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NỘP THUẾ
Thời bấy giờ, dân Do Thái đang sống
dưới ách thống trị của đế quốc Lamã.
Có những kẻ cộng tác với đế quốc, thì
ủng hộ việc nộp thuế. Nhưng cũng có
những người muốn lật đổ ách thống
trị, thì chống đối việc nộp thuế, bởi vì
làm như thế chẳng khác nào nối giáo
cho giặc.
Trong một bối cảnh như vậy, câu hỏi
có nên nộp thuế cho César hay không,
quả là một cái bẫy. Trả lời là có thì
mất lòng dân. Còn trả lời là không thì
sẽ bị kết án là chống đối nhà nước.
Trước hết Chúa Giêsu bảo họ đưa cho
mình xem đồng tiền La mã. Hành
động này đẩy họ vào cái thế phải trả
lời cho chính câu hỏi đã nêu ra, bởi vì
mang trong người đồng bạc La mã là
chấp nhận những sự ràng buộc của La
mã. Tiếp đến hình và chữ ký trên đồng
tiền này đã đem lại cho Chúa Giêsu
một câu trả lời đầy lý tưởng: Của
César hay trả cho César, của Thiên
Chúa hãy trả cho Thiên Chúa.
Với câu trả lời này, Chúa Giêsu không
nề nhằm mục đích đưa ra nền tảng cho
một học thuyết chính trị, cũng không
hề có ý định tách biệt thế giới làm hai.
Một thuộc về César, một thuộc vê
Thiên Chúa. Ngài để việc này tuỳ cá
nhân quyết định vì mỗi người phải giải
quyết về những đối nghịch giữa Thiên
Chúa và trần gian.
Là người Kitô hữu, chúng ta có hai
quyền công dân đi đôi với nhau, sở dĩ
như vậy vì chúng ta là công dân của
hai thế giới, đó là thế giới trần gian và
thế giới thiên quốc. Như vậy, chúng ta
phải tôn trọng những đòi buộc của mỗi
bên. Chính vì thế mà trong bức thư gởi

Trần Văn Quang
832.566.3664
Giải Tội: * Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* 30 phút trước các Thánh Lễ
CHRIST, THE
INCARNATE
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hay
theo hẹn

tín hữu Rôma, thánh Phaolô đã khuyên
nhủ: Hãy vâng phục các vị cầm quyền,
hãy nộp cho họ những gì chúng ta mắc
nợ. Mong rằng giữa hai quyền công
dân này không bao giờ xảy ra những
xung đột, nhưng luôn đi song song và
bổ túc cho nhau, vì đạo chỉ đẹp khi ở
trong đời và đời chỉ tốt khi ở trong
đạo.
Còn nếu chẳng may xảy ra xung đột
thì người Kitô hữu phải biết cách giải
quyết: Vâng phục Thiên Chúa hơn
vâng phục loài người. Đó là cách thức
đã từng được người Kitô hữu giải
quyết trong dòng lịch sử, mỗi khi có
những cấm cách và bách hại xảy đến.
Vua Henri VIII nước Anh đã kết hôn
hợp pháp, nhưng rồi ông xin Đức Giáo
Hoàng huỷ bỏ cuộc hôn nhân hợp
pháp ấy. Vì không có nền tảng chính
đáng, Đức Giáo Hoàng đã từ chối. Và
thế là ông ra lệnh cho bạn bè và các
chức sắc ký vào một bản tuyên bố
đồng ý chấp nhận hành động của ông.
Nhiều người đã ký, nhưng Thomas
More thì từ chối. Nhà vua yêu cầu
Thomas More ý vào nếu không sẽ bị
tống giam và khép vào tội phản loạn,
nhưng Thomas More vẫn khăng khăng
từ chối. Ngài bị giằng co giữa hai bổn
phận. Một đối với Thiên Chúa và một
đối với nhà vua. Và khi chúng chống
đối nhau, ngài không còn một lựa
chọn nào khác ngoài việc trung thành
với lề luật của Thiên Chúa.
Bởi vì, Thiên Chúa phải chiếm chỗ
nhất, phải chiếm địa vị số một trong
tâm hồn và trong cuộc sống của chúng
ta.
https://gpcantho.com/
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch

