
 

 
 

 
 

Có Kiếp Trước? 

Bạn hỏi mình: Có kiếp trước hay không? 

Sao mỗi con người sanh ra lại khác nhau đến thế? 

Có kẻ đẹp kẻ xấu. Có người khôn người ngu. Có đứa sang đứa hèn. 

Nhưng bạn ơi, xấu - đẹp, khôn - ngu, sang - hèn ... là do bạn nhìn nó như vậy. 

Chứ bản thân mỗi người đều là mỗi tuyệt tác đấy thôi. 

Máu ai cũng đỏ. Nước mắt ai cũng trong. Trái tim ai cũng đập. 

Sự phân biệt do bạn nhìn như vậy. 

 

Bạn lại hỏi mình: Có kiếp sau hay không? 

Mình mới hỏi lại: Bạn cần kiếp sau để làm gì? 

Để thấy người sống thiện được đền đáp, người tội lỗi bị dầu sôi, người tu đạo được giải thoát. 

Nhưng bạn ơi, đâu cần tới kiếp sau. Nhân quả nhãn tiền. Chỉ do bạn không thấy. 

 

Bạn có bao giờ nhìn sâu vào cuộc sống. 

Người có lòng Từ, khuôn mặt sẽ dịu nhẹ bao dung, vòng tay sẽ ân cần rộng mở. 

Kẻ thủ ác, trong tim chứa đầy lửa dữ. Tự đốt mình, đâu cần địa ngục xa xôi. Đôi mắt láo liên, 

hằn những đường gân máu. Luôn cau mày, luôn nhức nhối thân tâm. 

Ai xức nước hoa, người sẽ thoang thoảng hương thơm. Trái tim ai đẹp sẽ lung linh như vầng 

trăng ấy. 

 

Và bạn ơi, phút giây này hạnh phúc. Được mỉm cười, được chiêm ngắm đổi thay. Tìm cầu chi 

nữa quá khứ vị lai. Chẳng nơi nào đẹp như bây giờ hiện tại. Cành sen trắng đang rưng rưng 

trong nắng. Bụt mỉm cười lấp lánh đoá Vô Ưu. Trên Mạng Internet 

Xin Thiên Chúa chúc lành cho Mỗi Người trong chúng ta. Cùng với Cha Cố Phêrô kính chúc 

Anh Chị Em luôn đón nhận được nhiều Niềm Vui – An Bình – Hạnh Phúc – Tin – Yêu – Phó 

Thác – Tràn đầy Ơn Sủng của Chúa Xuân và đạt được Mọi Điều như Lòng Mong Ước. 

Kính chào Anh Chị Em. 

 

Mời tham dự Thánh Lễ Đầu Năm và Hội Xuân Dân Tộc XXI – Tết Kỷ Hợi 2019 

Kính mời Qúy Cụ, Quý Ông Bà, Anh Chị Em, các Bạn Trẻ và các Cháu Thiếu Nhi về tham 

dự Thánh Lễ Đầu Năm Kỷ Hợi 2019 và hái Lộc Lời Chúa trong Thánh Lễ tại nhà thờ St. 

Joseph. Heroldstr. 13. 44145 Dortmund. Thánh Lễ sẽ vào lúc 15.00 giờ thứ bẩy ngày 

09.02.2019. 

Sau Thánh Lễ kính mời toàn thể Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng về tham dự Hội Xuân 

Dân Tộc lần thứ XXI của Cộng Đồng vào lúc 17.30 giờ Hội Chợ Xuân và Văn Nghệ mừng 

Xuân Kỷ Hợi tại: Dietrich-Keuning-Haus – Leopoldstr. 50-58. 44741  Dortmund  

Con xúc tiến một Chiến Dịch: làm cho mọi 

người hạnh phúc. Con hy sinh mình từng 

phút giây với chúa Giêsu, để đem An Bình 

trong Tâm Hồn, phát triển thịnh vượng cho 

các Dân Tộc. Đường lối Tu Đức thầm kín và 

thiết thực! 
ĐHV 980 

 

Cộng Đồng Thánh MICAE 
Tổng Giáo Phận Paderborn & Giáo Phận Essen 



Xin mời Qúy Phụ Huynh đem Con Em đến sớm để tham dự những trò chơi dành cho Các Em 

trước khi khai mạc Hội Xuân. 

