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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Tôi rất mong đến Thánh lễ Xức Dầu hàng quý của chúng ta vào thứ Sáu ngày mùng 2 tháng 12 lúc
10:00 a.m. Mọi người đều được mời tham dự, đặc biệt các vị cao niên trong giáo xứ, những người
đang có chẩn đoán hay hồi phục sau phẫu thuật, và những người đang phải chịu những tình trạng
mãn tính của sức khoẻ. Xin hãy đến cảm nghiệm ân sủng chữa lành của Đấng Cứu Độ chúng ta.
Sau thánh lễ là thời gian gặp gỡ và trò chuyện tại hội trường giáo xứ.
Khi chúng ta bắt đầu mùa Vọng năm nay, tôi nhớ đến một điều trong cuốn sách của Virginia
Owens, “And the Trees Clap Their Hands”. Tác giả gợi ý trong cuộc sống, chúng ta có nguy cơ
mất đi sự kỳ diệu trong mọi thứ, bởi vì trên đường đi mọi thứ đều trở nên “đơn thuần.” Những
điều “đơn thuần” chỉ là sao trởi, mặt trời lặn, mưa, hoa và núi. Sự nối kết của chúng với việc tạo
dựng của Thiên Chúa đã bị đánh mất. Khi khởi đầu mùa Vọng, điều rất quan trọng là chúng ta
đừng rơi vào cạm bẫy tương tự khi đến với các cuộc cử hành mùa Vọng/Giáng sinh tuyệt vời:
“Đơn thuần” chỉ là hang Bê-lem, chuồng bò, vòng hoa, ánh sáng trong bóng tối … sự sinh ra.
Trong các bài đọc mùa Vọng, không có gì khác hơn là sự “đơn thuần” Những thứ không phải là
“đơn thuần” nhưng lại là một phần trong thiết kế vĩ đại của Thiên Chúa. Những điều thường ngày
như chờ đợi, khách viếng thăm, tình mẫu tử, sinh ra, trẻ thơ nay mang một ý nghĩa mới. Đây không
chỉ là thế giới “đơn thuần”, nhưng là một thế giới mang vẻ đẹp hùng vĩ trong thiết kế của Thiên
Chúa. Đó là thế giới được Thiên Chúa quá yêu thương đến nỗi đã ban Con Một Người.
Tôi cầu nguyện cho mùa Vọng của chúng ta sẽ cho chúng ta đôi mắt tươi vui và trái tim rộng mở
trước vẻ đẹp và sự hùng vĩ sự hiện diện Thánh Thiện của Đấng Emmanuel, Thiên-Chúa-ở-cùngchúng-ta!
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