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Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi
người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến.
Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh,
anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn,
mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.
Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên hết mọi hiểu biết,
sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu.
(Philipphe 4,4-7)
Anh em thân mến,
Niềm mong chờ của chúng ta đạt tới đỉnh cao khi chúng ta cử hành ngày Chúa Nhật Vui Mừng.
Dấu hiệu của niềm vui chót đỉnh này được thể hiện ở màu hồng phụng vụ. Đối với con mắt của
những ai chưa qua huấn luyện, nó trông như màu hồng (pink), nhưng đối với tất cả các linh mục
thì nhìn nhận nó là sắc hoa hồng (rose). Chúng tôi mặc phẩm phục màu hồng hai lần trong năm
trước hai lễ mừng lớn nhất được cử hành trong Giáo hội, đó là lễ mừng Chúa Phục Sinh và ngày
Chúa Giáng Sinh. Đây là những ngày vinh quang nhất và Thiên Chúa muốn đổ tràn đầy trái tim
chúng ta niềm vui chờ đợi trong những ngày cuối cùng này trước khi cuộc xuất hiện của Chúa
trong ngày lễ Giáng Sinh.
Đức Mẹ Guadaluppe cũng đến với chúng ta với trang phục hoa hồng. Chân trái của Mẹ đưa lên
cho thấy Mẹ đang trong tư thế di chuyển. Vài người giải thích Mẹ đang bước đi (vì Mẹ là Đức
Trinh Nữ Thăm Viếng) với hài nhi trong lòng khi Mẹ trở về nhà từ chuyến viếng thăm người chị
họ Elizabeth. Một số người khác cho rằng chân Mẹ trong tư thế chuyển động như một điệu múa.
Với tràn đầy niềm vui, Mẹ đang múa đang khi trên đường về nhà sau ngày sinh của vị Tiền Hô
Gioan theo lời tuyên bố của Zacaria, “Hài Nhi hỡi, con sẽ nên ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ
đi trước Chúa dọn lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi
tội khiên… và dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.” Đức Mẹ của chúng ta bước đi trên con đường
của an bình. Mẹ đã được mặc áo niềm vui ơn cứu độ. Trang phục bên ngoài của Mẹ phản ánh điều
thực tế bên trong của hài nhi trong lòng Mẹ. Chúa Giêsu là niềm vui của chúng ta. Đức Mẹ là
nguyên nhân niềm vui của chúng ta. Mẹ mặc áo hoa hồng tuyệt đẹp nói với chúng ta rằng Mẹ thực
sự được mặc áo niềm vui tại thời điểm quan trọng này, thời điểm bình minh ơn cứu rỗi của chúng
ta.
Với trái tim khao khát thực hiện niềm hy vọng của chúng ta, cuộc xuất hiện vinh quang của Chúa
Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng ta, chúng ta hãy làm cuộc chuẩn bị cuối cùng để đón Chúa đang đến.
Điều gì cần chuẩn bị trong nhà anh chị em; trong lòng anh chị em? Có lẽ không có gì nhiều để

chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm vì tất cả đều được đặt hàng, hoặc, nếu anh chị em muốn giống tôi,
chúng ta sẽ bắt đầu tuần này. Thánh Ý Thiên Chúa, tôi sẽ đặt trên cây Giáng Sinh của tôi trong
tuần này cùng với cha mẹ tôi. Mọi thứ đều đúng thời điểm và đúng chỗ. Nó có thể thay đổi đôi
chút tùy theo kinh nghiệm và cá tính chúng ta, nhưng như thánh Catherine thành Siena đã nói,
“Đối với người tôi tớ Thiên Chúa, mọi nơi đều đúng chỗ, và mọi lúc đều đúng thời điểm.” Với
lòng tin tưởng vào chương trình của Thiên Chúa dành cho chúng ta, nguyện xin cho mọi lo lắng
trong lòng chúng ta được xua tan khi chúng ta vui mừng chờ ngày Chúa Giêsu sắp xuất hiện.
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