GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN -

Ngày 16 Tháng 1, Năm 2022

2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4
Phone / Fax: 403 262 1078
Linh Mục Chánh Xứ
J.B. Nguyễn Đức Vượng .  .  .  .  403 479 4638
Linh Mục Phó Xứ
Giuse Phạm Công Liêm .  .  .  .  403 465 3101

BÍ TÍCH
Giải Tội
20 phút trước các Thánh Lễ
Rửa Tội Trẻ Em
3:30 PM thứ Bảy cuối tháng
Hôn Phối
Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng
trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ
Xức Dầu Bệnh Nhân
Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào
Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân
Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha

THÁNH LỄ
Thứ Hai - Thứ Sáu
11:00 AM; 6:00 PM
Thứ Bảy
9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ
4:30 PM; 6:00 PM
Chúa Nhật
9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM
Chầu Thánh Thể
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng:
5:30 PM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch
Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh  .  .  . 587 889 7907
Phó Nội Vụ
Giuse Trần Thanh Hải .  .  .  .  .  . 403 608 0733
Phó Ngoại Vụ
Michael Nguyễn .  .  .  .  .  .  .  .  403 615 9568
Thư Ký
Maria Vũ Thị Hồng .  .  .  .  .  .  .  403 889 9872
Thư Ký Giáo Xứ
Maria Đặng Thị Mỹ Loan  .  .  .  403 262 1078

Bài đọc 1 Is 62,1-5
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng, vì lòng mến Giê-ru-sa-lem, tôi nghỉ yên
sao đành, tới ngày Đấng Công Chính xuất hiện tựa hừng đông, Vị Cứu Tinh của
thành rực lên như ngọn đuốc. Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính
của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng. Người ta sẽ
gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa đặt cho. Ngươi sẽ là ngọc miện huy
hoàng trong lòng bàn tay Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương giả Chúa ngươi cầm ở tay.
Chẳng ai còn réo tên ngươi : “Đồ bị ruồng bỏ !” Xứ sở ngươi hết bị tiếng là “Phận
bạc duyên đơn.” Nhưng ngươi được gọi : “Ái khanh lòng Ta hỡi !” Xứ sở ngươi nức
tiếng là “Duyên thắm chỉ hồng.” Vì ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa
lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo
ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui
cho Thiên Chúa ngươi thờ.

LỊCH PHỤNG VỤ

Bài đọc 2 1 Cr 12,4-11
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín
hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ
có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau,
nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau,
nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi
người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là
vì ích chung. Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn
ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho
ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho
lòng tin ; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy
ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được
ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri ; kẻ thì
được ơn phân định thần khí ; kẻ khác thì được ơn nói
các thứ tiếng lạ ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các
tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất
cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách,
tuỳ theo ý của Người.

Tin Mừng Ga 2,1-11
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc
cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn
đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân
mẫu Đức Giê-su nói với Người : “Họ hết rượu rồi.”
Đức Giê-su đáp : “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và
tôi ? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia
nhân : “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”
Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo
thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng
tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giê-su
bảo họ : “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !” Và họ
đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các
anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho
ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành
rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã
múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói : “Ai
cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới
đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi
cho đến bây giờ.” Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này
tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người.
Các môn đệ đã tin vào Người.

16.

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
Is 62,1-5 / 1Cr 12,4-11 / Ga 2,1-12

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Điều Răn Thứ Sáu dạy chúng ta sự gì?
T. Điều Răn Thứ Sáu dạy chúng ta giữ khiết tịnh trong
tư tưởng, lời nói và việc làm. (GLHT,535)

CHIA SẺ
Trong Tin Mừng Chúa dạy: “Anh em đã nghe Luật dạy
rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em
biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong
lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”. Ở đây, Chúa muốn
nhấn mạnh đến việc giữ khiết tịnh. Nó không phải chỉ là
không phạm tội qua hành động, nhưng là không phạm
tội trong tư tưởng. Vì tư tưởng phát sinh hành động.
Chưa bị bắt quả tang phạm tội, nhưng đã phạm tội trong
tư tưởng rồi. Cho nên khi xưng tội, đừng quên xưng
những tội phạm trong tư tưởng.
Vậy Điều Răn Thứ Sáu dạy chúng ta sống khiết tịnh,
nghĩa là làm chủ bản năng và dục vọng; không để những
ý muốn xấu xa, những hình ảnh dâm ô làm vẩn đục tâm
trí, linh hồn mình. Hãy mạnh mẽ chống trả dứt khoát
trước những ý nghĩ xấu hiện đến trong tâm trí, cám dỗ
chúng ta phạm tội trong tư tưởng, lỗi điều răn thứ sáu.
Trong thư gửi tín hữu Thessalônica, Thánh Phaolô đã
nói:“Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức
là xa tránh gian dâm. Mỗi người hãy biết sử dụng thân
xác của mình một cách thánh thiện, chứ không buông
theo đam mê dục vọng như dân ngoại, là những người
không biết Thiên Chúa!”. (1Tx 4,3-5)
17.

