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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, 

 

Với ngày lễ Chúa Chịu Phép Rửa cuối tuần, chúng sẽ kết thúc mùa Giáng Sinh tuyệt vời này. Tôi 

mong anh chị em đã cảm nghiệm được tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa dành cho anh chị em và 

cho mọi người, trong cơ hội mà chúng ta quy tụ lại để cầu nguyện và thờ phượng Chúa suốt mấy 

tuần qua. Với cá nhân, tôi muốn cảm ơn mọi người về lòng tốt của anh chị em dành cho Cha Bazil 

và tôi trong suốt mùa Vọng và mùa Giáng Sinh. Tôi cám ơn về những cánh thiệp, thức ăn, quà 

tặng và những lời chúc chân thành mà anh chị em đã chia sẻ cho chúng tôi. Tôi đặt những cánh 

thiệp tôi nhận được và một cái rổ bên cạnh chỗ tôi ngồi trong nhà nguyện nhỏ ở nhà xứ. Mỗi buổi 

sớm trong giờ kinh sáng, tôi lấy một tấm thiệp ra khỏi rổ, đọc lại một lần nữa, và rồi dâng lời cầu 

nguyện ban mai cho người gửi. Với cách này tôi có thể thưởng thức những tấm thiệp và chia sẻ 

tình yêu và tinh thần Giáng Sinh trong suốt năm.  

 

Tôi nhớ lại một câu chuyện Giáng Sinh mà tôi yêu thích của O’Henry: “Món quà của vị Đạo Sĩ”. 

Đó là câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ nghèo sống ở New York vào khoảng đầu thế kỷ này. Họ 

chẳng có tiền để mua một món quà cho nhau, vì thế họ bí mật ra ngoài bán một thứ gì đó đáng giá. 

Người chồng bán chiếc đồng hồ bỏ túi quý giá để mua một cái bím tóc cho mái tóc dài tuyệt đẹp 

của vợ. Khi anh ta trao món quà cho cô, cô tháo chiếc khăn quàng cổ và lộ ra rằng, cô đã bán mái 

tóc dài để mua cái dây đồng hồ cho chiếc đồng hồ bỏ túi của anh. Câu chuyện tình yêu và sự hy 

sinh tuyệt vời này nhắc chúng ta nhớ rằng không phải cái chúng ta cho đi là quan trọng, nhưng là 

tinh thần hy sinh của tình yêu, trong đó chúng ta cho đi chính mình mới là quan trọng nhất. Khi 

chúng ta kết thúc mùa Giáng Sinh, nguyện chúc cho tinh thần của tình yêu và hy sinh vẫn tiếp tục 

sống trong cõi lòng chúng ta qua nhiều cơ hội của tình yêu và phục vụ.  

 

Thân ái trong sự Bình An Giáng Sinh + 

 

 

 

Cha Tom,  

Chánh xứ  


