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Hãy Tạ Ơn trong mọi lúc, mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh.
Nguồn Internet
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Chúa Nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022
Giáo Xứ: $20,797  (53 E-Giving)

Có lẽ chúng ta đã có dịp đọc bài thơ sau đây của đại thi hào 
Tagore: “Có một người hành khất ngồi bên vệ đường. Hôm đó, 
Ðức Vua sẽ ngự giá đi qua ngôi làng. Người hành khất cố gắng 
lê lết đến trước cổng làng, lòng nhủ thầm: “Ðây là dịp may duy 
nhất đời tôi”. Từ đằng xa, khi vừa thấy xa giá xuất hiện, anh 
đã cố gắng đưa tay lên vẫy chào. Có ngờ đâu, trước sự sửng 
sốt của mọi người, khi xa giá vừa đến trước cổng làng, Ðức 
Vua đã cho dừng xe lại và chính ông là người đưa tay ra để xin 
hành khất bố thí. Người hành khất bèn đưa tay vào trong chiếc 
bị cũ kỹ nhơ bẩn của mình để kéo ra một hạt thóc. Anh trịnh 
trọng đặt hạt thóc vào trong tay Ðức Vua. Ðức Vua tiếp nhận 
món quà từ tay người hành khất và biến đi giữa cát bụi mịt mù. 
Chiều đến, khi về tới nhà, người hành khất mới mở chiếc bị của 
mình ra. Lạ lùng thay, giữa muôn hạt thóc, anh nhận ra một hạt 
vàng óng ánh. Lúc bấy giờ, người hành khất mới khóc nức nở 
hối tiếc: “Phải chi ta đã cho Ðức Vua tất cả những gì ta có...” 

Thiên Chúa đối xử với chúng ta cũng giống như vị Vua đối 
xử với người hành khất. Ngài muốn trao ban cho chúng ta tất 
cả kho báu trên Thiên Ðàng. Qua người con một của Ngài là 
Ðức Giêsu Kitô, Thiên Chúa muốn trao ban cho chúng ta chính 
Sự Sống của Ngài. Qua Sự Sống chúng ta đã lãnh nhận, qua 
sự hiện diện của những người anh em chúng ta, qua ngay cả 
những thất bại và tội lỗi của chúng ta, Thiên Chúa vẫn luôn 
nhắc đến với từng người chúng ta như một người hành khất. 
Chúng ta tưởng chúng ta đang chìa tay van xin trước. Kỳ thực, 
chính Ngài mới là kẻ không ngừng đưa tay ra để xin chúng ta 
mở rộng đôi tay và quả tim của chúng ta. Tạo dựng chúng ta 
theo hình ảnh của Ngài, nghĩa là như những con người có tự 
do, Thiên Chúa vẫn tiếp tục tôn trọng chúng ta. Ngài muốn trao 
ban tất cả cho chúng ta vì yêu thương. Nhưng cũng chính vì yêu 
thương, cho nên Ngài không làm cách nào khác hơn là van lơn, 
kêu mời chúng ta. Ngài chờ đợi nơi chúng ta một cái gật đầu, 
một hạt thóc nhỏ rút từ trong chiếc bị khốn cùng của chúng ta. 
Một nghĩa cử nhỏ mọn làm cho người anh em, một chút tin yêu 
hy vọng giữa bao nhiêu thử thách khó khăn của cuộc sống, một 
chút khiêm tốn và sám hối sau những lần vấp ngã: đó là những 
hạt thóc bé nhỏ mà chúng ta có thể trao tặng cho Chúa để từ đó 
lãnh nhận trở lại tất cả kho tàng Yêu Thương của Ngài.

Trích Lẽ Sống
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

mạnh mẽ đối mặt với vần đề của chính mình và trưởng thành 
hơn từng ngày.

