
CHÚA NHẬT 25 
MÙA THƯỜNG NIÊN

Bài đ丑c 1    Is 55,6-9

Bài trích sách ngôn sと I-sai-a.

Hãy tìm A泳c Chúa khi Ng逢運i còn cho g員p, kêu c亥u Ng逢運i lúc Ng逢運i 荏 k隠 bên. K飲 gian ác, 
hãy b臼 đ逢運ng l嘘i mình đang theo, ng逢運i b医t l逢挨ng, hãy b臼 t逢 t逢荏ng mình đang có mà tr荏 
v隠 v噂i A泳c Chúa - và Ng逢運i s胤 xót th逢挨ng -, v隠 v噂i Thiên Chúa chúng ta, vì Ng逢運i s胤 r瓜ng 
lòng tha th泳. Th壱t v壱y, t逢 t逢荏ng c栄a Ta không ph違i là t逢 t逢荏ng c栄a các ng逢挨i, và đ逢運ng l嘘i 
các ng逢挨i không ph違i là đ逢運ng l嘘i c栄a Ta - s医m ngôn c栄a A泳c Chúa. Tr運i cao h挨n đ医t ch瑛ng 
nào thì đ逢運ng l嘘i c栄a Ta c┡ng cao h挨n đ逢運ng l嘘i các ng逢挨i, và t逢 t逢荏ng c栄a Ta c┡ng cao 
h挨n t逢 t逢荏ng các ng逢挨i ch瑛ng 医y.

Aáp ca     Tv 144,2-3.8-9.17-18 (A. c.18a)

A. Chúa gＺn g┡i tＸt cＶ nhのng ai cＺu khｂn Ng⇔ぜi.
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Ngày l衣i ngày, con xin chúc t映ng Chúa
và ca ng嬰i Thánh Danh muôn thu荏 muôn đ運i.
Chúa th壱t cao c違, x泳ng muôn l運i ca t映ng.
Ng逢運i cao c違 khôn dò khôn th医u.

A. Chúa gＺn g┡i tＸt cＶ nhのng ai cＺu khｂn Ng⇔ぜi.

Chúa là A医ng t瑛 bi nhân h壱u,
Ng逢運i ch壱m gi壱n và giàu tình th逢挨ng.
Chúa nhân ái đ嘘i v噂i m丑i ng逢運i,
t臼 lòng nhân h壱u v噂i muôn loài Chúa đã d詠ng nên.

A. Chúa gＺn g┡i tＸt cＶ nhのng ai cＺu khｂn Ng⇔ぜi.

Chúa công minh trong m丑i đ逢運ng l嘘i Chúa,
đ亥y yêu th逢挨ng trong m丑i vi羽c Ng逢運i làm.
Chúa g亥n g┡i t医t c違 nh英ng ai c亥u kh育n Chúa,
m丑i k飲 thành tâm c亥u kh育n Ng逢運i.

A. Chúa gＺn g┡i tＸt cＶ nhのng ai cＺu khｂn Ng⇔ぜi.

Bài đ丑c 2   Pl 1,20c-24.27a
 

Bài trích th⇔ cてa thánh Phao-lô tông đげ gぬi tín hのu Phi-
líp-phê.

Th逢a anh em, A泳c Ki-tô s胤 t臼 bày quy隠n uy cao c違 c栄a 
Ng逢運i n挨i thân xác tôi, dù tôi s嘘ng hay tôi ch院t : vì đ嘘i v噂i 
tôi, s嘘ng là A泳c Ki-tô, và ch院t là m瓜t m嘘i l嬰i. N院u s嘘ng 荏 
đ運i này mà công vi羽c c栄a tôi đ逢嬰c sinh hoa k院t qu違, thì tôi 
không bi院t ph違i ch丑n đàng nào. Vì tôi b鵜 gi茨ng co gi英a hai 
đàng : ao 逢噂c c栄a tôi là ra đi đ吋 đ逢嬰c 荏 v噂i A泳c Ki-tô, đi隠u 
này t嘘t h挨n b瓜i ph亥n : nh逢ng 荏 l衣i đ運i này thì c亥n thi院t h挨n, 
vì anh em. Ch雨 có m瓜t đi隠u là anh em ph違i <n 荏 làm sao cho 
x泳ng v噂i Tin M瑛ng c栄a A泳c Ki-tô.

