
 

 

                                                                ễ ă ưở

rong những ngày vừa qua, nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời làm cộng 

đoàn người Việt trong và ngoài nước dậy sóng. Dậy sóng vì nhiều người 

tỏ lòng thương tiếc và bày tỏ ra bên ngoài lòng đau buồn thương tiếc đó. 

Dậy sóng vì những phát biểu của vài người gây bất bình thậm chí gây căm 

phẩn cho những người đang thương tiếc nghệ sĩ. Dậy sóng theo nghĩa gây 

tranh luận xem nghệ sĩ có là người công giáo hay không vì có nguồn tin nói 

nghệ sĩ xưng là người ngoại đạo, ngoại đạo nhưng khi qua đời lại có tên 

thánh : một chuyện “không bình thường”. Kết cục rồi cũng rõ : nghệ sĩ là 

người công giáo và được rất nhiều người ngưỡng mộ và hầu như không có 

antifan như một số nghệ sĩ khác. 

Có người có ý kiến xem ra cũng hay là : Có những người khi sống làm 

cho người khác cười thì khi chết làm cho người khác khóc và có những 

người khi sống làm cho người khác khóc thì khi chết làm cho người khác 

cười. Xem ra câu nầy đáng cho chúng ta suy nghĩ. Cuộc sống của những 

người mang lại niềm vui cho người khác là cuộc sống đáng cho mọi người 

mến phục. Cuộc sống đầy tình cảm, đầy chân thành …với gia đình, với vợ, 

với người khác là cuộc sống được mọi người trân trọng. Một người đã sống 

hết tình với mọi người thì cũng được đáp trả một cách xứng đáng. Đó là 

phần thưởng bên ngoài, thấy được nhưng đối với người công giáo thì phần 

thưởng lớn lao hơn dành cho người biết yêu mến chân thành.  

Phải chăng đây là điều người công giáo luôn phấn đấu : Nếu cuộc sống 

trong hiện tại là cuộc sống tràn đầy yêu mến, là cuộc sống mang lại niềm 

vui, hạnh phúc cho người khác thì cuộc sống mai sau cũng được tràn đầy 

niềm hạnh phúc. Trái lại, nếu cuộc sống hiện tại là cuộc sống mang lại đau 

khổ, gánh nặng cho người khác thì cuộc sống mai sau chắc là đầy đau khổ.       
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CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH  

Sứ thần nói: “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên 

là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. 

Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng 

vô tận.” (Lc 1,31-33) 

Suy niệm: Có một câu chuyện cổ tích thơ mộng về một vị hoàng tử rời bỏ 

ngai vàng, đến ở với cô bé lọ lem trong một túp lều tranh nghèo nàn. Câu 

chuyện cổ tích ấy nay không còn là cổ tích nữa, vì vị hoàng tử si tình ấy 

chính là Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống trần làm người, chung sống với 

những cô bé lọ lem, là chúng ta. Khởi đầu của túp lều tranh đó không phải là 

máng cỏ, hang lừa, mà là ngôi nhà Na-da-rét khiêm tốn. Khởi đầu của kiếp 

người không phải với tiếng khóc chào đời ở Bê-lem, mà là nơi cung lòng 

Đức Trinh Nữ. Ngôi Hai Thiên Chúa chia sẻ thân phận con người với chúng 

ta: niềm vui và nỗi buồn, lo âu lẫn hy vọng… Ngài không chỉ làm người 

trong 33 năm, nhưng làm người mãi mãi, để mãi mãi ở với con người. 

Mời Bạn: Nhớ rằng vị hoàng tử đến ở với cô bé lọ lem nơi túp lều tranh, đã 

là hình ảnh thật đẹp về tình yêu. Nhưng chưa đủ! Vị hoàng tử ấy còn đưa cô 

bé lọ lem về cung điện để được hưởng vinh quang với mình. Chắc chắn, một 

ngày kia, Đức Giê-su Phục Sinh cũng đưa ta vào vinh quang Thiên Quốc 

với Ngài. 

Chia sẻ: Tôi có bao giờ cảm động và hạnh phúc vì có Chúa ở với tôi không 

? 

