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CHÚA NHẬT 27 TN - NĂM A
Bài đọc 1 : ( Is. 5:1-7).Bài đọc 2 : ( Pl. 4:6-9).

Tin Mừng : ( Mt. 21:33-43)
TÁ ĐIỀN VÀ NHỮNG TRÁI NHO DẠI

 

 “Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông 
rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp 
canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa.” Đó 
là lời mở đầu của Dụ ngôn Những Tá Điền Sát Nhân.
 

 Vườn nho và ông chủ nhà kia những là ai? Tiên tri 
Isaia đã trả lời cho chúng ta: “ Vườn nho của Chúa 
các đạo binh là nhà Israel, và người Giuđa là chồi 
cây Chúa vui thích.”( Is. 5:7) Thiên Chúa Cha, Chúa 
các đạo binh là chủ vườn nho. Ngài yêu thương và 
vui thích vườn nho ấy là nhà Israen, và người Giuđa 
là những chồi cây nho. Ngài “rào giậu, nhặt đá, 
trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép 
trong vườn, và trông mong nó sinh quả nho.”( Is.5:2)
 

 Thế nhưng ông chủ vườn nho lại không hiện diện 
bên họ, vì ông phải “đi phương xa” như Thiên Chúa 
không hiện hữu với con người bằng hình ảnh cụ thể. 
Tuy đi xa, nhưng ông chủ vẫn có mặt gíán tiếp qua 
các đầy tớ của ông là những ngôn sứ qua các thời đại.
 

 Vườn nho trước tiên là dân Do thái, một dân được 
Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Ngài. Lịch 
sử dân Do thái là lịch sử tình yêu thương của Thiên 
Chúa. Ngài đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập, đã 
dành sẵn cho họ một đất nước, đã gìn giữ họ khỏi sự 
quấy phá của lân bang, đã sai các ngôn sứ đến dạy 
dỗ và dẫn dắt họ, đã chăm sóc họ từng ly từng tý. Quả 
đúng như lời ông chủ vườn nho đã nói: “hỡi dân cư 
Giêrusalem và người Giuđa, hãy luận xét giữa ta và 
vườn nho ta. Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho ta 
mà ta đã không làm.”(  Is. 5:3-4) Nhưng dân riêng của 
Thiên Chúa đã đối xử với ông chủ vườn nho thế nào?
 

 Chúa Giêsu nói tiếp dụ ngôn: “ Đến mùa nho, 
ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. 
Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ 
ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. 
(Xin xem tiếp trang sau)

   
     Giáo xứ sẽ có hội chợ gây qũy trang trải việc sửa sang Thánh Đường vùa qua. Xin các hội đòan, 
ban ngành, phong trào và qúy ông bà anh chi em hy sinh đến phụ giúp cũng như ủng hộ gian hàng 
thức ăn Việt Nam như cuốn chả giò, xâu thịt, nướng thịt, bán hàng v.v…vào các ngày giờ như sau:

1-CHUẨN BỊ HỘI CHỢ
- Thứ Năm, 12/10/2017, từ 9 giờ sáng đến chiều
- Thứ Sáu , 13/10/2017 từ 9 giờ sáng đến chiều 
Địa điểm: dưới hầm nhà thờ (basement phòng Gaudalupe) 
 

2-NGÀY HỘI CHỢ
- Thứ Bẩy ngày 14/10/2017, bắt đầu từ11 giờ sáng đến 10 giờ tối
- Chúa Nhật ngày 15/10/2017, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối
Trong các ngày trên, Cộng Đoàn sẽ lo ẩm thực cho người đến giúp Hội Chợ.

Để tiện việc sắp xếp xin cho biết ngày giờ giúp Cộng Đoàn. (LIÊN LẠC BAN THƯỜNG VỤ)
Xin chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa ban nhiều sức khỏe cùng trả công bội hậu cho qúy vị 
và gia đình. 
Ban Thường Vụ CĐ.

ST.BONIFACE CHURCH

HỘI CHỢ GIÁO XỨ 2017 VÀO TUẦN NÀY  NGÀY 14 & 15 THÁNG 10
TẤT CẢ TIỀN THÂU ĐƯỢC ĐỀU ĐƯỢC TRẢ NỢ SỬA SANG THÁNH ĐƯỜNG  

CHUONG TRÌNH

BẾ MẠC NĂM THÁNH FATIMA
* Thứ Ba, tuần này 10 tháng 10, 2017 từ 7:00 PM – 9:00 PM tại Nhà Thờ 

Tĩnh tâm cùng với Đức Mẹ:  Trong ngày này, Cha Trịnh Ngọc Danh, Quản Nhiệm 
Cộng Đoàn sẽ dâng Thánh Lễ và chia sẻ về nhân đức của Đức Mẹ.
  

