
Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
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. Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: Bà Ngô Hoàng Chi 972-693-8649
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

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

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... 469-703-0625

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

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Chị Lê Trang Anh Thư .... 214-868-8236

Mục Vụ Giới Trẻ
Chị Kim Anh Đỗ .... 469-396-8843

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

Ban Trật Tự
A. Phú Nguyễn........469-360-5880

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........ 972-693-8649

Nhóm Bác ái
 Cô Diễm Phước.......972-489-1171

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
Anh Nguyeãn Minh Tieán.......972-408-5996

CAùC GiAùo Khu

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ                  
Ô.  Trần Anh Kim . . . . . . . . 214-606-1956. 

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
Teresa Ngo .............. 469-235-7268

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. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

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

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
 Ô. Lê Văn Tới...........972-422-0331

KHỐI GIÁO DỤC
Ban Giáo Lý

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

Ban Việt Ngữ
 Thầy Lê Thanh.......469-867-6025

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

      
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 ......... 6:30 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 
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II 
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp 
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm tại phòng 139 
TTTAP.
Xin nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo xứ 
trước thứ Bảy đầu 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.
Xức dầu:
Nếu cần xức dầu khẩn cấp xin gọi: 972-496-6988
Đám Tang
Khi có người qua đời, xin liên lạc
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Việt ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Lý: 9am-10:15 am(sáng) & 3:15pm-
4:30pm(chiều)
Việt Ngữ: 10:30am-11:45am(sáng)
                &1:45 pm-3 pm(chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm-3 pm

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

Phone: 972-414-7073

Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM

FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

Website: www.dmhcg.org

GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, các tín hữu 
phải ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin 
đến Văn phòng Giáo xứ vào các ngày làm việc để làm 
đơn gia nhập.

CHúA NHẬT 4 MùA CHAy NăM C NGÀy 6/3/2016

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, DCCT
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT
                   Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư



có lẽ có người nói rằng cách dạy con 
như thế không thực tế chút nào! Rồi 
cũng có thể có người bàn luận rằng 
dễ dãi như ông bố trong dụ ngôn 
thì không biết lúc nào thì đứa con 
trai thứ lại đi hoang lần nữa (!) Tuy 
nhiên, chúng ta phải hiểu dụ ngôn 
của Chúa Giêsu trước hết không phải 
là một bài học về cách dạy con mặc 
dầu chúng ta vẫn có thể rút ra một 
bài học nào đó trong khía cạnh này. 
Như vậy, chủ đích của bài dụ ngôn là 
hướng chúng ta đến chỗ nhận ra tình 
yêu thương vô bờ và lòng thứ tha vô 
hạn của Thiên Chúa là Cha trên trời 
đối với mỗi một người trong chúng 
ta và điều này vượt xa trí tưởng của 
con người.  

Qua bài dụ ngôn, chúng ta có thể 
nhận diện ra chúng ta có khi là người 
con thứ đi hoang khi chúng ta lạm 
dụng tự do Thiên Chúa ban cho để 
đánh mất phẩm giá con cái của Ngài 

qua việc phạm tội và chối bỏ sự hiện diện của Ngài trong 
cuộc đời. Và rồi chúng ta cũng có thể nhận diện mình chính 
là người con trai cả ở trong nhà với cha nhưng với tâm hồn 
ganh tị, ích kỷ và bất an, khi chúng ta sống với tinh thần một 
người đầy tớ, chứ không phải của người con, khi chỉ thi hành 
những gì đòi buộc đối với một người Kitô hữu với mong mỏi 
sao cho được một chỗ trên thiên đàng là đủ rồi, không đoái 
hoài gì đến nỗi lo âu của Thiên Chúa là Cha muốn cho tất cả 
mọi người được ơn cứu độ, không trừ một ai. 

Chúa nhật 4 Mùa Chay hôm nay theo truyền thống cũng 
thường được gọi là “Chúa Nhật Vui Mừng” được Giáo hội 
đưa vào nửa đường hành trình Mùa Chay 40 ngày nhằm cổ võ 
chúng ta hãy luôn vui mừng vì nhớ lại rằng Thiên Chúa luôn 
giàu lòng từ ái và Ngài không mong muốn gì hơn là chúng ta 
hãy biết sám hối quay trở về để nhận ra Ngài chính là Người 
Cha Nhân Hậu trong cuộc đời của chúng ta. Vậy chúng ta còn 
chần chờ gì nữa mà không mau mắn quay trở về để nhận ơn 
thứ tha của Thiên Chúa hầu có thể tha thứ cho nhau trong tâm 
tình của con cái một Cha trên trời?

