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Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam  
    vinh danh Chúa Hài Đồng,  
và thành kính dâng lên Thiên Chúa 
             lời nguyện chúc: 
 

Cha Chính Xứ, Cha Phó, Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Thầy Phó Tế, Hội Đồng Giáo Xứ, HĐ Tài Chánh,  Ban Chấp 

Hành Quý Khu, Quý Đoàn Thể, Phong Trào – Ban Ngành, Quý Ân Nhân, cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa, 

Một Mùa Noel Tuôn Tràn Niềm Vui Ân Thánh,  

Mùa Giáng Sinh An Hoà trong Tình Yêu Chúa Hài Nhi, cùng Một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng. 
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TÌNH YÊU NHẬP THỂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáng Sinh hôm nay là đêm vui nhất trong Giáo Hội 

Công giáo chúng ta, cũng là đêm linh thiêng nhất, vì Giáng 

Sinh đêm nay Giáo hội loan báo tin vui cho toàn thể nhân 

loại, cho mọi người và từng người: “Hôm nay, Ðấng Cứu 

Thế đã giáng sinh cho chúng ta.” 

Nghe lại những lời trên của Thiên Thần báo cho các mục 

đồng tuy xa xưa những vẫn luôn mới mẻ trong đêm nay, 

giúp chúng ta sống lại bầu khí linh thiêng của Ðêm Thánh, 

Ðêm mà cách đây 2021 năm tại Bêlem, Con Thiên Chúa vì 

yêu thương nhân loại đã thân hành xuống thế, giáng sinh 

làm người giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi, và cư 

ngụ giữa chúng ta.  Đây là cuộc hòa mình của Thiên Chúa 

vào trong lịch sử nhân loại. 

“Hôm nay, Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”. 

Đây là lời loan báo vang vọng trong đêm đen cho những ai 

đang tỉnh thức, như các mục đồng tại Bêlem; Lời ấy vang 

lên cho những ai đã sống theo đòi hỏi của Mùa Vọng và một 

khi đã tỉnh thức trong đợi chờ, sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp 

của niềm vui, được hát lên trong Thánh lễ đêm nay. 

Khi nghe những lời trên Giáo hội hết sức vui mừng, niềm 

hy vọng dâng trào và đức tin được củng cố.  Noel là lễ Nhập 

Thể của Con Thiên Chúa.  Nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa 

làm người, gần gũi với con người, đã từ bỏ tất cả vì chúng 

ta.  Con Trẻ nằm trong máng cỏ là Thiên Chúa thật. Thiên 

Chúa không hiện hữu đơn độc, nhưng là một cộng đoàn Ba 

Ngôi, với tình yêu hỗ tương trong sự cho đi và nhận lại. 

Ngài là Cha, Con và Thánh Thần.  Hài Nhi Giêsu không chỉ 

biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại, nhưng còn 

hiến mạng vì chúng ta, mà không đòi hỏi một đặc quyền nào 

hết. Thánh Iréné khi suy niệm về Mầu Nhiệm Nhập Thể của 

Chúa Con đã viết: “Thiên Chúa làm người để con người 

được trở nên thiên chúa”. 

Chúa Cha đã yêu thương nhân loại đến nỗi trao tặng 

Người Con Một, Người Con ấy là Ân Sủng của Thiên Chúa, 

đem ơn cứu độ đến trần gian (x. Tt 2, 11 ), là Ðấng Cứu Thế 

đã giáng sinh cho chúng ta.  Cuộc giáng sinh diệu kỳ của 

Con Một Chúa đã đánh dấu bước điểm khởi đầu mới của 

lịch sử.  Ngôi Lời đã nhập thể vì chúng ta và sống giữa 

chúng ta.   Nơi bàn tiệc Thánh Thể mỗi ngày có sự hiện diện 

của Thiên Chúa.  Thiên Chúa ở giữa chúng ta. 

Nếu xưa kia tại Bêlem, các thiên thần ca hát, hôm nay 

đây chúng ta vẫn cùng với các Thiên Thần và Tổng Lãnh 

Thiên Thần hát ca mỗi lần dẫn vào mầu nhiệm Thánh Thể: 

“Thánh! Thánh! Thánh!  Chúa Thiên Chúa các đạo binh!” 

Trong đêm cực thánh này, Chúa Kitô đã từ trời cao sinh 

xuống giữa mỗi người chúng ta.  Ngôi Lời nằm khóc trong 

máng cỏ, được gọi là Giêsu, nghĩa là Thiên Chúa cứu độ 

“bởi vì Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi mọi tội lỗi” (Mt 1,21).  

Không phải trong một lâu đài mà Ðấng cứu chuộc sinh ra, 

nhưng trong một chuồng loài vật; và sống giữa chúng ta.  

Người sinh xuống trần gian, từ cung lòng của một Người Nữ 

được chúc phúc hơn mọi nguời nữ; Người là Con Ðấng Tối 

Cao, sự giáng sinh của Người đã làm cho chúng ta được ơn 

cứu rỗi. 

