
CHÚA NHẬT 25 Quanh Năm "A" 
Ngày 20 Tháng 9, 2020 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

21/9 Thứ Hai    Lễ kính: Thánh Mátthêu, Tông đồ và Thánh Sử 

     Bài đọc 1:        Êphêxô     4:   1 - 7,11 - 13 

      Phúc âm:       Mátthêu     9:   9 - 13 

22/9 Thứ Ba      Bài đọc 1:  Châm ngôn  21:   1 - 6, 10 - 13 

      Phúc âm:            Luca     8: 19 - 21 

23/9 Thứ Tư     Bài đọc 1:  Châm ngôn  30:   5 - 9 

      Phúc âm:           Luca      9:  1 - 6  

24/9 Thứ Năm  Bài đọc 1:   Giảng viên    1:  2 - 11 

           Phúc âm:            Luca     9:  7 - 9 

25/9 Thứ Sáu    Bài đọc 1:   Giảng viên    3:   1 - 11 

      Phúc âm:             Luca    9: 18 - 22 

26/9 Thứ Bảy    Bài đoc 1:   Giảng viên  11:   9 - 12: 8 

      Phúc âm:            Luca     9: 43b - 45 

Chúa Nhật 26 Quanh Năm "A" 

Bài đọc 1:  Êdêkien  18:  25 - 28 /  Bài đọc 2:  Philípphê   2: 1 - 11 

    Phúc Âm:   Mátthêu    21: 28 - 32 

Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật 22 & 23:        $5,242.00          

THÔNG BÁO 

1. Theo lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, hôm nay có lạc 
quyên lần 2 để giúp đồng bào bị hỏa hoạn và lũ lụt ở tại nước Mỹ.  

2. Xin Quý Phụ Huynh giúp và nhắc nhở con em trong lớp Giáo Lý 
đăng nhập vào lớp học mổi tuần một lần.  Các bài học và bài làm sẽ 
đăng theo tuần. Tất cả mọi thông tin và thông báo về chương 
trình Giáo Lý năm nay sẽ được bỏ lên trên Trang Mạng của Giáo 
Xứ. Và quý vị sẽ vào Trang Giáo Lý để xem bài học và theo dõi 
những thông tin khác.  
 Quý phụ huynh có gặp khó khăn gì khi đăng nhập vào lớp 
Giáo Lý của con em mình hoặc có những câu hỏi và thắc mắc gì thì 
đừng ngần ngại và xin vui lòng liên lạc trực tiếp với cô Trúc. 

3. Lớp Giáo Lý Tân Tòng sẽ bắt đầu vào ngày Chúa Nhật 2/10 vào 
lúc 1 giờ chiều. Quý vị nào có người thân trong gia đình, bạn bè 
hoặc biết những ai có ý định muốn tìm hiểu hoặc gia nhập vào Đạo 
Công Giáo thì xin ghi danh vào cuốn sổ ở trên bàn cuối nhà thờ.  

4. Quý vị nào có công việc cá nhân mà muốn đậu xe tại sân nhà Thờ 
hơn 24 giờ (1 ngày trở lên) thì nhớ gọi cho Cha biết. Nếu không thì 
hãng kéo xe sẽ kéo xe của quý vị, và quý vị là người phải trả tiền lệ 
phí kéo xe đó. Cảnh Sát thành phố đã yêu cầu Cha phải làm như 
vậy. 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1:    Isaia          (55: 6-9) 

Bài đọc I được trích trong phần cuối của sách Ngôn Sứ Isaia 
đệ II (các chương 40-55) là cuốn sách hàm chứa các lời an ủi nói 
với đoàn dân Israel đang bị lưu đày Babylon. Đối mặt với đoàn 
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Mục Vụ các Bí Tích tại Tư Gia 
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Á Tích khác tại tư gia của mình thì xin 
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dân đang gặp khủng hoảng đức tin, có tâm trạng chán chường và thất vọng trong thời gian bị lưu đày, tác 
giả sách Isaia đệ II đưa ra lời an ủi, động viên, khích lệ dân, và cho biết sắp đến ngày Thiên Chúa đến giải 
thoát họ khỏi cảnh lưu đày. 

Bài đọc cho thấy Thiên Chúa đang sẵn lòng “tiếp dân”, ở thật “gần dân” để thấu hiểu và lắng nghe 
những lời họ kêu cầu. Vì thế đây là thời gian thuận tiện nhất để tìm gặp Chúa và để bày tỏ tâm tư với 
Người. Cụ thể hơn, tác giả sách Isaia đã kêu mời người dân Do Thái bày tỏ thái độ hoán cải cụ thể, đó 
là: ‘kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình, người bất lương hãy bỏ tư tưởng mình’ mà trở về với Đức Chúa, 
Đấng giàu lòng thương xót và tha thứ. 

