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VƯỜN NHO
Qua dụ ngôn những người tá điền nổi
loạn chúng ta thấy ông chủ tượng
trưng cho Thiên Chúa đã rào giậu và
chăm sóc cho vườn nho của mình. Còn
những tá điền nổi loạn chính là dân Do
Thái, dân tộc đã được Thiên Chúa
chọn lựa và trao ban cho muôn vàn
hồng ân. Còn các đầy tớ được sai đến
là các tiên tri. Nhờ các tiên tri mà
Thiên Chúa biểu lộ thánh ý của Ngài
cho họ, thế nhưng họ đã đối xử dã man
và tàn bạo đối với những người được
Thiên Chúa sai đến. Nào là đánh đập,
nào là giết đi.

những trái nho đặc biệt, thế nhưng kết
quả lại hoàn toàn trái ngược, khiến cho
chủ phải nổi giận: Còn việc gì nữa mà
Ta đã không làm cho vườn nho của
Ta. Ta mong ước có được những trái
ngon trái ngọt, vậy tại sao nó chỉ cho
toàn những trái chua trái dại?

Còn chúng ta thì sao? Phải chăng tâm
hồn chúng ta chỉ là một cây nho cằn
cỗi? Thiên Chúa cũng đã đổ xuống
cho chúng ta biết bao nhiêu ơn lành
hồn xác, thế mà con người chúng ta
vẫn không thể đâm bông kết trái. Có lẽ
chúng ta cần phải dừng lại, để hồi tâm
Sau cùng ông chủ đã phải sai phái xét mình, kiểm điểm lại cuộc sống,
chính người con trai duy nhất của trước khi nó đã quá muộn.
mình đến với họ, để tỏ cho họ thấy
lòng nhân từ thương xót vô biên của Nếu như chúng ta trung thành phụng
Ngài, nhất là sau những biến cố đáng sự Chúa, thì chúng ta không có chi
buồn đã xảy ra. Người con duy nhất phải lo buồn sầu khổ. Trái lại, nếu
này là hình ảnh tượng trưng cho Đức chúng ta đã có những thái độ và một
Kitô, Đấng đã bị họ giết chết trên thập nếp sống như dân Do Thái ngày xưa,
giá. Cái chết khổ đau này làm cho thì chắc hẳn, trong giờ phút sau hết,
Ngài liên tưởng tới lời thánh vịnh 118: Thiên Chúa cũng sẽ loại bỏ chúng ta
Phiến đá mà những người thợ xây loại và trao ban Nước Trời cho những
bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường, đó người khác là những người biết đâm
là việc Thiên Chúa đã làm và thực lạ bông và kết trái.
lùng dưới mắt chúng ta. Tảng đá góc
Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ
tường là nơi câu móc những bức tường
của toà nhà, nó nắm giữ một vai trò,
một vị trí rất quan trọng.
Cuối cùng Thiên Chúa đã phải bỏ rơi
dân Do Thái, để chọn cho mình một
dân riêng mới, đó là Giáo Hội, để đem
lại cho Ngài nhiều hoa trái.
Câu chuyện trên cũng làm cho chúng
ta nhớ tới hinh ảnh vườn nho của tiên
tri Isaia. Vườn nho này được chủ hết
sức chăm sóc với hy vọng sẽ có được

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

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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
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 GalvestonHouston là $85,000 Mỹ kim. Hiện tại đã được $61,334 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

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang
- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

$85,000

Đóng Góp (tính đến 25/9/20)

$61,334

% Đóng Góp

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH

Còn Thiếu

Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664

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

Phó Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Catherine Thúy
832.451.0397

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

72%
$23,666
373

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.
NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin viết
email lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $14,034 Mỹ kim. Các đóng góp, xin bỏ vào giỏ thu tiền bên
Nguyễn Đình Khuyến
713.894.1159 cạnh giếng rửa tội hay tại các cửa ra vào trước hoặc sau Thánh Lễ. Giáo xứ cảm
Các Bà Mẹ Công Giáo
ơn lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa chúc bình an trên tất
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621 cả mọi người.
Liên Minh Thánh Tâm

