
  
 
 
 
 
 
 
 

Hoà chung niềm vui 
đón mừng Chúa Hài 
đồng GIÊSU giáng 
thế làm người và 
cùng với cộng đoàn 
Đền Thánh Mẹ 
Lavang – Las Vegas 
mừng kính Lễ 
Thánh Gia, tất cả 
anh chị em Song 
nguyền của Chương 
trình TTHNGĐ 

Giáo xứ hân hoan đón mừng ngày Lễ quan thầy. 
 
“Gia đình vui sống thuận hoà, như vườn cây trái trổ hoa . 
. . Gương Thánh gia dù gian khó vẫn luôn vượt qua, yêu 
thương nhau hiệp nhất trong nguồn yêu thương . . . Bài 
hát nhập lễ đã được cộng đoàn dân Chúa hát vang lên, hầu 
xưng tụng ngợi ca Thánh Gia thất Chúa Hài đồng GIÊSU, 
Mẹ MARIA và Thánh GIUSE trong ngày Lễ, các cặp Song 
nguyền cùng rước quí Cha đồng tế trong Thánh lễ (gồm Cha 
Giuse Chánh xứ và Cha Đôminicô Nguyễn Đông Hùng đang 
sinh hoạt Nhà Tĩnh Tâm Lê Thị Thành). 
 
Các bài đọc hôm nay đều hướng về sự kêu gọi nhắc nhở mọi 
người, hãy làm tròn bổn phận của mình trong gia đình và 
từng cặp SN đã được giao nhiệm vụ cùng lên, để tung hô 
Lời Chúa cho cộng đoàn một cách rất trang trọng, lịch sự và 
tốt đẹp. Bài Huấn ca nhấn mạnh: “Thiên Chúa làm cho 
người cha được vẻ vang nhờ con cái mình và cho người mẹ 
thêm uy quyền đối với các con . Ai thờ cha thì bù đắp lỗi 
lầm, ai kính mẹ thì như tích trữ được kho báu . . . Ai tôn vinh 
cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Thiên Chúa sẽ làm cho 
mẹ được an lòng. . . Ai vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ . . . 
Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha mẹ sẽ không bị quên lãng, và 
sẽ đền bù tội lỗi cho con”.  
 
Trong bài giảng Cha Hùng cũng đã nêu rõ vai trò và bổn 
phận từng người: “Khi gắn kết đời sống gia đình với nhau, 
cái căn bản chúng ta cần phải có là Tình - Yêu và khi tuổi 
càng cao xế chiều, thì cái Tình - Nghĩa sẽ là mối dây kết 
dính vợ chồng với nhau luôn mãi. Cái Nghĩa ở đây cũng 
quan trọng không kém trong đời sống lứa đôi trong gia đình. 
Nhìn vào tiệc cưới CANA hết rượu Chúa nói cho nước vào 
đầy chum, rồi Chúa làm phép lạ cho trở thành rượu ngon. 
Rượu ở đây chính là Tình yêu, đến khi “rượu cạn” chẳng lẽ 
bỏ nhau sao? Có biết bao nhiêu Cụ Ông Cụ Bà sống với 
nhau dài lâu chữ Yêu có khi đầy khi vơi, nhưng cái Nghĩa, 
cái trung tín thuỷ chung đã kết dính lại cuộc sống lứa đôi,  
tuy cuộc sống phải vượt bao khó khăn gian khổ thử thách,  
tuy tuổi đời càng ngày càng cao, thì thể chất sức khoẻ con 
người càng ngày càng đi xuống.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Cha cũng nhắc nhở mọi người đang sống trong một mái ấm 
gia đình, cần nên biết tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho nhiều ơn 
phúc, vì còn biết bao gia đình không có chổ che thân, khốn  
khổ trong cuộc sống, chúng ta cần nên biết tôn trọng giúp đở 
lẫn nhau, cha mẹ ông bà biết thương yêu đùm bọc dạy dỗ 
con cháu mình, những người con cháu cần giữ trọn chữ 
HIẾU biết giúp đở cha mẹ ông bà, biết tri ân Thiên Chúa đã 
cho mình có cha có mẹ có ông có bà, đáp trả trong tâm tình 
biết ơn ông bà cha mẹ nhất là khi tuổi già đến với các ngài, 
làm gương cho con cái mình sau này biết giữ gìn chữ TÌNH 
trong cuộc sống gia đình dù ở xã hội Âu Mỹ thiên về vật 
chất cá nhân. 
 
Cha đặt ra một câu hỏi cho cộng đoàn: “Chúa Kitô đã giáng 
sinh và đang ở trong một người nào nơi chúng ta hôm nay 
đây?”, có thể sẽ là người chồng, người vợ, người con hay là 
một người nào đó mà chúng ta gặp gỡ, khi chung đụng trong 
cuộc sống hằng ngày, cũng có thể họ ở trong số người nghèo 
hèn đói rách thiếu chén cơm manh áo, hoặc nơi các trẻ em 
mồ côi bệnh tật. Những người này đang chờ chúng ta tìm 
đến, mà giúp đở cho những người đang cần sự giúp đở yêu 
thương của mình. 
 
