
 

tháng 8.2013 (tờ 46) 
Qua chuyến tông du đầu tiên của ĐGH Phanxicô ra khỏi 
nước Ý đến Rio de Janeiro (Brasil) chủ toạ Đại Hội Giới Trẻ 
Thế Giới, người ta càng thấy khuôn mặt luôn tươi cười của 
đức thánh cha. Tuy ngài không được báo chí tặng cho danh 
hiệu “giáo hoàng của nụ cười” như đã tặng cho ĐGH 33 
ngày Gioan Phaolô I, nhưng “cụ già” Phanxicô 76 tuổi này 
luôn nở nụ cười trên môi.  
Hiền mẫu dù ở tuổi nào cũng hãy noi gương.  

 

NỤ CƯỜI CỦA HIỀN MẪU 
Trong cuốn Đắc Nhân Tâm,  
ông Dale Carnegie liệt kê một loạt giá trị của nụ cười 
như sau: 
- Nụ cười chẳng tốn hao gì mà lại lợi lộc rất nhiều.     
- Nụ cười không làm nghèo người phát nó,  
   mà lại làm giàu người nhận nó     
- Nụ cười chỉ nở trong khoảnh khắc,  
   nhưng có khi làm ta nhớ suốt đời.     
- Kẻ phú quý tới bậc nào mà không có nó  
   thì cũng vẫn còn nghèo,  
   còn kẻ nghèo hèn tới đâu mà sẳn sàng có nó thì vẫn còn cái vốn vô tận.     
- Nụ cười gây hạnh phúc trong gia đình,  
   là nguồn gốc của những hảo ý trong thương nghiệp  
   và là dấu hiệu của tình bạn bè.     
- Nụ cười bồi dưỡng kẻ mệt nhọc,  
   là hình ảnh bình minh cho kẻ ngả lòng, là nắng xuân cho kẻ buồn rầu  
   và là thuốc mầu nhiệm nhất của Tạo Hóa để chữa âu lo.     
- Nụ cười không thể mua được, không thể xin được,  
   không thể mượn được mà cũng không thể ăn cắp được.  
   Nếu ta khư khư giữ nó thì nó chẳng có giá trị gì,  
   nhưng nếu ta dùng nó một cách rộng rãi thì nụ cười có giá trị vô song.     
 

ð Cho nên khi ta gặp một người mệt nhọc, không còn sức tươi cười  
với ta được, thì ta hãy mỉm cười với người đó đi.  
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Vì người nào không còn lấy nụ cười để tặng người khác,  
người đó cần nhận một nụ cười hơn ai hết. 
            

  
    Thế giới như một tấm gương 
    Bạn nhăn mặt với nó, nó sẽ nhăn mặt với bạn, 
    Bạn mỉm cười với nó, nó cũng sẽ mỉm cười với bạn. (Herbert Samuels)  
Nếu bạn không dùng nụ cười của bạn 
bạn giống như một người có bạc tỉ trong ngân hàng 
nhưng lại không có tập ngân phiếu để chi. (Les Giblin) 

 Hãy mỉm cười với nhau 
 Hãy mỉm cười với chồng bạn, với con bạn, với mọi người  
 với bất cứ ai…  
và điều này giúp bạn lớn lên trong tình yêu đối với nhau. (Mẹ Têrêxa Calcutta)  
 

 

 
 

 

Nở nụ cười trên môi đi kèm với giọng nói ngọt ngào đầy thiện cảm thì 
tuyệt biết mấy. Sự ngọt ngào trong cách nói chuyện ở đây không có nghĩa là 
nịnh hót mà là lạc quan tin tưởng vào họ, tôn trọng và quý mến họ. Ngay cả khi 
ta phê bình, nhắc nhở ai thì giọng nói ngọt ngào, tế nhị sẽ có hiệu quả hơn những 
lời nói gắt gỏng với vẽ mặt hầm hầm.            