Tung hô Tin M瑛ng     x. Cv 16,14b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. L衣y Chúa, xin m荏 lòng chúng con, 
đ吋 chúng con l逸ng nghe l運i c栄a Con Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin M瑛ng   Mt 20,1-16a

Tin Mなng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi 医y, A泳c Giê-su k吋 cho các môn đ羽 nghe d映 ngôn này : 
“N逢噂c Tr運i gi嘘ng nh逢 chuy羽n ch栄 nhà kia, v瑛a t違ng sáng 
đã ra m逢噂n th嬰 vào làm vi羽c trong v逢運n nho c栄a mình.  Sau 
khi đã tho違 thu壱n v噂i th嬰 là m厩i ngày m瓜t quan ti隠n, ông sai 

h丑 vào v逢運n nho làm vi羽c. Kho違ng gi運 th泳 ba, ông tr荏 ra, 
th医y có nh英ng ng逢運i khác 荏 không, đang đ泳ng ngoài ch嬰. 
Ông c┡ng b違o h丑 : ‘C違 các anh n英a, hãy đi vào v逢運n nho, 
tôi s胤 tr違 cho các anh h嬰p l胤 công b茨ng.’ H丑 li隠n đi. Kho違ng 
gi運 th泳 sáu, r欝i gi運 th泳 chín, ông l衣i tr荏 ra và c┡ng làm y 
nh逢 v壱y. Kho違ng gi運 m逢運i m瓜t, ông tr荏 ra và th医y còn có 
nh英ng ng逢運i khác đ泳ng đó, ông nói v噂i h丑 : ‘Sao các anh 
đ泳ng đây su嘘t ngày không làm gì h院t?’ H丑 đáp : ‘Vì không 
ai m逢噂n chúng tôi.’ Ông b違o h丑 : ‘C違 các anh n英a, hãy đi 
vào v逢運n nho !’ Chi隠u đ院n, ông ch栄 v逢運n nho b違o ng逢運i 
qu違n lý : ‘Anh g丑i th嬰 l衣i mà tr違 công cho h丑, b逸t đ亥u t瑛 
nh英ng ng逢運i vào làm sau chót t噂i nh英ng ng逢運i vào làm 
tr逢噂c nh医t.’ V壱y nh英ng ng逢運i m噂i vào làm lúc gi運 m逢運i 
m瓜t ti院n l衣i, và lãnh đ逢嬰c m厩i ng逢運i m瓜t quan ti隠n. Khi 
đ院n l逢嬰t nh英ng ng逢運i vào làm tr逢噂c nh医t, h丑 t逢荏ng s胤 đ逢嬰c 
lãnh nhi隠u h挨n, th院 nh逢ng c┡ng ch雨 lãnh đ逢嬰c m厩i ng逢運i 
m瓜t quan ti隠n. H丑 v瑛a lãnh v瑛a c茨n nh茨n ch栄 nhà : ‘M医y 
ng逢運i sau chót này ch雨 làm có m瓜t gi運, th院 mà ông l衣i coi 
h丑 ngang hàng v噂i chúng tôi là nh英ng ng逢運i đã ph違i làm 
vi羽c n員ng nh丑c c違 ngày, l衣i còn b鵜 n逸ng nôi thiêu đ嘘t.’ Ông 
ch栄 tr違 l運i cho m瓜t ng逢運i trong b丑n h丑 : ‘Này b衣n, tôi đâu 
có x穎 b医t công v噂i b衣n. B衣n đã ch鰯ng tho違 thu壱n v噂i tôi là 
m瓜t quan ti隠n sao? C亥m l医y ph亥n c栄a b衣n mà đi đi. Còn tôi, 
tôi mu嘘n cho ng逢運i vào làm sau chót này c┡ng đ逢嬰c b茨ng 
b衣n đó. Ch鰯ng l胤 tôi l衣i không có quy隠n tu┻ ý đ鵜nh đo衣t v隠 
nh英ng gì là c栄a tôi sao ? Hay vì th医y tôi t嘘t b映ng, mà b衣n 
đâm ra ghen t泳c ?’ Th院 là nh英ng k飲 đ泳ng chót s胤 đ逢嬰c lên 
hàng đ亥u, còn nh英ng k飲 đ泳ng đ亥u s胤 ph違i xu嘘ng hàng chót.”

Reading 1   IS 55:6-9

Seek the LORD while he may be found, call him while he is 
near. Let the scoundrel forsake his way, and the wicked his 
thoughts; let him turn to the LORD for mercy; to our God, 
who is generous in forgiving. For my thoughts are not your 
thoughts, nor are your ways my ways, says the LORD. As 
high as the heavens are above the earth, so high are my ways 
above your ways and my thoughts above your thoughts.

Responsorial Psalm   PS 145:2-3, 8-9, 17-18

R. The Lord is near to all who call upon him.

Every day will I bless you,
and I will praise your name forever and ever.
Great is the LORD and highly to be praised;
his greatness is unsearchable.

R. The Lord is near to all who call upon him.

The LORD is gracious and merciful,
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slow to anger and of great kindness.
The LORD is good to all
and compassionate toward all his works.

R. The Lord is near to all who call upon him.

The LORD is just in all his ways
and holy in all his works.
The LORD is near to all who call upon him,
to all who call upon him in truth.

