ vào thời gian từ  Chiều Thứ Sáu 29.11 đến trưa Chúa Nhật 

01.12 dưới sự hướng dẫn của cha tuyên úy. Địa điểm sẽ được thông báo sau. Xin các 

phụ huynh loan báo cho con cái mình và khích lệ các em tham gia.  

Để ghi danh xin liên lạc với:  

Thảo My: Handynummer: 01779111828 

 

 

Mời tham dự Đại Lễ hàng năm kính thánh Hildegard von Bingen  

Mỗi năm giáo xứ Heilig Kreuz ở Rheingau đều mừng trọng thể lễ kính thánh 

Hildegard Von Bingen nhân ngày qua đời của thánh nữ là ngày 17.09.  

 

Trong ngày này luôn có thánh lễ đại trào vào buổi sáng với nhiều giám mục trên thế 

giới cùng với hàng trăm người hành hương đến Eibingen. Buổi chiều có cuộc rước 

kiệu hài cốt của thánh nữ trong lãnh địa lịch sử Eibingen.  

 

-10g00   Thánh lễ đại trào tại khuân viên nhà thờ St.Hildegard Eibingen 

-Sau thánh lễ là ăn trưa trong sân nhà thờ  

-Lúc ăn trưa cũng có cơ hội dể tham quan các triển lãm trong tu viện, tôn kính hài 

cốt thánh nữ và cơ hội xưng tội. 

-15g00   Rước kiệu hài cốt thánh nữ trong khu vực Eibingen 

-18g00   Kinh chiều trong tu viện Hildegard 

Địa chỉ nhà thờ St. Hildegard: Marienthaler Str. 3, 65385 Rüdesheim am Rhein 

Telefon: 06722 4520 

 

Nếu anh chị em nào đến tham dự Đại Lễ hôm đó có thể gặp nhau tại sân nhà thờ và 

cùng nhau dùng cơm trưa. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội ghé thăm tu viện 

Nothgottes của các đan sĩ Châu Sơn Xito cũng gần đó. 

 

Thánh nữ Hildegard von Bingen là vị thánh đầu tiên trên phần đất của giáo phận 

Limburg (trước khi thành lập giáo phận Limburg). Ngài sống vào thời Trung Cổ. 

Ngài là một phụ nữ có cá tính mạnh mẽ và tự tin đã có nhiều tư tưởng táo bạo gây 

ảnh hưởng về thiêng liêng cũng như chính trị. Cuộc sống của thánh nữ kéo dài từ 

năm 1098 đến 1179 có nghĩa là sống trên 80 tuổi.  

 

Thánh nữ đã nhận được một nền giáo dục thiêng liêng trong tu viện Disibodenberg. 

Thánh  nữ đã tuyên khấn tại tu viện đó và chăm sóc các nữ sinh. Cuối cùng thánh nữ 

quyết định cùng với các học trò của mình thành lập một tu viện riêng. Thánh nhân  

kiểu sống nghiệm ngặt và tạo một  kỷ luật riêng. Được sự soi sáng từ trời thánh nhân 

đã trình bày các thị kiến của mình. Có vài người như Volmar và Richardis von Stade 

đã giúp ngài làm công việc đó.   

Khi 50 tuổi thánh nhân đã được phép thành lập tu viện tại Rupertsberg. Sau đó thánh 

nhân lập tiếp tu viện thứ 2 tại Eibingen. Vì nổi tiếng như người có học vấn cao cũng 

như là vị linh hướng thiêng liêng nên nhiều thiếu nữ đã tìm đến và gia nhập tu viện.  

Đức giáo hoàng Benedikt XVI đã tuyên dương ngài vào tháng 10 năm 2012 lên bậc 

Tiến Sĩ Hội Thánh và truyền bá sự tôn kính thánh nữ trên cấp bậc Giáo Hội toàn cầu.   

 

Một đặc điểm riêng biệt của thánh nhân là ngài truyền bá nghệ thuật „thuốc nam“ có 

nghĩa là hướng dẫn dân chúng cách dùng các thảo mộc để chữa bệnh. Và kết quả rất 

lớn. Ngài cũng hướng dẫn cách ăn uống hợp sức khỏe dựa vào thiên nhiên.  

 



Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

 

Lời nguyện nhập lễ 

Các nghi thức Phụng Vụ đều được kết thúc bằng một lời nguyện. Với lời nguyện 

nhập lễ, linh mục chủ lễ kết thúc phần mở đầu Thánh Lễ. Sau lời mời: “Chúng ta 

hãy cầu nguyện”, cộng đoàn thinh lặng trong giây lát để ý thức mình đang ở trước 

mặt Thánh Nhan Chúa; đồng thời, đây cũng là cơ hội gợi lại trong tâm hồn người dự 

lễ các ước nguyện của mình. Tiếp đến, linh mục đọc lời nguyện; trong đó, đặc tính 

của buổi lễ được tóm gọn lại (Tổng nguyện) và được “hướng về Chúa Cha, qua Đức 

Ki-tô, trong Chúa Thánh Thần” (30). Người tham dự tung hô “A-men” để tỏ bày sự 

chung lòng hợp ý của mình cùng với lời nguyện, cũng như để làm cho lời nguyện đó 

thành của mình (32).  

