
Ước gì mỗi người chúng ta hãy động lòng trắc ẩn để cảm 

thông với những cảnh đời bất hạnh, với những hoàn cảnh éo 

le… để thi ân tình thương đối với họ, đồng thời hãy dọn cho 

mình tâm hồn đơn sơ, nghèo hèn như máng cỏ năm xưa. Như 

thế, chắc chắn ta sẽ được Chúa ngự đến viếng thăm. Amen.  

III - GỢI Ý CHIA SẺ ĐỂ ÁP DỤNG CHO ĐỜI SỐNG   

1. Chúa vốn giàu sang, nhưng Ngài đã sẵn sàng trở nên nghèo 

khó, để cứu độ con người. Tôi có than thân, trách phận hoặc 

phàn nàn kêu trách Chúa, khi phải sống thiếu thốn về tiền 

bạc, vật chất trong cuộc sống của tôi không ? 

2. Chúa không để cho tiền, bạc vật chất làm chủ cuộc đời Ngài. 

Tôi có lấy tiền bạc vật chất làm thước đo hoặc để cho nó 

điều khiển cuộc đời của tôi không ? 

3. “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Vì Nước Trời là của 

họ”. Tôi có can đảm dám sống nghèo khó như Chúa và sẵn 

sàng chia sẻ bác ái cho tha nhân, để mai sau nhận được phần 

thưởng Nước Trời không ? 

* Hãy cầu nguyện cho các chị em đã được Chúa gọi về: 

1. Maria Vũ Thị Đam, giáo họ Tham Kha, giáo xứ Vĩnh Ngọc 

2. Maria Nguyễn Thị Thiết, giáo họ Nhà xứ, giáo xứ Vĩnh Ngọc 

3. Anna Hoàng Thị Sinh, giáo họ Nhà xứ, giáo xứ Chính Toà Bắc Ninh 

4. Maria Trần Thị Đào, giáo họ Nhà xứ, giáo xứ Chính Toà Bắc Ninh 

5. Anna Nguyễn Thị Vân, giáo họ Nhà xứ, giáo xứ Vinh Tiến 

6. Maria Nguyễn thị An, giáo họ Hích.  

7. Catarina Trần Thị Miện, giáo họ Hích. 

*Lưu ý: Thứ bảy, ngày 03/12/2022, theo lịch phân công, Giáo hạt Tuyên 

Quang sẽ tập trung tại TTTM Từ Phong lúc 13h30 để gặp gỡ, học hỏi, chia 

sẻ. 14h35: dâng hoa  kính Đức Mẹ. 15h00: Thánh lễ. 

                                                      Lm. Phêrô Mai Viết Thắng 

                                                            Đặc trách Hội Mân Côi 

                                                              Giáo Phận Bắc Ninh. 

 

HOA MÂN CÔI     

Tháng 12 / 2022 

Tháng cầu nguyện cho các trẻ em  

*************** 

 Ý nguyện:   Cầu cho những trẻ em đang chịu đau khổ: 

Trong tháng này, chị em hãy cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu 

đau khổ vì là nạn nhân của chiến tranh, của đói nghèo, nhất là những 

trẻ mồ côi, sống vô gia cư không nơi nương tựa. Xin Chúa cho các em 

được giáo dục chân chính và có cơ hội sống trong tình yêu gia đình. 

I - LỜI CHA :   Xin đọc Tin Mừng  Lc 2,1-14 

II. GỢI Ý SUY NIỆM:  LỄ GIÁNG SINH 

Ngày Lễ Giáng Sinh, tại các nhà thờ khắp nơi trên toàn thế giới 

đều mừng kỷ niệm biến cố Con Thiên Chúa xuống thế làm 

người. Bầu khí đó đã tạo nên một quang cảnh khác thường. 

Quang cảnh thật đẹp, tạo bầu khí vui tươi, náo nức, dạt dào tình 

Chúa, chan chứa tình người. Quang cảnh khác thường ấy xuất 

hiện không chỉ riêng cho người bên đạo mà cả nơi những người 

ngoài Kitô giáo đều cùng hoà nhập vào một bầu khí thiêng thánh 

này để tạo nên sự ấm áp tình người, cho dù thời tiết có giá lạnh. 

Số người canh thức mừng lễ Giáng sinh cũng đông vô kể. Nhưng 

để dọn tâm hồn đón Chúa thì mỗi người đều có những ý hướng 

khác nhau: Có người thì chỉ thức để đi xem Lễ  Giáng Sinh cho 

thoả mãn tính tò mò. Có người thì đi để cho biết sau về có 

chuyện mà kể cho bạn bè hay cho người thân nghe. Có người đi 

để ý xem người Công giáo làm gì mà lại thức khuya như vậy… 

Tất cả những ai có ý hướng như vậy thì chỉ thấy những hình thức 

trang trí bề ngoài mà chẳng bao giờ gặp được Chúa. 