Đại văn hào người Nga Fyodor 
Dostoevsky (1821-1881), tác 

giả của những tiểu thuyết nổi tiếng 
thế giới như “Tội ác và Hình phạt” 
và “Anh em Nhà Karamazov” khi 
biết rằng mình sắp chết thì kêu gọi 
các con của mình vào trong phòng 
và nói với người vợ hãy đọc dụ ngôn 
“Người Con Hoang Đàng”. Trong 
khi lắng nghe, ông nhắm mắt lại như 
nuốt lấy từng lời của bài dụ ngôn này, 
và sau đó bằng một giọng yếu ớt, ông 
nói với những người con: “Các con 
ơi, đừng bao giờ quên những gì các 
con vừa nghe. Các con hãy tin tưởng 
tuyệt đối vào Chúa, và đừng bao giờ 
thất vọng, sợ rằng Chúa không thứ 
tha. Các con biết cha rất thương các 
con nhưng tình yêu của cha làm sao 
sánh với tình yêu của Thiên Chúa 
dành mọi người Ngài đã tạo dựng 
nên. Ngay cả nếu khi các con phạm 
phải một tội ác trong cuộc đời mình, 
đừng bao giờ thất vọng là Thiên Chúa 
sẽ không tha thứ. Các con là con cái của Chúa; các con hãy 
khiêm tốn trước mặt Chúa như trước mặt cha đây. Các con 
hãy cầu xin Chúa thứ tha, và Chúa sẽ vui mừng vì sự thống 
hối của các con giống như niềm vui của người cha trong bài 
Dụ ngôn các con vừa nghe.”

Bài Dụ ngôn “Người Con Hoang Đàng” của Chúa nhật 
4 Mùa Chay năm C hôm nay (Lc 15:1-3, 11-32) mà nhà văn 
Dostoievsky yêu cầu được đọc lên khi gần đến lúc lâm chung 
như được kể trong câu chuyện trên đây còn được biết đến 
với những tên gọi khác như “Chuyện Ngắn Hay Nhất Trên 
Thế Giới” bởi Văn hào Anh Charles Dickens (1812-1870) 
hoặc “Sự Trở Về Của Người Con Hoang Đàng” theo tên gọi 
của Bức tranh của Nhà họa sĩ nổi tiếng Hòa Lan Rembrandt 
(1606-1669). Tuy nhiên, có lẽ tên gọi chính xác nhất của của 
Dụ ngôn này chính là “Người Cha Nhân Hậu”. 

Đúng thế, dụ ngôn nói về một người cha hết sức yêu 
thương và tha thứ không chỉ đối với người con trai thứ sau 
một thời gian đi hoang trở về nhà mà còn đối với người anh 
trai cả mặc dù ở nhà với cha nhưng lại có tính ganh tị, ích kỷ, 
và không có tâm hồn bao dung của người cha mình. Dĩ nhiên, LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Tranh “Sự trở về của đứa con hoang đàng” 
- Họa sĩ  Rembrandt

Câu ghi lòng cho tuần: 
Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha.

Lc 15, 18.
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LÒCH GIAÙO XÖÙ TRONG TUAÀN
- Chuùa nhaät 6/3: Tuaàn 4 Muøa Chay naêm C.

Quyeân tieàn laàn 2 cho Cô Quan Baùc AÙi Coâng 
Giaùo, Vaên phoøng Coâng lyù & Hoøa bình Quoác teá, 
Di truù & Tò naïn, Muïc vuï cho Di daân & Tò naïn.

- Thöù Hai 7/3: Leã Thaùnh Perpeâtua & Thaùnh Feâlixita,
Töû ñaïo.

- Thöù Ba 8/3: Leã Thaùnh Gioan Thaùnh Giaù, Tu só.
- Thöù Tö 9/3: Leã Thaùnh Phanxica thaønh Roâma, Tu só.
- Thöù Naêm 10/3: Tuaàn 4 Muøa Chay.
- Thöù Saùu 11/3: Tuaàn 4 Muøa Chay. Kieâng thòt.
- Thöù Baûy 12/3: Tuaàn 4 Muøa Chay.
- Chuùa nhaät 13/3: Tuaàn 5 Muøa Chay naêm C.

ÑAÏI HOÄI GIÔÙI TREÛ GIAÙO XÖÙ 2016 
YOUTH RALLY 2016

* WHAT: Youth Rally in the Holy Year of Mercy
with the theme“A Cry for Mercy” with shared
stories and food, singing, Eucharistic Benediction
and Confession.
* WHO: Youths from 13 – 21 years of age.
* WHERE: Mother of Perpetual Help Church
(2121 W Apollo Rd., Garland, TX 75044).
* WHEN: Saturday March 12, 2016 from 9 am –
4 pm
* HOW: Those who want to attend, please
register in person after Sunday Mass or online
athttp://dmhcgym.blogspot.com/p/2016-youth-
rally.html
* COST: 10 US Dollars (including breakfast,
lunch, snacks, T-shirt) plus the contribution of the
parish.
* CONTACT: GXDMHCGYouthMinistry@
yahoogroups.com

SINH HOẠT PHỤNG VỤ
THỨ SÁU 11/3 (Tuần thứ Hai trong tháng)

