
 Church of Divine Mercy 

10919 Carmichael Rd, Knoxville, TN 37932 
Cha Xứ: LM. Đaminh-Hạnh M. Nguyễn Trung Chánh, CRM   

(865) 999-3138 

Phó Tế: Thầy Giuse Vĩnh Hiếu   (865)640-5308 

Văn Phòng Giáo Xứ: (865) 454-8317 

http://divinemercyknox.org   -   vpdivinemercy@gmail.com 

Facebook: Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót Knoxville, TN. USA 
1. Giờ Lễ:  

Thứ  Hai - Thứ Bảy:     8:00 am 
Thứ Bảy:                      6:00 pm (vigil) 
Chúa Nhật:                   8:30 am  &  10:00 am. 

2. Giờ Giải Tội: 

30 phút trước các Thánh Lễ  

3. Rửa Tội Trẻ Em: 
Chúa Nhật II mỗi tháng, sau Thánh Lễ. Cha Mẹ 
và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa Chuẩn Bị 
theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2). 

4. Hôn Phối: 
Sắp xếp với Cha Xứ ít là 6 tháng trước ngày 
thành hôn. Phải tham dự đủ các Khóa Dự Bị 
Hôn Nhân. 

5. Xức Dầu Bệnh Nhân:  

 Xin  gọi 417-388-2416 

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ:  

 Nguyễn Tài  865-591-4477 

Phó Nội Vụ:  

 Cao Văn Chính 865-249-5716  

Phó Ngoại Vụ: 

 Phạm Hoàng Hiếu 865-742-5024          

Thư Ký Hội Đồng Mục Vụ:  

 Hoàng Hồng Thủy 714-331-8039 

Trưởng Hội Đồng Tài Chánh:  

 Việt Quốc 865-455-9350 

Đặc trách Phụng Vụ:  

 SanLe 865-368-9379       

Kiểm Ngân: 

 Phạm Thị Hoa 865-231-0065 

Giáo Lý & Việt Ngữ:  

 Nguyễn Hiếu 865-236-5141       

Ban Thánh Nhạc:  

 An Nguyễn 865-332-6091 

Hội Các Bà Mẹ:  

 Phạm Thị Hoa 865-231-0065 

Thăng Tiến Hôn Nhân: 

 Phạm Hiếu/Vân 865-742-5024       

Thiếu Nhi Thánh Thể: 

 Nguyễn Khoa 865-332-8045 

Ban Giúp Lễ: 

 Cao Minh 865-307-7636 

Ban Trật Tự: 

 Nguyễn Hữu Phước 865-771-5866 

Ban Âm Thanh: 

 Hà Anh Thi 865-335-7787 

Ban Trang Trí: 

 Nguyễn Thị Thùy Duyên 504-509-2849 

Safe Environment 

 Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317 

 (https://www. https://cmgconnect.org) 

Văn Phòng GX:  

 Thứ Hai – Thứ Năm: 9AM - 4PM  

 Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317 

– –
Tin Mừng hôm nay kể lại một giai thoại xảy ra trong những ngày cuối cùng trong 

cuộc đời của Chúa Giêsu.Cảnh tượng diễn ra tại Jerusalem, nơi Chúa đến nhân dịp lễ 

Vượt Qua của người Do thái. Cũng có một số người Hy Lạp đến đây dự lễ này; đó là 

những người được tâm tình tôn giáo thúc đẩy, họ bị thu hút vì niềm tin của dân Do 

thái và, sau khi nghe nói về vị đại ngôn sứ, họ đến gần Philiphê, một trong 12 tông đồ 

và họ nói với ông: "Chúng tôi muốn thấy ngài Giêsu".Thánh Gioan nêu bật câu này, 

qui trọng tâm vào động từ "thấy", trong ngữ vựng của thánh sử, từ này có nghĩa đi xa 

hơn những vẻ bề ngoài, để đón nhận mầu nhiệm của một người.Ðộng từ "thấy" mà 

thánh sử dùng đi đến tận con tim, đến thẳm sâu của con người. Phản ứng của Chúa 

Giêsu thật là gây ngạc nhiên.Chúa không trả lời ưng thuận hay từ chối, nhưng nói: 

"Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh".Những lời này, thoạt nghe có vẻ như Chúa 

làm ngơ đối với câu hỏi của những người Hy Lạp ấy, nhưng thực tế câu ấy trả lời thực 

sự cho họ, vì ai muốn biết Chúa Giêsu thì phải nhìn thập giá, nơi biểu lộ vinh quang 

của Ngài. Nhìn vào bên trong thập giá. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy 

hướng nhìn thập giá, không phải là một đồ trang sức hoặc một đồ phụ tùng của y phục 

- nhiều khi bị lạm dụng! Nhưng là một dấu hiệu tôn giáo để chiêm ngắm và hiểu. 

