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Noel 2017 

                                   

Ngày nay, Giáng Sinh không chỉ là ngày lễ dành riêng cho những người Kitô giáo, tin vào mầu 

nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể để cứu rỗi nhân loại, mà đã trở thành ngày  vui chung cho mọi 

người, mọi giới. Vì lẽ đó, Mùa Giáng Sinh, chính là thời điểm mà mọi người dù có niềm tin 

hay không vào mầu nhiệm Giáng Sinh, đều có những chuẩn bị cần thiết cho ngày vui chung 

này. 

Thực ra, chiều sâu của niềm vui Giáng Sinh tùy thuộc vào sự tương quan giữa chúng ta với 

Chúa Giêsu, Ngài có phải là đấng Cứu Chuộc và là Chúa của chúng ta hay không? Nếu bạn 

không cần một vị cứu tinh, có lẽ không có lý do thực sự để mừng lễ. Sự ra đời của Chúa Kitô 

chỉ đơn thuần là một biến cố thuộc về lịch sử, thời gian để vui chơi, một dịp cuối năm. Hơn 

nữa, không có lý do gì để những người không phải là Kitô hữu mừng lễ. Chắc chắn, họ không 

quan tâm về sự ra đời của Chúa Giêsu, hẳn rằng biến cố Giáng Sinh không có nghĩa gì với họ. 

Đối với những người không có đức tin Kitô giáo, họ không cần thiết một vị cứu tinh.           

Nhưng đối với những Công Giáo thì khác, Giáng sinh là một biến cố thật quan trọng. Chúng 

ta tự hỏi: Tại sao người Kitô hữu mừng lễ  ngày này? Có nhiều lý do, nhưng lý do chính đáng 

như lời sứ thần đã loan báo “Đừng sợ, này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, 

cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong 

thành vua David, Người là Đức Kitô.” Nếu Chúa Giêsu  không ngự trong tâm hồn chúng ta, 

thì chẳng có phép lạ nào xảy ra vào Giáng Sinh. Vì vậy, đêm nay Giáo Hội mời gọi con cái 

mình hãy chiêm ngắm một sức sống mới, một thực tại thiêng liêng, một niềm hy vọng nơi Hài 

Nhi Giêsu đơn sơ, thánh thiện nằm trong máng cỏ. 

Do vậy, đêm nay được gọi là “Đêm Thánh”, đêm mà cả hoàn vũ, từ đông sang tây, long trọng 

mừng biến cố lịch sử: Con Thiên Chúa giáng trần trong lạnh lẽo của một đêm đông, để giải 

thoát con người đang sống trong một thế giới bị tục hoá, quyền lực thống trị, chia rẽ và hận 

thù. Nhưng dù hoàn cảnh có đổ vỡ như thế nào, trong tâm tình tràn ngập hân hoan, Đất và Trời 

cùng lên tiếng : Con Thiên Chúa giáng sinh tại Bethlehem, niềm vui đích thực của toàn thể 
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Giáo Hội là Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta. Hài Nhi Giêsu là niềm hy vọng, niềm vui 

là sự sống của chúng ta và những người chung quanh ta. 

Vì lẽ đó, cho dù bạn là ai, đêm nầy, khác với mọi đêm, đêm hồng phúc, đêm con Thiên Chúa 

là Đấng Thánh đã giáng trần để cứu độ chúng ta, tất cả chúng ta được mời gọi chia sẻ niềm 

vui của Tin Mừng: Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đêm nay, đêm mà dường như tất cả mọi 

người hiện hữu trên trái đất này đều lắng đọng và tất cả mọi sinh hoạt bình thường được dừng 

lại, để hướng về  Trời cao. Phải, có lẽ đêm nay ai cũng vui hơn mọi khi, cho dù chúng ta đang 

sống  trong hòan cảnh nào. 

Theo truyền thống Kitô giáo, nói tới 

Giáng Sinh là chúng ta nghĩ đến 

hang đá Chúa sinh ra tại Bethlehem. 