1. Chầu Thánh Thể từ sau Thánh Lễ 7 giờ sáng đến
7 giờ tối tại Nhà Nguyện Nhỏ.

2. Thánh Lễ Các Gia Đình lúc 6:30pm
3. Đặc biệt từ 3pm-3:15pm: Đọc kinh chung Lòng

Chúa Thương Xót
Kính mời cộng đoàn đến tham dự

·   

GIAÛI TOÄI MUØA CHAY 2016
* Thöù Saùu 11/3: Taïi Nhaø thôø vôùi nhieàu Cha ngoài
toøa töø 7 pm – 9 pm.  Thánh lễ lúc 6:30pm
* Thöù Ba 15/3: Taïi Nhaø thôø vôùi nhieàu Cha ngoài
toøa töø 7 pm – 9 pm.  Thánh lễ lúc 6:30pm
Ngoaøi ra, trong Muøa Chay, caùc cha seõ ngoài toøa 
giaûi toäi vaøo moãi thöù Ba töø 9 ñeán 10 giôø saùng; 
caùc buoåi chieàu töø thöù Hai ñeán thöù Saùu töø 6 giôø 
30 chieàu ñeán 7 giôø toái, vaø thöù Baûy töø 5 ñeán 6 giôø 
chieàu. Nhöõng ai ñau yeáu coù theå lieân laïc vôùi Vaên 
phoøng ôû soá ñieän thoaïi (972) 414-7073 ñeå caùc cha 
coù theå ñeán thaêm vieáng vaø giaûi toäi.

ÑOÅI GIÔØ VAØO CHUÙA NHAÄT 
13/3/2016

Chuùa nhaät 13/3/2016 laø ngaøy ñoåi giôø. Xin moïi 
ngöôøi nhôù vaën tôùi 1 giôø tröôùc khi ñi nguû vaøo toái 
thöù Baûy 12/3/2016. 
Before going to bed on Saturday night March 
12, please remember to spring your clocks 1 
hour forward: Daylight Saving Time in the US 

officially begins at 2 a.m. Sunday March 13.

GLYÙ-VNGÖÕ &TNTT NGHÆ HOÏC 13/3/2016
Caùc em hoïc sinh Chöông trình Giaùo lyù-Vieät ngöõ 
vaø Thieáu nhi Thaùnh Theå seõ nghæ vaøo Chuùa nhaät 
13/3 vaø ñi hoïc cuøng sinh hoaït trôû laïi vaøo Chuùa 
nhaät 20/3.
Religious Education-Vietnamese Language 
School and Eucharistic Youth Movement in the 
parish will take Spring Break on Sunday March 
13, 2016. Their activities will resume on Sunday 

March 20, 2016. 

SINH HOẠT GIÁO LÝ 6/3/2016
1. Vào Chúa Nhật 6/3/2016, trong Thánh lễ 12 giờ

sẽ có Nghi Thức Lễ Giới Thiệu các em lớp Thêm
sức 2016.

2. Xin nhắc phụ huynh các em lớp Rước Lễ Lần
Đầu 2016 đến họp vào Chúa Nhật 6/3/2016, từ
1 giờ 45 - 3 giờ chiều tại Nhà Giêrađô.
Lớp RLLĐ là lớp GL_3A, GL_3B, GL_3C,
GL_3J, và GL_3K.
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 6/3/2016   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 2 OÂ/B Vuõ Haùn 972-530-4709 
2706 High Plateau Dr., Garland, TX 75044

Giaùo Khu 4  A/C Nguyeãn Vaên Keát 972-496-1353
2814 Cedar Brook Dr., Garland, TX 75040

Giaùo Khu 11 A/C Nguyeãn Anh Ñöùc & Dung  972-461-0459
1000 Hideway Ct., Murphy, TX 75094

Rao Hoân Phoái
RAO LAÀN III

* Anh Phaïm Vuõ Long, con oâng Phaïm Vaên Ñòa vaø
baø Ngoâ Thò Taân, seõ keát hoân vôùi chò Nguyeãn Thò Huyeàn,
con oâng Nguyeãn Vaên Hieån vaø baø Vuõ Thò Nam vaøo thöù
Baûy ngaøy 4/6/2016
* Anh Traàn Jake, con oâng Traàn Vaên Reâ vaø baø
Nguyeãn Thò Thanh, seõ keát hoân vôùi chò Phaïm Thieân Nga,
con oâng Phaïm Sôn vaø baø Phaïm Vaân vaøo thöù Baûy ngaøy
16/7/2016 (môùi ñoåi ngaøy cöôùi töø 4/6 qua 16/7)

   RAO LAÀN I
* Anh Tröông Dan (Thaéng), con oâng Tröông Ngoïc 
Oanh vaø baø Quaùch Thò Lyù, seõ keát hoân vôùi chò Traàn Ngoïc 
Ruby, con oâng Traàn Kim Xía vaø baø Quaùch Thò Keo vaøo 
thöù Baûy ngaøy 11/6/2016
* Anh Ñoã Tommy Phuùc, con oâng Ñoã Quang Vinh 
vaø baø Ñaøo Thò Ñieåm, seõ keát hoân vôùi chò Nguyeãn Kim Sa, 
con oâng Nguyeãn Vaên Keát vaø baø Vuõ Thò Mai vaøo thöù Baûy 
ngaøy 11/6/2016 

