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TÂM TÌNH THÁNG MƯỜI HAI 

Tháng Mười Hai 2022   

Tháng Mười Hai đã về rồi. Mùa Đông đã về rồi. Cuốn lịch 

trên tường còn rất mỏng. Mẹ già trông ngóng những đứa 

con xa. Mong bữa cơm sum họp đầy ắp tiếng cười. Tháng 

Mười Hai là tháng cuối cùng trong năm, là tháng để yêu và 

đoàn tụ.  

 

Tháng Mười Hai bao giờ cũng đẹp.   

Trời đẹp.   

Nắng đẹp.   

Hoa lá đẹp.   

Phố phường đẹp.   

Và con người cũng đẹp.   

 

Những chàng trai mạnh mẽ, phóng khoáng và chân tình.   

Những cô gái đa tình, lãng mạn và xinh xắn.   

Tháng Mười Hai, đèn hoa ngợp trời.   

Những chàng trai, những cô gái nép sát bên nhau tìm hơi 

ấm.  

Những bàn tay nắm chặt bàn tay, xua đi giá lạnh đêm đông. 

Tháng Mười Hai bao giờ cũng đẹp!  

 

Tháng Mười Hai, chúng ta hiệp ý với Đức Giáo Hoàng, cầu 

cho các tổ chức thiện nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện cho 

các tổ chức thiện nguyện và thúc đẩy sự phát triển của con 

người, để họ tìm thấy nhiều người sẵn sàng dấn thân cho 

công ích, và tìm ra những cách thức hợp tác mới trên bình 

diện quốc tế.  
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Tháng Mười Hai mang tâm tình Mùa Vọng – trông chờ 

Chúa đến thật ấm áp với những hồng ân:   

- Hồng ân 53 năm Linh Mục Cha giáo Augustinô Hoàng 

Đức Toàn (19.12.1969).   

- Hồng ân 29 năm Linh Mục Cha GB. Hà Văn Ánh, Cha 

Giuse Bùi Công Chính, Cha Giuse Nguyễn Văn Khánh 

(03.12.1993).  

- Hồng ân 30 năm Linh Mục Cha Giuse Nguyễn Kim Đặng 

(20.12.1992).  

- Kỷ niệm 38 năm Hôn Phối anh chị Lưu Thế Hùng – Thủy 

(1984) 

 

Tháng Mười Hai, chia sẻ những niềm vui, mừng lễ bổn 

mạng:  

- Mừng kính Thánh Phanxicô Xavie (03.12), bổn mạng Lớp 

PHANXICÔ, bổn mạng Cha Trần Phương, Cha Nguyễn 

Ngọc Hoàng và Quý anh nhận thánh Phanxicô Xavie là 

quan thầy: anh Nguyễn Văn Vĩnh, anh Nguyễn Vinh 

Sơn,…  

- Mừng kính Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội (08.12), bổn 

mạng Lớp VÔ NHIỄM.  

- Mừng kính Thánh Stephanô (26.12), bổn mạng Cha giáo 

Nguyễn Văn Đậu và Quý anh nhận thánh Stephanô là quan 

thầy. 

- Mừng kính Thánh Gioan Tông Đồ (27.12), bổn mạng Cha 

giáo Bùi Quang Đạo và Quý anh nhận thánh Gioan là quan 

thầy: anh Nguyễn Xuân Lý, anh Trần Đình Phúc,…   

- Ngày 25.12: MỪNG CHÚA GIÁNG SINH – cầu cho thế 

giới hòa bình.  

- Ngày 27.12: LỄ THÁNH GIA THẤT – cầu cho các gia 
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đình. 

 

Tháng Mười Hai, cùng nhau chúc mừng sinh nhật:   

- Cha giáo Anrê Trần Xuân Cương (27.12.1936)   

- Cha Giuse Bùi Công Chính (08.12.1957)  

- Cha Đaminh Phạm Sỹ Hiện (25.12.1958)   

- Anh Lưu Thế Hùng (15.12.1958)   

- Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan (29.12.1959)   

- Anh GB. Phan Quốc Sử (16.12.1959)   

- Anh Tôma Nguyễn Đức Tiến (10.12.1959)   

- Anh GB. Hoàng Công Huấn (22.12.1959)   

- Anh Lê Đình Lý (12.12.1959)  

- Anh Đinh Đình Thiện (13.12.1960)  

- Anh Giuse Nguyễn Hữu Ánh (22.12.1962)   

- …  

 

Tháng Mười Hai, tưởng nhớ và cầu nguyện cùng:  

- Cha giáo Phaolô Lê Thanh Thiên, nhân ngày giỗ 12 năm 

(+11.12.2010). 