Xin Lưu Ý: Tất cả Quý Ông Bà, Anh Chị Em đến bằng xe hơi vui lòng đừng để bất kỳ một 

món đồ nào trên xe để đề phòng những Kẻ Gian, chuyên đập xe để lấy đồ. Chúng ta nên 

cẩn thận cất đồ của chúng ta trong Cốp Xe cho an toàn! 
TM. BCH CĐ. Đôminicô Phạm Tiến Dũng. 
 

Mời họp Khoáng Đại I/2019 

Trân trọng kính mời Quý Ban Đại Diện các Cộng Đoàn, Hội Đoàn và Ca Đoàn, Quý Ủy Viên 

các Ban, Phụ tá, Cộng tác viên, Quý Vị Cố Vấn và Qúy Vị Đại Biểu đến tham dự Phiên Họp 

Khoáng Đại Cộng Đồng I/2019 vào ngày Chúa Nhật 24.02.2019, chúng ta sẽ bắt đầu với 

Thánh Lễ lúc 9.00 giờ tại nhà  thờ Herz-Jesu. Gabelsbergerstr. 4. 59425 Unna. Vì lợi ích 

chung của những sinh hoạt trong cộng đồng và để phiên họp đạt được nhiều kết qủa tốt đẹp, 

kính mong sự hiện diện đầy đủ của toàn thể Quý Vị. 

Trân trọng kính chào trong tình đoàn kết và thân ái. 

TM. BCH Đôminicô Phạm Tiến Dũng. 

 

Hành Hương Đức Mẹ Fatima 2019 

Từ ngày CN 11.08 đến CN 18.08.2019. Máy Bay đi và về từ Đức sang Bồ Đào Nha và Xe 

Buýt tại Bồ Đào Nha cho suốt Chuyến Hành Hương. Giá cả cho Chuyến Hành Hương 

khoảng từ 650,00€ đến 670,00€! Sẽ thông báo rõ ràng hơn trong SĐ tháng 3 và kết thúc vào 

tháng 4. 

Xin Anh Chị Em suy nghĩ cho chu đáo và kỹ càng vì khi đặt Vé Máy Bay rồi, thì tôi không 

thể sửa đổi bất kỳ điều gì được nữa! Để tránh tất cả những tổn thất và thiệt thòi nếu có ai 

đã ghi danh và đóng tiền mà vì hoàn cảnh không thể đi được nữa thì tốt hơn hết xin Mỗi 

Người tự làm Bảo Hiểm cho mình một loại Bảo Hiểm gọi là „Reiserücktritts-

Versicherung“ 

Chúng ta sẽ ở Fatima 4 ngày Ngày 13.08 Đức Mẹ hiện ra và 15.08 kính Đức Mẹ Hồn Xác 

Lên Trời.  
Vì số chỗ giới hạn chỉ có 40 Chỗ nên ai muốn đi xin ghi danh và đăt cọc 300,00€ nơi Cha 

Tuyên Úy để giữ chỗ đến cuối tháng tư 2019. 

Xin Lưu Ý: Trước ngày Khởi Hành 3 tháng nếu không đi nữa thì không bị mất tiền Ghi 

Danh, nếu càng về sau mà không đi thì sẽ mất từ 2/3 đến mất tất cả. 

Mọi chi tiết liên quan tôi sẽ thông báo chi tiết và kỹ càng trong những Sống Đạo kế tiếp. 