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

GHI DANH GIÁO LÝ NIÊN KHÓA 2020 - 2021
Trường Mẫu Tâm sẽ bắt đầu ghi danh cho các em học Giáo Lý từ mẫu giáo đến
lớp 12 niên khóa 2020 - 2021.
Lớp K-9 và Xưng Tội Lần Đầu: Học qua mạng (online) đến khi có chỉ thị mới.
Lớp Thêm Sức I và II: học tại Nhà Thờ (face to face)
Chương trình ghi danh tại Trường Mẫu Tâm:
Thứ Bảy: ngày 26 tháng 9 - Từ 7:00 pm đến 8:00 pm
Chúa Nhật: ngày 27 tháng 9 - Từ 10:00 am đến 12:30 pm
Thứ Bảy: ngày 3 tháng 10 - Từ 7:00 pm đến 8:00 pm
Chúa Nhật: ngày 4 tháng 10 - Từ 10:00 am đến 12:30 pm
Hết hạn ghi danh sau ngày 4 tháng 10 năm 2020
Những chứng thư cần có khi ghi danh cho các em:
* Học lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu cần có chứng thư Rửa Tội.
* Học lớp Thêm Sức cần có chứng thư Rửa Tội và Rước Lễ Lần Đầu.

713.478.7497
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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 TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN. A
THỨ HAI, TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
(Lc 10, 25-37).
LUẬT YÊU THƯƠNG

(Mt. 21:33-43)
SỨ MỆNH
Vườn nho ông chủ mới trồng,
Chung quanh rào dậu, ra công xây tường.
Đào hầm ép rượu đo lường,
Tháp canh kiểm soát, ngõ đường lối đi.
Tá điền thuê mướn lo chi,
Tới mùa thu lợi, thực thi công bình.
Chủ sai đầy tớ về trình,
Thu phần lợi tức, phân minh rõ ràng.
Lòng tham dạ ác bẽ bàng,
Bắt giam đánh đập, chẳng màng quản cai.
Số đông thân cận được sai,
Tệ hơn ứng xử, họa tai từng người.
Con trai yêu quí trong đời,
Cha sai con đến, gọi mời nghĩ suy.
Tá điền lòng dạ vong suy,
Đứa con thừa tự, gây nguy gia tài.
Lôi ra giết bỏ bên ngoài,
Vườn nho chiếm lấy, lỗi sai phạt bù.
Chủ nhà tru diệt bỏ tù,
Tìm người công chính, trùng tu xóm làng.

Một người thông luật hỏi rằng:
Làm sao được sống vĩnh hằng, Thầy ơi.
Ghi trong sách luật bao lời,
Trả lời thông suốt, một thời trông mong.
Mến yêu Thiên Chúa hết lòng,
Linh hồn hết sức, theo dòng thời gian.
Thứ hai yêu mến tỏa lan,
Bà con bạn hữu, chứa chan ân tình.
Điều răn ghi nhớ hết mình,
Chúa thương ưu ái, dủ tình ủi an.
Yêu người mến Chúa liên can,
Dụ ngôn Chúa dậy, sẻ san thực hành.
Một người bị đánh tan tành,
Kẻ thương giúp đỡ, thi hành ái nhân.
Yêu người đã dám xả thân,
Hy sinh nâng đỡ, khi cần cứu nguy.
THỨ BA, TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
(Lc 10, 38-42).
LẮNG NGHE

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao sứ vụ và quyền
năng cho các tông đồ, để các ngài tiếp tục mở mang Giáo
Hội. Chúa dùng dụ ngôn để nói lên hiện trạng của Nước
Chúa ở trần gian.

Đi vào làng nhỏ ghé thăm,
Hai người phụ nữ, chuyên chăm việc nhà.
Mar-tha vồn vã mặn mà,
Tâm tình hiếu khách, thật thà đáng khen.
Dọn nhà dọn cửa chưng đèn,
Nấu cơm dọn bữa, sang hèn quý thay.
Ma-ry tiếp Chúa nơi này,
Ngồi nghe Chúa giảng, cả ngày bên chân.
Chọn phần tốt nhất tinh thần,
Lắng nghe lời Chúa, ân cần xét suy.
Mar-tha bận bịu phụ tùy,
Long đong lận đận, phát huy bên ngoài.
Tay chân lao động mệt nhoài,
Lắng lo nhiều chuyện, cũng hoài công thôi.
Cuộc đời như áng mây trôi,
Ma-ry nghe Chúa, chọn ngồi ngay bên.