Sống Lời Chúa: Tôi năng làm những việc bày tỏ sự quan tâm chăm sóc với 

người thân: một lời nói dịu dàng, một ánh mắt thông cảm, một cử chỉ nâng 

đỡ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã làm người như chúng con, Chúa 

hiểu hết những gánh nặng của kiếp người. Xin nâng đỡ chúng con trên 

đường đời, xin luôn đồng hành với chúng con. 
  

  

   

 Nụ hôn của Chúa Giê-su. Câu chuyện của cậu bé giúp lễ Gabriel 

17 năm trước, cha Jose Rodrigo Lopez Cepeda được thụ phong linh mục 

vừa được 6 tháng và được sai đến coi sóc giáo xứ đền thánh thánh nữ 



Orosia, trên núi Yebra de Basa thuộc dãy Pyrene ở Tây Ban Nha, thay thế 

một linh mục đã làm cha xứ ở đó hơn 30 năm. 

Lúc đầu, trải nghiệm với cộng đoàn đó rất phức tạp, vì người dân địa 

phương đã quen với cha xứ cũ. Nhưng cha José cho biết, "mặc dù nhiệm vụ 

khó khăn nhưng cuối cùng đã có kết quả, và nó sẽ không có kết quả như thế 

nếu không có sự giúp đỡ của một cậu bé tên là Gabriel". 

Vào tuần thứ hai sau khi cha José đến đó, một cặp vợ chồng trẻ đến gặp cha 

cùng với Gabriel, đứa con trai nhỏ 8 tuổi của họ, bị bệnh thoái hóa xương, 

và có vấn đề về tâm lý vận động. Cha mẹ cậu bé xin cha xứ mới nhận em 

làm giúp lễ. Lúc đầu, vị linh mục nghĩ rằng sẽ từ chối lời đề nghị, không 

phải vì nó là một đứa trẻ “khác thường”, mà vì tất cả những khó khăn mà 

cha đang gặp phải khi bắt đầu sứ vụ của mình ở đó. Tuy nhiên, cha không 

thể từ chối đề nghị của họ, bởi vì khi cha hỏi cậu bé có muốn giúp lễ không, 

Gabriel không trả lời nhưng ôm chặt lấy cha. Cha xứ nghĩ "đây là cách 

thuyết phục tôi thật hay!" 

Vào Chúa Nhật tuần sau đó, vì không có giờ tập cho Gabriel giúp lễ, nen 

trước giờ lễ, cha José bảo Gabriel: “Gabriel, con phải làm mọi thứ mà cha 

làm, được chứ?'" 

Gabriel là một đứa bé rất ngoan ngoãn, và do đó khi Thánh lễ bắt đầu và vị 

linh mục hôn lên bàn thờ, cậu bé vẫn đứng gần cha. Cha José bắt đầu nhận 

thấy rằng trong lúc cha giảng, các tín hữu vui tươi mỉm cười nhìn cha, 

nhưng sau đó cha nhận ra rằng thực tế họ không nhìn cha, mà đang nhìn 

Gabriel, cậu bé đang cố gắng bắt chước mọi cử chỉ của cha. 

Cuối Thánh lễ, cha José đã nói với Gabriel điều gì nên làm và điều gì 

không. Một trong những điều cha nói với cậu bé đó là chỉ có cha mới có thể 

hôn bàn thờ, bởi vì với cử chỉ đó, linh mục kết hợp với Chúa Kitô. Gabriel 

nói: "Con cũng muốn hôn bàn thờ ..." Cha Jose giải thích lại cho Gabriel lý 

do tại sao cậu không thể làm điều đó, và cuối cùng cha nói rằng cha sẽ hôn 

bàn thờ thay cho cả cha và cậu, và có vẻ cậu bé hiểu và chấp nhận điều này. 

Chúa Nhật tiếp theo, khi bắt đầu cử hành Thánh lễ, cha José hôn lên bàn thờ 

và nhận thấy Gabriel đang đặt má mình lên đó. Đứa trẻ không rời khỏi bàn 

thờ, và nở một nụ cười thật tươi. Vào cuối Thánh lễ, cha nhắc Gabriel về 

những gì cha đã nói vào Chúa nhật trước: "Gabriel, cha đã nói với con rằng 

cha sẽ hôn bàn thờ thay cho cả hai chúng ta", và cậu bé đáp: "Con không 

hôn bàn thờ, mà Chúa hôn con”. 