- Sr. Anrê - Maria Rosa Nguyễn Thị Thống, nhân ngày giỗ 

2 năm  (+27.12.2020)  

- Anh Giuse Vũ Công Lý, nhân ngày giỗ 26 năm 

(+06.12.1996).  

- Anh Phêrô Bùi Văn Thế, nhân ngày giỗ 29 năm 

(+13.12.1993). 

 

Hiệp ý với anh Trần Cao Khải, cầu nguyện cho mẹ là 

MARIA nhân ngày giỗ 2 năm (+06.12.2020).  

Hiệp ý với anh Vũ Đình Bình, cầu nguyện cho Linh mục 

nghĩa phụ Gioankim Nguyễn Đức Oánh (+10.12.1978); 

Thân phụ Antôn Vũ Đình Ký (+2003) và  con trai là Giuse 
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Vũ Lê Thái Hoàng (04.12.2010).  

 

Tạm biệt tháng Mười Một dấu yêu  

Chào đón tháng Mười Hai thương nhớ  

Gom nhặt về ước mơ còn dang dở  

Gói cho tròn thương mến tháng ngày qua  

 

Tháng Mười Hai, khép lại những bôn ba  

Những oán thù sầu hận, cho qua hết  

Thôi giận hờn cho đời vơi mỏi mệt  

Tin yêu vào cuộc sống ôi mến thương…! 

Vũ Đình Bình 

Thư mời hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện  

Tâm tình tháng Mười Hai 

 

Tháng Mười Hai mang tâm tình Mùa Vọng: Tỉnh thức và Sẵn 

sàng.   

 

Trân trọng kính mời hiệp dâng Thánh lễ vào lúc 5g30 sáng 

thứ Ba ngày 06.12.2022 tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ 

(số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT)   

 

Trong Thánh lễ này, chúng ta hiệp ý với Đức Giáo hoàng, 

Cầu cho các tổ chức thiện nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện 

cho các tổ chức thiện nguyện và thúc đẩy sự phát triển của 

con người, để họ tìm thấy nhiều người sẵn sàng dấn thân cho 

công ích, và tìm ra những cách thức hợp tác mới trên bình 

diện quốc tế. 
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Cầu nguyện nhân ngày giỗ:  

- Cha giáo Phaolô Lê Thanh Thiên, giỗ 12 năm 

(+11.12.2010). 

- Sr. Anrê - Maria Rosa Nguyễn Thị Thống, nhân ngày giỗ 2 

năm  (+27.12.2020) 

- Anh Giuse Vũ Công Lý, giỗ 26 năm (+06.12.1996). 

- Anh Phêrô Bùi Văn Thế, giỗ 29 năm (+13.12.1993).  

 

Tạ ơn Hồng ân Thánh chức Linh mục:  

- 53 năm Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn (19.12.1969).   

- 29 năm Cha GB. Hà Văn Ánh, Cha Giuse Bùi Công Chính, 

Cha Giuse Nguyễn Văn Khánh (03.12.1993).   

- 30 năm Cha Giuse Nguyễn Kim Đặng (20.12.1992).   

 

Tạ ơn Kỷ niệm Hôn phối:   

- 38 năm anh chị Lưu Thế Hùng – Thủy (1984)  

 

Chia sẻ những niềm vui:  

- Mừng kính Thánh Phanxicô Xavie (03.12), bổn mạng Lớp 

PHANXICÔ, bổn mạng Cha Trần Phương, Cha Nguyễn Ngọc 

Hoàng và Quý anh nhận thánh Phanxicô Xavie là quan thầy: 

anh Nguyễn Văn Vĩnh, anh Nguyễn Vinh Sơn,…  

- Mừng kính Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội (08.12), bổn 

mạng Lớp VÔ NHIỄM.  

