
ĐÓN MỪNG GIÁNG SINH  
“với Tâm Tình Chuẩn Bị Tỉnh Thức Trong Mùa Vọng” 

 
Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 
Quí ân nhân và khách hành Hương xa gần quí mến. 
 
1- Dẫn Nhập: Mỗi độ cuối Thu bước vào khí tiết Lập Đông, mọi gia đình trong Cộng Đoàn Đền Thánh Mẹ La Vang lại nao 
nao, háo hức cùng nhau chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Chúa Giáng Sinh với tâm hồn đổi mới và hình thức trang trí vui tươi 
của không khí Giáng Sinh bên ngoài khuôn viên Đền Thánh sao cho thật long trọng, thật thanh khiết, thật tươi sáng để đón 
Mừng Chúa trong ngày vui trọng đại. Chính vì thế Hội Đồng Mục Vụ, Các Ban Ngành đã họp và phân phối công tác để 
chuẩn bị trang trí cho Mùa Gíang Sinh. Quí cha khách được mời gọi đến để thay nhau ngồi tòa Hòa Giải, Đoàn Thiếu Nhi 
Thánh Thể và Ca Đoàn Hy Vọng tập dượt cho “Thánh Ca Giáng Sinh”, Ca Đoàn La Vang tập hát ráo riết cho tiết mục: 
“Canh Thức Giáng Sinh”, Hội Thánh Giuse phối hợp với mọi người trong các Hội Đoàn trang trí đèn, dựng hang đá. Hội Các 
Bà Mẹ, Hội Hồn Nhỏ phụ với Quán La Vang lo ẩm thực cho mọi người hy sinh đến làm việc. Khung cảnh chuẩn bị thật vui, 
thật huynh đệ, thật đầm ấm, chan chứa tình thương. 
 
2- Mùa Vọng: Còn được gọi là: “Mùa Áp”, tiếng La Tinh là: Adventus xuất phát từ động từ Advenire, tiếng Anh là: 
Advent, có nghĩa “Đến Gần”, mang một ý nghĩa thật gợi hình gợi cảnh: “Trông Đợi”, mong chờ. Đây là khoảng thời gian 
mong đợi trong hy vọng: “Advent is Season Of Hope”, chờ đón với một niềm hy vọng , cậy trông. Người Việt Nam chúng ta 
thường ví von rất điển hình, cụ thể: “Mong Như Mong Mẹ Về Chợ!”, mong người thân từ xa về. Xa hơn nữa và cao hơn nữa, 
chúng ta mong chờ Vị Cứu Tinh nhân loại, Ngài đến để đem an bình, hoan lạc cho muôn dân. Vậy cứu cánh chúng ta mong 
chờ, khát khao tìm gặp là Đấng Thiên Sai là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, Ngài đến để như một món 
quà: “Tình Yêu” do Chúa Cha ban tặng cho nhân loại. Với tâm tình của Mùa Vọng, tôi mời gọi mọi thành viên trong Cộng 
Đoàn Mẹ La Vang hãy sống trong chuẩn bị tâm hồn tươi sạch để đón Chúa đến với ý thức tỉnh  như Lời Chúa trong Phúc Âm 
thánh Mathêu 24: 42-43: “Vậy anh em hãy canh thức…”  
 