Cha José nghiêm túc nói với cậu bé: “Gabriel, đừng đùa với cha”, nhưng 

cậu bé xác nhận: “Thực sự, Chúa đã tràn ngập trong con bằng những nụ 

hôn”. Cách nói của cậu bé khiến vị linh mục cảm thấy một sự ghen tị thánh 

thiện, và khi đóng cửa nhà thờ và các tín hữu ra về, cha tiến đến bàn thờ, áp 

má vào đó và nói: "Lạy Chúa, xin hãy hôn con như Chúa hôn Gabriel". 



Trên tài khoản Facebook của mình, cha José chia sẻ câu chuyện về lòng biết 

ơn của cha đối với cậu bé, người đã dạy cha hiểu tầm quan trọng của việc để 

mình được Chúa Giêsu yêu thương trước tiên và luôn hiệp nhất, trung thành 

với tình yêu đó ngay cả trong những lúc khó khăn. 

Cha José viết: "Đứa trẻ đó nhắc nhở tôi rằng công việc không phải của tôi, 

và tôi chỉ có thể chiếm được trái tim của những người giáo dân bằng cách 

bắt đầu từ sự gắn bó mật thiết ngọt ngào với Linh mục Duy nhất là Chúa 

Kitô. Từ đó nụ hôn lên bàn thờ của tôi nhân đôi, bởi vì sau khi hôn bàn thờ 

tôi luôn áp má lên bàn thờ để đón nhận nụ hôn của Chúa ”. 

"Việc đưa người khác đến gần hơn với mầu nhiệm cứu độ thúc giục chúng 

ta sống cuộc gặp gỡ mỗi ngày, và như tôi đã làm với cậu bé giúp lễ quý mến 

và người thầy Gabriel, tôi học được rằng trước khi hôn bàn thờ của Chúa 

Kitô, tôi phải được chính Người hôn". 

 
 Tĩnh tâm và xưng tội mùa vọng 2020.  

Để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng sinh, Họ đạo sẽ có 3 ngày tĩnh tâm 

lúc 17g30 thứ hai, thứ ba và thứ tư (21,22,23/12/2020) do cha Gioan 

Baotixita Ngô Hữu Tiến phụ trách. Các cha cũng sẽ ngồi tòa giải tội trong 

những ngày tĩnh tâm này từ 17g30-20g00. Xin cộng đoàn cùng tham dự. 

 Giờ lễ ngày 24, 25/12/2020. 

 Ngày 24/12/2020. 

Lễ sáng: 5g00 

Lễ tối: Đêm canh thức Giáng sinh.  

         Lễ I: 19g00 (Sau lễ có hoạt cảnh Giáng sinh)           Lễ II: 21g00 

Lưu ý: Không có Thánh lễ chiều lúc 17g30. 

 Ngày 25/12/2020. Thứ sáu. Lễ Giáng Sinh 

        Lễ sáng: 6g00           Lễ Chiều: 17g30           Lễ tối: 19g30 

 Truyền chức Phó tế (rao lần III). 

Theo đề nghị của Ban Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng 

Giuse đã quyết định truyền chức phó tế cho 21 đại chủng sinh (theo danh 

sách đính kèm) vào lúc 8g30 ngày 07/01/2021 tại nhà thờ Chính Toà 

Sàigòn, trong đó có thầy Giuse Phạm Thanh Tài đang giúp họ đạo chúng ta. 

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các thầy và nếu ai biết các thầy có 

điều gì ngăn trở, xin báo gấp cho Toà Tổng Giám Mục hoặc Ban Giám Đốc 

Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho cha sở trước ngày nói trên. 
    

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng 

đại đóng góp cho giáo xứ: Cộng Đoàn LCTX: 2.000.000đ. 1 giáo dân ủng hộ làm hang đá 100 ngàn. 


