
      

Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình)...................7:30 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên).............10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi)...............12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình)................ 5:00 PM
Thứ Hai - Thứ Sáu
Thánh Lễ................................7:00 AM & 7:00 PM
Thứ Bảy
Khấn Đức Mẹ HCG.................5:30 PM
Thánh Lễ................................8:00 AM & 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Chầu Thánh Thể  ..................7:30 PM - 8:00 PM
Thứ Năm tuần 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh) ..8:00 PM - 9:00 PM
Thứ Sáu đầu tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt...............................7:30 AM - 7:00 PM
Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng:  ................................6:45 AM và 9:00AM 
Lễ Chiều ................................ 7:00 PM và 9:00PM
Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.
Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3:  Không có giải tội, 
Thứ 4,5,6: 6:30 pm-7:00 pm, Thứ 7: 5:15 pm-6:00 pm
Rửa Tội 
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II 
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp 
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm tại phòng 139 
Trung Tâm Thánh An Phong.
Xin nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo xứ 
trước thứ Bảy đầu tháng.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng - Dự Bị Hôn Nhân
Xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ.

Hôn Phối 
Cần liên lạc với Văn phòng Giáo xứ ít nhất sáu tháng 
trước ngày cưới để làm hồ sơ Hôn Phối.
Xức dầu:
Nếu cần xức dầu khẩn cấp xin gọi:  562-682-8591
Đám Tang
Khi có người qua đời, xin liên lạc
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Việt ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Lý:   9 am - 10:15 am (sáng) &
  3:15 pm - 4:30 pm (chiều)
Việt Ngữ: 10:30 am - 11:45 am (sáng) &
                1:45 pm - 3 pm (chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm - 3 pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

Phone: 972-414-7073

Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM

FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

Website: www.dmhcg.org

GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, các tín hữu 
phải ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin 
đến Văn phòng Giáo xứ vào các ngày làm việc để làm 
đơn gia nhập.

Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: B. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (469) 422-9197
Khu 4: Ô. Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ô. Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Ô. Nguyễn Văn Tiến (972) 479-0230
Khu 7: Ô. Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: B. Ngô Hoàng Chi 972-693-8649
Khu 10: Ô. Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ô. Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ô. Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Vũ Thị Sen . . . . 310-598-8302

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... 469-703-0625

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 Bà Vũ Kim Oanh . . . .  469-831-4848

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Bùi N. L. Thiên Tuyền ...214-926-9514

Mục Vụ Giới Trẻ
Chị Kim Anh Đỗ .... 469-396-8843

Nhóm Nguồn Sống
A.  Nguyễn Trí.......214-406-3475 

Ban Trật Tự
A. Phú Nguyễn........469-360-5880

Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng....... 214-315-9269

Safety Environment Officer
Cô Nguyễn T. T. Nga.. 972-890-7917

Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649

Nhóm Bác ái
 Cô Diễm Phước.......972-489-1171

Hội Hiệp Sĩ Columbus
A. Nguyễn Trần Vinh ... 469-733-2927

Hội Quán Giáo xứ
 A. Nguyeãn Tieán Ñaït  972-414-4672

Nhà Bình An (nhà cốt)
C. Voõ Thò Ngoïc Lieâm  972-234-0565

Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
Anh Nguyeãn Minh Tieán.......972-408-5996

CAùC GiAùo Khu

HỘI ĐỒNG MụC Vụ                  
Ô.  Trần Anh Kim . . . . . . . . 214-606-1956. 

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Ô. Phạm Hữu Tuấn . . . . . . . 469-879-9729

HỘI ĐỒNG THưỜNG Vụ
Ô. Nguyễn Kỳ Sơn . . . . . .     972-679-7339

KHỐI PHụNG Vụ
Ô. Phạm Đức Hùng ........... 469-212-3452

Ô. Nguyễn Hữu Đào ............ 972-276-9879
Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ

Ô. Lý Phước Hồng ........... 972-816-9109

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
A. Nguyễn Anh Linh  ............ 214-454-1753

Ban Giúp Lễ
Teresa Ngo .............. 469-235-7268

Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  214-534-4362
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548

         Gioan Vianney. . . . . .  . . ...469-583-2788
KHỐI GIA ĐìNH

Ban Dự Bị Hôn Nhân
Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
A. Nguyễn Lý . . . . . . . . . . 469-328-4702

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
 Ô. Lê Văn Tới...........972-422-0331

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Van, CMR.  816-489-6759

Ban Việt Ngữ
 Thầy Lê Thanh.......469-867-6025

Hội Phụ Huynh
A. Khiêm Dương: 469-328-0735

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Đặng Thị Ánh Tuyết  ........469-682-9087

Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư . . . . .  972-523-0037

KHỐI HỘI ĐOÀN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Ông Phaolô Đoàn Xuân Định  ... 214-514-8551

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R.
Phoùù Teá: Vincent Đàm Hữu Thư

Chúa Nhật 25 thườNg NiêN NĂM a Ngày 24/9/2017



làm lúc 9 giờ sáng, 12 
giờ trưa, 3 giờ chiều 
và nhất là với người 
làm từ 6 giờ chiều, tức 
những người chỉ làm 
có 1 tiếng đồng hồ mà 
thôi. Tuy vậy, câu trả 
lời của người chủ cho 
những người thợ phàn 
nàn này là ông đã trả 
theo đúng thỏa thuận 
lúc ban đầu và như thế 

không vi phạm luật công bằng gì cả!

Qua bài Dụ ngôn, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta 
3 điều này: 

* Thiên Chúa yêu thương hết mọi người và mong muốn 
mọi người được ơn cứu độ, bất kể là người Do thái hay dân 
ngoại, người tài giỏi hoặc người kém may mắn bởi vì tất 
cả mọi người là con cái Thiên Chúa. Do đó, một khi thấy 
người khác được Chúa ban ơn này, ơn kia, chúng ta phải 
hiệp ý vui mừng cảm tạ.