Ai bieát nhöõng ñoâi naøy coù ngaên trôû xin thoâng baùo cho cha 
chaùnh xöù 

LUAÄT GIÖÕ CHAY & KIEÂNG THÒT
PENITENTIAL RULES DURING LENT

a) “Thöù Tö Leã Tro vaø thöù Saùu Tuaàn Thaùnh phaûi
giöõ chay vaø kieâng thòt” (Giaùo luaät ñieàu 1251)
b) Tuoåi giöõ chay töø tuoåi 18 cho ñeán khi baét ñaàu 60
(Giaùo luaät ñieàu 1252 & 97)
c) Luaät kieâng thòt “buoäc nhöõng ngöôøi töø 14 tuoåi
troïn trôû leân” (Giaùo luaät ñieàu 1252)
* Abstinence: All Catholics 14 years of age and
older. No Meat (Canon 1252) on Ash Wednesday
and All Fridays of Lent.
* Fasting: All Catholics from the ages of 18 to 60.
One full meal and two light meals are allowed 
(Canon 1252) on Ash Wednesday and Good 
Friday.

SAINT ANDREW DINNER
* WHAT: St. Andrew Dinner is an opportunity to
young high school aged males Catholics to meet
and share a meal with Auxiliary Bishop Douglas
Deshotel of Diocese of Dallas. The primary
purpose of this dinner is to discuss vocations and
to help give these young men the tools to discern
their call to the priesthoods.
* WHO: All high school age men are welcome to
attend along with their parents.
* WHERE: St. Cecilia Catholic Church (1809 W.
Davis St., Dallas, TX 75208)
* WHEN: March 14, 2016 (6 pm: Mass; 6:30 pm:
Dinner; 8 pm: Closing)
* HOW: RSVP to the Office of Vocations at (214)
379-2860 or on-line at www.DallasVocations.org.

DARE TO LOVE! DARE TO SERVE!
VOCATION DISCERNMENT 

WEEKEND
(March 12th – 13th, 2016)

Motherhouse: Rosary Hill Home 
600 Linda Avenue Hawthorne, New York

We invite young women who are discerning 
a religious vocation to join us for a weekend 
of sharing in our life of prayer and apostolate. 
Reservations are required. For information or 
reservations please contact: Sister Alma Marie 
(845) 745-1319 vocationdirector@hawthorne-
dominicans.org
* Are you seeking true happiness?

* Are you open to know God’s will for you?

* Would you like to take some time to discern
God’s will for you?

Dominican Sisters of Hawthorne
www.hawthorne-dominicans.org
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TUAÀN 92
TIN MÖØNG MATTHEÂU

(Chöông 13-19)

CAÙC DUÏ NGOÂN VEÀ NÖÔÙC TRÔØI (13,1-53)
Baøi giaûng lôùn thöù ba cuûa Chuùa Gieâsu laø nhöõng duï 
ngoân veà Nöôùc Trôøi. Duï ngoân laø moät hình aûnh mang 
tính aån duï ñöôïc ruùt ra töø thieân nhieân hoaëc töø cuoäc 
soáng haèng ngaøy. Hình aûnh soáng ñoäng aáy thu huùt söï 
quan taâm cuûa ngöôøi nghe, ñoàng thôøi môøi goïi hoï tìm 
kieám yù nghóa chính xaùc cuûa duï ngoân. Chuùa Gieâsu ñaõ 
vaän duïng nhieàu hình aûnh ñeå rao giaûng veà Nöôùc Trôøi, 
nhöõng hình aûnh ñôn sô cuï theå nhöng haøm chöùa noäi 
dung saâu saéc ñeán noãi qua nhieàu theá kyû, ngöôøi ta vaãn 
tieáp tuïc suy tö tìm kieám vaø ngôõ ngaøng tröôùc söï phong 
phuù aáy.
Chöông 13 trong Tin Möøng Mattheâu ghi laïi nhieàu duï 
ngoân: Ngöôøi gieo gioáng (13,3-9); Coû luøng (13,24-30); 
Haït caûi (13,31-32); Men trong boät (13,34-35); Kho 
baùu vaø ngoïc quyù (13,44-46); Chieác löôùi (13,47-50).
Ñeå giuùp cho vieäc tìm hieåu caùc duï ngoân, xin ghi laïi 
ñaây nhöõng chæ daãn cuûa Giaùo Hoäi: “Chuùa Gieâsu keâu 
goïi ngöôøi ta vaøo Nöôùc Trôøi baèng caùch duøng caùc duï 
ngoân, laø neùt ñaëc tröng trong caùch giaûng daïy cuûa 
Ngöôøi. Qua caùc duï ngoân, Ngöôøi môøi moïi ngöôøi vaøo 
döï tieäc Nöôùc Trôøi, nhöng Ngöôøi cuõng ñoøi phaûi coù 
moät löïa choïn trieät ñeå: ñeå ñaït tôùi Nöôùc Trôøi, phaûi cho 
ñi moïi söï; lôøi noùi suoâng khoâng ñuû, caàn phaûi coù vieäc 
laøm. Caùc duï ngoân nhö nhöõng taám göông ñoái vôùi con 
ngöôøi: hoï ñoùn nhaän Lôøi Chuùa chæ nhö maûnh ñaát khoâ 
khan hay maûnh ñaát maøu môõ? Hoï laøm gì vôùi nhöõng 
neùn baïc ñaõ nhaän? Chuùa Gieâsu vaø söï hieän dieän cuûa 
Nöôùc Trôøi trong traàn gian, moät caùch kín ñaùo, naèm ôû 
trung taâm cuûa caùc duï ngoân. Caàn phaûi tieán vaøo Nöôùc 
Trôøi, nghóa laø phaûi trôû neân moân ñeä Ñöùc Kitoâ, môùi 
“hieåu bieát caùc maàu nhieäm Nöôùc Trôøi” (Mt 13,11). 
Coøn ñoái vôùi nhöõng keû “ôû ngoaøi” (Mc 4,11), moïi söï 
ñeàu bí aån” (GLHTCG, soá 546).
Ñeå traû lôøi cho caâu hoûi cuûa caùc moân ñeä: “Taïi sao 
Thaày laïi duøng duï ngoân maø noùi vôùi hoï?” Chuùa Gieâsu 
traû lôøi: “Bôûi vì anh em thì ñöôïc ôn hieåu bieát caùc maàu 
nhieäm Nöôùc Trôøi, coøn hoï thì khoâng” (13,10-11). Caâu 
traû lôøi haøm nghóa raèng ñeå hieåu ñöôïc yù nghóa caùc duï 
ngoân veà Nöôùc Trôøi, ngöôøi ta caàn coù döï traïng thieâng 