Hang đá là một sáng kiến của thánh 

Phanxicô Assisi vào thế kỷ 13, với 

mục đích nhắm làm cho câu chuyện 

Giáng Sinh trở nên gần gũi với con 

người, làm sao cho họ hiểu rằng 

Chúa Giêsu giáng sinh đã đến và 

sống với họ. Để củng cố truyền 

thống tốt đẹp đó, năm nay với lời mời gọi của hai cha tuyên úy, và ban thường vụ. Cộng đoàn 

Hoan Thiện trong tâm tình hiệp thông cùng toàn thể Giáo Hội và hòa chung niềm vui với toàn 

thể nhân loại đã chung tay để làm cho mảnh đất trung tâm Hoan Thiện trở thành một nơi đầy 

ánh sáng, dựng lại biến cố lịch sử về ơn cứu độ dựa vào Kinh Thánh như: trình thuật cám dỗ 

và sa ngã trong sách Sáng Thế, Môsê dẫn dân ra khỏi Ai Cập trong sách Xuất Hành, trình thuật 

Truyền Tin đưa đến Giáng Sinh . Những hình ảnh được trưng bày nhắc nhở mọi người đến 

tham quan có thể cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa qua sự ra đời của Hài Nhỉ Giêsu 

năm xưa sinh ra trong cảnh cơ hàn, nói lên Thiên Chúa yêu thương con người. Những cảnh trí 

chung quanh trung tâm Hoan Thiện đã được dàn dựng với những hình ảnh truyền thống về 

Giáng Sinh, cùng với những thiết kế đặc sắc và rất công phu hầu mong mang lại những niềm 

vui và ơn ích cho mọi người đến thưởng lãm hoặc chiêm ngắm. 

     

Ngoài việc dàn dựng những cảnh 

trí chung quanh trung tâm, cộng 

đoàn có buổi thánh ca Giáng Sinh 

cho mọi gia đình ngày 16/12/2017, 

mọi việc tiến hành tốt đẹp. Nhưng 

không chỉ  những việc bên ngoài 

như thế, hai cha tuyên úy cũng 

chuẩn bị phần thiêng liêng cho 

cộng đoàn qua chương trình tĩnh 
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tâm mùa vọng 2017 do cha Nguyễn Trọng Thiên SVD  hướng dẫn vào các tối: Thứ Ba, Thứ 

Tư và Thứ Năm 19, 20 và 21/12/2017 (đọc tường thuật). Thứ Sáu 22/12/2017 có nghi thức 

giao hòa theo truyền thống và nghi thức hòa giải cho các bạn trẻ bằng tiếng anh, để chuẩn bị 

tâm hồn mừng ngày đại lễ Giáng Sinh. 

       

Giây phút linh liêng của đêm vọng Giáng 

Sinh đã gần kề, giờ hồng phúc trong tâm tình 

chờ đợi con Thiên Chúa giáng trần đã đến. 

Những đoàn xe xuôi ngược đổ về trung tâm 

Công Giáo Hoan Thiện trong bóng chiều của 

đêm vọng Giáng Sinh dần buông,  thời tiết 

chiều nay hơi lạnh, mọi người phần nào cảm 

nhận được ý nghiã của đêm đông. Đêm nay, 

mọi người để lại đàng sau  tất cả những bận 

rộn lo toan thường ngày, để tìm về mảnh đất 

thân thương với ngôi thánh đường nhỏ bé thân yêu. Tại nơi đây đã và đang là trung gian cho 

những cuộc gặp gỡ giữa đất và trời, giữa con người với Thiên Chúa. Thật vậy, đêm nay đêm 

giao duyên đất trời, đêm con người gặp gỡ nhau để chiêm ngắm  thế giới của trời cao, đêm 

đầy ánh sáng, đêm Thiên Chúa viếng thăm con người. Đúng như thông điệp chứa chan hy 

vọng của tiên tri Isaia : “Một Trẻ Thơ  đã sinh ra cho chúng ta và một Người Con đã được ban 

tặng cho chúng ta” (Is. 9,5). Thánh Gioan nói : “Những ai tin ở Người thì Người ban cho quyền 

được làm con Thiên Chúa” (Ga. 1,12). Thật vậy, bầu khí vui mừng, hân hoan của đêm Giáng 

Sinh hiện rõ trên từng khuôn mặt. Ban Trật tự đã được bố trí chung quanh trung tâm để hướng 

dẫn mọi  người về dự thánh lễ. Người người tay bắt mặt mừng, có nhiều người nhờ dịp này 

gặp lại nhau. 

