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Thông tin ngày 5 tháng 1  năm 2020 

 
Mừng Chúa Giáng Sinh chúng ta cùng nhau suy niệm Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong 

thánh lễ Vọng Giáng Sinh 24/12/2018 (Phần II) 

 
      Ở Bêlem, chúng ta khám phá ra rằng sự sống của Thiên Chúa có thể đi vào trái tim của 

chúng ta và ngự ở đó. Nếu chúng ta chào đón món quà này, lịch sử sẽ thay đổi, bắt đầu với mỗi người 

chúng ta. Vì, một khi Chúa Giêsu ngự trong lòng chúng ta, trung tâm của cuộc sống không còn là bản 

ngã hung hăng và ích kỷ của tôi nữa, nhưng là Đấng được sinh ra và sống vì tình yêu. Tối nay, khi 

chúng ta nghe thấy lời hiệu triệu đi lên Bêlem, ngôi nhà bánh, chúng ta hãy tự hỏi: Lương thực của 

cuộc đời tôi là gì, đâu là điều tôi không thể không có? Đó có phải là Chúa không, hay là điều gì khác? 

Sau đó, khi chúng ta bước vào máng lừa, cảm nhận được nơi sự nghèo khó của Hài Nhi mới sinh một 

mùi hương mới của cuộc sống, mùi của sự đơn sơ, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có thực sự cần tất cả 

những của cải vật chất và những công thức phức tạp này để sống không? Tôi có thể sống mà không 

cần tất cả các thứ phụ gia không cần thiết này và sống một cuộc sống đơn giản hơn không? Ở Bêlem, 

bên cạnh nơi Chúa Giêsu nằm, chúng ta nhìn thấy những người đã thực hiện một cuộc hành trình để 

đến đây: Đó là Đức Maria, Thánh Giuse và các mục đồng. Chúa Giêsu là lương thực cho cuộc hành 

trình. Ngài không thích những bữa ăn dài, kéo dài hết giờ này sang giờ khác, nhưng thúc giục chúng ta 

sớm đứng dậy ra khỏi bàn ăn để phục vụ, để là lương thực cho người khác. Chúng ta hãy tự hỏi: Vào 

mùa Giáng Sinh này tôi có chia sẻ cơm bánh của tôi với những người chẳng có gì để ăn không? 

            Sau ý tưởng Bêhem, là “nhà bánh”, chúng ta hãy suy ngẫm về Bêlem như là thành của vua 

Đavít. Ở đó, chàng trai trẻ Đavít là một người chăn cừu, và trong tư cách đó đã được Chúa chọn làm 

người chăn dắt và lãnh đạo dân Ngài. Vào ngày Giáng Sinh, tại thành vua Đavít, chính những người 

chăn cừu đã chào đón Chúa Giêsu bước vào thế giới. Trong đêm đó, Tin mừng cho chúng ta biết, 

những mục đồng đầy nỗi sợ hãi (Lc 2: 9), nhưng thiên thần nói với họ rằng “Đừng sợ” (câu 10). Đã 

bao nhiêu lần chúng ta nghe cụm từ này trong Tin mừng: “Đừng sợ”? Dường như Thiên Chúa liên tục 

lặp lại lời này khi Ngài tìm kiếm chúng ta. Bởi vì, ngay từ đầu, do tội lỗi của mình, chúng ta đã sợ hãi 

Chúa; sau khi phạm tội, ông Adong nói: “Tôi đã sợ nên tôi trốn tránh” (St 3:10). Bêlem là phương 

thuốc cho nỗi sợ hãi này, bởi vì bất kể bao nhiêu lần loài người nói “không”, Chúa vẫn không ngừng 

nói “có”. Ngài sẽ luôn là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Và e rằng sự hiện diện của Người gây ra kinh 

sợ, Ngài đã biến mình thành một đứa trẻ dịu dàng. Đừng sợ: những lời này không được nói cùng các 

vị thánh nhưng là với những người chăn cừu, những người đơn sơ, những người trong thời đó chắc 

chắn không nổi tiếng với những cách cư xử tinh tế và lòng đạo đức của họ. Con của vua Đavít được 

sinh ra giữa các mục đồng để nói với chúng ta rằng sẽ không bao giờ có ai một mình và bị bỏ rơi; 

chúng ta có một vị Mục Tử chinh phục mọi nỗi sợ hãi và yêu thương tất cả chúng ta, không trừ một ai. 