lieâng, thaùi ñoä tinh thaàn thích hôïp; neáu khoâng, chæ 
thaáy ñöôïc beà maët maø khoâng hieåu noäi dung, nhaát laø 
daán thaân theo tieáng goïi cuûa Nöôùc Trôøi.

ÑÔØI SOÁNG COÄNG ÑOAØN (18,1-35)
Trong naêm baøi giaûng lôùn cuûa Chuùa Gieâsu, baøi thöù 
tö laø nhöõng chæ daãn veà ñôøi soáng coäng ñoaøn. Thaùnh 
Mattheâu nhìn thaáy nhöõng vaán ñeà trong coäng ñoaøn 
nhö khuynh höôùng kieám tìm ñòa vò, göông xaáu, loái 
soáng buoâng thaû. Ngaøi vaän duïng nhöõng lôøi noùi cuûa 
Chuùa Gieâsu töø nhieàu nguoàn khaùc nhau, roài taäp trung 
vaø saép xeáp laïi thaønh baøi giaûng.
Ai laø ngöôøi lôùn nhaát trong Nöôùc Trôøi (18,1-4). Caùc 
moân ñeä ñaët caâu hoûi: “Ai laø ngöôøi lôùn nhaát trong 
Nöôùc Trôøi?” Caâu hoûi naøy xuaát hieän trong boái caûnh 
xaõ hoäi Do thaùi luùc baáy giôø, vì ngöôøi ta quan taâm ñeán 
vò trí cuûa moãi ngöôøi trong Nöôùc Thieân Chuùa. Nhöõng 
thuû baûn tìm ñöôïc ôû Bieån Cheát coøn cho bieát coù söï saép 
xeáp vò trí trong nhöõng böõa aên cuûa coäng ñoaøn, vaø söï 
saép xeáp naøy ñöôïc hieåu nhö phaûn aùnh ñieàu seõ xaûy 
ñeán trong Nöôùc Thieân Chuùa.
Ñeå traû lôøi cho caâu hoûi cuûa caùc moân ñeä, Chuùa Gieâsu 
goïi moät em nhoû ñeán vaø noùi vôùi caùc oâng haõy neân nhö 
treû nhoû (18,3). Trong xaõ hoäi Do thaùi ngaøy xöa, treû 
nhoû khoâng coù quyeàn veà maët phaùp lyù vaø hoaøn toaøn 
phuï thuoäc vaøo cha meï. Ñöùa treû ñoùn nhaän moïi söï nhö 
quaø taëng. Cuõng vaäy, khoâng ai trong coäng ñoaøn, duø 
coù ñòa vò cao thaáp ra sao, coù quyeàn ñoøi hoûi gì trong 
Nöôùc Trôøi. Chæ nhöõng ai bieát ñoùn nhaän Nöôùc Trôøi 
nhö moät quaø taëng thì môùi ñöôïc vaøo. Treû nhoû ñöôïc 
trình baøy ôû ñaây khoâng phaûi ñeå laøm maãu möïc cho söï 
khieâm toán hay ngaây thô, nhöng ñeå nhaán maïnh raèng 
chuùng ta khoâng coù quyeàn ñoøi hoûi vò trí trong Nöôùc 
Trôøi, nhöng phaûi bieát ñoùn nhaän nhö moät quaø taëng.
Ñöøng laøm côù cho ngöôøi ta sa ngaõ (18,5-11). Trong 
ñoaïn vaên naøy, “treû nhoû” laø hình aûnh cuûa nhöõng 
thaønh vieân ñôn sô moäc maïc trong coäng ñoaøn, hoï coù 
theå laïc xa Chuùa vì göông xaáu cuûa ngöôøi khaùc. Chuùa 
Gieâsu caûnh baùo nhöõng ngöôøi laøm göông xaáu :
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 28/2/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $11,934.00
Tieàn Thueâ Hoäi Tröôøng: $100.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $130.00 
Tieàn In Saùch: $625.00 
Tieàn Khaán: $1,672.00
CD Kinh Thaùnh: $205.00 

