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Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến! 

 

Trong Phúc Âm Chúa Nhật tuần 2 mùa Vọng, chúng ta được mời gọi suy 

nghĩ và sống theo gương của vị ngôn sứ đặc biệt, đó là Gioan Tiền Hô, trong việc 

dọn đường cho Chúa đến.  Khi nhìn đến những toà nhà tráng lệ, hoặc những buổi 

lễ long trọng, những cuộc thi đấu hào hứng…chúng ta cần để ý đến những bước chuẩn 

bị có khi hơn cả mấy chục năm trời để thành hình một công trình hoặc một biến 

cố.  Việc dọn đường cho một sự kiện, một chương trình, hay là một con người quan 

trọng đến, luôn là điều chúng ta cần phải thực hiện.  Cha mẹ đã chuẩn bị mọi thứ từ 

vật chất cho đến tinh thần cả một thời gian dài để chào đón một em bé chào đời.  Nay 

chúng ta dọn lòng để mừng lễ Chúa Giáng Sinh, chúng ta cũng dọn tâm hồn chúng 

ta qua việc xưng tội để hòa giải với Chúa trong mùa Vọng này.  Ngoài ra trong 

tâm tình gia đình giáo xứ, chúng ta cũng dọn đường để có một môi trường đón 
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tiếp thân tình những anh chị em chưa phải là Công Giáo hoặc những anh chị em 

tín hữu không thường xuyên đi lễ được cảm nghiệm một bầu khí thân tình khi 

họ đến tham dự các thánh lễ hoặc thánh ca vào mùa Giáng Sinh này.    

  

Năm nay giáo xứ chúng ta có một chương trình thánh ca Giáng Sinh đặc 

biệt vào tối ngày 23 tháng 12 từ 6 pm đến tối.  Đây là dịp cả gia đình giáo xứ chúng 

ta cùng hòa chung tâm tình cầu nguyện với những bản thánh ca bất hủ, sâu lắng, và 

chan hòa tình thương nhân loại.  Sẽ có ban nhạc sống và những tiết mục thánh ca 

hoặc nhạc Giáng Sinh để mọi người cảm nghiệm niềm vui và sự chào đón đến với 

mọi giáo hữu và cách riêng những quan khách bạn hữu chưa có dịp đến nhà thờ.  Biết 

đâu được Chúa đánh động lòng họ để gia nhập đạo Công Giáo một khi cảm nghiệm 

được sự ân cần chào đón, được chia sẻ tâm tình và quan tâm, và những cảm nghiệm 

thiêng liêng qua những bản thánh ca.  Nếu được như thế thì chương trình thánh 

ca cũng là cơ hội truyền giáo.  Điều này làm tôi nhớ lại những buổi “Giao Ca” 

tại thánh đường “Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp” ở Huế vào dịp Giáng Sinh hoặc 

Phục Sinh.  Nhiều người tín hữu đã mời những bạn hữu không phải Công Giáo 

cùng đến tham dự chương trình Giao Ca này, và cũng đã có những người tìm 

hiểu đạo và trở thành tín hữu Công Giáo.  Chương trình Thánh Ca Giáng Sinh 

năm nay được thực hiện tại Hội Trường Giáo Xứ với bầu khí nhẹ nhàng, có thêm 

thức ăn nhẹ, giải khát, và có chụp hình với Ông Già Noel tại phòng lớn.  Các bài 

thánh ca được tập dợt chu đáo. Trong khung cảnh mùa Giáng Sinh, với những cây 

thông, hang đá, đèn hoa, tâm hồn chúng ta sẽ lắng đọng và nâng cao.  Xin quý Ông 

Bà Anh Chị Em, các giáo đoàn, hội đoàn, ca đoàn, ban ngành đến tham dự và góp 

tiết mục của mình.  Xin liên lạc với anh Nguyễn Lân trước để ghi danh các tiết mục 

thánh ca hoặc kịch, hoặc múa theo chủ đề Giáng Sinh. 

  

Việc dọn đường và tạo nên không khí thân thiện và chào đón cũng thực 

hiện qua việc làm hang đá trong và ngoài nhà thờ, qua việc giăng đèn Noel, trang 

trí hành lang và Hội Trường, dọn dẹp và xếp bàn ghế.  Xin mời quý Ông Bà Anh 

Chị Em đến giúp cho một tay trong việc sửa soạn này.  Xin Ban Bảo Trì, Ban Vệ 

Sinh, Ban Đón Tiếp, Ban Điện… đến phụ giúp theo như lịch trình phục vụ trong thời 

gian này. 

  

 



Vì cũng thể hiện những nghĩa cử, sự chào đón thân thiện, và bộ mặt của 

giáo xứ, xin quý Ông Bà Anh Chị Em nhường chỗ ngồi phía sau để những người 

đến sau có thể có chỗ ngồi vào.  Khi có khách lạ đến ngồi vào dãy ghế của mình, 

chúng ta cũng chào hỏi thân thiện và vui vẻ sẵn lòng giúp họ.  Và cũng quan tâm đến 

việc tuân thủ đậu xe trong khuôn viên parking của nhà thờ.  Ý thức Lễ Giáng Sinh là 

lễ của tình thuơng và bác ái, chúng ta mỗi người một tay cùng có những lời nói chào 

đón thân tình, tuân thủ quy định đậu xe của giáo xứ.  

  

Chúng ta hãy trở nên những Gioan Tiền Hô mới trong việc dọn đường trong 

đời sống tâm linh và phục vụ, chào đón những anh chị em trong Gia đình Giáo Xứ 

và các quan khách. 

  

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta! 

Trong Chúa Kitô, 

 

 

 

Lm Gioakim Đào Xuân Thành 

 