20. Có 3 cách để tự làm giàu cho mình: Mỉm cười – Cho đi- và 
Tha thứ.
Đừng tiếc nụ cười của mình, hãy mỉm cười khi có thể, để cho 
tâm trạng mình được vui hơn, và thay đổi theo hướng tích cực 
bạn nhé. Hãy mỉm cười và mỗi buổi sáng thức dậy, vì đó chính 
là điều tốt lành mà chính chúng ta mang lại cho chúng ta.

Tha Thứ
Tha thứ cho những dối gian mà người khác dành cho tôi.
Tha thứ cho những gì xấu xa nhất mà người khác đã nghĩ về tôi.
Tha thứ cho những ai làm tôi khóc, đau lòng và rạn vỡ.
Tha thứ cho sự không chân thành, thờ ơ, dẫu tôi đã dùng cả trái 
tim để quan tâm, lo lắng và đối xử.
Tha thứ cho những khi bạn thờ ơ, lạnh nhạt với những khó khăn 
của tôi.
Tha thứ cho những ai mà tôi thật sự trân trọng, lại chỉ giả vờ 
trân trọng tôi.
Tha thứ cho chính bản thân mình, vì có đôi khi thật tệ.
Tha thứ cho những lỗi lầm quá khứ của tôi, của bạn và của mọi 
người, để chúng ta có thể đổi mới, sửa đổi (những cái xấu thành 
tốt) và hướng tới tương lai tốt đẹp!
Tha thứ cho hết tất cả những ai làm tôi tổn thương, bởi những 
gì không vui nếu vứt bỏ được thì nên là như thế, để chính mình 
thanh thản. Con người ai cũng có khuyết điểm, sai lầm, nên 
cách tốt nhất là quên được thì hãy quên, tha thứ cho người để 
người tha thứ lại cho mình.

Hãy Cảm Tạ Trong Mọi Lúc
Hãy cảm tạ, vì bạn chưa có đủ những gì bạn muốn. Vì nếu bạn 
có đủ rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu.!
Hãy cảm tạ, những điều bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết rồi 
thì bạn chẳng còn gì để học hỏi  ?
Hãy cảm tạ, khi gặp lúc khó khăn. Vì không gặp khó khăn bạn 
sẽ thiếu kiên nhẫn và không trưởng thành.
Hãy cảm tạ, khi bạn còn những nhược điểm. Vì nếu không còn 
nhược điểm, bạn sẽ dễ tự mãn và không chịu cải thiện bản thân 
tốt hơn.
Hãy cảm tạ, khi gặp những thử thách. Vì nếu không có thử 
thách nào thì bạn không có kinh nghiệm sống, và nghị lực để 
thắng mọi khó khăn trong cuộc sống.
Hãy cảm tạ, về những lỗi lầm bạn đang có. Vì nếu không có lỗi 
lầm thì bạn dễ tự mãn, và biết bình tâm lắng nghe để sống hài 
hòa, vui vẻ như hôm nay.
Hãy cảm tạ, những khi bạn mệt mỏi. Vì nếu bạn mệt mỏi là 
đang phục vụ gia đình và tha nhân rất nhiều.
Hãy cảm tạ, những điều được và chưa được. Vì mình không 
làm chủ được sinh mệnh của mình.
▪Thật là dễ dàng để cảm tạ và vui mừng những lúc gặp may 
mắn cũng như khi khó khăn, khổ cực. Vì nó tạo cho bạn thành 
con người có nghị lực và bản lãnh, để sống một cuộc đời thật 
bình an và hạnh phúc.
▪Thánh Phao-lô khuyên: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh 
em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức 
Ki-tô Giê-su. (1 Tx 5, 18)

Chúa Nhật Tuần VII Thường Niên
Lc 6,27-38

“Anh em có hãy có lòng nhân từ, như Cha 
anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36)

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha
Cầu cho các nữ tu

và các phụ nữ sống đời thánh hiến
Chúng ta cầu nguyện cho các nữ tu và các phụ nữ 

sống đời thánh hiến, cám ơn họ vì sứ mạng và lòng 
can đảm của họ; xin cho họ tiếp tục tìm ra những giải 

đáp mới trước bao thách đố của thời đại. 
***

Ý Cầu Nguyện Trong Tuần
Chúng ta hãy tin tưởng cầu khẩn cùng Thiên Chúa vì 
Ngài đang dành những ơn huệ cao cả hơn sự chờ đợi 

của chúng ta.