Võ Tiến Đạt

281.827.9571

Phó Chủ Tịch
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Thư Ký
Đào Bích Châu

713.478.9699

Thành Viên
- Tất Cả Trưởng Các Hội Đoàn
- Trưởng Ban Phụng Vụ:
Phó Tế Phạm Harry Hưng
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang
- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
TRƯỜNG MẪU TÂM KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2020 - 2021
Chúa Nhật, ngày 18 tháng 10, Trường Mẫu Tâm khai giảng các lớp Giáo Lý cho các em.
Lớp Thêm Sức sẽ học tại Giáo Xứ, xin quý phụ huynh đưa đón con em đúng giờ. Lớp
Mẫu Giáo đến lớp 9, sẽ học qua mạng (online), xin phụ huynh kiểm email trong tuần để
biết chi tiết chường trình các lớp học.
LỚP GIÁO LÝ RỬA TỘI TRẺ EM
Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 từ 8:30 đến 11:00 sáng sẽ có lớp Giáo Lý Rửa Tội dành cho
cha mẹ có con em dưới 7 tuổi. Phụ huynh và người đỡ đầu phải tham dự lớp Giáo lý.
Xin ghi danh trong ngày học tại Giáo Xứ. Xin không mang trẻ em đến lớp học.
THÁNH LỄ THÊM SỨC NIÊN KHÓA 2019-2020
Chúa Nhật, ngày 1 tháng 11 năm 2020 trong Thánh Lễ 2:30 pm các em sẽ lãnh nhận Bí
Tích Thêm Sức. Thánh Lễ dành riêng cho các em và gia đình. Xin xem trang mạng của
Giáo Xứ để biết thêm chi tiết (www.giaoxungoiloi.org - Trường Mẫu Tâm).
DSF (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
là $85,000 Mỹ kim. Hiện tại đã được $81,817 Mỹ kim. Xin kêu gọi mọi người quảng
đại đóng góp cho quỹ Phục Vụ của Tổng Giáo Phận.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Thành Viên
Bùi Ngoan
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước
Trương Đạt
Lê Catherine Thúy

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm

$85,000

Đóng Góp (tính đến 9/10/20)

$81,817

% Đóng Góp

281.745.6286
281.435.4690
832.877.2074
281.389.0958
832.451.0397

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

Còn Thiếu
Số Gia Đình đã đóng góp
(1,613 Gia Đình ghi danh Giáo Xứ)

96%
$3,183
432

BẢNG TÊN VƯỜN CẦU NGUYỆN
Quý Ông Bà và Anh Chị Em muốn khắc tên mình, tên Cha Mẹ hoặc người thân còn
sống hay đã qua đời, để được cầu nguyện trong các Thánh Lễ mỗi tuần, xin điền vào tờ
đơn để ở cuối Nhà Thờ và trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $12,193 Mỹ kim. Các đóng góp, xin bỏ vào giỏ thu tiền bên cạnh
Các Bà Mẹ Công Giáo
giếng rửa tội hay tại các cửa ra vào trước hoặc sau Thánh Lễ. Giáo xứ cảm ơn lòng
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621 quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa chúc bình an trên tất cả mọi người.
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959
Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Trí

713.478.7497

CÁC THÁNH LỄ TRÊN MẠNG
Xin lên trang mạng (website) của Giáo Xứ: www.giaoxungoiloi.org.
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston: www.archgh.org.
Theo chỉ thị của Đức Hồng Y, để phòng ngừa lây nhiễm bệnh dịch cho chính
mình hoặc những người chung quanh, những ai đến khuôn viên nhà thờ, phải
theo các quy định sau đây:
• Mọi người phải đeo khẩu trang trong khuôn viên giáo xứ, ngay cả lúc
tham dự thánh lễ.
• Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (2 mét) giữa mình với mọi người.
• Không tụ họp trước và sau thánh lễ.
• Theo sự điều hành của Ban Trật Tự và những người hướng dẫn trong
các thánh lễ.
Những người vào trường hợp sau đây, xin vui lòng ở nhà, không đến nhà thờ
tham dự thánh lễ:
• Nếu đang yếu hoặc có bệnh.
• Nếu hệ thống miễn nhiễm yếu hay dễ bị bệnh.
• Nếu trên 65 tuổi.
• Nếu không yên tâm đi lễ vì sợ lây nhiễm bệnh dịch corona.

