
Bài đọc 1   Xp 3,14-18a
Bài trích sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a. 

Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi ! Hỡi thiếu nữ 
Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù 
địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa. Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính 
là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Ngày ấy, người ta sẽ bảo 
Giê-ru-sa-lem : “Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời.” Đức Chúa, Thiên Chúa 
của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, 
Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, 
Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội.

Bài đọc 2  Pl 4,4-7
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.

 Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh 
em ! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em 
đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin 
và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình 
an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em 
được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG - Ngày 12 Tháng 12, Năm 2021

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

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM
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

Ban Thừa Tác Viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa (2021 - 2023)
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Tin Mừng  Lc 3,10-18
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, dân chúng lũ lượt đến xin ông Gio-an làm phép 
rửa, họ hỏi ông rằng : “Chúng tôi phải làm gì ?” Ông trả 
lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có 
gì ăn, thì cũng làm như vậy.” Cũng có những người thu 
thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông : “Thưa thầy, chúng 
tôi phải làm gì ?” Ông bảo họ : “Đừng đòi hỏi gì quá 
mức đã ấn định cho các anh.” Binh lính cũng hỏi ông : 
“Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?” Ông bảo họ : 
“Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy 
bằng lòng với đồng lương của mình.”
Hồi đó, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy 
đều tự hỏi : biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-
si-a ! Ông Gio-an trả lời mọi người rằng : “Phần tôi, tôi 
làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng 
quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai 
dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng 
Thánh Thần và bằng lửa. Tay Người cầm nia rê sạch lúa 
trong sân : thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép 
thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” Ngoài ra, ông 
còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin 
Mừng cho họ.

LỊCH PHỤNG VỤ
 
12. CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG  
 Xp 3,14-18a / Pl 4,4-7 / Lc 3,10-18

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Chúng ta phải đối xử với thân xác người chết thế nào?
T. Chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, trong niềm 
tin tưởng vào sự phục sinh. (GLHT,529)

CHIA SẺ
Khi chết, hồn lìa khỏi xác, xác thối rữa, hồn đến gặp Chúa, 
chờ hợp nhất lại với xác vào ngày tận thế. 
Vậy, chúng ta phải lo hậu sự cho người chết một cách tốt 
đẹp; xin lễ an táng, cầu nguyện cho họ: xin Chúa nhân từ xót 
thương mà thương đến tôi tớ Chúa đã qua đời và tha phạt 
các hành vi của người chết; lo cho họ được mồ êm mả đẹp. 
Vì “Người ta được gieo trong hèn hạ mà trỗi dậy trong vinh 
quang”. (1Cr. 15,43a)
Còn chúng ta là những người đang sống, chúng ta hãy sống 
xứng đáng là con cái Chúa, để khi chết, chúng ta đáng được 
mọi người thương mến và tôn trọng.
Người đời hữu sinh hữu tử,

Sống cho xứng đáng, thác dành tiếng thơm. (ca dao)
13. Thứ Hai Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo - Lễ nhớ
 Ds 24,2-7.15-17a / Mt 21,23-27
14. Thứ Ba. Thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ 
Hội Thánh - Lễ nhớ. Xp 3,1-2.9-13 / Mt 21,28-32
15. Thứ Tư. Is 45,6b-8.18.21b-26 / Lc 7,19-23
16. Thứ Năm. Is 54,1-10 / Lc 7,24-30
17. Thứ Sáu. St 49,2.8-10 / Mt 1,1-17
18. Thứ Bảy. Gr 23,5-8 / Mt 1,18-24
19. CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG
 Mk 5,2-5a / Dt 10,5-10 / Lc 1,39-45

THÔNG BÁO
BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
NHIỆM KHÓA 2022-2024

4 ỨNG VIÊN ĐƯỢC CHỌN.

Kính thưa quý vị, chiếu theo quy chế Hội Đồng Mục 
Vụ Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm cứ 2 năm có cuộc 
bầu cử để chọ 4 thành viên cho niên khóa mới. Trong 
lần bầu cử này số người được tiến cử chỉ có 4 người:
1. Ông Phao-lô Nguyễn Ngọc Ánh.
2. Anh Vincent Liêm Nguyễn Michael.
3. Chị Maria Nguyễn Thị Minh Phương.
4. Ông Al-phon-sô Lê Châu Tuấn.

