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Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến! 

 

Chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ ba mùa Vọng, cũng được gọi là Chúa 

Nhật Vui Mừng “Gaudete Sunday” vì chúng ta đã đi hơn nữa đoạn đường mùa 

Vọng và sắp đến ngày mừng lễ Giáng Sinh. Chúng ta tiếp tục tinh thần chuẩn bị tâm 

hồn, dọn lòng, sửa sang mọi sự để đón mừng Chúa đến.  Chúng ta có thể rất bận rộn 

nhiều công việc chuẩn bị từ trong gia đình, cho đến công sở, và công tác tại giáo 

xứ.  Tuy nhiên, ngay khi đang làm những công việc này chúng ta cũng hãy hướng 

lòng mình lên Chúa và mở rộng tâm hồn để đón nhận Ngài vào trong công việc, vào 

gia đình, giáo xứ, và chính trong tâm hồn của mình.  Đây mới thật sự là niềm vui sâu 

thẳm của Mùa Vọng và là món quà birthday đặc biệt cho Chúa Hài Nhi. 

Trước hết chúng ta hãy xét lại tâm hồn của mình xem thử cần phải sửa đổi 

những gì.  Nếu Giáng Sinh này đến mà tôi vẫn còn những vướng bận, những buồn 
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phiền, những bực tức, không tha thứ thì những niềm vui bên ngoài cũng sẽ chẳng đi 

sâu vào tâm hồn, và không để lại những kỷ niệm đẹp trước mặt Chúa.  Đời sống gia 

đình sẽ đẹp hơn và cả nhà hưởng một mùa Giáng Sinh tràn đầy bình an và ơn thánh 

nếu vợ - chồng, con cái – cha mẹ dành thời gian cho nhau và làm hòa với 

nhau.  Chúng ta hãy cùng khởi sự từ việc muốn làm hòa ở gia đình, và rồi đến 

với Chúa trong bí tích Hòa Giải.  Xin quý Ông Bà Anh Chị Em nào chưa có dịp 

đi xưng tội thì hãy dành cho Chúa thời gian quý báu này, làm hòa với Chúa và 

với tha nhân.  Các cha ngồi tòa vào các buổi hòa giải vào cuối tuần này.  Nếu ai 

bận việc thì hãy liên lạc và xin hẹn với các cha để xưng tội trong ngày thường.   

Chúng ta vui mừng sửa soạn mừng lễ Giáng Sinh bằng cách chuẩn bị 

những món quà cho Ngài, nhất là những món quà yêu thương, hy sinh, và quảng 

đại.  Những công việc, bổn phận hằng ngày có thể trở nên những món quà Giáng 

Sinh rất ý nghĩa khi chúng ta đặt vào bên trong tất cả tấm lòng yêu mến Chúa: niềm 

vui khi đọc kinh, khi tham dự Thánh lễ sốt sắng, khi giúp đỡ một người nghèo hoặc 

người xa lạ.  Một sự ân cần quan tâm và vui vẻ chào hỏi khi gặp một người khách 

mới đến thăm hoặc dâng lễ tại giáo xứ.  Một sự nhẫn nhục khi làm việc thiện 

nguyện giữa những người khác biệt tính tình.  Một sự dấn thân quảng đại hòa 

lẫn với tâm tình tạ ơn Chúa mỗi ngày.  Tất cả là hồng ân! Chúng ta xin Chúa giúp 

chúng ta biết dùng các hồng ân Chúa để trở nên những món quà dâng Chúa và chia 

sẻ với tha nhân. 