- Mừng kính Thánh Stephanô (26.12), bổn mạng Cha giáo 

Nguyễn Văn Đậu và Quý anh nhận thánh Stephanô là quan 

thầy.  
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- Mừng kính Thánh Gioan Tông Đồ (27.12), bổn mạng Cha 

giáo Bùi Quang Đạo và Quý anh nhận thánh Gioan là quan 

thầy.  

- MỪNG CHÚA GIÁNG SINH – cầu cho thế giới hòa bình. 

- LỄ THÁNH GIA THẤT – cầu cho các gia đình. 

Chúc mừng sinh nhật:   

- Cha giáo Anrê Trần Xuân Cương (27.12.1936)   

- Cha Giuse Bùi Công Chính (08.12.1957)  

- Cha Đaminh Phạm Sỹ Hiện (25.12.1958)   

- Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan (29.12.1959)   

- Anh Tôma Nguyễn Đức Tiến (10.12.1959)     

- Anh GB. Hoàng Công Huấn (22.12.1959)   

- Anh Đinh Đình Thiện (13.12.1960)  

- Anh Giuse Nguyễn Hữu Ánh (22.12.1962)   

- … 

 

Theo ý nguyện:  

- Hiệp ý với anh Trần Cao Khải, cầu nguyện cho mẹ là 

MARIA nhân ngày giỗ 2 năm (+06.12.2020). 

- Hiệp ý với anh Vũ Đình Bình, cầu nguyện cho Linh mục 

nghĩa phụ Gioankim Nguyễn Đức Oánh (+10.12.1978); Thân 

phụ Antôn Vũ Đình Ký (+2003) và  con trai là Giuse Vũ Lê 

Thái Hoàng (04.12.2010).  

 

Sau Thánh lễ, xin ở lại thưởng thức cà phê sáng như thường 

lệ. Trân trọng kính mời. 

Nhóm Admin 
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THÁNH LỄ 
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Ca nhập lễ 

Này Chúa sắp đến cùng với muôn thần thánh của Người. 

Và trong ngày ấy ánh sáng huy hoàng sẽ bừng lên. 

Bài Ðọc I: Is 40, 1-11 

“Thiên Chúa an ủi dân Người”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm! 

Hãy nói với Giêrusalem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã 

chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều 

gấp hai lần tội lỗi. 

Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường 

Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho 

ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; 

con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con 

đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh quang Chúa sẽ 

xuất hiện, mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên 

Chúa, vì Ngài đã phán. Có tiếng bảo: “Hãy hô lên!”, và 

tôi nói: “Tôi sẽ hô lên điều gì?” Mọi xác phàm như cỏ 

dại; mọi vinh quang của nó đều như hoa ngoài đồng. Cỏ 

dại đã khô, hoa đã tàn, vì hơi Chúa đã thổi trên chúng. Vì 

chưng, dân là cỏ dại: Cỏ dại đã khô, hoa đã tàn, mà lời 

Chúa chúng ta tồn tại đến muôn đời. 

Hỡi ngươi là kẻ đem tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi 

cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Giêrusalem, hãy 
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mạnh dạn cất tiếng. Hãy cất tiếng cao, đừng sợ! Hãy nói 

cho các dân thành thuộc chi họ Giuđa rằng: Ðây Thiên 

Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ 

đến trong quyền lực, và cánh tay Người sẽ thống trị. 

Người mang theo những phần thưởng chiến thắng, và đưa 

đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn 

chiên Người như một mục tử. Người ẵm những chiên con 

trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng, và nhẹ tay dẫn dắt 

những chiên mẹ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 95, 1-2. 3 và 10ac. 11-12. 13 

Ðáp: Thiên Chúa chúng ta sẽ đến trong uy quyền 

Xướng: Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca 

mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng 

Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người. 

Xướng: Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, 

và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. Hãy công bố giữa chư 

dân rằng: Thiên Chúa ngự trị, Người cai quản chư dân 

theo đường đoan chính. 

Xướng: Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân 

hoan. Biển khơi và muôn vật trong đó hãy reo lên; đồng 

nội và muôn loài trong đó hãy mừng vui. 