R. The Lord is near to all who call upon him.

Reading 2   PHIL1:20C-24, 27A

Brothers and sisters: Christ will be magniied in my body, 
whether by life or by death. For to me life is Christ, and 
death is gain. If I go on living in the lesh, that means fruit-
ful labor for me. And I do not know which I shall choose. 
I am caught between the two.  I long to depart this life and 
be with Christ, for that is far better. Yet that I remain in 
the lesh is more necessary for your beneit. Only, conduct 
yourselves in a way worthy of the gospel of Christ.

Alleluia

Alleluia, alleluia. Open our hearts, O Lord, to listen to the 
words of your Son. Alleluia

Gospel  MT 20:1-16A

Jesus told his disciples this parable: “The kingdom of heav-

en is like a landowner who went out at dawn to hire la-

borers for his vineyard. After agreeing with them for the 
usual daily wage, he sent them into his vineyard. Going out 
about nine o’clock, the landowner saw others standing idle 
in the marketplace, and he said to them, ‘You too go into 
my vineyard, and I will give you what is just.’ So they went 
off.  And he went out again around noon, and around three 
o’clock, and did likewise. Going out about ive o’clock, the 
landowner found others standing around, and said to them, 
‘Why do you stand here idle all day?’ They answered, ‘Be-

cause no one has hired us.’ He said to them, ‘You too go into 
my vineyard.’ When it was evening the owner of the vine-

yard said to his foreman, ‘Summon the laborers and give 
them their pay, beginning with the last and ending with the 
irst.’ When those who had started about ive o’clock came, 
each received the usual daily wage. So when the irst came, 
they thought that they would receive more, but each of them 
also got the usual wage. And on receiving it they grumbled 
against the landowner, saying, ‘These last ones worked only 
one hour, and you have made them equal to us, who bore 

the day’s burden and the heat.’ He said to one of them in 
reply, ‘My friend, I am not cheating you. 
Did you not agree with me for the usual daily wage?  Take 
what is yours and go. What if I wish to give this last one the 
same as you? Or am I not free to do as I wish with my own 
money? Are you envious because I am generous?’ Thus, the 
last will be irst, and the irst will be last.”

LÒNG BAO DUNG 

C烏A THIÊN CHÚA
VÀ S渦 ÍCH K蔚 C烏A CON NGＫ淫I

Thiên Chúa không hành đ瓜ng nh臼 nhen nh逢 con ng逢運i. 
Chúng ta th逢運ng có thói quen “suy b映ng ra b映ng c栄a 
Thiên Chúa”, có ngh┄a là chúng ta th逢運ng gán cho Thiên 
Chúa nh英ng cách x穎 s詠 n挨i th院 gi噂i nhân lo衣i, c┡ng h壱n 
thù và ti吋u nhân. T瑛 đó, chúng ta phàn nàn kêu trách Chúa 
khi đau kh鰻 thi院u th嘘n. T羽 h挨n, nhi隠u lúc chúng ta phê 
phán Chúa vì Ngài t嘘t b映ng v噂i ng逢運i khác. Qua ngôn 
s泳 Isaia, Thiên Chúa đã kh鰯ng đ鵜nh: “T逢 t逢荏ng c栄a Ta 
không ph違i là t逢 t逢荏ng c栄a các ng逢挨i, và đ逢運ng l嘘i các 
ng逢挨i không ph違i đ逢運ng l嘘i c栄a Ta… Tr運i cao h挨n đ医t 
ch瑛ng nào, thì đ逢運ng l嘘i c栄a Ta c┡ng cao h挨n đ逢運ng l嘘i 
các ng逢挨i và t逢 t逢荏ng c栄a Ta c┡ng cao h挨n t逢 t逢荏ng c栄a 
các ng逢挨i ch瑛ng 医y” (Bài đ丑c I). Nh英ng l運i này cho th医y 
chúng ta ph違i có cái nhìn r瓜ng l逢嬰ng h挨n trong cách đ嘘i 
x穎 v噂i tha nhân, đ欝ng th運i ph違i th壱n tr丑ng trong nh英ng 
suy t逢 v隠 lòng bao dung c栄a Thiên Chúa.
 

Chúa Giêsu đ院n tr亥n gian đ吋 m衣c kh違i cho con ng逢運i 
tình th逢挨ng bao la c栄a Chúa Cha. Ngài th逢挨ng h院t m丑i 
ng逢運i và t瑛ng ng逢運i, nh医t là nh英ng t瓜i nhân và nh英ng 
k飲 bé m丑n. Trong khi đó, nhi隠u ng逢運i Do Thái, đ員c bi羽t 
là ng逢運i Bi羽t phái và các lu壱t s┄ l衣i ghen t液 vì Chúa Giê-