Cha cầu chúc cho mọi người, cho từng cặp vợ chồng luôn 
biết giữ gìn, vun đắp và xây dựng cho mái ấm gia thất của 
mình, sao cho mỗi gia đình trở nên một mái ấm tình yêu như 
Thánh gia thất ngày xưa vậy, biết chia sẻ khó khăn giúp đở 
nhau trong công việc gia đình, biết giữ trung tín với nhau 
trong những lúc khó khăn, thử thách, nhất là trong môi 
trường sống của xã hội ngày hôm nay. 
 
Trong phần THỆ HÔN TRỌN ĐỜI, AC Chủ nguyền ZIAO 
– LAN đã lên, để cùng với các cặp Song nguyền đọc lại lời 
Hôn hứa và giới thiệu đại diện các cặp vợ chồng nói đến 
những cảm nghĩ, những chia sẻ buồn vui trong cuộc sống 
hiện tại, cùng chia sẻ tâm tư suy nghĩ của cuộc sống gia 
đình. 
 
Những tâm tình chia sẻ của các anh chị cũng là những suy tư 
của hầu hết các 
cặp vợ chồng 
khác, với biết 
bao nỗi lo toan 
cho cuộc sống 
nhiều khi đã làm 
rạn nứt HẠNH 
PHÚC của mái 
ấm gia đình, 
những lời nói 
thiếu suy nghĩ 
trong lúc nóng 
giận, hoặc những 
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nghi ngờ thiếu chính xác, cũng đã làm chia ly bao cặp vợ 
chồng và nhiều khi cũng chính vì những lời nói ra nói vào 
của những người “hàng xóm tốt bụng”, đã   
đưa biết bao gia đình đi vào “ngõ cụt” của tình yêu. Cha 
chánh xứ cũng đã chúc mừng ngày lễ quan thầy của Chương 
trình TTHNGĐ, cám ơn sự cộng tác của mỗi một người, 
mỗi gia đình trong thời gian qua, tuỳ thời gian cho phép và 
khả năng của mình, đã cố gắng hy sinh lên Đền Thánh để 
làm tất cả các công việc . . . Tuy thế còn nhiều người vẫn 
còn suy nghĩ đó là việc của những người có trách nhiệm, 
hay của một hội đoàn nào đó không phải của mình,  
nên đã “chưa” đến để cùng làm việc với mọi người. 
 
Cha Quang khuyến khích các gia đình nên đi tham dự Thánh 
lễ sớm hơn để chuẩn bị tâm hồn, sự chịu khó đưa đón con 
cái đi đến Đền Thánh để học về Giáo lý và Việt ngữ, trong 
gia đình biết dùng tiếng Việt để nói chuyện với nhau. Cha 
kêu gọi trong các gia đình thường xuyên đọc kinh và dạy 
con cháu mình đọc và thuộc những kinh cần thiết để giữ đạo 
được tốt hơn. Và theo thông lệ, cộng đoàn Giáo xứ chào đón 
quí khách hành hương, hôm nay có rất nhiều vị khách đã 
cùng với gia đình đến tham dự Thánh lễ Gia thất để cầu 
nguyện cho gia đình của mình, có cả gia đình ở Việt Nam 
mới qua, có cả bên Pháp, Canada . . . làm cho bầu khí đầm 
ấn của Đền Thánh thêm vui tươi hơn trong tràng pháo tay 
chúc mừng cám ơn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sau Thánh lễ là buổi tiệc thân mật để mừng ngày quan thầy. 
Cha Con đã cùng đến phòng tiệc để cắt bánh để  
cùng “hàn huyên tâm sự” và cùng thưởng thức một chương 
trình văn nghệ “cây nhà lá vườn”. Những bài ca mang đầy ý 
nghĩa đã được các anh chị trình bày thật là tuyệt vời, đầy 
tình cảm, có cả những bài ca tự chế để phù hợp cho không 
khí buổi tiệc, những lời tâm sự hỏi thăm thân mật cũng đã 
được mọi người trao cho nhau, cùng với những tiếng cười 
thoải mái đã tạo cho buổi tiệc thành công tốt đẹp. 
 
Ước mong sao tất cả các gia đình luôn biết giữ gìn những 
thành quả, mà 2 vợ chồng đã tốn nhiều công sức để tạo dựng 
nên nó, biết nhường nhịn nhau trong những khi va chạm của 
cuộc sống gia đình, biết tôn trọng giúp đỡ nhau trong công 
việc làm ăn, săn sóc dạy dỗ con cái, biết làm những hành 
động tốt đẹp để trở thành tấm gương sáng cho con cháu noi 
theo. Qua đó mọi người sẽ an vui hạnh phúc trong mái ấm 
gia đình, tiếng cười nói vui vẻ luôn ngập tràn trong đời sống 
mỗi ngày và từ đó càng ngày gia đình chúng ta sẽ trở nên 
giống như GƯƠNG THÁNH GIA thuở xưa vậy./.  
                                                                Yakêu.   
    
 

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, 
loài người không được phân ly.” 

(Mt 19,6) 
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