Xướng: Các rừng cây hãy vui tươi hớn hở, trước nhan 

Thiên Chúa: vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản 
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địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và 

chư dân cách chân thành. 

Alleluia: Lc 3, 4. 6 

Alleluia, alleluia! – Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường 

Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ 

của Thiên Chúa. – Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 18, 12-14 

“Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con 

nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một 

con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên 

núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, 

thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì 

con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất 

lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để 

một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Vị Thẩm Phán chí công sẽ ân thưởng cân xứng cho 

những ai hết tình trông đợi Người ngự đến. 
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MỘT VÀI TÂM TÌNH 

Tiếng kêu  

Tiếng kêu trong đau thương mong được cứu thoát được 

xướng lên nhiều lần, cho thấy tình trạng thảm hại của người 

mong giải cứu. Trong tình trạng tuyệt vọng, tiếng kêu ấy 

chỉ mong được đoái hoài thương xót. 

Tại nhiều quảng trường trên thế giới tiếng kêu của con 

người đau khổ vẫn rên siết trong đau thương thảm thương 

vì chiến tranh, ôn dịch, đói kém, bị gian dối. Có được đáp 

lại không vẫn là một chờ đợi trong tiếng kêu mòn mỏi. Họ 

là những con người đang chịu mất mát nhiều khía cạnh 

trong đời sống bị lấy mất. Tiếng kêu than khóc, quỳ lạy chỉ 

mong ai đó nghe thấy mà giải quyết cho họ, nhưng vẫn im 

lặng không đáp lại. 

Đau thương tận cùng khôn siết mới hiểu lòng đau của tiếng 

kêu vô vọng. Phải gào lên, phải thét lên vì quá đau thương. 

Chúa sẽ đáp lời, còn bao lâu nữa? “Thật vậy, loài bạo chúa 

đã không còn nữa, quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong, và mọi 

kẻ rắp tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ” (Is 29, 20). 

Còn bao lâu nữa, Chúa đã mời gọi con người trả lời câu hỏi 

ấy cho Chúa. Tiếng kêu chờ đợi Chúa qua cách con người 

biết xót thương và thông chia với người đau khổ. Xin cho 

tiếng kêu của con người đau thương được lắng nghe và 

được giải quyết. 

“Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” (Mt 9, 

27) 

Lm Giuse Hoàng Kim Toan 
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Giáng Sinh Thời Covid – NVMN 25.12.2021 

   

Niềm Vui Mỗi Ngày 

 

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. 

Thánh Vịnh 37,4 

 
NVMN 25.12.2021 

 

Giáng Sinh Thời Covid  

 

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui  

 

Ngọn nến thứ tư của mùa vọng đã được thắp lên. Ngọn nến 

của thiên thần báo hiệu một tin vui sắp đến. Ngọn nến của 
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hoan hỉ. Ngọn nến của bình an. Ngọn nến của niềm vui. 

Ngọn nến của hy vọng.  

 

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày lễ Chúa Giáng sinh 

nhưng không khí có vẻ trầm lắng. Trời vẫn lạnh với những 

cơn gió mùa đông. Không khí ẩm ướt với những cơn mưa 

dai dẳng. Phố xá lặng im. Không khí lễ hội náo nhiệt không 

còn như những năm trước. Những khúc nhạc giáng sinh rộn 

rã vui tươi chẳng còn vang lên. Ánh đèn sao lấp lánh ít thấy 

xuất hiện trên phố thị hay ngay tại các thánh đường. Có 

giáo đường đóng cửa im lìm không một hang đá! Có giáo 

đường làm hang đá ngay chính giữa cửa giáo đường như 

muốn trở về với chính mình! Dẫu vậy, vẫn còn đây đó 

những hang đá gọi mời chiêm ngắm Thiên Chúa làm người 

trong thân phận một Hài Nhi. Những hang đá trên hè phố. 