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này
và đang liều mạng sống của mình để cứu
những sự sống khác. Xin đồng hành với
nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ
sức mạnh, lòng nhân và sức khỏe.
Xin ở gần bên những người ngày đêm trợ
giúp các bệnh nhân và ở cạnh các linh
mục, những người với sự quan tâm mục
vụ và dấn thân Tin Mừng, đang tìm cách
giúp đỡ và hỗ trợ tất cả mọi người.

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC

Lạy Đức Trinh nữ thánh thiện, xin soi
sáng tâm trí của các nhà khoa học, giúp
họ tìm ra giải pháp phù hợp để chiến
thắng virus này.

Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184
Thánh nhạc: Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang

CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN
Têrêsa: 6 pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7 am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9 am Chúa Nhật
Nguyễn Mười
Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily

Augustinô: 7 pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Nguyễn Ngọc Bích
713.907.1678
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661
Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Phó Tế Phạm Harry Hưng 832.640.9417
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Hoàng Anh Dũng
713.417.6689
Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185
Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683

Cùng với kinh cầu nguyện với Đức Mẹ
đã được Đức Thánh Cha đọc trong video
trong Thánh lễ do Đức Hồng y Giám
quản Roma cử hành tại đền thánh Đức
Mẹ Tình yêu Chúa ngày 11/03 vừa qua,
Đức Thánh Cha đề nghị thêm một kinh
nguyện để các tín hữu cầu nguyện trong
tháng 5, xin Đức Mẹ bảo vệ thế giới khỏi
đại dịch.
“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
trong tình cảnh bi thương hiện tại, đầy
đau khổ và lo lắng đang siết chặt thế
giới, chúng con chạy đến với Mẹ và tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương xót
ghé mắt đoái nhìn chúng con đang trong
đại dịch virus corona; xin an ủi những
người mất mát và than khóc người thân
của họ đã qua đời, đôi khi được an táng
cách đau lòng. Xin nâng đỡ những người
đang lo lắng cho các bệnh nhân, những
người mà vì để tránh lây nhiễm, họ
không thể ở gần bên. Xin ban sự tin
tưởng tín thác cho những ai đang lo lắng
vì tương lai không chắc chắn và vì các
hậu quả kinh tế và việc làm.
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
xin cầu cùng Chúa Thiên Chúa là Cha
thương xót cho chúng con, để thử thách
này chấm dứt, đồng thời chân trời hy
vọng và bình an sẽ trở lại. Như ở Cana,
xin Mẹ cầu khẩn cùng Con Thiên Chúa
của Mẹ, xin Người an ủi gia đình của
các bệnh nhân và nạn nhân; và mở lòng
họ với sự tin tưởng.

Xin trợ giúp các nhà lãnh đạo các quốc
gia, để họ hành động với sự khôn ngoan,
quan tâm và quảng đại, giúp đỡ những
người thiếu những điều cần thiết cho
cuộc sống, hoạch định các giải pháp xã
hội và kinh tế với tầm nhìn xa và với tinh
thần liên đới.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh động
các lương tâm để thay vì những số tiền
khổng lồ được dùng trong việc tăng
cường và hoàn thiện các vũ khí, được
dùng để thúc đẩy các nghiên cứu đầy đủ
nhằm ngăn chặn thảm họa tương tự
trong tương lai.
Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin làm cho mọi
người trên thế giới được gia tăng cảm
thức mình cùng thuộc về một đại gia
đình duy nhất, ý thức về mối liên hệ nối
kết tất cả mọi người, để với tinh thần
huynh đệ và liên đới, chúng con trợ giúp
bao nhiêu người đang sống trong nghèo
đói và lầm than. Xin khuyến khích sự
kiên vững trong đức tin, bền chí trong
phục vụ và liên lỉ trong cầu nguyện.
Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những người
đau khổ, xin ôm lấy các con cái đang
gặp hoạn nạn của Mẹ và xin Chúa can
thiệp bằng bàn tay quyền năng của
Người để giải thoát chúng con khỏi đại
dịch khủng khiếp này, để đời sống bình
thường có thể trở lại trong thanh bình.
Chúng con phó thác cho Mẹ, Đấng chiếu
sáng trên hành trình của chúng con như
dấu chỉ của ơn cứu độ và hy vọng, ôi
khoan thay, ôi nhân thay, ôi Đức Trinh
Nữ Maria dịu hiền. Amen.
(REI 25/04/2020)
https://www.vaticannews.va/

Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y
tế, tình nguyện viên, những người đang ở
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SUY NIỆM LỜI CHÚA CÁC NGÀY TRONG TUẦN 28 TN
(Mt. 22:15-21)
TRÁCH NHIỆM

THỨ HAI, TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 12, 13-21).
GIA TÀI

Nhóm người Biệt phái họp nhau,
Mưu tìm bắt bẻ, trước sau gây phiền.
Đôi lời nịnh bợ trước tiên,
Khen rằng sự thật, nhân hiền Thầy trao.
Phân minh xét xử đồng bào,
Tâm tình ngay chính, dạt dào mến thương.
Thầy không thiên vị vấn vương,
Ý Thầy chỉ dậy, tìm đường giúp cho.
Có nên nộp thuế vào kho,
Cê-da hình đó, để dò phán quan.
Chúa rằng ác ý đa đoan,
Giả hình gài bẫy, mưu toan hại Người.
Khôn ngoan phát biểu đôi lời,
Đồng tiền nộp thuế, hình thời thẩm tra?
Của Cê-da trả Cê-da.
Trả về Thiên Chúa, là Cha muôn đời
Ơn thiêng sự sống cao vời,
Khả năng trí tuệ, gọi mời nghĩ suy.
Loài người muôn vật phụ tùy,
An bài Tạo Hóa, phát huy cuộc đời.

Có người thưa Chúa xin rằng:
Lạy Thầy xin bảo, công bằng phân chia.
Gia tài cha mẹ đã lìa,
Anh em gây gỗ, của kia dự phần.
Ai nên quan xét nợ nần,
Hồi môn chia cắt, đòi phần hơn thua.
Chúa rằng của cải phân bua,
Coi chừng mọi thứ, tranh đua ở đời.
Tham lam gom góp của hời,
Giầu sang phú quí, cũng rời xa ta.
Một người phú hộ sa đà,
Chất đầy kho lẫm, đường tà vui chơi.
Nghỉ ngơi ăn uống thú đời,
Linh hồn an hưởng, một thời sướng thay.
Hỡi người ngu dại thế này,
Bạc vàng chất đống, đêm nay gọi hồn.
THỨ BA, TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 12, 35-38).
TỈNH THỨC

Với đồng xu nhỏ, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta một bài
học rất quý báu. Mỗi người chúng ta có hai bổn phận:
Một bổn phận với Chúa và bổn phận đối với xã hội.
Chúng ta vừa là công dân của quốc gia và là công dân
của Nước trời. Chúng ta không thể tách rời cuộc sống ra
khỏi xã hội.

Các con tỉnh thức đợi chờ,
Thắt lưng đứng sẵn, vào giờ không hay,
Cầm đèn cháy sáng trong tay,
Như người đợi chủ, mở ngay cửa chào.
Chủ về gõ cửa bước vào,
Phúc cho đầy tớ, việc trao chu toàn.
Cuộc đời chi phối lo toan,
Trăm công nghìn việc, đa đoan phân trần.
Mỗi người trách nhiệm một phần,
Chu toàn bổn phận, tinh thần tỉnh tao.
Canh ba canh bốn có sao,
Chăm nom săn sóc, việc trao hoàn thành.
Kẻ nào trung tín thi hành,
Vui thay đầy tớ, phúc lành trao ban.
Cuộc đời muôn nỗi gian nan,
Ai mà thức tỉnh, bình an tâm hồn.