su đi l衣i giao du v噂i nh英ng ng逢運i t瓜i l厩i và nh英ng h衣ng 
b亥n cùng. D映 ngôn “th嬰 làm v逢運n nho” mà Chúa Giêsu 
k吋, nh茨m di宇n t違 lòng bao dung c栄a Thiên Chúa và s詠 
ích k益 c栄a con ng逢運i. N院u Thiên Chúa là A医ng r瓜ng rãi 
bao dung, thì con ng逢運i l衣i quá nh臼 nhen ích k益. Nh英ng 
ng逢運i th嬰 đã làm t瑛 đ亥u ngày ghen t逢挨ng tr逢噂c lòng t嘘t 
c栄a ông ch栄, trong khi đó, ông ch栄 v磯n làm đúng đi隠u 
ông đã cam k院t. Ông không h隠 làm cho h丑 b鵜 thi羽t h衣i. H丑 
ghen t逢挨ng m瓜t cách vô lý, ch雨 vì ông ch栄 t嘘t v噂i ng逢運i 
khác. Thái đ瓜 c栄a nh英ng ng逢運i này làm chúng ta liên 
t逢荏ng đ院n ng逢運i con c違 trong d映 ngôn “Ng逢運i cha nhân 
h壱u” đ逢嬰c Chúa nói trong Tin M瑛ng Thánh Luca (x. Lc 
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15,25-32). Anh ghen t逢挨ng và ph磯n n瓜 vì cha mình x穎 
t嘘t v噂i đ泳a em khi nó đi hoang tr荏 v隠. Aó c┡ng là thái đ瓜 
c栄a chúng ta, khi mu嘘n Chúa ph違i x穎 theo ý mu嘘n h姻p 
hòi c栄a mình.
 

Khi khi院u n衣i và phàn nàn trách móc ông ch栄, nh英ng 
ng逢運i th嬰 d詠a theo lý l胤 công b茨ng theo ki吋u ng逢運i đ運i, 
t泳c là ng逢運i làm nhi隠u thì h逢荏ng nhi隠u mà ng逢運i làm ít 
thì h逢荏ng ít. Tuy v壱y, n挨i Thiên Chúa không ch雨 có công 
b茨ng, mà còn có tình th逢挨ng. A嘘i l衣i v噂i l運i phàn nàn 
trách móc, ông ch栄 đã tr違 l運i: “Ch鰯ng l胤 tôi l衣i không có 
quy隠n tùy ý đ鵜nh đo衣t v隠 nh英ng gì là c栄a tôi sao? Hay vì 
th医y tôi t嘘t b映ng mà b衣n đâm ra ghen t泳c?” Qua hai câu 
h臼i này, ông ch栄 mu嘘n phê phán nh英ng ng逢運i th嬰 t詠 cho 
mình là đáng giá h挨n ng逢運i khác, đ吋 d詠a vào đó mà ph違n 
đ嘘i lòng t嘘t c栄a ông ch栄. Ng逢運i ch栄 v逢運n là hình 違nh c栄a 
Thiên Chúa, A医ng bao dung nhân h壱u. Ngài sai Con M瓜t 
là A泳c Giêsu đ院n tr亥n gian đ吋 s嘘ng g亥n v噂i h丑. Ai隠u này 
làm nh英ng ng逢運i t詠 coi là “công chính” không hài lòng. 
B荏i l胤, theo suy ngh┄ c栄a h丑, ch雨 có h丑 là đ逢嬰c Chúa yêu 
th逢挨ng. Vi羽c Chúa Giêsu g亥n g┡i nh英ng ng逢運i thu thu院 
và nh英ng ng逢運i t瓜i l厩i đ逢嬰c h丑 coi nh逢 m瓜t thi羽t thòi 
đ嘘i v噂i h丑, vì th院 mà h丑 n鰻i lo衣n và trách móc phàn nàn. 
Thiên Chúa yêu th逢挨ng và c泳u v噂t nh英ng ng逢運i b鵜 đ育y 
ra bên l隠 cu瓜c đ運i. H丑 là nh英ng ng逢運i không ai thuê, m員c 
dù vào gi運 th泳 m逢運i m瓜t, t泳c là đã x院 chi隠u. “Không ai 
m逢噂n chúng tôi!”. L運i này đã di宇n t違 tình tr衣ng bi đát và 
kh嘘n kh鰻 c栄a h丑. Không ai m逢噂n, t泳c là ngày đó không 
có l逢挨ng, và nh逢 th院, c違 v嬰 con và gia đình h丑 c┡ng không 
có gì s嘘ng. Ông ch栄 v逢運n nho là ng逢運i th医u hi吋u đi隠u đó. 
Vì v壱y, ông tr違 l逢挨ng cho h丑 gi嘘ng nh逢 nh英ng ng逢運i đã 
làm t瑛 sáng. Aó là đ欝ng l逢挨ng c栄a lòng nhân h壱u.
 