Những hang đá tại tư gia…  

 

Cái gì đã làm cho không khí lễ Giáng sinh mừng vui trở 

nên trầm mặc như thế? Phải chăng do con virút Covid đang 

“lẩn quất” giữa chúng ta? Con virút chia cách người với 

người? Con virút không muốn mọi người gặp nhau? Con 

virút sinh học nhỏ bé đã gây phương hại cho con người như 

thế thì con virút Covid tâm linh tác hại đến con người 

dường nào?  

 

Mừng lễ Giáng sinh, mừng lễ ngày Con Thiên Chúa sinh ra 

làm người trên trần gian này. Mừng ngày Ngài đến cư ngụ 

giữa chúng ta (x. Ga 1,14). Ngài chia sẻ thân phận yếu hèn 

với chúng ta. Mừng ngày ngài mang đến niềm vui cho 

chúng ta nhưng nhiều khi chúng ta đã không tiếp đón Ngài 

như dân làng Bêlêm cách đây 2000 năm (x. Lc 2,1-20). 
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Nhiều lúc chúng ta xua đuổi Ngài như vua Hêrôđê đã tìm 

cách giết Hài Nhi Giêsu khi quyền lực, danh vọng và của 

cải có thể bị xâm hại (x. Mt 2,1-18)…  

  

Giáng sinh năm nay quê tôi chắc là không có thánh lễ trực 

tiếp. Một thánh lễ online trong ngày cực thánh làm tôi nao 

lòng!  

 

Tôi chợt nhớ đến thánh lễ Giáng sinh của một vị linh mục 

với một con chiên trong một cái hố sâu, tránh xa những đôi 

mắt cú vọ, giữa một chiều đông giá buốt, trong không khí 

giá lạnh của mênh mông núi rừng. Một giọt rượu. Một 

chiếc bánh trên đôi tay trần. Bàn thờ là trần gian. Thánh 

đường là vũ trụ. Ngài đến để chia sẻ. Đến để hiến dâng. 

Đến để mang niềm vui và bình an cho con người giữa cái 

hoang lạnh của kiếp người và cái giá lạnh của trần gian. 

Một thánh lễ máu và nước mắt. Một thánh lễ của hiến dâng. 

Một thánh lễ. Một đời người.  

 

Giữa bạn bè, khi nhắc đến thánh lễ online, hình như thánh 

lễ online và những người xem lễ online đang thiếu một cái 

gì đó? Trước kia một cộng đoàn gặp gỡ, đối thoại. Một 

cộng đoàn tay bắt mặt mừng. Giờ đây chỉ còn ta với ta. Ta 

với 4 bước tường. Ta với những người thân quen. Một cộng 

đoàn quá quen thuộc không còn xúc cảm. Một cộng đoàn 

tại gia. Có lẽ thiếu một tương tác chăng? Một thánh lễ 

google Meet! Một thánh lễ Zoom có lẽ tốt hơn chăng?  

 

Thánh Gioan đã viết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã 

ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải 

chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Và như cha 
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Karl Rahner nói: “Nơi Thiên Chúa, người tặng và quà tặng 

là một. Thiên Chúa không ban một cái gì, một vật gì, mà 

ban chính mình Người cho chúng ta. Nhờ quà tặng là chính 

Thiên Chúa, mà chúng ta mới có thể đón nhận sự sống của 

Người cho chúng ta.”  

 

Lễ Giáng sinh, lễ của niềm vui, của bình an, của hy vọng… 

Như Đấng đáng kính Nguyễn Văn Thuận viết: “Và đời ta sẽ 

là một đời hy vọng. Chấm nầy nối tiếp chấm kia, ngàn vạn 

chấm thành một đường dài. Phút nầy nối tiếp phút kia, 

muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho 

đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. 

Ðường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Ðời hy vọng do mỗi 

phút hy vọng.”  (Đường Hy Vọng số 978).  

 

Và ta sẽ chấm đời ta như thế nào để đem niềm vui, bình an 

và hy vọng cho cộng đoàn bé nhỏ của chúng ta? Cho một 

Giáo Hội tại gia?  

 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con...  

