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  Lưu hành nội bộ. 
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    CHUÙA NHAÄT XXVI THÖÔØNG NIEÂN - NAÊM A 

Baøi ñoïc 1: Ed 18, 25-28  - Baøi ñoïc 2: Pl 2, 1-11 - TM: Mt 21, 28-32 

 

 LÔØI CHUÙA: “Noù hoái haän, neân laïi ñi. Nhöõng ngöôøi thu thueá vaø nhöõng coâ gaùi  
          ñieám vaøo Nöôùc Thieân Chuùa tröôùc caùc oâng” 

      Suy niệm               CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - NĂM A 

Nhận ra tội bất tuân phục Thiên Chúa của mình. Hối hận về 

những lỗi lầm đã qua. Canh tân đời sống, luôn bước đi theo 

nẻo chính đường ngay. Nhất là noi gương Chúa Kitô, đã tuyệt 

đối vâng phục Chúa Cha. Sống trọn tình con thảo với Cha trên 

trời. Đó là sứ điệp Lời Chúa muốn ngỏ lời với các tín hữu hôm nay. 

Hối hận và canh tân đời sống 
Thân phận chung của con người là bất toàn, mỏng dòn, yếu 

đuối và tội lỗi. Hình ảnh hai người con trai trong dụ  ngôn, đều  

bất tuân trước lời kêu gọi thân tình đi làm vườn nho của người cha. Một người 

không vâng lời nơi lời nói. Người kia không vâng phục nơi việc làm. Cả hai 

tượng trương cho toàn thể nhân loại trước Chúa Cha trên trời. 

Điều thay đổi quan trọng đáng nói đã xảy ra. Người con thứ nhất đã nhận ra 

tội bất hiếu của mình khi khước từ cha một cách khô khốc, lạnh lùng, thiếu tế 

nhị: “con không muốn!”. “Nhưng sau đó, nó hối hận nên đi lại”. Một kết thúc 

có hậu. Trái ngược với người con thứ hai, ban đầu thân thưa với cha rất khả ái, 

lịch thiệp: “Thưa ngài, con đây!”, nhưng “tiền hậu bất nhất”, chẳng khác nào 

phỉnh lừa người cha cho qua chuyện. “Rồi lại không đi”, không làm gì cả. 

Không chỉ những người Do Thái ngày xưa, mà ai ai cũng dễ dàng nhận ra. 

Trong hai người con đó, chỉ có người con thứ nhất đã thi hành ý muốn của 

người cha. Lời nói suông không đủ, nhưng hành động mới làm cho lời nói trở 

nên cụ thể, đáng tin và có giá trị.  

Điều quan trọng hơn, người con thứ nhất đã cho thấy, với sự tự do, con 

người có khả năng hoán cải những lỗi lầm trong quá khứ,  biến đổi đời sống để  

I.TIN VATICAN: 

Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập Lễ nhớ hai 

Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II 

   .WHĐ (13.09.2014) – Thể theo quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức 

Hồng Y Cañizares Llovera, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã ký Sắc lệnh 

ngày 26-05-2014, về việc ghi tên hai Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô 

II vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội và ấn định bậc “lễ nhớ không buộc” (gradu 

memoriae ad libitum) dành cho hai vị thánh này. 

Lễ nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII mừng vào ngày 11 tháng 10 (không 

phải 03 tháng 6 như đã ghi trong sổ bộ các Thánh Roma sau lễ tôn phong Chân 

phước của Ngài). Ngày 03 tháng 6 là ngày Đức Gioan XXIII qua đời, tức là sinh nhật trên 

trời; và ngày này thường được chọn để mừng lễ một vị thánh. Còn ngày 11 tháng 10 là ngày 

kỷ niệm khai mạc Công đồng Vatican II (năm 1962) tại Đền Thánh Phêrô. Công đồng này 

là công trình vĩ đại và gây nhiều ngạc nhiên của một Giáo Hoàng chỉ mới bắt đầu thừa tác vụ 

Phêrô vào 4 năm trước đó, khi đã gần 77 tuổi. 