* Tất cả mọi người đều lãnh nhận ân huệ của Thiên 
Chúa một cách nhưng không. Trong tình yêu thương quan 
phòng của Ngài, Thiên Chúa ban cho chúng ta chính Đức 
Giêsu Kitô là Đấng đã chết và sống lại cho nhân loại. Do 
đó, không ai có thể tự cho mình là xứng đáng hoặc có 
công lao trong việc lãnh nhận ơn cứu độ. Tuy nhiên, Thiên 
Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta phải biết thông 
phần sự sống, thời gian, và những khả năng Ngài ban để 
được hạnh phúc viên mãn.

* Cuối cùng, Thiên Chúa mong muốn chúng ta phải 
biết yêu thương như Ngài, nhất là đối với những người 
bệnh tật, kém may mắn, bị đàn áp và bỏ rơi, từ thai nhi 
cho đến người già chờ chết. Thiên Chúa muốn chúng ta 
phải đối xử với những anh chị em này trong sự độ lượng 
như chính Ngài đã tỏ lòng độ lượng trước hết với chúng ta 
dù chúng ta bất xứng. Chúng ta phải trở nên những người 
biết chăm sóc cho tha nhân không phải bởi vì họ là thân 
nhân, hoặc đồng chủng, nhưng bởi vì chúng ta là những 
người Kitô hữu, những người đã và đang tiếp tục đón nhận 
ân sủng cứu độ của Ngài mỗi ngày. Và khi chúng ta tỏ 
lòng yêu thương đến người khác, đó là lúc chúng ta bày tỏ 
sự trân quý và lòng tri ân đối với Thiên Chúa là Đấng đã 
chết vì yêu thương và tha thứ tội lỗi chúng ta trong Đức 
Giêsu Kitô.

Câu ghi lòng trong tuần: “Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người.” Tv 144, 18a

Lm. Chánh xứ
 Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Cuốn phim “Amadeus”đoạt 
được 8 giải thưởng Oscar 
vào năm 1985 kể về 

cuộc đời của thiên tài âm nhạc, 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791). Câu chuyện diễn 
tả Mozart như một con người 
khá kỳ dị, gần như bị bệnh loạn 
thần kinh, nhưng lại là một nhạc 
sĩ dương cầm và sáng tác rất tài 
ba.

Một trong những nhân vật đáng 
chú ý nhất trong cuốn phim, bên cạnh Mozart, là nhạc sĩ Salieri. 
Salieri là nhạc sĩ của hoàng cung đã nổi giận với Mozart vì ông tự 
cho mình là xứng đáng và giỏi hơn Mozart. Salieri đã khinh ghét 
và coi Mozart chỉ là một tên trẻ con, suồng sã, kiêu căng và khả 
ố. Tại sao Mozart lại có thể là một nhạc sĩ dương cầm và sáng 
tác tài ba như vậy được trong khi tư cách của Mozart không xứng 
đáng? Trái lại, Salieri là đầy tớ của Thiên Chúa, vâng phục Đức 
Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế. Chính ông mới là con người tốt hơn và 
xứng đáng hơn, vậy tại sao Thiên Chúa đã không ban cho ông món 
quà tài năng này mà lại ban cho Mozart? Ngoài tính nết trẻ con, 
Mozart còn quá lố hơn nữa, dám vượt ra ngoài những giới hạn cổ 
truyền có thể chấp nhận được. Tuy vậy, vua Joseph II Ao Quốc vẫn 
thích Mozart. Mozart xin phép vua được sáng tác một vở nhạc kịch 
bằng tiếng Đức. Vào lúc đó, chưa có ai được phép sáng tác nhạc 
kịch bằng tiếng Đức cả. Tất cả nhạc kịch đã được sáng tác và trình 
diễn đều bằng tiếng Ý. Salieri, một người Ý, vừa bị sỉ nhục về tài 
năng, vừa bị đe doạ về chức nghiệp vì vở nhạc kịch bằng tiếng Đức 
của Mozart.

Salieri rất ganh tị và buồn bực vì bản nhạc kịch của Mozart 
đã thành công rực rỡ. Khắp nơi đều vang lên những lời ca ngợi về 
nhạc của Mozart cho đến nỗi chính Salieri cũng phải yêu thích nó. 
Tuy nhiên, ông lại muốn là chính ông đã sáng tác ra nó. Salieri 
biết rằng Thiên Chúa đã ban cho Mozart một thiên tài âm nhạc mà 
chính ông mới xứng đáng chứ không phải Mozart. Trong giây phút 
phẫn uất và tuyệt vọng, Salieri cảm thấy Thiên Chúa đã bỏ rơi ông, 
ông gỡ ảnh thánh giá treo trên tường xuống, đem đi đốt. Ông muốn 
không có sự thiên vị và đòi hỏi sự công bằng!

Trong bài Phúc âm của Chúa nhật 25 Thường niên năm A hôm 
nay (Mt 20:1-16a), Chúa Giêsu qua bài Dụ ngôn “Thợ Làm Vườn 
Nho” cho thấy nguyên tắc của con người về lẽ công bằng rất khác 
với tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. 

Đúng thế, mới nghe qua bài dụ ngôn này, chúng ta dễ có phản 
ứng thông cảm với những người thợ đi làm vườn nho từ 6 giờ sáng 
khi họ phàn nàn về tiền công nhật của mình cũng chỉ bằng với người 



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org

V Chuùa Nhaät XXV - Muøa Thöôøng Nieân - Naêm A v Trang 3 v Ngaøy 24-9-2017   V

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 24/9. Chuùa nhaät 25 Thöôøng nieân naêm A.
- Thöù Hai 25/9 trong Tuaàn 25 Thöôøng nieân.
- Thöù Ba 26/9. Leã Thaùnh Cosma & Ñamianoâ, Töû ñaïo.
- Thöù Tö 27/9. Leã Thaùnh Vinhsôn Phaoloâ, Linh muïc.  