Trong hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đanh có biểu lộ mầu nhiệm cái chết của Con 

Thiên Chúa như một cử chỉ yêu thương tột độ, là nguồn mạch sự sống và ơn cứu độ 

cho nhân loại thuộc mọi thời đại.Trong những vết thương của Chúa chúng ta được 

chữa lành.Ta có thể nghĩ: "Tôi nhìn Thập giá như thế nào? như một tác phẩm nghệ 

thuật để xem thập giá ấy có đẹp hay không, hoặc tôi nhìn thấy mầu nhiệm, tìm bên 

trong, cho đến tận trái tim của Chúa? Tôi nhìn mầu nhiệm Thiên Chúa bị tiêu diệt đến 

độ chết như một người nô lệ, một kẻ phạm pháp?". Anh chị em đừng quên điều này: 

khi nhìn thập giá, hãy nhìn bên trong. Có một cách sùng mộ rất đẹp là đọc Kinh Lạy 

Cha cho mỗi vết thương của Chúa; khi chúng ta đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta tìm cách 

đi vào bên trong, qua các vết thương của Chúa Giêsu, đi vào con tim của Chúa. Tại đó 

chúng ta sẽ học được sự khôn ngoan về mầu nhiệm Chúa Kitô, sự khôn ngoan cao cả 

của thập giá". Và để giải thích ý nghĩa sự chết và sống lại của Ngài, Chúa Giêsu dùng 

một hình ảnh và Ngài nói: "Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ 

trọi một mình; trái lại nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt" . Chúa muốn làm 

cho ta hiểu rằng biến cố tột cùng của ngài - chết và sống lại - là một cử chỉ phong phú, 

mang lại hoa trái cho nhiều người. Những vết thương của Chúa đã chữa lành chúng ta. 

Như thế Chúa ví mình với hạt lúa chết đi trong lòng đất sinh ra sự sống mới. Với cuộc 

nhập thể, Chúa Giêsu đến trần thế; nhưng điều ấy không đủ: Chúa còn phải chết, để 

cứu chuộc loài người khỏi sự nô lệ tội lỗi và ban cho họ cuộc đời sống mới được hòa 

giải trong tình thương. Tôi đã nói là "để cứu chuộc loài người", nhưng, để cứu chuộc 

bạn, tôi, tất cả chúng ta, Chúa đã trả giá ấy. Ðó là mầu nhiệm Chúa Kitô. Bạn hãy đi 

tới các vết thương của Chúa, đi vào, chiêm ngắm, nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng từ bên 

trong. Năng động hạt lúa, được hoàn thành trong Chúa Giêsu, cũng phải thể hiện nơi 

chúng ta là các môn đệ của Ngài: chúng ta được kêu gọi chấp nhận luật vượt qua làm 

của mình: luật đánh mất sự sống để nhận lại được sự sống ấy mới mẻ và vĩnh cửu. 

Mất sự sống có nghĩa là gì? trở thành hạt lúa có nghĩa là gì? Thưa có nghĩa là bớt nghĩ 

đến mình, đến tư lợi, và biết "nhìn" và đáp ứng những nhu cầu của tha nhân, nhất là 

những người rốt cùng.Vui mừng thực hiện những công việc bác ái đối với những 

người đang đau khổ nơi thể xác và tinh thần chính là cách thức chân thực nhất để sống 

Tin Mừng, là nền tảng cần thiết để các cộng đoàn chúng ta được tăng trưởng trong 

tình huynh đệ và trong sự đón nhận nhau.Tôi muốn nhìn Chúa Giêsu, nhưng thấy ngài 

từ bên trong. Ði vào những vết thương của Chúa, chiêm ngắm tình thương của trái tim 

Chúa đối với bạn, với tôi, với tất cả mọi người. Xin Ðức Trinh Nữ Maria là người đã 

luôn nhìn trái tim Con của Mẹ, từ hang đá máng ở Bethelem cho đến thập giá trên đồi 

Can vê, giúp chúng gặp và nhận ra Chúa như Chúa muốn, để chúng ta có thể sống, 

được Chúa soi sáng, và mang lại những hoa trái công lý và hòa bình cho thế giới. 