Khi đọc lời nguyện, linh mục chủ lễ giang tay ra. Đây là tư thế cởi mở đón nhận và 

hy sinh. Lịch sử tôn giáo cho thấy: khắp nơi người ta đều quen và hiểu tư thế giang 

mở rộng bàn tay như là cử chỉ hòa bình, vì không còn cầm giữ vũ khí trên tay. Đồng 

thời, đây cũng là dấu hiệu biểu lộ sự tin tưởng và van xin. Trong Cựu Ước, cầu 

nguyện là giang tay lên Chúa: “Khi con hướng về nơi cực thánh, giơ đôi tay cầu cứu 

van nài, xin Ngài nghe tiếng con khấn nguyện” (Tv 28,2). Cử chỉ này được Ki-tô 

Giáo thu nhận vào trong các nghi thức phụng vụ của mình.  Cùng với các nghi 

thức đầu lễ khác như ca nhập lễ hay nghi thức sám hối, lời nguyện nhập lễ có tính 

cách mở đầu, dẫn nhập và chuẩn bị, “giúp cho các tín hữu đã tập họp được hiệp 

thông với nhau; chuẩn bị tâm hồn để nghe Lời Chúa cho nghiêm chỉnh và để cử 

hành thánh lễ cho xứng đáng” (24).      

                                

Góc suy tư 

CÃI NHAU 

Bố mẹ cãi nhau. Bố mua con chim sáo, nhốt trong lồng, treo ngoài vườn. Mẹ mua 

con mèo, thả trong bếp. Trưa, chẳng hiểu thế nào, khi bố về, con sáo không còn 

trong lồng, con mèo của mẹ đang phơi nắng ngoài sân. Bố đổ cho con mèo. Mẹ bảo 

không phải. Lại cãi nhau. Bố bỏ đến cơ quan. Mẹ về bà ngoại, mang theo nó đang 

thút thít khóc. Chiều, người hàng xóm mang con sáo bay lạc sang trả, nhà chỉ còn bà 

vú già.  

(Đặng Minh Hải) 

 

CẢNH NGỘ 

- Chú ơi! Mua vé số cho con đi chú. Làm ơn mua cho con một vé đi chú.  

- Đưa coi! - Tiếng người đàn ông.  

- Anh ơi! Mua tặng chị một hoa hồng đi anh.  

 

Người đàn ông nhìn tấm vé số rồi nhìn cô bạn gái của mình.  

Người đàn ông chọn hoa hồng.  

Đêm thành phố nhộn nhạo những ánh đèn xanh đỏ. Thằng bé bán vé số lủi thủi bước 

đi, vai nó run lên, không biết vì nó lạnh hay vì một điều gì khác. Nó đang căm ghét 

con bé bán hoa. Nó đâu có biết rằng con bé bán hoa ấy cũng có một đứa em bán vé 

số và một người cha đang hấp hối.  

 

QUÀ CHO MẸ 

Lúc còn nhỏ mỗi lần thấy mẹ đi chợ về là cô lại lao ra lục giỏ để tìm cái bánh hay 

gói bỏng ngô. Và mẹ chẳng bao giờ làm cho cô thất vọng cả.  

 

Lớn lên, cô lập gia đình và có hai đưa con. Mẹ cô bây giờ đã già đi, suốt ngày bà 

quanh quẩn bên lũ trẻ. Mỗi lúc đi chợ về cô cũng hay mua quà cho con, nhưng chẳng 

bao giờ quan tâm đến mẹ. Cô không hiểu rằng những lúc ấy mẹ cô cũng thấy buồn 

và tủi thân.  

 

Ngày mẹ ốm nặng phải đưa vào bệnh viện, cô mua nào là cam, nào là bánh nhưng 

mẹ chẳng thể nào ăn được nữa cho đến ngày mẹ ra đi mãi mãi.  

Phạm Thị Kim Anh  

 

LỜI HỨA 

 

Tết, anh chở con đi chơi. Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm. Trong 

đám trẻ có thằng Linh, nhà nghèo, lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm thuồng. Thấy tội, 

anh nói với nó: 

“Nếu con ngoan, tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi”. Mắt thằng Linh sáng rỡ. 

Ngày lại ngày. Cuộc đời lại lặng lẽ trôi theo dòng thời gian. 

Thoắt mà đã hết năm. Lại tết. Đang ngồi cụng ly với đám bạn thì thằng Linh cứ đang 

thập thò. 

Vẫy tay đuổi, nó đi được một chốc rồi lại lượn lờ. Cáu tiết, anh quát nó. Thằng Linh 

òa khóc nức nở. Tiếng nó nói lẫn trong tiếng nấc: “Chú hứa chở con đi chơi... cả 

năm qua con ngoan... không hư một lần nào...”. 

Hải Âu 

 

MẸ TÔI ! 

Mẹ tần tảo cho tôi khôn lớn, vai mẹ nặng hơn khi tôi vào đại học. Ba năm đại học xa 

nhà, tuần nào tôi cũng viết thư 

cho mẹ, mẹ cầm thư tôi mà rớt 

nước mắt, vui thật nhiều nhưng 

mẹ tôi có biết tôi nói gì với mẹ 

đâu. 

Mẹ tôi không biết chữ! 

Vương Thị Vân Anh 

 

  