Leã Nhôù.
- Thöù Naêm 28/9. Leã Thaùnh Venceslaoâ, Töû ñaïo; Thaùnh

Laurensoâ Ruiz vaø Caùc Baïn, Töû ñaïo.
- Thöù Saùu 29/9. Leã Caùc Toång Laõnh Thieân Thaàn Micae,

Gabrien, Raphaen. Leã Kính. 
- Thöù Baûy 30/9. Leã Gieâroânimoâ, Linh muïc & Tieán só

Hoäi thaùnh. Leã Nhôù.
- Chuùa Nhaät 1/10. Chuùa nhaät 26 Thöôøng nieân naêm A. 

Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo (World Mission
Sunday). Baét ñaàu Thaùng Toân Troïng Söï Soáng 
(Respect Life Month). Leã Thaùnh Teâreâxa Haøi 
ñoàng Gieâsu, Trinh nöõ & Tieán só Hoäi thaùnh. 
Quyeân tieàn laàn 2 giuùp caùc xöù truyeàn giaùo.

PHAÂN ÖU
Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 

Giuùp xin chaân thaønh phaân öu cuøng tang quyeán tröôùc söï 
ra ñi cuûa

OÂng Beâneâñictoâ Nguyeãn Minh
Sinh ngaøy 20/01/1956

Taï theá ngaøy 16/09/2017

Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn OÂng 
Beâneâñictoâ veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø caäy 

troâng cho tang quyeán.

NHAÄN HÌNH RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU 
& THEÂM SÖÙC NIEÂN HOÏC 2016-2017

Xin Phuï huynh caùc em lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu vaø 
Theâm Söùc naêm nay ñeán Vaên Phoøng trong Trung Taâm 
An Phong nhaän hình vaøo caùc ngaøy Chuùa Nhaät 17 vaø 24 
thaùng 9.

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG
Ban Giuùp Leã (29/9)
Ngaøy 29 thaùng 9, leã kính caùc Toång Laõnh Thieân 

Thaàn Gabrien, Micae vaø Raphaen, laø boån maïng cuûa 
ban Giuùp Leã. Coäng ñoaøn Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp xin Thieân Chuùa ban cho caùc em Giuùp Leã ñöôïc 
ñaày ôn khoân ngoan, thaùnh thieän. Xin caùc Toång Laõnh 
Thieân Thaàn gìn giöõ vaø trôï giuùp caùc em luoân soát saéng 
trong vieäc phuïc vuï Thaùnh leã.

Ban Traät Töï (29/9)
Leã Kính Caùc Toång Laõnh Thieân Thaàn Gabrie, 

Micae vaø Raphaen (29/9) cuõng laø boån maïng cuûa Ban 
Traät Töï.  Coäng ñoaøn daân Chuùa caàu xin caùc Thieân 
Thaàn caàu baàu cuøng Chuùa ban cho caùc thaønh vieân ñöôïc 
nhieàu ôn laønh, söùc maïnh hoàn xaùc, haêng haùi nhieät taâm 
phuïng söï Chuùa vaø giaùo xöù.

Ban Ñoïc Saùch Thaùnh (30/9)
Möøng kính Thaùnh Gieâroânimoâ ngaøy 30/9, boån maïng 

cuûa ban Ñoïc Saùch Thaùnh, Coäng ñoaøn Giaùo xöù Ñöùc 
Meï Haèng Cöùu Giuùp xin Thieân Chuùa qua söï caàu baàu 
cuûa thaùnh boån maïng ban cho caùc thaønh vieân ñöôïc 
nhieàu ôn laønh hoàn xaùc, soát saéng phuïng söï Chuùa trong 
nhieäm vuï Ñoïc Saùch Thaùnh trong caùc Thaùnh 

CAÀN NGÖÔØI BAÛO TRÔÏ CHO CAÙC ANH CHÒ 
DÖÏ TOØNG

Lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng Nieân Khoùa 2017-2018 ñaõ 
ñöôïc baét ñaàu töø trung tuaàn thaùng Taùm, 2017 vaø seõ keát 
thuùc vaøo ngaøy Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng naêm 
2018.

Trong thôûi gian tìm hieåu vaø soáng ñöùc tin cuûa ngöôøi 
Coâng Giaùo, caùc anh chò em Döï Toøng caàn ñöôïc söï hoã 
trôï vaø naâng ñôõ trong ñôøi soáng thieâng lieâng ñeå caùc anh 
chò em naøy coù theå hieåu bieát vaø soáng theo lôøi Chuùa daäy. 
Ban Giaùo Lyù Döï Toøng xin kính môøi oâng baø, anh chò 
em trong Giaùo Xöù nhaän laøm ngöôøi “Baûo Trôï”cho caùc 
anh chò em Döï Toøng.

Ñeå laøm ngöôøi Baûo Trôï:
1. Laø ngöôøi Coâng Giaùo soáng ñaïo (khoâng maéc ngaên

trôû gì theo luaät Giaùo Hoäi Coâng Giaùo), töø 18 tuoåi trôû leân 
vaø ñaõ laõnh nhaän Bí Tích Theâm Söùc.