Hai tuần vừa qua Ban Bầu Cử đã phôn đến quý Hội 
Đoàn, Phong Trào, Ca Đoàn các Ban để xin tiến cử 
nhưng không có ứng viên. Theo thời gian quy định thì 
đúng 8 giờ tối thứ Sáu ngày 10/12/21 là kết thúc việc 
gửi ứng viên (không Hội Đoàn nào gửi ứng viên).

Ông chủ tịch Nguyễn Ngọc Ánh đã tham khảo với quý 
vị Cố Vấn và những người có trách nhiệm được biết 
nếu chỉ có 4 người thì chọn trực tiếp vào làm thành 
viên Ban Thường Vụ cho niên khóa mới 2022-2024 mà 
không cần phải tổ chức bầu cử. 

Trong tuần lễ từ 12/12-18/12/21 này nếu ai có thắc 
mắc xin liên lạc trực tiếp với Ông Chủ Tịch Nguyễn 
Ngọc Ánh hay Anh Đinh Minh Thọ chủ tịch ủy ban 
Bầu Cử. Nếu ai nhận thấy 1 trong 4 người này với lòng 
nhiệt huyết, hy sinh phục vụ của họ nhưng vì một lỗi 
lầm liên quan đến giáo luật xin cho quý cha biết.
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THỰC HIỆN LÒNG BÁC ÁI TRONG SUỐT MÙA 
VỌNG CỦA ĐOÀN HIỆP SĨ 14747

Kính thưa quý ông bà và các anh chị trong giáo xứ Vinh 
Sơn Liêm,
Chúng tôi, Đoàn Hiệp Sĩ Columbus của giáo xứ, đáp lời 
kêu gọi của Đoàn Hiệp Sĩ miền Alberta/Northwest Ter-
ritories, quyên góp thực phẩm không dễ hư (non-perish-
able food) cho Food Bank trong mùa Vọng năm 2021, bắt 
đầu từ cuối tuần 27-28/11. Xin vào https://www.calgary-
foodbank.com/ để biết loại thực phẩm nào có thể quyên 
góp được. Xin quý vị mang thực phẩm quyên góp bỏ 
vào thùng carton đặt trong góc của Hội Trường giáo xứ 
vào mỗi thứ Bảy và Chúa Nhật từ Chúa Nhật Thứ Nhất 
Mùa Vọng đến Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng. Chúa Giê-
su xưa sinh ra trong nghèo nàn, có rất nhiều anh chị em 
trong thành phố Calgary đang sống nghèo nàn như Chúa 
Giêsu ngày xưa. Trong khi đón chở Chúa Giáng Sinh, 
kính xin ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn, chia 
sẻ phúc lộc Chúa ban cho những người anh chị em đang 
thiếu đói. Xin thay mặt những người sử dụng Food Bank, 
chúng tôi chân thành tri ân sự đại lượng của quý vị. Lê 
Châu Tuấn GK 14747.

HỘI LIÊN MINH THÁNH TÂM VÀ HỘI CÁC BÀ 
MẸ HỌP SAU LỄ 11 GIỜ 12/12/21

Ban chấp hành hai hội Liên Minh Thánh Tâm và 
Hội Các Bà Mẹ kính mời quý thành viên của hai hội 
tham dự cuộc họp sau thánh lễ 11 giờ Chúa nhật ngày 
12/12/21 để cầu nguyện và bàn định chương trình cho 
những ngày sắp tới. Kính mời.

HIỆP SĨ ĐOÀN 174747 HỌP LÚC 10:20 SÁNG 
CHÚA NHẬT 19/12/2021

Ban Chấp Hành Hiêp Sĩ Đoàn 174747 thân mời quý 
thành viên của hội tham dự buổi họp vào lúc 10 giờ 20 
sáng Chúa nhật 19/12/21 để cùng cầu nguyện và họp 
bàn chương trình giúp người nghèo trong những ngày 
sắp tới. Thân mời. Alphong Lê Châu Tuấn

MỪNG KỶ NIỆM HÔN PHỐI VÀO NGÀY LỄ THÁNH 
GIA THẤT 26/12/2021

Kính thưa quý gia đình, thứ Hai ngày 29/11/21, cha xứ 
đã gửi danh sách xin phép lành từ Tòa Thánh ngày kỷ 
niệm Hôn Phối của quý đôi được 25, 30 40, 50 ,60 và 65 
năm trong năm nay. Vào thờ gian sắp tới (1 tuần trước 
lễ Thánh Gia), Chị Ngân trong phong trào Thăng Tiến 

Hôn Nhân cũng là trưởng ban tổ chức sẽ phôn đến từng 
gia đình để thông báo và sắp xếp chương trình thánh lễ 
Kỷ Niệm ngày thành hôn cho quý vị hoặc nếu quý vị 
nào muốn biết thêm chi tiết về việc tổ chức này xin phôn 
(587) 890-3226. Kính báo.