Để chuẩn bị thiết lập Giáo Hội, Chúa đã chọn một dân
tộc và đã chuẩn bị họ để đón nhận Đấng Cứu Thế. Trải
qua lịch sử Cứu Độ, dân tộc được Chúa chọn làm dân
riêng đã quay lưng lại với Chúa. Họ từ khước các tiên tri
và chối bỏ chính người con yêu được sai đến với họ. Họ
muốn được tự lập và muốn chiếm đoạt gia sản của Chủ.
Xã hội nơi chúng ta đang sinh sống cũng có những chiếm
đoạt như thế. Nhiều người muốn loại trừ Chúa ra khỏi xã
hội và cuộc sống. Họ tìm mọi cách để thoát ra khỏi ràng
buộc của các luật lệ và giới răn. Con người muốn làm chủ
sự sống và muốn được quyết định cho sự sống mình. Họ
coi mạng sống con người chỉ là những con số. Hàng năm,
với mức độ phá thai trên khắp thế giới đã đến mức kỷ
lục.
Truyền thông lên tiếng bảo vệ con người, nhưng cùng lúc
tìm cách hạn chế và giết chết thai nhi khi còn trong cung
lòng người mẹ. Họ không muốn chia xẻ niềm vui với
người khác để được làm con người và con Chúa. Họ
muốn ôm đồm mọi cái là của riêng. Họ muốn tẩy chay
các huấn lệnh của Chúa và Giáo Hội, rồi hủy bỏ niềm hy
vọng của tin mừng sự sống.
Qua các thời đại, Chúa vẫn tiếp tục gởi các ngôn sứ để
mời gọi con người ý thức sứ mệnh của mình. Mỗi người
chúng ta có bổn phận bảo vệ sự sống và xây dựng một xã
hội tốt đẹp, một Giáo Hội thánh thiện và mong ngày sau
cùng chung hưởng hạnh phúc thiên đàng.
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THỨ TƯ, TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
(Lc 11, 1-4).
CẦU NGUYỆN

THỨ SÁU, TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
(Lc 11, 15-26).
ĐOÀN KẾT

Chúa lên cầu nguyện sườn đồi,
Cha Con kết hợp, một hồi đã lâu.
Môn đồ đứng đợi vội tâu,
Xin Thầy chỉ dậy, lời cầu dâng Cha.
Tình yêu Thiên Chúa bao la,
Nguyện cầu dâng tiến, ngợi ca danh Người.
Lạy Cha, Đấng ngự trên trời,
Nguyện danh cả sáng, cao vời thiên cung.
Nước Cha trị đến tôn sùng,
Ban cho lương thực, đủ dùng thế nhân.
Xin thương tha nợ gian trần,
Chúng con đền đáp, cũng cần tha nhau.
Đừng xa cám dỗ, tránh mau,
Không rơi sự dữ, thương đau chất chồng.
Sáng danh Thượng Đế Hóa Công,
Con người thụ tạo, ngước trông kính thờ.

Đám đông dân chúng xầm xì:
Thầy nhờ tướng quỷ, mà đì quỉ con.
Nghi ngờ quyền phép Chúa Con,
Họ đòi dấu lạ, lại còn sinh nghi.
Chúa rành biết ý muốn gì,
Trong lòng nghi vấn, chỉ vì tà tâm.
Nước nào chia rẽ khơi mầm,
Cửa nhà sụp đổ, nguy lầm phá tan.
Bê-el-giê-bút Sa-tan,
Nước nào chia rẽ, hoang tàn ngay thôi.
Uy quyền trừ quỷ tinh khôi,
Ngón tay Thiên Chúa, trừ nôi quỷ thần.
Ai không thu quén góp phần,
Là người phân tán, xa dần lối ngay.
Chúa thương cứu giúp đời này,
Xua trừ ma quỷ, bàn tay Chúa Trời.

THỨ NĂM, TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
(Lc 11, 5-13).
CẦU XIN

THỨ BẢY, TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
(Lc 11, 27-28).
THỰC HÀNH

Đêm khuya bạn hữu đến gần,
Trước nhà gõ cửa, tôi cần giúp ngay.
Bạn tôi ghé lại đêm nay,
Không gì thiết đãi, tới vay bạn hiền.
Anh ơi, trời tối đừng phiền,
Con tôi đã ngủ, mặt tiền cài then.
Tôi không chỗi dậy thắp đèn,
Cho vay chiếc bánh, bon chen quấy rầy.
Kiên tâm năn nỉ nơi đây,
Chủ nhà nao núng, sợ gây bất bình.
Ông ta không dậy vì tình,
Nhưng vì quấy rối, bực mình cho vay.
Ai xin thì được có ngay,
Ai tìm thì gặp, cơ may trong đời.
Chúa Cha, Đấng ngự trên trời,
Rộng ban ân phúc, cho người cầu xin.