Thứ Hai. Thánh Antôn, Viện phụ - Lễ nhớ
1Sm 15,16-23 / Mc 2,18-22

18.
Thứ Ba. Bắt Đầu Tuần Lễ Cầu Cho Sự Hiệp
Nhất Các Kitô Hữu. 1Sm 16,1-13 / Mc 2,23-28
Lưu ý:
Trong tuần này có thể cử hành Thánh lễ cầu cho các
Kitô hữu hiệp nhất (kể cả ngày Chúa Nhật).
19.

Thứ Tư. 1Sm 17,32-33.37.40-51 / Mc 3,1-6

20.

Thứ Năm. 1Sm 18,6-9;19,1-7 / Mc 3,7-12

21.

Thứ Sáu. Thánh Anê, Trinh nữ, Tử đạo - Lễ nhớ
1Sm 24,3-21 / Mc 3,13-19

22.

Thứ Bảy. 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27 / Mc 3,20-21

23.

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
Nkm 8,2-4a.5-6.8-10 / 1Cr 12,12-30

THÔNG BÁO

diện của Hai Cha, Ông Chủ Tịch Nguyễn Ngọc Ánh,
Ông Đinh Minh Thọ trưởng Ban Bầu Cử, Ông Nguyễn
Thành Tích ủy viên, Ông Đỗ Hòa ủy Viên đã cùng
kiểm lại tất cả số phiếu theo từng thánh lễ và kết quả
cuộc kiểm phiếu đã xong lúc 8:00 PM cùng ngày. Tổng
số phiếu Bầu: 399 phiếu. 366 phiếu Tín Nhiệm 90,7 %.
12 phiếu không Tín Nhiệm 3.0 % và 25 phiếu Không
Hợp Lệ 6.3 %.

HIỆP SĨ ĐOÀN 14747

Như vậy với 90.7%. tín nhiệm 4 Ứng Viên trở thành
Ban Thường Vụ HĐMVGX niên khóa 2022-2024.

Kính xin quý cha cho đăng thông tin dưới đây vào tờ thông
tin giáo xứ:

1.

Ông Alphonxo Lê Châu Tuấn

Hiệp Sĩ Đoàn Knights of Columbus của Giáo Xứ đã quyên
thực phẩm từ Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng đến Chúa
Nhật thứ Tư Mùa Vọng, được tổng cộng là 734 lbs (333
Kg) và $220.00. Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của
quý vị.

2.

Ông Phao Lô Nguyễn Ngọc Ánh.

3.

Ông Micae Nguyễn.

4.

Bà Maria Nguyễn Minh Phương.

Hiệp Sĩ Đoàn Knights of Columbus cũng kính mời quý
vị trong Giáo Xứ quyên tặng những chiếc áo lạnh (winter
coats) không còn dùng nữa cho Women In Needs Society
(WINS). WINS là tổ chức phi lợi nhuận, chuyên giúp đỡ
những người cơ nhỡ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Áo lạnh
quyên tặng cần phải lành lặn và sạch sẽ. Xin đem đến nhà
thờ, đặt vào thùng có logo của Knights of Columbus. Chúng
tôi quyên góp từ thứ Bảy ngày 1 tháng 1 đến Chúa Nhật 30
tháng 1 năm 2022. Chân thành cám ơn.
Và một lần nữa, kính mời quý cha và các anh tham dự cuộc
họp hàng tháng lúc 10:20 sáng Chúa Nhật 16/1. Tham dự
cuộc họp hàng tháng là công tác căn bản nhất của Knights
of Columbus. Từ những cuộc họp này, chúng ta mới có thể
tiến hành những công tác phức tạp và khó khăn khác, xin
đừng xem nhẹ việc họp hàng tháng.
Huynh đệ trong Chúa Kitô, Lê Châu Tuấn GK14747.
RAO HÔN PHỐI (Lần 1)