LỊCH GIẢI TỘI CHUẨN BỊ GIÁNG SINH 2021

Kính thưa quý vị, do hiện tình dịch bệnh vẫn còn tại 
Thành Phố Calgary. Cho đến nay Giáo Phận Calgary chỉ 
khuyến khích các linh mục và giáo dân cho việc hòa giải 
với Chúa và với nhau qua Bí Tích Giải Tội. Sau đây là 
lịch trình giải tội cho Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm 

* Thứ Sáu ngày 17/12/21: 6:30 PM quý cha đến giải tội.

* Thứ Bảy 18/12/21: 6:45 quý cha đến giải tội.

* Chúa nhật 19/12/21: 12:00 PM quý cha đến giải tội.

3. Kể từ nay, hai cha sẽ giải tội trước các thánh lễ Chúa 
nhật 30 phút, ngày thường 15 phút.

QUỸ GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHÈO TRONG MÙA VỌNG

Vì đại dịch đang còn gia tăng tại Việt Nam, việc giúp 
đỡ cho chén gạo người nghèo năm nay tùy thuộc vào 
những thành phố có nguy cơ dịch bệnh cao. Do đó sau 
khi thu được số tài chánh do sự giúp góp của quý vị, 
chúng con sẽ dựa trên những nơi có nhu cầu cần thiết 
hơn để giúp đỡ cho họ. Nếu gia đình nào biết những 
giáo xứ đang bị hoàn cảnh bệnh dịch tăng cao xin cho 
chúng con biết để chúng con liên lạc trực tiếp với các 
giáo xứ ấy.

PHONG BÌ GIÚP GÓP 2022 VÀ THIỆP GIÁNG SINH 
TRONG HỘI TRƯỜNG

Kính thưa quý gia đình, Cô Thư Ký và Cha Phó đã 
hoàn thành Thiệp Giáng Sinh, chương trình và tâm 
tình mục tử cũng như Hộp Thư giúp góp cho Giáo xứ 
năm 2022 đã xong và sắp xếp trong Hội Trường 2 cuối 
tuần (5/12 và 12/12/2021). Sau đó nếu gia đình nào 
chưa đến nhận, chúng con sẽ gửi đến từng gia đình qua 
bưu điện theo địa chỉ của quý vị. Kính báo.

TỔNG THU VÀ CHI LINH ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG 
30/11/2021

TỔNG THU TỪ 23/10/2020 – 30/11/2021 (QUÀ XÂY 
DỰNG LINH ĐÀI) $330,654.00
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CHI PHÍ TỪ CÁC CÔNG TY
1. Studio Y creation:   $183,344.93.
2. A Howden Construction Ltd  $103,421.50.
3. MJ Electrical Ltd   $ 27,437.30.
4. Macleod Consulting   $ 27,037.50.
5. Carter UrbanDesign Ltd  $    9,934.52.
6. VN Landscaping  $    3,150.00
7. Rock Rose Landscaping $    3,150.00.
8. Anvy Digital    $       470.01.

TỔNG CỘNG    $358,457.76
TỔNG SỐ THU    $330,654.00
CHÚNG TA THIẾU   $   27,80376

TIỀN THU CHÚA NHẬT II MV 5/12/2021  

1. Thánh lễ 4 giờ 30 chiều thứ Bảy $  1,345.00
2. Thánh lễ 6 giờ 00 chiều  thứ Bảy $     590.00.
3. Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật $  2,820.00 
4. Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa nhật $  1,395.00
5. Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật $  2,200.00

CỘNG CÁC LỄ    $  8,350.00

Quỹ Xây Dựng    $  3,145.00
Bán hàng     $  2,200.00
Chính phủ trả     $     251.00
Quảng Cáo : Tiệm Tân Ký   $  1,800.00
Quảng Cáo : Phở Số 1    $     900.00