2. Laø ngöôøi baïn tinh thaàn, ngöôøi coù theå chia seû ñôøi
soáng ñöùc tin cuûa mình vôùi ngöôøi Döï Toøng.

3. Khoâng caàn phaûi laø Giaùo Lyù vieân, nhöng bieát tìm
caâu traû lôøi khi caàn nôi ngöôøi coù traùch nhieäm.

Xin lieân laïc vaên phoøng Giaùo Xöù hoaëc Phoù teá Thö 
(972-523-0037).
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THÖ MÔØI CUÛA GIAÙO KHU 1  
MÖØNG LEÃ BOÅN MAÏNG

Ñeå chuaån bò möøng Leã kính thaùnh boån maïng giaùo khu 
laø Thaùnh Nöõ TEÂREÂSA HAØI ÑOÀNG GIEÂSU vaøo ngaøy 
1/10/2017, Ban Ñieàu Haønh Giaùo khu 1 xin thoâng baùo:

1- Ñeå doïn taâm hoàn möøng leã Boån maïng caùch soát 
saùng, cha chính xöù seõ höôùng daãn toaøn theå OÂng Baø vaø 
Anh Chò Em thuoäc giaùo khu moät buoåi Tónh taâm vaø Chaàu 
Thaùnh Theå taïi Nhaø nguyeän Giaùo xöù vaøo ngaøy thöù Baûy 
30/9/2017 töø 4pm ñeán 5pm.

2- Tieäc möøng cuõng ñöôïc toå chöùc sau buoåi tónh taâm 
taïi 706 E. Muirfield Rd., Garland TX 75044 töø 7:00pm 
ñeán 9:00pm

3- Vì Giaùo khu khoâng coù Quyõ neân Ban Ñieàu haønh ñaõ 
baøn baïc vôùi ña soá gia ñình coù sinh hoaït thöôøng xuyeân ñeå 
ñoàng yù seõ ñoùng goùp tieâu chuaån 20 Myõ kim cho 1 suaát aên 
tieäc. Kinh môøi Quyù vò naøo muoán tham döï tieäc möøng boån 
maïng, xin vui loøng lieân laïc vôùi chuùng toâi:

- Anh Nguyeãn vaên Minh: (469) 314-6236 hoaëc (214)
554-4633

- Anh Phaïm Thanh Huøng: (214)729-5486
- Chò Phaïm Thò Hieàn: (214)394-9087
- Chò Traàn vaên Maõo: (469)348-5075

4- Thaùnh leã kính thaùnh boån maïng ñöôc cöû haønh luùc
7:30am Chuùa Nhaät ngaøy 1 thaùng 10 naêm 2017 taïi Nhaø 
thôø. (Xin löu yù cac anh chò ñöôc phaân coâng phuïc vuï 
Thaùnh leã phaûi coù maët sôùm tröôùc giôø leã 20 phuùt)

5- Kính mong caùc gia ñình, Quyù OÂng Baø vaø Anh Chò
Em trong Giaùo khu 1 tham döï buoåi Tónh taâm vaø Thaùnh 
leã ñoâng ñuû ñeå taï ôn Chuùa vaø toû loøng toân kính Thaùnh 
Boån maïng. Ban Ñieàu haønh cuõng môøi goïi moïi thaønh 
vieân cuûa giaùo khu tham gia ñoùng goùp döï tieäc vui möøng 
boån maïng vaø cuõng laø dòp ñeå moïi ngöôøi quen bieát haøn 
huyeân trong gia ñình thieâng lieâng cuûa Giaùo khu.

THIEÁU NHI THAÙNH THEÅ BAÙN BAÙNH 
TRUNG THU GAÂY QUYÕ

Sau caùc Thaùnh leã Chuùa nhaät ngaøy 24/9 vaø 1/10, caùc 
huynh tröôûng TNTT seõ baùn baùnh Trung thu gaây quyõ 
cho cuoäc tónh taâm haèng naêm. Xin moïi ngöôøi vui loøng 
mua uûng hoä.

UÛNG HOÄ “COMMUNITY SALE”  
GIUÙP NGÖÔØI NGHEØO

Vaøo ba ngaøy Thöù Naêm, Thöù Saùu vaø Thöù Baûy (19, 
20 & 21/10/2017), Ban Toå Chöùc “Community Sale” 
ñoùn nhaän taát caû nhöõng quaø bieáu coøn duøng ñöôïc töø 60% 
trôû leân ñeå baùn giuùp ngöôøi ngheøo. (Xin vui loøng ñöøng 
ñöa ñeán Giaùo xöù nhöõng ñoà hö hoûng khieán Giaùo xöù phaûi 
toán coâng söùc vaø tieàn baïc ñi ñoå).

Vieäc nhaän quaø ñöôïc thöïc hieän taïi Nhaø Gieâ-ra-ñoâ 
töø ngaøy 30 thaùng 09 ñeán ngaøy 15 thaùng 10, 2017 töø 
10 giôø saùng ñeán 3 giôø chieàu vaø 8 giôø ñeán 10 giôø toái 
vaøo nhöõng töø thöù Hai ñeán thöù Saùu; töø 10 giôø saùng ñeán 
6 giôø chieàu vaøo ngaøy thöù Baûy & Chuùa nhaät.

Ban Toå Chöùc caàn nhieàu thieän nguyeän vieân giuùp 
ñôõ trong nhöõng ngaøy naøy. Xin lieân laïc: 972-489-1171. 
Giaùo xöù chaân thaønh caûm ôn Quyù OÂng Baø vaø Anh Chò 
Em.

GIAÙO XÖÙ MÖØNG TEÁT TRUNG THU (7/10)
Ñeå duy trì truyeàn thoáng vaên hoùa Vieät Nam, Giaùo 

xöù seõ toå chöùc Hoäi chôï Teát Trung Thu cho taát caû caùc 
thieáu nhi trong Giaùo xöù vaøo thöù Baûy ngaøy 7/10/2017 
taïi Trung Taâm Thaùnh An Phong. Hoäi chôï coù caùc gian 
haøng baùn ñoà aên vaø troø chôi. Ngoaøi ra, seõ coù moät buoåi 
vaên ngheä ñaëc saéc do caùc em Thieáu Nhi Thaùnh Theå 
trình dieãn; thi laøm loàng ñeøn vaø röôùc ñeøn.