 

Nguyễn Thái Hùng 

 

Nhớ Về Chị Andrée  

Tin Chị Andrée ra đi nghe thật buồn, vì đã rất lâu rồi tôi 

không có dịp gặp lại Chị ấy. Bởi vậy lòng cảm thấy tiếc 

nuối vì mất đi một người thân, một người Chị có khuôn mặt 

tươi tắn, dưới cặp kính cận gọng vàng lúc nào cũng cười 

hiền hòa và nói năng nhẹ nhàng. Chị Andrée mang trong 
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tấm thân nhỏ bé một trái tim to lớn của yêu thương và phục 

vụ. 

Đúng như lời Đức cha Phương đã nói, Chị có đôi tay của 

một người Chị và trái tim của một người Mẹ chăm lo miếng 

cơm, chén thuốc cho đàn em nhỏ những ngày ở Tiểu Chủng 

Viện. Chị đã góp tay bồi dưỡng cho cây vườn ơn gọi ấy lớn 

lên. Chị đã tận mắt chứng kiến những hoa quả đầu mùa mà 

Người Lập Vườn không có được may mắn như chị. Những 

thăng trầm của Chủng Viện cũng là những lo lắng của chị. 

Những khóc cười của chủng sinh cũng là những buồn vui 

của chị. Trải dài suốt cuộc đời, Chị đã gắn bó với vườn 

ươm ơn gọi này như một thành viên không thể tách rời của 

gia đình Lê Bảo Tịnh. Chị sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và 

tận tâm phục vụ Giáo Hội qua việc cho đi tất cả những gì 

thuộc về Chị trong con người một nữ tu “thân nhẹ như 

sương khói” nhưng lòng nặng tình nghĩa yêu thương.  

Nụ cười của Chị như một dấu ấn sẽ còn đọng mãi trong tâm 

tưởng của mọi người.  

Khép cánh cửa đời, nguyện chúc Chị rạng rỡ đi về phía mặt 

trời trong an bình thư thái. 

Nhớ Về Chị Andrée 

Lâu lắm rồi chưa một lần gặp lại  

Nhưng trong lòng luôn nhớ mãi “Chị tôi”  

Khuôn mặt ấy, bao năm rồi vẫn vậy  

Dấu thời gian còn đọng rõ nụ cười  

 

Thời xưa ấy, đã xa rồi, đâu phải  

Chị hiền từ, nhẹ nhàng trong tiếng nói  

Nếu có khi cần thiết phải thay đổi  
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Chị vẫn thế, giả nghiêm nghị mà thôi  

 

Với chúng em, Chị là người Chị Cả  

Và cũng là Người Mẹ Hiền thiết tha  

Cả cuộc đời Chị sống cho Thiên Chúa  

Bằng niềm vui phục vụ chẳng nề hà  

 

Cám ơn Chị đã từng chung gian khó  

Dưới mái nhà ươm ơn gọi ngày xưa  

Chị đã giúp vườn cây hoa lá trổ  

Hãy yên nghỉ, công Chị Chúa đền bù  

 

Khôi Nguyên  

Canada, khuya 28.12.2020 
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HANG ĐÁ GIÁNG SINH 

 

 
 

Giáng Sinh mọi người làm hang đá 

Chúa xuống trần chẳng ở đâu xa 

Người với người chẳng còn xa lạ 

Đem Tin Mừng an vui trần thế. 
   

Hang Giáng Sinh giữa lòng thành phố 

Hiện diện bên đời để điểm tô 

Bên sân nhà ai thêm ấm cúng 

Giữa trần gian cuộc sống xô bồ. 
   

Hang Giáng Sinh ở giữa làng quê 

Dao động lòng người tỉnh cơn mê 
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Thôi qua rồi chìm trong bão giá 

Có vô tình vẫn trở đường về. 
   

Hang Giáng Sinh trong nhà ngoài ngõ 

Giữa lòng trần giá rét co ro 

Giữa lòng người quanh năm vất vả 

Noel về ngợp ánh sao sa. 
   

Chúa xuống trần mùa Đông giá rét 

Hòa cung đàn diệu nhạc hoan ca 

Tấm lòng thành dâng Chúa thiết tha 

Xin xót thương con người ngoại đạo! 

   

Noel về vì sao sáng tỏ 

Hướng dẫn người tìm đến Bê Lem 

Chúa gọi mời hãy đến mà xem 

Con Vua Trời làm người xuống thế. 
   

