
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

Ngày Thường
Thánh Lễ 7:00 AM và 7:00 PM

Thứ Bảy
Khấn ĐMHCG .................................. 5:30 PM
Thánh Lễ 8:00 AM và 6:00 PM

Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Lượt ....................... 7:00 PM

Thứ Sáu Đầu Tháng
Chầu Đền Tạ, Thánh Lễ .................. 6:00 PM

Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng  6:45 AM và 9:00 AM 
Lễ Chiều 7:00 PM và 9:00 PM

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:  6:15- 7:00 pm, Thứ 7:  5:15 pm-6:00 pm

Rửa Tội 
Xin liên lạc với VPGX trước đầu tháng để được hướng 
dẫn Rửa Tội lúc 7:00 pm Thứ Bảy đầu tháng và Rửa 
Tội lúc 4:00pm Thứ Bảy tuần II mỗi 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.

Đám Tang
Khi có người qua đời, xin LL
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Thiếu nhi -Việt ngữ
Giáo Lý: 10:15am - 11:45am
Việt Ngữ: 2:00pm - 3:00 pm
Thiếu nhi: 3:00pm - 4:00pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Lý Thị Kim Phiến . . . 972-496-6752

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... (972)-679-8024

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

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
A.Nguyễn Thế Cường . . .469-500-4189

Mục Vụ Giới Trẻ
A.Quý Phạm .....214- 991-7894

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

Ban Trật Tự
Anh Chung Hồng Hải.... 214-517-5879

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........ 972-578-2309

Ban Bảo Trì
Ô. Nguyễn Minh Hùng .....214-244-1814

Khối Thể Thao
 Anh Đinh Văn Chương.......(214) 684-3120

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
Ñinh Vaên Chöông .... 214-684-3120

Chánh Xứ: Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn, DCCT
                   Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư

Lòch Trong Tuaàn

Thứ Ba 23-9:  Th. Piô Pietrelcina ,lm - Lễ Nhớ

Thứ Hai 22-9:

Thứ Tư  24-9:  

CHúA NHậT 25 THườNG NIêN NGày 21 / 9 / 2014

Khu 1: Ô. Trần Văn Mão  469-212-5311
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: Ô. Nguyễn Hữu Tính (972)272-9625
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. Nguyễn Hưng (214) 208-4488
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: Bà Ngô Hoàng Chi (972) 578-2309
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

CAùC GiAùo Khu

HỘI ĐỒNG MụC Vụ                  
Ô. Trần Ngọc Oanh. ... OTran15546@ AOL.com

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
Ô. Phạm Văn Lập . . . . ....... 972-496-4412

Ban Giúp Lễ
Quách Kỳ Trân  .............. (210) 714- 5222

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
CĐ Gioan Vianney. . . . . .  469-583-2788

KHỐI GIA ĐìNH
Ban Dự Bị Hôn Nhân

Ô. Nguyễn Trác Dziễm . . . 972-496-3561

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

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
 Ô. Ngô Bá Nhân  972-365-7032

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

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

Ban Việt Ngữ
 Cô Trần Lê Thủy  . . . . .  . . 972-934-2023

Hội Phụ Huynh
A. Nguyễn Xứng: 469 450 3876

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
A.Phạm Tường Long . . . . .  469-835-7345

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

KHỐI HỘI ĐOàN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Anh Phạm Đức Lâm  ...    214-549-0897

Thứ Năm 25-9: 

Thứ Sáu 26-9:  Th. Cosma và Th. Đaminaô tử đạo

 Thứ Bảy 27-9: Th. Vinhsơn Phaolô, linh mục - Lễ Nhớ



Bước vào trong sự thân tình của Chúa
Trong Kinh Thánh, cây nho có một ý nghĩa sâu sắc. Nó là 

biểu tượng của giao ước giữa Thiên Chúa với dân Ngài (Is 5, 
1-7 ; Gr 2, 21 ; Ez 15, 4). Câu “hãy đi làm vườn nho ta” (Mt 20, 
4) được Chúa Giêsu lặp đi lặp lại trong ba dụ ngôn, theo truyền 
thống câu này muốn nói : “Hãy đi vào trong Giao ước… Hãy đến 
chia sẻ Giao ước với ta”. 