Ngày hôm nay, Thiên Chúa v磯n luôn t臼 lòng nhân h壱u đ嘘i 
v噂i con ng逢運i, không phân bi羽t sang giàu hay đ鰯ng c医p 
xã h瓜i. L運i Chúa hôm nay m運i g丑i chúng ta t詠 v医n l逢挨ng 
tâm: “Aâu là thái đ瓜 c栄a tôi đ嘘i v噂i anh ch鵜 em đ欝ng 
lo衣i?”. Vì Thiên Chúa nhân h壱u bao dung, nên Ngài m運i 
g丑i chúng ta hãy sám h嘘i và b臼 đ逢運ng tà, đo衣n tuy羽t v噂i 
quá kh泳, thay đ鰻i con tim và canh tân cu瓜c s嘘ng: “Hãy 
tr荏 v隠 v噂i Chúa – và Ngài s胤 xót th逢挨ng, v隠 v噂i Thiên 
Chúa chúng ta vì Ngài r瓜ng lòng tha th泳” (Bài đ丑c I).
 

Nh英ng lo toan b壱n tâm th逢運ng ngày không c違n tr荏 chúng 
ta tìm ki院m N逢噂c Tr運i. “Ch雨 có m瓜t đi隠u là anh em ph違i 
<n 荏 làm sao cho x泳ng v噂i Tin M瑛ng c栄a A泳c Kitô” – 
Thánh Phaolô khuyên chúng ta nh逢 v壱y. A嘘i v噂i thánh 
nhân, s詠 s嘘ng hay s詠 ch院t ch鰯ng là m瓜t đi隠u b壱n tâm, vì 
đ嘘i v噂i nh英ng ai yêu m院n Chúa th詠c s詠 thì h丑 ch逸c ch逸n 
đ逢嬰c lãnh nh壱n ph亥n th逢荏ng N逢噂c Tr運i. Lòng m院n Chúa 
yêu ng逢運i s胤 thôi thúc chúng ta th詠c hi羽n nh英ng gì Chúa 

mu嘘n: “K飲 gian ác, hãy b臼 đ逢運ng l嘘i mình đang theo. 
Ng逢運i b医t l逢挨ng, hãy b臼 t逢 t逢荏ng mình đang có mà tr荏 
v隠 v噂i A泳c Chúa – và Ng逢運i s胤 xót th逢挨ng” (Bài đ丑c I).
 

Chúa là ch栄 v逢運n nho bao dung nhân h壱u. Tuy v壱y, chúng 
ta không d詠a vào lòng nhân h壱u c栄a Chúa mà tr宇 n違i khi 
đ逢嬰c m運i g丑i vào v逢運n nho c栄a Ngài. Nh英ng ng逢運i th嬰 
đ逢嬰c nêu trong Tin M瑛ng, khi đ逢嬰c m運i, đ隠u s印n sàng 
nh壱n l運i. Vì v壱y mà h丑 đáng đ逢嬰c th逢荏ng công. V逢運n 
nho c栄a Chúa là Giáo H瓜i, n挨i m厩i ng逢運i tìm th医y b亥u 
khí gia đình thân th逢挨ng. V逢運n nho c栄a Chúa chúng là 
cu瓜c đ運i, n挨i chúng ta đ逢嬰c sai đ院n đ吋 làm ch泳ng cho 
lòng nhân h壱u c栄a Thiên Chúa. Ý th泳c đ逢嬰c đi隠u này, 
chúng ta s胤 nh壱n ra giá tr鵜 c栄a cu瓜c s嘘ng, nh医t là ni隠m 
vinh h衣nh vì đ逢嬰c làm con cái Chúa.

Gm. Giuse V┡ V<n Thiên

LỊCH TRONG TUẦN
 

20       CHÚA NH一T 25 MÙA TN. 
           Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16

GIÁO LÝ C浦NG A唄NG

H. Công b茨ng xã h瓜i là gì?
T. Công b茨ng xã h瓜i là nh英ng đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i, giúp cho 
cá nhân c┡ng nh逢 t壱p th吋 đ衣t đ逢嬰c nh英ng gì thu瓜c quy隠n 
l嬰i c栄a h丑.