Hang Giáng Sinh chẳng ở đâu xa 

Giữa lòng người cuộc sống bôn ba 

Với tâm đầu hòa trong ý nguyện 

Chí thiện toàn luôn giữ an hòa. 
   

Hoàng Công Nga 

 

Đêm ánh sáng cứu độ 

Anh chị em thân mến, 

Bài Tin Mừng của thánh Luca vừa kể cho chúng ta nghe về 

việc Hài Nhi Giêsu, Đấng Cứu Thế, đã được sinh ra tại 

Belem như thế nào. Một gia đình đang sống tại miền bắc 
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nước Palestine, Nazareth, do phải về quê khai sổ bộ, đã 

phải sinh con tại Bethlem, một làng nhỏ bé ở miền nam. 

Một gia đình trở về quê quán của mình, mà không có được 

một người thân cho ngụ nhờ, cũng không thể tìm được một 

chỗ nghỉ trong quán trọ. Có lẽ sự mệt mỏi của người phụ nữ 

sắp sửa đến ngày sinh nở đã làm cho cửa lòng của những 

người có điều kiện tiếp đón phải khép lại? 

Một người mẹ đến thời mãn nhụy khai hoa không tìm được 

quán trọ qua đêm, một nơi an toàn cho đứa con đầu lòng 

chào đời, đã phải sinh con trong máng cỏ hang lừa. Dẫu 

cho trong hoàn cảnh không thuận tiện, người mẹ vẫn lo 

lắng chu đáo cho con mình trong điều kiện thật khiêm tốn: 

“Bà lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ”. 

Trong khi Mẹ âm thầm sinh hạ Chúa Giêsu trong hang đá, 

thì thiên thần đã bày tỏ vinh quang với các vị mục đồng để 

giới thiệu thân phận cao sang của hài nhi nằm trong máng 

cỏ: “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin 

mừng trọng đại cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: Hôm 

nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành 

vua Davit, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa”. 

Loan tin Đấng Cứu Độ sinh ra, nhưng làm sao nhận ra 

Người? Các thiên thần báo tiếp: “Anh em cứ dấu này mà 

nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc 

trong tã, nằm trong máng cỏ”. Các mục đồng chưa hết 

ngạc nhiên, thì đông đảo các thiên thần đã cất tiếng hát: 

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài 

người Chúa thương”. 
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Anh chị em thân mến, 

Anh chị em có cảm thấy ngạc nhiên vì Đấng Cứu Thế phải 

sinh ra trong chuồng bò không? Có lẽ chúng ta cảm thấy 

thương hại cho Ngài, vì nếu Ngài sinh ra trong cung điện, 

trong nệm gấm chăn êm, thì xứng đáng hơn. Nhưng hoàn 

cảnh bên ngoài đâu có ảnh hưởng đến sứ mệnh của Ngài. 

Điều quan trọng là Ngài đã đến trần gian để đem ơn cứu 

chuộc đến cho tất cả mọi con người thành tâm thiện chí đi 

tìm ơn giải thoát. Chính sự hiện diện của Ngài trong thế 

giới giúp cho con người có điều kiện tìm ra được chân lý. 

Chính việc Ngài nhập thể làm người, giúp con người có cơ 

may tìm lại sự sống thân mật với Thiên Chúa trước khi tổ 

tông loài người phạm tội. Việc Ngài đồng hành với mọi 

hạng người trong xã hội, từ những người pharisêu biệt phái 

đến những người tội lỗi, giúp cho mỗi người biết khám phá 

ra ý nghĩa đích thực của lời Thiên Chúa mời gọi mình để 

quyết tâm có một cuộc sống xứng đáng hơn. Ngài đã quên 

mình chết trên thập giá, để giúp con người chiến thắng tấm 

lòng ích kỷ, tội lỗi, và những ai đón nhận Ngài, thì Ngài 

ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. 