Chúng ta sống trong xã hội. Chúng ta làm lụng và sinh
sống trao đổi bằng chính đồng tiền với hình biểu tượng
của quốc gia. Chúng ta có bổn phận và trách nhiệm bảo
vệ và cùng chung góp khả năng xây dựng một xã hội tốt
đẹp. Chúng ta có bổn phận đóng thuế cho chính phủ.
Chính phủ sẽ lo cho toàn dân trong mọi sinh họat cộng
cộng. Chúng ta được thừa hưởng muôn vàn lợi ích qua
cuộc sống chung.
Chúng ta cũng còn là công dân nước trời. Chúng ta được
sinh ra mang hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta được nhận
lãnh Bí tích Rửa tội, trở thành con dân của Chúa. Chúng
ta được trao ban sự sống, có trí khôn, có sự hiểu biết, có
tự do và tất cả. Con người là quà tặng Chúa ban. Chúng
ta có bổn phận đáp trả tình yêu của Thiên Chúa. Chúa nói
rằng, “Cái gì của Thiên Chúa, trả cho Thiên Chúa’. Vậy
cái gì là của Thiên Chúa. Là tất cả, là sự sống, là con
người và tình yêu. Chúa vì yêu đã cho chúng ta tất cả.
Chúng ta cũng nên đáp trả bằng tình yêu.
Đáp lại tình yêu của Chúa. Chúng ta hãy mở lòng yêu
thương đến mọi người, kể cả kẻ thù. Yêu thương anh em
như Chúa đã yêu chúng ta. Chúa đã hy sinh mạng sống
để cứu độ chúng ta. Chúng ta hãy đáp trả lại cho Chúa
những gì chúng ta đã lãnh nhận.
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THỨ TƯ, TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 12, 39-48).
SẮN SÀNG

THỨ SÁU, TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 12, 54-59).
DẤU CHỈ

Các con học biết điều này,
Hãy luôn tỉnh thức, hăng say nhiệt tình.
Tâm thần sáng suốt bình sinh,
Tương lai hiện tại, anh minh rạng ngời.
Sự gì xảy đến trong đời,
Mấy ai dự liệu, mọi nơi sẵn sàng.
Chúa thương dậy bảo dân làng,
Coi chừng kẻ trộm, nó đang khoét tường.
Con Người sẽ đến bất thường,
Ngày giờ không biết, tứ phương ngóng chờ.
Là người quản lý đúng giờ,
Phân chia lúa thóc, trông nhờ gia nhân.
Chủ về quan sát trong dân,
Hoàn thành trách nhiệm, chia phần quản cai.
Phúc thay đầy tớ miệt mài,
Thưởng công thăng chức, hiền tài phát huy.

Phía Tây mây nổi dật dờ,
Cơn dông sắp tới, mây mờ trở mưa.
Gió Nam thổi đến giữa trưa,
Khi trời nóng bức, lại vừa nắng oi.
Các ngươi nhận diện ngắm coi,
Chuyển vần trời đất, rạng soi cận kề.
Giả hình hiểu biết mọi bề,
Tiến trình thời đại, chẳng hề lưu tâm.
Tận tình suy nghĩ trầm ngâm,
Nhận ra dấu chỉ, đường lầm tránh xa.
Nước Trời xuất hiện bên ta,
Quyền uy dấu lạ, mưa sa phúc lành.
Thức thời nhận biết thi hành,
Cảm thông hòa giải, tranh dành bỏ qua.
Khôn ngoan tính toán trước tòa,
Công bằng xá giải, thứ tha lỗi lầm.

THỨ NĂM, TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 12, 49-53).
LỬA THIÊNG

THỨ BẢY, TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 13, 1-9).
HỐI CẢI

Thầy đem lửa xuống trần gian,
Mong sao lửa cháy, tràn lan mọi miền.
Lửa thiêng nung nấu triền miên,
Xả thân cứu độ, cửa thiên đón mời.
Hoàn thành phép rửa trong đời,
Biết bao khắc khoải, cao vời hiến thân.
Thầy đem phân rẽ trong dân,
Năm người chia rẽ, thành phần mỗi nơi.
Hai ba chống đối, hỡi ơi,
Con trai chống lại những lời của cha.
Tính tình con gái kiêu sa,
Nàng dâu chống mẹ, chạm va gia đình.
Hy sinh đòi hỏi hiến mình,
Bước đi theo Chúa, tâm linh rạng ngời.
Tu thân cắt bỏ sự đời,
Hãm mình dẹp xác, gọi mời chứng nhân.