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc 
(Parish Center with Parking Lot Fund)

SDB Teân Soá Tieàn
0068 Nguyeãn Hoaøng Nhaân $5.00 
0069 Traàn Thò Tô $5.00 
0125 Nguyeãn Thò Phaàn $100.00 
0423 Traàn Ngoïc Oanh $200.00 
0881 Nguyeãn Thò Tình $20.00 
0941 Nguyeãn Thò Mieän $100.00 
1227 Buøi Baù Ñieäp $20.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
2143 Leâ Vuõ Taâm $5.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 

2289 Hoaøng Troïng Linh $30.00 
2318 Khieáu Höõu Phöông $100.00 
2539 Ñaøo Huy Laâm $5.00 
2694 Ñoã Kim Chi $3.00 

AÅn Danh $8,000.00 
Hoäi Quaùn $6,376.00
Lôùp Theâm Söùc $1,010.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0069 Hoaøng Quyù $1,000.00
0225 Jenny Vo $200.00 
0234 John Nguyen $100.00 
0304 Nguyeãn Minh Tieán $200.00 
0346 Ngoâ Ngoïc Dieãm $500.00 
0365 Nguyeãn Thanh $300.00 
0375 Phan Thanh Thuùy & Trinh Phan $100.00 
0391 Phan Thanh Thuùy & Trinh Phan $100.00 
0473 Löông Thanh Thuùy $100.00 
0488 Theresa Carson $700.00 
0544 Ñoã Hoaøng Minh $350.00 

- Thaø cheát coøn toát hôn laø gaây göông xaáu cho ngöôøi
beù moïn;
- Traùch nhieäm caù nhaân cuûa ngöôøi gaây göông xaáu;
- Khoâng coù gì, duø phaûi chaët tay chaët chaân, toài teä hôn
laø gaây göông xaáu.
Chieân laïc ñaøn (18,12-14). Ñieàu gì xaûy ra neáu moät 
trong nhöõng ngöôøi beù moïn naøy bò laïc loái? Chuùa 
Gieâsu moâ taû Thieân Chuùa nhö ngöôøi chaên chieân “ñeå 
99 con treân nuùi maø ñi tìm con chieân laïc”. Khoâng 
nhaát thieát söï tìm kieám seõ thaønh coâng: “Neáu may maø 
tìm ñöôïc…”. Thieân Chuùa khoâng muoán cho keû beù moïn 
naøo phaûi hö maát. Neân ghi nhaän söï khaùc bieät giöõa 
“laïc ñöôøng” vaø “hö maát”.
Hoøa giaûi vaø tha thöù (18,15-35). Chuùa Gieâsu chæ daãn 
töøng böôùc phaûi thöïc hieän ñeå ñöa moät ngöôøi anh em 
loãi laàm: gaëp gôõ caù nhaân, vôùi söï hieän dieän cuûa ngöôøi 
laøm chöùng, ñöa ra coäng ñoaøn. ÔÛ caû ba böôùc, muïc 
ñích lôùn nhaát vaãn laø ñöa ngöôøi anh em veà vôùi coäng 
ñoaøn. Keå caû trong tröôøng hôïp phaûi aùp duïng “söï 
tuyeät thoâng” thì cuõng vaãn laø moät bieän phaùp “trò lieäu 
maïnh” (gaây soác!) nhaèm giuùp ngöôøi anh em tænh ngoä.
Sau khi noùi ñeán tröôøng hôïp khoâng theå söûa chöõa vaø 

hình phaït cuoái cuøng laø tuyeät thoâng, baøi giaûng nhaán 
maïnh söï tha thöù trong ñôøi soáng coäng ñoaøn. Moät laàn 
nöõa, Pheâroâ xuaát hieän nhö phaùt ngoân vieân cuûa nhoùm 
khi ñaët caâu hoûi: “Thöa Thaày, neáu anh em con cöù 
xuùc phaïm ñeán con, thì con phaûi tha ñeán maáy laàn?” 
(18,21). Vaø oâng hình dung baûy laàn laø nhieàu laém! 
Nhöng Chuùa Gieâsu traû lôøi: “baûy möôi laàn baûy”. Vaán 
ñeà khoâng phaûi ôû con soá nhöng laø voâ giôùi haïn. Lyù do 
vaø ñoäng löïc cuûa söï tha thöù voâ giôùi haïn ñöôïc trình 
baøy trong duï ngoân keá tieáp (18,23-25). Ong vua trong 
duï ngoân laø hình aûnh cuûa Thieân Chuùa: Ngaøi ñoøi thanh 
toaùn soå saùch (caâu 23), ñaày tôù phaûi saáp mình maø thöa: 
“Thöa Ngaøi” (caâu 26), vaø Ngaøi heát söùc ñoä löôïng 
(caâu 27). Theá nhöng teân ñaày tôù laïi khoâng hoïc ñöôïc 
baøi hoïc quaûng ñaïi cuûa oâng vua. Anh ta cö xöû quaù 
ñoäc aùc vôùi ngöôøi khaùc. Vì theá, oâng vua ruùt laïi ôn tha 
thöù ñaõ ban cho anh ta (caâu 28-34). Duï ngoân caûnh caùo 
ngöôøi Kitoâ höõu raèng Thieân Chuùa khoâng tha thöù cho 
hoï neáu hoï khoâng bieát tha thöù cho anh chò em mình. 
Nhö theá ôû ñaây, Mattheâu trình baøy laïi lôøi caàu trong 
kinh Laïy Cha döôùi hình thöùc moät duï ngoân: “Xin 
tha nôï chuùng con nhö chuùng con cuõng tha keû coù nôï 
chuùng con” (Mt 6,12).
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Now the tax collectors and sinners were all drawing near to hear him.2 And the Pharisees and the scribes murmured, saying,
“This man receives sinners and eats with them.” 3 So he told them this parable:

