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Anh chị em thân mến,  

Tôi cầu nguyện cho anh chị em đã tận hưởng những ngày mùa thu thật tuyệt đẹp là phúc lành cho chúng ta 

vào tuần trước. Tôi rất biết ơn được chạy ra ngoài dưới ánh mặt trời, khi biết rằng chẳng bao lâu tôi sẽ bị 

ướt thường xuyên hơn khi đi ra ngoài. Ánh nắng mặt trời cũng là một phước lành lớn lao trong thời gian 

này khi ánh sáng ban ngày ngắn lại. Tôi thấy đó là một sự thúc đẩy tuyệt vời giữa hiện trạng của chúng ta.  

Tôi muốn cập nhật với anh chị em về tiến trình của quá trình nhìn lại với tư cách là mục tử của anh chị em 

sắp kết thúc vào nhiệm kỳ năm thứ 6 của tôi. Tôi đã nhận được giữ liệu và lời nhận xét được đệ trình và có 

thể được bàn thảo với Patrick Sharkey (người đã làm việc với chúng tôi về Kế hoạch Mục vụ). Tôi biết ơn 

tất cả anh chị em đã tham gia vào cuộc khảo sát này và đã gửi lại những phản hồi. Tôi được hưởng lợi rất 

nhiều từ những phản hồi của anh chị em khi nó giúp tôi nhìn rõ bản thân mình nhiều hơn dước ánh sáng 

người khác nhìn về tôi thế nào, và để tôi trưởng thành hơn trong sự khiêm tốn. Nhận được phản hồi là điều 

quan trọng và nhận ra yếu điểm của mình ở đâu để cậy dựa vào sự trợ giúp và sức mạnh của Thiên Chúa, 

để tôi có thể chú ý hơn vào lãnh vực đó. Tôi thật có phúc được trở thành linh mục và là vị mục tử của anh 

chị em. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì cơ hội này và cầu xin Người trợ giúp tôi tiếp tục lớn lên với ân sủng của 

Người. Hiện giờ, Patrick sẽ gửi bản tóm tắt buổi họp của chúng tôi với Ban Nhân Sự Linh Mục và chúng 

ta sẽ thấy điều Thiên Chúa đang cất giữ cho chúng ta vào mùa Xuân. Thông thường thì có thông báo về sự 

thay đổi việc bổ nhiệm vào đầu tháng Năm. Nếu có bất kỳ sự cập nhật nào sớm hơn thời điểm đó, chúng 

tôi sẽ báo cho anh chị em hay.  

Chúa nhật này chúng ta nghe Tiếng Kêu trong hoang địa, ”Hãy dọn đường cho Chúa!” Tiếng Kêu của 

Gioan Tẩy Giả, chuẩn bị lối đi cho Ngôi Lời là Đức Kitô. Người anh em họ hàng của Chúa Giêsu đã được 

dẫn vào hoang địa và Thiên Chúa đã chuẩn bị ngài trở thành vị ngôn sứ cuối cùng, bản lề giữa Cựu Ước và 

Tân Ước. Ngài là người được sách Isaia nói đến và dân chúng từ Giêrusalem và các vùng lân cận kéo đến 

để nghe Gioan giảng dạy. Thánh An-rê và thánh Gioan là hai trong số các môn đệ của Gioan. Ngày nọ, khi 

họ đang vừa đứng vừa học hỏi từ Gioan Tẩy Giả, họ nghe được Gioan giới thiệu, ”Đây Chiên Thiên Chúa.” 

Lập tức, họ rời bỏ tiếng Kêu ấy và bước theo Ngôi Lời, Con Chiên của Thiên Chúa, để ở lại với Người.   

Trái tim chúng ta đang khao khát được nghe Ngôi Lời, để ở lại với/trong Người. Có nhiều tiếng nói khác 

nhau cố làm chúng ta phân tâm khỏi nghe tiếng của Ngôi Lời. Tôi cầu xin cho tiếng Kêu của Gioan Tẩy 

Giả sẽ thức tỉnh chúng ta trong ước muốn được biết Ngôi Lời đã thành xác phàm như đã thực hiện với thánh 

An-rê và Gioan. Mùa Vọng là thời gian tuyệt vời để đi vào sa mạc, cảm nghiệm sự thinh lặng, để rồi chúng 

ta có thể đáp trả lời mời gọi xích lại gần, lắng nghe và ở lại với Đấng Cứu Độ chúng ta, Đấng Emmanuel.  

Thân ái trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu,  

 

 

Lm. Jack Shrum,  

Chánh xứ 