Lễ nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mừng vào ngày 22 tháng 10 ngày kỷ 

niệm lễ nhậm chức Giáo Hoàng của Ngài (năm 1978). Ngày này đã được ấn định từ 

khi Đức Giáo Hoàng Bênêđictô  XVI tôn phong chân phước cho Ngài vào ngày 01 tháng 5 

năm 2011.                                   (Nguồn WHĐ) 

II. HIỆP THÔNG - CẦU NGUYỆN: 

 Thứ hai, ngày 29.9.2014  lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, quan thaày boån maïng 

cuûa Ñöùc Cha Micae Hoaøng Ñöùc Oanh Giaùm Muïc giaùo phaän Kontum. Coäng ñoaøn giaùo xöù 

Taân Höông chuùng  con xin kính chuùc möøng Ñöùc Cha Micae. Nguyeän xin Thieân Chuùa ban 

muoân ôn ñaïo ñöùc, khoân ngoan, thaùnh thieän vaø hoàn an xaùc maïnh ñeå Ñöùc Cha leøo laùi con 

thuyeàn giaùo phaän ngaøy caøng vöõng tieán veà moïi maët. 

III. THÔNG BÁO:  

01.Giáo lý hôn nhân: Khóa II/2014 lớp giáo lý hôn nhân sẽ khai giảng vào lúc 

19giờ00 thứ năm, ngày 02.10.2014 tại Nhà sinh hoạt GX Tân Hương. Các nam nữ thanh 

niên trong và ngoài giáo xứ có nhu cầu học xin liên hệ với VPGX Tân Hương để nhận đơn 

và đăng ký học kể từ ngày ra thông báo này. 

02. Vào lúc 19giờ15 thứ sáu, ngày 26.9.2014 có giờ tỉnh tâm, sinh hoạt tháng 

9.2014 của các Bà Mẹ Tân Hương tại Nhà sinh hoạt GX Tân Hương. Kính mời các chị em 

bỏ chút thời giờ đến tham dự đông đủ. 

03. Rửa tội: Vào lúc 14giờ30 chiều Chúa nhật, ngày 28.9.2014 có rửa tội cho trẻ 

nhỏ. Gia đình nào có con, em  cần rửa tội xin vui lòng nộp đơn  tại VPGX. Khi đi nộp đơn, 

xin vui lòng mang theo sổ gia đình Công giáo của gia đình mình. 

04. Thứ năm, ngày 02.10.2014 là thứ năm đầu tháng có giờ chầu Mình Thánh 

Chúa lúc 19g15'. Kính mời cộng đoàn Dân Chúa đến tham dự đông đủ để cầu nguyện cho 

giáo phận và giáo xứ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

trở nên tốt hơn trong giây phút hiện tại và tương lai. Một danh ngôn có nói: “Không có 
thánh nhân nào mà lại không có quá khứ. Chẳng có tội nhân nào mà chẳng có tương 
lai”, cũng vì lẽ đó.  

Cách sống mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm của người con thứ hai, cũng là bài học 
đáng quý cho ta mà Chúa Giêsu đã cảnh báo: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy 
Chúa! Lạy Chúa! Là được vào Nước Trời cả đâu! Chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha 
Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Hơn nữa, ai thi hành ý 
muốn của Thiên Chúa mới trở nên người thân, người nhà trong gia đình Thiên Chúa. “Ai 
làm theo ý Chúa Cha trên trời là anh tôi, chị tôi và mẹ tôi” (Mt 12,50). 

Luôn bước đi theo nẻo chính đường ngay 
Cách sống của hai người con trai trong dụ ngôn, tượng trưng cho cách sống của cả 

nhân loại. Xưa kia Chúa đã dùng miệng tiên tri Êdêkien để dạy bảo như trong bài đọc I.  
“Nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, 

thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, 
thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết”. Những lời này như muốn nói với 
những ai, sống theo cách sống của người con thứ nhất: nói không rồi làm. 

“Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, 
thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết”. Những lời này dường như muốn 
nói với những ai, sống theo cách sống của người con thứ hai: nói làm nhưng lại không. 

Điều cần thiết là luôn bước đi trên đường ngay nẻo chính. Vì thế, lời thánh vịnh 
hôm nay cầu xin Chúa: dạy bảo, chỉ lối, hướng dẫn, dẫn dắt đi theo đường chân lý 
Chúa. Vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ. 

