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Anh chị em thân mến,
Tôi muốn dùng cơ hội này để cám ơn tấm lòng quảng đại của tất cả anh chị em mà tôi đã nhận được qua
những món quà và thiệp Giáng Sinh. Tôi chắc là có đủ kẹo để dùng cho đến mùa Chay.
Cuối tuần này chúng ta sẽ cử hành Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa và bắt đầu thời gian Mùa Thường Niên
của năm phụng vụ. Đây sẽ là tuần lễ cuối cùng còn có cây Giáng Sinh và băng rôn ở gian giữa nhà thờ,
nhưng chúng tôi quyết định giữ hang đá và băng rôn trên bàn thờ lâu hơn một chút trong năm nay. Anh chị
em có thể xem thời điểm Giáng Sinh khai sinh ra mùa thường niên trong đời sống hằng ngày của chúng ta,
khi chúng ta bắt đầu từ ngày lễ tuyệt vời này. Ngày mùng 2 tháng 2 chúng ta sẽ cử hành lễ Dâng Chúa trong
Đền Thờ, truyền thống gọi là Lễ Nến. Với ngày lễ này, chúng ta sẽ kết thúc mọi cử hành về Chúa Giêsu
Hài Đồng và với sự chuyển đổi đó chúng ta sẽ tháo gỡ mọi băng rôn và hang đá. Thiên Chúa luôn sẵn sàng
và chúng ta sẽ để những cây hoa trạng nguyên xung quanh đó lâu hơn để thưởng thức như cậu bé tí hon
trung thành siêng năng tưới nước cho chúng, và tôi hy vọng miễn là chúng được giữ ấm và được tưới nước
để có thể kéo dài thêm một thời gian.
Thật thú vị khi chúng ta cử hành ngày lễ Chúa chịu Phép Rửa, mà điều này chỉ xảy ra khi Chúa đã tròn 30
tuổi, trong thời gian nhắm vào thời thơ ấu và niên thiếu của Chúa. Thời Giáo hội cổ xưa, trước khi lễ Giáng
Sinh được cử hành, phụng vụ đã cử hành Lễ Hiển Linh. Trước thế kỷ thứ tư, cả hai Lễ Giáng Sinh và Hiển
Linh được phân ra làm hai lễ riêng biệt trong nhiều giáo phận và năm 567 Giáo hội đã thiết lập lễ Giáng
Sinh và Hiển Linh như các ngày lễ Kính vào ngày 12 tháng 12, và mùng 6 tháng Giêng. Ngày mùng 6 tháng
Giêng, Giáo hội cổ xưa cử hành lễ Hiển Linh, Chúa chịu Phép Rửa và tiệc cưới Cana vào cùng một ngày.
Ba biến cố này trong đời Chúa Giêsu là biểu hiện toàn bộ sự hiện diện của Chúa như là Emmanuel, Thiên
Chúa ở cùng chúng ta. Mỗi một mầu nhiệm trong đời Chúa Giêsu cho thấy thiên đàng đã đến trái đất, Thiên
Chúa đã trở nên người phàm. Lễ Hiển Linh là việc hiển hiện đầu tiên của Chúa Giêsu cho mọi nước như
Đấng Cứu Độ của toàn thế giới. Khi chịu Phép Rửa, tiếng Chúa Cha đã nói, “Đây là con yêu dấu của Ta,”
hiển thị mối dây liên kết giữa Chúa Giêsu và Cha Trên Trời của Người. Tại tiệc cưới Cana, thiên tính của
Chúa Kitô được mặc khải trong phép lạ đầu tiên biến nước thành rượu qua lời nhắc nhở của Mẹ Người.
Khi chúng ta tiếp tục suy niệm các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu trong năm mới này, tôi xin
chia sẻ với anh chị em một suy tư tôi nghe được tuần trước tại đám cưới của Sarah Singh-Goins, nhân viên
trợ tá Giáo lý cho người lớn. Thày Phó tế đã chia sẻ bài tin mừng tại tiệc cưới Cana, và đã liên tưởng Chúa
Giêsu lấy nước của cuộc đời chúng ta là những nỗ lực chiến đấu và thử thách, để chuyển đổi chúng trở
thành rượu. Như thế, chúng sẽ trở thành suối nguồn của niềm vui.
Hôm nay, tôi sẽ khởi hành đi Italy và tất cả anh chị em sẽ cùng đi với tôi khi tôi cầu nguyện cùng các thánh
tại các đền thờ khác nhau, nhưng đặc biệt nhất là tại ngôi mộ của thánh bảo trợ chúng ta St. Anthony. Chúng
tôi sẽ gặp lại anh em trong chuyến trở về vào ngày 25 tháng Giêng.
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