Có chị Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Thuý, con ông Phêrô
Nguyễn Ngọc Lâm và bà Maria Trần Thị Nhài, hiện
đang ở giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm, Calgary, sẽ kết
hôn với anh Donbosco Phạm Quốc Bình, con ông Giuse Phạm Văn Loan và bà Anna Phạm Thị Bích Nhạn,
thuộc giáo xứ Kim Thượng, Đồng Nai.
Ai nhận thấy đôi bạn có ngăn trở gì xin cho Giáo Xứ
biết.
KIỂM PHIẾU BẦU TÍN NHIỆM 4 ỨNG VIÊN HỘI
ĐỒNG MỤC VỤ 2022-2024

Vào lúc 7:00 PM thứ Tư ngày 12/1/2022 có sự hiện

Xin quý Tân Thành Viên họp lại và sắp xếp mời quý
Anh Chị Em sớm hình thành Hội Đồng Mục Vụ cho
niên khóa 2022-2024 và ra mắt với cộng đoàn vào
thánh lễ lúc 11 giờ ngày 23/1/2022.
Một lần nữa chúng con xin chân thành cám ơn toàn
thể quý vị về thành quả tốt đẹp này để chúng ta có quý
thành viên tiếp tục cùng với quý Cha phục vụ đắc lực
cho Giáo Xứ trong 2 năm tới
CÁC THÁNH LỄ ĐẦU NĂM NHÂM DẦN.

I.

CÁC THÁNH LỄ

1.

Thứ Hai ngày 31/1 /2022 nhằm ngày 30 Tết

•

6:00PM Lễ Tất Niên.

•

8:00 PM Lễ Giao Thừa.

2.
Thứ Ba ngày 1/2/22 nhằm ngày 1 tháng Giêng
Lễ Cầu Bình An cho Năm Mới
•

Lễ 11:00 AM.

•

Lễ 6:00 PM.

3.
Thứ Tư ngày 2/2/22. Nhằm ngày Mùng Hai
Cầu cho Tổ Tiên.
•

Lễ 11:00 AM.

•

Lễ 6:00 PM.

4.
Thứ Năm ngày 3/2/22. Nhằm ngày Mùng Ba ,
Cầu cho Công Việc.
•

11:00 AM.

•

6:00 PM.

II.

LÌ XÌ VÀ HÁI LỘC

•
Quý Cha sẽ lì xì cho các em sau các lễ từ thứ Ba
đến thứ Năm.
•
Hái Lộc sau các Thánh Lễ từ thứ Hai 1/2/22
đến Chúa Nhật 6/2/22.
GỬI GIẤY KHAI THUẾ CHO NĂM 2021 VÀ ĐẦU
THÁNG 2/2022

Kính thưa quý gia đình, vào đầu tháng 2/2022, Giáo xứ sẽ
gửi giấy Khai Thuế đến từng Gia Đình và đơn vị thương
mại, xây dựng…. Trong tháng 1/2022 này nếu ai muốn
sửa đổi tên hay đổi địa chỉ hoặc muốn giúp góp cho giáo
xứ để khai thuế cho năm 2021 xin liên lạc với văn phòng
để cô Thư Ký giúp cho quý vị. Vì sau khi nhận giấy khai
thuế muốn sửa chữa thì rất khó và mất nhiều thời gian
cho quý gia đình. Kính Báo.
TIỀN THU CHÚA NHẬT I MÙA THƯỜNG NIÊN 9/1/2022
1.
2.
3.
4.
5.

Thánh lễ 4 giờ 30 chiều thứ Bảy		
Thánh lễ 6 giờ 00 chiều thứ Bảy		
Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật		
Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa nhật		
Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật		

$
$
$
$
$

230.00
690.00.
1,230.00
1,045.00
1,520.00

CỘNG CÁC LỄ					

$ 4,715.00

Quỹ Xây Dựng					
Phép lành Tòa Thánh #524			
Quảng cáo Miss Sài Gòn				
Quảng cáo VN Landscaping			
Đám Tang Chị Tiến #644			
Đám Tang Bà Khen #336			

$ 1,695.00
$ 100.00
$ 450.00
$ 1,000.00
$ 200.00
$ 500.00

TỔNG CỘNG					

$ 8,660.00.