Kính môøi moïi ngöôøi trong Giaùo xöù ñöa con chaùu 
ñeán tham döï Hoäi chôï Teát Trung Thu ñeå caùc em coù cô 
hoäi vui chôi vaø soáng baàu khoâng khí vaên hoùa Vieät Nam.

CAÄP NHAÄT DANH SAÙCH CAÙC GIA ÑÌNH 
TRONG GIAÙO XÖÙ

Nhaân dòp Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp möøng 
kyû nieäm 25 naêm thaønh laäp seõ ñöôïc toå chöùc troïng theå 
vaøo Chuùa nhaät 21/01/2018, caùc gia ñình ghi danh trong 
Giaùo xöù seõ ñöôïc bieáu moät cuoán Kyû Yeáu vôùi nhöõng döõ 
kieän vaø hình aønh raát giaù trò. 

Nhaèm giuùp cho Vaên phoøng Giaùo xöù coù con soá chính 
xaùc ñeå in cho ñuû soá Kyû Yeáu cuõng nhö ñeå caäp nhaät 
danh saùch, gia ñình naøo ñaõ coù soá danh boä, xin vui loøng 
caäp nhaät ñòa chæ, soá ñieän thoaïi vaø email neáu coù thay 
ñoåi. Rieâng nhöõng caù nhaân vaø gia ñình chöa ghi danh, 
xin vui loøng ghi danh ñeå ñöôïc trong danh saùch thaønh 
vieân cuûa Giaùo xöù theo yeâu caàu cuûa Luaät Giaùo hoäi cuõng 
nhö giuùp cho coâng vieäc hoaïch ñònh muïc vuï cuûa Giaùo 
xöù.

Xin ñöa laïi taát caû caùc ñôn ñaõ ñieàn cho Vaên phoøng 
Giaùo xöù. Cha Chính xöù chaân thaønh caûm ôn söï coäng taùc 
cuûa moïi ngöôøi trong vieäc naøy.
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 3/9/2017   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1 A/C Phaïm Thanh Haûi 469-317-8161
2106 Aspen Ln, Garland TX 75044 

Giaùo Khu 2  A/C. Nguyeãn Ngoïc Chính 972-495-9880
2513 Suncrest. DR.   Garland. TX  75044 

Giaùo Khu  3  A/C Quang -  Höông  214-450-1076
2809 Oakspring, Garland, TX  75044  

Giaùo Khu 4 A/C Tran Duc Vuong  469-688-0579
2910 Cedar Brook Dr, Garland, TX  75040 

Giaùo Khu  11  A/C Traàn Kieân Ken  949-981-5848
4508 Maple Shade Ct., Sachse, TX  75048

CAÄP NHAÄT DANH SAÙCH  
NHÖÕNG NGÖÔØI ÑI TU TRONG GIAÙO XÖÙ

Nhaân dòp Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp möøng 
kyû nieäm 25 naêm thaønh laäp seõ ñöôïc toå chöùc troïng theå 
vaøo Chuùa nhaät 21/01/2018, xin cha meï naøo coù con ñi 
tu (chuûng sinh, tu só nam nöõ, phoù teá, linh muïc) hoaëc caù 
nhaân naøo töøng laø thaønh vieân trong Giaùo xöù maø nay ñi 
tu, xin vui loøng lieân laïc vôùi Vaên phoøng ñeå ñöôïc caäp 
nhaät danh saùch vaø hình aûnh trong cuoán Kyû Yeáu. 

HOÏP NHOÙM HAØNH HÖÔNG (1/10)
Nhöõng ai ñi haønh höông töø ngaøy 16 ñeán 28 thaùng 

10, seõ coù cuoäc hoïp quan troïng vôùi Cha Chính xöù cuõng 
laø vò Linh höôùng cuûa ñoaøn haønh höông, vaøo luùc 2 giôø 
chieàu Chuùa nhaät ngaøy 1/10 taïi Phoøng 115 cuûa Trung 
Taâm Thaùnh An Phong ñeå bieát nhöõng ñieàu caàn thieát 
cho vieäc chuaån bò chuyeán ñi. Xin moïi ngöôøi ñeán 
ñoâng ñuû vaø ñuùng giôø vì cuoäc hoïp chæ keùo daøi 1 tieáng 
ñoàng hoà.

RAO HOÂN PHOÁI
Rao Laàn 1: 
* Chò Maria Phaïm Thò Thanh Thuûy, con oâng

Phaoloâ Phaïm Ñình Phuïng vaø baø Anna Leâ Thò Kim Lan, 
seõ keát hoân vôùi Anh Giuse Traàn Haûi Nam, con oâng 
Traàn Khaéc Töôùc vaø baø Leâ Mai An, taïi Giaùo xöù Thaùi 
Haø, Toång Giaùo phaän Haø Noäi.

Chò Thuûy vaø cha meï hieän cö nguï taïi Giaùo xöù Ñöùc 
Meï Haèng Cöùu Giuùp, Garland, Texas. Cha meï Anh Nam 
hieän cö nguï taïi Quaän Ñoáng Ña, Thaønh phoá Haø Noäi. 

* Anh Phanxicoâ Xavieâ Phaïm Minh Khoâi, con oâng
Phaoloâ Phaïm Ñình Phuïng vaø baø Anna Leâ Thò Kim Lan, 
seõ keát hoân vôùi Chò Catarina Nguyeãn Thò Thaûo Hieàn, 
con oâng Pheâroâ Nguyeãn Quang Vinh vaø baø Maria Kieàu 
Thò Thi, taïi Giaùo xöù Bình Ba, Giaùo phaän Baø Ròa.

Anh Khoâi vaø cha meï hieän cö nguï taïi Giaùo xöù Ñöùc 
Meï Haèng Cöùu Giuùp, Garland, Texas. Cha meï Chò Hieàn 
hieän cö nguï taïi Giaùo xöù Bình Ba, Giaùo phaän Baø Ròa. 