Trong tuần tới tôi cùng Ban Bác Ái Xã Hội và Hội Legio Mariae sẽ đến 

thăm viếng các cụ già yếu, các bệnh nhân tại các viện dưỡng lão, tại bệnh viện, 

tại tư gia ở các giáo đoàn để thay mặt giáo xứ ủy lạo, tặng quà Giáng Sinh, và 

cử hành các bí tích xưng tội, xức dầu bệnh nhân, và cho rước lễ giúp họ chuẩn 

bị tâm hồn cho Lễ Giáng Sinh.  Năm nay, tôi vui mừng khi biết được Giáo Đoàn 

Fatima cũng hòa nhập vào tinh thần quan tâm và thăm viếng này khi Ông Chủ Tịch 

và Ban Điều Hành Giáo Đoàn Fatima cũng có chương trình thăm viếng và tặng quà 

các cụ già neo đơn, các bệnh nhân ở tại giáo đoàn của mình.  Quà tặng cho các vị 

được thăm viếng đó chính là sự quan tâm và cầu nguyện của giáo xứ, của giáo đoàn.   

Tôi vui mừng khi thấy các hội đồng, giáo đoàn, hội đoàn, ban ngành, và 

các giáo hữu đang ráo riết chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh với các công tác phụng 

vụ, mục vụ, sinh hoạt.  Tôi chân thành cám ơn các tổ chức, các ban ngành và 



giáo hữu giúp làm hang đá trong và ngoài nhà thờ, treo đèn, trang trí, tập diễn 

nguyện, tập hát, ẩm thực, đón tiếp, giữ an ninh và đưa đón các ông bà đi lễ mỗi 

ngày và cuối tuần.  Nhân dịp này, tôi xin chia sẻ là có nhiều cụ đã tâm sự với tôi là: 

“chúng con ao ước được đi lễ mỗi ngày.  Xin cha mời những ai có thể được giúp lái 

xe giáo xứ để đưa đón chúng con.  Được đi lễ mỗi ngày là niềm hạnh phúc nhất đời 

chúng con.” Tôi xin mời những Ông và Anh nào có thể được xin giúp đưa đón 

các cụ một hoặc hai ngày trong tuần. Đó là món quà Giáng Sinh rất quý báu cho 

Chúa và cho các cụ.  Chúng ta cũng hãy nói lên lời cám ơn đến các Ông, các Anh 

trong Ban Đưa Đón khi họ đưa chúng ta đi từ bãi đậu xe thuê đến nhà thờ vào đêm 

Vọng Giáng Sinh năm nay ( Dec 24) và đến Ban An Ninh trong thời gian lạnh giá 

này. Cùng nhau chúng ta hãy gói những món quà của tấm lòng thành của chúng ta 

với lời cầu nguyện và quan tâm.   

Xin mời quý Ông Bà Anh Chị Em đến tham dự Đêm Thánh Ca Giáng Sinh 

“Đêm An Bình” vào thứ Bảy sắp tới, ngày 23 tháng 12, lúc 6 pm tại Hội Trường Giáo 

Xứ.  Đây là dịp chúng ta cùng lắng đọng tâm hồn, hướng về mầu nhiệm Giáng Sinh 

qua những bản thánh ca, cũng để xây dựng tình gia đình giáo xứ, chào đón mọi giáo 

hữu và quan khách, và cũng là cơ hội truyền giáo, giới thiệu Chúa cho những ai chưa 

biết Chúa khi họ đến cùng tham dự Đêm Thánh Ca này.  Xin các tổ chức trong giáo 

xứ đến tham dự đông đủ.   Chúng ta cùng mời các bạn bè thân hữu xa gần đến tham 

dự để giới thiệu Chúa cho họ. 

Trong tuần này tôi có gởi thiệp và thư Giáng Sinh đến mỗi gia đình với những 

thông tin và chia sẻ trong tình thần cầu nguyện và tạ ơn.  Xin quý Ông Bà Anh Chị 

Em theo dõi chương trình Đại Lễ Giáng Sinh và thông tin về bãi đậu xe để cùng 

mừng lễ Giáng Sinh năm nay thật ấm cúng tình Chúa tình người. 

 

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta! 

Trong Chúa Kitô, 

 

 

 

Lm Gioakim Đào Xuân Thành 