Tháng 02, ngày 26: Giáo Dân
Tháng 03, ngày 05: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Tháng 03, ngày 12: Việt Ngữ - Giáo Lý
Tháng 03, ngày 19: Legio Marie
Tháng 03, ngày 26: Giáo Dân
Tháng 04, ngày 04: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Lưu ý: Tuần nào có tang lễ, xin các hội đoàn dành cho 
nhà hiếu dâng của lễ. Nếu có thay đổi, xin liên lạc anh 
Phạm Anh Linh, Phó Nội Vụ
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120 North Janss St., Anaheim, CA 92805-2520
Linh Mục Quản Nhiệm: Joseph Trương Ngữ

Điện thoại: (714) 956-3110 x130 – Cell: (714) 230-5493 - Fax: (714) 399-0566
Thầy Phó tế Joseph Minh Tống - Điện thoại: (714) 548-7550
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BAN THƯỜNG VỤ
Chủ Tịch: A. Phạm Anh (714) 718-2225
Phó Nội Vụ: A. Phạm Anh Linh (714) 926-7263
PT Phó Nội Vụ: A. Nguyễn Long (714) 677-7302
Phó Ngoại Vụ: A. Ninh Đức Hạnh(657) 243-2571
PT Phó Ngoại Vụ:
A. Dương Hưng Tony (714) 363-7815
Tổng Thư Ký: A. Lê Kim Long (714) 722-5768
PT Tổng Thư Ký: A. Trần Quý (714) 366-4724
Thủ Quỹ: C. Lê Kim Dung (714) 548-2664
PT Thủ Quỹ:
C. Vũ Phương Loan Christina (714) 478-9983

 CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
GIẢI TỘI

Thứ Ba  5:30 PM – 6:30 PM  (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

RỬA TỘI TRẺ EM
Quý vị muốn rửa tội cho con em mình xin liên lạc thẳng 

với Linh Mục Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ
Email: yeuchua@gmail.com | Cell: (714) 230-5493

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT
Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng: 
Sr. Mary Nguyễn Tin, LHC   (714) 956-3110 x120

srmarytinnguyen@lhcla.org
Trao Mình Thánh Chúa
A. Nguyễn Đình Long (714) 623-0034 
Tang Lễ Và Thăm Viếng: 
Ô. Lê Phước Điện (714) 420-6329
Việt Ngữ: 
C.Đỗ Ngọc Anh Katherine (714) 224-9281 
Giúp Lễ: 
C. Đỗ Michelle  (714) 781-9521       
Thiếu Nhi Thánh Thể: 
Trưởng Lê Chris: (714) 461-1620  
Ca Đoàn Hương Việt:  
A. Nguyễn Ngọc Diệp (951) 312-4718
Ban Văn Nghệ: 
A. Lê Kim Long (714) 722-5768

TRANG NHÀ
www.cddmmtanaheim.org

GÓP Ý
Website: info@cddmmtanaheim.org

Bản Tin: thuky@cddmmtanaheim.org
Ban Thường Vụ: btv@cddmmtanaheim.org

 THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN 
S a i n t  B o n i f a c e  C h u r c h  ,  A n a h e i m  *  F a c e b o o k ,  Y o u t u b e 