 

Nhận Sống Đạo bằng giấy 

Kể từ năm 2019 Tờ Sống Đạo in bằng giấy sẽ chỉ gửi đến những Cộng Đoàn và Các Anh Chị 

Em trong Cộng Đồng. Ai ngoài Cộng Đồng xin vui lòng theo dõi trên Trang Web của Cộng 

Đồng hoặc muốn nhận SĐ bằng giấy xin liên lạc với Ban Biên Tập Sống Đạo và xin giúp cho 

Tiền Tem. 

 

Những Anh Chị Em đã ra đi trước chúng ta trong tháng 2 
 04.02.2015 Ông Giuse Nguyễn Thế Hiển, CĐ T.Cả Giuse 

 10.02.2017 Ông Phêrô Trần Văn Lợi, Bochum 

 16.02.2014 Ông Phêrô Nguyễn Văn Nhật, CĐ Mẹ Fatima 
 

Lời dặn của Giáo Hội về Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh: 

"Hãy xé lòng, đừng xé áo!" Joh 2,13. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta hãy chay tịnh phần hồn hơn 

phần xác. Hãy năng chạy đến tìm kiếm Chúa, ngẫm nghĩ những hy sinh Chúa đã làm cho 



chúng ta và nhất là suy gẫm cái chết trên Núi Sọ của Ngài. Hãy suy nghĩ và hành động như 

Chúa Kytô trước mọi công việc của chúng ta, bớt đi những lời nói xấu, chỉ trích cũng như suy 

nghĩ xấu về người khác, hãy chú trọng đến người bất hạnh, nghèo khổ, bệnh tật; nhất là 

những người trong gia đình, trong Cộng Đoàn chúng ta. 

Giáo luật buộc mọi tín hữu tuổi từ 14 trở lên phải kiêng thịt, tuổi từ 18 đến 60 buộc phải ăn 

chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh GL 1252 và 97. 

Thứ Tư Lễ Tro năm nay vào ngày 06.03.2019. 

 

Chia sẻ 

Anh Chị Em thân mến! 

Trong Xã Hội chúng ta đang sống có rất nhiều những phương tiện thật thoải mái, tinh vi và 

rất tiện lợi. Một trong những Tiện Nghi này tôi muốn nói đến là việc thông tin, truyền đạt qua 

hình ảnh, qua tiếng nói, ….. 

Nếu chúng ta biết xử dụng cho chính đáng thì thành qủa thật là tốt đẹp. Ngược lại nếu nó 

được xử dụng để loan tin, bôi xấu, gây thiệt hại và bất lợi Danh Dự của một Cá Nhân nào thì 

đó lại là một hậu qủa gây tổn thất lớn lao. 

Sự việc đã xẩy ra trong năm 2018 và chúng ta đề phòng thì vẫn tốt hơn. 

Qua Sống Đạo tháng 2.2019 này tôi mong ước rằng từ bây giờ trở đi và để tránh những hậu 

qủa không tốt về sau, khi đến tham dự bất kỳ Thánh Lễ nào do tôi chủ tế thì tôi xin Anh 

Chị Em không quay phim và không ghi âm các Bài Giảng mà gửi đi bất cứ nơi nào, cho 

ai hay cho bất kỳ trang Web nào. Chúng ta đến tham dự Thánh Lễ chứ không phải đến làm 

việc của một Nhà Báo, của Đài Truyền Hình hay của một Đài Phát Thanh. 

Việc chụp hình trong các dịp Thành Hôn, Giỗ Chạp hay An Táng trong Thánh Đường tôi 

không cấm đoán, tôi yêu cầu Người Trực Tiếp cùng với Người Quay Phim hay Chụp Hình 

đến gặp tôi trước Thánh Lễ để thỏa thuận với nhau sẽ đứng ở đâu để quay phim, chụp hình, 

tránh sự nhố nhăng, chia trí và làm phiền những người đến tham dự Thánh Lễ. 