CHIA S引

Anh qu嘘c b逸t các ph衣m nhân trong n逢噂c c┡ng nh逢 荏 các 
n逢噂c thu瓜c đ鵜a c栄a h丑 và giam c亥m h丑 荏 g亥n Sedney. 
Nh逢ng r欝i h丑 ngh┄ r茨ng: N院u c泳 đ吋 các tù nhân ph違i s嘘ng 
trong c違nh “nh医t nh壱t t衣i tù, thiên thu t衣i ngo衣i” thì các 
tù nhân ph違i kh鰻 đ院n h院t đ運i, và ch鰯ng mang l衣i l嬰i ích 
gì cho xã h瓜i. Vì th院, chính ph栄 Anh đã tôn tr丑ng ph育m 
giá và quy隠n l嬰i c栄a h丑 và đã t衣o m丑i đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i, 
giúp h丑 m荏 mang đ逢運ng xá, c亥u c嘘ng, xây d詠ng tr逢運ng 
h丑c, b羽nh vi羽n và nhi隠u thành ph嘘 xinh đ姻p… A欝ng th運i 
tùy theo vi羽c h丑 làm mà th逢荏ng công cho h丑 và coi h丑 là 
nh英ng công dân t嘘t. Khi đã là ng逢運i công dân t嘘t, h丑 có 
quy隠n b違o lãnh v嬰 con và thân nhân sang đ鵜nh c逢 t衣i n逢噂c 
Úc. V壱y m厩i ng逢運i có b鰻n ph壱n ph違i “tr荏 nên ng逢運i thân 
c壱n” c栄a ng逢運i khác và tích c詠c ph映c v映 h丑. (Mt 25,40)

21        Th泳 Hai. THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG A唄, 
            TÁC GI謂 SÁCH TIN M洩NG. L宇 kính. 
            Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13
22        Th泳 Ba. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21
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23        Th泳 T逢. Cn 30,5-9; Lc 9,1-6
24        Th泳 N<m. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9
25        Th泳 Sáu. Gv 3,1-11; Lc 9,18-22
26        Th泳 B違y. Gv 11,9-12,8; Lc 9,43b-45
27        CHÚA NH一T 26 MÙA TN. 
            Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32

THÔNG BÁO
GIÁO PH一N CALGARY  Ngày 18/6/2020
THÔNG BÁO A蔭N GIÁO X永 V陰 VI烏C BAN BÍ TÍCH 
THÊM S永C

Vì trong th運i gian c挨n đ衣i d鵜ch Covid 19 , Các A泳c Giám 
M映c không đi đ院n các Giáo X泳 Ban Phép Thêm S泳c nên 
Tòa Giám M映c quy院t đ鵜nh nh逢 sau

1. Các Giáo x泳 ban Bí tích Thêm S泳c trong th運i gian tháng 
10/2020 .

2. D詠a vào Giáo lu壱t s嘘 884. A泳c giám m映c đ鵜a ph壱n Cal-
gary trao n<ng quy隠n ban Bí Tích Thêm S泳c cho  Cha x泳 . 

3. Các Em đã hoàn t医t ch逢挨ng trình h丑c.và ch泳ng minh đã 
đ逢嬰c nh壱n Bí tích R穎a t瓜i (G.L 889).

Kính th逢a quý Ph映 huynh. Giáo x泳 Thánh Vinh S挨n Liêm 
có 40 Em đã h丑c xong ch逢挨ng trình Thêm S泳c n<m 2019-
2020. Theo nh英ng h逢噂ng d磯n trên t瑛 tòa Giám m映c, Ban 
Giáo lý A泳c Tin Giáo x泳 Thánh Vinh S挨n Liêm đ隠 ngh鵜 s胤 
có hai đ嬰t các Em lãnh nh壱n Bí Tích Thêm S泳c n<m nay. 
Sau khi Cô Th逢 Ký g穎i th逢 v隠 tòa Giám m映c đ吋 xin phép 
thì A泳c Cha đã đ欝ng ý cho Giáo x泳 chúng ta đ逢嬰c t鰻 ch泳c 
Hai Thánh L宇 Ban Phép Thêm S泳c do Cha X泳 ch栄 s詠 

(Good afternoon Myloan. Sep 2 2020 : Yes, Fr. Anthony 
will be granting faculties to Fr. Vuong on behalf of the 
Bishop. Fr. Wilbert . 

L鵜ch trình đ逢嬰c sau x院p nh逢 sau

1. 20 Em đ逢嬰c quý Th亥y Cô liên l衣c đ吋  đ逢嬰c ch丑n l詠a  
đ嬰t 1. 

• Lúc 10 gi運 sáng Th泳 B違y ngày 24/10/20 chu育n b鵜 t壱p 
nghi th泳c, t┄nh tâm và hòa gi違i. (kho違ng 12:30 xong)

• Lúc  3 gi運 chi隠u Chúa nh壱t ngày 25/10/20 các Em t壱p 
trung đ吋 ôn l衣i nghi th泳c và 4 gi運 s胤 b逸t đ亥u Thánh L宇.

2. 20 em s胤 tham d詠 đ嬰t 2.

• Lúc 10 gi運 sáng Th泳 B違y ngày 31/10/20, t壱p nghi th泳c, 
t┄nh tâm và hòa gi違i.

• Lúc 3 gi運 Chi隠u Chúa nh壱t ngày 1/11/20, các em t壱p 
trung đ吋 ôn l衣i nghi th泳c và 4 gi運 s胤 b逸t đ亥u Thánh l宇 .