Quả thật, khi chiêm ngắm liên lỉ dung mạo của Chúa 

Giêsu, chúng ta khám phá được rằng, tình yêu của Thiên 

Chúa là chung kết và tối thượng, nghĩa là ở ngay từ một Hài 

Nhi bé bỏng đã mang đến cho chúng ta một tình không bao 

giờ vơi cạn.  Tình yêu ấy chấp nhận bước vào cuộc đời này 

trong một thân phận không thể thấp hèn hơn được nữa, để 

những ai trong Đêm Giáng Sinh dù không có một mái nhà, 

dù đang đau khổ vì tình yêu bị phản bội, khổ đau vì bị con 

cái hắt hủi thì nhìn vào mái ấm gia đình ở nơi hang đá vẫn 

cảm thấy trong cuộc đời này có ai đó đồng cảm và thông 

cảm được với mình. 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con chiêm ngắm Chúa, xin hãy 

làm cho chúng con trở nên những chứng nhân của tình yêu 

Chúa, tình yêu đã thôi thúc Chúa cởi bỏ vinh quang Thiên 

Chúa, để sinh ra sống giữa con nguời và chịu chết vì chúng 

con. 

  Xin hãy làm cho ánh sáng của đêm nay, sáng hơn ban 

ngày, chiếu sáng trên tương lai và hướng dẫn những bước 

tiến của nhân loại trên con đường Hòa Bình. 

 Lạy Chúa, Chúa Giêsu, Hoàng Tử Bình An, Ðấng Cứu 

Chuộc nhân loại, đã giáng sinh vì chúng con, xin thi ân 

giáng phúc cho chúng con! Amen. 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

 

 

 

TÂM TÌNH GIÁNG SINH 
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ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH 
Lễ trọng và Lễ buộc 

      

Sáng Thứ Bảy – 25/12/2021 

Các Thánh Lễ như ngày Chúa Nhật 

6giờ30AM;  8giờ00AM;  9giờ00AM  và  11giờ00AM. 

{  Chiều Thứ Bảy 25/12 sẽ KHÔNG có Thánh Lễ Vọng  } 

 

 

LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA 
(Lễ Trọng và Lễ Buộc) 

 

       Thứ Bảy ngày 1 tháng 1, ngày Đầu Năm Dương lịch 

2022, Giáo Hội mừng trọng thể Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên 

Chúa, Lễ Trọng và Lễ Buộc.  

Các Thánh Lễ tại Nhà thờ Giáo xứ sẽ như sau: 

Lễ Vọng:  Chiều Thứ Sáu, ngày 31/12/2021 lúc 6giờ 

Lễ Chính Ngày:  Sáng Thứ Bảy, ngày 1/1/2022: 

Lễ trọng Kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa. 

6giờ30AM;  8giờ00AM;  9giờ30AM; 11giờ00AM. 

{   Chiều Thứ Bảy 1/1/2022 sẽ KHÔNG có Thánh Lễ, và 

Giờ Các Thánh Lễ Chúa Nhật sẽ có như hàng tuần  } 

Xin mọi người sắp xếp thời giờ để dự Lễ kính Đức Mẹ 

và chu toàn luật Dự Lễ ngày Lễ Trọng và Buộc. 
 

BỔN MẠNG CÁC GIA ĐÌNH TRONG GIÁO XỨ 

   Chúa Nhật tuần này, ngày 26 tháng 12, 2021 Lễ Kính 

Thánh Gia Thất là Bổn Mạng của tất cả các gia đình công 

giáo trong giáo xứ.  Xin kính mời toàn thể cộng đồng dân 

Chúa sắp xếp thời giờ đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện 

cho gia đình của mình, cho gia tộc mình, và cho tất cả mọi 

gia đình trong Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam của 

chúng ta. 

Cha Chính Xứ, Hội Đồng Giáo Xứ, cùng toàn thể Hội 

Đồng Mục Vụ Giáo Xứ dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ 

bao ơn lành hồn xác Chúa đã thương ban cho mọi gia đình 

trong giáo xứ chúng ta.  Cùng nguyện xin Thánh Gia phù 

trợ và ban muôn phúc lộc tràn đầy xuống cho mọi gia đình 

giáo hữu trong giáo xứ nhân ngày Lễ Bổn Mạng. 

 

 
 

 
 
 

 

 

THÔNG TIN GIÁO XỨ 
 

 

 

 

 

 

Đón Mừng Chúa Hài Đồng Giêsu 
Đêm nay Chúa Giêsu Con Một Thiên Chúa đã 

Giáng Trần.  Ngài đến để mang bình an và giải thoát 

cho những tâm hồn thiện chí, mà họ là những người 

lãnh nhận được sự giải thoát và phép lành bình an.  

Trong đêm thâu, giữa không gian giá lạnh, trên đường 

trở về họ đi bên nhau, nép vào gần nhau cho đỡ lạnh.  