Ai bieát hai ñoâi naøy coù ngaên trôû xin thoâng baùo cho 
cha chaùnh xöù.

HOÄI TÖÔNG TEÁ THOÂNG BAÙO  
NGÖNG HOAÏT ÑOÄNG 

Hoäi Töông Teá ñaõ ñaêng thoâng baùo treân Baûn Tin Muïc 
Vuï haèng tuaàn cuûa Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp 
suoát thaùng 8/2017 töø tuaàn leã 13/8 ñeán 2/9, taát caû 4 tuaàn 
lieân tuïc, môøi goïi caùc hoäi vieân ñeán tham döï phieân hoïp 
vaøo ngaøy 9/9/2017 vaø ai khoâng ñeán ñöôïc thì göûi thö. 
Muïc ñích ñeå xaùc nhaän coøn ñang sinh hoaït, ñoàng thôøi 
giaûi quyeát vieäc ñieàu haønh Hoäi.

Keát quaû buoåi hoïp, khoâng coù ngöôøi nhaän nhieäm vuï 
ñieàu haønh Hoäi, thay theá Hoäi tröôûng töø nhieäm vì gaëp 
nhieàu khoù khaên, khoâng coù khaû naêng tieáp tuïc ñaûm 
nhieäm.

Vôùi söï chuaån y cuûa Cha Chaùnh Xöù, Hoäi Töông 
Teá quyeát ñònh ngöøng hoaït ñoäng keå töø 3:30pm ngaøy 9 
thaùng 9 naêm 2017.

Soá tieàn coøn laïi trong quyõ ñieàu haønh, seõ ñöôïc chia 
ñeàu cho caùc hoäi vieân ñaõ ñeán tham döï buoåi hoïp, ñaõ göûi 
thö xaùc nhaän coøn sinh hoaït, vaø nhöõng hoäi vieân ñaõ ñoùng 
tieàn töông trôï (tröôùc ngaøy 9/9/2017) cho gia ñình ngöôøi 
qua ñôøi lieân tuïc cho ñeán hai ngöôøi cuoái cuøng laø:

1- OÂng Giuse Phaïm Vaên Boàng: Taï theá ngaøy
1/7/2017

2- Baø Maria Nguyeãn Thò Hoøa: Taï theá ngaøy
4/7/2017

Xin chaân thaønh caûm taï taám loøng cuûa taát caû hoäi vieân, 
nhöõng ngöôøi ghi danh gia nhaäp Hoäi tröôùc hay sau, vì 
muïc ñích baùc aùi cuûa Hoäi. 

Töø ngaøy 2/2/2007 ñeán ngaøy 4/7/2017, Hoäi ñaõ töông 
trôï cho 48 hoäi vieân qua ñôøi.

Ban Ñieàu Haønh Hoäi seõ göûi ngaân phieáu vaø giaáy tôø 
chi thu ñeán caùc hoäi vieân ñaõ xaùc nhaän coøn sinh hoaït cho 
ñeán ngaøy 9/9/2017.

TM Ban Ñieàu Haønh

Ñaëng Hieáu Sinh
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
Chuùa Nhaät Ngaøy 17/9/2017

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $14,777.00 
Tieàn Leã Cöôùi: $300.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $100.00 
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù:

SDB 2868 $100.00
SDB 2877 $500.00
SDB 2879 $500.00
SDB 2880 $100.00
SDB 2882 $250.00
SDB 2883 $500.00
SDB 2885   $50.00
SDB 2886 $100.00
SDB 2887 $500.00
SDB 2888 $100.00

Giuùp Naïn Nhaân Baõo Luït Harvey: $210.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0023 Ñaëng Hieáu Sinh $20.00 
0032 Nguyeãn Vaên Loan $5.00 
0068 Nguyeãn Hoaøng Nhaân $20.00 
0114 Traàn Trinh $50.00 
0384 Ngoâ Bryant $20.00 
0394 Ñoaøn Thanh Taâm $5.00 
0471 Vuõ Anh Chöông $20.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0744 Traàn Vaên Thöù $20.00 
0885 Nguyeãn Thaéng $5.00 
1187 Nguyeãn Quoác Coâng $5.00 
1238 Vuõ Ñình Hoøa $20.00 
1247 Huyønh Thu Lieãu $5.00 
1255 Phaïm Thò Thoa $20.00 
1259 Phaïm Vaên Tuyeån $20.00 

1324 Nguyeãn Vaên Tieàn $2.00 
1387 Maõ Thaønh Nhôn $30.00 
1589 Ñaëng Thò Quyù $5.00 
1666 Nguyeãn Hoàng Sôn $500.00 
1778 Traàn Ñình Phaùi $5.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
1869 Baïch Vaên Giaøu $2.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2324 Ñaëng Chi $20.00 
2340 Nguyeãn Thieän Só $40.00 
2362 Phaïm Quoác Anh $40.00 
2437 Chaâu Hoaøn Tuaán $5.00 
2456 Traàn Thò Nhö Phöôïng $4.00 
2538 Ñaëng Ñình Chaâu $2.00 
2544 Leâ Vaên Hieàn $20.00 
2600 Nguyeãn Ñöùc Tueä $20.00 
2612 Haø Vaên Hoan $20.00 
2619 Phaïm Ñöùc Taân $10.00 
2724 Nguyeãn Ñöùc Khang $20.00 
2838 Nguyeãn Vuõ Thuøy Haïnh $20.00 

AÅn Danh $1,075.00 
Ca Ñoaøn Thanh Nieân $250.00 
Hoäi Quaùn $7,645.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0268 Ñaëng Vaên Taâm (Baûng Teân) $375.00 
0407 Vuõ Quoác Thanh $200.00 
0609 Buøi Thò Xuyeán $300.00 
0626 Nguyeãn Ñöùc Kinh $100.00 
0627 Nguyeãn Ñöùc Kinh $100.00

Be thoughtful, be silent, be reverent;

for this is the House of God.