Kính mong quý Ph映 Huynh cùng c瓜ng tác v噂i chúng con 
đ吋 giúp cho con em chúng ta sau  nh英ng n<m h丑c nay đ逢嬰c 
nh壱n Bí Tích Thêm S泳c giúp các em thêm 挨n Chúa Thánh 
Th亥n  trong đ運i s嘘ng đ泳c tin.

Kính thông báo. 
Ban Giáo Lý Thi院u Nhi. 
Cô Lê Minh (403)  701-4377 
Hay Th亥y H違i (403) 891-4377.

RAO HÔN PH渦I (L亥n I)

Có anh Vincent Lien Vincent, con ông Liên Qu嘘c V<n và 
bà H欝ng Cúc Hoa t衣i Canada, s胤 k院t hôn v噂i ch鵜 Mary 
Nguy宇n Qu┻nh Lynne, con ông Nguy宇n H欝ng Luông và 
bà Nguy宇n Th鵜 L羽 荏 t衣i Calgary, Canada.

Ai bi院t đôi b衣n này có ng<n tr荏 gì, xin cho bi院t.

DANH SÁCH NH頴NG GIA AÌNH CÓ NG姶云I QUA A云I 
THÁNG 9.

Kính báo và m運i quý gia đình đ院n tham d詠 thánh l宇 lúc 6 gi運 
các bu鰻i chi隠u trong tu亥n theo ngày ng逢運i thân qua đ運i

1. Bà Maria V┡ Th鵜 Thanh 92 tu鰻i. M医t 21/9/2018. Th泳 
Hai ngày 21/9/20

GIÊ-SU MARIA GIUSE CON YÊU M蔭N 
XIN C永U R姥I CÁC LINH H唄N.

NH頴NG NG姶云I GIÚP GIÁO X永 TRONG TU井N

Các ch英 vi院t t逸t : Etransfer Et; Check:Ck; Ti隠n m員t: Tm

1. A. C  Nguy宇n Mi院n & Thanh (Tm)#173 $200.00
2. Bà Mary Tr逢挨ng Bích Toàn  (Ck) #385 $160.00
3. Ô.B V┡ Kh逸c & Vy (Tm)#404  $100.00
4. A. C Ph衣m Van & Loan (Tm)#308 $80.00 

T蔚NG C浦NG    $540.00

TI陰N THU T洩 CÁC THÁNH L右 CN 23 TN 

1. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u th泳 b違y:     $1,225.00
2. Thánh l宇 9 gi運 sáng Chúa nh壱t  $1,026.00
3. Thánh l宇 11 gi運 sáng Chúa nh壱t $850.00
4. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u Chúa nh壱t $930.00

T蔚NG C浦NG 4 L右    $4,031.00
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QU駅 GIÚP A餌 A遺T THÁNH

1. Bà Nguy宇n Bích Ng丑c (Tm) #369 $300.00
2. A. C Nguy宇n Tuy院t & Ninh #262 $200.00
3. Ph衣m Huy & Hi隠n (Tm)#623 $200.00
4. Anh A員ng Hoài (Tm) #28  $200.00
5. A. C Nguy宇n Long & Thy#189 $100.00
6. A. C Phan Tr逢運ng &Hi隠n#320 $200.00
7. A. C Ph衣m L逢u & Th栄y (Tm)#279 $100.00
8. A. C Tr亥n Hùng & Huy隠n #350 $100.00
9. A. C A厩 Nh挨n & H逢運ng #447 $100.00
10. Ô. B Tr亥n A逢挨ng & Hu羽 (Tm)#341 $100.00
11. A. C Nguy宇n H逢ng & Huy隠n#170 $100.00
12. A. C Nguy宇n Khánh & Ai羽p#177 $60.00
13. A. C Phan Th衣ch & Trâm #318 $50.00
14. A. C Nguy宇n Vanessa & Hi羽p#346 $50.00
15. Bà Mai Th鵜 Các (Tm) #112  $50.00
16. A. C Nguy宇n Quang & Tâm #222 $50.00
17. A. C V┡ Hu┻nh & Y院n (Tm)#399 $50.00
18. Ch鵜 Nguy宇n H逢挨ng  (Tm)#275 $50.00
19. A. C Tr亥n Hà & Th違o (Tm)#343 $50.00
20. A. C Nguy宇n C違nh & H逢挨ng #131 $50.00
21. A. C Tr亥n Ti院n & Th栄y (Tm#340 $50.00
22. Ch鵜 Tr亥n Lan (Tm) #356  $50.00
23. Ch鵜 Cao Linh (Tm)#18  $50.00
24. A. C Cao Ti院n & Loan#439  $50.00
25. A. C Lê Ti院n & Liên (Tm)#103 $45.00
26. A. C Aào Hòa & Minh (Tm) #45 $40.00
27. A. C Nguy宇n Tùng & H逢挨ng#261 $40.00
28. A. C Ph衣m Hùng & Dung #287 $30.00
29. Anh Tr亥n Paul (Tm) #187  $20.00
30. Ô. B C嘘 Bùi V逢嬰ng & Aào #17 $20.00
31. Ch鵜 Lê Hoàng Ki隠u (Tm) #635 $20.00
32. Ô. B Nguy宇n Ph逢荏ng (Tm) #221 $20.00
33. A. C Nguy宇n Thi羽n & Loan #238 $20.00
34. Anh Nguy宇n V<n S┄ (Tm)#612 $20.00
35. A. C L逢挨ng Viên & Tuy院t #101 $20.00
36. A. C M衣ch & Hi隠n (Tm)#111 $20.00
37. A. C Nguy宇n Duy & Trinh #148 $20.00