Mọi con mắt đều hướng vào hang đá. Nhưng ai là người được 

gặp Chúa, ai là người được Chúa biến đổi, đó mới là điều quan 

trọng. Kể cả người Kitô hữu mà không có cái nhìn đức tin thì 



việc chiêm ngắm hang đá cũng chỉ là ngắm nhìn những bức 

tượng bằng gỗ đá, mà chẳng ảnh hưởng gì tới đời sống.  

Chúa Giêsu vẫn hiện diện một cách sống động ở khắp mọi nơi, 

mọi thời trong đời sống. Ngài vẫn ở ngay bên chúng ta, vẫn 

nhìn thấy rõ con người thật và cuộc đời thật của ta. Ngài vẫn 

đợi chờ ta, nhất là trong những dịp lễ kính Ngài. Vì thế, việc ta 

tìm gặp gỡ Chúa Giêsu là điều ta cần phải thực hiện. 

Nhưng muốn gặp được Chúa ta phải làm gì ? 

Trước hết ta phải đến với Chúa từ trong nội tâm. Nghĩa là hãy 

đến với Chúa bằng tâm tình khao khát, nhìn Chúa bằng con 

tim yêu mến, nói với Chúa bằng tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, 

phó thác vào thánh ý Người. 

Chúa từ trời bước xuống trần gian, do động lực yêu thương 

thúc đẩy. Ngài không đến trong lâu đài nguy nga mà lang 

thang tìm đến một quán trọ để trú ngụ cho qua đêm nhưng rồi 

cũng bị người đời từ khước, đành phải sinh ra trong một hang 

đá, là nơi nhốt súc vật, nghèo hèn hôi hám. Ngài yêu thương 

mà chẳng gặp được tình thương. Như vậy, thiếu tình thương 

thì không bao giờ gặp được Chúa.  

Thứ đến, muốn gặp được Chúa phải có thái độ đơn sơ và biết 

cảm thông với những người nghèo khổ. Chúa không giáng 

sinh trong thân phận của một bậc quân vương, nhưng đảm 

nhận thân phận của một con người tầm thường, nghèo khổ. Do 

đó, chỉ những ai biết cảm thông với những con người nghèo 

hèn, khốn khổ, những người bị xã hội loại bỏ, những người đó 

mới gặp được Chúa.  

Bằng chứng cho thấy khi ngay sau khi Chúa ra đời, những 

người đầu tiên được gặp Chúa là những người chăn chiên 

nghèo khổ. Cho nên, những ai mang thân phận nghèo khổ thì 

đừng mặc cảm hay xấu hổ, nhưng hãy nhìn vào hang đá Belem 

để biết Chúa Giêsu cũng là người nghèo. Nghèo đến nỗi không 

có cả một chỗ để sinh hạ, mà phải sinh ra trong một chuồng bò 

hôi hám. Giường nằm là máng cỏ. Chăn đệm là nệm rơm. Sưởi 

ấm bằng hơi thở của súc vật. Ngài chấp nhận tất cả sự thiếu 

thốn đó chỉ vì tình yêu. 

Thật vậy, yêu thương là bản tính của Thiên Chúa. Khi được 

gặp Thiên Chúa tình yêu, chúng ta sẽ dần dần cảm nhận được 

tình yêu Cứu Thế. Ngài không đến để được kẻ hầu người hạ. 

Ngài đến để chia sẻ tình thương của Thiên Chúa cho con 

người, để dạy cho con người nhận ra tình thương của Thiên 

Chúa và để cho con người cũng biết chia sẻ tình thương với 

đồng loại.  

Nhưng thật đáng buồn là thế giới hôm nay vẫn còn quá thiếu 

vắng tình thương. Cư xử với nhau thiếu tình người, thiếu tình 

bác ái, coi đồng loại như kẻ thù của mình. Nhiều người còn coi 

tiền bạc vật chất như là chuẩn mực, là thước đo để đánh giá 

tình người, ngay cả người Kitô hữu nhiều khi cũng cư xử với 

nhau như thế. 

Trong ngày Lễ Chúa Giáng sinh, Chúa muốn nhắc nhở chúng 

ta một sứ điệp: Đó là sứ điệp tình thương, để nhân loại từ nay 

biết noi gương tình thương của Chúa mà đối xử với nhau. 

Đừng lạnh lùng từ khước trao ban tình thương cho tha nhân 

như người chủ quán để rồi vĩnh viễn chẳng bao giờ còn gặp 

được Chúa nữa.  

Chúa Cứu Thế đã đến và Ngài sẽ trở lại để đưa nhân loại về với 

Ngài. Nhưng mỗi người chúng ta có gặp được Chúa không ? Nếu 

mỗi người chúng ta không mở rộng tấm lòng, không nới rộng 

vòng tay, cứ ở mãi trong việc yêu mình mà không yêu người 

vẫn vô cảm trước cảnh nghèo hèn hay nỗi đau của người khác 

thì chúng ta vẫn mãi mãi không thể gặp Chúa được.  