Và mỗi người đều cảm thấy nụ cười mà Hài Nhi đã 

mỉm cười với họ. 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã từ trời xuống thế 

trong cung lòng vẹn sạch Đức Nữ Đồng Trinh Maria.  

Ngôi Lời Thiên Chúa làm người và đang ở giữa chúng 

con, dưới hình hài một trẻ thơ bé nhỏ trong gia đình 

Thánh Gia, cần được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ 

của xã hội và tôn giáo.  Đây là hồng ân cao quý nhất và 

là nguồn hạnh phúc vô biên mà Chúa đã dành cho 

chúng con.  Xin cho chúng con biết chia sẻ hồng phúc 

này, niềm hạnh phúc vô biên này cho những ai chưa 

biết Chúa, bằng cách giúp họ nhận biết Chúa là Đấng 

cứu độ và đặt trọn niềm tin vào Chúa như chúng con.  

Xin cho chúng con và thế giới ngày nay biết tận dụng 

mọi phương thế để tôn trọng nhân phẩm và bảo vệ sự 

sống con người, bảo vệ định chế hôn nhân và gia đình 

mà Chúa đã thiết định an bài.  

Trong ngày Mừng Lễ Chúa Giáng sinh, chúng con 

cầu xin Chúa cho chính mình và cho mọi người, cách 

riêng cho từng người trẻ trong Giáo xứ biết vui hưởng 

một mùa Giáng Sinh thật thánh thiện an bình.    

Nguyện cầu cho tất cả mọi người trong Giáo xứ 

chúng con gặp được Chúa Giêsu Hài Nhi không chỉ 

trong hang đá, nhưng còn trong Bí Tích Thánh Thể khi 

chúng con đón rước Ngài vào tâm hồn.  Từ đây chúng 

con noi gương các mục đồng, ra về trong hân hoan và 

chuyển tin ra cho mọi người về những gì mình cảm 

nhận, đã nghe và đã thấy Chúa:  Emmanuel! 

Amen! 

 
 

       HỘI CHỢ  

            XUÂN NHÂM DẦN  

                        2022 

                      Cuối tuần  

       Ngày 4-5 và 6 tháng 2, 2022 

Trong niềm vui đón chờ Một Mùa Xuân Mới sắp đến 

với mọi người dân Việt.  Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt 

Nam sẽ tổ chức HỘI CHỢ XUÂN NHÂM DẦN – 

2022 vào cuối tuần Thứ Sáu, mùng 4, Thứ Bảy mùng 5, 

và Chúa Nhật mùng 6 tháng 2, 2022.  Chương trình chi 

tiết của Hội Chợ TẾT sẽ được đăng trên Mục Vụ vào 

những tuần đầu năm 2022. 

Giáo xứ trân trọng kính mời toàn thể giáo dân trong 

giáo xứ cùng thân nhân bạn hữu chuyển tin ra cho mọi 

người biết để đến tham dự Hội Chợ Xuân với giáo xứ 

chúng ta. 



  

       QUÀ DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG 
 

 

 

Lễ Giáng Sinh luôn là dịp để mọi người Kitô hữu đón nhận Chúa đến trong lòng mình và tìm gặp khuôn mặt bé bỏng từ 
ái của Chúa Hài Đồng Giêsu. nơi những người kém may mắn và không có cơ hội.  

Lễ Giáng Sinh năm nay Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam chúng ta 
tiếp tục mở thùng quà đón nhận tất cả lòng quảng đại đầy yêu thương từ quý vị và ân nhân  
trong giáo xứ cũng như quý khách, ủng hộ làm Quà Giáng Sinh dâng lên Chúa Hài Đồng,  

Để giúp đỡ Chương Trình Bảo Vệ Những Thai Nhi Đang Bị Giết Hại, 
Làm ấm lòng Các Trẻ Mồ Côi Bị Khuyết Tật 

Và Nâng Đỡ Người Thiếu Thốn Miếng Cơm Manh Áo 
bên quê hương Việt Nam. 

“... Vì những gì chúng ta làm cho những kẻ bé mọn nhất của Chúa đây, 
Là chúng ta đã làm cho chính Chúa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                    Đèn Chầu Canh Thức Lễ Giáng Sinh do  

                              Giáo Xứ 

         Thắp sáng với ý chỉ Cầu nguyện cho: 

                    Tất cả mọi gia đình trong giáo xứ. 

Xin Chúa Hài Đồng ban ơn Bình An, 

và gìn giữ sức khoẻ mọi người luôn  

an mạnh. 

ĐÈN CHẦU ĐÊM GIÁNG SINH 

CHRISTMAS SANCTUARY LAMP 

   On 
Earth 

Peace 

 

In the spirit of Christmas, Mary Queen of Vietnam Parish  

is asking for Your generosity in 

Giving the Gifts of Life 
 

To 

The Unborn Children Programs and 

The Children With Disability Organizations 

In Vietnam 

All Cash, Checks, or Money Orders,... please send to Mary Queen of Vietnam Church 