C浦NG C謂 S渦 TI陰N (KHÔNG ID) $4,742.00

TI陰N THU CHÚA NH一T S渦 TI陰N TRÊN $50

631 A. C Ainh H逢ng &  Hi隠n  $3,000.00
97      $400.00
441 A. C Ph衣m  Tho衣i & Th栄y  $320.00
170 A. C Nguy宇n H逢ng & Huy隠n  $300.00
320 A. C Phan  Tr逢運ng & Hi隠n  $300.00
8 A. C C嘘 Bùi  Hùng & H逢挨ng  $220.00
28 Anh A員ng Vi院t Hoài   $200.00

362 A. C Tr亥n Phát & Loan  $200.00
365 A. C Tr亥n Quang & Th栄y  $200.00
385 C映 Bà  Tr逢挨ng Bích Toàn Mary $160.00
295 C映 Bà Nguy宇n Th鵜 M壱n  $150.00
356 Ch鵜 Tr亥n Lan    $150.00
318 A. C Phan  Th衣ch & Trâm  $110.00
40 A. C Aào Quang & Ph逢嬰ng  $100.00
189 A. C Nguy宇n Long & Thy  $100.00
266      $100.00
276 Bà Ph衣m Th鵜 C壱y   $100.00
297 A. C Ph衣m L逢u & Th栄y  $100.00
341 Ô. B Tr亥n A逢挨ng & Hu羽  $100.00
343 A. C Tr亥n  Hà & Th違o   $100.00
350 A. C Tr亥n Hùng & Huy隠n  $100.00
447 A. C A厩  Nh挨n & H逢運ng   $100.00
456 A. C Aoàn  Bình & H逢挨ng  $100.00
515 Ch鵜 A厩 Th鵜 Nhung   $100.00
623 A. C L逢挨ng Hi隠n & Huy  $100.00
463 A. C Ph衣m Luy院n & Thoa  $95.00
303 A. C Ph衣m Ng丑c Tánh   $80.00
177 A. C Nguy宇n Khánh & Ai羽p  $60.00
568 Ch鵜 Nguy宇n Th鵜 M瓜ng Ng丑c  $60.00
18 Ch鵜 Cao Tú Linh   $50.00
24 A. C Bùi  Ch逢挨ng & Ph逢嬰ng  $50.00
112 Bà Mai Th鵜 Các   $50.00
131 A. C Nguy宇n  C違nh & H逢挨ng  $50.00
160 A. C Nguy宇n  Hi羽p & Tuy院t  $50.00
219 A. C Nguy宇n Ph逢噂c & Trinh  $50.00
222 A.  C Nguy宇n Quang & Tâm  $50.00
234      $50.00
252 Anh Nguy宇n Thanh H欝ng  $50.00
275 Ch鵜 Nguy宇n Xuân H逢挨ng  $50.00
340 A. C Tr亥n Ti院n & Th栄y  $50.00
346 A. C Nguy宇n Vanessa & Hi羽p  $50.00
399 A. C V┡ Hu┻nh & Y院n  $50.00
420 V┡ Aình Trung       $50.00
423 A. C Nguy宇n  Hùng & Lan  $50.00
439 A. C Cao Ti院n & Loan   $50.00
577 A. C Nguy宇n Trác & Nhi  $50.00

XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN NH頴NG NGH┃A C盈 CAO A因P, T遺M 
LÒNG BÁC ÁI VÀ TH姶愛NG XÓT BAO LA QUÝ V卯 AANG DÀNH 
CHO GIÁO X永 LÚC C愛N A萎I D卯CH. TRONG KHI GIA AÌNH 
QUÝ V卯 C┠NG G咽P NH頴NG KHÓ KH;N. XIN CHÚA LÀ A遺NG 
TH姶雲NG CÔNG BAN G遺P 7 L井N TRÊN GIA AÌNH QUÝ V卯 (HC 
35,10). QUÝ CHA LUÔN C井U NGUY烏N CHO QUÝ GIA AÌNH

Xin Chúa th⇔¬ng chúc lành 
và ban muôn ¬n cho Quý Vお
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