* Thứ Sáu, tuần này 13 tháng 10, 2017 từ 5:30 PM – 6:45 PM tại Nhà Thờ 
Lần hạt bốn thứ tiếng (English, Spanish, Vietnamese & Tagalog) chung với Giáo Xứ.

* Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017  Thánh Lễ 6:30 PM 
Kết thúc năm Thánh Fatima. 

BAN THƯỜNG VỤ

Chủ Tich:                    A. Nguyễn Năng Chí     714-572-1502
Phó CT Nội Vụ:            A. Lâm Tùng Sơn         714-204-7941
Phó CT Ngoại Vu:        A. Dương Hưng Tony  714-983-2521 
Tổng Thư Ký               C. Phan Bích Huyền      714-572-1502
Tổng Thủ Quỹ              C. Trần Thị Thanh         714-776-0075
PT Phó CT Nội Vụ:      A. Nguyễn Công Huy    714-548-1653
PT Phó CT Ngoại Vụ    A. Đổ Minh Tuấn           714-254-0423  
PT Tổng Thư Ký          A. Lê Thanh Quang       714-614-3207
PT Tổng Thủ Quỹ:         C. Lê Thị Thái              714-598-6259

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
GIẢI TỘI

Thứ Tư  5:30 PM – 6:30 PM         (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
Thứ Bảy 3:30 PM – 4:30 PM         (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

RỬA TỘI TRẺ EM 

Lớp hướng dẫn: Chúa Nhật thứ nhất tháng 2,6,8,10,12 
& lễ Phục Sinh lúc 3:30PM tại phòng D 

(cha mẹ có con em rửa tội và người đỡ đầu bắt buộc 
phải tham dự lớp này)

Nghi thức Rửa Tội: Chúa Nhật thứ hai những tháng 
nói trên vào lúc 3:30PM trong Nhà Thờ. 
(Ghi chú: xin ghi danh trước một tháng)
Liên lạc Anh Toản & Chị Anna 714-280-6554 

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT

Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng: 
Sr. Nguyễn Hồng Rosemary, LHC.   714-956-3110 x 120
Trao Mình Thánh Chúa:   Xin liên lạc ban Thường Vụ  
  
Cộng Đoàn 
Thăm Viếng: Legiô Mariae Chị Thanh                                               
                                                                714-776-0075 
Tang Lễ: Chị Nguyễn Thị Hiền                  714-414-3918
Việt Ngữ: cô Bùi Thị Nhơn                        714-249-0502 
Giúp Lễ: Paul Lâm                                    714-579-5857 
Phụ Huynh Học Sinh: 
Chị Anne Marie Nguyên                             714-260-3081 

Thiếu Nhi Thánh Thể: 
 Trưởng  Nguyễn Ann                              714-422-8572
Ca Đoàn Hương Việt:  
 Anh Nguyễn Ngọc Diệp                          909-595-5237

CẦN NGƯỜI GIÚP GIAN HÀNG VIỆT NAM TRONG HỘI CHỢ GIÁO XỨ

TĨNH TÂM THÊM SỨC 
   Các em lớp Thêm Sức I sẽ có buổi tĩnh tâm từ 9:00 AM – 6:30 PM vào ngày mai 

Chúa Nhật, 8 tháng 10 năm 2017 tại Hội Trường Giáo Xứ Thánh Boniface.
  

 Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em được tĩnh tâm sốt sắng, và xin phụ huynh chở các em đến 
đúng giờ.       Văn Phòng Giáo Lý
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Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng 
họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính 
con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể 
con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai 
ông chủ liền bảo nhau: Đứa con thừ tự kia rồi, nào 
anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài 
của nó.” Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết”
 
 Những tá điền hung ác kia là ai? Họ là những người 
chống đối, bắt bớ, hãm hại đạo Chúa. Họ là những 
thượng tế và kỳ lão được Thiên Chúa giao phó trách 
nhiệm chăm sóc vườn nho của Ngài; nhưng thay vì tìm 
cách mang hoa lợi về cho Ngài, họ lại muốn chiếm lấy 
vườn nho của Thiên Chúa làm của mình. Họ “ đánh đứa 
này, giết đứa kia và ném đá đứa khác.” Ông chủ vườn 
nho sai hết nhóm đầy tớ này đến nhóm đầy tớ khác đông 
hơn, nhưng cũng xảy ra như thế. Cuối cùng, ông phải 
sai chính con trai thừa tự của mình đến với họ, may 
ra họ còn “một chút kính nể” chăng! Nhưng họ “ cũng 
bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết”. Đó là số phận 
của các ngôn sứ Thiên Chúa và là số phận của Con 
Một Thiên Chúa. Ông chủ kiên nhẫn, hiền lành, nhân 
hậu bao nhiêu, thì họ lại độc ác, lọc lừa, phản trắc bấy 
nhiêu. Sự yêu thương được đáp trả bằng sự phản bội!
 
