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THƯ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH và NĂM MỚI

Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa
Lễ Giáng sinh và năm mới dương lịch sắp đến, cùng với toàn thể nhân loại
chúng ta vui mừng đón con Thiên Chúa xuống thế làm người.
Thưa quý cộng đoàn, năm nay, Lễ Giáng sinh diễn ra trong bối cảnh dịch
bệnh vẫn còn nhiều phức tạp. Vì thế, những sinh hoạt mừng Lễ Giáng sinh ở
nhiều nơi có phần bị hạn chế hơn những năm trước. Trong bầu khí khó khăn,
chúng ta lại hướng về hang đá Bê-lem, chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu bọc tã nằm
trong máng cỏ nghèo hèn như nhắc nhớ thân phận con người mong manh, bất
định. Thế nhưng, Hài Nhi Giêsu bé nhỏ yếu đuối nơi máng cỏ Belem xưa lại
chính là nguồn vắc-xin duy nhất cứu nhân độ thế. Để Hài Nhi Giêsu thực sự
vào đời cứu giúp muôn người thì hơn ai hết chính những Kitô hữu phải mở
lòng mình ra đón nhận tình thương xót từ Ngôi Hai Thiên Chúa làm người
hầu tạo nên hệ miễn dịch yêu thương và tha thứ chống lại sự xâm nhập của
vi rút hoài nghi và hận thù. Đứng trước hang đá Bê-lem, mỗi người cần phải
hạ mình suy gẫm, để tìm cho mình một phương thức cụ thể nhằm lan toả niềm
vui Giáng sinh.
Trong niềm hân hoan mừng sinh nhật Con Thiên Chúa làm người, xin hiệp ý
cùng với Đức cha phó nguyện chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể
cộng đoàn mùa Giáng Sinh an lành và năm mới 2022 chan chứa an vui.
Hiệp nguyện và kính chúc!
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