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN $50 CN 9/1/2021

87

Cụ Bà Lê Thị Đào			
$2,200.00
Lưu Văn Ben & Christina Trinh (USA)
						
$600 usd
8
Ô. B Cố Bùi Hùng & Hương
$200.00
277 Ô. B Phạm Châu & Sâm		
$200.00
Cha Vượng & Cha Liêm		
$200.00
207 A. C Tống Phương & Hà		
$100.00
220 A. C Nguyễn Phương & Hạnh
$100.00
383 Ô. B Trương Dũng & Vân		
$100.00
384 BS. Trương Tony Hung		
$100.00

456
568
318
499

A. C Đoàn Bình & Hương		
Chị Nguyễn Thi Mộng Ngọcc
A. C Phan Thạch & Trâm		
Chị Huỳnh Văn			
Dennis & Sarah Santos		
162						
168 Ô. B Nguyễn Hội & Hường		
179 A. C Nguyễn Khoa & D9a2o
226 Ô. B Rossi Nguyễn & Thanh
285 A. C Phạm Hạnh & Duyên		
296 Ô. B Phạm Bá Lộc			
338 Ô. B Trần Dũng & Thủy		
341 Ô. B Trần Đương & Huệ		
343 A. C Trần Hà & Thảo		
441 A. C Phạm Thoại & Thủy		
692 A. C Nguyễn Vũ & Kim Phụng
696 A.C Trần Cương & Thu		

$100.00
$100.00
$60.00
$60.00
$55.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 1

Qúy Cha sẽ dâng lễ 6 giờ chiều mỗi ngày theo ngày mất
của từng người trong giáo xứ. Kính mời quý gia đình có
những người thân trong danh sách này, bớt chút thời gian
đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho họ. Nếu trong
danh sách bị thiếu hay có sai sót xin cho quý cha biết để
sửa chữa ngay. Kính báo.
1.

Ông Giuse Đào Tế Cát 80 tuổi . Mất ngày
9/1/2012. Dâng lễ Chúa nhật 9/1/22

2.

Anh Giuse Trần Trudy 24 tuổi. Mất ngày
10/1/2001. Dâng lễ Thứ Ba 10/1/22

3.

Bà Maria Ngô Thị Ngượi 104 tuổi . Mất ngày
16/1/2019. Dâng lễ Chúa nhật 16/1/22

4.

Ông An Tôn Đinh Hữu Sô 94 tuổi. Mất ngày
25/1/1998. Dâng lễ thứ Ba 25/1/22

5.

Anh Gioan B. Nguyễn Tiến Nam 56 tuổi. Mất
ngày 29/1/2011.Dâng lễ thứ Bảy 29/1/22

6.

Ông Giuse Vũ Văn Ry 93 tuổi. Mất ngày
30/1/2016.Dâng lễ Chúa nhật 30/1/22.
GIÊ-SU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN,
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN

HỌ HẾT RƯỢU RỒI

T

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

rong Tin Mừng, chỉ có bảy lời của Đức Maria (Lc 1,
26-34; Lc 1, 35-38; Lc 1, 39-45; Lc 1, 46-56; Lc 2,
41-52; Ga 2, 1-4; Ga 2, 5-11). Lời thứ sáu “Họ hết
rượu rồi” là lời ngắn nhất trong các lời Đức Maria nói lên
giữa cuộc sống bên cạnh Ngôi Lời làm người. Lời ngắn
nhưng có thể hiểu ở nhiều cấp độ khác nhau, bổ sung cho
nhau nêu lên chân dung một người Mẹ tuyệt vời, gắn bó
mật thiết với hạnh phúc của các gia đình.
“Họ hết rượu rồi”: một lời thông tin
Theo Tin Mừng Gioan thì hành động đầu tiên của Chúa
Giêsu sau khi chịu phép rửa là quy tụ các môn đệ. Hành
động thứ hai là đi dự tiệc cưới. Có lẽ đây là tiệc cưới của
người bà con nên cả Đức Mẹ, Chúa Giêsu và các môn đệ
cùng đi dự. Có thể là một đám cưới nhà nghèo nên thiếu
rượu nữa chừng.
Tại Palestina, tiệc cưới kéo dài hơn một ngày, lễ cưới chính
thức cử hành vào buổi xế chiều sau khi dự tiệc. Sau buổi
tiệc, đôi tân hôn được đưa về nhà mới. Bấy giờ trời đã tối,
họ được đưa đi qua các con đường càng dài càng tốt để có
thể gặp được nhiều người chúc mừng. Vợ chồng mới cưới
không đi hưởng tuần trăng mật. Họ ở tại nhà, mở cửa suốt
tuần để tiếp khách. Họ đội vương miện và mặc y phục hôn
lễ. Nếu suốt đời người ta phải sống cơ cực vất vả, thì nay
được một tuần tiệc tùng, vui vẻ, đây là cơ hội đặc biệt trong
đời người. Như vậy, theo tập tục Do Thái, đám cưới kéo
dài suốt bảy ngày.
Đám cưới Cana này mới đến ngày thứ ba thì đã hết rượu
rồi. Một tai hoạ bất ngờ, chủ tiệc bối rối, khó xử. Các Rápbi vẫn nói: Không rượu thì không vui. Người Việt nói: Vô
tửu bất thành lễ. Không phải vì mọi người nghiện rượu,
nhưng ở Đông Phương, món rượu rất quan trọng. Say rượu
là một điều thật xấu hổ, nên họ uống rượu pha, hai phần
rượu và ba phần nước lã. Lúc nào thiếu thức ăn, thức uống
là có vấn đề, vì ở Đông Phương tiếp khách là một nhiệm vụ
thiêng liêng; thiếu thức ăn thức uống trong một tiệc cưới là
điều hổ thẹn cho cả cô dâu lẫn chú rể.
Không ai hay, kể cả chủ tiệc; không ai để ý, kể cả tân lang.
Vả lại khi đã ngà ngà hoa mắt rồi, khách có để ý đi nữa
cũng chẳng thấy. Thế mà trong số khách hôm ấy có người
đã để ý và đã thấy. Người ấy nhẹ nhàng nói với Chúa Giêsu: “họ hết rượu rồi”.
“Họ hết rượu rồi”: một lời thông cảm

Người khách đặc biệt ấy chính là một phụ nữ thật tinh ý
và có tấm lòng trắc ẩn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Với
trái tim nhảy cảm, với tấm lòng từ mẫu, Mẹ tự mình can
đảm vào cuộc. Mẹ coi việc đám cưới là việc nhà mình và
coi chuyện hết rượu là chuyện của chính mình. Từ đó Mẹ
tận tụy chẳng quản ngại gì nữa, đi lại giữa một đàng là con
mình và đàng khác là các gia nhân, dàn xếp và chuẩn bị
tinh thần sẵn sàng, miễn sao mọi người đều vui. Sở dĩ Mẹ
nhận thấy tình hình khó khăn của gia chủ, theo Đức Thánh
cha Phaolô VI là vì Mẹ là người biết lắng nghe, một trinh
nữ lắng nghe. Để có thể nói lời thông cảm, chắc chắn Mẹ
phải rất tinh tế để nghe được nỗi xôn xao trong gia đình,
những bước chân vội vã đi tìm rượu và Mẹ còn nghĩ đến
những gì sẽ xảy ra sau khi tiệc tan cho nên Mẹ dặn dò các
gia nhân: “Ngài bảo gì, các anh hãy làm theo”.
“Họ hết rượu rồi”: một lời chuyển cầu
Lời “họ hết rượu rồi” trong cấp độ khách quan chỉ là lời
thông tin của một thực khách tinh ý, và trong cấp độ tình
cảm lại là lòng trắc ẩn của trái tim người nữ sẵn sàng dấn
thân đảm đang công việc, nhưng chính trong cấp độ đồng
hành thiêng liêng, người ta mới thấy lời ấy quả là một lời
nhiệm mầu của Mẹ Đức Giêsu mở vào tấm lòng của Đấng
Cứu Thế con mình, và đồng thời mở ra ân sủng thánh hóa
những giá trị trần đời. Người thực khách tinh ý và giàu
lòng trắc ẩn chính là “thân mẫu Chúa Giêsu”.
Khi thấy đám cưới hết rượu, Đức Maria không đi tìm rượu
ở chỗ khác nhưng lại đến thẳng chỗ con mình và nói lên
niềm tin tưởng trọn vẹn của Mẹ. Đây là một lời thỉnh cầu
kín đáo và tin tưởng Đức Maria bày tỏ với Con. Ở trường
hợp khó khăn như thế này, người duy nhất làm thay đổi
tình thế không phải là ai khác ngoài Chúa Giêsu, dẫu cho
tới lúc đi ăn cưới, Mẹ chưa thấy Chúa Giêsu thực hiện
một phép lạ nào ở quê hương Nazarét hay ở nơi đâu khác.
Như vậy, tại Cana, Đức Maria đã bày tỏ thêm lần nữa tâm
tình tín thác đã có từ ba mươi năm trước khi thưa tiếng
xin vâng. Nếu ngày truyền tin, Đức Maria đã tin vào Chúa
Giêsu trước khi thấy Người bằng xương bằng thịt, nên đã
xin vâng dẫn đến việc thụ thai trinh khiết, thì ở Cana, khi
tin tưởng vào quyền năng chưa được tỏ lộ của con mình,
Mẹ đã xin vâng mở đường dẫn đến “dấu lạ đầu tiên” của
Chúa Giêsu biến nước lã thành rượu ngon, vun bồi lòng tin
cho các môn đệ.
Như vậy, lời “họ hết rượu rồi” bên ngoài xem ra thật ngắn
ngủi, nhưng bên trong lại ẩn chứa cả một kho tàng phong
phú của một tấm lòng vừa tuyệt đối tin tưởng vừa chan
chứa yêu thương. Tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa Giêsu dù
giờ Người chưa đến và yêu thương tận tụy dành cho đám
cưới cũng như dành cho các môn đệ đầu tiên mới dò bước
theo Thầy.