 Ông chủ vườn nho là hình ảnh Thiên Chúa nhân 
hậu,tha thứ và kiên nhẫn đợi chờ con người tìm được 
“một chút kính nể” mà hồi tâm trở về. Ngài không 
trừng phạt những kẻ chống đối Ngài nhưng kiên nhẫn 
đợi chờ con người sám hối sữa chữa lỗi lầm. Không 
nhận ra được lòng nhân từ của ông chủ, các tá điền 
đã giết chết những người đầy tớ này đến những 
người đầy tớ khác và ngay cả đến người con trai thừa 
tự. Đó là thái độ cố chấp để sống trong con đường 
tội lỗi của chúng ta. Tội lỗi là sự bất tuân thánh ý của 
Thiên Chúa, cố ý đi theo con đường ý riêng của mình.
 
 Như ông chủ giao phó vườn nho cho các tá điền, 
Thiên Chúa cũng tín nhiệm trao phó cho chúng ta 
trách nhiệm chăm sóc vườn nho của Ngài. Vườn 
nho ấy chính là cuộc đời của mỗi người chúng ta, là 
những cộng đoàn chúng ta phải phục vụ, là những 
bổn phận làm con cái Thiên Chúa phải chu toàn. Khi 
trao cho chúng ta nhiệm vụ làm vườn nho, Thiên Chúa 
cũng ban cho chúng ta phương tiện là những ân huệ 
cần thiết để chúng ta làm tốt công việc được giao.
 
Thiên Chúa đã dùng mọi phương cách để cứu vớt 
con người. Nhưng con người luôn muốn loại trừ Thiên 
Chúa ra khỏi cuộc sống của mình để được tự do định 
đoạt mọi sự theo ý riêng của mình. Chúng ta làm việc 
này việc khác không phải vì Thiên Chúa mà chỉ vì ích 
lợi riêng của bản thân mình. Thiên Chúa không bao 
giờ trả thù, không bao giờ lấy oán báo oán. Ngài lấy 
lại vườn nho từ người Do thái  để trao cho dân ngoại, 

TÁ ĐIỀN VÀ NHỮNG TRÁI NHO DẠI
Tiếp Theo

LM Trịnh Ngọc Danh

không phải vì họ không xứng đáng, nhưng vì họ không 
muốn tiếp nhận sự yêu thương chăm sóc của Ngài.
 
 Kết thúc dụ ngôn, Chúa Giêsu nói: “ Các ông chưa 
bao giờ nghe thấy trong Kinh Thánh: “ Chính viên đá 
bọn thợ xây loại ra, đã trở nên viên đá góc. Đó là việc 
Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!” Bởi 
vậy, tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi 
các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh 
hoa trái.” Đó là lý do tại sao trong suốt ba năm giảng 
dạy, Chúa Giêsu đã bảo: “ Thầy chỉ được sai đến với 
những con chiên lạc nhà Ítraen mà thôi.”( Mt. 15:24)
 
 Vườn nho của Thiên Chúa hôm nay là Giáo hội, là 
tâm hồn mỗi người trong chúng ta. Sứ vụ của Giáo hội 
và của mỗi người là trở nên những tá điền cho vườn 
nho Thiên Chúa. Nhưng chúng ta sẽ là những tá điền 
nào đây? Là những tá điền phá hoại vườn nho, muốn 
chiếm đoạt vườn nho để làm theo ý riêng mình hay là 
những tá điền nhiệt tâm chăm lo vun xới để gặt hái được 
những quả nho ngọt là những gì “chân thật, cao quý, 
những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến 
và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, 
đáng khen.”( Pl. 4:8), hay là những trái nho dại như bất 
tuân phục thánh ý Thiên Chúa, thờ ngẫu tượng, ích kỷ, 
ghen tương đố kỵ, kiêu căng tự mãn, vô ơn bạc nghĩa 
với tình yêu của Thiên Chúa, bất hòa gây chiến tranh?
 