Chúa Nhật 
Thứ Bẩy 6:15pm 

****

Ngày Thường 
Thứ Ba 6:30pm
Thứ Sáu đầu tháng 7:30pm

 Trang 4  Trang 1

LỜI CHÚA

VƯỜN CẦU NGUYỆN THÁNG 2

LẼ SỐNG

ĐÓNG GÓP

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY
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của tiền tài, danh vọng, tài năng, sắc đẹp.
Như vậy tự sức con người chẳng tìm kiếm, chẳng thể chiếm 
đoạt được hạnh phúc vì điều mang lại hạnh phúc đích thực 
cho con người chính là niềm bình an trong tâm hồn. Mà ân 
huệ đó chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa ban tặng cho 
chúng ta mà thôi. “Bình an cho các con”, điều mà thế gian 
chẳng thể nào mang lại cho chúng ta.
Biết chấp nhận nghịch cảnh, biết đón nhận thánh giá Chúa 
gởi đến trong đời sống của mình với tâm tình phó thác, cậy 
trông, chúng ta sẽ có bình an.
Biết sống yêu thương tha thứ, không để những đố kỵ, ghen 
hờn gậm nhấm trái tim, tâm hồn chúng ta sẽ bình an.
Biết chấp nhận những bất toàn của người khác với tấm lòng 
bao dung, độ lượng, biết cho đi mà không đòi hỏi phải được 
đáp đền, chúng ta sẽ giữ được lòng mình bình an trước mọi 
đổi thay của thế thái nhân tình.
Và ở đâu có bình an, ở đó hạnh phúc sẽ hiện diện. Chúng ta 
không phải bôn ba kiếm tìm hoặc rượt đuổi nó trên đường 
đời. Vì hạnh phúc không phải là một cuộc hành trình, cũng 
không phải là cái đích mà ta phải cố vươn tới. Nó được kết 
nối bằng từng giây phút sống trong cuộc đời. Triệu triệu 
phút giây sống hạnh phúc sẽ tạo thành một cuộc đời hạnh 
phúc.
 “Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một 
người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : “Phúc thay người 
mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” Nhưng Người đáp 
lại : “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và 
tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,27-28)
Và đó chính là khuôn vàng thước ngọc, là bí quyết tuyệt vời  
giúp chúng ta tìm thấy hạnh phúc cho cuộc đời của mình.
Lạy Chúa Giêsu! Xin ban cho chúng con sự bình an và hạnh 
phúc mỗi khi chúng con lắng nghe Lời Hằng Sống và khi 
đón rước Thánh Thể  vào trong tâm hồn mình. Amen

Tác Giả: Bình Minh
Sưu Tầm: LM Joseph Trương Ngữ     

Nụ Cười
Những câu nói hay về nụ cười tỏa nắng 
mang đến niềm vui, sức sống sự giá trị cho 
tất cả mọi người. Chỉ cần được nhìn thấy nụ 

cười, là chúng ta hiểu tâm trạng của người đó là như thế nào 
rồi. Chính nụ cười, làm cho cuộc sống có giá trị hơn, là dấu 
hiệu tồn tại tích cực của cuộc sống.

1. Mỗi lần bạn mỉm cười với một người, thì đó là một hành 
động của tình yêu, một món quà cho người đó và là một điều 
tốt đẹp – Mother Teresa

2. Tôi đã mỉm cười ngày hôm qua. Tôi đang mỉm cười ngày 
hôm nay và khi ngày mai đến, tôi sẽ mỉm cười. Vì đơn giản, 
cuộc sống quá ngắn để ta khóc về mọi thứ – Santosh Kalwar

  Hình Ảnh Sinh Hoạt Cộng Đoàn
Xin kính mời cộng đoàn theo dõi những hình ảnh sinh hoạt 
Tết 2022 mới nhất tại trang nhà www.cddmmtanaheim.org. 
Các mục  hình ảnh gồm:
• Tuần Đầu Xuân Giáo Xứ Ban phát Lộc. 
• Ngày Tết Chúc Tuổi Các Cụ Cao Niên 
• Nghi thức Chúc Lành Các Cặp Vợ Chồng 
• Cộng đồng Nguời Việt tham dự Thánh Lễ Minh Niên 
• Thánh Lễ Minh Niên Nhâm Dần 2022, và Ý Nghĩa
• Ban Việt Ngữ Mừng Thánh Lễ Minh Niên