“Lẽ cố nhiên, nụ cười phải chân thật, tự đáy lòng phát ra mới quyến rũ, 
mới gây thiện cảm được ở người, còn thứ nụ cười nhếch mép nở ngoài môi, như 
từ một bộ máy phát ra, không lừa được ai hết, chỉ làm cho người ta khinh 
thường”             G.N. 
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27 LÝ DO ĐỂ CƯỜI     
1- Cười là một thần dược trị được cả bệnh thể xác lẫn bệnh tâm hồn. 
2- Cười làm cho ta cởi mở bao dung và có một tinh thần lạc quan yêu đời. 
3- Cười làm tăng hồng huyết cầu và lá lách hoạt động tích cực hơn. 
4- Cười làm tăng sinh lực, khiến ta vui vẻ lanh lợi và thêmlòng yêu thương. 
5 -Cười làm cánh cửa cảm thông rộng mở thật dễ dàng với mọi người. 
6- Cười mím, cười nụ, cười ra tiếng làm khuôn mặt chúng ta dễ mến hơn. 
7- Cười làm thư giãn các bắp thịt trên mặt, tan biến những căng thẳng. 
8- Cười làm toàn thân được nhẹ nhàng thanh tịnh, thư thái và an lạc. 
9- Cười giúp ta tránh được tâm trạng cay đắng khổ đau, phản ứng kịp thời. 
10- Cười giúp cho tâm hồn lành mạnh và thêm khả năng sáng tạo mọi việc. 
11- Cười nhiều giúp ta biết tự kỷ có trách nhiệm và thực tế hơn. 
12- Cười nhiều tránh được buồn nản, dễ thành công vì tiếng cười là trí tuệ. 
13- Cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai tâm hồn, là biết nghệ thuật sống. 
14- Cười dễ vui theo cái vui của người khác, hoan hỉ như mình thành đạt vậy. 
15- Cười có thể làm tan đi nỗi bực mình, buồn phiền của người đối diện. 
16- Cười giúp ta vui sống hiện tại, quên hết quá khứ và lolắng về tương lai. 
17- Cười giúp ta trở về với chính mình, tức là thực sự trở về đời sống mới. 
18- Cười có nhiều lợi ích cho ta về sức khỏe, tinh thần và cảm xúc tâm linh. 
19- Cười giúp hồn nhiên tươi sáng, có nhiều khả năngchống lại bệnh tật. 
20- Cười giúp các tế bào loại T trong máu tăng lên, có sứcđề kháng mạnh. 
21- Cười làm giảm phong thấp, các khớp xương đỡ bị sưng và chống sưng. 
22- Cười làm giảm các chất hóc-môn (cortisone) trongthận, sẽ sống khỏe hơn. 
23- Cười tránh được nhức đầu, đau tim, cao huyết áp và mỡ trong máu. 
24- Cười giúp tống khứ các khí dơ, thêm dưỡng khí cho bộ não thông minh. 
25- Cười làm tăng máu, chống viêm khớp, làm con ngườiluôn tỉnh táo. 
26- Cười tạo điều kiện cho ánh sáng nội tâm thể hiện, thấu suốt mọi sự vật. 
27- Cười giúp những nét phiền muộn tan biến, gương mặt trở nên tươi trẻ ra. 

 

Phiên Văn Nghệ 

cụm 1 cụm 2 cụm 3 
2013, 2016, 2019 2014, 2017, 2020 2015, 2018, 2021 

Thánh Mẫu Tùng Lâm Chánh Toà 
Lang Biang Vạn Thành Don Boscô 
Đa Thiện Tà Nung Chi Lăng 

Bạch Đằng Minh Giáo Trại Hầm 
Mai Anh Thiện Lâm Cầu Đất 
Du Sinh An Bình Tạo Tác 
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NGÀY TRUYỀN THỐNG HIỀN MẪU 2013 
 

Năm nay, lễ thánh Mônica nhằm vào thứ ba 27-8-2013, nên như thông lệ, 
lễ sẽ được dời vào Chúa nhật trước đó, tức là Chúa Nhật 25-8. Vậy ngày truyền 
thống Hiền Mẫu Hạt Đalat năm 2013 như sau : 

 
 
Địa điểm :  TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN 
Thời gian :  CHÚA NHẬT 25-8-2013 
Diễn tiến   
-08g00 :  có mặt 
-08g30 :  tập trung tại Nhà Nguyện. Giới thiệu, thông tin 
-09g30 :  Chầu Thánh Thể : biểu lộ đức tin  

   Chúa ngự thật trong hình bánh 
-10g00 :  viếng Nhà Nguyện Chủng viện Minh-Hoà 
     lãnh ơn toàn xá trong Năm Đức Tin 
-10g30 :  giải lao 
-10g45 :  ôn hát   
-11g00 :  Thánh Lễ 
-12g00 :  Cơm trưa (văn nghệ bỏ túi) 
 
 

Phân chia công tác : 
 

Bài đọc 1 Đa Thiện Mai Anh Chi Lăng 

Đáp Ca Du Sinh 
thu 

tiền giỏ Minh Giáo An Bình 

Bài đọc 2 Bạch Đằng Don Boscô Lang Biang 

LN Tín Hữu Tạo Tác 
dâng 

của lễ Tùng Lâm Thiện Lâm 

ThG đèn chầu Tùng Lâm Cầu Đất Vạn Thành 

Hát Lễ Thánh Mẫu 
dâng hoa 

Chánh Toà Tà Nung 
 

trước Thánh lễ, mỗi đơn vị cử 4 người tham gia đoàn rước ; và người đảm 
nhận các công tác trên sẽ đi trước.  

PHIÊN VĂN NGHỆ BỎ TÚI 
Trong buổi họp các hiền mẫu CN 14-7-13, ban đại diện đã quyết định 

chia các đoàn thành 3 cụm để phụ trách phần văn nghệ bỏ túi trong bữa ăn trưa, 
mỗi năm một cụm thay vì để tất cả góp mặt, bởi như vậy chương trình sẽ kéo dài 
và ai diễn sau sẽ không còn nhiều khán giả. 3 cụm được phân bổ như sau (xem 
trang 3) 

 

Hẹn gặp nhau ngày Truyền Thống : Chúa Nhật 25-8-2013 