Khi đến tham dự Thánh Lễ xin Anh Chị Em đừng bật một máy nào khác, ngoài việc “bật 

máy” để mở Lòng của chính mình hầu đón nhận Lời của Chúa. Những tiếng kêu của Handy 

trong Thánh Đường nhất là trong Thánh Lễ là một việc mà không ai đang tham dự Thánh Lễ 

có thể chấp nhận được. Xin Anh Chị Em quan tâm khi vào Thánh Đường, tham dự Thánh Lễ 

thì tắt Handy của mình đi, đừng để người khác hay người bên cạnh chia trí và lo ra vì tiếng 

kêu của bất kỳ Handy nào. 

Chân thành cám ơn Anh Chị Em. 

 

Mời Các Em trong Đội Giúp Lễ Cộng Đồng về tham dự Lễ Lá và tập dợt cho Phục Sinh. 
Cha Tuyên Úy và Ban Phụng Vụ thân mời Các Em trong Đội Giúp Lễ của Cộng Đồng vui 

lòng về tham dự như mọi năm tại St. Elisabeth – Herne lúc 11:00giờ ngày Chúa Nhật 

14.04.2019. Ai có thể lo dùm Lá để rước xin vui lòng cho Cha T.Ú. biết. Ao ước Qúy Vị Phụ 

Huynh tiếp tay trong việc Tổ Chức và vui lòng chở Các Em đến sinh hoạt. 

 

Kết Quả của Việc Lập Danh Sách Cộng Đồng năm 2018 vừa qua: 

 

Cộng Đoàn Số Gia Đình Số Người 

1. Nữ Vương 15 GĐ 41 Người 

2. Thánh Vincentê 21 GĐ 72 Người 

3. Don Bosco ……… …….. 

4. Các Thánh Tử Đạo 10 GĐ / 66 GĐ 33 Người 



5. Thánh Mẫu Mân Côi 14 GĐ 50 Người 

6. Lippstadt ………. …….. 

7. Mẹ Fatima 14 GĐ 38 Người 

8. Mẹ Mông Triệu 12 GĐ 48 Người 

9. Thánh Gia Thất 22 GĐ 77 Người 

10. Thánh Cả Giuse 17 GĐ 60 Người 

Tổng Cộng 125 Gia Đình 419 Người 

 

Trong khi đó tôi vẫn tự hào và khoe khoang là Cộng Đồng chúng ta khoảng 1.300 đến 1.500 

Giáo Dân từ ngày Cha Cố Phêrô trao lại cho tôi. Vậy số Giáo Dân 2/3 không Ghi Danh, ngay 

cả những Anh Chị Em trong Ban Điều Hành Cộng Đồng đã trốn đi đâu hết rồi! 

Tôi tiếc là có 2 Cộng Đoàn đã không hề quan tâm và thúc đẩy cho việc lập Danh Sách này! 

Nếu 2 Tòa Giám Mục hỏi tôi số Giáo Dân của chúng ta là bao nhiêu, thì tôi không biết phải 

làm thế nào và trả lời làm sao! Qua việc lập Danh Sách Mới Năm 2018 này tôi rất là buồn và 

rất thất vọng! 

Tuy nhiên tôi rất hy vọng là 2 Tòa Giám Mục Paderborn và Essen sẽ tiếp tục để cho tôi làm 

Mục Vụ cho Anh Chị Em đến khi tôi đi hưu! Rất hy vọng!!! 

 

Thành kính Phân Ưu: 
1. Cụ Bà Anna Đặng Thị Toàn, Thân Mẫu của Ông Nguyễn Duy Sâm, CĐ Thánh Cả Giuse, 

vừa qua đời ngày 08.01.2019 tại Cali Hoa Kỳ, hưởng thọ 106 tuổi.  