 Noi gương Chúa Kitô sống trọn tình con thảo 
Trái ngược cách sống của hai người con trai bất hiếu, trong bài dụ ngôn, tượng 

trương cho cách sống của con người đối với Chúa Cha trên trời, cho dù sau đó, người 
con thứ nhất đã hối hận và thi hành ý muốn của cha, Lời Chúa hôm nay muốn giới 
thiệu, nêu gương tuyệt hảo của người con trai thứ ba. Đó là Chúa Giêsu Kitô, người 
con trai huyền nhiệm, độc nhất của Thiên Chúa. Trong bài đọc II, thánh Phaolô đã 
phác họa chân dung và ca ngợi mẫu gương chí hiếu, sống trọn tình con thảo với Cha 
trên trời của Người con trai thứ ba huyền nhiệm này. Không chỉ thưa “vâng” với Chúa 
Cha trong lời nói, mà còn thưa vâng với Chúa Cha trong việc làm và làm ngay, làm 
tận tình và trọn tình điều Chúa Cha truyền dạy. Ngài “đã vâng lời cho đến chết và 
chết trên thập giá”( Pl 2,6-8). Nhất là, Ngài đã vâng phục Chúa Cha trong tâm tình 
khiêm hạ sâu thẳm và nhẫn nhục chịu đựng muôn vàn đau khổ để thực hiện cho đến 
cùng và tòan vẹn ý Cha.  

Để mời gọi các tín hữu noi gương người con thứ ba đã “sống đẹp lòng Cha mọi 
đàng”, thánh Phaolô đã khuyến dụ: “ anh em hãy có những tâm tình như chính Đức 
Giêsu Kitô” (Pl 2,5) là vì thế. 

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con biết sống thế nào, để có thể nói 
được như thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống 
trong tôi”, vì chỉ nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa, chúng con mới có thể trở nên 
những người con hiếu thảo trong Đại gia đình của Thiên Chúa.  

Linh mục Phaolô Phạm Đức Vượng   
                    Giáo xứ Plei Tower – Gia Lai 

 
 

LỜI CẢNH BÁO 
 

Giáo Hội cần những con người phục vụ và phục vụ trong tình yêu hiệp 

nhất của Thiên Chúa. Cuộc đời chóng qua và điểm đến của chúng ta ở đâu?  

Chúa Giêsu đã cảnh báo các thượng tế và các kỳ lão trong dân, cũng là lời 

cảnh báo mỗi người chúng ta “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và 

gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 21,31) 

Trong Tông thư ngàn năm thứ III, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã 

đề cao lời “Xin vâng” của Đức Mẹ Maria và mời gọi chúng ta cũng xin vâng 

bằng việc làm cụ thể như Mẹ. Để lời xin vâng kiêm nhu của chúng ta mang 

lại lợi ích cho nhiều người, mỗi người đều được Chúa mời vào làm việc trong 

vườn nho và có một công việc khác nhau là: Công nhân, Nông dân, Giáo 

viên, Bác sĩ, Kỹ sư, Tu sĩ, Linh Mục, Chức việc, Giáo lý viên, Huynh trưởng, 

Sinh viên, Học sinh… Hãy làm tròn phần việc của mình cho sáng danh Thiên 

Chúa. 

“Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho 

người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính 

Đức Kitô Giêsu” (Pl 2,4-5) 

Muốn có tâm tình như Chúa Giêsu, chúng ta phải để Ngài đồng hành và 

hiệp thông với Ngài trong Thần khi, để công việc của chúng ta dù phục vụ 

trong lĩnh vực nào, cũng là lời xin vâng khiêm nhường bằng những hành động 

bác ái yêu thương. 

Micae NĐC 

THÀNH LẬP XỨ ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ GX TÂN HƯƠNG 
 

Nhằm khôi phục lại Xứ Đoàn TNTT của GX Tân Hương đã bị ngưng 

trệ sau biến cố năm 1975. 

Được sự đồng ý của Cha Chánh xứ Tân Hương cho phép phong trào Thiếu 

Nhi Thánh Thể giáo xứ Tân Hương được thành lập lại vào Chúa nhật, ngày 

23.11.2014 nhằm ngày lễ Chúa KiTô Vua, bổn mạng của Thiếu nhi Tân Hương. 

1. Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể  của giáo xứ quan tâm hàng đầu 

về giáo lý. 

2. Phương pháp giáo dục tín lý cho các em sinh hoạt phong trào thiếu 

nhi để phát triển  về đạo đức và kỹ năng sống : trò chơi, băng reo, bài hát để 

các em củng cố bài học và nâng cao nhận thức. Thiếu Nhi Thánh Thể  giáo xứ 

Tân Hương được tổ chức theo lứa tuổi căn cứ vào các lớp giáo lý: ấu nhi, 

thiếu nhi và nghĩa sĩ. 

Vậy kính đề nghị quý phụ huynh trong giáo xứ cộng  tác với chúng tôi qua 

các chương trình giáo dục của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam. 
                               TM. XỨ ĐOÀN TNTT GX TÂN HƯƠNG 

                           GIACÔBÊ  HỒ CỬU 

 


