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Anh chị em thân mến,
Chúng ta đã bắt đầu hành trình mùa Vọng. Mỗi năm mùa này trôi qua như càng ngày càng nhanh
hơn. Chúng ta đã bước vào năm mới của Giáo hội và chẳng bao lâu nữa lịch niên giám của chúng
ta sẽ chuyển sang năm 2019. Hiện giờ nếu gom lại tất cả các ngày “lễ nghỉ”, tiệc tùng và các cuộc
tương tác xã hội mà chúng ta có thì lịch trình của chúng ta đã đầy ắp rồi. Nhịp điệu cuộc sống hằng
ngày trên thế giới có lẽ điên cuồng hơn tại thời điểm này trong năm. Thật chính xác tại sao Mẹ
Giáo hội nhắc nhở chúng ta cần dừng lại, hít thở sâu và ngụp lặn trong thinh lặng để chúng ta có
thể nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, và để chuẩn bị tâm hồn chúng ta cho ngày Người trở lại
trong đại lễ Giáng Sinh.
Kết thúc một năm là thời điểm tốt cho chúng ta lượng định mọi sự dưới sánh sáng chương trình
của Thiên Chúa trong cuộc đời. Chỉ khi chúng ta dùng thời giờ xem xét các sự việc trong cầu
nguyện, chúng ta mới có thể nhận ra điều gì không thuận theo ý định của Thiên Chúa. Có lẽ đối
với bạn thì có những điều làm bạn biết ngay nó đang đi vào mối tương quan của bạn với Thiên
Chúa hoặc tha nhân. Đối với người khác có thể họ phải mất thêm thời gian để nhận ra điều gì cần
thay đổi. Hãy dành chút thời gian để lắng nghe tiếng thỏ thẻ của Chúa Giêsu trong lòng bạn, gợi
hứng cho bạn lên kết hoạch cho những ngày sắp tới. Có khi Ngài gợi lên trong bạn hãy dành thêm
sự thinh lặng trong thói quen hằng ngày để bạn trầm tĩnh lắng nghe tiếng Chúa.
Trước khi anh chị em nhận ra điều đó, thì Giáng Sinh cũng sẽ đến nơi đây. Bây giờ là lúc chuẩn
bị cho cuộc gặp gỡ. Chúa Giêsu nói Ngài sẽ đến lúc chúng ta không ngờ, “giống như kẻ trộm đến
trong đêm tối.” Tuần này Ngài nói với chúng ta, “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra
nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống
đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và
cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”
(Lc 21, 34-36).
Tôi biết nhiều người nghiện ngập đang phải chiến đấu suốt thời gian này trong năm vì nhiều lý do,
và nó là chủ đề nóng tại nhiều cuộc họp 12 bước khi mọi người chú ý đến những điểm yếu của họ.
Nhiều người sẽ tham dự thêm nhiều buổi gặp gỡ hơn nữa để múc lấy sức mạnh cần thiết cho chính
mình, và cũng để nhắc nhở họ và người khác về những cạm bẫy mà thế gian đang mời mọc khiến
chúng ta bị chi phối trong suốt mùa này. Đối với chúng ta trong đại gia đình giáo xứ, đây là thời
gian tuyệt vời để khích lệ mỗi người tập trung vào điều quan trọng nhất. Chúng ta có nhiều cơ hội
để đến với mạch nước sự sống của các Bí tích, và để cuộc sống chúng ta đi vào đường lối an bình
và yêu thương mà Thiên Chúa đã chỉ cho chúng ta. Không có sự hướng dẫn nào hoàn hảo hơn Mẹ
Rất Thánh của chúng ta. Để luôn sẵn sàng trợ giúp và hướng dẫn chúng ta, Đức Mẹ được giới
thiệu trong những ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (ngày 8/12) và Đức Mẹ Guadalupe
(ngày 12/12). Ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta sẽ có thánh lễ đa ngôn ngữ ngày

7/12 (Thứ Sáu Đầu tháng) lúc 7:30 PM, thánh lễ thường ngày lúc 8:00 AM ngày 8/12. Ngày 12/12,
chúng ta sẽ có cả ngày mừng lễ bắt đầu từ sáng sớm lúc 5:00 AM với những bài ca tán dương Mẹ
Maria tại nhà thờ, đến cuối ngày Đức Giám mục Eusebio Elizondo sẽ đến cử hành thánh lễ lúc
7:00 PM.
Anh chị em hãy chắc chắn đánh dấu các ngày này trong lịch trình của mình và xin xem toàn bộ
chương trình mùa Vọng/Giáng sinh theo dõi những ngày sắp tới và để phó dâng chính mình cho
Đức Mẹ trong mùa Vọng này. Vì Chúa Giêsu đã nói với chúng ta trong tuần này, “Hãy tỉnh thức
và cầu nguyện luôn …” và hãy bước đi với Mẹ Maria đến với mầu nhiệm Nhập Thể.
Thân ái trong Chúa Kitô,
Lm. Jack Shrum
Chánh xứ