  Sinh Hoạt Mùa Chay tại Thánh Đường St. Boniface
Từ Thứ Tư, ngày 2 tháng 3 đến thứ Sáu, ngày 8 tháng 4
Ngắm Đàng Thánh Giá
Thứ Ba hằng tuần trong Mùa Chay sẽ có Ngắm Đàng 
Thánh Giá, lúc 6:30pm và Thánh lễ sẽ được cử hành ngay 
sau đó.

Lịch Giải Tội
Thứ Ba: 5:30pm (Tiếng Việt, Tiếng Anh)
Thứ Sáu: 5:30pm (Tiếng Việt, Tiếng Anh)
Ghi chú: Cha Quản Nhiệm sẽ đứng giải tội bên ngoài văn 
phòng giáo xứ. Nếu trời mưa gió thì giải tội bên trong nhà 
thờ. Giờ giải tội bắt đầu vào lúc 5:30pm và kéo dài cho tới 
khi không còn giáo dân xưng tội. Trong thời gian chờ giáo 
dân đến xưng tội, nếu không có người đến xưng tội trong 
vòng 15 phút, Cha Quản Nhiệm sẽ kết thúc giờ giải tội 
ngày hôm đó và tiếp tục giải tội vào ngày kế tiếp theo như 
lịch trình.

Giải tội chung của Giáo Xứ cho 3 sắc dân
Thứ Năm, ngày 7 tháng 4, lúc 7:00pm

Thứ Tư Lễ Tro
Thứ Tư, ngày 2 tháng 3, lúc 7:30pm tại Hội Trường Giáo 
Xứ

Lễ Lá
Thứ Bẩy, ngày 9 tháng 4, lúc 6:15pm 

Thứ Ba
Thứ Ba, ngày 12 tháng 4, lúc 6:30pm  sẽ có rước chặng 
đàng Thánh Giá. Thánh Lễ sẽ được cử hành ngay sau đó.

Thứ Năm Tuần Thánh
Thứ Năm, ngày 14 tháng 4, Nghi Thức Phụng Vụ sẽ được 
cử hành lúc 7:00pm  (Tiếng Việt)
Ghi chú:
5:30pm (Tiếng Anh)
8:30pm (Tiếng Tây Ban Nha) 

Thứ Sáu Tuần Thánh
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4, lúc 7:00pm, Suy tôn Thánh Giá 
(Tiếng Việt)
Ghi chú:
8:30pm (Tiếng Tây Ban Nha)

Thánh Lễ Phục Sinh
lúc 7:00pm Thứ Bảy, ngày 16 tháng 4 (Tiếng Việt)
5:30pm (Tiếng Anh)
9:00pm (Tiếng Tay Ban Nha)

Bình An và Hạnh Phúc Ở Đâu?
Kính thưa quý vị các bạn thân mến!
Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau 
lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của 
loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: 
“Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá 

nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và 
giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy 
sao?”Một yêu tinh lên tiếng: “Hãy đem hạnh phúc giấu trên 
đỉnh núi cao nhất trên trái đất này, chắc con người sẽ không 
thể tìm ra”. Yêu tinh đầu đàn lắc  đầu: “Rồi một ngày kia, họ 
cũng sẽ tìm cách  chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy” “Vậy hãy 
giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm...” - một yêu 
tinh khác nói. “Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại 
dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại”, yêu tinh 
đầu đàn lại lắc đầu. “Mang giấu ở một hành tinh khác vậy”, 
một tiểu yêu tinh đề nghị. “Con người đang tìm cách khám 
phá vũ trụ và các hành tinh khác”, yêu tinh đầu đàn ngao 
ngán. “Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc 
khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng 
thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. 
Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn 
họ sẽ không thể nào tìm thấy được...”, một nữ yêu tinh chậm 
rãi nói. Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định 
làm theo lời đề nghị trên.