Chính vì thế, lời thứ sáu của Đức Maria “họ hết rượu rồi”
dẫn tới lời đáp của Chúa Giêsu “Thưa bà, chuyện đó can gì
đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến” để có kết thúc là phép
lạ ngoạn mục, vẫn được nhắc đến như hình mẫu sự hợp tác
của Mẹ Maria vào chương trình cứu chuộc của con mình,
dẫu đó là một sự hợp tác vượt lên vai trò làm mẹ tự nhiên
để bước sang lãnh vực của niềm tin và của hy vọng.
Lời thứ sáu này còn được ghi nhớ như một lời chuyển cầu
đầy hiệu quả của Đức Maria bên cạnh Chúa Giêsu, để hôm
qua ở Cana chúc lành cho một gia đình và hôm nay tiếp
tục chúc lành cho mọi gia đình khác biết mình đang trong
tình trạng thiếu rượu tình yêu và hạnh phúc. Qua tiệc cưới
Cana, với con tim trắc ẩn, với câu nói ân cần và với bàn
tay nhân lành, Mẹ đích thực là Mẹ hằng cứu giúp, không ở
trên cao mất công cúi xuống, cũng không ở ngoài xa mất
giờ đến gần, mà như người trong cuộc tận lực tận tình cứu
giúp, để cuộc sống gia đình vốn như nước lã nhạt phèo đã
được thánh hóa nên rượu thơm nồng nàn hạnh phúc. Đức
Maria chính là Mẹ của các gia đình.(x. Bảy lời của Đức
Maria, ĐGM Giuse Vũ Duy Thống).
Hãy đến với Mẹ Maria
Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ đầu tiên tại Cana. Ngài
biến nước lã thành rượu hảo hạng. Tiệc đang vui vẻ mà
rượu gần cạn. Gia đình lo lắng, sợ mất mặt với khách dự
tiệc… Mẹ Maria quan tâm đặc biệt. Mẹ ngỏ ý với Chúa:
“Họ hết rượu rồi”. Mẹ nói với gia nhân: “Ngài bảo gì, các
anh hãy làm theo”. Chúa Giêsu nói với gia nhân : “Hãy đổ
nước đầy chum”. Họ đổ tới miệng chum. Và Chúa bảo họ:
“Bây giờ hãy múc nước đem cho người quản tiệc”. Nước
đã biến thành rượu ngon. Người quản tiệc bỡ ngỡ, thực
khách vui mừng.
Sự kín đáo của Mẹ được thể hiện qua việc không nêu danh
Giêsu trong câu nói, để Chúa Giêsu tự do biểu lộ mình
theo cách của Ngài và đúng lúc “hữu xạ tự nhiên hương”,
qua việc Chúa làm, dân chúng sẽ nhận biết Ngài. Sự kín
đáo ấy còn thể hiện qua việc Mẹ nhẹ nhàng rút lui khỏi
hiện trường dành sáng kiến cho Chúa Giêsu dùng lời Ngài
mà đến với mọi tâm hồn. Vài trò trung gian của Mẹ là dẫn
người ta đến gặp Chúa Giêsu, mà một khi người ta đã đến
được rồi, Mẹ trở lại phong thái muôn thuở là “ghi nhớ và
suy niệm trong lòng”.
Phép lạ Cana do Chúa thực hiện, nhưng Đức Mẹ cũng
đóng vai trò quan trọng. Sự can thiệp của một người mẹ
nhạy cảm và từ ái góp phần làm nên phép lạ hoá nước
thành rượu.
Tin Mừng Gioan nhắc đến Đức Mẹ hai lần: lần đầu ở Cana
và lần cuối ở Núi Sọ. Mẹ chứng kiến cái chết của con, và từ
đây Mẹ trở nên Mẹ của các tín hữu (Ga 19, 25-27). Cả hai