TỔNG CỘNG    $17,496.00

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN $50 CN 5/12/2021 

275 Chị Nguyễn Xuân Hương  $600.00
234      $500.00
250 A.C Nguyễn Trí & Tuyến  $500.00
395 Ô. B Vũ Điều & Tâm   $500.00
 A. C Phan Hào & Hằng Tạ  $500.00
 A. C Tiêu  Hòa & Yến Tạ  $500.00
39 A. C Đào Hòa & minh  $300.00
225 Cụ Bà Nguyễn Thị Rơi  $300.00
295 Cụ Bà Nguyễn Thị Mận  $250.00
164 Cụ Bà Nguyễn Thị Hòa  $220.00
277 Ô. B Phạm Châu & Sâm  $200.00
383 Ô. B Trương Dũng & Vân  $200.00
545 A. C Nguyễn Khải & Thanh  $200.00
7 Ô. B Bùi  Huệ & Ngọc  $150.00
45 A. C Đinh Hoà & Thu  $150.00
8 A. C Cố Bùi Hùng & Hương $120.00
40 A. C Đào Quang & Phượng  $120.00

137 A. C Nguyễn  Cường & Hòa  $120.00
288 A.C Phạm  Hưng & Phượng  $120.00
318 A. C Phan Thạch & Trâm  $120.00
346 A. C Nguyễn Vanessa & Hiệp $120.00
421 A. C Vưu Ân & Lan   $120.00
58 A. C Đỗ Phương & Thảo  $100.00
69 Bà Dương Thị Nhung  $100.00
73 Ô. B Hồ  Sự & Lan   $100.00
93 A. C Mai Lý Hùng   $100.00
132 A. C Nguyễn Cập & Ánh  $100.00
162      $100.00
191 Anh Nguyễn Hồng Luân  $100.00
216 Ô. Cố Nguyễn Quang Thanh  $100.00
418 A. C Vũ Tiến & Thảo  $100.00
450 A.C Lưu Khải & Uyên  $100.00
463 A. C Phạm Luyện & Hoàn  $100.00
598 Anh Nguyễn Tấn Đạt   $100.00
47 Ô. B Đinh Thành & Quỳ  $80.00
460 Anh San Kim Hoàn   $80.00
182 Ô. B Nguyễn Lâm & Nhài  $70.00
204 A. C Nguyễn Nhật & Loan  $70.00
281 A. C Phạm Hải & Hoàng  $70.00
290 Chị Nguyễn Thị Anh   $70.00
347 A. C Trần  Hoàng & Phương $70.00
679 A. C Trần Khương Tân  $70.00
148 A. C Nguyễn Duy & Trinh  $63.00
150 A. C Nguyễn Dzũng & Phước $60.00
177 Ô. B Nguyễn Khánh & Điệp  $60.00
212 A. C Nguyễn Huy & Giao  $60.00
226 Ô. B Rossi Nguyễn& Thanh  $60.00
323 A. C Tạ Anh & Sylivia  $60.00
324 Ô. B Tạ Chí & Sa   $60.00
441 A. C Phạm Thoại & Thủy  $60.00
111 Ô. B Mạch Hiền & Huệ  $50.00
128 A.C Nguyễn Tiên & Toan  $50.00
160 A. C Nguyễn Hiệp & Tuyết  $50.00
202 A.C Nguyễn Tú & Tâm   $50.00
265 A. C Nguyễn Vinh  & Hồng  $50.00
267 A. C Nguyễn Trang & Tuấn  $50.00
276 Bà PhạmThị  Cậy   $50.00
343 A. C Trần Hà & Thảo  $50.00
365 A. C Trần Quang & Thủy  $50.00
373 A. C Trần  Minh & Trâm  $50.00
673 Chị Đặng Thị Nguyệt  $50.00

