
FROM THE PASTOR’S DESK 
Sunday, November 27, 2022 

Dear parishioners and friends,  

Today we begin a new liturgical year with the Season of Advent. The inauguration cermony for 
the Nativity scene in church will take place on December 3 at 4:00 PM, on the same date of the 
inauguration of a Nativity scene at St. Peter’s Square in Rome. Christians usually misunderstand 
that a Nativity scene, the tradition which began by St. Francis of Assisi back in the 12th century, 
should be put up and on display on Christmas Eve. The modern practice worldwide show that 
Nativity scene in churches and homes come earlier, at the beginning of Advent. Of course, Baby 
Jesus won’t be present in the manger until Christmas Eve. The sooner Nativity scene signifies a 
spiritual aspect for us. It calls us to prepare for the coming of the Lord. During this Advent, let us 
prepare our lives for the coming of Lord by participating in the following events. 

Advent retreat. Advent retreats will be on November 30 and December 1, December 5, 6 and 7 
in Spanish, English and Vietnamese respectively. What is our goal? “The Lord is coming, always 
coming. When you have ears to hear and eyes to see, you will recognize him at any moment of 
your life. Life is Advent; life is recognizing the coming of the Lord.” – Fr. Henri Nouwen 

Advent reconciliation. Advent is a wonderful time to celebrate the reconciling love and the 
healing graces our Lord offers us. As we prepare for the coming of the Lord, we should open our 
heart to hear something. That is “I want a Christmas that whispers ‘Jesus’.” 

Advent visitation. With Jesus in her womb, “Mary set out and went with haste to a Judean town 
in the hill country, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth.” (Lk 
1:39-40) Following the example of the Virgin Mary, we should find a time to visit the nursing 
homes, the sick, a family member or friend whom we haven’t met for a while.  

The Dawn Mass or the Posadas. The nine days (December 16 to 24) symbolize the nine months 
that Mary was pregnant before Jesus' birth. This period of time is called la novena. 

Meeting the Blessed Mother. The Mother of God didn’t come to visit Elizabeth alone. She 
carried her Son with her. We too wouldn’t meet the Blessed Mother alone. Through her we will 
meet our Savior. There will be two Marian celebrations during Advent. We will celebrate the 
Solemnity of the Immaculate Conception on December 8, 2022 and the Feast of Our Lady of 
Guadalupe on December 12, 2022.  

Christmas Concerts. If we reduce this season to a list of do’s and don’ts, then we aren’t really 
entering into what the Church has given us in the gift of Advent. This season is given to us so 
that we can prepare to celebrate Christmas well. If Christmas songs and decorations help us to 
prepare for the coming season, which is Christmas, then we go for it. Please check our next 
bulletin for the schedule of Christmas concerts in our church. 



Have a blessed Season of Advent! 
Fr. Justin T. Le 
Pastor 

THƯ CHA CHÍNH XỨ  
Chúa Nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022 
  
Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em: 
  
Hôm nay chúng ta bắt đầu năm phụng vụ mới với Mùa Vọng. Một máng cỏ trong nhà thờ sẽ 
được dựng xong vào Thứ Bảy tuần tới, ngày 3 tháng 12, trùng với ngày ra mắt máng cỏ Chúa 
Hài Đồng tại Quảng Trường Thánh Phêrô bên Roma. Người kitô hữu thường hiểu rằng việc dựng 
Máng Cỏ, một truyền thống do Thánh Phanxicô Khó Nghèo khởi xướng vào thế kỷ thứ 12, chỉ 
nên được dựng lên vào đêm vọng Giáng Sinh. Nhưng thời nay thì Máng Cỏ được dựng lên sớm 
hơn, ngay đầu Mùa Vọng, trong nhà thờ và tư gia. Dĩ nhiên là tượng Chúa Hài Đồng sẽ vắng mặt 
cho đến đêm vọng Giáng Sinh. Việc dựng Máng Cỏ sớm hơn có một chiều kích thiêng liêng cho 
người tín hữu. Đó là hướng lòng người chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Trong Mùa Vọng này, 
chúng ta hãy chuẩn bị cho việc đón Chúa Giáng Sinh bằng cách tham dự những sự kiện sau đây.  

Tĩnh tâm Mùa Vọng. Sẽ có ba ngày tĩnh tâm vào các chiều Thứ Hai, Thứ Ba, và Thứ Tư, ngày 
5, 6 & 7 tháng 12 lúc 6 giờ chiều. Mỗi ngày sẽ kết với Thánh Lễ lúc 7 giờ tối. Mục đích của ba 
đêm tĩnh tâm là gì? Theo linh mục kiêm thần học gia Henri Nouwen, “Đức Chúa đang đến, và 
luôn đến. Khi bạn có đôi tai để nghe và đôi mắt để nhìn, bạn sẽ nhận ra Người trong mọi lúc của 
cuộc sống. Cuộc sống là Mùa Vọng; cuộc đời đang nhận ra Chúa đang đến.” 

Giải tội Mùa Vọng. Mùa Vọng là thời điểm thích hợp để hoà giải với Thiên Chúa và con người, 
và lãnh nhận những ân sủng mà Chúa ban cho chúng ta. Để chuẩn bị đóng Chúa đến, chúng ta 
hãy mở rộng tâm hồn để lắng nghe một điều gì đó. Đó là “tôi muốn một Lễ Giáng Sinh thì thầm 
một tiếng ‘Giêsu’”.  