11 And he said, “There was a man who had two sons; 12 and the younger of them said to his father, `Father, give me the 
share of property that falls to me.’ And he divided his living between them. 13 Not many days later, the younger son gathered 
all he had and took his journey into a far country, and there he squandered his property in  loose living. 14 And when he 
had spent everything, a great famine arose in that country, and he began to be in want. 15 So he went and joined himself to 
one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed swine. 16 And he would gladly have fed on the pods 
that the swine ate; and no one gave him anything. 17 But when he came to himself he said, `How many of my father’s hired 
servants have bread enough and to spare, but I perish here with hunger! 18 I will arise and go to my father, and I will say to 
him, “Father, I have sinned against heaven and before you; 19 I am no longer worthy to be called your son; treat me as one of 
your hired servants.”’ 20 And he arose and came to his father. But while he was yet at a distance, his father saw him and had 
compassion, and ran and embraced  him and kissed him. 21 And the son said to him, `Father, I have sinned against heaven 
and before you; I am no longer worthy to be called your son.’ 22 But the father said to his servants, `Bring quickly the best 
robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet; 23 and bring the fatted calf and kill it, and let us eat 
and make merry; 24 for this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found.’ And they began to make merry.

25 “Now his elder son was in the field; and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. 26 And he 
called one of the servants and asked what this meant. 27 And he said to him, `Your brother has come, and your father has 
killed the fatted calf, because he has received him safe and sound.’ 28 But he was angry and refused to go in. His father came 
out and entreated him, 29 but he answered his father, `Lo, these many years I have served you, and I never disobeyed your 
command; yet you never gave me a kid, that I  might make merry with my friends. 30 But when this son of yours came, who 
has devoured your living with harlots, you killed for him the fatted calf!’ 31 And he said to him, `Son, you are always with 
me, and all that is mine is yours. 32 It was fitting to make merry and be glad, for this your brother was dead, and is alive; he 
was lost, and is found.’”

Meditation: What’s worst than being separated
from your home, loved ones, and friends? The 

pain of separation can only be surpassed by the joy of 
the homecoming and reunion. When God commanded 
his people to celebrate the Passover annually, he 
wanted them to never forget what he did for them when 
he freed them from oppression and slavery in the land 
of Egypt and brought them back to their promised 
homeland which he gave as a sign of his immense love 
and favor. At the end of their wandering in the wilderness 
for 40 years, Joshua, the successor to Moses, led the 
people in celebrating the Passover meal after they had 
safely passed over the River Jordan to their promised 
homeland (Joshua 5:9-12). 

Our true homeland with God
This crossing over from a land of slavery and 

oppression to a land of promise and freedom is a sign 
that foreshadows the true freedom and homecoming 
which the Lord Jesus has won for us in his kingdom. 

Through his victory on the cross the Lord Jesus has 
delivered us from the dominion of sin and darkness 
and transferred us to his kingdom of light, truth, and 
forgiveness (Colossians 1:13-14). God offers this 
freedom to all who believe in his Son, the Lord Jesus 
Christ. God does not desire the death of anyone (Ezekiel 
18:23). That is why he sent us his only-begotten Son to 
set us free from slavery to sin, Satan, and death and to 
restore us to everlasting peace, joy, and abundant life 
with our Father in heaven.

The merciful Father who welcome home his lost son
Jesus illustrates this passover from slavery to sin 

and condemnation to freedom and new life in Christ 
with the longest parable recorded in the Gospels (Luke 
15:11-32). What is the main point of Jesus’ story about 
two ungrateful sons and their extravagant loving father? 
Is it the contrast between a grudging obedient son and 
a rebellious son who had wished his father was dead? 
Or the warm reception given to a spendthrift son and 

“I will go home to my father”

Scripture: Luke 15:1-3,11-32
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the cold reception given by the eldest son? 
Jesus does contrast the eldest son’s cold and 

aloof reception for his errant brother with the father’s 
warm embrace and lavish homecoming party for his 
repentant son. While the errant son had wasted his 
father’s money, his father, nonetheless, maintained 
unbroken love for his son. The son, while he was away, 
learned a lot about himself. And he realized that his 
father had given him love which he had not returned. 
He had yet to learn about the depth of his father’s love 
for him. 