Before Mass, speak to the Lord;

During the Mass, let the Lord speak to you;

After the Mass, speak to one another.

RESPECT LIFE MASS 
    WITH BISHOP EDWARD BURNS

Celebrate Respect Life Month by attending Mass 
with Bishop Edward Burns at the 5:30 p.m. Vigil on 
October 7 at St. Rita Catholic Community, 12521 
Inwood Rd., Dallas 75244, with special prayers for the 
sanctity of all human life.  A reception with pro-life 
exhibits will follow. For more information, visit www. 
prolifedallas.org or contact Susan Platt at 214-392-7545 
or prayer@prolifedallas.org. Sponsored by the Catholic 
Pro-Life Committee, Birth Choice Dallas, White Rose 
Women's Center, Bella House, Mater Filius, and Hike 

for Life.
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“Walking Together in Faith”
  Ñoàng Haønh Trong Ñöùc Tin

Dallas Ministry Conference     
October 19-21, 2017

Xin moïi ngöôøi ñeán tham döï Hoäi Nghò Muïc Vuï 
Dallas haèng naêm laàn thöù 11 ñöôïc toå chöùc töø ngaøy 19 
ñeán 21/10/2017 taïi Trung Taâm Hoäi Nghò Kay Bailey 
Hutchinson ôû Dallas. Coù hôn 100 buoåi thuyeát trình baèng 
tieáng Anh, Taây Ban Nha vaø Vieät ngöõ, ñöôïc trình baøy 
bôûi caùc caùc dieãn giaû noåi tieáng ñòa phöông, toaøn quoác vaø 
theá giôùi. Haõy tham döï caùc Thaùnh leã vaø nhöõng buoåi caàu 
nguyeän, xem trieån laõm, vaø theo doõi nhöõng buoåi trình dieãn 
aâm nhaïc Coâng giaùo. Muoán bieát theâm chi tieát vaø ghi danh, 
xin vaøo website: www.udallas.edu/dmc. 

Caùc Thaày Coâ Giaùo lyù, Vieät ngöõ vaø Huynh tröôûng 
Thieáu Nhi Thaùnh Theå, xin ñoùng tieàn tröôùc nôi Coâ Thuïc 
vaø Sô Vaân seõ ghi danh. Soá tieàn naøy seõ ñöôïc hoaøn traû 
sau khi tham döï Khoùa hoïc. 

Nhöõng ai khoâng phaûi laø Giaùo vieân GL-VN, vaø 

Huynh tröôûng TNTT cuõng coù theå ghi danh qua Giaùo xöù 
theo caùch thöùc keå treân vôùi soá tieàn khoâng hoaøn traû laø 
66 USD.

Make plans to attend the annual Dallas Ministry 
Conference, presented by the University of Dallas 
and co-sponsored by the Diocese of Dallas, scheduled for 
October 19th-21st at the Kay Bailey Hutchison Convention 
Center Dallas in Hall C. With over 100 sessions, there is a 
topic of interest for every Catholic. This year the Saint 
Johns Bible will be at the liturgical art display. Its the first 
handwritten illuminated bible of its scale in over 500 
years! Come listen to speakers and musicians, and 
experience the exhibit hall during this three-day 
conference. Find out more at udallas.edu/dmc 

- Early Registration: Dallas Diocesan Attendee-$68
(on or before 10/9/2017) | Non-Dallas Diocesan Attendee 
-$85 (on or before 10/9/2017)

- Regular Registration: Dallas Diocesan Attendee
- $78 | Non-Dallas Diocesan Attendee -$95 (10/10/2017 
-10/15/2017)

- On-site Registration: ALL $100 (After 10/15/2017)  

ÑÖÙC THAÙNH CHA PHANXICOÂ THAØNH LAÄP HOÏC VIEÄN MÔÙI VEÀ HOÂN NHAÂN & GIA ÑÌNH

Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ ñaõ thaønh laäp moät Hoïc vieän 
giaùo hoaøng môùi ñeå hoïc hoûi veà hoân nhaân vaø gia ñình, thay 
theá Hoïc vieän do Ñöùc giaùo hoaøng Gioan Phaoloâ II thaønh 
laäp vaøo naêm 1981.

Ñöôïc coâng boá treân baùo L’Osservatore Romano hoâm 
thöù Ba 19/9/2017, Töï saéc “Summa Familiae cura” (Heát 
loøng chaêm soùc cho gia ñình) vôùi chöõ kyù cuûa Ñöùc Thaùnh 
Cha Phanxicoâ ngaøy 08-09-2017 neâu roõ Vieän Thaàn hoïc 
Giaùo hoaøng veà Hoân nhaân vaø Gia ñình Gioan Phaoloâ II 
ñöôïc thaønh laäp nhaèm ñaåy maïnh noã löïc cuûa hai Thöôïng 
Hoäi ñoàng Giaùm muïc gaàn ñaây vaø Toâng huaán Haäu Thöôïng 
Hoäi ñoàng “Amoris Laetitia” (Nieàm Vui Tin Möøng)

Vaãn ghi nhaän taàm quan troïng cuûa Hoïc vieän ban ñaàu–
Hoïc vieän naøy ñöôïc thaønh laäp sau Thöôïng hoäi ñoàng veà 
Gia ñình naêm 1980 – Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ noùi raèng 
caùc Thöôïng Hoäi ñoàng naêm 2014 vaø 2015 ñaõ mang laïi moät 
nhaän thöùc môùi veà “nhöõng thaùch ñoá muïc vuï môùi maø coäng 
ñoàng Kitoâ höõu ñöôïc keâu goïi phaûi ñaùp öùng”.