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 12

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 
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danh sách bị thiếu hay có sai sót xin cho quý cha biết để 
sửa chữa ngay. Kính báo.
1. Anh Giuse Phạm Andy 20 tuổi. Mất 13/12/2003. Dâng 
lễ lúc 6 giờ chiều Thứ Hai 13/12/21
2. Ông Phanxico Xavie Trần Văn Truy 88 tuổi. Mất ngày 
17/12/2014. Dâng lễ lúc 6 giờ chiều thứ Sáu 17/12/21.
3. Ông Giuse Nguyễn Văn Lý 86 tuổi. Mất 17/12/2011.
Dâng lễ lúc 6 giờ chiều thứ Sáu 17/12/21.
4. Cụ Cố Giuse Nguyễn Hồng Rạng 85 tuổi. Mất 
19/12/2009. Dâng lễ lúc 6 giờ chiều Chúa nhật 19/12/21.
5. Chị Maria Nguyễn Thị Khơi 47 tuổi. Mất 21/12/1997. 
Dâng lễ lúc 6 giờ chiều thứ Hai 21/12/20.
6. Ông Gioan B. Lương Quân Nhiên 88 tuổi. Mất 
26/12/2011. Dâng lễ lúc 6 giờ chiều Chúa nhật 26/12/21.
7. Cô Maria Lê Hoàng Khánh Nguyên 36 tuổi. Mất 
28/12/2015. Dâng lễ lúc 6 giờ chiều thứ Ba 28/12/21.
8. Bà Maria Nguyễn Thị Mới 86 tuổi. 28/12/2012. Dâng lễ 
thứ Ba 28/12/21.
9. Ông Đa Minh Nguyễn Văn Nhường. Mất 28/12/1968. 
Dâng lễ lúc 6 giờ chiều thứ Ba 28/12/21.

GIÊ-SU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN,
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN

NHỮNG CÂY NẾN 
MÙA VỌNG

Giáo Hội đã bước vào Mùa Vọng, 4 Chúa Nhật 
chuẩn bị đón mừng biến cố trọng đại là kỷ 
niệm ngày hạ sinh của Chúa Cứu Thế. Ngài 

đến với trần gian qua hình hài một trẻ sơ sinh, và 
mang thân phận con người. Ngài chính là Emmanuel 
(Mt 1:23), có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 
Thánh Phaolô Tông Đồ diễn tả về Ngài: “Ngài trở 
nên giống như con người ngoại trừ tội lỗi” (Hebrews 

4:15). Biến cố lịch sử ấy đã diễn ra giữa đêm đông giá 
lạnh tại đồng quê Belem, hơn 2000 năm trước.

Lịch sử Mùa Vọng

Trong ý nghĩa phụng vụ, Mùa Vọng là thời gian của 
hy vọng và chờ đợi. “Advent” có nghĩa là “đến”. Nó 
bắt nguồn từ chữ “adventus” của Latin và được dịch 
từ chữ parousia trong tiếng Hy Lạp.

Mùa Vọng nhắc chúng ta dừng lại mỗi ngày trong 
tháng Mười Hai để nhớ tới và suy niệm về biến cố 
Chúa Giêsu “đã đến” với nhân loại trong đêm Giáng 
Sinh. Truyền thống tại nhiều quốc gia tuy khác nhau, 
nhưng một cách chung, hình ảnh nhắc nhớ đến ngày 
sinh nhật của Chúa Giêsu là những vòng hoa, và 
những cây nến Mùa Vọng.     

Phần lớn chúng ta ngày nay đều hiểu rằng đây là thời 
gian của việc chuẩn bị và trông mong ngày giáng trần 
của Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên, những Mùa Vọng đầu 
tiên ở các thế kỷ thứ 4 và thứ 5 là thời gian mang ý 
nghĩa ăn chay và cầu nguyện cho những tân Kitô hữu. 
Mùa Vọng mang ý nghĩa chuẩn bị đón mừng ngày 
hạ sinh của Chúa Cứu Thế như đang được Giáo Hội 
cử hành hiện nay chỉ được bắt đầu khoảng năm 300 
A.D, qua cuộc họp của các vị lãnh đạo Giáo Hội gọi 
là Công Đồng Sargossa. Nó được diễn tiến từ từ thành 
một mùa suốt trong tháng Mười Hai, kéo dài 4 tuần 
cho đến lễ Giáng Sinh. Ý nghĩa sâu thẳm hơn của Mùa 
Vọng chính là dấu hiệu mong chờ ngày Chúa Kitô đến 
lần thứ hai. 

Những cây nến Mùa Vọng
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Như những ánh nến chiếu sáng giữ đêm trường tăm 
tối. Những cây nến Mùa Vọng mang ý nghĩa tượng 
trưng và nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu đến như 
Ánh Sáng chiếu vào thế giới tăm tối của con người. 
Những cây nến được sắp thành vòng tròn trong một 
vòng hoa Mùa Vọng. Tại Scandinavia các nhà thờ Tin 
Lành thắp một cây nến mỗi ngày trong tháng Mười 
Hai. Đến Lễ Giáng Sinh, họ có 24 cây nến sáng.

