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Anh chị em thân mến trong Đức Kitô, 

  

Tôi hy vọng tất cả anh chị em có được một mùa Giáng Sinh An Lành, và tôi cầu chúc cho anh chị 

em một Năm Mới được nhiều phúc lành nhất. Tôi rất cảm ơn đội ngũ nhân viên của chúng ta, và 

tất cả anh chị em thiện nguyện, những người đã quên mình trong suốt mùa Vọng/Giáng Sinh này. 

Sự phục vụ và chăm sóc của anh chị em đối với cộng đồng giáo xứ rất đáng được trân trọng.    

 

Suốt mùa thánh thiện này, giáo xứ chúng ta đã mất đi một người bạn, người anh em quý mến và 

một người đầy tớ trung thành. Người quản lý cơ sở vật chất của chúng ta, Anh Dean Savelli, đã 

qua đời vào cuối tuần Năm Mới sau một cuộc chiến lâu dài và khó khăn với căn bệnh ung thư 

phổi. Dean thực sự yêu mến cộng đồng này, và anh đã dùng hết tài năng của mình để phục vụ 

Thiên Chúa trong việc bảo trì các cơ sở vật chất, và vẫn tiếp tục những sứ mạng của giáo xứ. 

Niềm tin sâu sắc và tinh thần yêu thương của anh ấy sẽ được ghi khắc và nhớ nhung sâu sắc. Xin 

hãy nhớ đến Dean trong lời cầu nguyện của anh chị em, cũng như cầu nguyện cho gia đình anh 

ấy và những người thân yêu đang đau buồn vì sự ra đi của anh ấy.    

  

Khi kết thúc Mùa Giáng Sinh này và bước vào Năm Mới, cho tôi được chia sẻ với anh chị em 

chia sẻ mảnh suy tư của Đức Tổng Giám mục Hunthausen đã gửi cho tôi trong tấm thiệp Giáng 

Sinh, vào năm đầu tiên thụ phong linh mục của tôi. Suy tư này đã nói với tôi hôm đó, và rồi vẫn 

tiếp tục văng vẳng với tôi hôm nay:   

  

Nếu, giống như vua Hêrôđê 

chúng ta lấp đầy cuộc sống chúng ta với những thứ, 

và một lần nữa với mọi thứ;  

và nếu chúng ta cho rằng mình quá ư quan trọng 

rằng chúng ta cần lấp đầy mọi giây phút trong đời với các hoạt động - 

thì đến khi nào chúng ta mới có thời gian 

để làm cho hành trình dài dẵng chậm chạp này  

qua khỏi sa mạc nóng cháy như các vị đạo sĩ? 

Hoặc ngồi xuống và quan sát các ngôi sao như các mục đồng? 

Hay suy gẫm trong lòng những gì sẽ xảy đến với hài nhi này như Mẹ Maria? 

Vì mỗi chúng ta đều có một sa mạc để đi qua, 

một ngôi sao để khám phá, 

và một sinh linh bên trong để đem lại sự sống. 

  

Cầu chúc Một Năm Mới tràn đầy phúc lành! 

 

 

 

Cha Tom 

Chánh xứ 


