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Cha Xứ: LM. Đaminh-Hạnh M. Nguyễn Trung Chánh, CRM   
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1. Giờ Lễ:  

Thứ  Hai - Thứ Bảy:     8:00 am 
Thứ Bảy:                      6:00 pm (vigil) 
Chúa Nhật:                   8:30 am  &  10:00 am. 

2. Giờ Giải Tội: 

30 phút trước các Thánh Lễ  

3. Rửa Tội Trẻ Em: 
Chúa Nhật II mỗi tháng, sau Thánh Lễ. Cha Mẹ 
và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa Chuẩn Bị 
theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2). 

4. Hôn Phối: 
Sắp xếp với Cha Xứ ít là 6 tháng trước ngày 
thành hôn. Phải tham dự đủ các Khóa Dự Bị 
Hôn Nhân. 

5. Xức Dầu Bệnh Nhân:  

 Xin  gọi 417-388-2416 

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ:  

 Nguyễn Tài  865-591-4477 

Phó Nội Vụ:  

 Cao Văn Chính 865-249-5716  

Phó Ngoại Vụ: 

 Phạm Hoàng Hiếu 865-742-5024          

Thư Ký Hội Đồng Mục Vụ:  

 Hoàng Hồng Thủy 714-331-8039 

Trưởng Hội Đồng Tài Chánh:  

 Việt Quốc 865-455-9350 

Đặc trách Phụng Vụ:  

 SanLe 865-368-9379       

Kiểm Ngân: 

 Phạm Thị Hoa 865-231-0065 

Giáo Lý & Việt Ngữ:  

 Nguyễn Hiếu 865-236-5141       

Ban Thánh Nhạc:  

 An Nguyễn 865-332-6091 

Hội Các Bà Mẹ:  

 Phạm Thị Hoa 865-231-0065 

Thăng Tiến Hôn Nhân: 

 Phạm Hiếu/Vân 865-742-5024       

Thiếu Nhi Thánh Thể: 

 Nguyễn Khoa 865-332-8045 

Ban Giúp Lễ: 

 Cao Minh 865-307-7636 

Ban Trật Tự: 

 Nguyễn Hữu Phước 865-771-5866 

Ban Âm Thanh: 

 Hà Anh Thi 865-335-7787 

Ban Trang Trí: 

 Nguyễn Thị Thùy Duyên 504-509-2849 

Safe Environment 

 Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317 

 (https://www. https://cmgconnect.org) 

Văn Phòng GX:  

 Thứ Hai – Thứ Năm: 9AM - 4PM  

 Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317 

– –
 

Anh chị em thân mến, hôm nay, phụng vụ trình bày cho chúng ta dụ 

ngôn về hai người con được Cha mời vào làm việc trong vườn nho của 

mình. Một anh lập tức trả lời “dạ vâng” nhưng rồi không đi; anh kia thì 

lúc đầu từ chối, nhưng sau đó nghĩ lại và làm theo ý muốn của Cha. Với 

dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn bày tỏ lòng quý mến đối với những tội 

nhân biết hoán cải, và Chúa dạy chúng ta hãy biết khiêm tốn đón nhận 

hồng ân cứu rỗi. Thánh Phaolô trong đoạn văn trích từ lá thư gửi các tín 

hữu Philipphê mà chúng ta nghe hôm nay, cũng khuyên chúng ta hãy 

khiêm tốn. Người viết: “Anh em đừng làm điều gì vì cạnh tranh hoặc 

ham hố danh giá, nhưng với tâm tình khiêm tốn mỗi người hãy coi 

người khác hơn mình” (Pl 2,3). Đó là những tâm tình của Chúa Kitô; Vì 

chúng ta mà Người đã từ bỏ vinh quang thần linh, trở nên người phàm, 

và hạ mình cho đến chết trên khổ giá (Pl 2,5-8). Động từ được sử dụng 

trong nguyên bản Hy-lạp ekenôsen theo nghĩa đen là khoét rỗng chính 

mình, và làm sáng tỏ sự khiêm tốn sâu xa và tình thương vô hạn của 

Chúa Giêsu, người tôi tớ khiêm tốn hơn ai hết. 