Chương trình đêm vọng Giáng Sinh của cộng đoàn Hoan Thiện được khai mạc vào khoảng 9 

giờ tối, qua sự mở lời của cha Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường mời cộng đoàn lắng đọng 

tâm hồn để suy niệm từ lúc Thiên Chúa tạo dựng con người cho đến lúc Thiên Chúa ban Đấng 

cứu độ, qua mầu nhiệm Nhập Thể. Các em Thiếu Nhi Thánh Thể Tôma Thiện tuyệt vời trong 

diễn nguyện dựa theo Lời Chúa trong sách 

Sáng Thế và qua trình thuật theo Tin Mừng 

của thánh Luca, các em đã đưa cộng đòan đi 

vào thế giới của Tin Mừng. Trong đó tình 

yêu của Thiên Chúa đã trao ban cho nhân 

loại qua mầu nhiệm Nhập Thể. 

       

Mầu nhiệm nhập thể là một sự kiện có một 

không hai trong lịch sử của nhân loại. Sự 

kiện độc nhất vô nhị này là một sáng kiến 

được phát xuất từ lòng yêu thương của Thiên Chúa,  một tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành 
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cho nhân loại vô điều kiện qua người Con yêu quý của Mình, để nhờ Con của Người, nhân 

loại đang bước đi trong bóng tối biết đường mà trở về với Thiên Chúa là Cha.  

      

 Chương trình diễn nguyện đă đưa cộng đòan 

đi vào phụng vụ chính là Thánh Lễ vọng 

Mừng Chúa Giáng Sinh vào khoảng 9giờ 45 

tối. Thánh lễ trọng thể được bắt đầu qua 

những tiếng hát của ca đoàn tổng hợp với bài 

thánh ca: “Ca vang lên nào, muôn dân 

hỡi…hôm nay trời đất giao hoà.” Hướng 

theo đoàn rước Chúa Hài Đồng chúng ta thấy 

có ba Cha, cha tuyên uý Giuse Vũ Ngọc 

Tuyển , cha tuyên uý Gioan Baotixita Đặng 

Nhật Trường và cha Vincent Phạm Văn 

Long, cùng các em giúp lễ và các thừa tác biên Lời Chúa và Thánh Thế. Cha Tuyển cung 

nghinh Chúa Hài Đồng  và đặt vào máng cỏ, trong hang đá lớn bên trái của khán đài được 

dùng làm lễ đài cho đêm vọng Giáng Sinh. 

       

Mở lời cha Tuyển chủ tế chào cộng đoàn 

dân Chúa, và mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên 

Chúa cho hồng ân cao cả vì đã ban đấng cứu 

độ cho chúng ta và ngày hôm nay chúng ta 

mừng kỷ niệm Chúa đến với chúng ta. trong 

niềm vui đó cha mời mọi người cùng chúc 

mừng nhau một tràng pháo tay.Với lời chúc 

mừng Giáng Sinh đến cộng đoàn của cha 

chủ tế nhân ngày mừng lễ Chúa Giáng Sinh, 

mừng ơn cứu độ, Cha mời cộng đoàn nhìn 

lại tâm hồn của mình để chuẩn bị xứng đáng cho Chúa Giêsu ngự đến. Kế đến là phần phụng 

vụ Lời Chúa, các bài đọc do anh Hiền và Chị Hằng đảm nhiệm, anh Tá đọc lời nguyện, phần 

đáp ca do ca đoàn hát và thầy Nam thuộc Dòng Chúa Cứu Thế solo. 

