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MÓN QUÀ ĐÊM GIÁNG SINH- “Cho thì Phúc Hơn là Nhận” 

Chiều hôm đó, khi Anh từ văn phòng bước ra thì anh nhìn thấy một chú bé cứ đi 
vòng quanh chiếc xe mới sáng loáng cuả mình mà ngắm nghía. Khi thấy Paul tiến 
lại gần, cậu bé liền hỏi: “Đây là chiếc xe cuả chú hả?” 
 Anh gật đầu “Đó là món quà Giáng Sinh mà chú đã nhận từ người anh trai đấy?”. 
Cậu bé thật kinh ngạc: “Ý chú là anh trai đã tặng nó cho chú và chú không mất 
đồng nào cả? Cháu ước gì mình…”, cậu bé ngập ngừng. 

KÍNH CHÚC  
QUÝ ĐỨC CHA, Quý Cha 

Và toàn thế Quý HIỀN MẪU và gia 

đình:  -MÙA VỌNG THẬT SỐT SẮNG 

và THÁNH THIỆN;  

-Một MÙA GIÁNG SINH chan hoà ánh 

sáng của TÌNH YÊU-BÌNH AN  của 

CON THIÊN CHÚA làm người. 
Hiền mẫu hạt Đà Lạt 

MÙA VỌNG (HyLạp: 

parousia/ παρουσία: đến; 

LaTinh: Adventus do động 

từ “advenire: đến”) 

2 Đặc tính MV:  

-chuẩn bị lễ Giáng Sinh, kính 

nhớ Con TC đến lần thứ nhất;  

-hướng lòng trông đợi Chúa 

Kitô đến lần thứ hai vào ngày 

tận thế. Như vậy, MV được coi 

như thời gian sốt sáng và hân 

hoan mong đợi” (Quy luật Tổng 

quát về năm Phụng Vụ và Niên 

Lịch, số 39). 

-Năm nay, 2017 MV chỉ có 3 

tuần, vì CN IV MV đã là 24-12 

rồi. 
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  Anh nghĩ mình biết cậu bé muốn 
ước điều gì, chắc cậu bé ước gì mình có 
được người anh như thế. Nhưng không 
phải như vậy … 
 -Cháu ước-  cậu bé nói- Cháu có thể trở 
thành một người anh như thế! 
 Anh nhìn cậu bé với ánh mắt ngạc 
nhiên. Và bất ngờ, Anh đề nghị: 
-Cháu có thích đi dạo một vòng trên 
chiếc xe này không?” 
- Ồ vâng, cháu rất thích”. 
 Sau khi đi được một quãng, cậu bé quay 
về phía Anh với ánh mắt rạng ngời:  
-Thưa chú, chú có thể chở cháu về nhà một chút được không? 
 Anh mỉm cười, anh nghĩ chắc cậu bé muốn cho hàng xóm thấy mình đã về nhà 
trên một chiếc xe đẹp như thế này đây mà. Nhưng một lần nữa Anh lại nhầm lẫn. 
 -Ngôi nhà có những bậc thểm kia kià chú! cậu bé chỉ. 
 Khi xe dừng lại, cậu bé nói Anh chờ cậu một chút rồi vội chạy vào nhà. Chẳng 
bao lâu sau đó, Anh thấy cậu ta đi ra, tay bế cậu em nhỏ bị liệt đôi chân. Cậu ngồi 
xuống bậc thềm cuối cùng, và chỉ vào chiếc xe mà nói: 
-Chiếc xe này đấy, Buddy, nó giống như lời anh kể chứ?”. Cậu bé ngừng một chút 
rồi nói: “Anh trai cuả chú ấy đã tặng nó cho chú nhân dịp Giáng Sinh. Và một ngày 
nào đấy, anh cũng sẽ mua cho em một chiếc như vậy …Khi ngồi trên đó, em sẽ 
có thể ngắm được những cảnh đẹp cuả thành phố trong đêm Noel”. 
Anh mở cửa xe và bế cậu em lên xe, rồi cả ba bắt đầu cuộc dạo phố, ngắm cảnh 
nhộn nhịp cuả thành phố đêm Giáng Sinh. 
Giáng Sinh năm ấy, bên cạnh món quà vật chất nhận được từ người anh trai cuả 
mình, Anh còn nhận được một món quà từ cuộc sống - đó là bài học “cho còn 

hạnh phúc hơn cả nhận”.     nguồn: Web (PB storm) 
 