Chúa Giêsu tự khẳng định mình là cây nho : “Thầy là cây 
nho thật” (Ga 15, 1-5). Chúng ta được mời gọi vào làm vườn 
nho của Chúa, được sẻ chia công việc với Chúa, có ý nói, chúng 
ta dù sớm hay muộn cũng bước vào trong thân tình với Chúa, 
sống với Chúa. “Hãy đi làm vườn nho ta” còn có nghĩa là “ Hãy 
vào hưởng niềm vui của chủ ngươi” (Mt 25, 21). Từ đây chúng 
ta mới hiểu được một đồng mà ông chủ trả cho người đến trước 
cũng như người đến sau là đồng nào.

Đồng lương yêu thương
Dụ ngôn những người làm thuê được mướn làm việc trong 

vườn nho qua những giờ khác nhau, tất cả lãnh lương giống 
như nhau là một đồng bạc, đã gây nên một khó khăn cho 
những người đọc Tin Mừng. Chúa nói với những người làm 
công : “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công 
cho các ngươi xứng đáng” (Mt 20, 4). Có người hỏi : Xứng đáng 
ở đây là xứng với cái gì ? Khi có hai cái bằng nhau, hoặc cái này 
xứng với cái kia được coi là xứng đáng. Vậy đâu là tiêu chuẩn 
để Chúa Giêsu trả công xứng đáng? Nhiều người không khỏi 
ngạc nhiên, nhất là những người đến làm việc trước hết vì tiêu 
chuẩn trả công của ông chủ. Cách hành xử của ông chủ có chấp 
nhận được không? Không xúc phạm đến nguyên tắc đền bù 
xứng đáng sao ?  

Khó khăn phát xuất từ một sự sai lầm. Vấn đề đền bù được 
qui chiếu về sự đời đời, Thiên Chúa “sẽ thưởng phạt mỗi người 
tùy theo việc họ làm” (Rm 2, 6). Thiên Chúa nhân lành, Ngài 
có cách tính không giống chúng ta : “Tư tưởng Ta không phải 
là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là 
đường lối của Ta” (Is 55, 8). Thiên Chúa ban cho con người cái 
mà Ngài cho là tốt nhất. Tiêu chuẩn của Ngài là tấm lòng, tiêu 
chuẩn của chúng ta thường là lý trí, và dĩ nhiên không luôn 
luôn đúng.

Trong dụ ngôn, mức lương được trả là một đồng. Đây là 
đồng đracmơ; hay đồng đờ-nhê, là thuế mà mỗi Người Do Thái 
phải nộp vào Đền Thờ Giêrusalem mỗi năm cho việc bảo trì, 
hoặc đồng “xtate” tiền cổ Hy-lạp là đồng được thánh Phêrô 
dùng để nộp thuế Đền thờ, phần của ngài và của Chúa Giêsu. 
Mỗi người nhận được một đồng, có ý nói đến mức lương của một 
ngày làm việc, một cái gì đó để sống trong ngày như bánh mì 
chẳng hạn.

Để nhận ra  “điểm chính” trong dụ ngôn, chúng ta phải để 
ý đến qui chiếu của Chúa Giêsu ở đây về một tình huống cụ 
thể. Đồng bạc duy nhất được trả cho tất cả là nước Chúa, Chúa 
Giêsu đã mang xuống thế vì yêu thương thế gian. Dụ ngôn bắt 
đầu : “Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người 
làm vườn nho mình” (Mt 20, 1). Như vậy, Nước Trời là chủ đề 

chính và là bối cảnh của dụ ngôn.
Đồng lương ơn cứu độ phổ quát
Một lần nữa, vấn đề về ơn cứu độ của người Do thái và 