3- Mừng Chúa Giáng Sinh: Mùa Giáng Sinh là Mùa được mọi dân tộc trên thế giới nồng nhiệt đón mừng nhiều nhất, lâu 
nhất. Họ chuẩn bị đón mừng trước cả tháng trời, từ già trẻ lớn bé gồm đủ mọi thành phần trong xã hội, từ những người đã hội 
nhập trong Hội Thánh Chúa đến những người chưa biết Chúa đều mang tâm trạng nô nức, hân hoan chuẩn bị đón Mừng 
Giáng Sinh thật chu đáo, thật trang trọng để cho ngày lễ trọng đại này có một bộ mặt mới, tươi sáng. Tập quán từ ngàn xưa, 
ngày Lễ Giáng Sinh mỗi nhà đều trưng bày một hang đá xinh xinh bên dưới cây thông với nhiều đèn màu, rải rác bên dưới 
những gói quà cho mọi người trong gia đình. Hang đá chắc chắn không thể thiếu bộ tượng Thánh Gia Thất gồm Chúa Hài 
Nhi, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng với mục đồng và các nhà đạo sĩ Phương Đông. Nhưng tại Nêapôli họ trang trí hang đá cho 
mọi người thấy cuộc sống thường nhật của con người, ngoài hình thức bộ tượng như nói trên, hang đá ở Nêapôli còn có cả 
một ngôi làng với đầy đủ con đường, nhà cửa và các cửa tiệm, có cả tiệm mài dao, đóng giày, thợ rèn, có quán ăn…tất cả hầu 
như che khuất đi cái cảnh Chúa Giáng Sinh đơn sơ, nghèo hèn. Các du khách và người hành hương phải nhìn thật kỹ mới 
thấy giữa những sinh hoạt náo nhiệt ấy, có một cảnh Giáng Sinh đơn sơ: Một Người Mẹ, Một Người Cha đang ngắm nhìn 
Một Em Bé Mới Giáng Sinh, đó là Hài Nhi Giêsu, Vua nhân loại, món quà “Tình Yêu” Thiên Chúa Cha ban tặng cho nhân 
loại.  
 
Chính cảnh hang đá Giáng Sinh ở Nêapôli trong thánh đường Cosmas tại thủ đô Rôma đã vẽ cho mọi người thấy: “Chúa 
Giêsu dễ bị che khuất bởi những bận rộn, lo toan của cuộc sống thế gian, khiến con người khó nhận ra Chúa đang hiện diện 
giữa chúng ta!”. Mừng Đại Lễ Giáng Sinh, tôi mời gọi mỗi người, mỗi gia đình trong Cộng Đoàn hãy nhận ra Chúa vẫn luôn 
ở với chúng ta trong mọi nơi mọi lúc, trong cả sự mong manh của kiếp người, trong khổ đau, chiến tranh, bạo lực, bất công. 
Xin Chúa là sự bình an đem an hòa xuống cho mọi dân tộc trên thế giới và cho mỗi thành viên trong Cộng Đoàn Mẹ La Vang 
và quí ân, thân nhân cùng khách hành hương xa gần.  
 
4- Lễ Mẹ Vô Nhiễm: Đền Thánh Mẹ La Vang luôn trân quí những ngày lễ kính Mẹ, thánh lễ Mẹ Vô Nhiễm được cử hành 
lúc 7:30 P.M.. Thứ Hai ngày 8 Tháng 12, mong mọi người trong Cộng Đoàn cố gắng thu xếp tham dự để tỏ lòng  yêu mến 
Mẹ và học nơi Mẹ một tình yêu rộng mở Mẹ đã dành trọn vẹn cho Thiên Chúa và tha nhân và nhất là con cái Mẹ là chúng ta 
đang núp dưới bóng che chở của Mẹ tại Đền Thánh Mẹ La Vang ở Las Vegas này.  
 
5- Lễ Thánh Gia: Hằng năm cứ vào Tháng 12, nối tiếp sau lễ Giáng Sinh, là đến lễ kính Thánh Gia vào ngày 28 Tháng 12: 
Thánh Gia là Bổn Mạng các gia đình Công Giáo và cho quí anh chị em trong Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, 
qua Thánh Gia, mọi gia đình học hỏi nơi Thánh Gia đời sống khiêm tốn, vâng phục, nuôi dạy con cái và bảo vệ hạnh phúc 
gia đình cùng sống trọn hảo theo thánh ý Chúa. Xin mọi gia đình luôn luôn chạy đến với Thánh Gia để được an ủi, nâng đỡ 
khi gặp mọi khó khăn hay bất ổn trong mỗi gia đình. 

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang, 
Lm. Giuse Đồng Minh Quang 
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