His deep humiliation at finding himself obliged 
to feed on the husks of pigs and his reflection on 
all he had lost, led to his repentance and decision 
to declare himself guilty before his father. While he 
hoped for reconciliation with his father, he could not 
have imagined a full restoration of relationship. The 
father did not need to speak words of forgiveness to 
his son; his actions spoke more loudly and clearly! 
The beautiful robe, the ring, and the festive banquet 
symbolize the new life - pure, worthy, and joyful - of 
every person who returns to God.

Forgiven and restored to new life 
The prodigal could not return to the garden of 

innocence, but he was welcomed and reinstated as 
a son who had been missed much and greatly loved 

by his father. The errant son’s dramatic change from 
grief and guilt to forgiveness and restoration express 
in picture-language the resurrection from the dead 
which Jesus makes possible to everyone who believes 
in him, a rebirth to new life from death. 

The parable also contrasts mercy and its opposite 
- unforgiveness. The father who had been wronged,
was forgiving. But the eldest son, who had not been
wronged, was unforgiving. His unforgiveness turns
into spiteful pride and contempt for his brother. And
his resentment leads to his isolation and estrangement
from the community of forgiven sinners.

God’s mercy and kindness knows no bounds
In this parable Jesus gives a vivid picture of God 

and what God is like. God is truly kinder than any of 
us. He does not lose hope or give up when we stray 
from him. He is always on the lookout for those who 
have a change of heart and want to return. He rejoices 
in finding the lost and in welcoming them home. Do 
you know the joy of repentance and the restoration 
of relationship as a son or daughter of your heavenly 
Father?

“Lord Jesus, may I never doubt your love nor take 
for granted the mercy you have shown to me. Fill me 
with your transforming love that I may be merciful as 
you are merciful.”

TÌM HIEÅU VEÀ MUØA CHAY

H. Ngoaøi thöù Tö Leã Tro, coøn coù nhöõng ngaøy naøo 
khaùc trong Muøa Chay phaûi kieâng khem hoaëc aên 
chay kieâng thòt nöõa khoâng?
Coù. Taát caû caùc ngaøy Thöù Saùu suoát Muøa Chay laø 
nhöõng ngaøy phaûi aên chay. Cuõng vaäy, Ngaøy Thöù Saùu 
Tuaàn Thaùnh, ngaøy Chuùa Gieâsu chòu ñoùng ñinh, laø 
moät ngaøy vöøa phaûi aên chay vöøa kieâng thòt.
Taát caû moïi ngaøy trong Muøa Chay ñeàu phuø hôïp cho 
vieäc haõm mình vaø chay tònh, nhöng Giaùo Luaät 
khoâng ñoøi buoäc phaûi aên chay trong nhöõng ngaøy naøy. 
Vieäc haõm mình chay tònh nhö vaäy phaûi laø töï 
nguyeän, nhö moät leã vaät töï nguyeän.
H. Taïi sao caùc ngaøy Thöù Saùu trong Muøa Chay laø 
nhöõng ngaøy chay tònh?
Ñieàu ñoù laø vì Chuùa Gieâsu cheát vì toäi loãi chuùng ta 
trong ngaøy thöù Saùu, laøm cho ngaøy aáy trôû thaønh moät 
ngaøy ñaëc bieät thích hôïp ñeå chuùng ta than khoùc toäi 

mình (cuõng gioáng nhö ngaøy Chuùa Nhaät , ngaøy maø 
Chuùa Gieâsu soáng laïi ñeå cöùu thoaùt chuùng ta, laø moät 
ngaøy ñaëc bieät ñeå chuùng ta vui möøng hoan hæ), baèng 
vieäc chuùng ta choái töø nhöõng gì chuùng ta vui thích. 
Suoát thôøi gian coøn laïi trong naêm, ngöôøi Coâng Giaùo 
trong nöôùc naøy ñöôïc pheùp duøng moät haønh vi saùm 
hoái khaùc vaøo ngaøy thöù Saùu thay vì chay tònh, maëc 
duø taát caû moïi ngaøy thöù Saùu ñeàu laø ngaøy saùm hoái, 
trong ñoù chuùng ta phaûi laøm ñieàu gì ñoù ñeå dieãn taû 
taám loøng ñau buoàn vì toäi loãi chuùng ta, gioáng nhö 
moïi ngaøy Chuùa Nhaät laø nhöõng ngaøy thaùnh thieän, 
trong ñoù chuùng ta phaûi thôø phöôïng vaø cöû haønh hoàng 
aân cöùu chuoäc vó ñaïi cuûa Thieân Chuùa.
H. Nhöõng haønh vi saùm hoái coù thích hôïp trong 
nhöõng ngaøy khaùc suoát Muøa Chay khoâng?
Coù. Vì theá Quy Taéc Giaùo Luaät nhaän ñònh: “Taát caû 
caùc ngaøy thöù Saùu quanh naêm vaø thôøi gian Muøa 
Chay ñeàu laø nhöõng ngaøy mang yù nghóa saùm hoái vaø 
thôøi gian ôû khaép nôi Giaùo Hoäi toaøn caàu” (CIC 
1250).