dân ngoại, hay của kẻ lành và những người tội lỗi được đặt ra, 
trước ơn cứu rỗi do Chúa Giêsu mang đến. Mặc dầu chỉ vì nghe 
huấn giáo của Chúa Giêsu mà người dân ngoại (những kẻ tội 
lỗi, những người thu thuế, những người đĩ điếm, v.v.) quyết 
định theo Chúa, trong khi trước lúc đó họ còn đứng đàng xa 
(nhàn rỗi). Vì ý định theo Chúa mà họ sẽ không có chỗ bậc hai 
trong vương quốc. Họ cũng sẽ ngồi cùng một bàn như những 
người khác và hưởng đầy đủ những của cải thời cứu thế.

Chúa Giêsu không cung cấp chúng ta một bài học về đạo 
đức xã hội, nhưng là bài học về tình yêu của Thiên Chúa với 
hết mọi người : “Từ sáng sớm, cho đến giờ thứ ba, giờ thứ sáu 
và thứ chín”.

Không có ai là quá muộn để vào Nước Trời. Tất cả những 
ai chưa khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa vẫn được Ngài 
mời gọi mọi người nam nữ trong mọi giờ và ở mọi lứa tuổi đi 
làm vườn nho của Chúa! Đây là lời kêu gọi phổ quát. Đó là vấn 
đề kêu gọi hơn là vấn đề thưởng. Chúng ta đừng bao giờ thất 
vọng về ơn cứu độ đời đời của chúng ta.

Có nhiều người cần cù, chịu khó, luôn sẵn sàng làm việc 
nhưng “không ai thuê”; họ nhàn rỗi vì thiếu việc làm và không 
có người mướn, lòng nhiệt thành đang có sẵn, có tiếng gọi 
thuê, họ lên đường mà không có sự mặc cả giá tiền như những 
người trước. Ông chủ đánh giá công việc của họ cách khôn 
ngoan và trả công cho họ bằng những người khác. Ý muốn 
nói, dù hoán cải vào “buổi sáng, giờ thứ ba … và thứ mười một 
giờ” đi chăng nữa, thì hết thảy mọi người đều được đón nhận 
… anh trộm lành được lên Thiên đàng “vào giờ thứ mười một” 
anh thực sự là người được mời gọi vào giờ sau hết và trở thành 
người đầu tiền vào Nước Trời : “Thật hôm nay, anh sẽ được ở 
với tôi trên thiên đàng với ta” (Lc 23, 43). Chúa không kết án 
kẻ trộm, Chúa bày tỏ lòng nhân lành của mình ; họ đi làm, 
nhưng “không ai thuê” (Mt 20, 7), nếu người ta không thuê 
anh, anh “hãy đi làm vườn nho ta” (Mt 20, 4).

Điều mà chúng ta gán cho Thiên Chúa là không xứng đáng 
với Thiên Chúa, và điều Thiên Chúa ban cho chúng ta vượt 
quá công trạng của chúng ta : “từ người đến sau hết tới người 
đến trước hết đều lãnh mỗi người một đồng”. Chúng ta không 
thể trách lòng tốt của ông chủ, vì không thấy gì sai trái trong 
cách ông hành xử. Ông trả cho mỗi người theo như thỏa thuận 
và thể hiện lòng thương xót như ông muốn : “Nào tôi chẳng 
được phép làm như ý tôi muốn sao?”

Một huấn giáo khác có thể rút ra từ dụ ngôn. Ông chủ 
biết rằng những người làm thuê giờ cuối cũng có những nhu 
cầu như bao người khác, họ cũng có con cái phải nuôi ăn, như 
những nguời làm thuê giờ thứ nhất. Khi trả cho mọi người 
đồng lương y nhau, ông chủ chứng tỏ rằng ông không xét theo 
công trạng cho bằng theo nhu cầu. Ông chứng tỏ rằng ông 
không những công bằng, mà còn tốt lành, quảng đại và nhân 
đạo.

Câu ghi lòng cho tuần: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi 
xứng đáng.” (Mt 20:4)

Linh mục Antôn Nguyễn Văn Độ
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