 Là tá điền được Chúa sai đi làm vườn nho cho Ngài, 
nhiệm vụ của chúng ta là phải chăm sóc vườn nho để 
có được những trái nho ngọt trong vườn nho Giáo hội 
và nơi vườn nho tâm hồn mình. Chúng ta sẽ là những 
tá điền phá hoại hay muốn chiếm đoạt làm của riêng 
mình khi giết chết những đầy tớ của ông chủ vườn 
nho, khi chối bỏ những ân huệ của hiên Chúa, khước 
từ những lời giáo huấn của Ngài để chạy theo sự ích 
kỷ, đam mê của mình, và biến vườn nho tâm hồn mình 
thành những vườo nho  không sinh những trái nho ngọt 
mà chỉ sinh những trái nho dại để Thiên Chúa phải thất 
vọng: “ Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, 
nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành 
đức công bình, nhưng đây toàn tiếng kêu la.” ( Is. 5:7b)
 
“ Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để 
thu phần hoa lợi.” Rồi cũng sẽ đến ngày thu hoạch, 
ngày sau hết của cuộc đời mỗi người, ngày mà Thiên 
Chúa sẽ đến thu phần hoa lợi nơi vườn nho tâm hồn 
của mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ giao lại cho 
Thiên Chúa những trái nho chín mọng hay là những 
trái nho dại trong vườn nho tâm hồn của chúng ta?

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
 Cha Quản Nhiệm và Ban Thường Vụ kính mời  
các Ban Ngành, Hội Đoàn và Phong Trào sắp xếp 
thời gian đến tham dự buổi họp HĐMV vào 

Chúa Nhật ngày mai 
8 tháng 10, 2017 lúc 7:45 Sáng

  Tại phòng  Bethany Hall nhà thờ, để chuẩn bị 
cho các sinh hoạt của cộng đoàn trong những 
tháng tới. 

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Trong Thánh Lễ Chúa Nhật tuần trước

$22,894.22 và 27  phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử  

 Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  
và anh chị em.    

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 10-10-2017  Kinh nguyện       6:30PM
   Tĩnh tâm &Thánh Lễ        7:00PM - 9:00Pm

Thứ sáu 13-10-2017        5:30PM-6:45PM 
Lần hạt 4 thứ tiếng

Thứ Bảy 14-10-2017        Thánh Lễ   6:30PM
Kết thúc năm Thánh Fatima

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 14/10/2017 Rửa tội trẻ em

Thứ Bảy 21/10/2017 Dòng Ba Đa Minh

PHONG TRÀO CURSILLO 
   “Phong Trào Cursillo Liên Nhóm Anaheim sẽ 
họp Ultreya Liên Nhóm từ 7:45 AM đến 9:30 AM 
Chúa Nhật ngày mai 8 tháng 10 năm 2017 
tại phòng họp Guadalupe ở dưới hầm nhà Thờ. 
 Thân mời quý anh chị Cursillistas và các bạn 
muốn tìm hiểu Cursillo đến tham dự đông đủ để 
chia sẻ cảm nghiệm và đời sống phục vụ trong tinh 
thần Cursillo, đồng thời để biết tin tức liên quan 
đến sinh hoạt của Phong Trào và Liên Nhóm.”
De Colores.
BĐHLN Anaheim

ĐỔI PHIẾU ĐI CHỢ
Xin vui lòng liên lạc:  
Chị Chín......................................  (714) 745-8821 
Chị Thắm ..................................... (714) 632-5786 
Chị Quỳ........................................ (714) 530-1623
Chị Thục ...................................... (714) 932-9688
Chị Hồng...................................... (714) 926-3400

Tâm Thư
Kính Gửi:  Cộng Đoàn Dân Chúa 
Đức Mẹ Mông Triệu, Anaheim
Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em
 thân mến trong Chúa Kitô,

  Con là Sr. Phượng-Linh thuộc Dòng Đa 
Minh Mission San Jose. Con được Mẹ Bề 
Trên chỉ định qua Mễ phục vụ. Cùng đi với 
con sẽ là phái đoàn Bác Sĩ và y tá. Chúng 
con sẽ khám bệnh cho người nghèo trong một 
tuần. Vậy con xin quý vị có thể cho chúng con 
xin thuốc cho người lớn và trẻ em mà không 
cần tòa Bác Sĩ. Chúng con cần thuốc Tyle-
nol, Multivitamin, Aspirin, Ibuprofen, Zantac, 
Ranitidine, Omeprazole Magnesium, Prilosec, 
và thuốc ho,thuốc bổ,thuốc đau bao tử 
 Ngày 2 tháng 11 năm 2017 là ngày cuối 
nhận đóng góp của qui vị. Xin quý vị liên lạc với
 

Chị Thùy Linh (714) 623-0048 
hay cho con (408) 368-6880. 

 Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành đến toàn 
thể qúy vị cùng gia quyến. 

Kính, 
Con Phượng-Linh, OP

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 10 tuần thứ 1 cầu cho 

GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN
Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...

 Tất cả gia đình ân nhân đã và đang đóng góp 
cho các sinh hoạt của giáo xứ và cộng đoàn.
 Quí Ông Bà Anh Chi em trong Cộng Đoàn 
đang ốm đau bệnh tật , hoàn cảnh gặp nhiều 
khó khăn, luôn tin tưởng vào sự quan phòng của 
Chúa, và vững tin theo thánh ý Chúa
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