      

  Sau khi Tin Mừng được cha Trường công 

bố, cha Long đã chia sẻ với cộng đoàn về 

thông điệp Tin Mừng Giáng Sinh đêm nay. 

Lời mở đầu như một lời nguyện cầu cha nói: 

“Xin cho lòng chúng con như máng cỏ để 

chờ mong Chúa đến.” Cha tiếp, chính trong 

đêm cực thánh này Giáo Hội mời gọi con cái 

mình long trọng cử hành đại lễ mừng con 

Thiên Chúa xé mây trời để ngự  xuống với 
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con người. Đêm nay đấng cứu độ đã ra đời Ngài là vua và là Chúa của mỗi người chúng ta, 

người đem đến cho nhân trần ơn cứu thoát và ơn bình an, trời hảy vui lên đất hãy nhảy mừng, 

sự kiện này nói lên Thiên Chúa đã nghe tiếng kêu cầu của dân Người. Cha nói, tâm tình mùa 

vọng củng là tâm tình của  những người Do Thái năm xưa, trong cảnh lưu đày họ mong chờ 

một đấng  cứu thế đến để  giải thoát họ khỏi cảnh tù đày, nô lệ. Hài Nhi Giêsu đã sinh ra để 

làm trọn lời tiên tri Isaia  đã loan báo. : “Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh 

sáng huy hoàng” (Is. 9:1). Đêm nay  Con Thiên Chúa đã đến với họ như Ngài đến với từng 

người chúng ta hôm nay. Quả thật như vậy. Nếu Đức Giêsu không đến thì thế giới rất tối 

tăm .Con người không có khả năng đến với Thiên Chúa,  cái giới hạn không thể tiếp cận sự vô 

biên. Những lời Ngài dạy đúng là một nguồn sáng cho những ai tiếp nhận.  Lời Chúa trong 

Tin Mừng thánh Gioan đã diễn tả trọn vẹn mầu nhiệm Nhập Thể trong ngày lễ Giáng Sinh: 

“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đã đến thế gian và chiếu soi mọi người.” (Ga. 1:9) Ánh 

sáng Đức Kitô không chỉ loé lên một lần ở Bethlehem rồi tắt ngúm, nhưng ánh sáng cũa Hài 

Nhi Giêsu vẫn tiếp tục tỏa chiếu mãi trong tâm hồn những ai tin vào Ngài và đi theo Ngài. 

Theo Tin Mừng những việc Ngài làm và những cuộc gặp gỡ với Ngài, đã đưa nhiều người 

thoát khỏi tối tăm bước vào ánh sáng. 

      

Là Kitô hữu, nguyên nhân của sự vui mừng này chính là Hài Nhi Giêsu là Đấng Cứu Thế của 

chúng ta; Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, đến trần gian cùng đồng hành, cùng chia 

sẻ thân phận với kiếp người của chúng ta để cùng mang những niềm vui và nỗi buồn như 

chúng ta, hầu cứu vớt chúng ta ra khỏi vũng lầy tăm tối. Đó chính là sứ điệp Giáng Sinh mà 

Thiên chúa gửi đến cho nhân loại qua Hài Nhi Giêsu. Chúa Giêsu chính là món quà mà Chúa 

Cha trao tặng cho chúng ta. Vì thế, ý tưởng trao tặng chính là trọng điểm của phụng vụ lễ 

Giáng Sinh, và ý tưởng ấy gợi nhắc chúng ta ý thức về nguồn gốc của món quà Giáng Sinh: 

trong đêm thánh này Thiên Chúa đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Quả vậy, 

Ngôi Lời của Thiên Chúa đã hạ mình làm người, để con người nhờ đó mà trở lên con Thiên 

Chúa. Đây chính là niềm vui cho tất cả những ai tin vào Thiên Chúa.  