BÀI ĐỌC 1: Gr 31, 31-34 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Chúa phán: "Đây tới ngày Ta ký kết giao ước mới 

với nhà Israel và nhà Giuđa, giao ước này không giống 

như giao ước Ta đã ký kết với tổ phụ của chúng trong 

ngày Ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai-cập; giao 

ước ấy chính chúng đã phản bội, mặc dầu Ta thống trị 

chúng". Chúa phán: "Đây là giao ước Ta sẽ ký kết với 

nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của Ta 

trong đáy lòng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng; 

Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta". 

Chúa phán: "Người này sẽ không còn phải dạy người 

nọ, anh sẽ không còn phải dạy em rằng: "Ngươi hãy 

nhìn biết Chúa", vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn 

biết Ta, vì Ta sẽ tha tội ác của chúng, và sẽ không còn 

nhớ đến tội lỗi của chúng".      

Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: Dt 5, 7-9 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 

Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và 

rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể 

cứu Người khỏi chết, và vì lòng thành tín, Người đã 

được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học 

vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn 

tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời 

cho tất cả những kẻ tùng phục Người.   

Đó là lời Chúa. 

PHÚC ÂM: Ga 12, 20-33 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy 

người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ 

Galilêa, và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi 

muốn gặp Đức Giêsu". Philip-phê đi nói với Anrê, rồi 

Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu 

đáp: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, 

quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống 

đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; 

nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai 

yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở 

đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai 

phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự 

Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh 

nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy 

Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà 

Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh 

danh Cha". Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm 

vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa". Đám 

đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ 

khác lại rằng: "Một thiên thần nói với Ngài". Chúa 

Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng 

vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, 

bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào 

Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên 

cùng Ta". Người nói thế để chỉ Người phải chết cách 

nào. 

    Đó là lời Chúa. 

Chúa Nhật  21/3/21  CHÚA NHẬT 5 MÙA CHA;   
Gr 31,31-34 ; Dt 5,7-9 ; Ga 12,20-33. 

+  Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ. 

+ LH Irênê mới qua đời. 

+ LH Albertô Chúc; Mathew Hoá. 

Thứ Hai   22/3/21  Tuần  5 Mùa Chay;  

Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 ; Ga 8,1-11. 

+ LH Đaminh Thụy; Phêrô Trưởng. 

Thứ Ba   23/3/21  Tuần 5 Mùa Chay; Th. Turibiô 

Môgrôvêjô, gm; Ds 21,4-9 ; Ga 8,21-30. 

+  

Thứ Tư  24/3/21 Tuần  5 Mùa Chay; biệt kính 

Thánh Giuse; Đn 3,14-20.24-25.28 ; Ga 8, 31-42. 

+   

Thứ Năm  25/3/21; LỄ TRUYỀN TIN, lễ trọng;  

Is 7,10-14 ; 8,10 ; Dt 10,4-10 ; Lc 1,26-38. 

+   

Thứ Sáu  26/3/21  Tuần  5 Mùa Chay; Kiêng Thịt.  

Gr 20,10-13 ; Ga 10,31-42. 

+  

Thứ Bảy  27/3/21  Tuần  5 Mùa Chay;  

Ed 37,21-28 ; Ga 11,45-56. 

8:00 AM: +   

6:00 pm: CHÚA NHẬT  LỄ  LÁ. 

Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót dự trù tài 

chánh năm 2020 – 2021 là $191,000 / năm. 

Giáo xứ có tổng cộng 117 gia đình. Do đó, để 

duy trì Giáo xứ với các sinh hoạt thường nhật, 

mỗi gia đình trong Giáo xứ có bổn phận đóng 

góp $35 / tuần. 



Đức Cha  Stika mong muốn 

các giáo xứ trong Giáo Phận 

Knoxville có thánh lễ trực 

tuyến để cho những người 

không thể đến tham dự 

thánh lễ tại Nhà Thờ có thể 

cùng thông công tham dự 

thánh lễ với Giáo Xứ của 

mình. Giáo Xứ Lòng 

Thương Xót chúng ta cũng 

đã có các thánh lễ hằng 

ngày trực tuyến qua 

youtube. Để dễ dàng có thể coi, xin vào website của 

Giáo Xứ: www.divinemercyknox.org và bất 

vào link với hình trên. 

Hằng tuần, gia đình nào mong 

ước dâng kính hoa để trang trí 

trong Nhà thờ và trước toà Mẹ 

Maria, Thánh Cả Giuse. Xin liên 

lạc với Cha Xứ, hay Ban Tài 

Chánh Giáo Xứ, hoặc Văn 

Phòng Giáo Xứ. Mỗi tuần 

$75.00. 