            Các mục đồng của Bêlem cũng cho chúng ta biết làm thế nào để ra đi gặp Chúa. Họ đã canh 

thức vào ban đêm: họ không ngủ vùi, nhưng làm những gì Chúa Giêsu thường yêu cầu tất cả chúng ta 

làm, cụ thể là tỉnh thức (x. Mt 25:13; Mc 13:35; Lc 21,36). Họ vẫn tỉnh táo và chăm chú trong bóng 

đêm; và khi đó ánh sáng của Thiên Chúa “chiếu rọi xung quanh họ” (Lc 2: 9). Đây cũng là trường hợp 

của chúng ta. Nếu cuộc sống của chúng ta được ghi dấu bằng sự chờ đợi, thì trong bối cảnh u ám của 

những nan đề, vẫn loé lên hy vọng vào Chúa, và lòng khao khát sự quang lâm của Người; và khi đó 

chúng ta sẽ nhận được cuộc sống của Người. Còn nếu như cuộc sống của chúng ta được đánh dấu bởi 

các mong muốn trong đó tất những gì quan trọng đối với chúng ta chỉ là sức mạnh và khả năng của 

chúng ta; thì ánh sáng của Chúa bị cấm cản không đến được với con tim chúng ta. Chúa thích được 

chờ đợi, và chúng ta không thể chờ đợi Ngài bằng cách nằm dài trên băng ghế, ngủ vùi. Vì vậy, các 

mục đồng lập tức lên đường: chúng ta được cho biết rằng họ đã vội vã ra đi (câu 16). Họ không chỉ 

đứng đó như những người nghĩ rằng họ đã đến rồi và không cần phải làm gì thêm. Thay vào đó họ lên 

đường; họ bỏ lại bầy chiên không ai bảo vệ; họ mạo hiểm vì Chúa. Và sau khi nhìn thấy Chúa 

Giêsu, mặc dù họ không phải là những người đàn ông có thể dễ dàng tuôn ra những lời hay ý đẹp, 

họ ra đi để công bố sự chào đời của Hài Nhi mới sinh, vì thế “tất cả những người nghe thấy đều 

ngạc nhiên về những gì các mục đồng nói với họ” (câu 18). 
 



Tỉnh thức, cất bước ra đi, mạo hiểm, kể lại vẻ đẹp: tất cả đều là 

những hành vi yêu mến. Vị Mục tử tốt lành, Đấng vào ngày Giáng Sinh đến 

để hiến mạng sống mình cho đàn chiên, sau này, vào lễ Phục sinh, đã hỏi 

Thánh Phêrô và, qua thánh nhân, Chúa hỏi tất cả chúng ta, câu hỏi cuối cùng 

này: “Con có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,15). Tương lai của đàn chiên sẽ 

phụ thuộc vào cách câu hỏi đó được được trả lời. Tối nay chúng ta cũng 

được yêu cầu trả lời Chúa Giêsu với những lời: “Con yêu Chúa”. Câu trả lời 

được đưa ra bởi mỗi người là cần thiết cho cả đàn chiên. 

“Nào chúng ta hãy sang Bêlem” (Lc 2:15). Với những lời này, các 

mục đồng đã lên đường. Lạy Chúa, chúng con cũng vậy, cũng muốn đi lên 

Bêlem. Cả ngày hôm nay, con đường cũng chông gai như thế: đỉnh cao của 

sự ích kỷ của chúng ta cần phải được vượt qua, và chúng ta không được lạc 

bước hoặc trượt vào tinh thần thế gian và chủ nghĩa tiêu thụ. 

          Lạy Chúa, con muốn đến Bêlem, vì có Chúa đang chờ đợi con ở đó. 

Con muốn nhận ra rằng Chúa, đang nằm trong máng cỏ, là lương thực đời 

con. Con cần hương thơm dịu dàng của tình yêu Chúa để đến lượt con, con 

có thể là chiếc bánh bẻ ra cho thế giới. Hãy đặt con trên vai của Chúa, vị 

Mục tử tốt lành; khi được Chúa yêu, con sẽ có thể yêu mến anh chị em của 

mình và chìa tay ra nắm lấy họ. Khi đó sẽ là ngày Giáng Sinh, khi con có thể 

nói với Chúa: “Lạy Chúa Chúa biết tất cả mọi thứ; Chúa biết con yêu Chúa” 

(x. Ga 21,17). 
       