Thiên Chúa giàu lòng thương xót và tha thứ gần gũi với con người bao nhiêu khi họ cần đến Chúa, thì 
Người lại trở nên xa vời và bí ẩn bấy nhiêu khi con người quay lưng lại, và nhất là không học cho biết cách 
hiểu đường lối của Người. Tác giả đã ví von sự khác biệt trong lối suy nghĩ và hành động giữa con người 
với Thiên Chúa: "Trời cao hơn đất thế nào, thì tư tưởng của Ta cũng vượt trên tư tưởng của các 
ngươi thế ấy". 

 Để tìm tới bến bờ hạnh phúc thật sự trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có sẳn sàng từ bỏ 
những mưu cầu tư lợi, ý kiến cá nhân của mình để sống và đặt ý mình vào trong thánh ý Chúa? 

2. Bài đọc 2:    Philípphê   (1: 20c-24,27a) 

Sống và chết là hai thái cực nơi cuộc sống của con người. Thông thường ai cũng thích sống, sợ chết. 
Thế nhưng, trong bài đọc 2 trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philípphê, thánh nhân 
biểu lộ một sự giằng co “tốt lành” trong nội tâm của ngài: giằng co giữa phần phúc của riêng cá nhân 
Phaolô là “ao ước chết để được ở với Đức Kitô thì tốt hơn bội phần” với việc sống để đem lại lợi ích 
cho cộng đoàn, vì “ở lại trong xác thịt thì cần thiết cho anh em.” 

Nguyên tắc sống mà thánh Phaolô đã chọn để quyết định mọi sự đó là: lấy Đức Kitô làm trung tâm cho 
mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Vì thế, đối với ngài sống hay chết không thành vấn đề nữa, 
miễn sao quyền năng của Đức Kitô được tỏ hiện, Tin Mừng được loan báo đến mọi người và ước mong 
“Anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Ðức Kitô”. 

Tôi có lấy Đức Kitô làm điểm tựa, làm chuẩn mực cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của 
mình? Tôi có đặt lợi ích của Đức Kitô, của anh chị em lên trên lợi ích của bản thân trong đời sống 
đạo? 

 3. Bài Tin Mừng:   Mátthêu   (20: 1-16a) 

Dụ ngôn về “Thợ làm vườn nho” hay còn gọi là dụ ngôn về “Ông chủ tốt bụng” mô tả cảnh quen thuộc 
trong đời sống sản xuất nông nghiệp thường nhật ở Palestine thời Đức Giêsu. Dụ ngôn diễn tả sự tự do 
của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ và đề cao lòng quảng đại đầy xót thương của Người qua hình 
ảnh ông chủ vườn nho, cũng như lên án thái độ không đúng mực của một số Kitô hữu qua hình ảnh các 
người thợ. 

Trong dụ ngôn, có nhiều nhóm người làm khác nhau đang đứng chờ tại chợ nhân công đợi chủ thuê 
làm để được hưởng tiền công nhật. Có những người thợ được ông chủ gọi đi làm lúc sáng sớm, kẻ khác lúc 
ban trưa, người kia lúc xế chiều, thậm chí vào gần tối. (Mt 20,1-6) 

Lúc tan giờ lao động, ông chủ trả công mọi người như nhau: đều được “một quan tiền”. Điều này khiến 
những người vào làm sớm cằn nhằn, vì trách ông chủ bất công và ghen tức với người khác. 

Ông chủ đã trách cứ những người cằn nhằn về thái độ của họ. Tại sao họ lại ghen tức với anh chị em 
mình? Họ không chấp nhận để cho người khác được hưởng ân huệ hay sao? Tại sao họ không thể chia sẻ 
niềm vui của người khác, khi mình chẳng mất gì? 

Ông vẫn trả đủ cho họ theo thỏa thuận, còn ông làm phúc cho ai thì tùy ý ông. Ông có quyền làm thế, 
không phải do những người kia xứng đáng, nhưng vì ông tốt bụng mà thôi. Sao họ trách cứ quyền tự do 
định đoạt của cải của ông chủ? Sao họ cản ông chủ thi ân giáng phúc trên người khác? "Hay vì thấy tôi tốt 
bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?"  

 Tôi có cằn nhằn ngầm trách Thiên Chúa bất công và ghen tức với người khác khi họ được ân huệ 
Chúa ban? 

 

XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO MỌI GIA ĐÌNH TRONG GIÁO XỨ LUÔN ĐƯỢC BÌNH AN. 