Trong đời sống của người Kitô hữu, khi chúng ta noi gương 

Đức Mẹ, biết chấp nhận cộng tác với Chúa trong những khả 

năng khiêm tốn của mình với tấm lòng yêu mến, Chúa sẽ 

làm cho những công việc đó trở nên tuyệt vời. Chúng ta có 

thể làm thay đổi vận mệnh của mình, cũng như vận mệnh 

của thế giới, nhờ vào việc đón nhận Chúa Giêsu Kitô và tập 

sống theo gương Ngài mỗi ngày. Khi có Chúa Giêsu sống 

trong mình, cuộc đời của ta sẽ được biến đổi, biến đổi nên 

tạo vật mới. 
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Trước khi Chúa Giêsu được hạ sinh, máng cỏ chỉ là nơi 

chứa rơm cho súc vật, hang đá chỉ là nơi trú ẩn cho đàn súc 

vật. Khi Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu trong hang đá, máng cỏ 

đã trở thành nơi Chúa ngự, hang đá trở nên mái nhà che ấm 

Chúa Hài Đồng trong đêm đông lạnh lẽo. Hang đá đã được 

biến đổi nhờ đón tiếp Chúa Hài Đồng. 

Trong những ngày Mùa Vọng, chúng ta đã chuẩn bị tâm 

hồn qua việc chay tịnh, hãm mình, cải thiện đời sống, dọn 

lòng xưng tội, để làm cho lòng mình trở nên hang đá bé nhỏ 

cho Chúa ngự. Và khi Chúa ngự đến trong tấm lòng bé nhỏ 

của ta, thân xác tầm thường này trở thành đền thờ cho Chúa 

ngự. Chúa hiện diện trong lòng chúng ta, sẽ trở thành ánh 

sáng hướng dẫn chúng ta biết sống theo ý Chúa để được trở 

nên những con người mới, những con người được cứu 

chuộc. 

Lời tiên tri Isaia nói: “Đoàn dân đang bước đi trong tối 

tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, đám người sống 

trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu 

rọi”. Ánh sáng không phải chỉ có nhiệm vụ điểm tô cho 

đêm tối, nhưng giúp cho người đang mò mẫm bước đi trong 

bóng tối thấy rõ con đường mình phải đi, tránh được những 

chướng ngại trên đường. Chính ánh sáng giúp cho con 

người thấy rõ việc mình phải làm, thấy được điều phải 

tránh, vì mình đang bước đi trong ánh sáng. 

Chúng ta đừng ngần ngại để cho ánh sáng của Chúa Giêsu 

Kitô chiếu soi trên chúng ta. Và chúng ta cũng đừng ngần 

ngại để Chúa dùng chúng ta như phương tiện mang ánh 

sáng của Ngài đến cho mọi người. 
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Khi chúng ta can đảm sống theo lương tâm của mình, biết 

làm điều lành lánh xa điều ác, biết sống tôn trọng tha nhân, 

biết sống trong sự công bằng bác ái theo tinh thần mà Chúa 

Giêsu đã dạy, thì những hy sinh của anh chị em sẽ là ngọn 

lửa làm cho ánh sáng của Chúa Kitô chiếu soi trong thế 

gian này. 

Đừng nản lòng trước sự dữ, sự bất công đang có vẻ thắng 

thế trong cuộc sống hiện tại, vì Chúa sẽ can thiệp để bênh 

vực những con người công chính và những người bị áp bức. 

Vì khi Mẹ Maria âm thầm đặt người con mới sinh nằm 

trong máng cỏ hang lừa, thì các thiên thần đã ca hát rộn 

ràng trên không trung loan báo tin vui cho các chú mục 

đồng. 

Trong đêm mừng Con Thiên Chúa giáng sinh làm người, 

tôi xin kính chúc tất cả mọi người đang hiện diện trong 

thánh lễ đêm nay, được tràn đầy sự bình an của Chúa Hài 

Đồng, được Chúa an ủi vì những hy sinh và những khổ đau 

mà anh chị em đã phải chịu vì con đường hòa bình mà 

chúng ta đã chọn. Xin Chúa cho chúng ta biết yêu mến 

cuộc sống và làm cho cuộc sống của mình và người thân 

càng ngày càng có ý nghĩa hơn. Qua anh chị em, tôi cũng 

xin gởi lời chúc mừng Giáng Sinh đến tất cả mọi người 

thân của anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng 

ta”. 

+ Gm Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản 

(Lễ đêm Giáng Sinh 2011) 