Chiếu theo Chỉ Thị Giáo Phận 

Knoxville trong thời gian này cho đến 

khi báo lại, Giáo Xứ sẽ có 3 Thánh Lễ 

Chúa Nhật: 

a. Thứ Bảy:             6:00 pm. 

b. Chúa Nhật:        8:30 am  &  10:00 am. 

 Trong Mùa Chay Thánh 2020 

cùng với toàn thể Giáo Phận 

Knoxville, Giáo xứ Lòng Chúa 

Thương  Xót sẽ cùng nhau thi hành 

“Chiến Dịch Chén Cơm Tình 

Thương” (Lenten Rice Bowl) trợ 

giúp cho anh chị em nghèo đói. 

“Miếng khi đói bằng gói khi no.” Xin quý vị rộng tay 

chia sẻ cho người nghèo đói một chén cơm trong Mùa 

Chay Thánh này. 

Chiếu theo Chỉ Thị Giáo Phận 

Knoxville trong thời gian đại dịch 

COVID-19, Giáo Xứ sẽ rửa tội cho trẻ em 

bất cứ ngày nào mà gia đình mong muốn. 

Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ để 

xác định ngày giờ rõ ràng. 

Khi tham dự thánh lễ Chúa Nhật, 

xin sử dụng phong bì dâng lễ (phong 

bì mầu đỏ). Xin chân thành cám ơn 

tấm lòng quảng đại và hy sinh của các 

gia đình đã và đang đóng góp tài 

chánh cho Giáo Xứ để Giáo Xứ tiếp 

tục có phương tiện sinh hoạt. Và nhất 

là, xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho các gia đình. 

– –

1. Lần 1 (offering):                                      $2,570.00 

2. Lần 2 (Catholic Relief):                                $80.00 

3. Gemma (hoa Nhà Thờ):                              $100.00 

Dự tính chi tiêu hằng tuần:                            $3,300.00 

Lưu ý: Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót được bảo trì 

là do lòng hảo tâm đóng góp của giáo dân bằng 

hy sinh dâng hiến thì giờ, tài năng sức lực và tiền 

của. 



Giuse cảm thấy trách nhiệm của mình thật lớn lao. Việc đầu tiên là đi tìm một chỗ trọ, 

vì Maria đã đến gần ngày sinh. Gia đình nào cũng đầy người đến xin trú ngụ. Cả nơi quán 

trọ công cộng (Caravanerail) cũng chật ních vật và người. Quán trọ công cộng là nơi có 

vài chiếc chòi lộ thiên bao quanh một giếng nước để cho khách bộ hành dừng chân nghỉ 

ngơi và cho đoàn vật uống nước. Không lạ gì khi nơi đây thường diễn ra những cảnh hỗn 

độn: tiếng lừa rống chát tai, tiếng lạc đà khàn cổ, từng đoàn trẻ nhỏ tung tăng, từng nhóm 

phụ nữ dành nhau một chỗ ngả lừng… Giuse không thể đem Đức mẹ vào đó. 

Điều làm cho Giuse và Đức mẹ khổ tâm và lo lắng nhất, là không tìm được chỗ kín 

đáo. Vì Giuse cũng như Đức mẹ biết rằng Người con được cưu mang cách nhiệm lạ vậy 

chắc sẽ sinh ra cách khác thường và không gì làm cho Mẹ lo âu cho bằng phải luôn chung 

đụng với kẻ khác đang nhòm ngó. Giuse vốn biết rõ địa thế Bêlem, dưới chân hai quả đồi có nhiều bọng đá, người 

mục đồng hay đem đoàn vật giữ qua đêm, có khi người nghèo còn tạm dùng làm chỗ ở. Ít ra ở đây được yên tĩnh và 

Maria có thể chuẩn bị trong bầu khí linh thiêng để đón Hài nhi ra đời.  

Luca viết: “đang khi hai người ở đó thì Maria đến ngày sinh. Bà sinh con đầu lòng và lấy khăn bọc Con và đặt 

nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trọ” (Lc 2, 6-7). Thật cảm động khi nghĩ đến việc Đấng Cứu 

Thế không tìm được một túp lều, một mái nhà mà phải sinh ra trong một hang giữ thú vật. Mẹ ẵm con trên tay rồi lấy 

khăn bọc con đặt nằm trong máng cỏ, tự tay làm lấy những cử động mà các bà mẹ thường nhờ kẻ khác làm. Vì Mẹ 

cưu mang Con nhiệm lạ thì cũng sinh Con không tổn thương sự khiết trinh, cũng như ngày kia, Con sẽ ra khỏi mồ 

được đóng ấn niêm phong. Giám mục Bossuet duy diễn: “Ngài xuất hiện như một tia sáng, như một ánh nắng mặt 

trời, Mẹ bỡ ngỡ thấy con đột nhiên xuất hiện, một cuộc sinh hạ không tiếng kêu, không cực nhọc. Ngài được cưu 

mang cách nhiệm lạ, sinh hạ cách nhiệm lạ hơn nữa” (Bossuet Élevations sur les mystéres, XVI- 3è). 