Ba năm giảng dậy truyền rao,
Nước Trời mạc khải, biết bao sự lành.
Ngôi Lời Thiên Chúa ẩn danh,
Hạ thân giáng thế, thi hành lệnh Cha.
Nhiệm mầu ẩn dấu bao la,
Quyền năng tuyệt đối, hải hà hồng ân.
Ơn ban cứu độ nhân trần,
Mở lòng mở trí, tinh thần phát huy.
Đám đông dân chúng so bì,
Phúc thay lòng dạ, đại bi sinh Thầy.
Dưỡng nuôi chăm sóc đong đầy,
Đền ơn đáp nghĩa, dựng xây Nước Trời.
Yêu thương tình Chúa cao vời.
Mở lòng đón nhận, mọi người thế gian.
Lắng nghe Lời Chúa trao ban,
Thực hành tuân giữ, vạn ngàn phúc vinh.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng

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.
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TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE A
First Reading
Isaiah 5:1-7
The Lord compares the house of Israel to a vineyard.
Responsorial Psalm
Psalm 80:9,12-16,19-20
The Lord protects his vineyard, the house of Israel.
Second Reading
Philippians 4:6-9
Paul encourages the Philippians to stay faithful to the
teaching they received from him.
Gospel Reading
Matthew 21:33-43
Jesus tells the parable about the wicked tenants.
Background on the Gospel Reading
Today's Gospel follows directly after last Sunday's
Gospel in which Jesus was questioned by Jewish
religious leaders about the source of his teaching
authority. After refusing to answer their questions, Jesus
tells the parable of the two sons and then criticizes the
priests and elders for their lack of belief in John the
Baptist.
In today's Gospel, Jesus once again speaks to the priests
and elders with a parable. In this parable, the landowner
leases his vineyard to tenants and sends his servants to
collect the portion of the harvest that the tenants owe to
him. Several times the servants are sent to collect
payment, and each time they are beaten and killed by the
tenants. Finally, the landowner sends his son to collect
his rent. The tenants, believing that they will inherit the
vineyard if the landowner dies without an heir, plot
together and kill the landowner's son.
After telling the parable, Jesus questions the chief priests
and elders about what the landowner will do to the
wicked tenants. They all agree that the landowner will
kill the wicked tenants and give the land to new tenants
who will pay the rent.
In telling the parable, Jesus is clearly drawing upon
Isaiah 5:1-7, which is today's first reading and one that
the priests and elders would have known well. Jesus
doesn't, therefore, have to explain the symbolism of the
parable; the Pharisees would have understood that the
vineyard represented Israel, the landowner represented
God, the servants represented the prophets, and the bad
tenants represented the religious leaders. Yet Jesus
nonetheless explains the meaning of the parable for his
audience: the Kingdom of God will be taken from the
unbelieving and given to the faithful. The chief priests
and elders have condemned themselves with their answer
to Jesus' question.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Today's Gospel has a parallel in Mark 12:1-12. There are
some notable differences, however. In Matthew's version,
the religious leaders condemn themselves; in Mark's
Gospel, Jesus answers his own question. Matthew names
the religious leaders as Pharisees and chief priests.
Clearly this Gospel shows the tension that was mounting
between Jesus and the Jewish religious leaders who
thought that his message was dangerous. Matthew's
Gospel was written about 70 years after Jesus' death and
reflects the conflicts and tensions found in the Christian
community for whom Matthew was writing. Many
biblical scholars believe that the tension between
Matthew's community and their Jewish neighbors can
also be heard in today's reading.

This Gospel reminds us of the importance of listening to
God's word. God speaks to us in many ways—through
Scripture, through our Church tradition, in our Church's
teaching, and through modern-day prophets. Are we
attentive and receptive to God's word to us through these
messengers?
Family Connection
In an ideal household, family members know the rules
and follow them consistently. Even the most
conscientious among us, however, sometimes needs to be
reminded of the rules and their importance. How we
respond to such correction reveals our true character. In
today's Gospel Jesus exposes the religious leaders for
their failure to heed God's messengers. It is an
opportunity for us to consider how we respond to those
who are God's messengers today, calling us to correct our
ways and return to the way of the Lord.
As you gather as a family, talk about some of the most
important rules of your household. Consider how
consistently family members follow these rules. How are
family members reminded when rules are not being
followed? How do they respond? In today's Gospel Jesus
corrects the religious leaders through a parable telling
them that they have not heeded God's messengers. Read
Matthew 21:33-43. What are some of God's rules that we
must follow? How do we respond to God's messengers
today? Pray together as a family that you will heed God's
messengers and follow God's ways. Pray together the Act
of Contrition for the times when your family has not
heeded God's word.
https://www.loyolapress.com
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QUẢNG CÁO VÀ BẢO TRỢ
Xin liên lạc: Văn Phòng Giáo Xứ
281.495.8133
Email: info@giaoxungoiloi.org
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281.988.6155

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727
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