Nhöõng thay ñoåi veà nhaân hoïc vaø vaên hoaù hieän nay, theo 
Ñöùc Thaùnh Cha, ñoøi hoûi “moät caùch tieáp caän ña daïng vaø 
phaân tích”, khoâng theå “giôùi haïn trong caùc hoaït ñoäng muïc 

vuï vaø truyeàn giaùo” cuûa quaù khöù. 

Vì theá, Ñöùc Thaùnh Cha noùi, chuùng ta phaûi coù khaû naêng 
dieãn giaûi ñöùc tin cuûa chuùng ta trong moät boái caûnh maø 
trong ñoù caùc caù nhaân ít ñöôïc naâng ñôõ hôn tröôùc ñaây khi 
hoï phaûi ñoái maët vôùi caùc thöïc taïi phöùc taïp cuûa ñôøi soáng 
gia ñình.  Trung thaønh vôùi giaùo huaán cuûa Chuùa Kitoâ, Ñöùc 
Thaùnh Cha noùi, chuùng ta phaûi xem xeùt nhöõng “aùnh saùng 
vaø boùng toái aáy cuûa ñôøi soáng gia ñình” vôùi oùc thöïc tieãn, söï 
khoân ngoan vaø tình yeâu.

Cuõng nhö hoïc vieän tröôùc, hoïc vieän môùi seõ tieáp tuïc hoaït 
ñoäng nhö moät boä phaän cuûa Ñaïi hoïc Giaùo hoaøng Lateâranoâ, 
vaø gaén lieàn vôùi Toøa Thaùnh qua Boä Giaùo duïc Coâng giaùo, 
Haøn laâm vieän Giaùo hoaøng veà Söï soáng, cuõng nhö Boä Giaùo 
daân, Gia ñình vaø Söï soáng.

Töï saéc Summa Familiae cura coù hieäu löïc ngay laäp töùc.  
Caùc sinh vieân theo hoïc vaø toát nghieäp taïi Hoïc vieän môùi seõ 
ñöôïc caáp baèng cao ñaúng, cöû nhaân vaø tieán só veà hoân nhaân 
vaø gia ñình.

(Vatican Radio)



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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Meditation: What can work and wages, welfare and the 
unemployed tell us about the kingdom of God? In the parable of 
the laborers in the vineyard we see the extraordinary generosity 
and compassion of God (Matthew 20:1-16). There is great tragedy 
in unemployment, the loss of work, and 
the inability to earn enough to live and 
support oneself or one’s family. In Jesus’ 
times laborers had to wait each day in the 
marketplace until someone hired them for 
a day’s job. No work that day usually meant 
no food on the family table. The laborers 
who worked all day and received their 
payment complain that the master pays the 
late afternoon laborers the same wage. The 
master, undoubtedly, hired them in the late 
afternoon so they wouldn’t go home payless 
and hungry.

God is generous and gives us work for 
his kingdom

God is generous in opening the doors of 
his kingdom to all who will enter, both those 
who have labored a life-time for him and those who come at the last 
hour. While the reward is the same, the motive for one’s labor can 
make all the difference. Some work only for reward. They will only put 
in as much effort as they think they will get back. Others labor out of 
love and joy for the opportunity to work and to serve others. The Lord 
Jesus calls each one of us to serve God and his kingdom with joy and 
zeal and to serve our neighbor with a generous spirit as well.

Empowered to serve with a joyful and generous spirit
The Lord Jesus wants to fill each one of us with the power and 

strength of the Holy Spirit so we can bear great fruit for God’s kingdom 
(the fruit of peace, joy, righteousness, and 
love) and also bring the fruit of his kingdom 
to our neighbor as well. We labor for the Lord 
to bring him praise, honor, and glory. And 
we labor for our neighbor for their welfare 
with the same spirit of loving-kindness and 
compassion which the Lord has shown to us.

Paul the Apostle reminds us, “Whatever 
your task, work heartily, as serving the Lord 
and not others, knowing that from the Lord 
you will receive the inheritance as your 
reward - you are serving the Lord Christ” 
(Colossians 3:23-24). Do you perform 
your daily tasks and responsibilities with 
cheerfulness and diligence for the Lord’s 
sake? And do you give generously to others, 
especially to those in need of your care and 
support?

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit that I may 
serve you joyfully and serve my neighbor willingly with 
a generous heart, not looking for how much I can get, 
but rather looking for how much I can give.”

“For the kingdom of heaven is like a householder who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard.
2 After agreeing with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. 3 And going out about the 

third hour he saw others standing idle in the market place; 4 and to them he said, `You go into the vineyard too, and 
whatever is right I will give you.’ So they went. 5 Going out again about the sixth hour and the ninth hour, he did the 
same. 6 And about the eleventh hour he went out and found others standing; and he said to them, `Why do you stand 
here idle all day?’ 7 They said to him, `Because no one has hired us.’ He said to them, `You go into the vineyard too.’ 
8 And when evening came, the owner of the vineyard said to his steward, `Call the laborers and pay them their wages, 
beginning with the last, up to the first.’ 9 And when those hired about the eleventh hour came, each of them received 
a denarius. 
10 Now when the first came, they thought they would receive more; but each of them also received a denarius. 11 And 
on receiving it they grumbled at the householder, 12 saying, `These last worked only one hour, and you have made 
them equal to us who have borne the burden of the day and the scorching heat.’ 13 But he replied to one of them, 
`Friend, I am doing you no wrong; did you not agree with me for a denarius? 14 Take what belongs to you, and go; I 
choose to give to this last as I give to you. 15 Am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Or do 
you begrudge my generosity?’ 16 So the last will be first, and the first last.”

“Do you begrudge my generosity?”

Scripture:  Matthew 20:1-16