   Khi suy nghĩ những bản văn của Kinh Thánh, tôi liền nghĩ đến 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I. Khi được chọn làm Giám Mục, 

Người đã chọn khẩu hiệu giống như Thánh Carlô Borromeo Humilitas 

(Khiêm Tốn), một lời tóm tắt cốt yếu của đời sống Kitô hữu và chỉ dẫn 

nhân đức tất yếu của những kẻ trong Giáo Hội được kêu vào việc phục 

vụ của quyền bính. Người đã nói thế này: “Tôi chỉ xin giới thiệu một 

nhân đức, nhân đức rất được Chúa Giêsu ưa thích, bởi vì Chúa nói: các 

con hãy học Ta, là kẻ hiền lành và khiêm tốn … Nếu anh em có làm 

được việc gì vĩ đại, thì hãy nói: chúng tôi chỉ là những tôi tớ vô dụng”. 

Và Người nhận xét: “Khuynh hướng thường tình nơi tất cả chúng ta thì 

ngược lại: cứ thích khoe cho mọi người biết đến”. Nhân đức khiêm tốn 

có thể coi như là di chúc tinh thần của Người. Nhờ nhân đức khiêm tốn 

này mà chỉ cần 33 ngày, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô I đi vào con tim 

của quần chúng. Người nói: “Chúng ta hãy tự nhận mình bé nhỏ trước 

mặt Thiên Chúa. Tôi không ngại cảm thấy mình như đứa bé ở trước mặt 

mẹ của mình: em tin tưởng vào mẹ, tôi tin tưởng vào Thiên Chúa, tin 

vào điều Chúa đã mặc khải”. Những lời này đã nói lên tất cả bề sâu của 

lòng tin của Người.  

   Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban tặng Người cho Giáo Hội 

và thế giới, đồng thời chúng ta hãy duy trì tấm gương của Người, quyết 

tâm vun trồng nhân đức khiêm tốn, đã giúp cho Người có khả năng gặp 

gỡ hết mọi người, đặc biệt là các em bé và những kẻ được coi như xa lạ. 

Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, Nữ Tì Khiêm Tốn của Thiên Chúa, 

cầu cho chúng ta được ơn đó. 
Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedictô XVI 



BÀI ĐỌC 1: Ed 18, 25-28 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Đây Chúa phán: "Các ngươi đã nói rằng: 'Đường lối của 

Chúa không chính trực'. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: 

Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại 

đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công 

chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, 

chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ 

đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó 

sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã 

phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết".   

Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: Pl 2, 1-11 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 

Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Đức Kitô, 

nếu có sự khích lệ nào trong đức mến, nếu có sự hiệp nhất 

nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh 

em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em 

hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một lòng mến, 

được đồng tâm nhất trí với nhau, chớ làm điều gì bởi ý cạnh 

tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm 

nhường mà coi kẻ khác vượt trổi hơn mình, mỗi người đừng 

chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến 

những sự thuộc về kẻ khác. Anh em hãy cảm nghĩ trong anh 

em điều đã có trong Đức Giêsu Kitô. Người tuy là thân 

phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang 

hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà 

nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người 

với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự 

hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì 

thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một 

danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, 

mọi loài trên trời dưới đất và trong hoả ngục phải quỳ gối 

xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô 

là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. 

Đó là lời Chúa. 

PHÚC ÂM: Mt Mt 20, 28-32 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ 

lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai 

người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: 'Này con, 

hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!' Nó thưa lại 

rằng: 'Con không đi'. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông 

đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại 

rằng: 'Thưa cha, vâng, con đi'. Nhưng nó lại không đi. Ai 

trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: 

"Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các 

ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên 

Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong 

đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những 

người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi 

xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài". 

      Đó là lời Chúa. 

Chúa Nhật  27/9/20  Chúa Nhật 26 Thường Niên;  

Ed 18,25-28 ; P1 2,1-11 ; Mt 21,28-32. 

+  Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ. 

+  

Thứ Hai 28/9/20  Th. Venceslaô, tđ; Thánh 

Laurensô Ruiz và các bạn, tđ;  

G 1,6-22 ; Lc 9,46-50. 

+ Antôn Huấn. 

Thứ Ba 29/9/20  CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN 

MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính;  

Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51. 

+  

Thứ Tư 30/9/20  Thánh Giêrônimô, lmts; Lễ nhớ;  

Cn 30,5-9 ; Lc 9,1-6. 

+  Carôlô Thủy. 

Thứ Năm  1/10/20;  THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG 

GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. 

 Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính;  

Is 66,10-14c (hay Rm 8,14- 17) ; Mt 18,1-5. 

+  Augustine Tần. 

Thứ Sáu  2/10/20  Các thiên thần hộ thủ; Lễ nhớ;  

Xh 23,20-23 ; Mt 18, 1-5.10. 

+ Giuse Khoát, Luca Phúc, Ephrem Cung, Augustine 

Khanh. 

Thứ Bảy  3/10/20  Mùa Thường Niên;    

G 42,1-3.5-6.12-17; Lc 10,17-24. 

8:00 AM: +  Micae Duệ 

6:00 pm: CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN; LỄ 

MẸ MÂN CÔI, LỄ TRỌNG. 

 

 

Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót dự trù tài 

chánh năm 2020 – 2021 là $191,000 / năm. 

Giáo xứ có tổng cộng 117 gia đình. Do đó, để 

duy trì Giáo xứ với các sinh hoạt thường nhật, 

mỗi gia đình trong Giáo xứ có bổn phận đóng 

góp $35 / tuần. 



Hằng tuần, gia đình nào mong 

ước dâng kính hoa để trang trí 

trong Nhà thờ và trước toà Mẹ 

Maria, Thánh Cả Giuse. Xin liên 

lạc với Cha Xứ, hay Ban Tài 

Chánh Giáo Xứ, hoặc Văn Phòng 

Giáo Xứ. Mỗi tuần $75.00. 

Chiếu theo Chỉ Thị Giáo Phận 

Knoxville trong thời gian đại dịch 

COVID-19, Giáo Xứ sẽ rửa tội cho trẻ em 

bất cứ ngày nào mà gia đình mong muốn. 

Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ để 

xác định ngày giờ rõ ràng. 

Chiếu theo Chỉ Thị Giáo Phận 

Knoxville trong thời gian này cho đến 

khi báo lại, Giáo Xứ sẽ có 3 Thánh Lễ 

Chúa Nhật: 

a. Thứ Bảy:  6:00 pm. 

b. Chúa Nhật:  8:30 am. 

 10:00 am. 

Nhà Thờ chỉ có thể chứa được 11 gia đình. Gia đình 

nào ao ước muốn đến tham dự Thánh Lễ, xin gọi Văn 

Phòng Giáo Xứ để ghi danh. 

 Trong thời gian này, các lớp Giáo Lý và 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tiếp tục 

ngừng sinh hoạt cho đến khi báo lại.  

Để có thể thi hành đúng Chỉ 

Thị Giáo  Phận Knoxville về bảo 

vệ sức khẻo và  gữi khoảng cách 

6 ft, trong thời gian này cho đến 

khi báo lại, Cha Xứ sẽ ngồi toà 

giải tội vào chiều Thứ Bảy từ 

4:00 – 5:00 pm. 

 

Giáo xứ xin chân thành tri ân quý vị hảo tâm đã 

tặng dâng cho Giáo xứ tiền vật như sau: 

1. Ẩn danh:                                        $1948 

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse 

trả công bội hậu cho quý vị. 

Cha Xứ sẽ đi Arlington, Texas để dâng lễ cưới cho 

cháu vào Thứ Bảy 10/10/2020. Do đó, Giáo Xứ sẽ 

không có Thánh Lễ ngày thường từ Thứ Sáu 

09/10/2020 cho đến Thứ Sáu 16/10/2020. Ngoài ra, 

Chúa Nhật 11/10/2020 vào lúc 3:00 pm Giáo Xứ sẽ có 

Thánh Lễ Cưới của Anh Chị Nguyễn Văn Hà và Phạn 

Thị Ngọc Thơ do Cha Antôn Vũ Đình Minh chủ tế. 

Mặc dầu là Thánh Lễ Cưới nhưng được dâng vào Chúa 

Nhật thì cũng là Thánh Lễ Chúa Nhật. 

Từ đầu năm 05/01/2020 cho đến 13/09/2020 năm 

nay, Ban Tài Chánh báo cáo cho biết Giáo Xứ: 

1. Thu……………………$113,862.22 

2. Chi…………………….$126,245.14 

                                    ___________ 

                                 - $12,384.92 

Do đó, trung bình mỗi tháng quỹ của Giáo Xứ đã bị 

hụt đi mất (- $1,457.05). Xin quý vị rộng tay dùng 

phòng bì dâng lễ đóng góp giúp đỡ tài chánh của Giáo 

Xứ. Hầu Giáo xứ tiếp tục mở cửa sinh hoạt. 