      

Đêm nay, chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu sinh ra 

nơi máng cỏ, Cha long mời gọi cộng đoàn 

suy nghĩ: Thiên Chúa đến với con người 

không trong sự uy nghi cao cả, nhưng Ngài 

đến trong dáng vẻ rất đơn sơ, thánh thiện. Nơi 

những trẻ em nghèo, không nhà ở và mỗi giây 

phút trong cuộc đời Ngài đều Giáng Sinh 

trong tâm hồn chúng ta, để qua chúng ta, 

Ngài đến với những người bất hạnh , những 

người bị bỏ rơi. Kinh nghiệm cho chúng ta 

thấy, thế giới hôm nay trải qua nhiều biến cố đau thương, trong mỗi biến cố con người vẫn tìm 

thấy những tấm gương cao cả dám hy sinh tính mạng vì yêu như những Samaritano thời đại. 

Thật vậy, vẫn còn đó niềm vui và hy vọng  giữa những bất hạnh và tuyệt vọng. Nơi Hài nhi 
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Giêsu chúng ta tìm thấy một niềm hy vọng mới, một sức sống mới cũng như nhận ra  một tia 

sáng giữa tối tăm lạnh lẽo của kiếp người. 

     

 Nhưng Chúa Giêsu là Cứu Chúa và là Vua của chúng ta thế nào? Ngài giải cứu chúng ta ra 

sao? Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng, Ngài đến như một người đầy tớ, được sinh ra trong 

một hang đá, không giống như các vị vua trên thế giới được sinh ra trong cung điện. Ngài 

không có tham vọng ngoài việc làm theo ý muốn của Chúa Cha. Ngài đến vì những người yếu 

đuối, bệnh tật và đau khổ. Tin Mừng cứu độ đã được loan báo trước hết cho những người chăn 

cừu nghèo trên cánh đồng, những người bị xã hội khinh miệt. Thật vậy, mừng lễ Giáng Sinh 

chúng ta chúc tụng tình yêu thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa toàn năng đã đến như một 

đứa trẻ để cho chúng ta thấy tình yêu thương của Ngài. Ngài đã không đến trong uy quyền, 

Con Thiên Chúa không giống như các vị vua trên trái đất cai trị bởi sức mạnh và quyền lực. 

Ngài đã đến như một đứa trẻ yếu đuối dễ bị tổn thương để giúp chúng ta cảm nhận được tình 

yêu của Thiên Chúa, Ngài không làm cho chúng ta sự sợ hãi, như Tin Mừng đã loan báo: “Anh 

em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng 

cỏ.” (Lc. 2:12) Máng cỏ tỏ bày một Thiên Chúa hoàn toàn yếu đuối, một sự yếu đuối mà chính 

Thiên Chúa đã tự chọn qua hình ảnh của một bé thơ, điều mà lý trí của con người không thể 

hiểu. Chúa muốn gần gũi hơn với chúng ta trong tình yêu, nơi những trẻ em nghèo, không nhà 

ở, trong tù, ngoài đường phố, những người bệnh tật, cô đơn. Đêm nay Giáo Hội mời gọi chúng 

ta gặp gỡ Hai Nhi Giêsu nơi những người bất hạnh đó.  

 

For young people, Fr Vincent Long invited: Jesus entered the world as a child, vulnerable so 

that we could love him, lift him up and hold him in our hands like Marry and Joseph to take 

care of him on the first Christmas night in Bethlehem. Pope Francis invited each of us to bring 

Jesus into our hearts and homes. A question that Fr. Long has pointed out to young people: If 

Jesus was born today, what would you do? 