Viếng thăm nơi nào trong Mùa Vọng? Với Chúa Giêsu trong cung lòng, “Đức Maria đã vội vã 
lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào 
hỏi bà Ê-li-sa-bét.” (Lk 1:39-40) Theo gương Đức Mẹ, chúng ta hãy cất bước đến thăm các nhà 
thương, viện dưỡng lão, thăm kẻ liệt, thăm một người thân trong gia đình hay bạn hữu mà đã lâu 
chưa gặp.  

Lễ Rạng Đông hoặc Lễ Đêm. Tuần cửu nhật (từ ngày 16 đến 24 tháng 12) tượng trưng cho chín 
tháng Đức Mẹ mang thai trước khi Chúa Giêsu ra đời. Phải chuẩn bị rồi mới đón tiếp. 

Gặp gỡ Đức Mẹ. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa không đến viếng thăm bà Ê-li-sa-bét một mình. Mẹ 
mang trong cung lòng Chúa Giêsu. Thì chúng ta cũng không đến gặp một mình Đức Mẹ. Qua 
Đức Mẹ chúng ta gặp được Chúa. Trong Mùa Vọng, sẽ có hai buổi lễ kính Đức Mẹ. Lễ trọng 



kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12 và Lễ kính Đức Mẹ Guadalupe ngày 12 
tháng 12. 

Các buổi hoà nhạc Giáng Sinh. Nếu mà chúng ta đơn thuần nghĩ tới một danh sách những gì 
nên làm và những gì không nên làm trong mùa này, là chúng ta chưa hẳn bước vào ý nghĩa thực 
sự của Mùa Vọng. Mùa này đích thực là để cho chúng ta có thể chuẩn bị để đón mừng lễ Chúa 
Giáng Sinh. Nếu mà những bài thánh ca và những trang trí Giáng Sinh mặc lấy tinh thần của 
mùa này và chuẩn bị tâm hồn mỗi người tốt hơn để đón Chúa Hài Đồng, thì tại sao không? Xin 
xem Tờ Thông Tin tuần tới để biết thêm chi tiết chương trình Đêm Sao Sáng của cộng đoàn Việt 
Nam và buổi hoà nhạc Giáng Sinh gây quỹ xây nhà cho người Việt tha hương tại Campuchia.  
Lm. Giuse Lê Trung Tướng 
Chính xứ 
  

MENSAJE DE NUESTRO PARROCO 
Domingo 27 de noviembre de 2022 
  
Estimados feligreses y amigos: 

Hoy comenzamos un nuevo año litúrgico con el Tiempo de Adviento. La ceremonia de 
inauguración del Nacimiento en nuestra parroquia tendrá lugar el 3 de diciembre a las 4 de la 
tarde, fecha que coincide con la inauguración del Nacimiento en la Plaza de San Pedro en Roma. 
Los cristianos suelen pensar que los nacimientos, tradición que comenzó San Francisco de Asís 
en el siglo XII, se deben colocar en la víspera de Navidad. La práctica moderna en todo el mundo 
muestra que los nacimientos en las iglesias y los hogares se hace al comienzo del Adviento. Por 
supuesto, el Niño Jesús no estará presente en el pesebre hasta la Nochebuena. El poner nuestro 
Nacimiento con anticipación significa un aspecto espiritual para nosotros, ya que nos inspira a 
prepararnos para la venida del Señor. Durante este Adviento, preparemos nuestras vidas para la 
venida del Señor participando en los siguientes eventos: 

Retiro de Adviento. Los retiros de Adviento serán el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, 5, 6 y 
7 de diciembre en español, inglés y vietnamita respectivamente. ¿Cuál es nuestro objetivo? “El 
Señor viene, siempre viene. Cuando tengas oídos para oír y ojos para ver, lo reconocerás en 
cualquier momento de tu vida. La vida es Adviento; la vida es reconocer la venida del Señor.” – 
Padre Henri Nouwen 

Reconciliación de Adviento. El Adviento es un tiempo maravilloso para celebrar el amor 
reconciliador y las gracias sanadoras que nuestro Señor nos ofrece. Mientras nos preparamos 
para la venida del Señor, debemos abrir nuestro corazón para escuchar algo como: “Quiero una 
Navidad que susurre ‘Jesús’”. 



Visitación en Adviento. Con Jesús en su vientre, “Se levantó María y se fue con prontitud a la 
región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel”  
(Lc 1,39-40). Siguiendo el ejemplo de la Virgen María, debemos buscar un momento para visitar 
asilos de ancianos, a los enfermos, a algún familiar o amigo al que hace tiempo que no vemos. 

Las Posadas. Los nueve días (del 16 al 24 de diciembre) simbolizan los nueve meses que María 
estaba embarazada antes del nacimiento de Jesús. Este período de tiempo se llama “Novena”. 

Encuentro con Nuestra Madre Santísima. La Madre de Dios no fue sola a visitar a Isabel. Ella 
llevó a su Hijo con ella. Nosotros tampoco nos encontraríamos solos con la Santísima Madre, a 
través de ella conoceremos a nuestro Salvador. Existen dos celebraciones marianas durante el 
Adviento. Celebraremos la Solemnidad de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 2022 
y la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre de 2022. 

Conciertos de Navidad. Si reducimos esta temporada a una lista de cosas que debemos hacer o 
no debemos hacer, entonces realmente no estamos comprendiendo en lo que la Iglesia nos ha 
dado en el regalo de Adviento. Esta temporada se nos da para que podamos prepararnos para 
celebrar bien la Navidad. Si las canciones y decoraciones navideñas nos ayudan a prepararnos 
para la próxima temporada, que es la Navidad, entonces lo hacemos. En nuestro próximo boletín 
les daremos fecha y horario de conciertos de Navidad en nuestra parroquia. 

¡Que tengan un bendecido tiempo de Adviento! 
Rev. Justin T. Le 
Párroco 