Quý vị và các bạn thân mến!
Lời đề nghị của yêu tinh cuối cùng đã nói lên một khía cạnh 
trong bản tính yếu đuối của con người đó là thường không 
nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Đó cũng là lý do 
khiến con người trở nên mệt nhoài, lạc lõng trên con đường 
tìm kiếm hạnh phúc cho cuộc đời của mình vì mãi kiếm tìm 
nó ở khắp mọi nơi, mãi bám víu, kiếm tìm trong những giá 
trị như: danh vọng, tiền bạc, chức quyền, dục vọng, hưởng 
thụ, để rồi có lúc con người cay đắng phát hiện ra đó là 
những giá trị không thật. Hụt hẩng. Bơ vơ. 
Thực tế trong cuộc sống đã “Có Những Vì Sao Tắt Trong Cô 
Đơn và Bất Hạnh” . Nghĩa là họ đã tuyệt vọng tìm đến cái 
chết, họ muốn đi tìm một thế giới khác yên bình hơn, hạnh 
phúc hơn cho dù cuộc sống của họ vẫn phủ đầy hào quang 
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THÔNG BÁO 3. Bạn sẽ tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống, nếu như 
bạn nở một nụ cười – 

4. Cuộc sống như một tấm gương, bạn cau mày thì nó cũng 
cau mày lại với bạn, hãy mỉm cười… nó cũng sẽ mỉm cười 
với bạn – Herbert Samuels

5. Nụ cười luôn thường trực trên môi tôi, nó sẽ không bao 
giờ chết. Tôi đang đứng đây với nó để chờ đợi bạn, cho đến 
khi bạn ở bên tôi – Freida Martinez

6. Bạn sẽ không bao giờ thấy nuối tiếc với những điều ý 
nghĩa đã làm bạn mỉm cười – Bei Maejor

7. Hãy lấy nụ cười của chúng ta để thay đổi thế giới, nhưng 
đừng để thế giới thay đổi nụ cười của chúng ta.

8. Một nụ cười có thể làm bừng sáng một ngày đen tối nhất.

9. Mỗi người trong chúng ta đều có một vết thương lòng, 
một số người giấu trong đôi mắt, một số khác lại giấu nó 
trong nụ cười – Nylle

10. Một nụ cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai tâm hồn.

11. Nếu bạn chỉ có duy nhất một nụ cười hãy dành nụ cười 
đó cho những người bạn yêu thương – Maya Angelou

12. Nụ cười sẽ cho bạn một sắc thái tích cực khiến người 
khác thấy thoải mái khi ở bên cạnh bạn. Les Brown

13. Để một tiếng cười trở nên vui sướng, nó phải xuất phát 
từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể 
có niềm vui thực sự. Thomas Carlyle
những câu nói hay về nụ cười

14. Nụ cười của bạn rất quý giá. Nó có thể mang lại cả một 
bầu trời, mang lại niềm hạnh phúc cho bất kỳ ai, kể cả khi 
người đó không thích bạn. Khuyết danh

15. Chúng ta phải cười trước khi ta hạnh phúc, bởi nỗi sợ 
rằng ta sẽ chết trước khi ta kịp cười. La Fontaine

16. Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.

17. Nụ cười luôn là liều thuốc tốt nhất, sự im lặng luôn là sự 
trả thù đáng sợ nhất, và TÌNH YÊU sẽ luôn là tất cả những 
gì bạn cần.

18. Im lặng và mỉm cười là 2 công cụ mạnh mẽ nhất. Mỉm 
cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề và im lặng là cách để 
tránh nhiều rắc rối xảy ra.

19. Hãy luôn mỉm cười cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, hãy 

LỜI HAY Ý ĐẸP