     

Tình Yêu đã đến trong thế giới của chúng ta là Đức Giêsu, sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, 

là người thật và là Thiên Chúa thật. Trong Người chúng ta được vui sướng và bình an,  cuộc 

sống tràn đầy hy vọng. Vì thế, hỡi hoàn vũ hãy vui lên như lời các sứ thần của Thiên Chúa đã 

loan báo cho các mục đồng: “anh em đừng sợ, này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng 

đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em 

trong thành Đa-vít. Người là Đức Kitô.”(Lc 2, 10-11) 

      

Kết thúc thánh lễ vọng Giáng Sinh, anh Trương Tấn Phát  đại diện ban thường vụ đã mời gọi 

cộng đoàn hòa chung niềm vui cùng toàn thể nhân loại chào mừng Ngôi Lời giáng thế và Chúc 

qúi Cha, qúi tu sĩ Nam Nữ và cộng đoàn Dân Chúa mùa Giáng Sinh an bình và thánh thiện, 

một năm mới tràn đầy ân sủng và tình yêu của Chúa Hài Đồng. Anh Cám ơn đến đoàn Thiếu 

Nhi Thánh Thể Tôma Thiện, ca đoàn tổng hợp, các ban nghành đoàn thể và các gia đình đã 

tận tâm hy sinh nhiều thơi gian để hoàn thành việc trang trí về lịch sử ơn cứu độ như lời mời 

gọi của hai Cha tuyên uý và ban Thường Vụ, cám ơn đến những vị Ân Nhân đã đóng góp công 
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của cho việc chung này, cám ơn đến ban trật tự, anh Dũng đảm trách phần âm thanh .Kế đến 

anh Phát đại diện cộng đoàn chúc cha Tuyển thượng lộ bình an trong  chuyến đi nghỉ tại Việt 

nam  bên ông bà cố và những người thân yêu. 

     

Tiếp lời anh Phát cha Tuyển một lần nữa chúc mừng Giáng Sinh đến cộng đoàn, cám ơn cha 

Vincent Long đã đến để chia sẻ lời Chúa đêm nay, các Thầy các Sơ và sau cùng cha mời gọi 

tất cả cùng chúc nhau một tràng pháo tay thật dài. 

    

 Bằng tiếng anh, cha khen Thiếu Nhi Thánh 

Thể Tôma Thiện is the best. Cha chúc các 

em mùa Giáng Sinh tuyệt vời và những 

ngày nghỉ lễ vui vẻ, bình an cùng kêu gọi 

TNTT sau dịp nghỉ trở lại cùng chung tay 

xây dựng cộng đoàn, chứng tỏ cho mọi 

người thấy Thiếu Nhi Thánh Thể Tôma 

Thiện is the best, luôn có tinh thần phục vụ. 

    

Thánh lễ đêm Giáng Sinh năm nay thập 

phần tốt đẹp, thời tiết thật lý tưởng cho việc tổ chức lễ ngoài trời, cái  lạnh của đêm vọng Giáng 

Sinh; có lẽ, đã phần nào giúp mọi người có cảm giác gần gũi với Bethlehem hơn hai ngàn năm 

về trước. Cộng đoàn nhờ cái lều lớn có chỗ ngồi ấm áp.  Thật sự, để có được sự chu đáo trong 

việc mừng lễ Giáng Sinh năm nay, nhiều người đã âm thầm hy sinh công sức cho việc chuẩn 

bị lễ và đặc biệt sự hiện diện rất đông đảo của những nguời đến dự thánh lễ đêm Giáng Sinh.  

       

 Sau thánh lễ có ông già Noel đến phát kẹo. 

Mọi người vui vẻ chụp hình nơi hang đá, 

chào hỏi và chúc Giáng Sinh đến nhau trong 

bầu khí vui tươi và yêu thương. 

      

Lễ giáng sinh rồi cũng qua đi, nhưng thông 

điệp lễ Giáng Sinh vẫn luôn kêu mời chúng 

ta hãy để cho Chúa Giêsu được sinh ra và 

lớn lên trong tâm hồn chúng ta. Hãy biến 

Tin  

Mừng Giáng Sinh thành 7anh động đến với những người bất hạnh. Nguyện ước niềm vui và 

hồng phúc của Giáng Sinh năm nay sẽ ở lại nơi tâm hồn mỗi người và biến đổi cuộc đời chúng 

ta thành nhân chứng của Tin Mừng Cứu độ. 

. 

Vinh danh Thiên Chúa trên trời, 

bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. 

                                                                                                                                           HT  