Truyền thống chung về nến Mùa Vọng chính là 4 cây 
nến quanh một vòng hoa. Mỗi cây được thắp lên vào 
đầu mỗi Chúa Nhật trong tháng Mười Hai, và mang 
một ý nghĩa tượng trưng riêng. Nhưng cây nến số 1, 
số 2, và số 4 có màu tím. Riêng cây số 3 là màu hồng. 
Cũng có nơi, tất cả 4 cây nến đều là màu đỏ, hoặc 4 
cây nến cùng là màu xanh da trời hoặc màu trắng. Một 
vài nơi còn dùng cây nến thứ 5 màu trắng để ở giữa và 
nó được đốt lên ngay chính lễ Giáng Sinh.     

Ý nghĩa và biểu tượng

1. Cây nến đầu tiên, tượng trưng cho Hy Vọng. Nó 
cũng còn được gọi là cây nến “Tiên Tri” để tưởng 
nhớ đến các tiên tri trong Cựu Ước, đặc biệt là Isaiah, 
người đã nói tiên tri về việc hạ sinh của Chúa Cứu 
Thế. Cây nến này chính là biểu tượng cho niềm hy 
vọng hòa nhập trong mong chờ Đấng Thai Sai (Messi-
ah). Ngài là Đấng sẽ xuất hiện để giải thoát nhân loại 
khỏi tội tình, khỏi vòng nô lệ của Satan.

2. Cây nến thứ hai, tượng trưng cho Đức Tin. Nó cũng 
được gọi là cây nến “Bethlehem” mang ý nghĩa tưởng 
nhớ đến cuộc hành trình về Bethlehem của Mẹ Maria 
và Thánh Giuse. Đức Tin của Mẹ Maria và Thánh Gi-
use đã phải trải qua những thử thách khi chứng kiến 
Con Thiên Chúa làm người giáng sinh trong máng bò 
lừa đơn hèn giữa đêm trường giá lạnh. 

3. Cây nến thứ ba là cây màu hồng và tượng trưng của 
Vui Mừng. Nó còn được gọi là cây nến “Mục Đồng”. 
Theo tinh thần phụng vụ, màu hồng tượng trưng cho 
niềm vui. Cũng vì thế, Chúa Nhật thứ ba mùa Vọng 
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còn được gọi là Chúa Nhật Gaudete. Nó nhắc nhở 
chúng ta về niềm vui mà thế giới đã kinh nghiệm do 
việc giáng trần của Chúa Giêsu, cũng như sự vui mừng 
mà những Kitô hữu đã cảm nhận ở giữa Mùa Vọng. 

4. Chúa Nhật thứ tư của Mùa Vọng, cây nến màu tím 
sau cùng được thắp lên để kết thúc tuần lễ cuối của 
kinh nguyện, thống hối trong những ngày trông chờ 
ngày hạ sinh của Chúa Cứu Thế của chúng ta. Cây 
nến cuối cùng cũng được gọi là cây nến “Thiên Thần” 
tượng trưng cho sự Bình An. Nó nhắc nhở chúng ta 
về thông điệp của các thiên thần: “Bình an dưới thế 
cho người lòng ngay” (Luc 2:14). Chúa đến để giải 
thoát nhân loại tội tình. Chúa đến để ban cho nhân 
loại hồng ân con Thiên Chúa. Món quà mà Ngài mang 
xuống từ trời cao cho con người là sự bình an. Sự bình 
an của con cái Chúa. Luôn luôn hạnh phúc vì có Chúa 
ở cùng. 

Mùa Vọng đã bắt đầu, những ngọn nến Mùa Vọng sẽ 
từ từ được thắp lên để nhắc nhở chúng ta về thời gian 
chuẩn bị và đón chờ. Như 5 cô trinh nữ khôn ngoan, 
chúng ta cũng hãy trang trí cho hang đá tâm hồn mình 
được thắp sáng bằng những ngọn nến vui mừng, bình 
an, và hy vọng cùng với niềm tin yêu tha thiết để đón 
tiếp Hài Nhi Giêsu khi Ngài ngự đến trong đêm Giáng 
Sinh.

Nguồn: daminhtamhiep.net
Sưu tầm và tóm lược trên Interne