Có người tự thuật truyện này,
Tế sinh các vật, hòa ngay máu đào.
Số người bị giết hôm nao,
Nhục hình khinh dể, khơi mào gớm ghê.
Nghĩ rằng ngược đãi ê chề,
Là người tội lỗi, bội thề xấu xa.
Chúa khuyên nhắc nhủ người ta,
Ăn năn hối cải, xin tha lỗi lầm.
Si-lô đổ xuống chôn ngầm,
Số người mười tám, chết bầm xót xa.
Không phải tội lỗi hơn ta,
Nếu không hối cải, cả nhà suy vong.
Trong vườn cây vả hằng mong,
Sinh hoa kết quả, trong lòng vui thay.
Cây nào không trái năm nay,
Bón phân tưới nước, cơ may sống còn.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
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TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE A
First Reading
Isaiah 45:1,4-6
The Lord chooses Cyrus to subdue the nations for the
sake of Israel.
Responsorial Psalm
Psalm 96:1,3-10
Sing praise to the Lord.
Second Reading
1 Thessalonians 1:1-5b
Paul greets the Thessalonians, recalling the Gospel they
received.
Gospel Reading
Matthew 22:15-21
The Pharisees send their disciples to test Jesus with a
question about taxes.
Background on the Gospel Reading
In today’s Gospel Jesus and the religious leaders in
Jerusalem continue their tense exchange of questions and
challenges. At this point the disciples of the Pharisees,
together with the Herodians, try to entrap Jesus by their
question about the payment of taxes.
Matthew sets up an unusual partnership between the
Pharisees and the Herodians. The Herodians were
supporters of Herod Antipas, a Jewish political leader
who collaborated with the Romans. Such collaboration
would have required a compromised observance of the
Mosaic Law. The Pharisees, on the other hand, taught
scrupulous observance of the Mosaic Law and opposed
Roman occupation. Herodians favored the payment of
taxes; the Pharisees opposed it. The Herodians and the
Pharisees approach Jesus, asking that he take sides in
their dispute. If Jesus answers with the Pharisees, he
shows himself to be an enemy of Rome. If he answers
with the Herodians, he offends popular Jewish religious
sensibilities.

going further still, Jesus tells them that their obligation is
to pay to God that which belongs to God.
Jesus’ response to the Herodians and Pharisees suggests
the ethic that Christians ought to adopt. It reminds us of
the importance of keeping things in their proper
perspective. Do we attach ourselves to worldly things at
the expense of the love and honor that we owe to God?
Family Connection
Payment of taxes is unlikely to be a disputed issue in
your family. Yet families can still learn something from
this Gospel reading. Jesus’ answer to the Herodians and
Pharisees redirects their question to focus on the issue of
greatest importance: loving and honoring God. Taking
this perspective can help us make good judgments about
the competing issues of importance in our lives.
As your family gathers, make a list of the activities that
your family spends time doing together, such as
household tasks, jobs, academics, and recreational
activities. Talk about the importance of each of these
activities. Ask what would happen if there were an
imbalance in our attention to these activities and we
spent too much time on one activity at the expense of
another.
In today’s Gospel Jesus reminds us of the necessity of
giving things their proper importance. Read Matthew
22:15-21. The Herodians and Pharisees were giving too
much importance to the issue of the payment of taxes.
Jesus reminds them that loving and honoring God is of
greater importance. In family life we do many important
things, but we remember that God is of the greatest
importance in our lives. Pray together that your family
will learn to keep things in proper perspective,
remembering to keep God first in your lives. Pray
together today’s psalm, Psalm 96.
https://www.loyolapress.com

Jesus’ response to this attempt to trap him exposes the
guile of his questioners. From his first words to them,
Jesus shows that he is very much aware of what they are
trying to do. He asks to see a Roman coin, which is
readily provided to him. It may have come from the hand
of a Herodian, but the Pharisees show themselves to be
quite willing to accept this compromise. Jesus has
already exposed the Pharisees as hypocrites.
Jesus takes his response one step further. He asks that his
questioners examine the coin. Agreeing that it is Caesar’s
image on the coin, Jesus tells them that it must belong to
Caesar. Avoiding the question of lawfulness altogether,
Jesus answers their question with simple logic. Then,
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