 

 

1) Lần 1 (offering):                                 $1,392.00 

2) Lần 2 (Catholic Home Missions):         $165.00 

3) Dự tính chi tiêu hằng tuần:                 $3,300.00 

Lưu ý: Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót được bảo trì 

là do lòng hảo tâm đóng góp của giáo dân bằng 

hy sinh dâng hiến thì giờ, tài năng sức lực và tiền 

của. 



    

1- KITÔ HỮU – NGƯỜI BIẾT NÓI KHÔNG VỚI VÔ CẢM 
     Ngày nay, khái niệm “Vô cảm” đã trở nên quá quen thuộc đối với mỗi người trong 

chúng ta. Thông tin báo chí, mạng xã hội đăng tải thường xuyên những câu chuyện về 

thái độ vô tâm và vô cảm của con người. Vô cảm đã trở thành căn bệnh nghiêm trọng, 

có sức lây lan mạnh mẽ trong gia đình, trong khu xóm và trong cộng đồng xã hội. 

    Một bài báo có tựa đề “Căn bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay”, tác giả đã viết như 

sau: “Bệnh vô cảm là căn bệnh tâm hồn của những người có trái tim lạnh giá, không 

xúc động, sống ích kỷ, lạnh lùng. Họ thờ ơ, làm ngơ trước những điều xấu xa, hoặc nỗi 

bất hạnh, không may của những người sống xung quanh mình. 

     Hầu như căn bệnh này ngày càng phát triển nhanh chóng hơn, bởi cuộc sống quá 

hiện đại, đồng tiền được đưa lên hàng dẫn đầu, lợi ích cá nhân chứ không còn lợi ích của tập thể nữa. Họ thờ ơ với cảm xúc của họ, 

với những cái đẹp-xấu, thiện-ác, với các hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Không đâu xa, thậm chí ngay cả trong gia đình họ 

hàng còn vô cảm với chính những người thân ruột thịt của họ. Thử hỏi những việc nhỏ nhặt như thế họ còn không để tâm đến thì lấy 

đâu mà bỏ thời gian công sức của bản thân đi lo lắng những việc tưởng chừng như cao cả nhưng lại rất đỗi giản đơn.” 

     Người Kitô hữu chúng ta, nếu không khôn ngoan và tỉnh thức, thì cũng dễ rơi vào tình trạng nhiễm bệnh vô cảm một cách mãn 

tính, tức là khó chữa, khó sửa, khó nhận ra. Ở trong gia đình, con cái vô tâm với cha mẹ, vợ chồng lạnh nhạt với nhau, ông bà cha mẹ 

không quan tâm tới con cháu. Trong cộng đoàn, chúng ta coi nhau như người dưng nước lã, trong khi Lời Chúa và Hội thánh thì nhắc 

nhở chúng ta là chi thể trong cùng một Thân Thể thuộc về đầu là Đức Kitô. Trong xã hội, chúng ta dửng dưng trước mọi biến cố, mọi 

tai họa, mọi đổi thay, mọi đe dọa, mọi bất công, mọi bất hạnh… làm như thể chúng ta là “người ngoài hành tinh” rơi xuống vậy! 

     Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 14-7-2019, dựa trên đoạn Tin Mừng về người Samari nhân hậu, Đức thánh cha 

Phanxicô đã đề cao tấm gương của lòng thương xót của người Samari này và mời gọi các tín hữu hãy trở nên môn đệ của Chúa qua 

việc yêu thương anh em, vì yêu tha nhân là yêu Chúa. 

     Đức thánh cha cũng đã nhắc các tín hữu đừng để mình bị sự vô cảm ích kỷ lôi kéo. Ngài nói: “Nếu bạn đứng trước một người hoạn 

nạn mà bạn không có lòng thương xót, nếu trái tim bạn không rung động, thì có nghĩa là có điều gì đó không ổn. Bạn hãy chú ý, 

chúng ta phải để ý. Đừng để chúng ta bị sự vô cảm ích kỷ lôi kéo. Khả năng thương xót trở thành hòn đá thử vàng của Kitô hữu, đó là 

giáo huấn của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là lòng trắc ẩn của Chúa Cha đối với chúng ta. Nếu bạn đi xuống phố và thấy một 

người đàn ông vô gia cư đang nằm đó, và bạn đi qua mà không hề nhìn anh ta, hoặc có lẽ bạn nghĩ: “Chà, tác dụng của rượu. Một 

người say rượu”. Đừng tự hỏi xem người đàn ông đó có say không; hãy tự hỏi xem trái tim bạn có bị chai cứng không, trái tim bạn có 

trở thành băng giá không.” 

     Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Viễn OP, trong bài viết có tựa “Vô cảm!”, đã chia sẻ như sau: 

     “Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi mà con người ngày càng ít yêu thương nhau, ít quan tâm đến nhau và sâu xa hơn đó là hiện 

tượng đui mù và câm điếc trước nỗi đau của đồng loại. 

     Ngày nay, vô cảm dường như đã trở thành một căn bệnh âm ỉ và nhức nhối của xã hội, đồng thời có sức lây nhiễm cao vì nó đang 

len lỏi từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, căn bệnh này không chỉ đơn thuần tồn tại trong một tầng lớp nào nhưng đã trở 

thành căn bệnh của quần chúng hay có thể nói đó là mặt trái của lối sống hiện đại. 

     Có rất nhiều lý do để giải thích cho thái độ dửng dưng vô cảm, một trong những lý do của căn bệnh này xuất phát từ tâm lý 

“sợ”. Sợ cái ác, sợ kẻ gian, sợ trách nhiệm, sợ liên lụy đến bản thân, sợ bị lừa đảo vv... Vô cảm còn là hậu quả của lối sống thực 

dụng, đề cao chủ nghĩa vật chất và lợi ích cá nhân theo kiểu “không phải chuyện của tôi” ngày càng bám rễ sâu vào hệ tư tưởng của 

con người ngày nay. 

     Nhưng thật ra, mầm mống sâu xa của căn bệnh vô cảm chính là cách giáo dục từ trong gia đình. Không ít bậc cha mẹ dạy con theo 

kiểu triết lý “makeno” (mặc kệ nó) để tránh dính dáng đến người khác, tránh liên lụy bản thân. Triết lý sống này cũng được người lớn 

áp dụng trong cách cư xử với nhau để được an toàn, thậm chí còn tồn tại thứ “vô cảm thấp hèn” lợi dụng tai họa của người khác để 

trục lợi cho bản thân. Gần đây, tình trạng “hôi của” trong nhiều vụ tai nạn đã xảy ra cách công khai. Một số người chẳng những 

không giúp đỡ mà còn lợi dụng cảnh hỗn loạn sau tai nạn để xông vào nhặt ví tiền, tư trang, túi xách... của nạn nhân. 

     Ngoài ra, bệnh vô cảm còn xuất phát từ nhiều nguyên nhân tương tác lẫn nhau trong xã hội. Trong xã hội hiện đại con người sống 

quá lý trí, tương quan giữa người với người ngày càng được chuẩn hoá, mọi vấn đề phải được giải quyết rõ ràng, nhưng đôi khi cái lý 

có thể lấn át cả cái tình. Mặt khác, nếu con người sống trong một xã hội không có một trật tự đúng đắn, họ nhận thấy sự hiện diện 

cũng như công việc của mình có thể bị đe doạ, thì mỗi cá nhân sẽ hình thành bản lĩnh đối phó và bộc lộ khuynh hướng ích kỷ tiềm 

tàng. Từ đó tạo điều kiện dung dưỡng căn bệnh vô cảm. 

     Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong thông điệp “Thiên Chúa Giàu Lòng Từ Bi Thương Xót” đã nói rằng : “Có một 

danh hiệu thứ hai của Tình yêu, đó là lòng nhân hậu (từ bi thương xót). Vì lòng nhân từ là chiều kích không thể thiếu của tình yêu; nó 

như là danh hiệu thứ hai của tình yêu”.” 

     Đạo của Chúa là đạo yêu, do đó bất cứ trong hoàn cảnh nào, người Kitô hữu cũng phải biết nói “Không” với thái độ và lối sống vô 

cảm. Đại thi hào Voltaire đã nói: “Thiên đàng được tạo ra cho những trái tim nhân hậu, địa ngục được tạo ra cho những trái tim vô 

cảm”. 

(còn tiếp) Aug. Trần Cao Khải 