2. Ông Giuse Đinh Viết Hòa, Thân Phụ của Bà Đinh Thị Kim Oanh, Nhạc Phụ của Ông 

Giuse Nguyễn Duy Trình, Tân Chủ Tịch Cộng Đồng, CĐ Các Thánh Tử Đạo VN, đã được 

Chúa gọi về tại Tư Gia ở Bönen ngày 13.01.2019, hưởng thọ 73 tuổi. 

3. Cụ Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Dũng, là Thân Phụ của Ông Thịnh, CĐ Thánh Gia 

Thất, từ trần ngày 15.01. hưởng thọ 90 tuổi,  

Thành thật chia buồn với GĐ Ông Bà Sâm, Ông Bà Trình, Ông Bà Thịnh và Quý Tang 

Quyến. Xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm cùng hình phạt và cho Cụ Bà Anna Toàn, Ông Giuse 

Hòa và Cụ Ông Gioan Dũng chóng được vào hưởng Nhan Thánh Chúa và Bàn Tiệc Nước 

Trời. 

 

Lịch trình Thánh Lễ Tháng Hai 2019 

T6 01.02. 59192 Bergkamen. Am Römerberg 1. St. Barbara. 19:00giờ Kính Thánh Tâm 

Chúa Giêsu. 

T7 02.02. 32423 Minden. Großer Domhof 10. Thánh Lễ Đầu Năm của Cộng Đoàn. 14g00 

GT - 15g00 TL 

T7 09.02. 44145 Dortmund. Heroldstr. 13. St. Joseph. Thánh Lễ Đầu Năm Cộng Đồng 

lúc 15:00giờ. 

T7 16.02. 59174 Kamen. Dunklestr. 7. Hl. Familie. Thánh Lễ Đầu Năm CĐ Các Thánh Tử 

Đạo Việt Nam lúc 15:00giờ. 

T7 23.02. 33605 Bielefeld. Stieghorster Str. 31. St. Bonifatius. Thánh Lễ Đầu Năm CĐ 

Vincentê lúc 15:00giờ. 



  Báo trước lịch lễ Tháng Ba 2019 Nếu không có gì thay đổi. 

T6 01.03. 44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael. 19:00giờ kính Thánh Tâm 

Chúa Giêsu. 

T7 23.03. 44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit. Lúc 11:00giờ Thánh Lễ cho 

Các Vị Cao Niên. 

CN 24.03. 33102 Paderborn. Neuhäuser Str. 78a. St. Georg 15:00giờ Thánh Lễ. 

T7 30.03. 46119 Oberhausen. Klosterhardter Str. 10. St. Antonius. 14.30gGT - 15g TL 

CN 31.03. 44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael. 14g30 GT - 15g00 TL  

 

Có những bài học theo ta đến suốt đời 
 

“Học nhận lỗi”: Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ 

cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi 

lầm lớn. 
 

“Học nhu hòa”: Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta 

lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời 

con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập. 
 

“Học nhẫn nhục”: Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước 

biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí 

tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. 
 

“Học thấu hiểu”: Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi 

người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm 

sao có thể hòa bình được? 
 

“Học buông bỏ”: Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì 

đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề 

không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm 

cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được! 
 

“Học cảm động”: Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều 

không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; 

trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, 

cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động. 
 

“Học sinh tồn”: Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe 

mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó 

cũng là hành vi hiếu đễ với người thân. Trên Mạng Internet. 

 

Biên Nhận số 000339 

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn 

Văn phòng  lý & Hòa Bình 38 Kỳ Đồng, Phường 8 – Quận 3 – TP HCM 

Nhận của Cha Thủy Đức Quốc số tiền 300€ để giúp các Thương Phế Binh – Việt Nam Cộng 

Hòa. 

Thay mặt chương trình „Tri ân Thương Phế Binh – VNCH“ xin cám ơn. 

Ngày 18.01.2019  

Người nhận: Lm Vinc Phạm Trung Thành CSsR. 

 



 
 

 
 

  

 