J.B. Đặng Minh An dịch Source: Libreria Editrice Vaticana HOMILY OF HIS 

HOLINESS POPE FRANCIS Vatican Basilica Monday, 24 December 2018 
 

Cám Ơn 

      Cám ơn thầy sáu, quý ông bà và anh chị em đã đóng góp bằng lời 

cầu nguyện, góp công, góp của… trong dịp mừng Lễ kỷ niệm Chúa 

Giáng Sinh, Thánh Lễ Mẹ Thiên Chúa (quan thầy giáo xứ) từ Thánh 

lễ, phụng vụ, mục vụ, thánh nhạc, âm thanh, trang trí, ẩm thực, tằng 

lều, thu dọn, trật tự… 

      Cám ơn quý anh chị em đã giúp hàng rào cho giáo xứ trong hai 

ngày thứ sáu và thứ bẩy. 

      Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang luôn chúc lành bà 

ban muôn ơn lành xuống trên từng người, trên mỗi gia đình và trên giáo xứ, đặc biệt 

trong những ngày tháng của năm 2020. 

      Cám ơn quý ông bà và anh chị em đã quảng đại giúp các em mồ côi bên Việt Nam 

trong dịp Thánh Lễ Giáng Sinh, cây Noel đã thu được được $1,600.00 (một ngàn sáu 

trăm Mỹ Kim).  Số tiền này sẽ chuyển về Việt Nam trong dịp Xuân dân tộc để giúp 

các em. 

      Cám ơn quý vị đã ủng hộ tài chánh để mua microphone mới: 

          Anh Quang Nguyễn           $1000.00 

          Anh Tony Trần                  $1000.00 

Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ luôn chúc lành cho gia đình quý anh. 
 

Chương Trình Thánh Lễ Mừng Tết Trong Tháng 1 năm 2020 

      Thứ bẩy ngày 18 Thánh Lễ lúc 8 tối cho quý anh chị bận cho hôm sau. 

      Chúa Nhật 19 Thánh lễ lúc 10 sáng (chỉ có một Thánh Lễ mà thôi). 

      Thứ bẩy ngày 25 Thánh Lễ lúc 8 tối cho quý anh chị em bận hôm sau. 

      Chúa Nhật ngày 26 Thánh lễ lúc 8:30 và lúc 10:45 sáng. 

 

Chương Trình Đóng góp 
xây dựng nhà Chúa  11/17/19 

Ông Bà Kevin Clegg 
& Jacqueline Clegg 

$400.00 

Ông Bà Nguyễn Anh Tuấn 
& Pham Ashley 

$2,000.00 

Ông Bà Trí Vũ 
& Thanh Đinh 

$4,000.00 

Ông Bà Hoa K. Trịnh $540.00 

Một gia đình (ẩn danh) $1,000.00 

Một gia đình (ẩn danh) $500.00 

Một gia đình (ẩn danh) $1,000.00 

Ông Bà Hau Trinh 

& Hong loan Phan 
$2,000.00 

Một gia đình (ẩn danh) $1,000.00 

Ông Trương Tùng $100.00 

Ông Theophan Pham $300.00 

Hội các Bà Mẹ Công Giáo $1,000.00 

 
Tiền còn nợ Địa Phận $511,865.00 

 

Cám ơn sự quảng đại của quý vị đã dành cho 
nhà Chúa.  Chắc chắn sự quảng đại này sẽ 
được Thiên Chúa ban tặng lại bằng những 
hồng ân lớn lao hơn. 

THÁNH LỄ & BÍ TÍCH 

Thánh Lễ Chúa Nhật: 
      Lễ Nhất:                           8:30AM 
      Lễ Nhì:                           10:45AM 
 

Phụng Vụ Trong Tuần: 
      Thứ 3, 4 & Thứ 6, 7:      Thánh Lễ     8:00AM 
      Thứ 5 Hàng Tuần:         Giải Tội       7:00PM 
                                             Chầu TT      8:00PM 
  

Hôn Phối: 
        Xin liên lạc với Cha Xứ trước ít nhất 6 tháng. 
  

Xức Dầu, Chịu Mình Thánh: 
        Xin liên lạc với Cha Xứ. 
  

Xin Lễ: Xin liên lạc Cha/Thư ký 
 

Làm Phép Nhà/Tiệm: Xin Gọi Cha Xứ. 

Rửa Tội Trẻ Em: 
 
        Được cử hành sau thánh lễ Chúa Nhật thứ hai 
của tuần thứ 2 mỗi tháng. 
 

        Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa 
Chuẩn Bị theo Luật Giáo Hội - (GL khoản 851/2). 
         
        Xin liên lạc với Cha Xứ trước ít nhất 1 tháng 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