trình thuật nối kết với nhau chặt chẽ và giải nghĩa lẫn nhau.
Sự hiện diện của thân mẫu Đức Giêsu, cách xưng hô, giờ
chưa đến và giờ đã đến là những yếu tố nối kết hiển nhiên.
Mẹ đã hiện diện ở tiệc vui Cana, Mẹ cũng hiện diện ở núi
Sọ buồn. Mẹ đã đi từ bước đầu cho đến cao điểm của sứ vụ
Chúa Giêsu. Mẹ vẫn đi mãi, đồng hành với Giáo Hội, với
mỗi người chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế. Mẹ vẫn
chia sẻ niềm vui và âu lo, nâng đỡ và ban ơn cho mỗi con
người trong cuộc đời này.
Ngày kết hôn ai cũng ao ước được duyên thắm chỉ hồng
mãi mãi được vuông tròn, trăm năm hạnh phúc, tình yêu
mãi được tươi đẹp và chỉ có một mối tình duy nhất : tình
yêu vợ chồng bền chặt. Rồi dọc dài theo năm tháng, hôn
nhân không phải lúc nào cũng màu hồng tươi thắm, mà còn
có những trắc trở, lúng túng, khó khăn. Cuộc sống không
hiếm lúc hết rượu, cạn nguồn vui, bế tắc nẻo đường dẫn
đến hạnh phúc. Cũng không ít những tình thế bất trắc chứa
đầy lo âu, hệt như hoàn cảnh của chủ tiệc lúc hết rượu.
Nào xung đột, bất hoà, nào hiềm khích, mâu thuẫn chỉ vì
một sự cố ngoài tiên liệu. Hãy noi gương Mẹ, nói với nhau
lời thông tin trong sự thật và bác ái, nói với nhau lời thông
cảm và cùng nhau nói lời thỉnh cầu lên Chúa xin Ngài ban
ơn nâng đỡ. Hãy đến với Mẹ. Lời cầu bàu của Mẹ có giá
trị lớn lao trước Nhan Thánh Chúa. Mẹ vẫn thường nói
với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi” và Mẹ cũng hay nói
với mỗi người chúng ta: “Hãy làm mọi điều Chúa bảo…”.
Hãy làm theo lời Chúa, để rượu tình thương không bao giờ
cạn vơi trong gia đình chúng ta. Khi các gia đình gặp khó
khăn thử thách, hãy tin tưởng chạy đến với Mẹ. Khi tình
yêu trong gia đình trở nên lạnh lẽo, hãy cậy nhờ Mẹ can
thiệp trước nhan Chúa, để nước lã những sinh hoạt tẻ nhạt
mỗi ngày được biến thành rượu ngon, khó khăn được giải
quyết, tình yêu được tuôn tràn và đổi mới. Tình yêu hôn
nhân đã được chính Chúa thiết lập và thánh hóa. Ân sủng
bí tích hôn nhân giúp các cặp vợ chồng trung thành và yêu
thương nhau suốt đời. Bên cạnh những nỗ lực để cải thiện
đời sống gia đình, hãy khiêm tốn khẩn nài với Đức Maria,
để Chúa Giêsu tiếp tục thực hiện phép lạ Cana, nhờ đó các
gia đình không bao giờ bị thiếu rượu an vui, nhưng luôn
chan chứa tình yêu do Thiên Chúa rộng ban.
Mầu nhiệm Năm Sự Sáng: Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa
Giêsu làm phép tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được
noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa. Hàng ngày, mỗi
gia đình hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin
vào Chúa.