SUY NGHĨ NHỎ- HIỆU QUẢ LỚN 
“Ra đời hai tay trắng. Lìa đời trắng hai tay.  
Sao cứ mải miết nhặt góp cho đầy túi. Túi 
đời như mây bay.”  

1.  “Tâm” là nguồn gốc của an vui và 
cũng là nguồn gốc của đau khổ. THÂN – 
KHẨU – Ý  đều do một cái tâm chứa đầy 
hận thù và tham vọng gây ra thì chỉ mang đến đau khổ; ngược lại, những 
hành động, suy nghĩ, lời nói mà xuất phát từ một cái tâm thiện lành thì điều 
mang lại chính là phúc lạc. 

2. Mỗi một người bạn gặp hàng ngày đều là thầy của bạn: Người thông thái dạy 
đạo lý từ bi, người ngang ngược dạy bạn đạo lý nhẫn nhục !. 

3. Con người vẫn hay than phiền không thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, 
nhưng kỳ thực, trước giờ nó vẫn ở sâu trong lòng, bạn không cần phải tìm kiếm. 
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Chỉ cần bạn có thể giữ tâm bất động, không “vì dục vọng mà cực khổ, bận rộn 
suốt cả ngày” thì tự nhiên sẽ cảm nhận được sự tồn tại của nó. 

4. Kẻ tự biết mình là ngốc thì không phải kẻ ngốc, còn kẻ tự cho mình là thông 
minh, thực ra lại là kẻ ngốc trong số những kẻ ngốc !. 

5. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin anh “đa 
khẩu hạ lưu tình”. 

6. Khi trong lòng bạn ngập tràn sự yên vui, thì đi đến đâu cũng đều là hoan hỷ tự 
tại; khi trong tâm tràn đầy trí huệ thì một cành hoa, cọng cỏ cũng khiến bạn thấy 
được chân lý. 

7. Tất cả mọi người, tất cả mọi sự vật trên thế gian này đều là có sự liên quan, 
tương hỗ với nhau. Trong lúc cho đi, thật ra là bạn đang làm lợi ích cho chính 
mình. Vũ trụ, vạn vật đều là nhất thể. Khi bạn làm hại mặt đất, dòng sông và các 
sinh linh sống trên đó, thật ra là bạn đang làm hại chính mình. 

8. Nếu như bạn muốn thường xuyên vui vẻ, đừng đem niềm vui đặt vào những 
thứ phù phiếm bề ngoài. Hãy xem sự giàu có của bạn, nhà cửa, xe cộ của bạn 
đều là mượn của người khác, lợi dụng chúng thật tốt, nhưng không được si mê 
chúng. Chỉ cần làm được như vậy bạn sẽ hưởng thụ được một cuộc đời đơn giản 
nhưng hạnh phúc. 

9. “Nếu không cẩn thận, bạn đang làm ầm ĩ cái việc kiếm sống của mình. Bạn 
luôn bận rộn, nhưng tại sao? Chỉ là để kiếm miếng ăn. Đàn gà cũng tíu tít khi mổ 
thức ăn. Nhưng tại sao? Chỉ để bị người ta ăn thịt.” 

10. Nếu bạn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt phán xét, thế giới này sẽ chỉ toàn 
những người có khiếm khuyết; nhìn bằng đôi mắt kiêu ngạo, thế giới này sẽ chỉ 
toàn những người thấp hèn và ngu ngốc; nhìn bằng đôi mắt trí tuệ, bạn sẽ phát 
hiện ra rằng mỗi người bạn gặp phải, 
đều có những điểm đáng để bạn học hỏi 
và tôn trọng. 

11. Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm 
vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn 
đau khổ, bạn  hãy nghĩ rằng nỗi đau này 
cũng không trường tồn. 

12. Khi nào bạn thật sự buông bỏ 
thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não. 

“Xưa TA Đói Các Ngươi đã cho ăn..”  (Mt 25,31-46) 

Trên thiên đàng, Chúa Giêsu và thánh Phêrô đi vắng!! 

Thánh Matthêu, một tông đồ rất thượng tôn luật pháp – cứ y luật mà thi hành. 
Một chị trưởng Caritas giáo phận tới trình diện. 
Thánh Matthêu hỏi : “Con có thăm viếng, chăm sóc người đau khổ, bệnh tật 
không?” Chị vui vẻ, đáp: “Thưa có.” 
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Lúc nầy, nét mặt Thánh Matthêu trở 
nên tươi tắn hơn, nụ cười rạng rỡ hơn, 
gật gù vui vẻ đáp lại: “Tốt, tốt lắm! 
Con ngoan của Ta.” 
Thánh Matthêu tiếp: “Con có quan 
tâm, giúp đỡ những người bất hạnh 
chung quanh không?” Chị tỏ ra vui 
mừng và đáp: “Thưa có.” 
Bấy giờ Thánh Matthêu đứng lên, rời 
khỏi ngai toà, bước xuống ôm choàng 
lấy chị và lớn tiếng chúc mừng: “Nào hãy đến, con là người được Chúa Cha chúc 
phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho con từ khi tạo 
dựng vũ trụ”. Tiếp đến, xơ Lucy từ tốn tới trình diện. Thánh Matthêu hỏi:  
“Khi thấy người đói khát, con có cho họ ăn uống không?”. 
Soeur Lucy cúi đầu ngập ngừng đáp: “Thưa không.” (suốt ngày trong tu viện 
chẳng gặp người lạ!!! Đi ra đường thì “đạo mạo” không ai dám đến gần). 
Bấy giờ khuôn mặt Thánh Matthêu trở nên đăm chiêu trầm mặc, buồn bã lắc đầu.  
Rồi ngài hỏi: “Khi thấy người đau ốm… con có thăm viếng, giúp đỡ họ không?” 
Soeur Lucy run run đáp: “Lạy Thánh Matthêu, con chưa hề giúp đỡ ai.” (suốt 
ngày trong tu viện chẳng gặp người lạ!!! Tay sạch trơn không muốn đụng chạm tới 
những điều “trần tục”). 
Tinh thần thượng tôn luật pháp nổi lên, Thánh Matthêu đùng đùng nổi giận, xua 
tay đuổi Soeur Lucy đi và quát: “'Hỡi quân bị nguyền rủa kia, hãy lui ra mà vào 
lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng!!!” (Mt 25,41). 
Soeur Lucy há hốc miệng.!!! không thốt 
nên lời...( vui cười)  sưu tầm-  

QUÀ SINH NHẬT CỦA MẸ 

Trong năm đứa con của má, chị nghèo 
nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn 
học. Gần tới lễ thượng thọ 70 tuổi của má, 
cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng 

nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu 
người. Chị lặng lẽ đến bên má "Má ơi, 
má thèm gì, đễ con nấu má ăn". Chưa 
tan tiệc má xin phép về sớm vì mệt. Ai 
cũng chặc lưỡi: "Sao má chẳng ăn gì? ". 
Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má 
đang ăn cơm với tô canh chua lá me và 
đĩa bống kho tiêu chị mang đến. -st- 

 

 

 
Trong ngày truyền thống giúp  “Anh 

Chị Em Dân Tộc” được tổ chức tại 

nhà thờ  gx Chánh Toà ĐL, ngày 29-

10-2017, đã có 11 giáo xứ và hai 

giáo sở trong Hạt ĐL đóng góp được 

11 triệu lo bữa ăn cho ACE dân tộc. 

Xin cám ơn Quý Chị và xin Chúa 

chúc lành cho tất cả.  