Rồi hai ông bà quì gối chắp tay thờ lạy, làm cái việc xưa nay chưa ai từng làm. Vì người con vừa mới sinh ra 

chính là Con Thiên Chúa. Loài người không lên được với Thiên Chúa thì Thiên Chúa đã xuống với nhân loại. Và để 

xuống với nhân loại, Thiên Chúa đã nối liền hữu hạn với vô biên, đã hạ trời xuống gần đất. Mà thật, giữa cánh đồng 

Bêlem âm u mông quạnh, bỗng sáng rực lên ngàn trăng sao, để cùng tuôn chảy về cuàng một hướng. Hôm nay, đất 

trời như nối vòng tay gặp gỡ. Giuse, tâm hồn say sưa rạo rực, nhìn hết con rồi nhìn Mẹ. “Con rất khác biệt chúng tôi, 

nhưng đã trở nên một người giữa chúng tôi”. Con là Thiên Chúa nhưng hôm nay đã trở nên một người phàm. Mẹ là 

Mẹ con vì Mẹ đã cưu mang thai con trong dạ… nhưng Mẹ cũng là nữ tỳ, là ái nữ, bởi vì Con đã Cứu Chuộc Mẹ. (bài 

suy niệm lễ Giáng sinh của thánh Ephrem, thế kỷ V). Hẳn là Đức Mẹ kể cho Giuse nghe câu chuyện truyền tin. 

Thiên Chúa đã tuyển chọn Maria làm Mẹ, thì cũng chọn Giuse làm bạn của mẹ, làm dưỡng phụ của Con để Người 

chăm sóc gìn giữ: Giuse càng hiểu hơn: người bạn tươi trẻ 15 tuổi của mình là người phụ nữ sách Sáng thế đạp đầu 

Satan kiêu hãnh, là “người trinh nữ sẽ sinh con”, là Đấng được Thánh thần ngự xuống bao phủ “như ánh mây rợp 

bóng”, là Đấng không vướng mắc tội Tổ, không phải chi phối bởi án lệnh của Evà trong vườn địa đàng “Ngươi sẽ 

sinh con trong đau đớn” (St 3,16). Đó là mầu nhiệm khôn tả mà Giuse chiêm ngắm hôm nay. 

Giuse đang ngất ngây trong giòng suy niệm thì ngoài kia, giữa đêm trừ tịch, muôn ánh Thiên thần lấp lánh. Luca 

viết: “Trong vùng ấy, có mục đồng thức đêm canh giữ đoàn chiên. Bỗng Thiên thần Chúa hiện đến và vinh quang 

rạng ngời bao phủ họ… “Đừng sợ, Ta đem tin mừng cho các ngươi và cho toàn dân: Đức Kitô Đấng Cứu Chúa đã 

sinh ra trong thần của Đavít … Các ngươi sẽ gặp thấy một Hài nhi mình vấn tã đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 8-12). 

Các mục đồng là thành phần mà người Do thái mộ đạo không mấy ưa thích. Vì thế họ có câu tục ngữ. Đừng dạy con 

làm nghề chăn cừu chăn lừa. Họ bị liệt vào hàng người thu thuế. Người Do thái đạo đức không dám mua len mua 

sữa của họ vì sợ mua phải của ăn trộm. 

Thế mà Con Thiên Chúa giáng trần lại để ý đến họ và kêu mời họ trước tiên đến bên máng cỏ. Sứ thần cho họ 

một dấu chỉ để nhận ra, một dấu chỉ thật nghèo nàn. Người nghèo thường có một tâm hồn ngây thơ dễ chấp nhận. Họ 

vội lên đường trong đêm tối. Họ biết nơi biết chỗ, “chiếc máng cỏ” hẳn là dấu cho họ nhận ra hang đá nào. Giuse và 

Đức mẹ sau chút bỡ ngỡ đã vui mừng đón tiếp. Họ giải thích vì sao họ đến vào một giờ khuya khoắt này. Họ đến 

theo lệnh sứ thần để kính bái con trẻ. Rồi họ ra về lòng vui mừng hớn hở, gặp ai cũng kể về câu chuyện huyền diệu 

đêm qua. 

Linh Mục Hồng Phúc, CSsR. 


